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MUDDRING GRÖNHÖGENS HAMN Hanna Wikner  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10257246 2020-02-06  

 1 (2) 

 

  

 Samrådsredogörelse 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR UNDERSÖKNINGS- OCH 

AVGRÄNSNINGSSAMRÅD: Upplag av muddermassor 
 

Inför upprättande av den miljökonsekvensbeskrivning som ska ingå i ansökan om tillstånd för upplag och avvattning 

av muddermassor samt lagring av muddermassor i väntan på vidare transport i, Mörbylånga kommun, Kalmar län har 

undersöknings- och avgränsningssamråd genomförts enligt bestämmelserna i 6 kap miljöbalken.   

Samrådet och samrådsunderlaget omfattade såväl undersökningssamråd (enligt miljöbalken 6 kap. 24 §) och 

avgränsningssamråd (enligt miljöbalken 6 kap. 30 §) för det fall att länsstyrelsen i motsats till sökanden skulle komma 

fram till att åtgärden trots allt utgör betydande miljöpåverkan.  

I denna samrådsredogörelse redovisas hur samrådet har gått till, vilka som bjudits in till samrådet och vad som 

framkommit under samrådet. 

Samråd 

Ett undersöknings- och avgränsningssamråd hölls med Länsstyrelsen i Kalmar län den 2 december 2019. Inför 

samrådsmötet hade ett samrådsunderlag skickats ut, se Bilaga 1. 

Vid samrådet framkom sammanfattningsvis följande: 

• Det kan krävas anmälan för anläggningsändamål för uppförande av vallar och upplag av massor när det är 

känt vilka massor som ska användas till utfyllnaden av vallarna. 

• MKB ska innehålla en bild som illustrerar hur höga vallarna kommer att bli. 

• MKB bör redovisa om upplaget kan skada de naturvärden som skyddas genom intilliggande Natura 2000-

området samt vattenskyddsområde. 

• I ansökan bör det yrkas på att massorna ska ligga på upplaget i ett år. Utöver denna ettårsperiod ska det 

finnas tid för iordningställande av upplaget och tid för återställande av platsen efter att ettårsperioden för 

upplaget har löpt ut. 

• Ansökan ska innehålla de tidsaspekter som finns i muddringstillståndet med genomförandetid om tre år.  

Protokollet från samrådet bifogas, se Bilaga 2. 

Fortsatt samråd 

Samrådet har härefter fortsatt med närboende och med allmänheten. Som underlag för detta samråd har 

samrådsunderlaget använts. 

Samrådet med allmänheten har genomförts genom att kommunen publicerade samrådsunderlaget på sin hemsida.  

Samrådet har genomförts skriftligt med närboende inom en radie om 100 m från den tänkta upplagsplatsen, sändlista 

till närboende återfinns i Bilaga 3.  Följebrev (Bilaga 4) och samrådsunderlag skickades ut och skriftliga synpunkter 

begärdes.  

Fem yttranden har inkommit från närboende, se Bilaga 5-9.  

Hantering av inkomna synpunkter  

I arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen kommer de frågor som ställts och de synpunkter som framkommit under 

samrådet i möjligaste mån beaktats.  
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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 återanvändas på land eller 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. Både muddermassorna och skiffermassorna 

klassas som icke farligt avfall. 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 icke farligt avfall: upplag av alunskiffer i väntan på vidare 

transport (verksamhetskod 90.40) 

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. 
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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 innehåller vissa föroreningar och kommer att ytterligare 

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 att ske med lastbil.  

4.2 SKIFFERMASSOR 

Skiffermassor kommer att uppstå från schaktningen i hamnen. Massorna 

innehåller vissa föroreningar och laktester kommer att göras efter 

uppläggningen för att kunna bestämma vidare hantering. Beroende på 

resultaten av detta kommer skiffermassorna transporteras till godkänd 

mottagningsanläggning eller återanvändas för anläggningsändamål. 

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. 

Transporter av massor kommer att 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 

större mängder vatten finns möjlighet att provta och suga upp vattnet efter att 

huvuddelen av det suspenderade materialet sedimenterat.   
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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 

Page 16 of 235



 
 

 
10 | 10257246  • Muddring Grönhögens hamn 

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. 

Skiffermassorna har analyserats med 

avseende på bland annat metaller 

och olja. Resultaten visar relativt 

höga halter av metaller och alifater, 

men inte högre än att massorna 

klassas som icke farligt avfall. 

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 både av det lösa sedimentet (muddermassorna) och 

alunskiffern (schaktmassorna). Analyserna visar att massorna klassas som 

icke farligt avfall.  

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.  

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 

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. 
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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 f d 

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 

under ca ett år, bedöms att den sökta verksamheten inte strider mot gällande 

detaljplan. 

                                                   
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/  
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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 

Page 22 of 235



 
 

 
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, 

Page 23 of 235



 
 

 

 
10257246 •  Muddring Grönhögens hamn  | 17   

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 som ska schaktas upp har också provtagits, malts ner och 

analyserats. Det har då kunnat konstateras att materialet innehåller metaller 

och alifater i relativt höga halter. Halterna är dock inte högre än att det 

klassas som icke farligt avfall.  

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 som ej längre är i bruk 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 och återställning när 

upplaget avvecklas.  
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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 

• Ansökt verksamhet 

• Övergripande områdesbeskrivning 

o Planer  

• Miljökvalitetsnormer 

• Konsekvensbedömning 

o Naturmiljö 

o Grundvatten 

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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WSP Sverige AB 
   

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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 http://ams.corp.pbwan.net/projects/10257246/Document/3_Dokument/39_ÄTA_tillstånd_upplag/391_Samråd/Samrådsprotokoll_Grönhögen_20191202.docx 

Protokoll  

Fört vid samråd med myndigheter 

 

Tid: 2019-12-02   
Plats: Mörbylånga kommun, kommunhuset 

samt platsbesök i Grönhögen 
  

    
 Namn Företag Sign 

Närvarande: Anna-Karin Jonsson WSP AKJ 

 Antonia Doss WSP  AD 

 Per Gustafsson Mörbylånga kommun PG 

 Peter Asteberg Mörbylånga kommun PA 

 Lotta Lindeborg Mörbylånga kommun LL 

 Lotta Boman Länsstyrelsen LB 

 

Distribueras: Som bilaga till samrådsredogörelsen   

 

 

1 Inledning och presentation av de närvarande 

PA inledde med att hälsa alla välkomna. Alla närvarande presenterade sig. AKJ presenterade dagordningen samt 

informerade övergripande om syftet med mötet.  

