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1 Sammanfattning
1.1 Inledning
Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning avser att belysa miljöpåverkan av verksamheten vid
Hammargårds avloppsreningsverk.
Den framtida förändring som är aktuell för verksamheten vid Hammargårds avloppsreningsverk
är en successivt ökad belastning. Denna belastningsökning är en följd av en prognostiserad
ökad folkmängd inom det nuvarande verksamhetsområdet samt av tillkommande anslutning av
enskilda avlopp. Den industriella anslutningen är i nuläget liten och förväntas fortsatt vara det.
För det framtida belastningsfallet i tillståndsansökan har tidshorisonten år 2050 valts.
I denna miljökonsekvensbeskrivning kommer den totala verksamheten att beskrivas utifrån:
•

den nuvarande belastnings- och utsläppssituationen (”nuläget”)

•

den tillståndsgivna belastnings- och utsläppssituationen (”nollalternativet”)

•

den framtida belastnings- och utsläppssituationen (”framtidsalternativet”)

Nuläget är inget egentligt alternativ, utan har endast medtagits för att illustrera den nuvarande
situationen.
Det bör observeras att skillnaden mellan nollalternativet och framtidsalternativet i huvudsak
utgörs av belastningsförändringar på grund av en förändrad folkmängds- och anslutningssituation. Denna belastningsutveckling kan man som ansvarig för VA-verksamheten inte göra något
åt, utan avloppsreningsverket måste anpassas härtill successivt. Ökad anslutning av enskilda
avlopp leder oftast till en mer långtgående rening av det anslutna avloppsvattnet och därmed
en totalt sett bättre utsläppssituation.
Andra alternativ till framtidsalternativet skulle kunna vara att omlokalisera avloppsreningsverket
(ett helt nytt verk lokaliserat till annan plats) eller att avveckla avloppsreningsverket och pumpa
avloppsvattnet till något annat reningsverk i regionen för sambehandling här. Dessa alternativ
kommenteras i kapitel 5.
Underalternativ till framtidsalternativet skulle kunna vara att ändra utsläppspunkten eller att
försöka nå ännu lägre utsläppsnivåer vad gäller BOD, fosfor och kväve. Även dessa alternativ
kommenteras i kapitel 5.
Bakgrundsdata för nuläge, noll- och framtidsalternativet redovisas i kapitel 2-3.
Konsekvenserna vad gäller miljöpåverkan resp. hushållningen med naturresurser i anslutning
till framtidsalternativet beskrivs i kapitel 4. Här kommenteras kort även konsekvenserna i
förhållande till nollalternativet.

1.2 Beaktande miljömål m.m.
Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål som skulle uppnås till 2020 (prop. 1997:98:145,
prop. 2004/05:150). Miljökvalitetsmålen anger det tillstånd i den svenska miljön som miljö-
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arbetet ska leda till och har beaktats vid upprättandet av föreliggande miljökonsekvensbeskrivning.
I juni 2010 beslutade riksdagen om förändringar i miljömålssystemet (prop. 2009/10:155), se
bilden nedan, vilka bland annat innebar att ett generationsmål infördes samt att de tidigare delmålen ersattes av etappmål. Etappmålen ska i större utsträckning än de tidigare delmålen vara
målövergripande och mer inriktade på den samhällsomställning som behövs i ett generationsperspektiv.

Illustration Tobias Flygar
www.miljomal.se

Beskrivande bilder för de 16 nationella miljömålen samt förstasidan på proposition 2009/10:155
Regeringen fattade, utifrån Naturvårdsverket och Miljöberedningens förslag, 2012-04-26 beslut
(M2012/1171/Ma) om att uppdatera preciseringar till alla miljökvalitetsmålen och att införa nya
etappmål.
Regeringen gav under hösten 2012 Miljömålsberedningen i uppdrag att ta fram ett förslag till en
strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik. Uppdraget redovisas i SOU2014:50 och
strategin för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik, som presenteras i utredningen, fokuserar på hur vattenresurserna kan förvaltas för framtiden, med särskild inriktning på farliga
ämnen, skydd och restaurering av vattenområden, hållbar näringsbelastning och hållbar
fiskförvaltning.
Idag har de flesta av miljömålen fortfarande inte uppnåtts och ett nytt målår har satts till 2030, i
samstämmighet med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. I nuläget finns 14 etappmål
inom områdena begränsad klimatpåverkan, luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk
mångfald samt ytterligare 6 etappmål inom hållbar stadsutveckling, cirkulär ekonomi och minskat
matsvinn.
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I ovannämnda regeringsbeslut från 2012-04-26 framgår det att de nationella miljömålen även
ska gälla som regionala miljömål. Länsstyrelsen i Halland beslutade 2012-06-26 därför att
avföra de tidigare regionala miljömålen och presenterar de gällande miljömålen i skriften
”Regionala miljömål för Hallands län” daterad 2015-06-23, se bilden nedan. I dokumentet
”Hallands regionala åtgärdsprogram för miljömålen”, senast uppdaterad juni 2016, beskrivs de
regionala åtgärder som Länsstyrelsen tagit fram för att miljömålen ska uppnås.

HALLA D

EGI

ALA

Å GÄ D P OG AM
FÖ MILJÖMÅLEN

1

Miljömål för Hallands län samt dokument med åtgärder för att nå miljömålen för Hallands län
Länsstyrelsen redovisar årligen uppföljning av de regionala målen.
Lokala miljömål för Kungsbacka kommun togs fram för perioden 2008-2015 (dokumentet
”Miljömål för Kungsbacka 2008-2015”), och det togs även fram en handlingsplan för
miljöarbetet i Kungsbacka kommun 2012-2015, där de fem områden som befanns särskilt
viktiga att arbeta med var tillgänglighet, energi, resursutnyttjande, vatten och livsmedel.
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Handlingsplan för
Kungsbacka kommuns
miljöarbete 2012– 2015
Antagen 2011 12 13

Dokument med miljömål samt handlingsplan för miljöarbete för Kungsbcka kommun
Under åren 2015-2017 gjordes årliga miljöbokslut där såväl målen som det arbete som utförts
inom Kungsbacka kommun presenterades. På senare år har kommunen istället arbetat med
hållbarhetsmål och hållbarhetsarbete och från och med 2018 görs ett årligt hållbarhetsbokslut.

Hållbarhetsbokslut 2018

1

Dokument med miljö- och hållbarhetsbokslut för Kungsbacka kommun
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Hållbar utveckling är ett centralt mål i kommunens vision för 2030. Inom områden som klimat,
vatten och kemikalier finns särskilda strategidokument framtagna. Det finns också en uttalad
vilja att ”miljöarbetet skall anpassas till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen
samt Borgmästaravtalet för att bli en av de främsta kommunerna inom miljö- och klimatfrågor”
(referens https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Mal-och-resultat1/Mal/).
I bilaga 1 till denna miljökonsekvensbeskrivning redovisas ett samlat måldokument som sammanfattar hur de nationella miljökvalitetsmålen och miljökvalitetsnormerna berör verksamheten
vid Hammargårds avloppsreningsverk samt hur de beaktas i den dagliga planeringen och
driften av anläggningen.
I bilaga 2 redovisas och kommenteras de åtgärdsförslag med anknytning till verksamheten vid
Hammargårds avloppsreningsverk som Hallands länsstyrelse arbetat fram för att miljömålen
ska uppnås och i bilaga 3 redovisas Kungsbacka kommuns hållbarhetsinriktning i de delar som
berör verksamheten vid Hammargårds avloppsreningsverk.
Mål och riktlinjer angivna i Vattendirektivet (rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000)
har beaktats i denna MKB – se avsnitt 5.1.5 nedan.
Förvaltningsplan 2016 – 2021 för Västerhavets vattendistrikt (Diarienummer: 537-34925-2014)
har funnits med som underlag i framtagandet av denna MKB.

2 Beskrivning av nuvarande verksamhet
2.1 Allmänt
Om man liknar avloppsreningsverket vid en producerande industri, utgör tillförseln av avloppsvatten den egentliga råvaran. Till skillnad från en industri kan dock inte råvaruflödet styras
kortsiktigt utan det som "kommer in" måste omhändertas. På längre sikt kan man dock påverka
råvaruflödet t.ex. genom insatser på ledningsnätet för att begränsa vattenmängden samt
genom insatser riktade mot hushåll och industrier i syfte att begränsa tillförseln av oönskade
föroreningar, kemikalier o.d.
Den aktuella verksamheten vid avloppsreningsverket - som i grunden är en miljöskyddsuppgift
och ingen produktionsuppgift - är att åstadkomma en rening av det inom verksamhetsområdet
genererade avloppsvattnet till en sådan nivå att störningar inte uppkommer i den recipient, vari
det renade vattnet släpps ut. Vidare skall de avfall och de restprodukter som uppkommer i verksamheten (vid reningen) behandlas på ett sådant sätt att den slutliga hanteringen och disponeringen av desamma inte ger upphov till miljöstörningar i omgivningen. Detta gäller naturligtvis
även för reningsprocessen som sådan där den bedrivs på plats.
Det är dock viktigt att komma ihåg att reningsverksamheten i sig inte är något självändamål
eller att den bedrivs med något vinstintresse, utan denna måste betraktas som en samhällelig
miljöskyddsuppgift, där den egentliga miljöfarliga verksamheten, som ger upphov till störningarna, de facto bedrivs av de anslutna hushållen och industrierna. Kommunen har sålunda
påtagit sig ansvaret - mot ersättning via va-taxan - att mildra effekterna av denna miljöfarliga
verksamhet.
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2.2 Belastning på avloppsreningsverket
2.2.1 Generellt
Med ”avloppsvatten” nedan avses den samlade mängden spillvatten från hushåll, externslam
från trekammarbrunnar o.d, slam från de små avloppsreningsverken inom kommunen,
industriellt processavloppsvatten från anslutna industrier samt s.k. tillskottsvatten som tillförs
ledningsnätet via otäta ledningsskarvar, brunnslock och påkopplade dräneringsledningar samt
vissa takavlopp och dagvattenbrunnar.
Tillskottsvattenmängden är beroende på väder- och nederbördsförhållandena samt havs- och
grundvattenytans läge, varvid olika förutsättningar gäller för olika anslutna delområden inom
verksamhetsområdet (ledningars ålder, topografin, grundvattensituationen o.d).
2.2.2 Hammargårds avloppsreningsverk
Det nuvarande verksamhetsområdet för Hammargårds avloppsreningsverk omfattar
Kungsbacka stad, östra delen av Onsalahalvön och de mindre orterna Vallda, Älvsåker,
Anneberg, Hjälm, Fjärås och Gällinge.
Den nuvarande direktanslutna folkmängden uppgår till ca 44 000 personer. Härutöver tillförs
reningsverket avloppsvatten från sjukhus, skolor, kontor och mindre industrier. Påverkan via
industriellt avloppsvatten bedöms vara liten. Det finns inga A-verksamheter i kommunen.
Till Hammargårds avloppsreningsverk förs även externslam från enskilda avloppsanläggningar
och slam från de mindre avloppsreningsverken i kommunen. Externslam från enskilda avlopp
renas mekaniskt vid en mottagningsstation vid avloppsreningsverket varefter vattenfasen
pumpas till inkommande mätkammare (ingår i inkommande provtagningsvärden). Slam från de
mindre avloppsreningsverken i kommunen tillförs direkt till slambehandlingen, förutom slammet
från Öjersbo som tillförs exterslammottagningen.
Externslammängden från enskilda avloppsreningsanläggningar uppgår till i storleksordningen
ca 24 000 m3/år (ca 130 ton TS/år) och slammängden från de yttre avloppsreningsverken till i
storleksordningen ca 10 000 m3/år (ca 550 ton TS/år).
Under de senaste 5 åren har vid avloppsreningsverket behandlats följande avloppsvatten- och
föroreningsmängder:
Tabell 1: Årsavloppsvattenmängd för åren 2015-2019
År

Mm3/år

2015

5,1

2016

4,3

2017

4,8

2018

4,3

2019

5,2

Medel 5 år

4,7
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Tabell 2: Föroreningsmängder – inkommande inkl. externslam från enskilda avlopp
Inkommande föroreningsmängder 2015-2019

Enhet

Totalt årsmedel

kg BOD7/d

2 700

Kväve

kg N/d

530

Fosfor

kg P/d

70

Organisk substans

För kommentarer till aktuella flöden och belastningar hänvisas till den tekniska beskrivningen.

2.3 Anläggningsbeskrivning
Hammargårds avloppsreningsverk omfattar idag anläggningsdelar för mekanisk, biologisk och
kemisk behandling med syfte att säkerställa villkorade resthalter av BOD7, fosfor och kväve.
Därutöver finns anläggningar för slambehandling.
Den mekaniska reningen omfattar maskinrensade fingaller och luftat sandfång.
Den biologiska behandlingen består av en aktivslamanläggning i flera steg som inkluderar
såväl biologisk fosforrening som långtgående kvävereduktion. Kvävereningen sker i processteg
av typ Quattro Denipho.
Den kemiska reningen sker dels som simultanfällning genom dosering av järnklorid före, och
vid behov även efter Quattro Denipho, samt vid behov kompletterad med efterfällning genom
dosering av polyaluminiumklorid före sandfiltren.
Det avloppsslam som uppkommer i processen förtjockas gravimetriskt och avvattnas i centrifug
innan det stabiliseras och hygieniseras genom kalktillsats och uppvärmning. Det producerade
slammet utnyttjas huvudsakligen för jordbruksändamål. Hammargårds avloppsreningsverk är
certifierat enligt REVAQ sedan 2003. I det fåtal fall som slammet inte uppfyller kraven för
REVAQ kan det användas för deponitäckning.
Den tekniska utformningen av avloppsreningsverket redovisas nedan översiktligt i flygbilden, i
processchemat och i en schematisk situationsplan. En detaljerad situationsplan återfinns i
bilaga 11 och en ritning med utsläppspunkter till luft och vatten samt förvaringsplatser för
kemikalier och farligt avfall markerade i bilaga 12.
För detaljerade tekniska uppgifter hänvisas till den tekniska beskrivningen.
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Flygfoto över Hammargårds avloppsreningsverk

Förvaltningen för Teknik
Kungsbacka kommun
Kungsbacka 2020

Processchema över Hammargårds avloppsreningsverk
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Schematisk situationsplan över Hammargårds avloppsreningsverk
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2.4 Utsläpp till vatten
2.4.1 Berörd recipient
Det vid Hammargårds avloppsreningsverk behandlade vattnet avleds tillsammans med
dagvatten från reningsverkstomten (svart pil i flygfoto nedan) till Kungsbackaån (gul pil) som
efter omkring 1,5 km mynnar i inre Kungsbackafjorden. Inre Kungsbackafjorden tillförs även
vatten från Rolfsån (lila pil) och Hovmannaån samt dagvatten från omkringliggande bebyggelse
och övrig avrinning från omgivningen. Inre Kungbackafjorden (blå pil) övergår i yttre
Kungsbackafjorden och i förlängningen Kattegatt.

Flygfoto över inre Kungsbackafjorden med tillflöden markerade med pilar. Hammargårds
avloppsreningsverk markerat med röd punkt (källa: Kungsbacka kommun)
Kungsbacka kommun undersöker påverkan från verksamheten på den primära recipienten,
Kungsbackaån, genom provtagning i egen regi. Provtagning sker även av Kungsbackaåns
vattenvårdsförbund.
Recipientprovtagning i Kungsbackafjorden och kusten sker genom samordnad kustvattenkontroll i Halland. Kustvattenkontrollprogrammet, som kontinuerligt har bedrivits sedan 1993,
syftar till att göra en årlig bedömning av tillståndet i havet samt ge underlag för att kunna
beskriva förändringar sett i ett längre tidsperspektiv. Programmet ska också utgöra en grund för
att följa upp effekter i kustvattnet efter att miljöförbättrande åtgärder utförts. Kustkontrollen
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uppfyller de lagstadgade krav och bestämmelser som tillsynsmyndigheterna ställer. I kontrollen
ingår hydrografi, växtplankton och mjukbottenfauna.
Kungsbacka kommun är även medlem i Kattegatts kustvattenråd, som bildades i april 2015.
Kungsbacka kommun är en av finansiärerna i vattenrådet, som är tänkt att vara ett nätverk för
kustvattenfrågor.
I skriften ”Regional miljöövervakning i Hallands län Program för perioden 2015-2020” utgiven
2014 av Länsstyrelsen i Hallands län, Enheten för naturvård & miljöövervakning (Meddelande
2014:12)
anges att kustvattenkontrollprogrammet
koppling
till miljökvalitetsmålen ”Ingen
98
Program för regional miljöövervakning i har
Hallands
län 2015-2020
övergödning” och ”Ett rikt växt- och djurliv”.
Stationer inom
i Halland.
Grönaframgår
symbolerav
visar
regionala
stationer
och röda
Stationer
inomkustvattenkontrollen
kustvattenkontrollen
i Halland
figuren
nedan.
Gröna
symboler visar
visar nationella.
regionala
stationer och röda visar nationella.
Hydrografi
Hammargårds ARV
x

Växtplankton

Mjukbottenfauna

Hammargårds ARV
x

Makroalger

Hammargårds ARV
x

Hammargårds ARV
x

Provtagningspunkter, kustvattenkontrollprogrammet 2015-2020 och andra av Länsstyrelsen
initierade
undersökningar
Kvalitetssäkring
Provtagning och analyser utförs av ackrediterade laboratorier/konsulter. Interkalibrering sker med

Alla
resultat
från
kustvattenprogrammets
analyser levereras till SMHI, som fungerar som en
andra
konsulter
i omgivande
län.
nationell datavärd. Medins, med underkonsulter, är för närvarande utförare av undersökUndersökningar
och undersökningstyper
ningarna
av hydrografi
och växtplankton. PAG gör bottenfaunaundersökningarna.
Undersökning

Undersökningstyp

Frekvens

Mjukbottenfauna

Mjukbottenlevande bottenfauna, trend- och

1/1

Det
finns även andra övervakningsstationer
i området,
där ytterligare parametrar
med
Hydrografi
Hydrografi och närsalter,
trendövervakning
12/1
anknytning
till vattenkvalitet
undersöks – se vidare avsnitt 4.1.5 nedan.
Växtplankton
Växtplankton
12/1
2.4.2 Reningsresultat och
utsläppsmängder
områdesövervakning

Makroalger i det renade avloppsvattnet
Vegetationskläddai bottnar,
Resthalterna
form avvästkust
månads-, kvartals- 1/1
och årsmedelvärden för
BOD
,
totalfosfor,
totalkväve
och
ammoniumkväve
framgår
av
tabellerna
nedan.
7
Datahantering och datalagring
Alla data från programmet levereras till nationell datavärd (SMHI). SMHI är för närvarande även utförare av undersökningarna av hydrografi och växtplankton.
Utvärdering och rapportering
Undersökningsresultaten utvärderas årligen och redovisas i rapporter från anlitade konsulter. Vart
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Tabell 3: Resthalter i det renade avloppsvattnet inkl. ev. bräddvatten under 2015-2016
Månad

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

BOD7/l

P/l

NH4-N/l

N/l

BOD7/l

P/l

NH4-N/l

N/l

Månadsmedel år 2015

Månadsmedel år 2016

Jan

5,2

0,31

-

-

5,2

0,30

-

-

Feb

3,1

0,14

-

-

5,0

0,29

-

-

Mars

4,6

0,17

-

-

4,7

0,24

-

-

April

4,0

0,18

-

-

7,2

0,26

-

-

Maj

3,8

0,18

-

-

6,9

0,27

-

-

Jun

3,9

0,43

-

-

5,3

0,32

-

-

Jul

4,0

0,51

-

-

3,4

0,21

-

-

Aug

3,3

0,27

-

-

5,4

0,36

-

-

Sept

21,6

0,79

-

-

4,1

0,31

-

-

Okt

3,0

0,16

-

-

4,1

0,19

-

-

Nov

4,6

0,20

-

-

6,3

0,24

-

-

Dec

4,0

0,16

-

-

5,6

0,22

-

-

Kvartalsmedel år 2015

Kvartalsmedel år 2016

Kv 1

4

0,2

0,6

9

5

0,3

2,3

11

Kv 2

4

0,3

0,5

8

6

0,3

2,1

6

Kv 3

6

0,5

2,4

9

4

0,3

1,2

5

Kv 4

4

0,2

1,1

7

5

0,2

0,9

6

Årsmedel 2015
År

5

0,3

Årsmedel 2016
1,2

8

5

0,3

1,6

7

Av tabellen ovan framgår bl.a.
•

Att gränsvärdena 10 mg BOD7/l och 0,4 mg Ptot/l som kvartalsmedelvärde har innehållits
med god marginal under åren 2015 och 2016 med ett undantag för fosforvärdet under
kvartal 3, 2015. De något förhöjda utgående fosforhalterna berodde på maskinhaveri vid
reparationsarbete av en inloppslucka i Qattro Denipho-bassängen

•

Att riktvärdet 15 mg Ntot/l som årsmedelvärde innehölls med mycket god marginal under
2015-2016

•

Att riktvärdet 10 mg BOD7/l som månadsmedelvärde överskreds under september 2015
som en följd av maskinhaveri (se ovan) men i övrigt innehölls med god marginal under
2015-2016
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•

Att riktvärdet 0,4 mg Ptot/l som månadsmedelvärde överskreds under juli och september
2015 men i övrigt innehölls under 2015-2016

Tabell 4: Resthalter i det renade avloppsvattnet inkl. ev. bräddvatten under 2017-2018
Månad

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

BOD7/l

P/l

NH4-N/l

N/l

BOD7/l

P/l

NH4-N/l

N/l

Månadsmedel år 2017

Månadsmedel år 2018

Jan

5,1

0,28

-

-

5,6

0,23

-

-

Feb

6,5

0,34

-

-

5,3

0,28

-

-

Mars

6,4

0,26

-

-

8,0

0,32

-

-

April

7,0

0,31

-

-

4,5

0,25

-

-

Maj

6,9

0,29

-

-

5,7

0,28

-

-

Jun

9,0

0,41

-

-

4,3

0,21

-

-

Jul

4,6

0,29

-

-

3,6

0,29

-

-

Aug

4,4

0,38

-

-

3,5

0,30

-

-

Sept

4,1

0,41

-

-

3,6

0,23

-

-

Okt

6,1

0,37

-

-

3,1

0,20

-

-

Nov

3,6

0,31

-

-

4,1

0,22

-

-

Dec

5,0

0,19

-

-

4,3

0,35

-

-

Kvartalsmedel år 2017

Kvartalsmedel år 2018

Kv 1

6

0,3

4,4

12

6

0,3

2,3

11

Kv 2

7

0,3

1,9

7

5

0,3

1,3

8

Kv 3

4

0,4

0,2

4

4

0,3

0,1

4

Kv 4

4

0,3

0,6

8

4

0,3

0,2

7

Årsmedel år 2017
År

5

0,3

Årsmedel år 2018
1,8

8

5

0,3

1,0

8

Av tabellen ovan framgår bl.a.
•

Att gränsvärdena 10 mg BOD7/l och 0,4 mg Ptot/l som kvartalsmedelvärde innehölls under
2017-2018.

•

Att riktvärdet 15 mg Ntot/l som årsmedelvärde innehölls med mycket god marginal under
2017-2018

•

Att riktvärdena 10 BOD7/l och 0,4 mg Ptot/l som månadsmedelvärde innehölls under 20172018.
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Tabell 5: Resthalter i det renade avloppsvattnet inkl. ev. bräddvatten under 2019
Månad

mg

mg

mg

mg

BOD7/l

P/l

NH4-N/l

N/l

Månadsmedel år 2019
Jan

4,6

0,20

-

-

Feb

8,0

0,38

-

-

Mars

13

0,46

-

-

April

6,3

0,31

-

-

Maj

5,1

0,29

-

-

Jun

5,6

0,40

-

-

Jul

4,4

0,30

-

-

Aug

3,5

0,34

-

-

Sept

4,9

0,35

-

-

Okt

3,8

0,27

-

-

Nov

3,7

0,22

-

-

Dec

5,1

0,21

-

-

Kvartalsmedel år 2019
Kv 1

10

0,4

1,9

10

Kv 2

6

0,3

0,6

8

Kv 3

4

0,3

0,6

4

Kv 4

4

0,2

1,1

8

1,2

8

Årsmedel 2019
År

7

0,3

Av tabellen ovan framgår bl.a.
•

Att gränsvärdet 10 mg BOD7/l som kvartalsmedelvärde innehållits samtliga kvartal

•

Att gränsvärdet 0,4 mg Ptot/l som kvartalsmedelvärde innehållits samtliga kvartal

•

Att riktvärdet 15 mg Ntot/l som årsmedelvärde innehållits med god marginal

•

Att riktvärdet 10 BOD7/l som månadsmedelvärde överskreds under mars månad p.g.a.
slamutspolning till följd av långvariga höga flöden p.g.a kraftigt regn

•

Att riktvärdet 0,4 mg Ptot/l som månadsmedelvärde överskreds under mars månad p.g.a.
slamutspolning till följd av långvariga höga flöden p.g.a kraftigt regn.
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Övergripande kan för hela perioden 2015-2019 konstateras att verket haft en stabil rening och
att gällande gränsvärden innehållits med ett undantag; tredje kvartalet 2015. Gällande
riktvärden överskreds i juli och september 2015 samt mars månad 2019, se ovan.
I följande tabell redovisas de från avloppsreningsverket utsläppta föroreningsmängderna i form
av årsmängder BOD7, totalfosfor och totalkväve.
Tabell 6: Utsläppta föroreningsmängder
År

Mm3

BOD7 (ton)

P (ton)

N (ton)

NH4-N (ton)

2015

5,1

28

1,5

43

8,4

2016

4,3

23

1,1

32

7,5

2017

4,9

28

1,5

39

9,2

2018

4,3

21

1,1

34

4,8

2019

5,2

33

1,6

40

6,1

27

1,4

38

7,2

Medel

4,8

Utsläppsmängderna har under den senaste 5-årsperioden i medeltal uppgått till 27 ton
BOD7/år, 1,4 ton P/år, 38 ton N/år respektive 7,2 ton NH4-N/år inräknat det avloppsvatten som
bräddar eller delrenas vid avloppsreningsverket.
Uppdelning av de utsläppta föroreningsmängderna vid Hammargårds avloppsreningsverk i
bräddat, delrenat respektive fullständigt renat vatten visar att de bräddningar som sker vid
avloppsreningsverket (efter sandfång) inte bidrar med några signifikanta utgående mängder;
som mest 0,28 ton BOD, 0,011 ton fosfor och 0,1 ton kväve per år. Den bräddade mängden
avloppsvatten är oftast liten, under 2015-2019 mellan 0 och 0,1 % av totalmängden.
Andelen delrenat vatten har varierat mellan 0,4 och 2,8 % av totalmängden de senaste fem
åren. Under denna period har det delrenade vattnet bidragit med som mest 7 ton BOD, 0,17
ton fosfor och 3,4 ton kväve (2015) vilket motsvarade 26, 11 respektive 8 % av de utsläppta
mängderna föroreningar trots att den delrenade vattenmängden bara utgjorde 2,8 % av den
totala. Även under 2019 släpptes en relativt stor vattenvolym delrenat. I detta fall utgjorde det
delrenade utsläppet ca 10, 5 respektive 5 % av utsläppt BOD, P och N trots att den delrenade
vattenmängden bara utgjorde 2,4 % av den totala vattenmängden. Detta visar att det är av
största vikt att undvika större vattenvolymer som delrenas (även om delreningen under 2019
fungerade bra till följd av att huvuddelen av det delrenade vattnet leddes genom bräddsilarna).
Utöver ovanstående utsläppsmängder har via bräddningar på ledningsnätet under de senaste
fem åren avletts mellan 10 000 m3 och 110 000 m3/år motsvarande ca 0,2-3 ton BOD7/år, ca
0,01-0,2 ton P/år resp. ca 0,05-1 ton N/år under antagande att medelhalten föroreningar i
bräddvattnet uppgått till ca 20-30 mg BOD7/l, 1-2 mg P/l resp. 5-10 mg N/l. De antagna halterna
baseras på att bräddning framförallt sker vid höga flöden vilket medför ett mer utspätt vatten.
Ovanstående antagna halter bedöms vara relativt högt räknade.
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2.5 Avfalls- och restprodukter
2.5.1 Avfall
Avfallsprodukterna vid avloppsreningsverket utgörs av rens och sand. Rens erhålls vid gallerrensningen och sand avskiljs i sandfånget.
Renstvätt och press samt sandavvattnare finns installerade vid avloppsreningsverket.

