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1 INLEDNING 

Mörbylånga kommun har fått tillstånd enligt miljöbalken för bland annat 

muddring och anläggning av en ny pir i Grönhögens hamn. Till följd av den 

muddring och schaktning som kommer att ske uppkommer massor som 

behöver tas om hand. Massorna består dels av lösa muddermassor från 

sediment och dels av alunskiffer. En del av massorna planeras att 

återanvändas för utfyllnad av den nya piren och en del av massorna 

planeras att skickas till godkänd avfallsmottagare.  

När massorna tas upp på land behöver de lösa sedimentmassorna läggas 

upp för avvattning innan borttransport och skiffermassorna behöver läggas 

upp i väntan på borttransport till godkänd avfallsmottagare. Skiffermassorna 

kan eventuellt utgöra farligt avfall (provtagning kommer att ske). För dessa 

tillfälliga upplag söker nu Mörbylånga kommun tillstånd. 

Den sökta verksamheten består således av: 

• Behandling av icke farligt avfall: upplag och avvattning av lösa 

muddermassor (verksamhetskod 90.420) 

• Lagring av eventuellt farligt avfall: upplag av alunskiffer i väntan på 

vidare transport (verksamhetskod 90.50) 

De planerade åtgärderna är tillståndspliktiga enligt bestämmelser i 9 kap 

miljöbalken. Detta innebär att prövningsmyndigheten ska genomföra en 

miljöbedömning som grundar sig på en miljökonsekvensbeskrivning vilken 

tas fram i ett samrådsförfarande.  

Mörbylånga kommun har bedömt att den aktuella verksamheten inte medför 

betydande miljöpåverkan. De nu sökta åtgärderna har ingått i tidigare 

tillståndsansökan för muddringen i Grönhögens hamn och då beslutade 

länsstyrelsen i Kalmar län att åtgärderna på den då aktuella platsen inte 

kunde antas medföra betydande miljöpåverkan.  

Detta samrådsunderlag utgör utgångspunkt för de samråd som ska hållas i 

tillståndsprocessen och omfattar såväl undersökningssamråd (enligt 6 kap. 

24 § miljöbalken) och avgränsningssamråd (enligt 6 kap. 30 § miljöbalken) 

för det fall att länsstyrelsen i motsats till sökanden skulle komma fram till att 

det trots allt är betydande miljöpåverkan. 

Mörbylånga kommun önskar nu era synpunkter när det gäller 

miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning samt om den 

planerade verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och de 

miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre 

händelser. 
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2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Verksamhetsutövare:  Mörbylånga kommun 

Organisationsnummer:  212000-0704 

Adress:    Trollhättevägen 4, Mörbylånga 

Kontaktperson i ärendet: Per Gustafsson, gatu- och servicechef 

Kontaktuppgifter:  per.gustafsson@morbylanga.se 

    0485-470 42 

Anläggningsnamn:  Grönhögens hamn  

Besöksadress:   Grönhögen  

Fastighetsbeteckning:  Ventlinge 7:62 

Län:    Kalmar län 

Kommun:   Mörbylånga kommun 

Verksamhetskoder  90.50 samt 90.420 

 

3 BEFINTLIG VERKSAMHET 

3.1 BAKGRUND 

Grönhögens hamn är en fiske- och fritidsbåtshamn där det i dagsläget finns 

ett 60-tal platser för fiskebåtar och fritidsbåtar samt 20-talet gästplatser i 

hamnen. Hamnen är belägen längs med Ölands sydvästra kust (se Figur 1). 

För att förbättra vågklimatet i hamnen planerar Mörbylånga kommun bland 

annat att muddra och schakta. Underhållsmuddring kommer också att ske i 

samband med detta. Tillstånd till detta har erhållits från mark- och 

miljödomstolen. Till följd av dessa åtgärder uppkommer massor som tillfälligt 

behöver lagras, och i viss mån avvattnas, och för detta tillfälliga upplag, 

placerat öster om hamnen, söker nu Mörbylånga kommun tillstånd. 

 

 

 

 

mailto:per.gustafsson@morbylanga.se
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Figur 1. Karta som visar det ungefärliga läget för Grönhögens hamn (röd cirkel) samt vald 

lokalisering för uppläggning av mudder- och schaktmassor (blå cirkel). 

 

 

 

 

Grönhögens hamn 

Uppläggningsplats 
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3.2 GÄLLANDE TILLSTÅND 

Tillstånd enligt miljöbalken finns för muddring och byggande av pir m.m. i 

Grönhögens hamn meddelat 2019-10-08 (mål nr M 6153-18). 