2 Historik och bakgrund 

AKJ presenterade kort bakgrunden till ansökan och de åtgärder som planeras. AKJ berättade om de åtgärder som är 

tillståndsgivna för Grönhögens hamn och som ger upphov till de muddermassor som behöver läggas upp.  

3 Genomförda utredningar 

AKJ redogjorde för de genomförda provtagningar som har gjorts på massorna i hamnen.  

LB undrade om alunskifferns lakningsbenägenhet och vad som händer när det tillförs syre. AKJ anförde att inga 

laktester är genomförda utan det får bli en senare fråga när man ska hantera massorna. Eftersom skiffern inte 

kommer att malas ner kommer det visa på lakbarheten från själva stenen.  
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LB undrade hur många analyser av alunskiffer som har gjorts och hur lik alunskiffern jämfört med olika ställen. AKJ 

svarade att öländsk alunskiffer är genomgående ganska lik och för just den i Grönhögen så kan man nog anta att 

förhållanden för alunskiffern är snarlik.  

 

4 Sökt verksamhet 

AKJ redogjorde för de planerade åtgärderna. Eftersom analysresultaten för alunskiffern visade att det inte är farligt 

avfall, kan det gå under ”lagring av icke farligt avfall”.  

LB undrade hur stor del som kommer att utgöras av alunskiffer. PG svarade att det troligtvis blir lite mer alunskiffer än 

muddermassor. LB undrade om alunskiffern kommer i stora sjok. PG svarade att det blir stora sjok men som också 

kommer att krossas. LB påtalade att skiffern kanske vittrar när man tar upp det och det höll PG med om. PA frågade 

om skiffern kommer tas upp med maskin och det kommer den att göras enligt PG.  

AKJ frågade hur länsstyrelsen ser på återanvändning av alunskiffern, eftersom den är så vanligt förekommande i 

Grönhögen. Skiffern skulle t ex kunna återanvändas i bullervallar i samhället. LB svarade att man ska ta hänsyn till om 

det är ringa eller inte ringa risk (enligt handboken). PG berättade att det finns planer på att anlägga en ställplats för 

husbilar och där utgörs marken redan av alunskiffer (utfylld), därför vore det bra om man kunde använda alunskiffern 

till att göra iordning den platsen. AD anförde att det är mycket naturligt förekommande alunskiffer runt Grönhögen och 

föreslog att man skulle kunna motivera återanvändningen med att man inte tillför något nytt material, utan endast 

sådant som är naturligt förekommande. LB sa att man också får kolla på platsens förutsättningar, så det är inte ett 

absolut nej att det inte skulle gå att återanvända. 

LB frågade om punkt 9 i sedimentprovtagningen, varför den var så framträdande och om man kan hantera massorna 

från den provpunkten på annat sätt. AKJ svarade att punkt 9 utgör en liten del av den totala mängden muddermassor. 

LB undrade om man kan skilja på muddermassorna, vilket är möjligt enligt PG och AKJ, som också anförde att man 

sedan kan dela upplaget i sektioner och fortfarande hålla massorna skilda. LB frågade om lakvattnet går till samma 

punkt, vilket PG svarade att det inte gör utan att det går att särskilja då upplaget utformas med vallar. Att ha olika 

provtagningspunkter kan vara bra för att gynna återanvändningen. AKJ anförde att ett problem med att skilja på 

massorna är att det tar mer plats på upplaget med fler vallar. 

LB undrade om vallarna ska vara 2 m höga, som utfyllnaden på upplaget är enligt principskissen. PG svarade att 

vallarna ligger lite högre än det som fylls och mittvallarna utformas som samma höjd (så det inte kommer något 

emellan). LB undrade hur vallarna ska fyllas ut. PG svarade att om man kan gå ner ca 0,5 m i marken så är det bra för 

det underlättar återställandet sedan – dvs att marken schaktas ner en bit och det uppschaktade materialet används till 

vallarna. När platsen sedan ska återställas så schaktas vallutfyllnaden ut igen, och samma material som legat på 

platsen återförs. Annars tas schaktmassor från byggnationer. PA undrade om man kan göra en provgrop på platsen, 

vilket går bra enligt PG. LL påtalade att det kan krävas en anmälan för anläggningsändamål för dessa åtgärder när 

man vet vilka massor som ska användas till utfyllnaden av vallarna.  

5 Lokalisering  

AKJ gick igenom de två lokaliseringsalternativen.  
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AKJ frågade om man kan förskjuta upplagets gränser så att den blir mer kvadratiskt (nu är den L-formad). LB anförde 

att det finns möjlighet att ändra det redan nu i samrådsskedet för att se hur grannarna reagerar (i så fall kommer 

upplaget lite närmare de närboende). Det är transporterna och lukten som LB såg som de största 

påverkansfaktorerna. AKJ föreslog att man kan lägga alunskiffern närmast bostäderna då muddermassorna troligtvis 

är de som luktar mest. PG inflikade att det är sydvästvind som är den härskande vindriktningen i området, vilket är 

fördelaktigt för bostäderna.  