Galler med rens- och tvättpress samt renscontainer

Sandavvattningsutrustning och sandcontainer
De avvattnade fraktionerna samlas upp i separata containrar. Renset transporteras till
förbränning. Sanden har tidigare deponerats vid kommunens avfallsanläggning men används
sedan en tid för tillverkning av anläggningsjord.
Mängden rens och sand vid avloppsreningsverket under 2015-2019 framgår av följande tabell.
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Tabell 7: Rens- och sandmängder under åren 2015-2019
Avfallsslag

2015

2016

2017

2018

2019

Rens (ton/år)

77

52

41

68

63

Sand (ton/år)

27

35

32

40

40

Utöver sand och rens uppkommer mindre mängder sopavfall i form av förpackningar, papper,
skrot o.s.v. Dessa avfallsslag sorteras och samlas i sopkärl och containrar vid anläggningen i
väntan på återvinning.

Avfallsortering
Även vissa mängder farligt avfall som lysrör, spilloljor, ev. kemikalierester, laboratoriekemikalier
etc genereras vid anläggningen. Förbrukade testreagens från laboratoriet returneras till
leverantören för återvinning. Trafik och utemiljö inom Kungsbacka kommun har tillstånd för
transport av farligt avfall till miljöstation. Transporter samordnas med Trafik och utemiljö eller
beställs av extern transportör.

Oljor och kemikalier på spilltråg
Rutin för hantering av avfall och farligt avfall finns i verksamhetssystemet.
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2.5.2 Restprodukter
Restprodukten vid avloppsreningen utgörs av slam; inert inkommande suspenderat material,
externslam från enskilda avlopp, reningsverksslam från mindre avloppsreningsverk i
kommunen, bioslam från den biologiska reningen och kemslam från fosforfällningen.
Det överskottsslam som tas ut från det biologiska reningssteget leds till en slambuffert och
vidare till en gravimetrisk slamförtjockare och samlas efter förtjockning upp i ett luftat slamlager.
Till detta slamlager förs även slam från kommunens yttre avloppsreningsverk; Lerkil, Kullavik
och Ölmanäs, som lämnas med bil till ett oluftat slamlager innan det pumpas över till det luftade
slamlagret.
Slammet pumpas från det luftade slamlagret till två centrifuger där slammet avvattnas innan det
stabiliseras och hygieniseras genom inblandning av osläckt kalk.
Kalkat slam kan, i väntan på utkörning, lagras i upp till ett år dels i en mindre slamgård intill
behandlingsanläggningen och dels på en större platta belägen ca 200 m söder om anläggningen.
Det producerade slammet utnyttjas huvudsakligen för jordbruksändamål. Hammargårds
avloppsreningsverk är certifierat enligt REVAQ. I de fåtal fall som slammet inte håller tillräckligt
hög kvalitet används det istället för deponitäckning, kompostering, jordförbättring eller skogsgödsling.
Den totalt producerade slammängden (medelvärde 2015-2019) vid avloppsreningsverket
uppgår till ca 2 600 ton TS per år (ca 32 % TS-halt).
Slamkvaliten avseende metaller, PAH, PCB och nonylfenol är mycket god med medelhalter
långt under gällande rikt- och gränsvärden för användning av slammet på åkermark (SFS
1998:944 resp. NV rapport 4418). Även de diskuterade framtida betydligt strängare värdena
(2015-2030) (Naturvårdsverkets remissupplaga rapport 6580 (september 2013), ”Hållbar
återföring av fosfor”) har innehållits med god marginal under perioden 2015-2019. Då slammet
provtas varje månad inträffar det dock ibland att slammet inte håller tillräckligt hög kvalitet enligt
REVAQ.
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Centrifugerna

2.6 Utsläpp till luft
Utsläppen till luft från avloppsreningsverket utgörs i huvudsak av lukt från processerna, men
även transporterna till och från avloppsreningsverket ger vissa utsläpp till luft.
Luktande processluft kan vid avloppsreningsverk uppkomma i första hand i anslutning till
inloppsdelen (galler- och renshanteringen) samt från slamhanteringen (externslammottagning,
förtjockning, avvattning, kalkinblandning med värmeutveckling, slamlagring och slamuttransport). Reningsprocesserna i övrigt; pumpning, luftning och sedimentering, ger mycket
begränsade eller inga luktutsläpp.
För att minimera luktproblemen vid externslammottagningen är denna ansluten till ett kompostfilter.
Svavelvätebildning i anslutning till ledningsnätet kan i olyckliga fall ge upphov till luktolägenheter t.ex. vid pumpstationer och/eller i ”släppunkter” efter tryckledningar.
Det har inte förekommit några klagomål på lukt från Hammargårds avloppsreningverk med den
processutformning och verksamhet som verket för närvarande har. Det har dock under senare
år förekommit ett fåtal klagomål beträffande lukt vid ett par pumpstationer. Problemen har
sedan 2018 lösts genom dosering av Nutriox (kalciumnitrat).
Under senare år har utsläpp av de kraftfulla växthusgaserna metan och lustgas från
avloppsreningsverk diskuterats allt mer. Metan produceras och kan släppas ut från såväl
ledningsnät (inkommande vatten) som 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
avloppsreningsverk och det är därför svårt att uppskatta utsläppen i nuläget. Vid de planerade
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om- och tillbyggnaderna kommer hänsyn tas till riskerna och processerna optimeras för
minimalt utsläpp av metan och lustgas.
I nuläget används el och fjärrvärme vid Hammargårds avloppsreningsverk och det uppstår
därför inga utsläpp till luft från uppvärmnings- eller förbränningsprocesser.
För utsläpp till luft från transporter – se avsnittet 2.10 nedan.

2.7 Buller
De processer, processteg eller utrustningar som orsakar buller inom anläggningen (och ev.
även i omgivningen) omfattar i första hand blåsmaskiner, centrifuger, pumpar samt ventilationsutrustning placerade på tak. Centrifugerna vid Hammargårds avloppsreningsverk är placerade
inomhus. Även blåsmaskinerna är placerade inomhus och alla maskiner utom en är försedda
med ljuddämpande huvar.
Generellt sett kan avloppsreningsverket ur omgivningssynpunkt betraktas som en ”tyst”
anläggning, men momentant buller kan naturligtvis uppstå t.ex. i samband med slam- och
kemikalietransporter (se avsnitt 2.10 nedan) samt vid slamhanteringen på slamplattan.
Det har inte inkommit klagomål på buller från verksamheten vid Hammargårds avloppsreningsverk.

2.8 Energianvändning
Under åren 2017 - 2019 har använd energi mätt som kWh/pe behandlat vatten vid avloppsreningsverket legat på ca 55 - 60 kWh/pe - en för svenska förhållanden förhållandevis låg
energianvändning/pe (medelvärde för svenska medelstora avloppsreningsverk med anslutning
>2 000 pe är ca 120 kWh/pe och medianvärde är ca 95 kWh/pe. Källa: Svenskt Vattens rapport
2011-04 VA-verkens energianvändning 2008).
De största elanvändarna vid kommunala avloppsreningsverk är ofta blåsmaskiner men även
centrifuger och vissa pumpar är enheter som har en förhållandevis stor energianvändning.
Energianvändningen vid avloppsreningsverket och vid pumpstationer under de senaste tre åren
framgår av nedanstående sammanställning.
Tabell 8: Energianvändning 2017-2019
Energianvändning

2017

2018

2019

Avloppsreningsverk
(MWh/år)

2 198

2 080

2 058

Avloppsreningsverk
+ Pumpstationer (MWh/år)

4 076

3 862

4 075

Avloppsreningsverk
(kWh/m3)

0,45

0,49

0,39

Avloppsreningsverk
+ Pumpstationer (kWh/m3)

0,84

0,91

0,78
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Energianvändning

2017

Avloppsreningsverk
(kWh/pe)
Avloppsreningsverk
+ Pumpstationer (kWh/pe)

2018

2019

59

55

54

109

103

106

I miljörapporten redovisas årligen de åtgärder som har gjorts för att minska verksamhetens
förbrukning av råvaror och energi.
Under senare år har många av de utförda åtgärderna bestått i utbyte av äldre utrustning mot
ny, mer energieffektiv. Såväl pumpar som blåsmaskiner och belysning har bytts ut. Under 2018
byttes fläktsystemet till ett nytt med värmeåtervinning vilket märkbart minskat energianvändningen. Under 2019 initierades arbete med en underhållsplan som bland annat innehåller
rutiner för att byta ut pumpar efter ett visst antal år, istället för när de slutar att fungera. Andra
energibesparande åtgärder omfattar inköp av nya förbättrade syreelektroder som möjliggör
bättre utnyttjande av blåsmaskinerna. En större solcellsanläggning har installerats men ännu
inte tagits i drift. Utgående vatten kan, vid behov, ledas via fjärrvärmeverkets värmepumpar
vidare till Kungsbackaån.

2.9 Kemikaliehantering
I avloppsreningsverket används fällningskemikalie för fosforrening, polymer vid slamavvattning
och delrening samt osläckt kalk för stabilisering och hygienisering av det avvattnade slammet.
För maskindrifter och underhåll av desamma nyttjas oljor och smörjmedel av olika typ.
Inom laboratorieverksamheten nyttjas analyskemikalier.
Årsförbrukningen av processkemikalier framgår av tabellen nedan.
Tabell 9: Årsförbrukning av processkemikalier
Kemikalie
(ton/år)

Fällningskemikalie,
järnklorid

Fällningskemikalie,
polyaluminium
klorid

Polymer,
flytande/pulver

Kalk

Nutriox

2015

37

6,6

0/16

720

0

2016

15

13

0/18

620

0

2017

44

15

0,13/16

820

0

2018

85

4,5

0,07/17

850

0,11

2019

93

8,5

0,21/16

900

1,4
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Järnklorid nyttjas för stödfällning före Quattro Denipho-steget och vid behov doseras ytterligare
järnklorid i mellansedimenteringarna. Fällningskemikalier, här polyaluminiumklorid, kan även
doseras före sandfiltren om detta skulle krävas för att erforderliga utgående fosforhalter skall
nås. Fällningskemikalierna lagras i två liggande tankar. Järnkloridtanken har en volym på 35 m3
och polyaluminumkloridtanken en volym på ca 15 m3. Tankarna, liksom doseringspumparna, är
placerade inomhus. Invallning av tankarna finns men kan komma att kräva viss uppgradering
och upprustning i samband med de planerade ombyggnaderna.

Tankar för fällningskemikalier, järnkloridtank till vänster och polyaluminiumtank till höger
Farligt avfall placeras på anvisad plats.
Kemikalier med hälso- eller miljöklassning samt processkemikalier redovisas i ett web-baserat
system men finns också som excelfiler, se bilaga 4 för kemikalieförteckning. Ansvarig för
uppdatering av kemikalielistan samt krav på innehåll och hantering av kemikalier framgår av
systemet för egenkontroll. Under 2019 skedde en översyn av kemikaliehanteringen med
inventering av kemikalier och uppdatering av rutiner för hantering av kemikalieavfall.
Inga processkemikalier som innehåller prioriterade risk- eller utfasningsämnen används vid
Hammargårds avloppsreningsverk.

2.10 Transporter
Transporterna till och från avloppsreningsverket utgörs av lastbils- och tankbilstransporter
avseende i första hand externslam, slam från mindre avloppsreningsverk, avvattnat och kalkat
slam och kemikalier samt olika gods. Vidare förekommer personbilstransporter. I nuläget finns
6 personbilar varav en elbil inom verksamheten.
Den nuvarande omfattningen av lastbilstransporterna har klargjorts och framgår av nedanstående tabell.
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Tabell 10: Lastbilstransporter
Typ av transport

Externslam från enskilda avlopp

Antal trpr
rörelse/år
nuläge
2220

Slam från yttre verk

228

Avvattnat och kalkat slam till slutanvändare

260

Kemikalietransporter

26

Rens, sand, metall, wellpapp

18

Övriga varutransporter
TOTALT

300
3032

Transporterna sker under vardagar och dagtid. Huvudtransportvägarna från verket till E6 är
Smörhålevägen och Inlagsleden.
För att bedöma omfattningen av transporterna till och från avloppsreningsverket i förhållande till
övrig trafik har medeldygnsflödet på väg E6 i sydlig och nordlig riktning i närheten av
avloppsreningsverket tagits fram, se figurer nedan.

Huvudtransportvägarna (blå pilar) från/till Hammargårds avloppsreningsverk
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Teoretiskt medeldygnflöde på E6 i södergående riktning, mätposition 6120107 (källa:
vtf.trafikverket.se)

Teoretiskt medeldygnflöde på E6 i norrgående riktning, mätposition 6140110
(källa:vtf.trafikverket.se)
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Av det teoretiska årsmedeldygnflödet på ca 40 000 fordon per dygn på E6:an i närheten av
Hammargårds avloppsreningsverk utgörs omkring 10 % av lastbilar varav mer än hälften utgörs
av lastbil med släp. Andelen lastbilar är högre under natten och under vissa perioder under
året. Nuvarande totalt antal lastbilstransporter med koppling till verksamheten vid Hammargård,
i genomsnitt 8 transporter per dag, utgör därmed en mycket liten andel, < 0,2 %, av de tunga
transporterna på E6an i det aktuella området. I verkligheten är andelen ännu lägre eftersom en
del av transporterna använder andra transportvägar.
Slamtransporterna från de mindre avloppsreningsverken och enskilda avlopp inom kommunen
går huvudsakligen på mindre vägar, men andelen av den totala trafiken bedöms vara liten även
i dessa fall.
Personbilstransporterna med anknytning till Hammargårds avloppsreningsverk utgör en ännu
mindre andel av nuvarande transportflöde på de aktuella vägavsnitten.
Vägtrafiken står generellt för stora utsläpp av framförallt koldioxid och kväveoxider men antalet
transportrörelser kopplade till verksamheten vid Hammargårds avloppsreningsverk är relativt
litet och utsläppen från trafik bedöms därmed vara begränsade. Med framtida förhållanden,
ökad belastning och förändrad slamhantering, förväntas antalet inkommande transporter av
fällningskemikalier att öka något medan antalet transporter av externslam från mindre verk,
kalk och även utgående behandlat slam förväntas minska signifikant.
Kungsbacka kommuns fordonspolicy innehåller tydliga och höga miljökrav på de fordon som
används, såväl för personbilar som för lätta lastbilar.

2.11 Driftstörningar och risk för olyckor
Riskbedömningar för avloppsreningsverk och ledningsnät genomförs regelbundet som en del
av egenkontrollarbetet vid Hammargårds avloppsreningsverk.
De områden som bedömts ha störst sannolikhet och kunna orsaka stora eller mycket stora
störningar är kopplade till klimatrelaterade plötsliga och stora regnmängder vilket medför ökad
risk för bräddning av orenat eller endast delrenat avloppsvatten. Även strömavbrott kan
resultera i utsläpp av orenat avloppsvatten. Längd och omfattning av strömbortfallet påverkar
hur stor störningen blir.
Förekomst av diesel, bensin eller andra potentiellt störande ämnen i större mängd i
inkommande avloppsvatten till avloppsreningsverket riskerar att slå ut den biologiska
reningsprocessen med stora störningar som följd.
Risken för att maskinella problem uppstår bedöms vara mycket sannolik men störningen
bedöms vara liten. Även risken för att personalförändringar och därmed tappad kompetens kan
ge störningar har bedömts.
Exempel på riskreducerande åtgärder inkluderar allt arbete som utförs på ledningsnät och vid
pumpstationer för att minska tillskottsvatten och risken för bräddningar. Även installation av
utjämningsmagasin och stationära reservkraftaggregat på vissa pumpstationer reducerar risken
för utsläpp av orenat avloppsvatten signifikant. Uppströmsarbetet och kontakterna med
anslutna verksamheter minskar risken för att större mängder störande kemikalier skall komma
till avloppsreningsverket.
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Det finns i nuläget ingen fast installerad reservkraft vid Hammargårds avloppsreningsverk.
Anledningen till detta är att avloppsreningsverket har tillgång till högspänning från två olika håll,
vilket gör att det i stort sett aldrig blir oplanerade strömavbrott. Vid planerade strömavbrott görs
normalt omkopplingar inom verket så att påverkan minimeras. I samband med framtida uppgraderingar och kompletteringar planeras reservkraft att installeras för att driva nödvändiga
anläggningsdelar för att upprätthålla biologisk rening vid strömavbrott.
En mer detaljerad riskgenomgång planeras utföras under våren 2021 och även efter installation
och drifttagning av nya eller ombyggda processdelar. Denna kommer bland annat att inkludera
åtgärder vid partiella strömavbrott i olika delar av avloppsreningsverket, instrumentfel, blåsmaskinhaveri mm.

2.12 Planerad övergripande förändring
Den framtida förändring som är aktuell för verksamheten vid Hammargårds avloppsreningsverk
är en successivt ökad belastning framförallt p.g.a. ökad folkmängd inom nuvarande verksamhetsområde men också beroende på visst utökat verksamhetsområde och ökad anslutning av
enskilda avlopp. Belastningsökningen innebär att avloppsreningsverkets behandlingskapacitet
successivt måste anpassas härtill.

2.13 Anslutningsförändringar
Den framtida belastningen bygger på en anslutningsökning enligt gällande planer och befolkningsprognoser.
Som prognostid för den framtida belastningen har valts år 2050.
Ökningen kommer främst att ske genom att befolkningen ökar inom nuvarande verksamhetsområde, men verksamhetsområdet kan också komma att utökas något.
Ökad anslutning av enskilda avlopp kan komma medföra att den tillförda mängden externslam
minskar. Samtidigt kommer en direktanslutning att medföra att föroreningsmängderna i större
utsträckning tillförs avloppsreningsverket i löst form jämfört med då de kommer via externslammet.
Det antas att kommunens övriga avloppsreningsverk fortsatt kommer att vara i drift och att
även dessa i viss mån kommer att få en ökad belastning.
Vid kommunens beräkningar av max gvb för tätorten har ingen hänsyn tagits till fritidsboende
och turism under vissa delar av året utan antagande görs att samma befolkningssiffror gäller
över hela året.
Det finns inga industriella verksamheter av betydelse ur dimensioneringssynpunkt inom
verksamhetsområdet, varken i nuläget eller vid framtidsalternativet.
Med en framtida anslutning som uppgår till 95 000 personer och de valda specifika belastningarna 70 g BOD7/person,d; 14 g Ntot/d; 2 g Ptot/d, blir de framtida föroreningsbelastningarna
enligt tabell 11 nedan. Prognosen medger en anslutning av småindustri av samma karaktär
som i dag samt även den framtida externslamanslutningen.
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2.14 Belastningsförändringar
I framtiden räknas med successiva ökade belastningar inom nuvarande verksamhetsområde.
Härutöver finns, som nämnts ovan, planer på viss anslutning av enskilda avlopp inom och i
anslutning till nuvarade verksamhetsområde.
2.14.1 Avloppsvatten- och föroreningsmängder
Det framtida flödet och belastningen antas komma att uppgå till nivåer enligt nedanstående
tabell (som jämförelse redovisas även dagens belastningsvärden). För mer detaljerat underlag
hänvisas till den tekniska beskrivningen.
Tabell 11: Flödes- och föroreningsbelastning i nuläget och i framtiden
Parameter

Sort

Anslutna

Personer

Framtidsvärde

Nuläge

95 000 44 000 +externslam
från 12 700

Min. torrväderstillrinning, direktanslutna hushåll m3/d

19 000

7 000 – 8 000

m3/h

1 300

500

Max. torrväderstillrinning, tillkommande vatten

m3/d

+ 13 000

+ 13 000

Max. torrväderstillrinning, totalt

m3/d

32 000

20 000

m3/h

1 800

1 100

Max. tillrinning (vid regn)

m3/d

Årsavloppsvattenmängd (5-årsmedelvärde)

Mm3/år

Organisk substans, totalt

ca 65 000 - 75 000 ca 50 000 - 60 000

9,3

4,7

kg BOD7/d

6 700

2 700

Kväve, totalt

kg N/d

1 300

530

Fosfor, totalt

kg P/d

190

70

Avvattnad slammängd

ton TS/år

3 800

2 600 (inkl 780 ton
kalk)

I Naturvårdsverkets författningssamling 2016:6 ”Föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp
av avloppsvatten från tätbebyggelse” gäller följande enligt § 7:
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7 § Belastningen från tätbebyggelse uttryckt i pe enligt 5 och 6 §§ ska beräknas utifrån den
maximala genomsnittliga veckobelastning som tillförs avloppsreningsanläggningen under ett år.
Hänsyn ska inte tas till exceptionella förhållanden, exempelvis sådana som uppstår vid kraftig
nederbörd.

Den maximala genomsnittliga veckomedelbelastningen bedöms komma att uppgå till högst ca
9 500 kg BOD7/d motsvarande ca 135 000 pe år 2050. Den detaljerade beräkningen av max
gvb redovisas i den tekniska beskrivningen.
2.14.2 Slammängder
Med den ökade föroreningsbelastningen på verket ökar även slammängderna. Sålunda kan
man räkna med att den nuvarande slammängden på ca 1800 ton TS/år (exklusive kalk) ökar till
ca 3800 ton TS/år i framtiden. Den slammängd som kommer att transporteras bort från
Hammargårds avloppsreningsverk kommer dock att vara helt beroende av framtida slamhanteringsmetod.
Utredningsarbete avseende framtida hanteringen av slam pågår inom Kungsbacka kommun.
Alternativ omfattande såväl rötning som torkning/pyrolys av slammet har diskuterats och tester
har utförts med torkning och pyrolys. Strategin för att nå målet med långsiktigt hållbar slamhantering som underlättar en effektiv resursanvändning tar utgångspunkt i termisk behandling
för att möjliggöra att mineralämnen i slammet kommer till nytta.
2.14.3 Jämförelse med nollalternativet
I följande tabell visas belastningsvärdena i nuläget, i framtiden och vid nollalternativet (de tillståndsgivna belastningarna).
Tabell 12: Belastningsvärden i nuläget, i framtiden och vid nollalternativet
Parameter

Nuläget

Framtidsalternativet Nollalternativet

Anslutning

44 000 + externslam
från 12 700 personer

95 000

52 000

Flöde, årsmedel
(Mm3/år)

Medel 5 år – 4,7

Medel 5 år – 9,3

Ca 5,9*

Maxår - 5,2

Maxår – 10,2

-

BOD7 (kg/d)

2 700

6 700

4 300

Ntot (kg/d)

530

1 300

640*

Ptot (kg/d)

70

210

190

*Uppskattad, mängden ej angiven i tillståndet
Ur tabellen kan utläsas att dagens belastning, ur BOD7, kväve- och fosforsynpunkt, är lägre än
de vid 1984 års tillståndsansökan angivna dimensionerande belastningarna. De framtida
belastningarna är däremot högre än de idag tillståndsgivna. Totalt innebär detta, i kombination
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med föreslagna strängare utsläppskrav, att utbyggnad och kompletteringar kommer att krävas
för flera delar av reningsprocessen, se avsnitt 2.14 nedan.

2.15 Planerade tekniska förändringar
2.15.1 Avloppsreningsverket
Nedan redovisas anläggningskonsekvenserna vid maxbelastningssituationen - anläggningsdel
för anläggningsdel - baserat på översiktliga bedömningsgrunder och föreliggande utredningsunderlag vad avser det befintliga avloppsreningsverket (förstudie utförd av Norconsult, 2018,
referens 2).
Tabellen avser att översiktligt illustrera vilka anläggningsdelar som kan komma att behöva
förstärkas vid dagens processutformning i takt med att belastningen ökar. Andra varianter av
framtida processutformningar kan dock ge andra anläggningskonsekvenser.
Inför kommande utbyggnader kommer dimensioneringen av olika processteg att förfinas utifrån
slutligt möjliga processvarianter och meddelade villkor.
Tabell 13: Belastningssituationen, anläggningsdelar
Anläggningsdel

Belastningsbarhet

Belastning
framtidsfallet

Konsekvens

Gallerstation

Gallren har teoretisk
kapacitet till 9000
m3/h, men ledningarna
in till gallren begränsar
aktuell maxkapacitet i
gallerstationen till 5200
m3/h

4800 m3/h

Allt vatten kan
omhändertas

Sandfång (Upphållstid 3 min vid
maxflöde väljs)

Max 5 600 m3/h

4800 m3/h

Allt vatten kan
omhändertas

Delreningskapacitet

1 200 m3/h

Beror på vald max
kapacitet i
bioprocessen

Biologiska steget (vald max
slamkonc i bio 5,5 kgSS/m3)*

En belastning
motsvarande ca
50 000 pe*

95 000 pe

Bioreningskapaciteten
behöver utökas.
Bio-P avskiljning
avses att finnas i
det utbyggda
reningsverket.

Sandfilter

Max 1 200 m3/h

Beror på vald
bioprocess och på
ev. mängd delrenat
vatten och vald
process/avskiljning
för denna delström

Kapacitetsökning
av slutpolering på
någon ström vid
verket kommer att
krävas.
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Anläggningsdel

Belastningsbarhet

Belastning
framtidsfallet

Konsekvens

Slambehandling*

60 000 pe*

95 000 pe

Stabilisering och
hygienisering med
osläckt kalk
kommer att
upphöra. Ny
slambehandlingsteknik kommer att
väljas.