4 SÖKT VERKSAMHET 

Mörbylånga kommun planerar att anlägga ett tillfälligt upplag för lösa 

muddermassor och uppschaktad skiffersten (nedan kallat skiffermassor) från 

muddringen av Grönhögens hamn. 

4.1 MUDDERMASSOR 

Muddermassorna av löst sediment kommer att behöva avvattnas när de tas 

upp på land. Upplaget för avvattning av muddermassorna kommer därför att 

utformas med tätskikt så att inget lakvatten uppstår från upplaget. Principen 

är att vattnet avgår från muddermassorna via avdunstning. 

Muddermassorna kan antas innehålla vissa föroreningar, men kommer att 

provtas efter avvattningen för att kunna bestämma vidare hantering. 

Beroende på föroreningshalterna kommer muddermassorna transporteras till 

godkänd mottagningsanläggning eller återanvändas för 

anläggningsändamål. 

Transporter av massor kommer ske med lastbil.  

4.2 SKIFFERMASSOR 

Skiffermassor kommer att uppstå från schaktningen i hamnen. Massorna 

kommer att bestå av alunskiffer som kan innehålla olja och tungmetaller, 

vilka kan avgå när skiffern kommer i kontakt med syre. Provtagning kommer 

att ske under november 2019 för att kunna bestämma lämplig vidare 

hantering och för att kunna bestämma om skiffermassorna ska hanteras som 

farligt avfall eller ej.  

Skiffermassorna binder till skillnad från muddermassorna inte lika mycket 

vatten vilket betyder att det inte finns något behov för avvattning av dessa 

massor. För skiffermassorna behöver upplaget därför endast användas i 

väntan på borttransport till godkänd mottagningsanläggning. 

Transporter av massor kommer ske med lastbil.  

4.3 UTFORMNING 

Ytan för upplaget beräknas uppgå till ca 6 400 m2 med en kapacitet att lagra 

ca 8500 m3 massor. Uppskattningsvis kommer ca 7 800 m3 massor att lagras 

efter beaktande av volymförändring om 20 % mot teoretisk fastvolym. 

Upplagets utformning kan ses i bilaga 1 och 2. 

Det tillfälliga upplaget utförs som en tät yta med täta vallar. En brunn ska 

finnas för provtagning och uppsamling av eventuellt överskottsvatten. 

Principen är att vattnet ska avdunsta från muddermassorna. Om det blir 
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större mängder vatten finns möjlighet att provta och suga upp vattnet efter att 

huvuddelen av det suspenderade materialet sedimenterat.   

Tätningen i botten och vallar utgörs av en gummiduk (EPDM) som skyddas 

av geotextil och stenmjöl. Det kan vara fördelaktigt att dela av invallning med 

mellanliggande vall för att kunna separera lösa muddermassor (som till stor 

del innehåller sand) och skiffermassor (krossad alunskiffer).  

Lösa muddermassor och skiffersten kommer att hållas åtskilda inom 

upplaget.  

Platsen för upplaget återställs i samråd med den kommunala 

tillsynsmyndigheten. 

4.3.1 Arbetstider 

Arbetena i hamnen är planerade att genomföras under vinterhalvåret och 

upplaget tas därför i drift då. Upplaget beräknas att vara i drift ca ett år.  

4.3.2 Planerade skyddsåtgärder 

Upplaget utformas med tätskikt och täta vallar för att lakvatten inte ska 

spridas till omgivningen eller grundvattnet.  

4.3.3 Alternativ utformning 

I MKB:n kommer alternativa utformningar och lokaliseringar av i projekten 

ingående delar att beskrivas.  

Nollalternativet avses i MKB:n utgöras av alternativet att inget upplag 

anläggs. 

4.4 RIVNINGSARBETEN  

Verksamheten medför inga rivningsarbeten i samband med planerade 

arbeten.  

Det avfall som uppstår i verksamheten utgörs av mudder- och schaktmassor 

bestående av löst sediment och alunskiffer.  

5 UNDERSÖKNINGSSAMRÅD 

I enlighet med 6 kap. 23 § miljöbalken ska den som avser bedriva en 

verksamhet eller vidta en åtgärd som medför tillstånd undersöka om 

verksamheten eller åtgärden kan antas medföra betydande miljöpåverkan 

(BMP). Nedan undersöks om verksamheten kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan.  