LB frågade om lukten från upplaget kan vara starkare i början av hanteringen än senare i upplagsprocessen. PG 

svarade att det är troligt. LB anförde att det är mest folk i Grönhögen sommartid (mycket sommarboende), vilket kan 

vara en fördel eftersom det i tillståndet för hamnmuddringen finns tidsregleringar om att endast utföra åtgärderna 

vintertid. Med andra ord så kommer upplaget att anläggas under denna tid. 

LB frågade om landskapsbilden påverkas mycket, vilket kan vara viktigt för de närboende. AKJ föreslog att man i 

MKB:n kan ha en bild som illustrerar hur högt upplaget kommer att gå (beroende på hur mycket man kan gräva ner 

upplaget).  

6 Nollalternativ 

AKJ redogjorde för nollalternativet, vilket skulle innebära att inga åtgärder vidtas och att det inte blir något upplag för 

mudder- och schaktmassor. Det skulle också leda till att muddringen i hamnen inte går att genomföra.  

7 Bevarandevärden, riksintressen och planförhållanden  

AKJ redogjorde för de naturvärden samt riksintressen som finns i området.  

LB anförde att det är viktigt att redogöra för om verksamheten kan skada de naturvärden som skyddas genom Natura 

2000-området. Även om upplaget inte ligger i Natura 2000-området, så ligger det intill och därför bör det redogöras 

för. Gäller även för vattenskyddsområdet.  

PG berättade att ytan för upplag är ett gammalt idrottsområde sedan många år tillbaka och som nu är nedlagt. Det har 

gjorts försök att ha camping på ytorna, men utan lyckats resultat.  

Vidare gick AKJ igenom de planförhållanden som råder för området och att åtgärden enligt kommunens planavdelning 

inte strider mot några planer. LB påtalade att det är viktigt att lyfta att åtgärderna inte strider mot detaljplan och att det 

är en tillfällig verksamhet. 

8 Miljöbedömning  

AKJ presenterade miljöbedömningen för sökt verksamhet.  

LB frågade om ytterligare provtagning ska göras innan åtgärderna vidtas. AKJ svarade att det inte kommer att ske, 

utan ytterligare prover kommer att tas för den vidare hanteringen sedan. När massorna sedan ligger på upplaget så 

har man ett år på sig att ta prover och kan stämma av med länsstyrelsen vad man ska göra och hur massorna ska 

hanteras vidare.  

AKJ frågade LB om man kan ta tillståndet i anspråk när man tar upp muddermassorna. LB svarade att man bör 

fundera på hur arbetet ska läggas upp - om det exempelvis tar två månader att göra iordning upplaget så har man 

endast tio månader för upplag av massor. PG påtalade att rent praktiskt så försöker man nog att i september månad 
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göra iordning upplagsytorna eftersom man inte vill jobba i havsmiljö vid årsskiftet. AKJ påtalade att det viktigaste är att 

massorna får ligga över sommaren för att avvattnas ordentligt. LB anförde också att det är av betydelse för närboende 

hur länge upplaget ska ligga. Diskussion fördes om hur tiden bäst kan fördelas: i ansökan bör man yrka på att 

massorna ska ligga på upplaget i ett år. Det ska alltså utöver denna ettårsperiod finnas tid för iordningställande av 

upplaget dessförinnan och tid för återställande av platsen efter att ettårsperioden för upplaget har löpt ut. Som 

exempel nämndes att upplaget görs iordning i september, massorna ligger på upplag oktober till oktober nästföljande 

år, och därefter så återställs platsen.  

9 Ansökningsprocessen 

AKJ gick igenom ansökningsprocessen.  

10 Utredningssamråd – ej betydande miljöpåverkan  

AKJ frågade om länsstyrelsen redan nu ser att det kan bli betydande miljöpåverkan, i så fall finns det risk att det drar 

ut ännu mer på tiden. LB ser inte att det är betydande just nu. LB föreslog att man i ansökan också påtalar de 

tidsaspekter som finns att förhålla sig till genom det givna tillståndet som har en genomförandetid på tre år, för att på 

så sätt försöka skynda på processen. 

LB undrade om kommunen har några särskilda synpunkter. LL svarade att synpunkter kommer att mejlas över till 

länsstyrelsen. LB önskar också få in synpunkter från närboende. LL såg inte heller att åtgärderna kommer att utgöra 

betydande miljöpåverkan.  

AKJ informerade om att länsstyrelsen får samrådsredogörelse runt vecka 1 2020. LB trodde att beslutet om 

betydande miljöpåverkan tar cirka en vecka att få därefter.  

11 Avgränsning och förslag på innehåll MKB (avgränsningssamråd) 

AKJ presenterade förslag på innehåll för MKB:n.  

LB tyckte att innehållet på MKB:n verkade ambitiöst om man ska utgå från att det inte blir betydande miljöpåverkan. 

Buller, utläckage av vatten (under själva processen) samt lukt såg LB som de viktigaste aspekterna och anförde att 

alternativ är inte nödvändigt att ha med. LB menade att det inte står i lagen att man måste ha med det, inte ens 

nollalternativ. Rubriker som naturmiljö och grundvatten är däremot viktigt. Pågående markanvändning kan man ta upp 

i den övergripande områdesbeskrivningen.  

AKJ frågade om utsläpp till luft från arbetsmaskiner behöver tas med i MKB:n. PG och PA anförde att kommunen har 

möjlighet att ställa krav på arbetsmaskinerna. LB tyckte att det är bra att nämna MKN för luft. 

12 Fortsatta samråd  

LB påtalade att man alltid ska samråda med kommunen. De boende bör man också samråda med. Medborgarhuset 

ligger strax söder om upplagsplatsen, och de har sagt ok redan enligt PG. LB rekommenderade att höra av sig på ett 

tydligt sätt. Förslagsvis kan man ta med närboende på ett avstånd 100 m från upplaget. 