* Enligt Norconsults VA-utredning (referens 2)
Som framgår av tabellen ovan medför framtidsbelastningen att nuvarande kapacitet hos de
mekaniska reningsstegen sannolikt är tillräckliga även i framtiden men att såväl biologiska
reningssteg som slutpolering, ev delrening och slamhantering kommer att kräva utbyggnad. I
fallet med slamhanteringen planeras en helt ny processlösning.
Då denna ansökan omfattar ett målår relativt sett långt i framtiden och belastningen på
Hammargårds avloppsreningsverk kommer att öka successivt finns det också utredningar som
beskriver förslag på stegvis utbyggnad och tillfälliga åtgärder för att utöka kapaciteten i de delar
av nuvarande avloppsreningsverk som är de som först når sin maximala kapacitet.
Förutom uppskattade kapacitetrelaterade utbyggnadsbehov kan andra om- och tillbyggnadsåtgärder bli aktuella av tekniska skäl (renoverings- eller moderniseringsbehov).
Tillgängliga utbyggnadsytor bedöms tillräckliga för uppskattade utbyggnader enligt ovan men
även för ev. framtida kompletterande behandlingsåtgärder såsom rening av läkemedelsrester
och andra mikroföroreningar, se även teknisk beskrivning.
2.15.2 Övrigt
På ledningsnätet vidtas successivt åtgärder för att minska tillförseln av ovidkommande
tillskottsvatten och risken för bräddningar. Successiv inkoppling av enskilda avlopp till
kommunens spillvattennät pågår.

2.16 Miljörelaterade förändringar
2.16.1 Generellt
I framtiden erhålls följande generella miljörelaterade förändringar i förhållande till nuläget:
•

Inom den närmaste framtiden kommer inga stora förändringar avseende föroreningsutsläppen till Kungsbackaån/Kungsbackafjorden/Kattegatt att ske då den ökade
belastningen kommer att ske successivt. När avloppsreningsverket kompletteras och
byggs ut finns en god chans att utsläppsmängderna temporärt kan minska något innan
belastingsökningen blir märkbar. På längre sikt bedöms utsläppen av totalkväve och
organiskt material komma att öka något jämfört med nuläget medan utsläppsmängderna
av fosfor även på lång sikt bedöms ligga i samma storleksordning som nuläget.

•

En viss avlastning förväntas på de recipienter som idag belastas av utsläpp från enskilda
avlopp då dessa enheter ansluts till Hammargårds avloppsreningsverk.
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•

Tillkommande störningar i form av lukt kan erhållas i anslutning till nya överföringsledningar (vissa pumpstationer och släppbrunnar för tryckledningar).

•

Kemikalieförbrukningen, framförallt avseende fällningskemikalier, inom avloppsreningsverksamheten kommer att öka i takt med ökade belastningar och striktare utsläppskrav.
Hur mycket större förbrukningen blir är beroende av vilka slutliga villkor som erhålls.
Framtida processmodifieringsåtgärder kan dock samtidigt medföra kemikaliebesparingar.

•

Energianvändningen inom avloppsreningsverksamheten kommer att öka i takt med ökade
belastningar. Hur mycket behovet kommer att öka beror till viss del av vilka slutliga villkor
som erhålls. Framtida processmodifieringsåtgärder och anläggningsmodifieringar kan dock
samtidigt medföra energibesparingar. Valet av slamhanteringsprocess kan medföra viss
skillnad i energianvändning vid avloppsreningsverket.

•

En del transporter av kemikalier och slam inom avloppsreningsverksamheten kommer att
öka något i takt med ökade belastningar medan andra kommer att minska, t.ex. transporterna av externslam vid ökad anslutning av enskilda avlopp.

•

De totala avfallsmängderna, främst i form av rens och sand, inom avloppsreningsverksamheten kommer att öka i takt med ökade belastningar.

•

Den genererade mängden slam inom avloppsreningsverksamheten kommer att öka i takt
med ökade belastningar. Den totala mängden slam som transporteras iväg kommer dock
att vara mycket starkt kopplad till framtida val av slambehandlingsprocess.

I följande kapitelavsnitt kvantifieras flertalet av de ovan redovisade miljörelaterade
förändringarna.
2.16.2 Utsläpp till vatten
I framtiden kan man räkna med bibehållet mycket goda reningsresultat vid Hammargårds
avloppsreningsverk. De i ansökan föreslagna kraven på utsläppsnivåer är signifikant strängare
än i nuläget.
Med de framtida belastningarna och med nya villkor bedöms följande reningsresultat och
utsläppsmängder erhållas (framtidsalternativet). Parallellt redovisas nuvarande situation
(nuläget) samt nuvarande tillståndsgiven belastning och utsläpp (nollalternativet).
Tabell 14: Nuvarande och tillståndsgiven belastning och utsläpp samt framtida maximal
belastning och utsläpp efter om- och tillbyggnad

Anslutna personer

Behandlad avloppsvattenmängd

2021-02-02

Nuvarande
belastning och
utsläpp

Tillståndsgiven
belastning och
utsläpp

Framtida
belastning och
nya villkor

44 000

44 000

95 000

4,7 Mm3

5,9 Mm3

9,3 Mm3
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Nuvarande
belastning och
utsläpp
Resthalter i
utgående avloppsvatten som
årsmedelvärden

Utsläppta mängder

Tillståndsgiven
belastning och
utsläpp

Framtida
belastning och
nya villkor

5,7 mg BOD7/l
0,3 mg Ptot/l
8 mg Ntot/l

≤ 10 mg BOD7/l
≤ 0,4 mg Ptot/l
≤ 15 mg Ntot/l

≤ 5 mg BOD7/l
≤ 0,2 mg Ptot/l
≤ 8 mg Ntot/l

27 ton BOD7/år
1,4 ton P/år
38 ton N/år

< 59 ton BOD7/år
< 2,4 ton P/år
< 89 ton N/år

< 47 ton BOD7/år
< 1,9 ton P/år
< 74 ton N/år

Observera att de framtida högre BOD- och fosformängderna uteslutande beror på den högre
framtida personanslutningen, d.v.s. inte på grund av försämrade reningsresultat. Tvärtom
skärps kraven avseende reningsgrader med de ansökta villkoren.
Ovan redovisade utsläppsmängder vid nuvarande tillståndsgiven belastning är beräknade
utifrån de resthalter som gäller som villkor. I praktiken har dock avloppsreningsverket normalt
drivits med betydligt lägre resthalter och därmed lägre utsläppsmängder. Så kommer det att
förhålla sig även i framtiden under förutsättning av störningsfri drift.
Föroreningsmängden i ev. vid avloppsreningsverket bräddat avloppsvatten är inräknad i såväl
nuvarande som framtida utsläppsmängder.
2.16.3 Avfalls- och restprodukter
2.16.3.1 Avfall
Mängderna gallerrens, sand och övrigt avfall förväntas öka i princip i takt med den ökade
belastningen i framtiden, vilket ger ca 120 ton rens/år och ca 70 ton sand/år i framtiden.
2.16.3.2 Restprodukter
De producerade bio- och kemslammängderna vid Hammargårds avloppsreningsverk ökar
också i takt med ökande belastningar. Den slutliga slammängd som kräver borttransport och
slutlig kvittblivning kan dock komma att minska markant beroende på val av slamhanteringsprocess.
2.16.4 Utsläpp till luft
Den successivt ökade belastningen medför inga signifikanta karaktärsförändringar när det
gäller utsläppen av ev. luktande ämnen via processventilationen. Luktreduceringsteknik
kommer att användas om så skulle erfordras.
Nya överföringsledningar medför att det tillkommer ett antal potentiella luktkällor i anslutning till
pumpstationer och släppunkter (brunnar) efter tryckledningar. Dessa luktstörningar kan dock
begränsas via svavelvätebekämpningsåtgärder på samma sätt som i nuläget.
I nuläget finns inga utsläpp av rökgaser vid Hammargårds avloppsreningsverk men vid framtida
förändrad slamhantering kan ett visst utsläpp via rökgaser komma att ske, oavsett om rötning
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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 resp. kväveoxid via transporterna – se avsnitt 2.16.8 ”Transporter” nedan.
2.16.5 Buller
Bullernivåerna runt Hammargårds avloppsreningsverk (från fläktar och maskiner) är i princip
oberoende av belastningssituationen.
En bullerutredning bestående av närfältsmätningar och beräkningar har utförts under hösten
2020 (Sweco, referens 1). Vid nuvarande verksamhet innehålls såväl gällande villkor som
Naturvårdsverkets riktlinjer vid närmaste bostäder. Inte heller den framtida utbyggnaden av
Hammargårds avloppsreningsverk förväntas ge bullernivåer som överskrider riktlinjerna. En
bedömning av den kumulativa effekten av verksamheterna vid Hammargårds och det
närliggande värmeverket, Statkraft, innebär högre ljudnivåer, men inte heller dessa förväntas
överskrida riktvärdena.
Vid framtida kompletteringar och ombyggnader kommer låg bullernivå att vara prioriterat vid val
av utrustning.
Den förväntade minskningen av externslamtransporterna minskar i motsvarande mån trafikbullret.
Även vid den ansökta förändringen av verksamheten förväntas Naturvårdsverkets riktlinjer
avseende bullernivåer innehållas.
2.16.6 Energiförsörjning
Elanvändningen vid Hammargårds avloppsreningsverk, kopplad till driften, kommer att öka till
följd av successivt ökande belastning, även om man ständigt strävar mot att införa energieffektiva processer och utrustningar. Framtida processmodifieringsåtgärder och anläggningsmodifieringar kan dock samtidigt medföra energibesparingar.
En bedömning av den framtida elanvändningssituationen vid Hammargårds avloppsreningsverk
kan göras utifrån att det idag går åt ca 2 100 kWh el/ton BOD7 i inkommande vatten till
Hammargårds avloppsreningsverk (räknat som medel för 2015-2019). Med den framtida BOD7belastningen på ca 6 700 ton/år, blir den framtida, uppskattade elanvändning drygt 5 GWh/år
att jämföra med dagens ca 2,1 GWh/år. Då hänsyn kommer att tas till energianvändning vid
upphandling av nya anläggningsdelar (prioritering så långt möjligt av energisnåla komponenter), samt att nya maskiner/pumpar normalt sett är mindre energikrävande än äldre vid
samma arbete, kommer sannolikt elanvändning att bli mindre än 5 GWh/år i framtiden.
Framtida val av slamhanteringsprocess förväntas kunna ha en viss inverkan på den totala
energianvändningen vid avloppsreningsverket. Förstahandsvalet avseende slamhantering,
torkning och pyrolys, kan förväntas använda energi medan andrahandsvalet, rötning, kan
förväntas producera ungefär lika mycket energi som processen förbrukar, eventuellt till och
med bidra med ett visst överskott.
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2.16.7 Kemikaliehantering
Åtgången av fällnings- och avvattningskemikalier kommer att öka i takt med vatten- och föroreningsbelastningen, men även med strängare utsläppskrav. Målet är att fortsatt kunna utnyttja
biologisk fosforreduktion till den huvudsakliga avskiljningen av fosfor men det är troligt att
kemikalieförbrukningen kommer att öka mer än de ca 100 % som framtida maxbelastning
innebär i förhållande till situationen idag om inga kemikaliebesparande åtgärder vidtas.
Idag tillsätts ingen extern kolkälla vid Hammargårds avloppsreningsverk, men beroende på
vilka kväveavskiljningsprocesser som kommer att nyttjas i framtiden kan kolkälla komma att
doseras. Mängden kolkälla som behöver tillsättas, liksom åtgången av fällningskemikalie, beror
slutligen på vilka utsläppskrav som erhålls.
Vid utbyggnad av överföringsledningar kan även en viss ökad kemikalieförbrukning för att
eliminera risken för svavelväteuppkomst i överföringsledningarna behövas (t.ex. kalciumnitrat).
En uppskattning av den framtida kemikalieförbrukningen vid Hammargård avloppsreningsverk
sammanfattas i nedanstående tabell.
Tabell 15: Uppskattning av den framtida kemikalieförbrukningen
Kemikalier
Fällningskemikalie

Nuvarande (medel
2015-2019) ton/år

Ökning
ton/år

Framtiden (2050)
ton/år

100

>100

>200

17

20

40

780

0

0

Nutriox

1

1

2

Kolkälla

0

Beror på
processlösning

Beror på
processlösning

(Ev skumdämpare,
rötkammare)

0

Beror på
processlösning

Beror på
processlösning

Polymer, slamavvattning
Kalk

2.16.8 Transporter
Med ökad belastning motsvarande den som uppskattats för ca 30 år framåt i tiden, ökar vissa
typer av lastbilstransporter, 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.
Nedan redovisas den nuvarande transportomfattningen och den uppskattade omfattningen av
framtida transporter.
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Tabell 16: Uppskattning av antalet transportrörelser vid Hammargårds reningsverk idag och i
framtiden
Typ av transport

Externslam från enskilda avlopp

Antal
Antal
transportrörelse/år transportrörelse/år
nuläge
framtid
2200

1525

Slam från yttre verk

228

76

Avvattnat och kalkat slam till slutanvändare

260

52

Kemikalietransporter

26

20

Rens, sand, metall, wellpapp

18

37

300

450

3032

2160

Övriga varutransporter
TOTALT

I förhållande till nuläget kommer transporterna till och från Hammargårds avloppsreningsverk
sannolikt att minska i framtiden, från ca 3000 till ca 2200 transportrörelser per år. Den
beräknade minskningen uppnås genom ökad anslutning av enskilda avlopp, minskad
kemikalieförbrukning i form av kalk samt färre utgående slamtransporter.
Det är inte enbart antalet transportrörelser utan även den transporterade sträckan som är av
betydelse, framförallt avseende utsläppen till luft. I nuläget är det relativt långa transporter som
kopplas till nuvarande slamhanteringsmetod. Kalken som används i slamhanteringsprocessen
transporteras från Oxelösund eller Landskrona och huvuuddelen av det kalkade slammet
transporteras sedan iväg till antingen Skåne eller Heljestorp (Vänersborg).

2021-02-02

39 (118)

Kungsbacka kommun
Hammargårds avloppsreningsverk, MKB

3 Beskrivning av platsen och omgivningarna
Det nuvarande tillrinningsområdet kopplat till Hammargårds avloppsreningsverk omfattar
Kungsbacka stad, östra delen av Onsalahalvön och de mindre orterna Vallda, Älvsåker,
Anneberg, Hjälm, Fjärås och Gällinge.
Nedan visas de anslutna områdenas läge i kommunen (grå markeringar).

Områden anslutna till Hammargårds avloppsreningsverk
Inom verksamhetsområdet finns ett antal B-, C- och U-verksamheter som släpper sanitärt
avloppsvatten till det kommunala ledningsnätet men det finns inget processavloppsvatten som
påverkar belastningsförutsättningarna vid avloppsreningsverket.
Av de anslutna verksamheterna är två B-verksamheter (tillverkning av kemiska produkter) och
ett trettiotal C-verksamheter; bland annat bensinstationer, fordonstvättar och verkstäder. Det
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finns också ett hundratal U-verksamheter; bland annat tandläkare, sjukhuset och en del
verkstäder. Ett aktivt uppströmsarbete har resulterat i en noggrann kartläggning av anslutna
verksamheter och risken att icke önskvärda ämnen hamnar i spillvattnet som förs till
Hammargård. Uppströmsarbetet och de anslutna verksamheterna beskrivs närmare i bilaga 8.
Det lakvatten som uppkommer vid slamlagunen pumpas till avloppsreningsverket. Prover som
tas enligt kontrollprogram har inte visat något anmärkningsvärt.
Inom kommunen finns avloppsreningsverk även i Kullavik, Lerkil, Ölmanäs och Öjersbo. Dessa
berörs inte av aktuell ansökan, förutom att slam från de mindre avloppsreningsverken transporteras till Hammagård för behandling.

Avloppsreningsverk i Kungsbacka kommun (källa Lantmäteriet)
Hammargårds avloppsreningsverk är beläget inom Hammargårds industriområde i södra
Kungsbacka, på fastigheten Kungsbacka 6:27.
Närmaste verksamhet som ligger i direkt anslutning till avloppsreningsverket är ett värmeverk
(Statkraft).
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Närmaste bostadsområde (radhusbebyggelse) är beläget ca 300 m öster om avloppsreningsverket. Området mellan avloppsreningsverket och bostadsbebyggelsen utgörs av ett kuperat
skogsområde.
Nordost om avloppsreningsverket, på ca 400 meters avstånd, finns en gymnasieskola och en
förskola. 500 meter norr om avloppsreningsverket ligger ett större service- och handelsområde
(Inlag) samt en sportanläggning.
Västkustbanan (järnväg) passerar precis väster om avloppsreningsverkets tomtgräns.

Lokalisering, Hammargårds avloppsreningsverk (källa Lantmäteriet)
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Karta över avloppsreningsverkets placering på fastigheten Kungsbacka 6:27 (Källa:
Lantmäteriet)

Flygbild över Hammargårds avloppsreningsverk och närmaste bostadsbebyggelse (Källa:
https://karta.kungsbacka.se)
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Förskolans, gymnasieskolans och industri- och handelsområdets placering i förhållande till
Hammargårds ARV
Utsläppet av renat avloppsvatten sker i Kungsbackaån, ungefär 1,5 km uppströms dess
mynning i Kungsbackafjorden. Utsläppspunktens koordinater är 6373880 x 324529 (SWEREF
99 TM).
Utloppsledningen anlades i samband med att verket byggdes. Besiktning av utloppsledningens
ände gjordes i april 2020 med resultatet att det inte krävs några åtgärder. Kapaciteten hos
utloppsledningen bedöms vara mycket god vid normalt vattenstånd i Kungsbackaån. Vid
framtida högsta högvattennivå i ån kan det finnas risk för dämning vid samtidigt högt regnflöde.
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Utsläppspunkten från Hammargårds avloppsreningsverk i Kungsbackaån (Källa VISS)
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Skala 1:2000

2019-04-11

Utloppsledningens sträckning

Kungsbackaån vid utsläppspunkten från Hammargård
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Kungsbackaåns utlopp i Kungsbackafjorden
Avloppsreningsverket har varit lokaliserad på nuvarande plats sedan det byggdes och togs i
drift 1970.
Lokaliseringen och utsläppspunkten prövades senast i samband med tillståndsprövningen 1984
- 1985.

3.1 Översiktsplan
Gällande översiktsplan (ÖP06) för Kungsbacka kommun antogs av kommunfullmäktige 2006.
Den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad (Kungsbacka stad 2020) antogs 2009.
Beslut om att översiktsplanen med tillhörande fördjupningsplaner fortfarande är aktuell togs av
kommunfullmäktige 2018.
I bilderna nedan (bilaga 1 och 2 till ÖP06) visas den huvudsakliga användningen av mark och
vatten samt riksintressen respektive grunddragen i bebyggelseutveckling och bevarande.
Av kartorna framgår att Hammargårds avloppsreningsverk ligger på mark med pågående
markanvändning (där inga andra intressen finns gäller generella rekommendationer) i ett
utvecklingsområde samt programområde för fördjupad översiktsplan.
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Översiktsplan för Kungsbacka kommun och fördjupad översiktsplan Kungsbacka stad

Hammargårds ARV

Användning av mark och vatten samt riksintressen (Bilaga 1 till ÖP06)
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Hammargårds ARV

Grunddragen i bebyggelseutveckling och bevarande (Bilaga 2 till ÖP06)
Blåmarkerade områden i bilden nedan visar planerad bostadsbebyggelse i avloppsreningsverkets närområde enligt den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad. Markområde
som i samma plan avsatts för anläggande av ett kompletterande processteg till Hammargårds
ARV, i form av en våtmark, visas i orange. Kommunen har utrett anläggandet av en våtmark på
det aktuella området och det är f.n. inte aktuellt att gå vidare med det. Kommunen har även
utrett om en våtmark skulle kunna anläggas på annat område vid Kungsbackaån, men inte
heller det har resulterat i att någon våtmark planeras att anläggas. Avståndet mellan
reningsverket och närmsta planerade bostadsbebyggelse uppskattas till ca 450 meter.
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Utbyggnadsområden för bostäder och avloppsreningsverk enligt FÖP Kungsbacka stad 2020
Arbete pågår med att ta fram en ny översiktsplan ”Vårt framtida Kungsbacka”. Samråd hölls
under perioden 2020-07-07 – 2020-08-31. Den nya översiktsplanen beräknas vara färdig under
2021. I samrådsupplagan kan utläsas ur kartorna att delar eller hela fastigheten Kungsbacka
6:27 ligger i:
•

Kungsbacka som ort är en prioriterad utvecklingsort (”Användning av mark- och vatten”)

•

Ett utredningsområde för trafik (”Användning av mark- och vatten”)

•

Ett område där det finns förutsättningar för skred (”Värden och hänsyn”)

•

Ett område där det finns radonrisk (”Värden och hänsyn”)

•

Ett utredningsområde för översvämningsskydd (gäller den del av fastigheten som är väster
om järnvägen; Kungsbacka 6:27 1) (”Värden och hänsyn”)

•

Ett område som är angivet som ”Översvämning, högsta beräknade vattennivå” (gäller den
del av fastigheten som är väster om järnvägen; Kungsbacka 6:27 1) (”Värden och hänsyn”)

•

Ett område som är olämpligt för vindkraft (”Naturresurser”)

•

Ett område som täcks av FÖP Kungsbacka (”Fördjupade översiktsplaner”)
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Enligt planavdelningen ska det även tas fram en ny fördjupad översiktsplan för Kungsbacka
stad. Detta arbete pågår och den nya planen planeras vara klar 2024.
Det finns således inget i gällande, eller förslag till ny, översiktsplan vad gäller markanvändning,
riksintressen, verksamheter, natur- och kulturvärden, risk och hänsyn m.m. som antyder några
konflikter med avloppsreningsverksamheten vid Hammargård reningsverk och som skulle
kunna motivera en omprövning av den nuvarande lokaliseringen eller utsläppspunktens läge.

3.2 Detaljplan
Avloppsreningsverket ligger på detaljplanelagt område. Fastigheten Kungsbacka 6:27 är
föremål för två detaljplaner; K86 som fastställdes 1986-09-25 och KP111 som antogs 2002-0605 enligt kartorna nedan.
Av plankartan från detaljplan K86 framgår att området för den aktuella verksamheten (delar av
blå markering) anges som allmänt område. I det markerade området ingår både reningsverk
och värmeverk.
Området direkt norr om reningsverket är utlagt som park- eller planteringsområde. Hela
reningsverksområdet omges av markstråk som inte får bebyggas. De västra och södra delarna
av dessa markstråk anges som ”skyddsbälte”.
Av plankartan från detaljplan KP111 anges värmeverkets markerade område (lila färg), som
industri.
Den sökta verksamheten bedöms inte strida mot gällande detaljplaner.
Avdelningen Teknik i Kungsbacka kommun kommer att lämna in en ansökan om en
planändring för att få samordningen mellan avloppsreningsverksamheten och värmekraftverksamheten att framgå i planerna. Teknikavdelningen vid Kungsbacka kommun avser att ta
kontakt med Statkraft i arbetet med planändringsansökan.
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Detaljplaner, Kungsbacka 6:27
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Detaljplaner, Kungsbacka 6:27 (Källa: https://karta.kungsbacka.se)
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Plankarta från detaljplan K86 från 1986-09-25

Plankarta från detaljplan KP111 från 2002-06-05 för Utbyggnad av Fjärrvärmeverk m.m.
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3.3 Närliggande natur- och kulturvärden
Kungsbacka och Kungsbackafjorden med omnejd omfattar stora natur- och kulturvärden enligt
såväl översiktsplanen ovan som kartorna nedan.
Större delen av Kungsbackafjorden men även kustområdet kring Onsalahalvön och sjöarna
Lygnern, Sundsjön och Stensjö samt Rolfsån från Stensjö till Kungsbackafjorden omfattas av
riksintresse för Friluftsliv.
Hela Kungsbackafjorden, hela Onsalahalvön med omgivande kustvattenområde samt delar av
kustområdet söder om Kungsbacka omfattas av riksintresse för Rörligt friluftsliv.
Större delen av Kungsbackafjorden, kustområdet omkring Onsalahalvön, Lygnern och Rolfsån
samt områden omkring Nidingen och Vendelsö omfattas av riksintresse för Naturvård.
Kustområdet i Hallands län omfattas av riksintresse avseende högexploaterad kustzon enligt
MB 4 kap 2§. Fjärås-Bräcka vattenverk har utpekats som riksintresse avseende anläggningar
för vattenförsörjning. Däremot ingår inte Kungsbackafjorden i de områden som identifierats
vara av riksintresse avseende yrkesfiske.
Större delen av Kungsbackafjorden är naturreservat. Andra närliggande naturreservat finns vid
Nidingen, Vendelsö och Malön. Kungsbackafjorden är Hallands största naturreservat och
omfattar ett 5200 hektar stort område där öar, land, klippor och skär utgör ca 500 hektar. På
öarna finns flera välbesökta badplatser. Reservatet rymmer ett rikt djur- och växtliv såväl på
land som i vattnet. Reservatet utgör häckningsplats för vissa fågelarter och rastplatser eller
övervintringsplats för andra. Kungsbackafjorden innehåller också stora bestånd av ålgräs och
algklädda klippbottnar med stort värde.
Kungsbackafjorden är också utpekad som Natura 2000-område enligt fågel- och art- och
habitatdirektiven. Det finns även ett antal andra, mindre områden i Kungsbackas närhet som
pekats ut som Natura 2000-områden, bland annat Rolfsån.
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Hammargårds reningsverk

Riksintresse avseende friluftsliv i närheten av Kungsbacka och Kungsbackafjorden (källa:
skyddadnatur.naturvardsverket.se

Hammargårds reningsverk

Riksintresse avseende rörligt friluftsliv i närheten av Kungsbacka och Kungsbackafjorden (källa:
skyddadnatur.naturvardsverket.se
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Hammargårds reningsverk

Riksintresse avseende naturvård i närheten av Kungsbacka och Kungsbackafjorden (källa:
skyddadnatur.naturvardsverket.se

Vattenskyddsområden i närheten av Kungsbacka och Kungsbackafjorden (källa: skyddadnatur.
naturvardsverket.se)
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Naturreservat i närheten av Kungsbacka och Kungsbackafjorden (källa: skyddadnatur.
naturvardsverket.se

Natura 2000-områden i närheten av Kungsbacka och Kungsbackafjorden. Röd markering avser
Natura 2000-områden med stöd av fågeldirekivet och blå markering visar Natura 2000områden med stöd av art- och habitatdirektivet (källa: skyddadnatur.naturvardsverket.se)
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När det gäller kulturvärden finns ett antal fornlämningar i närheten av reningsverkstomten men
ingen inom, eller i direkt anslutning till denna, se vidare 4.1.9.