Då verksamheten/åtgärden inte antas medföra betydande miljöpåverkan per 

automatik enligt 6 § miljöbedömningsförordningen, ska undersökningen 

enligt 10 § miljöbedömningsförordningen utökas till att omfatta 

verksamhetens eller åtgärdens;  

1. Utmärkande egenskaper 

2. Lokalisering 

3. Möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper 
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5.1 UTMÄRKANDE EGENSKAPER 

I Tabell 1 redogörs för verksamhetens utmärkande egenskaper enligt § 11 

miljöbedömningsförordningen. 

Tabell 1. Verksamhetens utmärkande egenskaper. 

Enligt § 11 miljöbedömnings-

förordningen 

Ansökt verksamhet 

1. verksamhetens eller åtgärdens 

omfattning och utformning 

Upplaget har kapacitet att lagra 

maximalt 8 500 m3. Uppskattningsvis 

kommer ca 7 800 m3 mudder- och 

schaktmassor bestående av löst 

sediment och alunskiffer att lagras. 

Upplaget är tillfälligt och planeras att 

vara i drift i ca ett år. 

2. kumulativa miljöeffekter Inga kumulativa miljöeffekter bedöms 

uppstå till följd av sökta åtgärder. 

3. användning av naturtillgångar och 

fysisk miljö 

Upplaget kommer att ta 6 400 m2 

gräsyta i anspråk under ca ett års tid.   

4. avfall Massorna utgörs av avfall och 

kommer att transporteras till godkänd 

mottagare. Beroende på 

föroreningshalt finns det möjlighet att 

återanvända vissa massor. 

Dessförinnan kommer så mycket som 

möjligt att användas som 

utfyllnadsmaterial i den pir som 

planeras att anläggas i Grönhögens 

hamn.  

5. föroreningar och störningar Muddermassor bestående av löst 

sediment kommer att avvattnas. Inför 

planerad muddring har provtagning 

av sediment genomförts som visar att 

sedimentet i hamnbassängen 

innehåller vissa föroreningar, dock i 

relativt måttliga halter för att vara ett 

hamnområde. När muddermassorna 

avvattnats kommer nya provtagningar 

att genomföras och massorna 

kommer att återanvändas eller köras 

till deponi beroende på 

föroreningshalter. 

Provtagning av alunskiffer kommer att 

ske innan åtgärderna påbörjas för att 

bestämma huruvida de ska 

behandlas som farligt avfall eller ej. 

Massorna bestående av alunskiffer 

behöver ej avvattnas.  
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Massorna kommer att läggas upp på 

tätt invallat upplag.  

Viss risk för att lukt kan uppstå från 

upplaget föreligger. 

6. sannolikheten för allvarliga olyckor Sannolikheten att sökt verksamhet 

skulle medföra allvarliga olyckor 

bedöms vara liten. Det finns dock viss 

risk för mindre olyckor som t ex spill 

av drivmedel eller hydraulolja från 

arbetsmaskinerna.  

7. risker för människors hälsa Inga risker för människors hälsa 

bedöms till följd av upplaget.  

 

5.2 LOKALISERING 

I Tabell 2 redogörs för verksamhetens lokalisering enligt § 12 

miljöbedömningsförordningen. 

Tabell 2. Verksamhetens lokalisering. 

Enligt § 12 miljöbedömnings-

förordningen 

Ansökt verksamhet 

1. pågående eller tillåten 

markanvändning 

Idag används inte området till något 

utan består av gräsbevuxen 

naturmark. Enligt detaljplan är 

området klassat som ”park eller 

plantering” som tillåter tillfälliga 

verksamheter. 

2. naturresurser som finns i det 

område som kan antas bli påverkat 

Inga naturresurser finns i området 

som planeras för upplaget.  

3. naturresursernas, naturmiljöns och 

kulturmiljöns tålighet 

Massorna läggs upp på en plats där 

naturvärdena är mycket låga.  

 

5.3 MILJÖEFFEKTERNAS TYP OCH UTMÄRKANDE 
EGENSKAPER 

I Tabell 3 redogörs för miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper 

enligt § 13 miljöbedömningsförordningen. 

Tabell 3. Miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper. 

Enligt § 13 miljöbedömnings-

förordningen 

Ansökt verksamhet 

1. effekternas storlek, utbredning, 

karaktär, intensitet och komplexitet 

Massorna omhändertas på tät 

invallad uppläggningsplats. Upplaget 

är tillfälligt, ca ett år, och platsen 

återställs sedan till ursprungligt skick. 