PG föreslog att kommunen kan ha ett möte i medborgarhuset. LB anförde att det är viktigt att informera om att det 

kommer bli transporter och lukt.  
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Kommunen har också en app där man kan lägga in information om åtgärderna, i vilken man kan skicka ut en push-

notis. De kan också lägga upp samrådsunderlaget på sin hemsida. Tiden för yttrande föreslog AKJ till 3 veckor fr o m 

när man lägger upp samrådsunderlaget. 

WSP upprättar ett följebrev till de närboende.  

LB rekommenderade att uppdatera samrådsunderlaget med att alunskiffern inte utgör farligt avfall innan utskick.  

13 Tidplan  

AKJ redovisade åtgärdens tidplan. I februari bör ansökan kunna skickas in.  

LB anförde att länsstyrelsen brukar säga att tiden till tillstånd är ett år fr o m ansökan lämnas in. Det beror på hur 

mycket kompletteringar som behöver göras. AKJ påtalade att det är ett relativt tidspressat uppdrag eftersom tillståndet 

för hamnmuddringen endast har en genomförandetid på tre år, och hoppas därför på få kompletteringar. LB föreslog 

att man kan skriva något om tidsplanen i ansökan för möjlighet till prioritering.  

14 Övrigt 

LB har hört internt på länsstyrelsen med avdelningarna för naturvård, vatten, kultur och förorenad mark vilka inte hade 

några särskilda synpunkter. 

LL anförde att det är viktigt att kontrollera om det finns enskilda brunnar i närheten. PG trodde att det troligtvis är 

kommunalt vatten till samtliga. AKJ anförde att det ska kollas upp och om det är någon som har en enskild brunn inom 

200 m så får de också samrådsunderlaget. 

15 Platsbesök 

AKJ, AD, PA, PG och LB genomförde platsbesök i Grönhögen på ytan för upplaget.  

LB undrade om ytan var tillräckligt jämn. PG och AKJ förklarade att stenmjöl läggs under geotextilen för att få ett jämnt 

underlag under upplaget.  

PG berättade att det är betesmark ute på alvaret som gränsar till fastigheten.  

LB undrade om träden i sydvästra delen (mot vägen) ska tas ned. PG svarade att varken träd eller buskar i den delen 

ska tas ned. Det är särskilt bra som insynsskydd för de boende på andra sidan vägen. 

 

 

Vid protokollet: 

Antonia Doss 

 

 

Justeras: 

Anna-Karin Jonsson 
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Sändlista för samråd, upplag Grönhögen 

Ventlinge 7:62 

Mörbylånga kommun 

Trollhättevägen 4 

386 80 Mörbylånga 

Ventlinge 7:51 

Eva Dillner 

Nybovägen 15 

386 63 Degerhamn 

Ventlinge 43:1 

Agata & Mikael Sandebäck 

Tilde Murares väg 3 

393 55 Kalmar 

Ventlinge 7:40 

MBAB 

Köpmangatan 32 

38650 Mörbylånga 

Tommy Woxander 

Nybovägen 18A 

38663 Degerhamn 

Heidi Kokel 

Nybovägen 18B 

38663 Degerhamn 

Irene Malm Fridlund 
Nybovägen 18C 
38663 Degerhamn  
 
Karin af Klercker 
Nybovägen 18D 
38663 Degerhamn 
 
Ventlinge 7:34 
MBAB 
Köpmangatan 32 
38650 Mörbylånga 
 
Henry Aland 
Nybovägen 16B 
38663 Degerhamn 
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Vivan Gustafsson 
Nybovägen 16C 
38663 Degerhamn 
 
Dieter Weisemann 
Nybovägen 16D 
38663 Degerhamn 
 
Ventlinge 2:14   

Ulla-Britt Halvardsson 

Södra Strandgatan 7, 2 tr,  

25224 Helsingborg    

Ventlinge 2:4   

Fia, Sune Sellstedt 

Ankdammsgatan 27, lgh 1502 

17167 Solna      

Ventlinge 7:59   

Ventlinge Byggnadsförening 

C/O Rundgren, Badvägen 3 

38663 Degerhamn     

Ventlinge 7:91   

Bengt Petersson 

Södra Sandåsgatan 53 

38634 Färjestaden   

Ventlinge 7:80   

Tomas Wincent  

Katarina Kyrkobacke 3, lgh 1105 

11620 Stockholm 

Helena Helin 

Bergsgatan 17, lgh 1401 

11228 Stockholm 
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WSP Environmental Sverige  

371 21 Karlskrona  

Besök: Högabergsgatan 3  

 

T: +46 10 7225000  

WSP Sverige AB  

Org. nr: 556057-4880  

Styrelsens säte: Stockholm  

wsp.com 1 (1) 

 

  

 

Enligt sändlista (fastigheter 

inom 100 m från 

upplagsområdet) 

 

Karlskrona 2019-12-05 

Inbjudan till samråd 

Ansökan om upplag av muddermassor från Grönhögens hamn 

Mörbylånga kommun fick under hösten 2019 tillstånd av mark- och miljödomstolen att muddra och anlägga pir i 

Grönhögens hamn. Kommunen fick dock avslag på att tillfälligt lägga upp muddermassorna för avvattning på 

föreslagen plats vid reningsverket eftersom det aktuella området delvis ligger inom strandskydd. 

Kommunen har nu därför hittat en annan plats för tillfällig uppläggning av muddermassor, mellan Ottenbyvägen och 

gamla fotbollsplanen vid medborgarhuset. Detta upplag måste dock ha tillstånd från länsstyrelsen, vilket kommunen 

nu har för avsikt att söka. Mer information finns i bilagt samrådsunderlag. 

Med anledning av detta bjuder Mörbylånga kommun in till skriftligt samråd. Synpunkter skickas till projektets 

miljökonsult: 

e-post: anna-karin.jonsson@wsp.com  

alternativt 

WSP Environmental 

Att: Anna-Karin Jonsson 

Box 34 

371 21 Karlskrona  

 

Sista dag att inkomma med synpunkter är den 3 januari 2020.  