4 Beskrivning av verksamhetens konsekvenser
4.1 Miljökonsekvenser
Verksamheten vid avloppsreningsverket berörs av de nationella miljömålen, de regionala målen
samt de lokala miljömålen/inriktningarna för kommunens hållbarhetsarbete. De nationella miljökvalitetsmålen kommenteras i bilaga 1 och av denna framgår vilka miljömål som är relevanta
för den nu aktuella verksamheten. De regionala miljömålen presenteras och kommenteras i
bilaga 2 och de lokala målen/inriktningarna redovisas i bilaga 3.
I miljökonsekvensbeskrivningen nedan beskrivs den totala verksamheten utifrån avloppsreningsverkets utsläppsvillkor och maximala belastningar enligt gällande beslut och
”föreskrifter” – nollalternativet - samt kommenteras effekterna av de förändringar som erhålls i
framtiden vid val av framtidsalternativet (i första hand befolkningsutveckling i nuvarande
verksamhetsområde samt glesbygdsanslutningar) med tidshorisonten ca 30 år.
Hur verksamheten påverkar vatten och luft, samt en beskrivning av den ev. påverkan på
människors hälsa och miljön som verksamheten vid Hammargård genererar idag (”nuläget”)
har beskrivits i avsnitt 2.4 – 2.10 i denna miljökonsekvensbeskrivning och behandlas inte i detta
kapitel som ett eget jämförelsealternativ. Dock berörs nuläget då dagens förhållanden i vissa
fall ligger till grund för bedömningen av framtidsalternativets påverkan.
I föreliggande konsekvensbeskrivning berörs inte de miljöstörningar som ev. skulle kunna uppkomma i anslutning till att avloppsreningsverket byggs ut, d.v.s. de störningar som är av
övergående natur (typ buller, damning, grundvattensänkning, tillfälliga markskador etc.). Dessa
störningar bedöms - på basis av erfarenheterna från tidigare liknande projekt - inte vara av en
sådan dignitet, att de skulle kunna vara avgörande för valet av alternativ. Däremot måste
naturligtvis störningarna beaktas, hanteras och minimeras inom ramen för byggprojektet som
sådant. Dock kommenteras möjliga konsekvenser vid anläggande av en eventuell utloppstub
genom Kungsbackafjorden översiktligt då detta efterfrågats vid avgränsningssamrådet.
4.1.1 Människor
4.1.1.1 Allmänt
Människor boende eller arbetande i ett avloppsreningsverks närområde kan beröras av
verksamheten genom störningar i form av buller och luftutsläpp (i första hand lukt). Lukt och
buller kan även uppkomma i anslutning till pumpstationer och i vissa speciella fall kan lukt
uppkomma i anslutning till brunnar på ledningsnätet.
Buller från avloppsreningsverk och pumpstationer härrör från maskiner (typ blåsmaskiner,
pumpar, centrifuger), från fläktar resp. från transporter till och från anläggningarna.
4.1.1.2 Framtidsalternativet
Bulleremissionerna i omgivningen till följd av avloppsreningsverksamheten bedöms som
mycket måttliga idag och några klagomål på bullerstörningar har inte framförts med de rutiner
för slamhanteringen på slamplatta och slamlager som används i nuläget.
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Den framtida högre belastningen bedöms inte förändra bullersituationen vad gäller bulleremissionerna kopplat till avloppsreningsverket. Naturvårdsverkets riktlinjer för externt buller vid
närmaste bostadsfastighet från nyetablerad industri (50 dB(A) dagtid, 45 dB(A) kvällstid resp.
40 dB(A) nattetid) bedöms därför fortsatt kunna innehållas.
Vad gäller de tunga transporterna i anslutning till Hammargårds avloppsreningsverk förväntas
dessa minska i antal i framtiden till följd av färre transporter av externslam, färre kemikalietransporter (kalk) samt färre utgående transporter av behandlat slam mm.
I likhet med nuläget bedöms primärt Smörhålevägen och Inlagsleden samt E6:an komma att
nyttjas för långväga lastbilstransporter till och från Hammargårds avloppsreningsverk, då denna
väg har minst kontakt med bostadsbebyggelse. Vid transporterna av slam från yttre verk och
från enskilda avlopp nyttjas även mindre vägar i Kungsbacka kommun.
Vad gäller luftutsläppen i form av lukt kan sådana uppkomma i anslutning till inloppsdelen
(externslammottagning, galler- och renshantering) och slamhanteringen vid Hammargårds
avloppsreningsverk. Den nuvarande verksamheten vid avloppsreningsverket har dock inte gett
upphov till några klagomål från närboende vad avser lukt och den framtida belastningsökningen
medför i sig heller inga tillkommande luktkällor eller karaktärsförändringar när det gäller
utsläppen av ev. luktande ämnen. Luktproblem har uppkommit vid pumpstationer på ledningsnätet, dessa åtgärdas genom dosering av kalciumnitrat.
Nya överföringsledningar kan medföra att det tillkommer ett antal potentiella luktkällor i
anslutning till pumpstationer och släppunkter (brunnar) efter tryckledningar.
Jämfört med nollalternativet innebär framtidsalternativet en i stort sett oförändrad
situation ur buller- och luktsynpunkt.
4.1.2 Djur
4.1.2.1 Allmänt
Inom avloppsreningsverks närmaste omgivning finns normalt inget djurliv (på land) som kan
sägas påverkas av avloppsreningsverkets verksamhet. Inte heller etablerade överföringsledningar brukar påverka djurlivet negativt.
Ibland nämns risken för smittspridning via fåglar och djur som befinner sig eller befunnit sig i
anslutning till avloppsreningsverk. Denna risk bedöms generellt sett som liten.
Däremot kan bottenfaunan och mobila arter som t.ex. fisk eventuellt påverkas i närområdet där
det renade avloppsvattnet avleds, beroende på yttre påverkansfaktorer som recipientens
storlek, aktuellt fiskbestånd, vattenomsättning och salthaltsskiktning (stratifiering) m.m.
Såväl Kungsbackaån som Kungsbackafjorden hyser flera skyddsvärda djurarter, i första hand
fiskar som havsnejonöga, ål, lax och öring men även flodpärlmussla skall nämnas.
Två kompletterande utredningar avseende bedömning av påverkan på recipienter och
skyddsvärda arter har genomförts under hösten 2020; ”Bedömning av ålgrässtatus och
påverkan på hotade arter, miljökvalitetsnormer för vatten och Kungsbackafjordens Natura
2000-område från Hammargårds planerade utökade avloppsreningsverk” (bilaga 6, Sweco)
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samt ”Bedömning av påverkan på vissa skyddsvärda arter kopplat till tillståndsprövning av
reningsverket i Kungsbacka” (bilaga 7, Ekologigruppen)
Utredningarna ger en relativt samstämmig bild av nuvarande och bedömd framtida påverkan på
de utpekade fiskarterna.
Det konstateras att den unika och starkt hotade arten havsnejonöga bör skyddas på bästa
möjliga sätt. Dock bedöms varken nuvarande eller framtida verksamhet med föreslagna villkor
inverka negativt på livsbetingelserna för havsnejonögon under förutsättning att bräddning av
orenat eller delrenat avloppsvatten kan hållas på en acceptabel nivå och att utsläppen av
ammoniumkväve från avloppsreningsverket inte ökar signifikant jämfört med nuläget.
Detsamma gäller för övriga fiskarter; ål, lax och öring. Det konstateras även att det inte går att
se några skillnader i förhållanden avseende de nämnda skyddsvärda arterna vid jämförelser
mellan t.ex. Rolfsån och Kungsbackaån utan alla arter finns och vandrar upp och ner till synes
oberoende av förekomsten av avloppsreningsverk (bilaga 7).
Påverkan på Natura 2000-områden och de arter som listats i bevarandeplanen kommenteras
vidare under avsnitt 4.1.10 nedan.
4.1.2.2 Framtidsalternativet
Säkerställandet av ännu lägre halter av BOD7, Ntot, NH4-N och Ptot i det renade vattnet från
Hammargårds avloppsreningsverk i framtiden medför att påverkan på fiskbestånden och annan
fauna i de mottagande recipienterna Kungsbackaån, Kungsbackafjorden och Kattegatt inte
förväntas uppstå. Minskade bidrag av framförallt den kritiska parametern ammonium- och
ammoniakkväve förväntas genom ökad anslutning av enskilda avlopp, minskad bräddning på
ledningsnätet, minskad andel delrenat vatten vid avloppsreningsverket samt ännu stabilare
biologisk process.
Jämfört med nollalternativet medför framtidsalternativet i övrigt inga förändringar vad
avser påverkan på djurlivet i omgivningen. Se även ytterligare kommentarer under
4.1.10.2.
4.1.3 Växter
4.1.3.1 Allmänt
Naturmiljön i områden kring avloppsreningsverk bedöms normalt inte påverkas av verksamheten vid avloppsreningsverket. Några direkt värdefulla botaniska lokaler eller platser för
hotade eller skyddsvärda växter påverkas sålunda inte. Dock kan ju reningsverkslokaliseringar i
allmänhet förhindra en utveckling av naturen i närområdet.
Bedömning av vattenlevande växter som ålgräs och nating görs under avsnitt 4.1.10 nedan.
4.1.3.2 Framtidsalternativet
En framtida högre belastning kan komma att kräva ut- och ombyggnad av vissa processdelar.
Vid eventuellt behov av ytterligare volymer förväntas ingen ny mark utanför nuvarande reningsverkstomt behöva tas i bruk.
Jämfört med nollalternativet innebär framtidsalternativet ur perspektivet påverkan på
(landbaserade) växter en oförändrad situation.
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4.1.4 Mark
4.1.4.1 Allmänt
Länsstyrelsen i Hallands län har arbetat med att inventera branscher som kan ha gett upphov
till föroreningar i omgivningen. Fastigheten där Hammargårds avloppsreningsverk ligger har
varken identifierats eller klassats medan grannfastigheten där värmeverket ligger har identifierats men inte klassats (EBH-stödet, Länsstyrelsen). Avloppsreningsverk klassas generellt i
BKL 4 vilket betyder att de i första hand endast skall identifieras och branschklassas av
länsstyrelsen.
De närmaste riskklassade fastigheterna där förstudier har genomförts ligger längs
Kungsbackaån söderut mot Kungsbackafjorden. En fastighet har identifierats som avfallsdeponi och har därför klassificerats ha mycket stor risk för markförorening. Två fastigheter har
identifierats som hamn för fritidsbåtar och klassats ha stor risk för markförorening.
Negativ markpåverkan vid avloppsreningsverksamhet kan erhållas vid etablering av nya
anläggningsdelar inom jungfrulig mark. Negativ markpåverkan kan också erhållas om
avloppsvatten, kemikalier, avfall etc. förorenar marklagren i anslutning till anläggningen.
Den nuvarande verksamheten vid Hammargårds avloppsreningsverk ger inte upphov till några
mark- och grundvattenföroreningar via kemikaliespill e.d. eftersom förekommande tankar och
utrustningar för kemikalier är placerade inom invallningar. Detsamma gäller avfallshanteringen.
4.1.4.2 Framtidsalternativet
En framtida högre belastning kan komma att kräva utökade volymer, som i så fall kommer
att etableras inom befintlig reningverksfastighet. Inför anläggandet av ev. nya anläggningsdelar
kommer hänsyn att tas till huruvida det kan finnas risk för att marken kan vara förorenad.
Den framtida verksamheten vid Hammargårds avloppsreningsverk bedöms inte medföra några
tillkommande eller ökade risker för mark- och grundvattenföroreningar via kemikaliespill e.d.
eftersom ev. nya kemikalier kommer att förvaras på ett sådant sätt att ev. spill inte når mark
eller vatten. Vissa förbättringar avseende befintliga kemikalietankar och invallningar ingår i
uppgraderingen av avloppsreningsverket.
Jämfört med nollalternativet innebär framtidsalternativet oförändrad låg risk för markoch grundvattenförorening som följd av avloppsreningsverksamheten. Ev. risk för
markföroreningar inom reningsverksfastigheten på de ytor som kan vara aktuella för nya
anläggningsdelar kommer att beaktas i samband med kommande utbyggnadsprojekt.
4.1.5 Vatten
4.1.5.1 Allmänt
Den väsentligaste miljöpåverkan som erhålls i anslutning till en avloppsreningsverksamhet är
av naturliga skäl påverkan på vatten. Huvudsyftet med verksamheten är ju dock att minimera
denna påverkan, d.v.s. det är ingen lösning att inte bedriva verksamheten, såsom är fallet med
i princip all annan miljöfarlig verksamhet. Däremot kan man naturligtvis driva verksamheten på
annat ställe eller avleda det renade avloppsvattnet i en annan utsläppspunkt/recipient. Ansökan
baseras på nyttjande av nuvarande utsläppspunkt.
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Påverkan på vatten sker dels via den avledda vattenmängden som sådan och dess variation i
tiden, dels via vattenmängdens innehåll av restföroreningar och dess variation i tiden och via
olika delflöden (t.ex. via huvudutlopp respektive bräddavlopp).
I aktuellt fall berörs nedre delen av Kungsbackaån, inre och yttre Kungsbackafjorden och i
förlängningen Kattegatt av utsläppet från Hammargårds avloppsreningsverk. De flesta bräddoch nödavlopp på ledningsnätet har Kungsbackafjorden/Kattegatt som slutrecipient.
Avledningen av dessa avlopp sker via åar, som Kungsbackaån, Rolfsån och Hovmannaån
samt mindre vattendrag. Vattendrag inom verksamhetsområdet berörs också på så sätt att
framtida anslutningar av enskilda avlopp i viss mån kommer att minska utsläppen till dessa.
4.1.5.2 Avloppsreningsverket
Det vid Hammargårds avloppsreningsverk behandlade avloppsvattnet avleds till
Kungsbackaån, ca 1,5 km uppströms dess mynning i inre Kungsbackafjorden. I förlängningen
når det renade avloppsvattnet Kattegatt via yttre Kungsbackafjorden. Kungsbackaån har sin
källa i Västergötland och passerar bland annat Lindome och Älvsåker innan den når
Kungsbacka.
Kungsbackaån
Den primära recipienten är vattenförekomsten ”Kungsbackaån (Mynningen-Lillån)” (EU_CD:
SE638097-1276400).

Vattenförekomst ”Kungsbackaån (Mynningen-Lillån)” (EU_CD: SE638097-1276400) (källa:
www.viss.lansstyrelsen.se)

2021-02-02

63 (118)

Kungsbacka kommun
Hammargårds avloppsreningsverk, MKB

Vattenförekomsten (EU_CD: SE638097-1276400) har statusbedömts som ”måttlig ekologisk
status” och ”uppnår ej god kemisk ytvattenstatus”. Såväl bedömning av ekologisk status som
kemisk status är från 2020.
Klassningen av ekologisk status är baserad på Kiselalger IPS (miljökonsekvenstypen
Övergödning). Vattenförekomsten kan även ha problem med Morfologiska förändringar och
kontinuitet samt med Försurning (trots att miljökonsekvenstypen Försurning bedöms till god
status).
Klassningen av kemisk status är baserad på halterna kvicksilver och kvicksilverföreningar samt
bromerad difenyleter (PBDE) som sänker status generellt i alla vattenförekoster i Sverige, men
även på förekomst av PFOS (utsläpp av PFOS i uppströms belägna vattenförekomster).
Gällande kvalitetskrav (miljökvalitetsnormerna) är satta som ”God ekologisk status 2027” och
”God kemisk ytvattenstatus” – det senare med kvicksilver och kvicksilverföreningar och
bromerad difenyleter (PBDE) undantagna med lägre krav. Motiv till den längre tidsfristen anges
vara ”administrativa begränsningar”. För att nå god ekologisk status till 2027 behöver
fortfarande en stor del av de planerade åtgärderna införas före 2021. Från november 2020
finns ett förslag (föreligger som arbetsmaterial) på ny miljökvalitetsnorm – god ekologisk status
2033 samt god kemisk ytvattenstatus med målår 2027 för PFOS.
Riskbedömningen visar att risk föreligger för att god ekologisk status och god kemisk status
inte uppnås. Som skäl till det förstnämnda anges att det förekommer påverkansfaktorer av
betydande grad avseende såväl försurning som övergödning och för det sistnämnda halter av
kvicksilver och bromerad difenyleter.
I VISS anges ett antal påverkanskällor för vattenförekomsten ”Kungsbackaån (MynningenLillån)” (EU_CD: SE638097-1276400). Hammargårds avloppsreningsverk har tillsammans med
IED-industri, inte IED-industri och förorenade områden pekats ut som punktkällor med
betydande påverkan och urban markanvändning, jordbruk, transporter och infrastrukur,
enskilda avlopp och atmosfärisk deposition nämns som diffusa källor med betydande påverkan.

Utdrag ur VISS under vattenförekomsten ”Kungsbackaån (Mynningen-Lillån)” (EU_CD:
SE638097-1276400) (källa: www.viss.lansstyrelsen.se)
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Under förbättringsbehov har ett beting på den lokala bruttobelastningen för vattenförekomsten
definierats (2020-10-28). Denna anger en önskad minskning av fosforbelastningen på 1625 kg
vilket föreslås delas mellan jordbruk 562 kg, reningsverk 0 kg, små avlopp 143 kg, dagvatten
919 kg, industri 0 kg och hästgårdar 0 kg.
Kungsbacka kommun undersöker påverkan från verksamheten på den primära recipienten,
Kungsbackaån, genom provtagning i egen regi. Provtagningen är reglerad i kontrollprogrammet
och innebär att prover tas för analys av totalkväve, totalfosfor, syrehalt och E. coli tre gånger
per år under sommarperioden på tre platser i Kungsbackaån:
•
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Hammargårds ARV, Kungsbacka kommun
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Figur 7-10. Resultat av

Analysresultat
av recipientprovtagning
2017-2019 (källa: Hammargårds
recipientprovtagningen
i Kungsbackaåni Kungsbackaån
2017-2019
avloppsreningsverk Miljörapport 2019)

8.2.2. Klassning av Kungsbackaån enligt VISS
Enligt den senaste beslutade Miljökvalitetsnormen för Kungsbackaån ska god ekologisk status
uppnås 2027 och god kemisk status med undantag för kategorierna Bromerade difenyletrar
och Kvicksilver och kvicksilverföreningar.
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Provtagning sker även av Kungsbackaåns vattenvårdsförbund. Provtagningspunkt 13.1 i figur
nedan motsvarar en punkt precis nedströms Hammargårds avloppsreningsverk men beskriver
också Kungsbackaåns samlade belastning på Kungsbackafjorden och västerhavet. Punkten
P13, Hede ligger uppströms Kungsbacka medan punkten P15 ligger i Hallbäcken vid Varla.
Punkterna P16 och P16.1 ligger i Söderån som ansluter till Kungsbackaån i centrala
Kungsbacka.
I den senaste publicerade årsrapporten presenteras medelkoncentrationen av totalkväve och
totalfosfor vid de olika provtagningspunkterna under 2018. Analyserna visar att halten kväve
och fosfor var något högre i punkt 13.1, nedströms Hammargårds avloppsreningsverk, än i
punkten 13, Hede, som ligger uppströms Kungsbacka. Halten i de två provtagningspunkterna i
Söderån, 16 och 16.1 var dock betydligt högre än i alla andra provpunkter. Söderå mynnar i
Kungsbackaån mellan provtagningspunkterna 13 och 13.1 vilket medför att det inte kan
uteslutas att de höga halterna närsalter i Söderå bidrar till förhöjda halter i provtagningspunkt
13.1.

Vattendragskontrollen bedrivs enli
ett, tillsammans med medlemmar oc
berörda länsstyrelser, upprättat ko
trollprogram. Detta har under åre
lopp reviderats vid flera tillfällen oc
anpassats till föreliggande, successi
förändrade behov. Det nu gälland
programmet, som avser kontrollen frå
2003 och framåt, lägger tyngdpunkte
på kontroll av närsalter på 7 provta
ningspunkter. Ytterligare 3 provta
nings punkter införlivades i vatte
dragskontrollen 2006. Ännu en pro
punkt, P18, kom med i programm
från och med 2011 men avvecklad
under 2015. Anledningen till det är a
näringsämnesbelastningen från Ha
sungaredsbäcken är tämligen liten.
stället har en ny provpunkt infogats
programmet P16.1 i Söderå. Fram t
och med januari 2017 låg P16.1 vid S
dra torget precis innan kulverteringe
I februari 2017 flyttades P 16.1 någ
100 m nedströms
uppströms så att provpunkte
Provtagningspunkter i Kungsbackaåns avrinningsområde, punkt 13.1 motsvarar
samman
fal
ler
med
Läns
sty
rel
sen
prov
tag
nings
punkt.
Så
ledes totalt 11 provtagning
Hammargårds avloppsreningsverk (Källa: Årsrapport 2018, Kungsbackaåns
punk
ter
med
tyngdpunkt
på
närsalter.
Benämning
på
alla
provpunkter och motiv t
vattenvårdsförbund)
provtagning på dessa följer nedan.
• P3, Sandsjöbäcken. Denna provpunkt tjänar främst som referenspunkt till Issjö
bäcken. Provtagning och analyserade variabler enligt schema A nedan.
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•

P4, Issjöbäcken. Issjöbäcken belastas av verksamheten på Landvetter flygplats
Provtagning och analyserade variabler enligt schema A nedan.

•

P5, Västra Ingsjöns utlopp. Ingsjöarnas utlopp representerar Kungsbackaåns
övre, skogs- och sjödominerade avrinningsområde och fungerar också som refe
renspunkt för belastningen från jordbruk och tätorter nedströms. Från och med
2008 tas prover varje månad, tidigare varannan. Provtagning och analyserade
variabler enligt schema B nedan.

•

P9, nedströms Lindome. När denna punkt inrättades fanns i Lindome August
(118)
Werners fabrik i drift. Provtagning och analyserade vari66
abler
enligt schema C
nedan.

•

P12, Lillån är det största biflödet till Kungsbackaån. Den belastas av jordbruk,

tar på figuren ”Totalkväve 2018, årsmedelvärden, max–min” nedan ser man att maxoch minvärdena varierar mer ju längre ner i systemet man kommer. Punkterna P3, P4,
P5 och P9 har både de lägsta värdena och den minsta spridningen. Förklaringen för P5
Kungsbacka kommun
är
att punkten ligavloppsreningsverk,
ger i Västra Ingsjöns utMKB
lopp, sjön fungerar som en närsaltfälla och en
Hammargårds

Medelkoncentrationen och max- och minvärde av totalkväve i Kungsbackaån 2018 (Källa:
Årsrapport 2018, Kungsbackaåns vattenvårdsförbund)

Medelkoncentrationen och max- och minvärde av totalfosfor i Kungsbackaån 2018 (Källa
Årsrapport 2018, Kungsbackaåns vattenvårdsförbund)
Kungsbackafjorden
Kungsbackafjorden är indelad i två vattenförekomster; inre Kungsbackafjorden ”(EU_CD:
ut
jämnare av halter. För P3 som ligger i Sandsjöbäcken cirka 200 meter innan bäckens
SE572472-120302) och yttre Kungsbackafjorden ”(EU_CD: SE572135-120141) som övergår i
utlopp i Västra Ingsjön har spridningen ökat betydligt jämfört med föregående år. Ök”N m Hallands kustvatten” (EU_CD: SE570000-120701).
ningen av kvävekoncentrationen längre nedströms är kanske inte så underlig eftersom
både verksamheter och jordbruksmark som kan tänkas påverka halterna av kväve är
fler i de nedre delarna av avrinningsområdet. De högsta årsmedelvärden av kväve har
P16 och P16.1 med en halt av 1,05 mgN/l vardera, och ligger ungefär på samma värde
som föregående år. Max- och min-värdena för P16 och P16.1 varierar stort, 2017 var
faktorn 3,4 (580–2 000 µgN/l), 2013 är den en faktor 10 (710–7 100 µg/l), 7 100 uppmättes i juni 2013 och ligger i klass 5, extremt höga koncentrationer. År 2014 var det
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faktor 3 mellan högsta och minsta värde, således en rejäl spridningsminskning. År67 (118)
2015 och 2016 ökar spridningen till en faktor 5. Maxvärdet för kvävehalten 2017 (2,0
mg/l) ligger i klass 4, mycket höga halter. Ny är P16.1, den infördes i mätprogrammet i
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Vattenförekomst ”Inre Kungsbackafjorden”(EU_CD: SE572472-120302) (källa:
www.viss.lansstyrelsen.se)
Vattenförekomsten (EU_CD: SE572472-120302) har statusbedömts som ”måttlig ekologisk
status” och ”uppnår ej god kemisk ytvattenstatus”. Bedömningen av ekologisk status är från
2019 och bedömningen av kemisk status är från 2020.
Klassningen av ekologisk status är baserad på miljökonsekvenstypen Övergödning. Vattenförekomsten har även problem med hydromorfologiska förändringar (tillförlitligheten är låg).
Bedömningen av miljökonsekvenstypen övergödning som måttlig status baseras på den
biologiska kvalitetsfaktorn Makroalger och den stödjande kvalitetsfaktorn Näringsämnen.
Tillförlitligheten bedöms som låg då biologisk och stödjande kvalitetsfaktor ger olika svar. Den
måttliga statusen avseende Morfologiska förändringar beror på måttlig status hos
kvalitetsfaktorn Morfologiskt tillstånd. Expertbedömning saknas men det anges sannolikt att
bottenfaunan påverkats genom försämrade spridningsmöjligheter och förändrade habitat.
Klassningen av kemisk status är baserad på en bedömning att halterna kvicksilver och
bromerade difenyletrar i biota överskrider miljökvalitetsnormen. Dessutom bedöms genom
expertbedömning halten av tributyltennföreningar överskrida miljökvalitetsnormen.
Kvalitetskraven (miljökvalitetsnormerna) är satta som ”God ekologisk status 2027” och ”God
kemisk ytvattenstatus” – det senare med kvicksilver och kvicksilverföreningar och bromerad
difenyleter (PBDE) undantagna med lägre krav. Motiv till den längre tidsfristen anges vara att
över 60 procent av den totala tillförseln av näringsämnen kommer från utsjön. De planerade
åtgärderna behöver dock genomföras till 2021 för att god ekologisk status ska kunna nås till
2027.
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Riskbedömningen visar att risk föreligger för att god kemisk status inte uppnås. Som skäl
anges halterna av kvicksilver och bromerad difenyleter. Från november 2020 finns ett förslag till
ny miljökvalitetsnorm (föreligger som arbetsmaterial) där det även finns motivering (kunskapsbrist) till varför det inte går att riskbedöma möjligheten att nå god ekologisk status.
I VISS anges ett antal påverkanskällor för vattenförekomsten ”Inre Kungsbackafjorden”
(EU_CD: SE572472-120302). Hammargårds avloppsreningsverk (och två andra, uppströms
liggande avloppsreningsverk) anges under betydande påverkan från punktkällor-reningsverk.
Diffusa källor i form av urban markanvändning, jordbruk, skogsbruk, transporter och infrastruktur, enskilda avlopp och atmosfärisk deposition bedöms ha betydande påverkan. Även
näringsämnesbelastning från omgivande vatten bedöms ha en betydande påverkan på
vattenförekomsten.