Effekterna bedöms därför vara små 

och framförallt komma från 

hanteringen/transporterna av 

massorna. 
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2. sannolikheten för att effekterna 

uppkommer, hur de uppkommer, 

vilken varaktighet eller frekvens de 

har och hur reversibla de är 

Upplaget är utformat med tätskikt för 

att inget läckage av lakvatten ska ske 

till omgivningen. Sannolikheten för att 

det ska ske bedöms därför som 

mycket liten.  

3. hur gränsöverskridande effekterna 

är 

Ej aktuellt. 

4. effekternas kumulativa verkan 

tillsammans med effekterna av andra 

verksamheter som bedrivs 

Ej aktuellt. 

5. möjligheten att begränsa effekterna 

på ett effektivt sätt 

Tätskikt utformas med beprövad 

teknik och material för att läckage inte 

ska ske.   

 

5.4 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 

Upplaget planeras som ett tillfälligt upplag på kommunens mark som idag 

består av gräsbevuxen naturmark. Inga särskilda naturvärden har 

observerats på ytan.  

Provtagning har skett av det lösa sedimentet (muddermassorna). 

Alunskiffern (schaktmassorna) planeras att provtas innan åtgärderna 

påbörjas. På så sätt kan rätt hantering av massorna säkerställas.  

Upplaget utformas med tätskikt för att undvika spridning till omgivningen. 

Uppsamling och provtagning av vatten i dammen kommer också att vara 

möjligt. Mudder- och schaktmassorna kommer att vara separerade från 

varandra (det lösa sedimentet som avvattnas och alunskiffern).  

Upplaget är tillfälligt och området planeras att återställas efter det att 

upplaget inte längre är i bruk. Viss risk för att lukt kan uppstå från upplaget 

föreligger. 

Sammanfattningsvis bedöms sökt verksamhet inte medföra betydande 

miljöpåverkan p.g.a. att det är ett tillfälligt upplag som utformas med tätskikt 

på en yta utan särskilda naturvärden. Provtagning kommer att ske för att 

veta vad massorna innehåller och på så vis säkerställs också en korrekt 

hantering. Massorna skickas sedan till godkänd mottagare.  

Tilläggas bör också att de nu sökta åtgärderna har ingått i tidigare 

tillståndsansökan för muddringen i Grönhögens hamn som en del av den 

ansökan. Då beslutade länsstyrelsen i Kalmar län att åtgärderna inte kunde 

antas medföra betydande miljöpåverkan.  

6 AVGRÄNSNINGSSAMRÅD 

Enligt 6 kap. 29 § ska avgränsningssamrådet innebära att den som avser att 

bedriva verksamheten eller vidta åtgärden samråder om verksamhetens eller 

åtgärdens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som 
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verksamheten eller åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre 

händelser samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.  

Nedan redogörs för de delar som avgränsningssamrådet omfattar. 

6.1 LOKALISERING 

Området för upplaget är lokaliserat öster om väg 136 (Ottenbyvägen) på 

fastigheten Ventlinge 7:62 (se Figur 1). Fastigheten ägs av Mörbylånga 

kommun.  

Nedan i Figur 2 ses området för det planerade upplaget. 

 

Figur 2 Platsen för upplag. 

6.2 OMGIVNING 

6.2.1 Omgivningsbeskrivning 

I närområdet kring den planerade upplagsplatsen finns främst 

bostadsbebyggelse, obebyggd naturmark (alvarmark) samt en fotbollsplan.  

6.3 PLANER 

6.3.1 Översiktsplan 

I översiktsplan 2014 för Mörbylånga kommun som antogs 2015-03-24 anges 

ingen särskild markanvändning för upplagsplatsen.1  

6.3.2 Detaljplan 

Platsen för uppläggning av muddermassor omfattas av detaljplan M172 för 

del av fastighet Ventlinge 7:62 mfl. Uppläggningsplatsen ligger inom ett 

område detaljplanerat för ”park eller plantering” vilket innebär att det är 

allmän plats. En allmän plats får inte mer än tillfälligtvis upplåtas för en 

enskild verksamhet.3 Eftersom upplaget av massorna är ett tillfälligt upplag 

                                                      
1 Mörbylånga kommun, https://www.morbylanga.se/bygga-bo-
miljo/ovesiktsplaner-detaljplaner/oversiktsplan/  
2 Förslag till ändring av byggnadsplanen för Grönhögen i Ottenby kommun, 
Kalmar län, fastställd år 1959 
3 Boverket, https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/anvandning-av-
allman-plats/  

https://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/ovesiktsplaner-detaljplaner/oversiktsplan/
https://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/ovesiktsplaner-detaljplaner/oversiktsplan/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/anvandning-av-allman-plats/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/anvandning-av-allman-plats/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/anvandning-av-allman-plats/
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under ca ett år, bedöms att den sökta verksamheten inte strider mot gällande 

detaljplan. 