 

Med vänlig hälsning 

Mörbylånga kommun 

 

 

 

Enligt uppdrag 

Anna-Karin Jonsson  

WSP Sverige AB 
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Wikner, Hanna

Från: Eva Dillner <eva@evadillner.com>
Skickat: den 27 december 2019 17:09
Till: Jonsson, Anna-Karin
Ämne: Muddermassor Grönhögen

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej Anna! 
 
Jag har inga invändningar mot föreslagen plats för muddermassorna. Projektet är av tillfällig natur och förlagd till en 
tid på året då man är mestadels inomhus. Det viktigaste är att hamnen blir sjövärdig och attraktiv för båtturismen. 
Däremot blir jag upprörd att ännu en myndighet sätter käppar i hjulet för landsbygdens överlevnad. Att säga nej till 
den mest logiska och nära platsen för någon parentes i lagen när alla instanser för en gångs skull är eniga är 
skamligt. Har de någon förståelse över huvud taget om glesbygdens villkor? 
Det är sällan en sak som stjälper en ort, utan en rad beslut som likt dominobrickor till slut stryper all verksamhet. 
Att kräva en annan uppläggsplats fördröjer projektet med ännu ett år samt fördyrar och komplicerar projektet. 
Risken finns nu att någon granne säger nej och då är ännu ett år till spillo. Dyrbar tid för lokala aktörer som är 
beroende av turismens utveckling. 
Varför överklagade inte kommunen tingsrättens oeniga beslut? Att låta frånvarande byråkrater sätta dagordningen 
är inte rätt väg att gå. 
Hoppas nu att projekter seglar i hamn utan fler grundstötningar. 
- - - - - - - 
Mvh/Eva Dillner 
0733-864 364 
eva@evadillner.com 
 
Nybovägen 15, 38663 Degerhamn, SWEDEN 
 
Hemsida https://www.evadillner.com 
 
Följ husbygget på https://gronhogen.home.blog 
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Jonsson, Anna-Karin

Från: Tomas Arvidsson <tomas.arvidsson@nara.ica.se>
Skickat: den 5 februari 2020 17:41
Till: Jonsson, Anna-Karin
Ämne: Hamnen i Grönhögen

Hej Anna-Karin

Jag anser att en muddring i Grönhögens hamn är av yttersta vikt för hela Öland. Grönhögen är porten till
och från Europa om man kommer båtvägen i Kalmarsund. Förhoppningen är ju att det ska bli lugnare och
tryggare att både ligga i hamnen och segla in i den samma efter att muddring och en ny pir är färdigställd.
Att lagra massorna i Grönhögen på anvisad plats måste vara det bästa sättet att lösa en tillfällig förvaring.

Lycka till med era planer, alla förbättringar på Öland gynnar oss alla.

Med vänliga hälsningar

Tomas
Ica Nära Grönhögen

ATTENTION: This e-mail may contain confidential information that is intended solely for the addressee. If you are
not the intended recipient, you should delete this message and are hereby notified that any disclosure, copying, or
distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.

PRIVACY NOTICE: Your privacy is important for us at ICA Gruppen AB and its subsidiaries (ICA). We are transparent
with how we collect and process any personal data that you share with us. More detailed information on how we
process your personal data can be found at www.ica.se/dataskydd.
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Jonsson, Anna-Karin

Från: Ellen Jönsson <ellenscjonsson@gmail.com>
Skickat: den 6 februari 2020 17:11
Till: Jonsson, Anna-Karin
Ämne: Muddring i Grönhögens hamn

Hej Anna Karin!

Jag författar detta mail på efterfrågan av synpunkter och yttranden kring muddring i Grönhögens hamn. Här är mina
tankar kring ämnet.

Jag har under tre säsonger jobbat som hamnvärd i Grönhögen och har över åren bemött mängder av gäster samt
kommit underfund med den problematik som finns kring hamnens utformning. Den kant som finns på botten och
som vågorna studsar mot när de kommer in i hamnen innebär stora problem vid stark sydvästlig vind, som ofta drar
in över Grönhögen, då det leder till ett förstärkt svall inne i hamnbassängen. Vågorna gör det mycket ogästvänligt
och vid flertalet tillfällen har det varit så illa att gäster tvingats flytta då det helt enkelt inte gått att befinna sig på
båten som dessutom riskerar att ta skada. Då det blivit allmänt känt bland många båtägare att detta är ett problem i
Grönhögens hamn leder det oundvikligen till att färre gäster besöker vår annars mycket trevliga hamn vilket är
otroligt synd och dessutom något som drabbar bygden som hålls vid liv tack vare alla turister.

Utöver problemet med svall i hamnbassängen har hamninloppet dessutom blivit mycket grundare av den sand som
förts in med vågorna. Detta är inget som syns på sjökort vilket kan bli närmast farligt då differensen, som vi med
hjälp av sjöräddningsstationen kunde mäta upp i somras, nämligen är relativt stor.

På dessa grunder vill jag påstå att muddring i Grönhögen är en nödvändig åtgärd för att hålla hamnen, och bygden,
vid liv. Det skulle innebära ett stort lyft som jag verkligen tror skulle få positivt gensvar då jag har pratat med många
entusiaster som efterfrågar satsningar på hamnen. På sikt skulle det med största sannolikhet leda till en
tillströmning av nöjda båtgäster vilket är precis vad Ölands hamnar behöver. Jag, och många med mig, ser alltså
mycket positivt på detta och ser fram emot fortsatt utveckling i ärendet som förhoppningsvis blir verklighet inom en
snar framtid eftersom det nu varit på tal under en längre period.

Hoppas detta kan vara till hjälp och tas i beaktande vid beslut.