Utdrag ur VISS under vattenförekomsten Inre Kungsbackafjorden”(EU_CD: SE572472-120302
(källa: www.viss.lansstyrelsen.se)

2021-02-02

69 (118)

Kungsbacka kommun
Hammargårds avloppsreningsverk, MKB

Vattenförekomst ”Yttre Kungsbackafjorden”(EU_CD: SE572135-120141) (källa:
www.viss.lansstyrelsen.se)
Vattenförekomsten (EU_CD: SE572135-120141) har statusbedömts som ”måttlig ekologisk
status” och ”uppnår ej god kemisk ytvattenstatus”. Bedömningen av ekologisk status är från
2019 och bedömningen av kemisk status är från 2020.
Klassningen av ekologisk status är baserad på miljökonsekvenstypen Övergödning. Vattenförekomsten har även problem med hydromorfologiska förändringar (tillförlitligheten är låg).
Bedömningen av miljökonsekvenstypen övergödning som måttlig status baseras på den
biologiska kvalitetsfaktorn Bottenfauna och den stödjande kvalitetfaktorn Näringsämnen.
Tillförlitligheten bedöms som låg då biologisk och stödjande kvalitetsfaktor ger olika svar.
Klassningen av kemisk status är baserad på en bedömning att halterna kvicksilver och
bromerade difenyletrar i biota överskrider miljökvalitetsnormen. Dessutom bedöms genom
expertbedömning halten av tributyltennföreningar överskrida miljökvalitetsnormen.
Kvalitetskraven (miljökvalitetsnormerna) är satta som ”God ekologisk status 2027” och ”God
kemisk ytvattenstatus” – det senare med kvicksilver och kvicksilverföreningar och bromerad
difenyleter (PBDE) undantagna med lägre krav. Motiv till den längre tidsfristen anges vara att
över 60 procent av den totala tillförseln av näringsämnen kommer från utsjön. De planerade
åtgärderna behöver dock genomföras till 2021 för att god ekologisk status ska kunna nås till
2027.
Riskbedömningen visar att risk föreligger för att god kemisk status inte uppnås. Som skäl
anges halterna av kvicksilver och bromerad difenyleter. Från november 2020 finns ett förslag till
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ny miljökvalitetsnorm (föreligger som arbetsmaterial) där det även finns motivering (kunskapsbrist) till varför det inte går att riskbedöma möjligheten att nå god ekologisk status.
I VISS anges ett antal påverkanskällor för vattenförekomsten ”Yttre Kungsbackafjorden”
(EU_CD: SE572135-120141). Ölmanäs avloppsreningsverk anges under betydande påverkan
från punktkällor-reningsverk. Diffusa källor i form av urban markanvändning, jordbruk, skogsbruk, transporter och infrastruktur, enskilda avlopp och atmosfärisk deposition bedöms ha
betydande påverkan. Även näringsämnesbelastning från omgivande vatten bedöms ha en
betydande påverkan på vattenförekomsten.

Vattenförekomst ”N m Hallands kustvatten”(EU_CD: SE570000-120701) (källa:
www.viss.lansstyrelsen.se)
Vattenförekomsten (EU_CD: SE570000-120701) har statusbedömts som ”måttlig ekologisk
status” och ”uppnår ej god kemisk ytvattenstatus”. Bedömningen av ekologisk status är från
2019 och bedömningen av kemisk status är från 2020.
Klassningen av ekologisk status är baserad på miljökonsekvenstypen Övergödning. Vattenförekomsten har även problem med hydromorfologiska förändringar (tillförlitligheten är låg).
Bedömningen av miljökonsekvenstypen övergödning som måttlig status baseras på den
biologiska kvalitetsfaktorn Bottenfauna och stödjande kvalitetfaktorn Näringsämnen.
Tillförlitligheten bedöms som låg då biologisk och stödjande kvalitetsfaktor ger olika svar.
Klassningen av kemisk status är baserad på en bedömning att halterna kvicksilver och
bromerade difenyletrar i biota överskrider miljökvalitetsnormen. Dessutom bedöms genom
expertbedömning halten av tributyltennföreningar överskrida miljökvalitetsnormen.
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Kvalitetskraven (miljökvalitetsnormerna) är satta som ”God ekologisk status 2027” och ”God
kemisk ytvattenstatus” – det senare med kvicksilver och kvicksilverföreningar och bromerad
difenyleter (PBDE) undantagna med lägre krav. Motiv till den längre tidsfristen anges vara att
över 60 procent av den totala tillförseln av näringsämnen kommer från utsjön. De planerade
åtgärderna behöver dock genomföras till 2021 för att god ekologisk status ska kunna nås till
2027.
Riskbedömningen visar att risk föreligger för att god kemisk status inte uppnås. Som skäl
anges halterna av kvicksilver och bromerad difenyleter. Från november 2020 finns ett förslag till
ny miljökvalitetsnorm (föreligger som arbetsmaterial) där det även finns motivering (kunskapsbrist) till varför det inte går att riskbedöma möjligheten att nå god ekologisk status.
I VISS anges ett antal påverkanskällor för vattenförekomsten ”N m Hallands kustvatten”
(EU_CD: SE570000-120701)). Busörs avloppsreningsverk och Smedjeholms avloppsreningsverk (Falkenberg) anges under betydande påverkan från punktkällor-reningsverk. Diffusa källor
i form av jordbruk, skogsbruk, transporter och infrastruktur, enskilda avlopp och atmosfärisk
deposition bedöms ha betydande påverkan. Även näringsämnesbelastning från omgivande
vatten bedöms ha en betydande påverkan på vattenförekomsten.
Skyddsvärda områden vid eller i anslutning till de vattenförekomster som kan tänkas påverkas
av utsläpp av renat avloppsvatten från Hammargårds avloppsreningsverk:
•

I likhet med hela Sveriges södra kust (från Norge till Stockholm ungefär), klassat som
avloppsvattenkänsligt vatten m.a.p. både fosfor och kväve enligt avloppsdirektivet.

•

Verksamhetsområdet för Hammargårds avloppsreningsverk är, i likhet med hela Sveriges
södra kustområden, klassat som nitratkänsligt område. För dessa områden finns längre
gående bestämmelser för att minska växtnäringsförlusterna från jordbruket än i övriga
landet.

•

Hela Kungsbackafjorden är ett Natura 2000-område och det finns ett antal badplatser med
skydd enligt badvattendirektivet.

•

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen och miljöbalken visas i följande
kartor.
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Skyddade områden för badvatten enligt badvattendirektivet (källa:
www.viss.lansstyrelsen.se)

Skyddade områden för dricksvatten enligt vattenförvaltningsförordningen (källa:
www.viss.lansstyrelsen.se)
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Skyddade områden för vattenrelaterade Natura 2000-områden (källa:
www.viss.lansstyrelsen.se)

Skyddade områden enligt miljöbalken (källa: www.viss.lansstyrelsen.se)
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Övervakningsstationer
Som nämnts i avsnitt 2.4.1 ovan sker fortlöpande en kustvattenkontroll samordnad av
Länsstyrelsen i Hallands län, men det finns även andra övervakningsstationer i området, där
ytterligare parametrar med anknytning till vattenkvalitet undersöks.
I VISS1 finns sammanställningar över i stort sett alla stationer som ingår i den nationella miljöövervakningen, den regionala miljöövervakningen, kalkeffektuppföljningen och recipientkontroll
som utförs i enlighet med miljöbalkens krav.
I kartorna nedan visas samtliga övervakningsstationer som finns redovisade i VISS i nedre
delen av Kungsbackaån, Kungsbackafjorden samt kustvattnet utanför Kungsbacka.

Övervakningsstationer, Kvalitetsfaktorer, ”Kemisk status” och ”Fysikaliska kemiska” (källa:
www.viss.lansstyrelsen.se)

1

VISS (VattenInformationsSystem Sverige är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna,
länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten. I VISS finns klassningar och kartor över alla Sveriges
större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.
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Övervakningsstationer, Biologiska kvalitetsfaktorer (källa: www.viss.lansstyrelsen.se)

Övervakningsstationer, Vattenkategorier (källa: www.viss.lansstyrelsen.se)

2021-02-02

76 (118)

Kungsbacka kommun
Hammargårds avloppsreningsverk, MKB

Övervakningsstationer, Skyddade områden (källa: www.viss.lansstyrelsen.se)

Övervakningsstationer, Övervakning för Ramdirektivet för Vatten (källa:
www.viss.lansstyrelsen.se)
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Övervakningsstationer, Övervakning för Ramdirektivet för Vatten (källa:
www.viss.lansstyrelsen.se)
I nedanstående kartor redovisas läge och namn för de aktiva övervakningsstationer som ligger i
avloppsreningsverkets närområde.

Övervakningsstationer i Kungsbackaån i Hammargård avloppsreningsverks närområde (källa:
www.viss.lansstyrelsen.se)
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Övervakningsstationer i Kungsbackafjorden och N m Hallands kustvatten i Hammargård
avloppsreningsverks närområde (källa: www.viss.lansstyrelsen.se)
I följande tabell framgår i vilket program som övervakningsstationen ingår och vad som
kontrolleras.
Tabell 17: Aktiva övervakningsstationer och övervakningsprogram i området omkring
Hammargårds avloppsreningsverk
Övervakningsstation

Program

Undersökning

Gårda Brygga

Badvattendirektivet

Mikrobiologisk undersökning

Badvattendirektivet

Kemisk-fysikalisk
undersökning
Mikrobiologisk undersökning

Utholmen – Gottskär

Badvattendirektivet
Badvattendirektivet

Tjolöholm

Badvattendirektivet
Badvattendirektivet

Kemisk-fysikalisk
undersökning
Mikrobiologisk undersökning

P13.1 nedströms
Hammargårds reningsverk

Samordnad recipientkontroll

Kemisk-fysikalisk
undersökning
Vattenkemi i vattendrag

P13 Hede

Samordnad recipientkontroll

Vattenkemi i vattendrag

Kungsbackaån, Heden

Regional miljöövervakning, Hallands län, Vattenkemi i vattendrag
mynningsstation

Kungsbackafjorden (N5)

Kustvattenkontroll

Bottenfauna

Kustvattenkontroll

Hydrografi & närsalter

Kustvattenkontroll

Växtplankton

Kustvattenkontroll

Bottenfauna

Kustvattenkontroll

Hydrografi & närsalter

Kustvattenkontroll

Växtplankton

Kungsbackafjorden (N6)
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Övervakningsstation

Program

Undersökning

KA5 (Ost Nidingen, N7)

Kustvattenkontroll

Bottenfauna

Kustvattenkontroll

Hydrografi & närsalter

Kustvattenkontroll

Växtplankton

Samordnat marint
miljöövervakningsprogram för
bottenfauna i Västerhavet
Regional miljöövervakning

Mjukbottenfauna

Regional miljöövervakning

Mjukbottenfauna

Regional miljöövervakning

Mjukbottenfauna

Regional miljöövervakning

Mjukbottenfauna

Regional miljöövervakning

Mjukbottenfauna

Regional miljöövervakning

Mjukbottenfauna

Nationellt miljöövervakningsprogram

Metaller och organiska
miljögifter

KA5 (N7)
Inre Kungsbackafjorden,
(60A3)
Inre Kungsbackafjorden,
(60A2)
Inre Kungsbackafjorden,
(60A)
Inre Kungsbackafjorden,
(60B)
Inre Kungsbackafjorden,
SV Kalvö (61A)
Yttre Kungsbackafjorden,
SO Vindö (74)
Nidingen

Mjukbottenfauna

Förutom övervakningsstation P13.1 som ligger precis nedströms Hammargårds avloppsreningsverk är det övervakningsstationerna N5 i inre Kungsbackafjorden, N6 i yttre
Kungsbackafjorden respektive N7 i N m Hallands kustvatten som ligger närmast Hammargårds
utsläppspunkt och som undersöks för ett flertal, ur ett avloppsperspektiv, relevanta parametrar.
Den samordnade kustvattenkontollen 2019 (Årsrapport 2019 Hydrografi & Växtplankton,
Hallands Kustkontrollprogram, 2020-04-15) har bland annat statusklassat näringämnen,
syrehalter, klorofyll och siktdjup vid övervakningsstationerna N5, N6 och N7. Resultaten visar
på hög status i alla positioner avseende näringsämnen, syre och klorofyll. Siktdjuper visar god
status i N5, hög status i N6 och måttlig status i N7.
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Den ekologiska statusen med avseende på syrgashalt i bottenvattnet baseras
på tre års mätvärden och klassades som hög vid alla stationer förutom L9
där statusen klassades som god (Figur 15). Jämfört med klassningen 2017
och 2018 har det skett en förbättring på station N6 och Anholt E från god till
hög. I L9, Laholmsbukten har statusen tidigare år klassats som
otillfredsställande
(Hultcrantz
och
Skjevik
2013). iSedan
2014
Figur
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Foto 1. Foto på provflaskor och vattenhämtare på båtdäcket vid provtagning.

Statusklassning
av syrgashalten
i bottenvattnet
på medelvärden
undre
Figur 15. Statusklassning
av syrgashalten
i bottenvattnet.
Klassningen från
är gjord
på kvartilen åren 2017medelvärden
från undre kvartilen
åren 2017&2019
(Naturvårdsverkets
2019
(källa: Årsrapport
2019 Hydrografi
Växtplankton,
Hallandsbedömningsgrunder
Kustkontrollprogram, 20202007, HVMFS 2013 och HVMFS 2018).
04-15)
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Figur 33. Statusklassning
av klorofyll
i ytvattnet
(0-10
Klassningen
är gjord på värden
Statusklassning
av klorofyll
i ytvattnet
(0-10 m)
påm).
värden
från sommarperioden
juni-augusti
från sommarperioden
juni-augusti
under åren
2017Hydrografi
2019 (Naturvårdsverkets
under
åren 2017-2019
(källa: Årsrapport
2019
& Växtplankton, Hallands
bedömningsgrunder 2007,
HVMFS 2013 och 2018). För N14 baseras klassningen på 2017
Kustkontrollprogram,
2020-04-15)
och 2019 års värden.

Bedömningsgrunder för växtplankton
Klassificeringen görs på biomassan av autotrofa och mixotrofa växtplankton biovolym
(mm3/l) och klorofyll a (µg/l). Bedömningen grundas på perioden juni-augusti och prov
skall tas minst tre, men helst fem gånger per år jämt fördelat över denna period. Vid
stationer där både biovolymer av växtplankton och klorofyll a mäts görs en
sammanvägning av de två parametrarna för statusklassning.
Beräkning av statusklass för biovolym och klorofyll a görs enligt följande:
1.

Den ekologiska kvalitetskvoten (EK) beräknas per prov utifrån framtagna
referensvärden, enligt EK=(Referensvärde)/(Observerat värde). EK visar
avvikelsen från ett referensvärde. Statusklasserna benämns hög (H), god (G),
måttlig (M), otillfredsställande (O) och dålig (D).

2.

Medelvärdet av EK beräknas för varje år och provtagningsstation.

3.

Medelvärdet av EK beräknas för varje år och vattenförekomst utifrån
representativa stationer.

4.

Medelvärdet av EK beräknas på data från minst tre år från den senaste

Statusklassning
av siktdjupet
på värden
från sommarperioden
juni-augusti
under åren 2017Figur 17.sexårsperioden.
Statusklassning
av siktdjupet.
Klassningen
är gjord på värden
från
sommarperioden
juni-augusti
2017
2019 (Naturvårdsverkets
2019
(källa:
Årsrapport
2019
Hydrografi
& Växtplankton,
Hallands
Kustkontrollprogram,
20205.
Statusklassning
görs under
genomåren
att flerårsmedelvärdet
av EK jämförs
med de
bedömningsgrunder
2007,
HVMFS
2013
och
HVMFS
2018).
Observera
att
04-15)
angivna EK- klassgränserna.
statusklassningen för Anholt E och N14 endast baseras på värden från 2017 och 2019 samt
2019.
6. Om EK beräknats för både biovolym och klorofyll vägs EK samman för slutlig
statusklassning.
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Sveriges kustvatten har delats in i 25 karakteristiska typer. Mätstationerna som ingår i
Hallands kustvattenkontrollprogram ligger i typområdena 1s: Västkustens inre
kustvatten, södra delen., 4: Västkustens yttre kustvatten, Kattegatt och 5: Södra
Hallands och Öresunds kustvatten. Bedömningsgrunderna är anpassade efter de olika
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Utsläppen av kväve och fosfor från Hammargårds avloppsreningsverk är idag förhållandevis
små i jämförelse med vad som tillförs kustvattnet med vattendragen och övriga utsläppskällor.
Vad gäller kvävet så bestäms tillförsel av kväve till öppna Kattegatt dessutom till stor del av
Skagerracks bidrag via bottenvattnet. Fosfor är inte ett tillväxtbegränsande ämne i öppna
Kattegatt.
Badplatser
I Kungsbacka kommun finns 8 badplatser som är EU-bad; Gårda brygga, Utholmen-Gottskär,
Vallda Sandö, Tjolöholm, Lerkil, Smarholmen, Torstenvik och Vita Sand.

Badplatser i Kungsbacka kommun (källa: www.havochvatten.se)
Badvattnet vid EU-badplatserna, men även vid 8 andra badplatser, i Kungsbacka kommun
kontrolleras 4 gånger per år med avseende på bl.a. förekomsten av tarmbakterierna
Escherichia coli (E. coli) och intestinala enterokocker (cfu/100 ml). Bedömningsgrunderna för
EU-bad uppdelas i utmärkt, bra, tillfredsställande respektive dålig (enligt EU:s badvattendirektiv
2006/7/EG).
Källtillskotten av bakterier som kan påverka badvattenkvaliteten kan vara många. I t.ex. Halmstad har påverkan av bakterier från tätorten på badstränder undersökts i ett SVU-projekt 2011
(Svenskt Vatten Utveckling). Resultaten visar att punktkällor från avloppsreningsverk, dagvattenanslutningar, bräddavlopp, men också att bakgrundsbelastningen av bakterier kan vara
betydande. Avrinning från jordbruksmark med djurhållning, gödselanläggningar och fekalier
från andra djur kan ha stor inverkan på bakteriekoncentrationerna i många vattendrag.
Avdödningen och reduktionen av bakterier sker främst genom solljusets inverkan, temperatur,
salinitet och tidsfaktorn. Goda spridningsförhållanden och utspädning medverkar också till låga
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bakteriekoncentrationer. De högsta bakteriekoncentrationerna uppmättes nära tätortens
utsläppskällor och i samband med kraftig nederbörd och höga flöden.
Analysresultaten stöds också av de erfarenheter som Varbergs-, Halmstads- och Laholms
kommuner fick i arbetet med badvattenprognoser i samarbete med DHI Sverige som gjordes
under åren 2008-2013. De sämsta resultaten erhölls nära mynningar till vattendrag vid tätorter
och uppströms liggande jordbruksmarker.
Badvattenkvaliteten vid provtagna badplatser i Kungsbacka kommun har generellt varit mycket
god under senare år. Vid den senaste klassificeringen (2019) bedömdes samtliga badplatser
ha utmärkt badvattenkvalitet enligt nedan.

Badplatser och kvalitet på badvatten i Kungsbacka kommun (källa: www.havochvatten.se)
De badplatser som ligger närmast utsläppspunkten för renat avloppsvatten från Hammargårds
avloppsreningsverk är Hanhals holme, Tjolöholm och Utholmen-Gottskär som alla ligger i
Kungsbackafjorden. I likhet med övriga provtagna badplatser har de klassificerats med utmärkt
badkvalitet. Dock har en provtagning de senaste fyra åren för Hanhalsholme respektive
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Tjolöholm visat på något förhöjda halter E. coli och/eller Enterokocker. Resultaten för dessa
provtagningar definierar badvattnet som tjänligt med anmärkning.
Risken för att badvattenkvaliteten vid badplatserna i Kungsbacka kommun skall påverkas
negativt till följd av utsläppen av renat avloppsvatten från Hammargårds avloppsreningsverk
bedöms vara mycket liten såväl vid nuvarande som vid framtida belastning. Vidare bedöms
risken för negativ mikrobiell påverkan vid tillfälliga och kortvariga brädd- och nödutsläpp också
som relativt liten även om det är av största vikt att kontinuerligt arbeta för att minimera denna
typ av utsläpp, i synnerhet i närheten av badplatser. Ett illustrativt exempel på detta är
badplatsen i Sörvik där det under flera år befanns förekomma förhöjda halter E. coli vilket
resulterade i till sämre badvattenkvalitet och avrådan till bad. Orsaken till de förhöjda halterna
E. coli befanns vara felkopplade sanitära avlopp. Efter åtgärdande av dessa når nu badvattnet
vid Sörvik åter upp till ”utmärkt kvalitet”.
Kväve- och fosfor
När det gäller utsläpp av kväve från kommunala avloppsreningsverk gäller nedanstående
föreskrift:

Enligt denna gäller kväveutsläppskrav enligt följande:
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I nollalternativet är belastningen på Hammargårds avloppsreningsverk ≥ 10 000 - 100 000 pe
medan belastningen i framtidsalternativet, med ett uppskattat max gvb på 135 000 pe är >
100 000 pe. Villkoret för utgående resthalt för N-tot är idag 15 mg/l. Vid den angivna inkommande framtida kvävebelastningen och en utgående resthalt på 8 mg/l (som begränsningsvärde) blir reduktionen ca 84 %.
Föreskriften ovan innehåller inga fosforreningskrav.
Enligt Naturvårdsverket (www.miljomal.se) tillfördes 2017 Kattegatt i genomsnitt ca 29 000 ton
Ntot/år resp. ca 770 ton Ptot/år. Kvävebelastningen ligger under nuvarande nationellt antaget
belastningstak medan fosforbelastningen ligger mycket nära belastningstaket. Dagens
tillståndsgivna mängder från Hammargårds ligger på < 100 ton Ntot/år och ca 2,4 ton Ptot/år,
vilket jämförelsevis innebär att avloppsreningsverkets tillståndsgivna utsläpp motsvarar ca 0,3
% för både kväve och fosfor och de faktiskt utsläppta mängderna en ännu mindre andel.
I Förvaltningsplan 2016 – 2021 för Västerhavets vattendistrikt finns det förslag på åtgärder för
att minska minska utsläppen av kväve och fosfor till Västerhavet. En åtgärd som nämns är
kemfällning av bräddvatten. Detta tillämpas redan vid Hammargårds avloppsreningsverk. Det
framtida uppgraderade avloppsreningsverket kommer att dimensioneras så att en större andel
av inkommande vatten kommer att ledas genom det biologiska steget och en mindre andel
genomgå delrening. Delreningen kommer dock att finnas kvar då den ger en god avskiljning av
framförallt fosfor men även BOD vid de tillfällen då det inte är möjligt att fullständigt rena hela
den vattenmängd som kommer in till avloppsreningsverket.
Miljögifter
Av de prioriterade ämnena enligt Vattendirektivet analyseras bly, nickel, kvicksilver och
kadmium i det utgående vatten från Hammargårds avloppsreningsverk i veckoprov som tas 12
ggr/år.
I tabell nedan redovisas halterna av bly, nickel, kvicksilver och kadmium i utgående behandlat
vatten för åren 2015-2019 samt miljökvalitetsnormer för halter i form av årsmedelvärde (AA)
och maximalt tillåten koncentration (MAC) i recipienten.
Tabell 18: Halter av bly, nickel, kvicksilver och kadmium i utgående behandlat vatten
Parameter

Sort

AA

MAC

2015

2016 2017

2018

2019

Bly, Pb

µg/l

1,3

14

0,58

0,52

0,50

0,50

0,62

Nickel, Ni

µg/l

8,6

34

1,8

2,1

1,9

2,1

2,3

Kvicksilver, Hg

µg/l

-

0,07

<0,081)

Kadmium, Cd

µg/l

0,2

< 0,45 – 1,52)

0,08

1)
2)

<0,11) <0,11) <0,11) <0,11)
0,1

0,1

0,1

0,1

Detektionsgräns
Beroende på vattnet hårdhetsgrad

Av tabellen ovan framgår att de genomsnittliga och maximala halterna av bly, nickel och
kadmium i det behandlade avloppsvattnet är lägre än gällande MKN (vilka gäller efter
utspädning i recipienten). De rapporterade kvicksilverhalterna är alltid under detektionsgränsen
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som är i samma storleksordning som MAC-värdet. Utsläppen av tungmetaller bedöms således
inte påverka miljökvalitetsnormen ”God kemisk status” negativt.
Även metallerna zink, koppar och krom analyseras i de månatliga veckoproverna. Samma
metaller analyseras i utgående vatten som i bräddat och delbehandlat vatten. Halterna ovan är
den sammanlagda för utgående, delbehandlat och bräddat.
Kungsbacka kommun har ett aktivt uppströmsarbete som syftar till att ytterligare minska
innehållet av miljöstörande ämnen i inkommande avloppsvatten till avloppsreningsverken.
Arbetet presenteras närmare i bilaga 8.
Recipientbedömningar
Omfattande spridningsberäkningar och påverkansanalys av nuvarande, nuvarande tillståndsgivna samt framtida föreslagna utsläpp från Hammargårds avloppsreningsverk på kvalitetsfaktorn näringsämnen i recipienterna har utförts av Sweco under 2020 (bilaga 5). Bedömning
av påverkan på skyddsvärda arter och naturvärden beskrivs i rapporter från Sweco, bilaga 6
och Ekologigruppen, bilaga 7.
Parametrar som bedömts inkluderar utsläppen av totalkväve, ammoniumkväve, totalfosfor och
BOD7.
Beräkningar av påverkan av nuvarande, nuvarande tillåtna samt framtida föreslagna maximala
utsläpp från Hammargårds avloppsreningsverk till Kungsbackaån visar att kvalitetsfaktorn
näringsämnen inte påverkas varken vid nuvarande faktiska utsläpp eller vid fullt utnyttjande av
framtida föreslaget villkor. Däremot skulle ett fullt utnyttjande av nuvarande tillstånd sänka
statusen för kvalitetsfaktorn näringsämnen från måttlig till otillfredsställande, se figur från bilaga
5 nedan.
Tabell 12

Beräknad påverkan på kvalitetsfaktorn näringsämnen för Kungsbackaån nedströms
verksamheten baserat på uppmätta halter i övervakningsstationen P13 Hede.
Kvalitetsfaktorn
näringsämnen:
Status

Halt i recipient
Tot-P µg/l

EK-värde

Vattenförekomsten Kungsbackaån (1)

Måttlig

42,0

0,37

Övervakningsstation P13 Hede (utan
påverkan från verksamheten)

Måttlig

40,7

0,37

Måttlig

47,0

0,32

Otillfredsställande

52,0

0,29

Måttlig

48,5

0,31

Kungsbackaån

Beräknad status nedströms verksamheten vid
Nuvarande belastning (scenario 1)
Tot-P=0,29 mg/l (2)
Fullt nyttjat nuvarande tillstånd
(scenario 2)
Tot-P=0,4 mg/l (3)
Fullt nyttjat planerat utökat tillstånd
(scenario 3)
Tot-P=0,2 mg/l (4)
(1)

Hämtat från VISS 2020-05-05. Data från tre olika provpunkter.
Beräknat medelvärde för uppmätta utsläppshalter för Hammargårds avloppsreningsverk år 2015 2019 (0,29
mg/l) samt medelflöde 151 l/s.
(3)
Medelflöde från ARV vid fullt nyttjat planerat tillstånd 187 l/s.
(4)
Medelflöde från ARV vid fullt nyttjat planerat tillstånd 295 l/s.
(2)

Medelhalten totalfosfor i övervakningsstationen P13:1 nedströms verksamheten
uppmättes år 2013 2017 till 47,3 µg/l. Den utsläppshalt av totalfosfor i framtiden som inte
bidrar till en ökad halt i recipienten nedströms verksamheten i framtiden, jämfört med idag
2021-02-02
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(47 µg/l), är 0,17 mg/l som årsmedelvärde.
I Tabell 13 redovisas bedömd påverkan på kvalitetsfaktorn näringsämnen för
vattenförekomsten Kungsbackaån i sin helhet, beräknat med en bakgrundshalt för

Kungsbacka kommun
Sammanfattning
Hammargårds
avloppsreningsverk, MKB
Med anledning av planerad utbyggnad av Hammargårds avloppsreningsverk för utökad
kapacitet och högre reningsgrad, har Sweco på uppdrag av Kungsbacka kommun
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totalkväve och
BODpå
Kungsbackaån
även en bedömning avmedför
påverkan
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även att
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från
verksamhetens
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utsläpp
samt
föreslagna
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mängden bräddat eller delrenat avloppsvatten måste begränsas.
Utredningen innefattar påverkansanalys för verksamhetens befintliga utsläppspunkt till

Bedömning av påverkan på statusklassning avseende näringsämnen i Kungsbackaån
Kungsbackaån, samt en alternativ utsläppspunkt via förlängd utloppstub till Onsala
sammanfattas kortfattat enligt nedan enligt bilaga 5.
Kustvatten.