6.3.3 Övriga bestämmelser 

En naturvårdsplan finns för området det stora alvaret som är beläget öster 

samt norr om uppläggningsplatsen. Området omfattas inte av strandskydd. 

6.4 ALTERNATIV LOKALISERING 

Alternativa lokaliseringar har utretts och kommer att presenteras i MKB:n. 

6.5 GEOLOGI 

Jordarten på platsen för uppläggningsområdet utgörs av berg. Bergarten 

utgörs av kalksten och lerskiffer. 

6.6 SKYDDADE OMRÅDEN 

Det stora alvaret är klassat som ett Natura 2000-område enligt 

habitatdirektivet och fågeldirektivet. Det är beläget ca 150 m öster samt ca 

60 norr om uppläggningsplatsen med utgångspunkt från mitten av upplaget, 

se Figur 3.  

 

Figur 3 Natura 2000-område markerat vilket är beläget öster samt norr om uppläggningsplatsen. 

Ett vattenskyddsområde finns drygt 350 norr om uppläggningsplatsen, se 

Figur 4.  

Uppläggningsplats 
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Figur 4 Vattenskyddsområde markerat med lila, beläget norr om uppläggningsplatsen. 

6.7 RIKSINTRESSEN 

Öster samt norr om uppläggningsplatsen ligger naturområdet Stora alvaret, 

vilket är klassat som riksintresse för friluftsliv samt naturvård.. Stora alvaret 

beskrivs på länsstyrelsens hemsida som ”ett stort sammanhängande och 

mångformigt alvarslandskap som aldrig odlats upp eller gödslats”.  

Ett annat relativt närliggande riksintresse är Grönhögens hamn som utgör en 

fiskehamn av riksintresse, område för riksintresse för yrkesfiske 4 kap § 5 

miljöbalken. Området ingår även i länsstyrelsens riksintresse Öland för rörligt 

friluftsliv samt riksintresse för obruten kust Smålands skärgård-Simpevarp 

samt Öland.  

Knappt 1 km söder om uppläggningsplatsen finns även ett riksintresse för 

kulturmiljövård. 

6.8 NATURVÄRDEN 

Inga särskilda naturvärden finns i området för upplaget. I närheten finns 

skyddade områden samt riksintressen, se mer under föregående rubriken 

5.7 och 5.8. 

6.9 SKYDDADE ARTER 

I närområdet kring uppläggningsplatsen har flertalet hotade fågelarter 

observerats, både på stora alvaret och i Grönhögens samhälle. Som 

exempel kan nämnas havsörn, fjällvråk och gröngöling.  

Några hotade växtarter finns inte registrerade kring uppläggningsplatsen, 

utan längre bort på stora alvaret (Artportalen, 2019).  

Sökt verksamhet bedöms inte påverka de skyddade arter som har 

observerats i närområdet. 

Uppläggningsplats 



 
 

 
16 | 10257246  • Muddring Grönhögens hamn 

6.10 MILJÖKVALITETSNORMER 

Uppläggningsplatsen berörs av grundvattenförekomsten Västra Ölands 

kalkberg (SE629295-155070) med miljökvalitetsnormen god kemisk och 

kvantitativ status.  

Sökt verksamhet bedöms inte påverka om miljökvalitetsnormerna 

grundvatten kan nås då upplaget utformas med tätskikt. 

6.11 NÄRBOENDE 

Bostadshus finns på andra sidan av väg 136 (Ottenbyvägen), vilket är ca 80 

m från det tillfälliga upplaget. 

Eventuell påverkan för närboende förväntas förekomma under arbetstiden 

och då främst i form av buller från transporter och arbetsmaskiner. Viss risk 

finns för att lukt kan uppstå från upplaget. 

6.12 KULTURMILJÖ 

Hela södra delen av Öland finns på Unescos lista över världsarv för dess 

unika odlingslandskap. Odlingslandskapet är unikt dels för att 

kalkberggrunden, det milda klimatet och öns geografiska läge har resulterat i 

unika förutsättningar för livet på ön, dels på grund av ölänningarnas 

mångtusenåriga påverkan på bygden, allt sedan stenåldern. 