Vänliga hälsningar,

Ellen Jönsson
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BESLUT 1 (3)
2020-02-14 551-9225-19

Postadress 391 86 Kalmar Telefon 010 223 80 00 E-post kalmar@lansstyrelsen.se

Besöksadress Regeringsgatan 1 Telefax 010 223 81 10 Hemsida www.lansstyrelsen.se/kalmar

Mörbylånga kommun
Att: Per Gustafsson
per.gustafsson@morbylanga.se

Beslut i frågan om miljöpåverkan enligt 6 kap. 26 § 
miljöbalken

Beslut

Länsstyrelsen beslutar enligt 6 kap. 26 § miljöbalken att den av Mörbylånga kommun 
(212000-0704) nedan kallat sökanden, planerade verksamheten med verksamhetskod 
90.420 och 90.40, på fastigheten Ventlinge 7:62 i Mörbylånga kommun, inte kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Avgränsningssamråd i en utökad krets 
behöver därmed inte genomföras.

Enligt 6 kap. 27 § miljöbalken får detta beslut inte överklagas särskilt.

Redogörelse för ärendet

Enligt samrådet avser sökanden att ansöka om tillstånd till behandling av icke-farligt 
avfall genom avvattning och upplag av avfall från muddring av Grönhögens hamn. 
Kommunen har fått tillstånd att muddra och schakta i hamnen bl.a. för att förbättra 
vågklimatet därmed möjligheten att angöra hamnen. 

Ett samrådsmöte har genomförts den 2 december 2019. Verksamhetsutövaren 
överlämnade inför detta möte ett samrådsunderlag till Länsstyrelsen. På mötet deltog 
även kommunen (tillsynsmyndighet). 

Av samrådsredogörelsen, som kom in till Länsstyrelsen den 5 februari framgår att 
samråd även har genomförts med närboende genom att samrådsunderlaget skickades 
ut med begäran om synpunkter samt med allmänheten, genom information på 
kommunens hemsida. 

Under samrådet har det kommit in frågor och synpunkter om transporter, placering 
av massorna, innehåll av föroreningar, obehag av lukt, behov av precisering av tid för 
lagring och förslag på alternativa platser. De har också framförts synpunkter om att 
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muddringen och förbättringar i Grönhögen hamn är viktigt för besöksnäringen och 
även för säkerheten i hamnen. 

Skäl för Länsstyrelsens beslut

Den som avser att bedriva en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska undersöka 
om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Undersökningen genomförs i form av ett undersökningssamråd. Enligt 6 kap. 26 § 
miljöbalken ska länsstyrelsen efter undersökningen i ett särskilt beslut avgöra om 
verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Den planerade verksamheten är inte en av de verksamheter som enligt 6 § 
miljöbedömningsförordningen (2017:966) alltid ska antas medföra en betydande 
miljöpåverkan.

Sökanden har i samrådsunderlaget, utifrån kriterier i 10-13 §§ miljöbedömnings-
förordningen, kommenterat verksamhetens påverkan och bedömt att verksamheten 
inte kan medföra betydande miljöpåverkan. Detta motiveras av att det är ett tillfälligt 
upplag som utformas med tätskikt på en yta utan särskilda naturvärden. Länsstyrelsen 
instämmer i denna bedömning, det kan uppkomma olägenheter genom buller, 
damning och lukt som en följd av verksamheten, men sökanden har framfört att det 
finns möjligheter att minska dessa, bland annat genom att anpassa när på året 
transporter och uppläggning görs. Länsstyrelsen anser inte att olägenheterna kan 
komma att medföra betydande miljöpåverkan i den mening som framkommer av 
kriterierna. 

Länsstyrelsen bedömer att den planerade verksamheten inte kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Samrådet kan därmed avslutas.

Miljökonsekvensbeskrivning

Eftersom verksamheten inte antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en liten 
miljökonsekvensbeskrivning lämnas in med de upplysningar som behövs för en 
bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten kan förväntas ge.

Under samrådet påpekades vissa frågor, avseende lukt, transporter, yrkande om tider 
för olika saker som tid för ianspråktagande, igångsättning och när området ska vara 
återställt. Frågan väcktes också om möjligheten att separera de massor som finns i 
punkt 9, som efter provtagningen 2012 visade sig innehålla mest förorenande ämnen, 
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detta i sådant fall på grund av att underlätta för möjligheten att återvinna massorna 
för andra anläggningsändamål. 

Länsstyrelsen noterar också att platsen där muddermassorna tillfälligt avses läggas 
omfattas av detaljplan där aktuellt område är utlagt som ”Park eller plantering”. 
Mörbylånga kommun har i december 2019 i ett tidigt samråd med 
samhällsbyggnadsenheten presenterat förslag till en ny detaljplan för bostäder på 
grannfastigheten Ventlinge 7:91. Eftersom detta område är avsatt som 
ersättningsområdet för husbilsuppställning (efter det tillfälliga bygglovet norr om 
hamnen, dnr 403-1966-28) uppger kommunen nu att fastigheten Ventlinge 7:62 i 
stället kommer att användas för uppställning av husbilar. Detta område 
överensstämmer med platsen där muddermassorna tillfälligt avses läggas. Det är av 
denna anledning viktigt att området och omgivande marker inte påverkas av 
föroreningar från muddermassorna.

Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter avseende miljökonsekvens-
beskrivningens innehåll.  

Det är lämpligt att sökanden bemöter de synpunkter som lämnats in under samrådet i 
ansökan.  

Detta beslut har fattats av Åsa Axheden, chef för Miljöenheten. Föredragande har 
varit Lotta Bohman.

Denna handling har undertecknats digitalt. Handlingen är fastställd i Länsstyrelsens 

elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.

Information om hur Länsstyrelsen Kalmar län behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kopia (via e-post):
Samhällsbyggnadskontoret, miljö i Mörbylånga kommun 
WSP, Anna-Karin Jonsson
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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
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ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING 

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 alternativt 

återanvändas för anläggningsändamål.  