Vattenförekomsten Kungsbackaån (Mynningen-Lillån) är 9 km lång. Verksamhetens
befintliga utlopp innebär påverkan på vattenförekomsten i cirka 1,5 km före det späds ut i
Inre Kungsbackafjorden. Statusklassning av näringsämnen bedöms på uppmätta halter
av totalfosfor i recipienten. Föreslaget villkor för fosfor (årsmedelhalt 0,2 mg/l) beräknas
bibehålla kvalitetsfaktorn näringsämnen i Måttlig status för vattenförekomsten
Kungsbackaån. Årsmedelhalten av totalfosfor kommer öka med 1,5 µg/l i Kungsbackaån
nedströms verksamheten vid utbyggd verksamhet jämfört nuvarande verksamhet. En
haltökning av fosfor i recipienten jämfört med dagens förhållande, beräknas fås vid
utsläpp över 0,17 mg/l.
Spridningsberäkningarna visar på att haltbidraget i Kungsbackafjorden varierar stort över

Spridningsmodelleringen
på en
”lokal
av närsaltshalter där
i den inre, grunda delen
tid och även i djupled. Detvisar
är främst
i den
inrepåverkan”
delen av Kungsbackafjorden,
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kanhögsta
ingenhalterna
påverkan
statusklassning
avseende näringsär mindre, Däremot
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fås.på
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ämnen
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varken
i
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eller
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yttre
ämnena snabbt utåt mot havet på grund av omblandning med havsvattnet. Bidraget är
Kungsbackafjorden,
bilder
från
bilaga
5.
betydligt lägre längs se
med
östranedan
delen av
fjorden
eftersom
flödet från Rolfsån både späder
ut Kungsbackaåns flöde och trycker det västerut.
Tabell 14

Beräknad påverkan på kvalitetsfaktorn näringsämnen för vattenförekomsten Inre

Påverkansanalysen visar att vattenförekomsten Inre Kungsbackafjorden i sin helhet
Kungsbackafjorden.
beräknas ha Hög status för kvalitetsfaktorn näringsämnen vid fullt nyttjande av föreslagna
villkor. Verksamheten bedöms ha små möjligheter att påverka
huruvida
Kvalitetsfaktorn
Inre Kungsbackafjorden
EK-värde
vattenförekomstens
miljökvalitetsnormer kommer att uppnåsnäringsämnen:
eller inte, då
Status
vattenförekomsten klassas med Hög status även med de föreslagna villkoren.
Vattenförekomsten Inre Kungsbackafjorden (1)

Hög

0,87

Hög

0,88

Hög

0,88
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Påverkansanalysen för den alternativa utsläppspunkten visar att vattenförekomsten
Övervakningsstation N5 (utan påverkan från Hammargårds
Hög
0,88
Onsala
kustvatten i sin helhet beräknas ha God status för kvalitetsfaktorn
näringsämnen
avloppsreningsverk)
vid fullt nyttjande av föreslagna villkor. Utspädningen på platsen är mycket god och det
Beräknad status nedströms verksamheten vid
bedöms inte ske någon påverkan på den nuvarande status för näringsämnen ens i
Nuvarande belastning (scenario 1)
Hög
0,88
anslutning
till föreslagen utloppsledning.
Tot-P=0,29 mg/l (2)
Fullt nyttjat nuvarande tillstånd (scenario 2)
Tot-P=0,4 mg/l
Fullt nyttjat planerat utökat tillstånd (scenario 3)
Tot-P=0,2 mg/l
Sweco Environment AB
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Skånegatan
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Box 5397
Styrelsens säte: Stockholm
(2)
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för verksamheten
SE 402 28 Göteborg,
Telefon +46 31 62 75 00

Anna Dahlström

år 2015 2019.
Mobil +46 72 717 16 97

I Tabell 15 redovisas en sammanställning av påverkan på
kvalitetsfaktorn näringsämnen
anna.dahlstrom@sweco.se
www.sweco.se
för övervakningsstationen N6 som representerar vattenförekomsten Yttre
Kungsbackafjorden. Vid fullt nyttjat föreslaget villkor för verksamheten sker ingen
påverkan på EK-värdet jämfört med nuvarande status enligt modellens beräknade
påverkan i nuläget.
Tabell 15

Beräknad påverkan på kvalitetsfaktorn näringsämnen för vattenförekomsten Yttre
Kungsbackafjorden.
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Yttre Kungsbackafjorden
Vattenförekomsten Yttre Kungsbackafjorden (1)

Kvalitetsfaktorn
näringsämnen:
Status

EK-värde

Hög

0,89
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(2)

Hämtat från VISS 2020-05-05.
Uppmätta nuvarande utsläppshalter för verksamheten år 2015 2019.

I Tabell 15 redovisas en sammanställning av påverkan på kvalitetsfaktorn näringsämnen

Sammanfattning
för övervakningsstationen
Kungsbacka
kommun N6 som representerar vattenförekomsten Yttre

Kungsbackafjorden. Vid fullt nyttjat föreslaget villkor för verksamheten sker ingen
Hammargårds
Med anledning avavloppsreningsverk,
planerad utbyggnad avMKB
Hammargårds avloppsreningsverk för utökad

påverkan på EK-värdet jämfört med nuvarande status enligt modellens beräknade
kapacitet och högre reningsgrad, har Sweco på uppdrag av Kungsbacka kommun
påverkan i nuläget.
genomfört en påverkansanalys på vattenförekomsterna. Föreliggande utredning syftar till
Tabell
15 verksamhetens
Beräknad påverkan
på kvalitetsfaktorn
näringsämnen
för vattenförekomsten
Yttre
att
utreda
påverkan
på kvalitetsfaktorn
näringsämnen
i recipienterna
Kungsbackafjorden.
Kungsbackaån, Inre Kungsbackafjorden och Onsala kustvatten. Som en del av
utredningen har en hydrodynamisk spridningsberäkning gjorts i recipienten
Kvalitetsfaktorn
Kungsbackafjorden
och Onsala kustvatten. Utredningen tittarnäringsämnen:
på verksamhetens
Yttre Kungsbackafjorden
EK-värde
nuvarande belastning, nuvarande villkor samt föreslagna villkor Status
för parametrarna
totalfosfor,
totalkväve
BOD7. I Kungsbackaån
görs även en bedömning
av påverkan
(1)
Vattenförekomsten
Yttreoch
Kungsbackafjorden
Hög
0,89
på
ammoniak
från
verksamhetens
nuvarande
utsläpp
samt
föreslagna
villkor.
Övervakningsstation N6 (utan påverkan från Hammargårds
Hög

0,93

avloppsreningsverk)
Utredningen
innefattar påverkansanalys för verksamhetens befintliga utsläppspunkt till
Beräknad statussamt
nedströms
verksamheten
vid
Kungsbackaån,
en alternativ
utsläppspunkt
via förlängd utloppstub till Onsala
Nuvarande
belastning
(scenario
1)
Kustvatten.
Hög
0,93

Tot-P=0,29 mg/l (2)
Vattenförekomsten
Kungsbackaån
(Mynningen-Lillån)
är 9 km lång. Verksamhetens
Fullt nyttjat nuvarande
tillstånd (scenario
2)
Hög
0,93
Tot-P=0,4utlopp
mg/l innebär påverkan på vattenförekomsten i cirka 1,5 km före det späds ut i
befintliga
FulltKungsbackafjorden.
nyttjat planerat utökat
tillstånd (scenario
3)
Inre
Statusklassning
av näringsämnen
bedöms
på uppmätta
halter
Hög
0,93
Tot-P=0,2
mg/li recipienten. Föreslaget villkor för fosfor (årsmedelhalt 0,2 mg/l) beräknas
av
totalfosfor
(1)

Hämtat från VISS 2020-05-05.
bibehålla
kvalitetsfaktorn näringsämnen i Måttlig status för vattenförekomsten
(2)
Uppmätta nuvarande utsläppshalter för Hammargårds avloppsreningsverk år 2015 2019.
Kungsbackaån. Årsmedelhalten av totalfosfor kommer öka med 1,5 µg/l i Kungsbackaån
För att illustrera
hur nuvarande
belastning
samt fulltjämfört
nyttjande
av nuvarande
och
nedströms
verksamheten
vid utbyggd
verksamhet
nuvarande
verksamhet.
En
Spridningsberäkningarna
och
bedömningen
av
påverkan
på statusklassning
i
föreslagna
villkor
inverkar
på
de
inre
delarna
av
fjorden
där
utspädningen
är
mindre
haltökning av fosfor i recipienten jämfört med dagens förhållande, beräknas fås vid
Kungsbackafjorden
sammanfattas
nedan
bilaga
ed i aöver
e 0,17
l kalmg/l.
a kla
i g i kortfattat
Figur 26, Figur
27 enligt
och Figur
28. 5.
utsläpp

Spridningsberäkningarna visar på att haltbidraget i Kungsbackafjorden varierar stort över
och även i djupled. Det är främst i den inre delen av Kungsbackafjorden, där
RAPPORT
vattendjupen är mindre, som de allra högsta halterna fås. Därefter sprids de lösta
REV. 2020-12-03
ämnena snabbt utåt mot havet på grund av omblandning med havsvattnet. Bidraget är
SLUTHANDLING
SPRIDNINGSBERÄKNINGAR OCH PÅVERKANSANALYS FÖR
betydligt lägre längs med östra delen av fjorden eftersom flödet från Rolfsån både späder
HAMMARGÅRD AVLOPPSRENINGSVERK
ut Kungsbackaåns flöde och trycker det västerut.

repo001.docx 2015-10-05
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Påverkansanalysen visar att vattenförekomsten Inre Kungsbackafjorden i sin helhet
beräknas ha Hög status för kvalitetsfaktorn näringsämnen vid fullt nyttjande av föreslagna
villkor. Verksamheten bedöms ha små möjligheter att påverka huruvida
vattenförekomstens miljökvalitetsnormer kommer att uppnås eller inte, då
vattenförekomsten klassas med Hög status även med de föreslagna villkoren.

DA \\segotfs003\projekt\21331\13011100_kungsbacka_hammargardarv_spridningsberakningar\000\10 arbetsmtrl_dok\spridningsberäkningar och
påverkansanalys\13011100_sluthandling_rapport_hammargårdarv.docx

Påverkansanalysen för den alternativa utsläppspunkten visar att vattenförekomsten

Spridningsberäkningarna har även används som underlag vid de bedömningar som gjorts
Onsala kustvatten i sin helhet beräknas ha God status för kvalitetsfaktorn näringsämnen
beträffande påverkan på naturvärden och Natura 2000-område (bilaga 6).

repo001.docx 2015-10-05

vid fullt nyttjande av föreslagna villkor. Utspädningen på platsen är mycket god och det
bedöms inte ske någon påverkan på den nuvarande status för näringsämnen ens i
4.1.5.3 Ledningsnätet
anslutning till föreslagen utloppsledning.

I kommunen finns sammanlagt ca 69 mil spillvattenledningar och ca 32 mil dagvattenledningar.
Inom Hammargårds verksamhetsområde finns ca 31 mil spillvattenledningar och ca 20 mil
dagvattenledningar. Avloppsledningsnätet är utbyggt som ett separerat ledningssystem, där
spillvattenledningar är skilda
från dagvattenavledningar.
Sweco
Sweco Environment AB
Anna Dahlström
Skånegatan 3
Box 5397
SE 402 28 Göteborg,
Telefon +46 31 62 75 00

RegNo: 556346-0327

Styrelsens
säte: Stockholm
I tabellen nedan redovisas
behandlade
avloppsvattenmängder vid avloppsreningsverket
Mobil +46 72och
717 16på
97 ledningsnätet för de senaste
parallellt med bräddade mängder vid avloppsreningsverket
anna.dahlstrom@sweco.se
5
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Tabell 19: Behandlade avloppsvattenmängder och bräddade mängder
År

Behandlat ARV,
utgående renat, m3/år

Bräddat ARV,
delrenat, m3/år

Bräddat ARV,
mek. renat, m3/år

Bräddat ledningsnätet, m3/år

2015

5 100 000

140 000

4 700

39 000

2016

4 300 000

18 000

560

11 000

2017

4 900 000

44 000

800

29 000

2018

4 300 000

21 000

0

12 000

2019

5 300 000

126 000

7 100

112 000

Medel

4 800 000

70 000

2 600

41 000

Som framgår av tabellen ovan är de bräddade mängderna av endast mekaniskt renat vatten vid
avloppsreningsverket mycket små, i medeltal 0,5 ‰. Andelen delrenat (kemfällt) vatten som
förbileds de biologiska reningsstegen varierar mellan åren men har i genomsnitt under de
senaste fem åren varit omkring 1,5 % av den totala spillvattenmängden. Bräddad mängd på
ledningsnätet har under de senaste fem åren varierat mellan 10 000 m3/år och 112 000 m3/år
motsvarande mellan 0,3 och 2,2 % av den total avloppsvattenmängen.
Ev. bräddat och delbehandlat avloppsvatten från Hammargårds avloppsreningsverk leds ut i
recipienten via samma utloppsledning som det renade vattnet. De flesta bräddavloppen vid
pumpstationer på ledningsnätet leds via Kungsbackaån och andra mindre vattendrag till
Kungsbackafjorden, alternativt direkt till Kungsbackafjorden. I tabellen nedan finns samtliga
avloppspumpstationer som finns inom verksamhetsområdet till Hammargårds avloppsreningsverk listade med information om vilken typ av registreringsutrustning som finns för bräddat flöde
samt till vilken recipient som bräddvattnet leds. I tabellen framgår även vilka mängder som
bräddats för åren 2015-2019.
Tabell 20: Bräddningspunkter vid pumpstationer och på ledningsnätet. Kontrollmetod, recipient
samt bräddade mängder 2015-2019
Bräddningspunkt

Kontrollmetod*

Recipient

Mängder p.g.a. haveri/onormala driftsförhållanden

Mängder p.g.a. hydraulisk överbelastning
2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

SPU 12 Klasberg

C

Stockaån

300

0

125

0

123

0

216

0

0

0

SPU 14 Lunna

C

Stockaån

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SPU 15 Viken2)

A

Knapabäcken

0

272

0

240

17 730

0

0

0

0

155

SPU 16 Rösan

C

Runsåsbäcken

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

SPU 17 Surpa

C

Runsåsbäcken

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SPU 18 Skäddornas håla

C

KBAfjorden

145

0

35

13

0

0

0

0

0

0

SPU 19 Skifta

D

KBAfjorden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SPU 20 Rosendal

C

KBAfjorden

2 040

355

4 515

1 920

11 744

0

0

0

0

0

SPU 21 MS-hemmet

C

KBAfjorden

12 600

4 130

13 266

2 399

34 777

0

0

0

420

0

SPU 23 Enens varv

D

KBAfjorden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SPU 24 Finnagården

C

KBAfjorden

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Bräddningspunkt

Kontrollmetod*

Recipient

Mängder p.g.a. haveri/onormala driftsförhållanden

Mängder p.g.a. hydraulisk överbelastning
2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

3 960

1 026

5 530

3 633

28 124

0

0

30 900

475

45

SPU 26 Meryt

C

KBAfjorden

SPU 27 Tångvägen

C

KBAfjorden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SPU 28 Björkgläntan

C

KBAfjorden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SPU 29 Forsbäck

C

KBAfjorden

30

0

150

0

0

0

0

0

0

0

SPU 30 Kolla Varv

C

Kungsbackaån

0

0

0

0

0

0

0

1 580

0

0

SPU 32
Borgmästaregatan

D

Kungsbackaån

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SPU 33 Bergsgatan

A

Kungsbackaån

0

312

38

0

0

0

0

0

0

0

SPU 34 Varla Stockar
(P2)

A

Kungsbackaån

14 570

42

420

0

5 418

0

0

0

0

0

SPU 55 Tulpanvägen

D

DV-ledning
till
Hammargårdsv. Varbergsv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SPU 56 Hanhals

C

Rolfsån

3 970

1 525

2 610

1 635

8 030

0

0

198

3 200

1 566

SPU 57 Äskatorp

C

Hovmanneån

450

2 195

0

433

4 440

0

0

525

200

0

SPU 62 Hammerö

C

DV-ledning
till
Hammargårdsv. Varbergsv.

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

SPU 63 Hjälm Gustav
Verners väg

C

Rolfsån

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SPU 79 Skällared 1

C

Dagvattenledning
(avrinning
till Knapabäcken)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SPU 82 Hönsaryd

C

Stockaån

0

0

0

0

928

0

0

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SPU 83 Ysby

C

SPU 90 Gamla Iserås

D

Mosse med
avrinning
till Kungsbackaån
Yttre KBAfjorden

SPU 91 Skällared 2

C

Inre KBAfjorden

SPU 92 Skällared 3

C

SPU 93 Hjälm
Pålsabacken

C

SPU 106 Kabelgatan

C

Mosse vid
stationen
(avrinning
Stockaån)
Rolfsån

Kungsbackaån

SPU 107 Rörmöstvägen

C

SPU 108 Kapareskolan

C

SPU 109 Nya Iserås

D

Mosse med
avrinning
Stallviken
Dike som
mynnar
Knapabäcken
Knapabäcken

SPU 110 Stegla Udde

C

Yttre KBAfjorden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SPU 111 Lygnevik

C

Lygnern
(vid brädd
här
blockeras
renvattenintaget i
Lygnern)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SPU 114 Anneberg

A

Kungsbackaån

0

105

21

50

105

0

0

0

0

0
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Bräddningspunkt

Kontrollmetod*

Recipient

Mängder p.g.a. haveri/onormala driftsförhållanden

Mängder p.g.a. hydraulisk överbelastning
2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

SPU117 Vapnet

D

Mosse

0

0

0

170

20

0

0

0

0

15

SPU 123 Utholmsvägen

C

Yttre KBAfjorden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SPU 129 Yggdrasilvägen

D

Kungsbackaån

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SPU 131 Orred

C

Dike som
mynnar i
Hovmanneån

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SPU 151 Backmans väg
(Draget)

C

Mosse

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SPU 154
Strömstarevägen

D

Kungsbackaån

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SPU 155
Sidensvansvägen

D

Kungsbackaån

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SPU 156 Rosenvägen2)

A

Knapabäcken

1 100

136

1 415

110

880

0

0

0

0

0

SPU 160 Alafors

C

Kungsbackaån

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

SPU 167 Söderå
bräddstation

A

Söderå

0

0

700

0

136

0

0

0

36

0

SPU 171 Östergatan 18,
12

D

Söderå
(mynnar i
KB-ån)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SPU 187 Raskens väg

C

Hovmenneån

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SPU 195 Björkrisvägen

C

Kungsbackaån

0

0

0

0

0

0

365

0

0

0

SPU 211 Björkrisvägen
(Beijer)

D

Kungsbackaån

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SPU 255 Hällingsjövägen

C

Söderå

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SPU 256 P1 Inlag

B

Kungsbackaån

60

1 083

106

0

33

X

X

0

242

93

SPU 276 Hjälm

C

Rolfsån

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SPU 282 Kolla Parkstad

C

Kungsbackaån

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SPU 284 Vallda Heberg

C

Bäck som
mynnar i
Stockaån

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

SPU 285 Godhemsgatan
bräddstation

A

Söderå

210

40

10

70

0

0

0

0

0

0

SPU 293 Älvsåker
Kyrktorp

C

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SPU 296 Marios gata

C

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 455

11 221

29 001

10 683

112 514

0

581

33 211

4 573

1944

SPU 303 Torpa Dala
nedre

C

SPU 304 Torpa Dala

C

SPU 311 Kolla
Månstensv.

C

SPU 313 Torpa Dala upp

C

SPU 314 Gällingevägen

C

SPU 316 Ulvadalsvägen

C

SPU 326 Mönstervägen2)

C

SUMMA:
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*Kontrollmetoder: A) pumpkapacitet*bräddtid (där bräddpump och drifttidsmätare finns), B) Bräddflödesmätare C) grov uppskattning med hjälp av
uppmätt bräddtid och uppskattad tillrinning vid bräddtillfället, D) grov uppskattning med hjälp av antagen bräddtid och uppskattad tillrinning vid
bräddtillfället
1)
2)

Brädd pga hydraulisk överbelastning + brädd pga haveri/onormala driftförhållanden
Under våren 2021 kommer arbete att utföras vid pumpstationen SPU 15 Viken. Därefter kommer avloppsvatten från denna pumpstation att
pumpas till Lerkils avloppsreningsverk istället för till Hammargårds avloppsreningsverk. Huvudanledningen till förändringen är att avlasta
ledningssystemet in till Hammargård och på så sätt minska risken för bräddningar från pumpstationerna efter Vikens pumpstation idag. Genom
omkopplingen kommer inte heller SPU 156 Rosenvägen och SPU 326 Mönstervägen pumpa avloppsvatten till Hammargårds
avloppsreningsverk.

Ur tabellen kan utläsas att de pumpstationer där störst bräddning har skett under de senaste
fem åren är:
•
•
•
•
•
•
•

SPU 15 Viken (framförallt 2019)
SPU 21 MS-Hemmet
SPU 26 Meryt
SPU 34 Varla Stockar (framförallt 2015)
SPU 56 Hanhals
SPU 57 Äskatorp
SPU 156 Rosenvägen

Recipient för bräddningar där det bräddar oftast och/eller mest är Knapabäcken (SPU 15, SPU
156), Kungsbackafjorden (SPU 20, SPU 21, SPU 28), Kungsbackaån (SPU 34), Rolfsån (SPU
56) och Hovmanneån (SPU 57).
Bräddning har också skett vid andra pumpstationer, vid något eller flera tillfällen under senare
år, t.ex. vid SPU 256 P1 Inlag, SPU 114 Anneberg, SPU 30 Kolla varv, SPU 167 Söderå
bräddstation och SPU 285 Godhemsgatan bräddstation som har Kungsbackaån eller Söderå
som mottagande recipient. Vid ungefär två tredjedelar av pumpstationerna har ingen bräddning
skett under de senaste 5 åren.
Arbetet med att minska mängden tillskottsvatten som kommer in till avloppsreningsverken i
Kungsbacka har tidigare främst utförts av enheten för rörnät, som utför löpande underhåll av
ledningsnätet. Under 2019 påbörjades ett projekt för ett mer systematiskt och långsiktigt arbete
med att minska andelen tillskottsvatten som i sin tur förväntas minska mängden bräddat vatten
på ledningsnät och vid avloppsreningsverk. Stora mängder tillskottsvatten resulterar också i
översvämmade fastigheter, ökade energikostnader och ökad kemikalieförbrukning.
Arbetet innebär i praktiken att koppla bort felkopplade hårdgjorda ytor och fastigheter samt laga
läckande brunnar och ledningar. Arbetet med tillskottsvatten bedrivs områdesvis och i viss
prioriteringsordning. Prioriteringsordningen har utarbetats efter en stor mängd flödesmätningar
som har genomförts på ledningsnätet samt bräddade volymer på avloppspumpstationer. För
varje avloppsreningsverk i Kungsbacka kommun har tre till fyra områden prioriterats varav
ungefär ett område genomförs per avloppsreningsverk per år.
För Hammargård avloppsreningsverk har SPU 20 Rosendal, SPU 34 Varla Stockar och SPU
114 Anneberg högsta prioritet och saneringsarbetet planeras utföras under perioden 2021 –
2023 (”Plan för tillskottsvatten för Kungsbacka kommun, 2019”). Förväntningen är att
bräddningarna skall kunna minska med mer än 50 % vid de områden som saneras.
Under 2021 kommer omledning från pumpstationen SPU 15 Viken att ske så att avloppsvattnet
pumpas till Lerkils avloppsreningsverk istället för till Hammargård. Förändringen medför att
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vattnet från pumpstationerna SPU 156 Rosenvägen och SPU 326 Mönstervägen också överförs
till Lerkil men även att risken för bräddningar vid pumpstationerna SPU 21 MS-Hemmet och
SPU 26 Meryt kommer att minska markant.
Andra åtgärder som redan utförts för att minska såväl omfattning som negativa effekter av höga
flöden och bräddningar på ledningsnätet listas nedan:
•

Tre av pumpstationerna, SPU 15 Viken, SPU 21 MS-Hemmet och SPU 12 Klasberg, är
försedda med utjämningsmagasin för att fördröja bräddning av spillvatten vid höga
flöden.

•

SPU 256 P1 Inlag, SPU 33 Bergsgatan och SPU 34 Varla Stockar är utrustade med fast
installerat reservkraftaggregat som startar vid strömavbrott. Det finns även tillgång till
mobila reservkraftaggregat som kan användas vid de flesta nyare pumpstationerna vid
långvariga regn.
Det finns en viss möjlighet att ibland ”välja” från vilken bräddpunkt det är ”bäst” att
brädda, t.ex. hellre från en pumpstation med fördröjningsmagasin eller en med
utsläppspunkt längre ut i Kungsbackafjorden.
SPU 56 Hanhals och SPU 57 Äskatorp har nyligen byggts om och ledningssystemet har
renoverats

•

•

Bräddvolymerna på ledningsnätet var förhöjda under 2019 främst beroende på långvariga
kraftiga regn både i början och slutet av året. Under 2020 har bräddmängderna varit betydligt
lägre, trots stora nederbördsmängder under vissa perioder även detta år.
I Förvaltningsplan 2016 – 2021 för Västerhavets vattendistrikt anges som en kommunal
åtgärdspunkt att säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp. I kommunens VAutbyggnadsplan har områden med enskilda avloppslösningar identifierats och prioriterats, i
enlighet med ovanstående – se under avsnitt 2.12.
I kommunens VA-utbyggnadsplan finns beskrivet de planer på inkoppling av enskilda avlopp
som finns i kommunen. Dessa kommer i viss mån att minska utsläppen till såväl Kungsbackaån
och Rolfsån som Kungsbackafjorden.
En uppskattning av minskningen till Kungsbackaån och inre Kungsbackafjorden under de
närmaste åren har gjorts baserat på Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17)
om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten. Beräkningarna har gjorts med antagande om
”hög skyddsnivå” och reduktionsgrader av BOD, Tot-P och Tot-N på 90 %, 90 % respektive 50
% för nuvarande enskilda avlopp vilket sannolikt är högt räknat för de aktuella områdena.
Baserat på nuvarande tidplan för planerad VA-utbyggnad 2019-2021 samt utbyggnadsplan
2022-2032 (källa Kungsbacka kommun) avlastar anslutning av områdena ”Älvsåker etapp 4”,
”401”, ”405” och ”407” primärt Kungsbackaån medan områdena ”Hanhals”, ”502”, ”503”, ”504”,
”507” och ”513” primärt avlastar inre Kungsbackafjorden.
Uppskattningen av minskat utsläpp till Kungsbackaån uppgår till minst 1100 kg BOD, 47 kg
fosfor och 1600 kg kväve (huvudsakligen ammoniumkväve) per år under perioden fram till
2032. Motsvarande avlastning på inre Kungsbackafjorden har beräknats till minst 2400 kg
BOD, 100 kg fosfor och 3550 kg kväve (huvudsakligen ammoniumkväve) per år inräknat det
utsläpp som avlastar Kungsbackaån.
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4.1.5.4 Framtidsalternativet
Framtidsalternativet innebär:
•

att utgående avloppsvattenmängd från avloppsreningsverket till Kungsbackaån,
Kungsbackafjorden och Kattegatt ökar, i ett perspektiv på 30 år förväntas ungefär en
fördubbling av avloppsvattenmängden

•

att utsläppsmängderna vad avser Ntot kommer att ligga på en lägre nivå än de idag tillåtna.