Sökt verksamhet bedöms inte påverka kulturmiljön i området.  

6.13 LANDSKAPSBILD 

Landskapsbilden kommer att förändras tillfälligt för det område där upplaget 

för mudder- och schaktmassorna kommer att ske. Massorna beräknas att 

ligga något år, varpå landskapsbilden sedan kommer att återgå till det 

normala. 

7 MILJÖPÅVERKAN 

7.1 ANVÄNDNING AV NATURRESURSER 

Återanvändning av massor kommer att ske i så stor utsträckning det är 

möjligt, beroende på värden från provtagning. 

7.2 FÖRORENADE SEDIMENT 

Prover på sediment i hamnbassängen och i inloppet har tagits och 

analyserats på metaller, TBT, PCB, PAH, BTEX och fraktionerade alifater. I 

undersökningen uppmättes de högsta halterna av föroreningar i den västra 

hamnbassängen. Relativt höga halter uppmättes även i den östra 

hamnbassängen. Utanför hamnbassängen har endast låga halter av 

föroreningar påträffats. Baserat på halterna av summa 11 PAH, PCB samt 

metaller överskrider endast halterna i en punkt klass 5 enligt 

bedömningsgrunder för förorenade sediment i kust och hav, 
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Naturvårdsverkets rapport 4914. Uppmätta halter av TBT uppgår i två 

provpunkter till klass 3 enligt de norska förvaltningsmässiga gränsvärdena. 

Genom planerad muddring kommer förorenade sediment omhändertas.  

Alunskiffern planeras att provtas innan åtgärderna påbörjas. 

7.3 NATURMILJÖ 

Uppläggningsplatsen för massor är lokaliserad på en gräsbevuxen yta och 

påverkan bedöms inte vara av betydelse.  

7.4 FRILUFTSLIV 

Det finns inte något särskilt pågående friluftsliv såsom vandringsled eller 

dylikt i området för upplag. En fotbollsplan är belägen på fastigheten öster 

om upplaget. Friluftslivet bedöms inte påverkas av ett tillfälligt upplag på 

platsen. 

7.5 BULLER 

Entreprenadmaskiner och transporter medför visst buller under arbetstiden 

då åtgärderna utförs.    

7.6 UTSLÄPP TILL LUFT 

Utsläpp till luft uppstår endast under en begränsad tid från de fordon och 

maskiner som används under planerade arbeten. Viss risk finns för att lukt 

kan uppstå från upplaget. 

7.7 BORTSKAFFANDE OCH ÅTERVINNING AV 
AVFALL 

De massor som används för att anlägga upplaget (under tätskiktet) bedöms 

kunna återanvändas för andra anläggningsändamål när upplaget avvecklas.  

8 FÖRSLAG TILL AVGRÄNSNING AV 
MKB 

Då inte betydande miljöpåverkan kan antas, ska enligt 6 kap 47 § 

miljöbalken en liten MKB upprättas. Förslag på innehåll i denna föreslås 

begränsas till att omfatta påverkan på natur- och kulturmiljö, landskapsbild, 

pågående markanvändning, yt- och grundvatten, friluftsliv samt påverkan i 

form av buller, lukt och utsläpp till luft. 

8.1 FÖRSLAG TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING I MKB 

MKB:n föreslås innehålla följande rubriker: 

• Icke-teknisk sammanfattning 

• Inledning 

• Metod för miljökonsekvensbeskrivning 
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• Ansökt verksamhet 

• Övergripande områdesbeskrivning 

o Planer  

• Alternativ 

o Lokalisering 

o Alternativ utformning 

o Nollalternativ 

• Miljökvalitetsnormer 

• Konsekvensbedömning 

o Naturmiljö 

o Kulturmiljö 

o Grundvatten 

o Pågående markanvändning 

o Friluftsliv 

o Landskapsbild 

o Buller 

o Lukt och utsläpp till luft 

• Samlad bedömning 

• Litteraturförteckning/referenser 

• Redovisning av projektmedlemmarnas sakkunskap 

9 BILAGOR 

Bilaga 1. Ritning upplagets utformning M-10-1-001 

Bilaga 2. Ritning upplagets utformning M-10-1-002 
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121 88 Stockholm-Globen  
Besök: Arenavägen 7  
 
T: +46 10 7225000  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 

 

 

 

WSP är ett av världens ledande analys- och 

teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 

med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 

strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 

naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 

professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 

Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 

& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 36 500 

medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 

hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 3 700 

medarbetare. www.wsp.com 
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