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 

omhändertagning. Både muddermassorna och skiffermassorna klassas som icke farligt avfall. 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  

• Lagring av icke farligt avfall: upplag av alunskiffer i väntan på vidare transport  

Alunskiffern innehåller en del föroreningar som kan avgå när skiffern kommer i kontakt med syre. Även 

övriga muddermassor innehåller vissa föroreningar. Upplaget för avvattning av muddermassorna 

kommer därför att utformas med tätskikt så att inget lakvatten uppstår från upplaget. Gällande 

avvattning av muddermassorna av löst sediment så är principen att vattnet avgår från 

muddermassorna via avdunstning. När muddermassorna är avvattnade kommer de att provtas för att 

sedan bestämma vidare hantering.  

Muddermassorna av löst sediment och schaktmassorna av alunskiffer kommer att läggas upp avskilt 

på upplaget med skiljevägg emellan.  

De sökta åtgärderna bedöms medföra en temporär påverkan i form av buller från transporter och 

entreprenadmaskiner som också genererar utsläpp till luft. Landskapsbilden kommer att förändras 

något för det område där upplaget för muddermassorna kommer att anläggas. Massorna beräknas att 

ligga något år, varpå landskapsbilden sedan kommer att återgå till det normala. Viss lukt kan uppstå 

från upplaget, men tidigare erfarenheter av muddringar i liknande material är att detta problem är 

ytterst marginellt eller obefintligt. 

Sammantaget bedöms påverkan från åtgärderna vara liten.  
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1 INLEDNING 

1.1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Tabell 1 Administrativa uppgifter 

Verksamhetsutövare Mörbylånga kommun 

Adress Trollhättevägen 4 

Kommun, län Mörbylånga kommun, Kalmar län 

Org.nummer 212000-0704 

Telefonnummer 0480-470 00 

Juridiskt ansvarig Ann Willsund, kommunchef 

ann.willsund@morbylanga.se  

Kontaktperson Per Gustafsson, gatu- och 

servicechef 

per.gustafsson@morbylanga.se 

0485-470 42 

Fastighetsbeteckning Ventlinge 7:62 

Fastighetsägare Mörbylånga kommun 

Tillsynsmyndighet Mörbylånga kommun 

Beslutande myndighet Länsstyrelsen i Kalmar län 

 

1.2 UPPDRAGET 

WSP Sverige AB har fått i uppdrag att utreda miljökonsekvenserna av sökt verksamhet och 

sammanställa denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB:n ingår som en del i bolagets 

tillståndsansökan och syftar till att beskriva den sökta verksamhetens inverkan på människor, miljö 

och hushållningen med naturresurser. 

1.3 BAKGRUND TILL ANSÖKAN 

Grönhögens hamn är en fiske- och fritidsbåtshamn på södra Öland där det i dagsläget finns ett 60-tal 

platser för fiskebåtar och fritidsbåtar samt 20-talet gästplatser i hamnen. För att förbättra vågklimatet i 

hamnen planerar Mörbylånga kommun bland annat att muddra och schakta inom och strax utanför 

hamnområdet. Underhållsmuddring kommer också att ske i samband med detta. Tillstånd till de 

åtgärder som utgör vattenverksamhet har erhållits från Mark- och miljödomstolen. Till följd av dessa 

åtgärder uppkommer massor som tillfälligt behöver lagras, och i viss mån avvattnas. För detta tillfälliga 

upplag, placerat öster om hamnen, söker nu Mörbylånga kommun tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken. 
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1.4 GÄLLANDE TILLSTÅND 

Tillstånd enligt 11 kap miljöbalken finns för muddring och byggande av pir m.m. i Grönhögens hamn 

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

1.5 SAMRÅD OCH BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

Ett kombinerat undersöknings- och avgränsningssamråd genomfördes den 2 december 2019. Därefter 

har länsstyrelsen beslutat att verksamheten inte medför betydande miljöpåverkan, se bilaga 4 i 

ansökan. 

Vidare har samråd skett med allmänhet genom att samrådsunderlaget har funnits tillgängligt via 

kommunens hemsida. Samråd med närboende (100 m kring tänkt upplagsplats) har skett skriftligt 

genom utskick till närboende.  

Under samrådet har det givits möjlighet att inkomma med synpunkter på den planerade verksamheten 

såsom den beskrivits i samrådsunderlaget. 

En samrådsredogörelse, vilken innefattar de inkomna yttrandena i sin helhet, har upprättats, se vidare 

bilaga 3 i ansökan. 

Efter det att Mörbylånga kommun tagit del av alla synpunkter har föreliggande 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tagits fram. 
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2 METOD FÖR MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

2.1 SYFTE OCH INNEHÅLL 

En MKB är ett redskap för att lägga en grund för åtgärdens miljöhänsyn och utgör det beslutsunderlag 

som ger en samlad bedömning av den ansökta åtgärdens miljöpåverkan.  

2.2 METOD 

Arbetet med föreliggande MKB har utförts genom följande moment:  

1. Kunskapsinsamling av befintligt material gällande områdets förutsättningar 

2. Platsbesök 

3. Samråd med berörda  

4. Framtagande av MKB 

2.3 AVGRÄNSNING 

En avgränsning av innehållet i MKB:n innebär en fokusering på väsentliga frågor och miljöeffekter som 

ska konsekvensbedömas. De miljöeffekter som beskrivs och bedöms i denna MKB är: verksamhetens 

påverkan på naturmiljö, kulturmiljö, grundvatten, landskapsbild, buller, lukt och utsläpp till luft. 

Konsekvenser för miljömål och miljökvalitetsnormer beskrivs också.  

Miljökonsekvensbedömningen avgränsas även i tidsperspektiv och inom det geografiska område som 

en påverkan kan ske. 

Med planerad verksamhet avses anläggande av upplag samt uppläggning och avvattning av lösa 

muddermassor uppläggning av skiffermassor. Miljökonsekvensbedömningen avgränsas i sak till den 

planerade verksamheten.  