•

att de avledda kvävemängderna, 30-70 ton Ntot/år vid 8-15 mg/l och nuvarande resp.
framtida avloppsmängder, är små jämfört med de totala kväveutsläppen via vattendragen
till Kattegatt på ca 29 000 ton Ntot/år (år 2017, www.miljomal.se). Mot bakgrunden av att
den största delen av kvävebidragen till Kattegatts öppna kusthav härrör från Skagerracks
bottenvatten är den samlade belastningen mycket större än enbart bidragen från
vattendragen (Rydberg et al, 1990).

•

att utsläppsmängderna vad avser BOD7 och Ptot under den närmaste framtiden kommer att
vara i princip desamma som i nuläget och till och med kan komma att minska något efter
ombyggnad och komplettering av reningsprocessen innan belastningen ökar. På längre
sikt förväntas mängderna öka något i förhållande till nuläget men fortsatt vara mindre än
nuvarande tillåten mängd.

•

att de avledda fosformängderna från avloppsreningsverket, högst 1,9 ton Ptot/år, är små
jämfört med de totala fosforutsläppen via vattendragen till Kattegatt på ca 770 ton Ptot/år
(år 2017, www.miljomal.se).

•

att jämfört med nollalternativet innebär framtidsalternativet små eller inga påverkansförändringar i recipienterna, se bilaga 5, 6 och 7.

4.1.6 Luft
4.1.6.1 Allmänt
Utsläpp till luft av luktande ämnen har redovisats under avsnitt 2.6, 2.15.1 och 4.1.1 ovan.
Transporter av kemikalier, slamtransporter m.m. genererar också utsläpp till luft (för nuvarande
och framtida transportarbete, se avsnitt 2.10 resp. 2.16.8 ovan).
Utsläpp av klimatpåverkande gaser, t.ex. koldioxid, metan och lustgas berörs under avsnittet
4.1.7 nedan.
4.1.6.2 Framtidsalternativet
Framtidsalternativet bedöms inte medföra någon markant karaktärsförändring av lukten.
Möjligen kan den framtida slamhanteringsmetoden (rötning/avvattning eller torkning/pyrolys)
bidra till minskad lukt från detta processteg då den nuvarande kalkinblandningen i slammet
upphör.
Beroende av framtida slamhanteringsmetod kommer sannolikt små utsläpp av försurande
ämnen såsom kvävedioxid och svaveldioxid att bildas vid antingen gaseldning eller förbränning
i slamtork. Framtida slamhantering förutsätts dock genomföras med bästa möjliga teknik för att
minimera bland annat utsläppen till luft.
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I förhållande till nuläget bedöms antalet transporter till och från Hammargårds avloppsreningsverk minska signifikant, från ca 3000 till ca 2200 transportrörelser/år. Minskningen förväntas
huvudsakligen bero på den minskning av externslammängden som blir resultatet av ökad
anslutning av enskilda avlopp men också på minskade utgående transporter av behandlat slam
och minskade inkommande kemikalietransporter då kalkbehandlingen upphör.
Jämfört med nollalternativet medför framtidsalternativet ingen karaktärsförändring av
lukten. Transporterna till och från Hammargårds avloppsreningsverk bedöms minska
signifikant. Byte av slamhanteringsmetod förväntas öka utsläppen till luft i någon mån.
4.1.7 Klimat
4.1.7.1 Allmänt
Klimatpåverkande utsläpp av betydelse för omgivningen förekommer normalt inte vid avloppsreningsverk. Utsläpp av koldioxid och NOx erhålls i begränsad omfattning från transporter.
Vidare generas koldioxid och under vissa förhållanden lustgas och metan i de biologiska
reningsprocesserna. Mängderna bedöms vara mycket små ur ett samlat klimatperspektiv.
4.1.7.2 Framtidsalternativet
Framtidens slamhanteringsprocess är ännu inte beslutad. Såväl rötning/förbränning av
rötgaser, som torkning/pyrolys av slam kommer att ge vissa, om än begränsade utsläpp till luft.
Rökgasemmisionen av CO2 från förbränningen av rötgas från avloppsslam i ett livscykelperspektiv kan sättas till 0 enligt ett beslut från EU-kommissionen från 20072.
Den framtida uppgraderade och för den ökade belastningen anpassade bioprocessen och
slamhanteringsprocessen kommer att optimeras bland annat utifrån minimerade utsläpp av
metan och lustgas.
Jämfört med nollalternativet innebär framtidsalternativet en fortsatt mycket liten
klimatpåverkan.
4.1.8 Landskap
4.1.8.1 Allmänt
Utbyggnader av helt nya avloppsreningsverk och/eller nya anläggningsdelar kan ha en negativ
inverkan på landskapsbilden om inte tillräcklig hänsyn tas. Omvänt gäller att landskapsbilden
kan förändras i positiv riktning om befintliga reningsanläggningar eller delar av reningsanläggning avvecklas och ersätts av andra anläggningar (hus, grönområden etc.) med estetiskt mer
tilltalande utseenden.
Några negativa förändringar i landskapet bedöms inte erhållas på grund av en utökad
verksamhet i form av ökad belastning vid Hammargårds avloppsreningsverk.

2

2007/589/EG: Kommissionens beslut av den 18 juli 2007 om riktlinjer för övervakning och rapportering
av utsläpp av växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG [delgivet
med nr K(2007) 3416]

2021-02-02

96 (118)

Kungsbacka kommun
Hammargårds avloppsreningsverk, MKB
4.1.8.2 Framtidsalternativet
En framtida högre belastning kan eventuellt komma att kräva nya volymer. Ingen ny mark
utanför de nu planlagda reningsverksfastigeterna beräknas behöva tas i bruk för framtida
utbyggnad av avloppsreningsverket. Påverkan på landskapsbilden bedöms därmed som liten.
Framtidsalternativet innebär inga större skillnader jämfört med nollalternativet med
hänsyn till påverkan på landskapet.
4.1.9 Kulturmiljö
4.1.9.1 Allmänt
Landskapets ev. kulturhistoriska värden brukar inte påverkas av avloppsreningsverksamheter
som sådana när de väl är etablerade. Däremot kan ”konflikter” uppkomma vid anläggningstekniska nyetableringar eller utvidgningar.
En framtida högre belastning kan komma att kräva vissa nya volymer och processdelar och
därmed ny mark. De ytor som kan bli aktuella för utbyggnaden ligger samtliga inom nuvarande
reningsverksfastighet.
En sökning i fornsök över området gav informationen i kartan nedan. Det finns inga fornlämningar inom reningsverksområdet. De närmaste är belägna norr om avloppsreningsverket
(fornborg) samt söder om det närliggande värmeverket (boplats).

Fornlämningar enligt fornsök vid reningsverksfastigheten (källa: www.fmis.raa.se)
4.1.9.2 Framtidsalternativet
Det finns inga i fornsök angivna fornlämningar på de ytor som kan bli aktuella för nya
anläggningsdelar.

2021-02-02

97 (118)

Kungsbacka kommun
Hammargårds avloppsreningsverk, MKB

Ev. kulturhistoriska konflikter vid tiden för utbyggnaden av Hammargårds avloppsreningsverk
beaktas och tas hänsyn till vid detaljplaneringen av de eventuella nya anläggningsdelarna.
Jämfört med nollalternativet innebär framtidsalternativet att kulturhistorisk hänsyn
måste tas vid planeringen och utförandet av nya anläggningsdelar.
4.1.10 Natura 2000 och annan skyddad natur
4.1.10.1 Allmänt
I detta avsnitt kommenteras de speciella skyddade naturmiljöer som återfinns, om ej i direkt
anslutning till avloppsreningsverket ellet utsläppspunkten i Kungsbackaån, så i närområdet. I
första hand berörs Natura 2000-området och Naturreservatet Kungsbackafjorden, men även
Kungsbackaåns stränder mellan utsläppspunkt och mynningen i Kungsbackafjorden bedöms.
Bedömningen är utförd av Sweco och den kompletta rapporten återfinns i bilaga 6.
I bevarandeplanen för Natura 2000-området Kungsbackafjorden som antogs 2006 pekas
följande naturtyper och arter ut:
Estuarier (1130)
Rev (1170)
Annuell vegetation på driftvallar (1210)
Perenn vegetation på steniga stränder (1220)
Vegetationsklädda havsklippor (1230)
Ler- och sandsediment med glasört och andra annueller (1310)
Salta strandängar (1330)
Nordatlantiska fukthedar med klockljung (4010)
Torra hedar (4030)
Enbuskar på hedar eller kalkgräsmarker (5130)
Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat* (6230)
Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn (7140)
Pionjärvegetation på silikatrika bergytor (8230)
Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ (9070)
Ek-avenbokskog av buskstjärnblomma typ (9160)
Äldre ekskogar på sura, sandiga marker (9190)
Blå kärrhök (A082)
Brun kärrhök (A081)
Brushane (A151)
Fiskgjuse (A094)
Fisktärna (A193)
Grönbena (A166)
Havsörn (A075)
Kentsk tärna (A191)
Kungsörn (A091)
Ljungpipare (A140)
Myrspov (A157)
Salskrake (A068)
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Genomgången och bedömningen sammanfattas enligt nedan:

Sammantaget bedöms, under förutsättning att bästa möjliga teknik för avloppsrening
nyttjas och haltvillkoren skärps enligt förslaget, påverkan på miljön i Natura 2000-området
42(44)
och de utpekade Natura 2000-värdena som liten. Detta gäller också under förutsättning
RAPPORT
2020-12-01
att inga nedschaktningar av ledningar sker, som genom schakt eller grumling riskerar att
KUNGSBACKA
HAMMARGÅRD
skada natingellerAVLOPPSRENINGSVERK
ålgräsbestånd med måttlig-hög täthet. Planerat utökat
avloppsreningsverk bedöms inte riskera att skada de livsmiljöer i Natura 2000-området
som aves att skyddas. Ej heller bedöms utökningen medföra att de arter som avses att
EN \\segotfs003\projekt\21331\13011100_kungsbacka_hammargardarv_spridningsberakningar\000\10 arbetsmtrl_dok\mkn och natura
skyddas utsätts för en störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet av
2000\kungsbackafjorden ålgräs rapport sweco 201204.docx
arterna i området. Bedömningen är preliminär och behäftad med viss osäkerhet. Det
avgörande är risken för ökad produktion av fintrådiga alger samt hur dessa riskerar att
skada värdefull vattenvegetation eller orsaka syrebrist. Detta är komplext att bedöma.
Förutsättningarna för att undvika skadliga bräddningar av avloppsvatten till ån och fjorden
är också viktiga för en slutlig bedömning i frågan.

Inventering av bland annat ålgräs- och natingbestånden i Kungsbackafjorden utfördes under
november 2020. Den sammanvägda bedömningen av påverkan på olika delområden inkluderar
bland annat spridningsberäkningar av nuvarande och framtida närsaltshalter. Påverkan på
naturreservatet Kungsbackafjorden och dess naturvärden bedöms enligt nedan (från bilaga 6):
Naturvärdet i den del av Kungsbackafjorden som utgör påverkansområde avseende utsläpp av
närsalter från Hammargårds avloppsreningsverk bedöms som måttligt och de resulterande
negativa konsekvenserna i delområdet små till måttliga enligt Swecos bedömningsgrunder.
Andra delar av det inventerade området bedöms ha högt eller mycket högt naturvärde, men
påverkan på dessa delområden bedöms vara obetydliga eller mycket små på grund av
utspädningen.
En sammanvägning av bedömd påverkan innebär att de negativa konsekvenserna för det
inventerade området i naturreservatet Kungsbackafjorden blir ”små till måttliga”.
Påverkan på naturvärdena i nedre delen av Kungsbackaån bedöms sammantaget som liten
vilket i enlighet med den bedömninsgrund som använts (Sweco) resulterar i ”små negativa
konsekvenser” (bilaga 6).
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4.1.10.2 Framtidsalternativet
Enligt den utredning som utförts bedöms inte framtidsalternativet riskera att skada de livsmiljöer
i Natura 2000-området som avses att skyddas, se ovan (bilaga 6), under förutsättning att
långtgående rening upprätthålls, de föreslagna utsläppshalterna kan innehållas och bräddning
av obehandlat eller delrenat vatten begränsas.
Även potentiell påverkan på ålgräs och andra viktiga arter bedöms vara beroende av utsläppen
av närsalter, i första hand fosfor.
Jämfört med nollalternativet innebär framtidsalternativet ytterligare skärpta krav på
begränsning av utsläpp av bräddat eller delrenat avloppsvatten till de känsligaste
recipienterna.

4.2 Hushållning med naturresurser
4.2.1 Mark
4.2.1.1 Allmänt
Hänsyn till lämpligaste markanvändning kan aktualiseras vid nyetableringar av reningsverk eller
vid utvidgningar av desamma.
Markanvändningen i reningsverks närområden kan påverkas av att reningsverksamhet bedrivs
med de omgivningsstörningar som därvid föreligger. Ett reningsverks befintliga lokalisering kan
sålunda begränsa markanvändningsmöjligheterna i omgivningen, t.ex. när det gäller exploatering av nya bostadsområden. På samma sätt kan ett avvecklat avloppsreningsverk öppna nya
möjligheter för exploateringar o.d.
4.2.1.2 Framtidsalternativet
Viss ny mark inom befintliga reningsverksfastigheter kan komma att behöva tas i anspråk för
utökad anläggningsvolym.
Framtidsalternativet innebär ingen markant skillnad jämfört med nollalternativet med
hänsyn till markanvändningsmöjligheterna.
4.2.2 Vatten
4.2.2.1 Allmänt
Förbrukningen av renvatten för drift av avloppsreningsverk är normalt liten och omfattar endast
behovet av internt sanitärt vatten resp. vatten för t.ex. rengöringsändamål, polymerupplösning
m.m. där hygienfrågan ur arbetsmiljösynpunkt är avgörande för att renvatten nyttjas. Relativt
stora vattenförbrukningar kan dock erhållas vid verk som innehåller mekaniska slamförtjockare,
renstvättanlägningar m.m.
Den interna renvattenförbrukningen vid Hammargårds avloppsreningsverk är av storleksordningen ca 16 500 m3 per år. Brutet vattensystem finns vid verket och allt tekniskt vatten som
används är brutet.
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4.2.2.2 Framtidsalternativet
Förändringarna är marginella vad avser vattenförbrukningen.
Jämfört med nollalternativet innebär framtidsalternativet inga förändringar bortsett från
en sannolikt något högre intern vattenförbrukning.
4.2.3 Råvaror
4.2.3.1 Allmänt
Inkommande vatten är ett reningsverks egentliga huvudråvara.
Övriga råvaror som hanteras vid ett avloppsreningsverk är dels de material som används för
själva byggandet av anläggningen med tillhörande ledningsnät (byggnadsmaterial, maskiner
och rör, el- och VVS-utrustning), dels de kemikalier som nyttjas i processerna.
Härutöver påverkas råvaruflödena i anslutning till ett avloppsreningsverk internt och externt av
hur avfallet hanteras och återanvänds och i vilken utsträckning restprodukten slam åternyttjas.
4.2.3.2 Framtidsalternativet
Den framtida driften vid avloppsreningsverket bygger i huvudsak på ett nyttjande av befintliga
anläggningsdelar även om det på längre sikt också kommer att krävas omfattande kompletteringar. Nyanläggningarna blir därmed förhållandevis måttliga sett ur naturresurssynpunkt,
jämfört med nybyggnad av ett helt nytt avloppsreningsverk. Hushållningen med naturresurserna kan således sägas tillämpas optimalt.
Förbrukningen av processkemikalier – fällningskemikalier för fosforreduktionen och
förtjocknings- och avvattningskemikalier – kommer att öka med ökad belastning, och eventuellt
även med strängare krav. Vissa nya typkemikalier kan komma att introduceras vid verket vid
förändrade reningsprocesser, som t.ex. extern kolkälla om man i framtiden väljer processer
som innebär denitrifikation med nyttjande av etanol, metanol e.d. som extern kolkälla. Även
utbyten av processkemikalier kan bli aktuella. Framtida processmodifieringsåtgärder kan dock
medföra relativa kemikaliebesparingar.
Avfallsmängden vad avser rens kommer att öka med ökande belastning. Renset skickas till
förbränning.
Avfallsmängden i form av sand kommer sannolikt också att öka vid större anslutet ledningsnät i
framtiden. Sanden har tidigare deponeras vid kommunens avfallsanläggning men används
sedan en tid för tillverkning av anläggningsjord.
Det producerade slammet håller god kvalitet och nyttjas för närvarande, efter kalkbehandling,
för jordbruksändamål. Målsättningen i framtiden är fortsatt optimalt nyttjande av näringsämnen i
slammet, men den praktiska tillämpningen har inte slutligt bestämts. Denna beror också på
kommande lagstiftning inom slamområdet. Mängden producerat slam kommer att öka med
ökad avloppsvatten- och föroreningsbelastning. Beroende av behandlingsmetod kan dock den
slammängd som lämnar Hammargårds reningsverk vara betydligt mindre än i nuläget.
Övriga avfallsslag sorteras för bästa möjliga återvinning.
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Jämfört med nollalternativet innebär framtidsalternativet en i princip oförändrad
situation även om mängderna avfall och restprodukter kommer att öka med ökande
belastning. Ny slamhanteringsmetod kommer att väljas för bästa kombination av miljö-,
energi- och resursutnyttjande.
4.2.4 Energi
4.2.4.1 Allmänt
Vid avloppsreningsverksdrift åtgår elenergi för omrörning och pumpning av avloppsvatten i
olika steg, för syresättning i den biologiska reningen med hjälp av blåsmaskiner och kompressorer, för drift av slamavvattnare, för lokalventilation samt för olika maskindrifter och
belysningskällor.
En högre vatten- och föroreningsbelastning medför en ökad energianvändning för pumpning,
luftning och slamavvattning, men ett ständigt arbete pågår med energibesparing, t.ex. genom
processoptimeringar, tidigt utbyte av äldre processutrustning samt strävande efter energioptimala alternativ vid val av ny utrustning.
Solceller har installerats (men ännu ej tagits i drift) och det behandlade avloppsvattnet kan
värmeväxlas för enerigåtervinning.
4.2.4.2 Framtidsalternativet
Framtidsalternativet innebär en något ökad energianvändning avseende t.ex. luftning i takt med
ökad belastning.
Framtida slamhanteringsmetod kommer att väljas för optimalt utnyttjande av resurser i form av
energi, utsläpp och nyttiggörande av slammet. Förstahandsvalet, torkning/pyrolys av slammet,
förväntas medföra en ökad energianvändning jämfört med nuvarande slamhantering medan
andrahandsvalet, rötning, förväntas ge ett energitillskott minst lika stort som den specifika
förbrukningen för slambehandlingsprocessen.
Jämfört med nollalternativet innebär framtidsalternativet sannolikt viss nettoökning av
energianvändningen i takt med belastningsökningen. Valet av framtida slamhanteringsmetod bedöms ha betydelse för energianvändningen vid reningsverket.

5 Val av huvudalternativ för framtidens avloppsreningsverk i
Kungsbacka
Med utgångspunkten att Kungsbackaån och Kungsbackafjorden är känsliga recipienter med i
nuläget måttlig ekologisk status har Kungsbacka kommun genomfört en omfattande förstudie
med målet att utreda alternativ lokalisering och utsläppspunkt för det renade avlopppsvattnet
från framtidens avloppsreningsverk för Kungsbacka stad (Norconsult, referens 2 samt
Kungsbacka kommun, referens 3).
De fyra alternativ som utretts är:
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Alternativ 1 Utloppstub
Alternativet omfattar utbyggnad av Hammargårds avloppsreningsverk på befintlig plats och
med nuvarande processlösning som bas. Utgående renat vatten leds ut genom en utloppstub
som sträcker sig genom hela Kungsbackafjorden (ca 20 km lång) vilket möjliggör en utsläppspunkt utanför fjorden.
Alternativ 2 Uppgradering
Alternativet omfattar utbyggnad av Hammargårds avloppsreningsverk på befintlig plats och
med befintlig utsläppspunkt. Reningsprocessen byggs ut för att möjliggöra mer långtgående
rening än i nuläget vilket medför att den utsläppta mängden föroreningar inte ökar proportionellt
mot ökad anslutning.
Alternativ 3 Ysby
Alternativet bygger på att Hammargårds avloppsreningsverk läggs ner och byggs om till en
pumpstation varifrån vattnet pumpas till ett helt nytt avloppsreningsverk i Ysby. Utsläppspunkten förläggs till Västerhavet.
Alternativ 4 Lerkil
Alternativet bygger på att Hammargårds avloppsreningsverk läggs ner och byggs om till en
pumpstation varifrån vattnet pumpas till ett nytt avloppsreningsverk i Lerkil. Utsläppspunkten
förläggs till Västerhavet, nuvarande utsläppspunkt för Lerviks avloppsreningsverk. Det
befintliga avloppsreningsverket i Lerkil föreslås utnyttjas för rejektvattenrening och det nya
huvudverket uppförs intill.
Under utredningen framkom att lämpliga utsläppspunkter från ett recipientperspektiv var väster
om Onsalahalvön och särskilt området mellan Onsala Sandö och Lerkil. Området väster om
Kullavik, norr om Risö-Säröarkipelagen, bedömdes också lämpligt med hänsyn till genomströmningen.
Slutsatserna av den utförda förstudien var att, vid en sammanvägning av konsekvenser
avseende exploatering av mark, påverkan på lokal natur och hushållning med resurser, är
fortsatt utnyttande av Hammargårds avloppsreningsverk med befintliga processdelar (alternativ
1 och 2) ett bättre alternativ än byggande av ett helt nytt avloppsreningsverk (alternativ 3 och
4).
Alternativet med en lång utloppstub genom Kungsbackafjorden (alternativ 2) befanns vara
positivt ur utsläppspunkt och även avseende driftskostnader men bedömningen gjordes att
alternativet, i och med risken för störningar på ålgräsängarna i Kungsbackafjorden, inte skulle
komma att accepteras av tillståndsmyndigheten då andra alternativ finns tillgängliga (referens
2).
Sammantaget resulterade därmed slutsatserna från förstudien i en bedömning att alternativ 2,
uppgradering av befintligt avloppsreningsverk med bibehållen utsläppspunkt i Kungsbackaån,
var det totalt sett bästa alternativet. Detta alternativ förväntades också ge de totalt sett minsta
utsläppsmängderna till Västerhavet då mer långtgående rening förväntas krävas för denna
lösning.
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Vid det fortsatta arbetet med ansökan om nytt tillstånd för Hammargårds avloppsreningsverk
har därför uppgradering av befintligt avloppsreningsverk med nyttjande av nuvarande utsläppspunkt varit huvudval för framtidsalternativ. Vid det genomförda avgränsningssamrådet ifrågasattes dock antagandet om icke-acceptabla störningar av ålgräsängarna vid en eventuell
ledningsdragning i Kungsbackafjorden och det framkom önskemål om kompletterande utredningar avseende miljöpåverkan.
Nedan presenteras och kommenteras nuvarande förslag till framtidsalternativ med utgångspunkt i utförd förstudie (referens 2), kompletterande utredningar och övriga miljökonsekvenser
sammanställda i denna MKB.

5.1 Nollalternativ, nuläge och framtidsalternativ
”Nuläget” innebär att den nuvarande verksamheten bedrivs på samma plats som idag och
utan förändringar vad avser processer, belastningar eller utsläppsvillkor. Detta alternativ är
dock inget realistiskt alternativ eftersom befolkningstillväxten inom avloppsreningsverkets
verksamhetsområde inte kan förhindras.
”Nollalternativet” innebär att belastningen från såväl hushåll som industrier tillåts öka inom
ramen för det dimensioneringsunderlag som låg till grund för det nuvarande villkorstillståndet,
och att i övrigt tillämpas samma processer med de utsläppsvillkor som gäller idag för BOD7 och
totalfosfor. Inte heller detta är något realistiskt alternativ eftersom befolkningstilväxten i framtiden förväntas öka utöver den idag tillståndsgivna nivån. Detta är ju också det huvudsakliga
skälet till den nu aktuella ansökan om utökat tillstånd.
I föreliggande MKB belyses ”Framtidsalternativet” där det föreslås fortsatt drift av
Hammargårds avloppsreningsverk vid nuvarande lokalisering och med nuvarande utsläppspunkt – alternativ 2 i förstudien. Framtidsalternativet bedöms vid en ökad belastning från
framförallt hushåll enligt idag aktuella prognosförutsättningar. Det förutsätts att i princip samma
huvudreningsprocesser (mekanisk rening, biologisk rening, kemisk rening, slutpolering och
slamhantering) tillämpas med kompletteringar och modifieringar vad avser volymer, delprocesser och utrustningar. Vidare föreslås en skärpning av samtliga utsläppsvillkor; BOD7, tot-N, totP haltmässigt komma att gälla i framtiden jämfört med nuläget.
Andra alternativ till det ovan relaterade ”Framtidsalternativet”, skulle kunna vara att omlokalisera avloppsreningsverket eller att avveckla avloppsreningsverket och pumpa avloppsvattnet
till något annat avloppsreningsverk i regionen för sambehandling där, alternativ 3 och 4 i
förstudien – se avsnitt 5.2 nedan.
Underalternativ till det ovan relaterade ”Framtidsalternativet” skulle kunna vara att bibehålla
och utveckla avloppsreningsverket på nuvarande plats men att ändra utsläppspunkten,
alternativ 1 i förstudien och 5.3.1 nedan, eller att försöka nå ännu lägre utsläppsnivåer vad
gäller BOD, fosfor och/eller kväve än de som nu föreslås som villkor – se avsnitt 5.3.2 nedan.

5.2 Alternativ omlokalisering av avloppsreningsverket
Frågan om en omlokalisering av avloppsreningsverket i ett längre perspektiv har utretts i detalj
enligt ovan (referens 2 och 3).
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Inga klagomål eller andra indikationer på att nuvarande lokalisering orsakar märkbara
störningar i form av buller, lukt eller annat utsläpp till luft, vilket skulle kunna motivera en
omlokalisering, har inkommit.
Det primära skälet till att omlokalisera avloppsreningsverket skulle vara att flytta utsläppspunkten av renat avloppsvatten till en recipient med bättre förutsättningar/mindre påverkan.
Se mera härom i följande avsnitt 5.3.1.
Ett annat skäl till omlokalisering skulle kunna vara risken för allvarliga konsekvenser vid
framtida klimatrelaterade förhållanden som havsytehöjning och hög vattenföring i
Kungsbackaån, se nedan under 5.2.1.
5.2.1 Havsytehöjning och översvämningsrisk som resultat av klimatförändringen
Avloppssystem och avloppsreningsverk är exempel på samhällsviktiga funktioner till vilka
hänsyn måste tas i både översikts- och detaljplanering med anledning av den befarade
havsnivåhöjningen.

Rapport av WSP ang. havsytehöjningar
Länsstyrelsen i Hallands län har låtit genomföra en klimatanalys för stigande hav och åmynningar i Hallands län (WSP 2012-05-24) enligt ovan. De sammanfattande slutsatserna av
denna analys redovisas nedan:
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Sammanfattning
Varmare världshav leder till ett högre vattenstånd genom vattnets utvidgning vid
uppvärmning och avsmältning av glaciärer. Globalt beräknas den genomsnittliga
havsnivån enligt IPCC höjas med ca 18-59 cm till år 2100 jämfört med 1990.
Utredningen syftar till att få större kunskap om konsekvenserna för Hallands
län vid stigande havsnivå och ökade flöden i vattendragen till följd av ett förändrat
klimat i ett 100-årsperspektiv.
Metodiken har varit att överlagra modellerade havsnivåer utmed kusten med rikets
nya höjddatabas och på så sätt se de översvämmade ytorna. En analys av konsekvenser inklusive viss kvantifiering har därefter skett.
Viktiga slutsatser i rapporten är att beräkning av framtida havsnivåer bygger på politiska mål om utsläpp av växthusgaser. Uppnås inte målen kan eventuella tröskeleffekter uppnås och ytterligare förhöjda nivåer i haven kan förväntas.
I Halland är det främst Halmstad och Kungsbacka som är utsatta för höga havsnivåer genom främst vind. Idag bör man planera efter havsnivåer på ca +2,5 meter och
med en klimateffekt år 2100 på ca +3,5 meter.
Anläggningar och viktiga samhällsfunktioner bör detaljstuderas liksom samhällsplanering som bör ha tydliga strategier för att hantera framtida klimatförändringar

För Hammargårds avloppsreningsverk har översvämningskartor avseende 100- respektive
200-årsflöden i Kungsbackaån upprättats enligt nedan:

Kungsbackaån och omgivande höjder ö.h. i närheten av avloppsreningsverket vid normalt
vattenflöde (Källa: Kungsbacka kommun)

3 (44)
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Kungsbackaån och omgivande höjder ö.h. i närheten av avloppsreningsverket vid 100respektive 200-årsflöden i Kungsbackaån (Skillnaden mellan 100- och 200-årsflöden är i princip
endast skillnad på djup. Utbredning är i stort sett densamma. Blått raster är högsta flöde.)
(Källa: Kungsbacka kommun)
Ur figurerna ovan kan utläsas att avloppsreningsverket är beläget så att risken för översvämning är liten även vid extrema flöden i Kungsbackaån. Dock kan behov att pumpa bort dränvatten från avloppsreningsverket uppstå. Figurerna indikerar också att utloppsledningen kan
komma att påverkas vid 100- och 200-årsflöden i Kungsbackaån varför åtgärder för att säkra
funktion och hållbarhet hos denna kan krävas.
De centrala delarna av Kungsbacka stad har vid flera tillfällen drabbats av översvämning vid
stor nederbörd. Avloppsreningsverket kommer även i framtiden att kunna påverkas vid dessa
tillfällen, oavsett lokalisering, genom inläckage när brunnar och stationer svämmas.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram riskbedömningar med
simulering av risken för översvämning för ett antal orter och recipienter, däribland Kungsbacka
och Kungsbackaån. En uppdatering av MSBs riskanalys utfördes under 2019 (Uppdaterad
riskanalys, översvämningskartering utmed Kungsbackaån, MSB, rapport nummer 13, 201306.14, reviderad 2019-10-24). Resultatet visar fortsatt att betydande områden i centrala
Kungsbacka riskerar att ställas under vatten vid stora nederbördsmängder men att
Hammargårds avloppsreningsverk bedöms ligga utanför de områden som riskerar att hamna
under vatten. Däremot ligger utloppstuben sannolikt inom ett område som riskerar att ställas
under vatten, se figur nedan.
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32

Detaljerad översvämningskartering över Kungsbacka och Kungsbackaån, Hammargårds
avloppsreningsverk markerat med röd pil (Källa: MSB, rapport nummer 13, 2013-06.14,
reviderad 2019-10-24)
Ur ett översvämnings- och klimatperspektiv bedöms det därför inte finnas, inom tidsperspektivet fram till 2050, några direkta behov av att omlokalisera avloppsreningsverket men det kan
krävas åtgärder för att säkra funktionen hos utloppsledningen.
5.2.2 Samordnat avloppsreningsverk
Det finns ett antal exempel runt om i landet där man avecklat avloppsreningsverk och byggt
helt nya på annan plats eller diskuterat att göra detta. Karlshamn, Borås, Ullared, Laholm och
Lidköping är platser där så skett. Kävlinge, Mariestad, Halmstad, Helsingborg m.fl. är exempel
på platser där sådana åtgärder diskuterats. I princip alla dessa fall har anledningen varit att de
befintliga avloppsreningsverken ansetts vara illa lokaliserade (eftertraktad tomtmark) och/eller
att avloppsreningsverken inte är utbyggbara till ökad kapacitet på befintlig plats.
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Skälen har sällan varit miljöstörningar i omgivningen eller negativ recipientpåverkan eller att
driftsekonomin i ett nytt verk skulle bli så mycket bättre att detta ekonomiskt skulle kunna
motivera en oftast mycket hög investering. Tvärtom innebär en omlokalisering en icke försumbar miljöpåverkan i form av mycket stora nybyggnationer (nytt ledningsnät, nya pumpstationer
etc). Nuvarande lokalisering har en i detta sammanhang stor fördel genom att vara avskild men
samtidigt nära bebyggelse, samt ligga i en lågpunkt efter pumpning från P1.
Att etablera ett nytt avloppsreningsverk kräver också mer tid för genomförande och under tiden
måste nuvarande verk finnas kvar och fungera tillfredsställande.
Alternativ 4, nytt avloppsreningsverk i Lerkil, kan ses som en variant av detta som inte bedömdes vara aktuell som huvudalternativ i den utförda förstudien.

5.3 Underalternativ
5.3.1 Ändrad utsläppspunkt
Nuvarande utsläppspunkt fastställdes efter samråd med Statens vatteninspektion och i beslut
av Naturvårdsverket 1968 vilket också framgår av tillståndsansökan och tillstånd från 1985.
Då den ekologiska statusen i såväl Kungsbackaån som Kungsbackafjorden inte når upp till god
och näringsämnen anges som en bidragande orsak (dock med vissa motsägelser i data) har
det varit naturligt att undersöka möjligheten att flytta utsläppspunkten för renat avloppsvatten
från Hammargårds avloppsreningsverk till en annan, mindre känslig position.
I den utförda förstudien presenterades flera utsläppspunkter med större tålighet utifrån vattenflöden och spridningsfaktorer. Den utsläppspunkt som bedömdes lämplig för alternativ 1
(befintlig lokalisering av ARV) var söder om Malön.
Som nämnts ovan bedömdes alternativet med utloppstub genom Kungsbackafjorden i förstudien svårt att genomföra miljömässigt men under avgränsningssamrådet inkom kommentarer
och frågor som motiverade en förnyad undersökning av detta alternativ.
Nedan under avsnitt 5.3.1.1 presenteras ett förslag till möjlig sträckning och initiala bedömningar kopplade till en alternativ utsläppspunkt. Utförda spridningsberäkningar och påverkansbedömningar kommenteras också kortfattat.

5.3.1.1. Beskrivning av anläggning av utloppsledning från Hammargård genom
Kungsbackafjorden
Sträckning och byggmetod
En eventuell ny utloppsledning kommer att koppla på den befintliga efter korsningen med
Västkustbanan (A). Från denna punkt kan den nya ledningen förläggas med konventionell
schakt ner till strax innan korsningen med Kungsbackaån (B). Korsningen med Kungsbackaån
och väg E6 utförs med schaktfria metoder, antingen styrd borrning eller någon form av
rörtryckning (B-C). Sträckan mellan Kungsbackaån och väg E6 kan schaktas ned eller utföras
schaktfritt, hänsyn måste tas till högspänningsledningarna (luftledningar) som står längs med
väg E6. På västra sidan av E6 dras ledningen mellan den gamla deponin vid Svinholmen och
marinan, denna sträcka utförs med schakt (C-D). Från strandkanten och ut i Fjorden schaktas
ledningen ner tills den når ett djup av ca 2,5-3 m, en sträcka på ca 1,5 km. Från denna punkt
och utåt sänks ledningen ner till havsbotten från pråm, ledningen förses med vikter för att
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säkerställa att den ligger stilla och säkert på botten efter nedsänkning. Sträckningen ut genom
Kungsbackafjorden följer djuprännan ut till Onsalahalvöns spets och viker sedan upp mot
nordväst till den tänkta släppunkten väster om Malö.

Utloppsledningens sträckning från Hammargårds ARV fram till Kungsbackafjorden
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Utloppsledningens sträckning i sin helhet
Jordarter
Jordarterna längs sträckan från avloppsreningsverket ut till Kungsbackafjorden utgörs av
svämsediment med varierande innehåll av lera, silt och sand. Sandinnehållet ökar närmare
fjorden. Jorddjupen längs denna sträcka varierar mellan ca 5 – 20 m. Jordförhållanden bedöms
medge att ledningssträckor förläggs med schaktfria metoder.
Rättigheter
Rådighet över sträckningen hanteras genom att ansöka om ledningsrätt hos Lantmäteriet.
Övrigt
Anläggning av en landbaserad utloppsledning från Hammargårds avloppsreningsverk till
Kungsbackfjordens mynning och därefter en vattenförlagd ledning genom Kungsbackafjorden
skulle kunna ge konsekvenser för båtliv och sjöfart, bland annat kommer ankringsförbud att
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Kungsbackaån. Årsmedelhalten av totalfosfor kommer öka med 1,5 µg/l i Kungsbackaån
nedströms verksamheten vid utbyggd verksamhet jämfört nuvarande verksamhet. En
haltökning av fosfor i recipienten jämfört med dagens förhållande, beräknas fås vid
utsläpp över 0,17 mg/l.
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5.4 Motiv för val av alternativ
Det i förstudien beskrivna alternativ 2 med nuvarande lokalisering av avloppsreningsverk och
befintlig utsläppspunkt baserades på en ännu mer långtgående rening och lägre utsläppshalter
av organiskt material och närsalter än de som föreslås i denna ansökan.
Motiveringen till att alternativet nuvarande lokalisering och befintlig utsläppspunkt initialt
bedömdes vara det mest fördelaktiga som framtidsalternativ (förstudie) var följande:
•

Minst negativ miljöpåverkan vid anläggande/ombyggnad samt vid framtida drift (mindre
pumpning och bräddning som annars skulle ske på Hammargårds avloppsreningsverk
om detta var en stor pumpstation).

•

Möjlighet att satsa resurser på ytterligare reningssteg och totalt sett bättre kvalitet hos
renat avloppsvatten

•

Ingen ny mark, utanför nuvarande reningsverkstomt, behöver tas i anspråk för vare sig
själva verksamheten eller för ledningar

•

Minimalt med ingrepp krävs i skyddsvärd natur (jfr. anläggande av utloppstub i/vid
ålgräsängar)

•

Resurseffektivt då befintlig anläggning kan nyttjas och då sparas det in på transporter,
schaktarbeten, material och koldioxidutsläpp som annars skulle krävas för anläggande
av avloppsreningsverk och ledningar

•

Bedöms vara det minst tidskrävande alternativet

•

Beräknas vara det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet

Omfattande spridningsberäkningar och expertbedömningar av påverkan på recipienterna och
däri skyddsvärda arter (bilaga 5, 6 och 7) har legat till grund för det förslag till villkor som nu
föreligger.
Trots att de kompletterande utredningarna indikerar att det bör vara miljömässigt möjligt att
genomföra även alternativ 1, med anläggande av en utloppstub genom Kungsbackafjorden,
kvarstår alternativ 2 som förstahandsval för framtidsalternativet.
Motiveringen till detta är i princip densamma som tidigare, se ovan, men valet underbyggs nu
av fler och mer omfattande utredningar där det konstateras att nuvarande utsläppspunkt bör
vara acceptabel även vid den förväntade högre belastningen i framtidsalternativet. Samtliga
utredningar fastslår dock att det kan finnas faktorer som är svårbedömda och påpekar vikten av
kontinuerligt låga utsläppshalter och låga utsläpp av orenat eller ofullständigt renat avloppsvatten.
De föreslagna villkoren avseende BOD7, kväve och fosfor kan kompletteras med krav på
ammoniumkväve som har visats vara en av de viktigaste parametrarna vid påverkansbedömning, särskilt under den varma årstiden då risken för högre halter av toxisk ammoniak ökar.
Det arbete som redan pågår och som planeras fortsätta avseende minskade bräddmängder,
minskat bidrag från enskilda avlopp, uppgraderad biologisk process för ännu högre processstabilitet, minskade mängder tillskottsvatten och minskade mängder delrenat vatten ger
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sammantaget goda förutsättningar för mycket låga utsläppshalter och -mängder av ammoniumkväve till recipient vilket möjliggör i princip oförändrade utsläppsmängder vid ett ökande
framtida flöde.

5.5 Konsekvenserna om valt alternativ inte väljs
Konsekvenserna om framtidsalternativet enligt ovan inte väljs (tillstånd inte erhålls) är att en
folkmängdsökning inom nuvarande verksamhetsområde ej kan tillåtas samt att inkoppling av
glesbygdsområden inte kan genomföras.
Alternativt måste ett annat av de ovan presenterade alternativen, eller ett helt nytt alternativ,
utvärderas i en ny samlad miljöbedömning och för påverkan på den recipienten för att utgående
från andra utvärderingskriterier möjligen finna en acceptabel lösning. Vid en eventuellt ny miljöbedömning och ändrad ansökan måste hänsyn tas till tidsaspekten och det faktum att reningsgraderna vid ett uppgraderat avloppsreningsverk vid Hammargård förväntas öka. Vid förseningar i tillståndsprocessen kan därmed även de förväntade miljövinsterna med en
uppgraderad reningsprocess vid Hammargård försenas.

6 Samråd
De första kontakterna med Länsstyrelsen i Hallands län och Kungsbacka kommun, Miljö och
hälsa, angående ansökan om nytt tillstånd togs i början av 2019 och ett tidigt samråd hölls
2019-04-29. Vid detta presenterades den förstudie som utförts och de alternativ avseende
lokalisering och utsläppspunkt som utretts.
Samråd med enskilda särskilt berörda, närliggande verksamheter samt organisationer och
myndigheter genomfördes under perioden 2020-05-25 till 2020-06-15.
Under samrådstiden inkom frågor från två närboende personer samt yttranden från Trafikverket
och Naturskyddsföreningen. Svar på dessa redovisas i bilaga 9.
Avgränsningssamråd med Länsstyrelsen i Hallands län och Kungsbacka kommun, Miljö och
hälsa samt samhällsbyggnadskontoret, genomfördes på Hammargårds avloppsreningsverk/via
Teams den 2020-06-16.
Avgränsningssamrådet sammanfattades i en samrådsredogörelse från Kungsbacka kommun
daterad 2020-07-02.
Länsstyrelsen sammanfattade sina synpunkter från avgränsningssamrådet i tjänsteanteckning
daterad 2020-07-27.
En fullständig samrådsredogörelse återfinns i bilaga 9.

7 Samlad bedömning
Den samlade bedömningen är att såväl den nuvarande som den framtida föreslagna verksamheten i enlighet med föreslaget Framtidsalternativ har ett gott syfte i linje med de
nationella, regionala och lokala målen (se bilaga 1, 2 och 3).
De allmänna hänsynsreglerna enligt Miljöbalken kapitel 2 har beaktats, se bilaga 10.
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8 Sammanfattning (icke-teknisk)
8.1 Tekniska uppgifter
Det nuvarande tillrinningsområdet kopplat till Hammargårds avloppsreningsverk omfattar
Kungsbacka stad, östra delen av Onsalahalvön och de mindre orterna Vallda, Älvsåker,
Anneberg, Hjälm, Fjärås och Gällinge.
För utsläppet från Hammargårds avloppsreningsverk gäller idag tillstånd meddelat av
Koncessionsnämnden år 1985.
Hammargårds avloppsreningsverk omfattar idag anläggningsdelar för mekanisk, biologisk och
kemisk behandling. Därutöver finns anläggningar för slambehandling.
Den mekaniska reningen omfattar galler och sandfång. I dessa anläggningsdelar avskiljs
framförallt partiklar (papper, tops o.d.) och sand som medföljer det inkommande avloppsvattnet.
Den biologiska behandlingen består av en aktivslamanläggning med såväl biologisk fosfor- som
kväveavskiljning och efterföljande sedimentering. I denna del omvandlas och bryts ner
organiskt material i avloppsvattnet – material som härör bland annat från matrester som
passerat människokroppen via toalettavloppsvattnet i hushållen. Vid den biologiska behandlingen omvandlas och reduceras även kvävet i avloppsvattnet – kväve som dels härör från
matresterna enligt ovan men som också tillförs avloppsvattnet via urin.
Den kemiska reningen sker för närvarande som simultanfällning med järnklorid, ibland kompletterad med efterfällning med aluminiumklorid. I detta processteg avskiljs det överskott av fosfor
som tillförs avloppsvattnet dels via nyttjande av tvätt- och diskmedel inom hushållen, dels via
ovannämnda matrester.
Det renade avloppsvattnet leds ut i Kungsbackaån ungefär 1,5 km uppströms dess mynning i
inre Kungsbackafjorden. I förlängningen når det renade vattnet Kattegatt sedan det även
passerat yttre Kungsbackafjorden.
Det avloppsslam som uppkommer i de olika processerna – inert inkommande suspenderat
material, externslam från enskilda avlopp, reningsverksslam från mindre avloppsreningsverk i
kommunen, bioslam från den biologiska reningen och kemslam från fosforfällningen – blandas
och förtjockas innnan det avvattnas genom centrifugering. Det avvattnade slammet blandas
med kalk för hygienisering och stabilisering innan det används till jordbruksändamål.
Till Hammargårds avloppsreningsverk är idag ca 44 000 personer direktanslutna och därutöver
förs slam från enskilda avlopp från ca 12 700 personer till verket. I nuläget finns ingen industriell belastning av betydelse för tillförd BOD-mängd men slam från de mindre avloppsreningsverken i Kungsbacka kommun transporteras till Hammargårds avloppsreningsverk för avvattning och kalkbehandling.
Den framtida hushållsbelastningen, baserad på gällande planer och befolkningsutvecklingsstatistik, har beräknats motsvara högst ca 95 000 personer sett i ett 30-årsperspektiv.
Den industriella belastningen vad avser BOD beräknas inte heller i framtiden bidra signifikant
till belastningen på avloppsreningsverket.
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Utöver en ökad BOD-belastning ökar även den tillförda avloppsvattenmängden resp. kvävemängden, vilket också är intressant för avloppsreningsverkets framtida utformning och drift.
Betydande om- och tillbyggnader av avloppsreningsverket kommer att krävas för att möta den
successivt högre belastningen. I nuläget bedöms de mekaniska reningsstegen i form av galler
och sandfång ha tillräcklig kapacitet även för framtidens flöden men utöver dettta bedöms i
princip alla delar av reningsprocessen kräva kompletteringar. Med den mer långtgående rening
som kommer att krävas för att möta de ansökta strängare utsläppskraven är det också mycket
möjligt att ytterligare processoptimering och nya processteg kan behövas.
Erforderliga om- och tillbyggnader kommer att ske inom ramen för nuvarande reningsverkstomt.

8.2 Miljöpåverkan
I följande avsnitt ges en översiktlig bedömning av hur hur den ansökta förändringen kommer att
påverka emissioner från verksamheten samt användningen av naturresurser.
8.2.1 Utsläpp till vatten
Den mest påtagliga miljöpåverkan som erhålls i anslutning till avloppsreningsverksamhet är av
naturliga skäl påverkan på vatten.
Då huvudsyftet med verksamheten är att minimera påverkan på vatten är det ingen lösning att
inte bedriva verksamheten, såsom är fallet med i princip all annan miljöfarlig verksamhet.
Däremot skulle verksamheten teoretiskt kunna bedrivas på annat ställe eller med en annan
utsläppspunkt/recipient. Vidare kan man rena avloppsvattnet till olika reningsnivåer vad avser
de olika föroreningsparametrarna.
Påverkan på vatten sker dels via den avledda vattenmängden som sådan och dess variation i
tiden, dels via vattenmängdens innehåll av restföroreningar och dess variation i tiden och via
olika delflöden (t.ex. via huvudutlopp respektive bräddavlopp).
Det vid Hammargårds avloppsreningsverk behandlade avloppsvattnet släpps ut i
Kungsbackaån som efter ca 1,5 km mynnar i inre Kungsbackafjorden. I förlängningen når det
renade vattnet yttre Kungsbackafjorden och Kattegatt.
De på lång sikt något större utsläppsmängderna av framförallt totalkväve jämfört med nuläget
kommer sannolikt att fortsatt ha en viss betydelse för halter av näringsämnen i det primära
utsläppsområdet, nedre delen av Kungsbackaån. Ökningen av utsläppta mängder totalkväve
bedöms däremot inte påverka halten i Kungsbackafjorden signifikant. Ökad anslutning av
enskilda avlopp förväntas leda till en viss minskad belastning av framförallt ammoniumkväve
och totalkväve vilket delvis uppväger det något högre utsläppet från avloppsreningsverket.
Pågående arbete på ledningsnätet förväntas leda till minskade bräddmängder på ledningsnätet
och minskade delrenade mängder vid avloppsreningsverket vilket också bedöms mycket
positivt ur ett helhetsperspektiv.
8.2.2 Utsläpp till luft
De framtida förändringarna bedöms medföra något minskade utsläpp till luft vad avser t.ex.
koldioxid resp. kväveoxid via transporterna. Utsläppen av luktande ämnen bedöms inte komma
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att påverkas negativt av den ökade belastningen eller de planerade processförändringarna.
Effektiv luktreduktionsteknik kommer att användas där så erfordras.
Beroende på val av slamhanteringsmetod; rötning/avvattning eller torkning/pyrolys kommer
utsläppen till luft att öka något jämfört med nuvarande slamhanteringsmetod. Såväl rötgasförbränning som torkning/pyrolys kommer att bidra med ett visst utsläpp av koldioxid, små
mängder kväveföreningar och ev. även partiklar.
Framtida val av processlösningar, såväl avseende biologisk reningsprocess för vatten som
slamhantering kommer att optimeras för att i möjligaste mån minimera utsläppen av metan och
lustgas som är kraftiga växthusgaser.
8.2.3 Restprodukter
Den huvudsakliga restprodukten som uppkommer inom reningsverkets avloppsrening är slam.
Den högre belastningen innebär att mer slam kommer att avskiljas vid avloppsreningsverket –
se vidare under avsnittet ”Hushållning med naturresurser” nedan.
8.2.4 Transporter
Det totala antalet transporter till och från avloppsreningsverket bedöms komma att minska i
framtiden, trots en betydligt högre belastning. De främsta anledningarna till den förmodade
minskningen är färre transporter av externslam samt förändrad slamhantering.
8.2.5 Buller
Eftersom de flesta maskiner, som blåsmaskiner och slamhanteringsutrustning, finns inomhus
härrör ev. buller från anläggningen i omgivningen främst från transporter samt från ventilationsutrustning på byggnadernas tak.
Vid nuvarande verksamhet innehålls Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller vid
närmaste bostäder. Dessa riktlinjer förväntas innehållas även vid den ansökta förändringen av
verksamheten. Vid behov kommer kompletterande bullermätningar och -utredningar att
genomföras efter komplettering och uppgradering av reningsprocess och slamhantering.
8.2.6 Hushållning med naturresurser
Avfallsmängden vad avser rens kommer att öka med ökande belastning. Renset avyttras till förbränningsanläggning.
Avfallsmängden i form av sand kommer också att öka något vid större framtida anslutet
ledningsnät. Sanden har tidigare deponerats vid kommunens avfallsanläggning men sedan en
tid nyttjas nu sanden vid tillverkning av anläggningsjord.
Övriga avfallsslag sorteras för bästa möjliga återvinning.
Det producerade slammet håller god kvalitet och nyttjas för närvarande, efter kalkstabilisering
och -hygienisering, för jordbruksändamål. Mängden producerat slam kommer att öka med
ökad avloppsvatten- och föroreningsbelastning. Slamhanteringen kommer dock att förändras i
framtidsfallet. Det är ännu inte slutligt avgjort vilken metod som skall användas; förstahandsvalet bygger på torkning och pyrolys och andrahandsvalet på rötning. Målet med framtida
slambehandling är att skapa en produkt med värde.
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En högre vatten- och föroreningsbelastning medför en ökad energianvändning för pumpning,
luftning och slamavvattning även om man ständigt strävar mot att införa energieffektiva processer och utrustningar. Framtida processmodifieringsåtgärder och anläggningsmodifieringar
kan dock samtidigt medföra energibesparingar.
Förbrukningen av processkemikalier; fällningskemikalier för fosforreduktionen och
förtjocknings- och avvattningskemikalier, kommer att öka med ökad belastning och strängare
fosforkrav. Extern kolkälla kan tillkomma om man i framtiden väljer processer som innebär
efterdenitrifikation med nyttjande av etanol, metanol e.dyl. som extern kolkälla. Framtida
processmodifieringsåtgärder och ytterligare optimerad styrning av processen kan dock medföra
relativa kemikaliebesparingar.

9 Sakkunskap och erfarenhet
Denna MKB är upprättad av Åsa Malmqvist, Embreco AB med stöd av Annika Fransén, NyEra
Miljökonsult AB. Åsa är civilingenjör, kemiteknik, med mer än 30 års erfarenhet av biologisk
avloppsvattenrening. Hon har under de senaste tio åren medverkat vid ett flertal tillståndsansökningar för avloppsreningsverk och varit delaktig i ett tiotal miljökonsekvensbeskrivningar.
Annika Fransén är civilingenjör, väg och vatten, med mer än 20 års erfarenhet från kommunal
avloppsvattenrening. Annika har varit delaktig och ansvarig för ett stort antal tillståndsansökningar för avloppsreningsverk. Annika har upprättat den tekniska beskrivning för Hammargårds
avloppsreningsverk som ligger till grund för denna miljökonsekvensbeskrivning och är huvudansvarig miljökonsult för den aktuella tillståndsprocessen.
Omfattande spridningsberäkningar och recipientbedömningar av nuvarande och framtida
utsläpp från Hammargårds avloppsreningsverk har utförts av experter från Ekologigruppen och
Sweco.
Förutom ovanstående har medarbetare vid Hammargårds avloppsreningsverk och Kungsbacka
kommun bidragit med stor kunskap, erfarenhet samt nödvändigt bakgrundsmaterial och
kompletterande undersökningar.
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