Geografiskt har konsekvensbedömningen i huvudsak avgränsats till det område som är direkt berört 

av planerad verksamhet i enlighet med avsnitt 3. Den geografiska avgränsningen för respektive 

miljöeffekt kan dock variera och belyses i den omfattning som bedömts vara nödvändig.  

2.4 BEDÖMNINGSGRUNDER 

Miljökonsekvensbedömningen är kvalitativ, men utgår dock i huvudsak från vissa ramar som här 

benämns som bedömningsgrunder.  

Genom att tillämpa bedömningsgrunderna kan den planerade verksamhetens miljöeffekter sättas i 

relation till respektive effekts värde.  

I föreliggande MKB används begreppen påverkan, konsekvens och åtgärd. Med påverkan avses den 

förändring av miljö- och hälsoeffekter som den planerade verksamheten medför i jämförelse med ett 

nollalternativ (se vidare avsnitt 5.3). Med konsekvens avses resultatet av påverkan och graden av 

påverkan. Påverkan och/eller konsekvensen kan vara av både direkt och indirekt art och relatera till 

miljöeffektens värde, men kan också ställas i relation till nationella, regionala och lokala miljömål, 

miljökvalitetsnormer samt nationella riktvärden, gränsvärden och gällande praxis. För att undvika eller 

för att minska negativa konsekvenser föreslås vid behov olika åtgärder (skyddsåtgärder). 

Bedömningen görs genom en sammanvägning av miljöeffektens värde och av den planerade 

åtgärdens omfattning. Påverkansgraden beskrivs enligt en femgradig skala; positiv konsekvens, ingen 

konsekvens, liten negativ konsekvens, måttlig negativ konsekvens och stor negativ konsekvens, se 

nedan Tabell 2. Bedömningen görs i förhållande till nollalternativet som beskrivs i avsnitt 5.3. 
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I förekommande fall bör även en bedömning göras av de kumulativa effekterna från andra 

verksamheter. 

Tabell 2 Bedömningsgrunder  

Positiv 

konsekvens 

 

Verksamheten medför en 

förbättring för människans 

hälsa och/eller miljö som ges 

vikt vid bedömning mellan 

värden/aspekter. 

- Verksamheten bidrar på ett tydligt sätt med åtgärder i 

miljömålens riktning. 

Ingen 

konsekvens 

Verksamheten bedöms inte 

medföra någon effekt, antingen 

positiv eller negativ, på 

värdet/aspekten. 

- Inga relevanta objekt i området som kan påverkas. 

- Ingen uppenbar effekt på relevanta objekt. 

Liten negativ 

konsekvens 

Verksamheten bedöms endast 

medföra negativ påverkan av 

mindre art och omfattning som 

inte innebär någon betydande 

försämring eller skada av 

värdet/aspekten. 

- Vanligt förekommande påverkan. 

- Påverkan på vanligt förekommande värden som tål viss 

påverkan. 

- Påverkan som accepteras inom gällande regelverk och 

rekommendationer. 

Måttlig 

negativ 

konsekvens 

Verksamheten bedöms 

medföra påverkan av måttlig art 

och omfattning som innebär en 

försämring av eller mindre 

skada på värdet/aspekten. 

- Påverkan på vanligt förekommande men känsliga värden. 

- Påverkan med måttlig konsekvens kan vara en 

tydlig/förhållandevis stor konsekvens, men i förhållande till 

miljönyttan med föreslagen verksamhet eller i förhållande till en 

åtgärd som vidtas för att mildra konsekvensen så kan 

konsekvensen ändå anses vara acceptabel/begriplig. 

Stor negativ 

konsekvens 

Verksamheten bedöms 

medföra påverkan av större art 

och omfattning som innebär en 

allvarlig försämring av eller 

skada på värdet/aspekten. 

- Påverkan på ett unikt värde. 

- För de fall åtgärder kan vidtas som mildrar konsekvenserna kan 

dessa istället komma att bedömas som måttlig eller liten negativ 

konsekvens. 
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3 DEN ANSÖKTA VERKSAMHETEN 

Mörbylånga kommun planerar att anlägga ett tillfälligt upplag för lösa muddermassor och uppschaktad 

skiffersten (nedan kallat skiffermassor) på fastigheten Ventlinge 7:62 från muddringen av Grönhögens 

hamn. 

Massorna kommer att ligga upplagda under högst ett års tid. 

3.1 MUDDERMASSOR 

Muddermassorna av lösa 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 avleds 

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.  

3.2 SKIFFERMASSOR 

Skiffermassor kommer att uppstå från schaktningen i hamnen. Massorna innehåller vissa föroreningar 

och laktester kommer att göras efter uppläggningen för att kunna bestämma vidare hantering. 

Beroende på resultaten av detta kommer skiffermassorna transporteras till godkänd 

mottagningsanläggning eller återanvändas för anläggningsändamål. 

Skiffermassorna binder till skillnad från muddermassorna inte lika mycket vatten vilket betyder att det 

inte finns något behov av avvattning av dessa massor. För skiffermassorna behöver upplaget därför 

endast användas i väntan på borttransport. 

Transporter av massor kommer att ske med lastbil.  

3.3 FÖRORENADE MASSOR 

Provtagning på alunskiffern visar att inga av de analyserade parametrarna uppmätte halter 

överstigande Avfall Sveriges riktvärde för farligt avfall (FA)1.  

I två provpunkter (A och C) uppmättes arsenik, nickel och bensen i halter över Naturvårdsverkets 

riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM)2. I provpunkt B uppmättes kadmium och zink i 

halter över MKM. Övriga analyserade parametrar för alunskiffern uppmättes i halter under MKM se PM 

provtagning av alunskiffer, Grönhögens hamn, bilaga 5.1.  

Även de lösa muddermassorna innehåller vissa föroreningar. 

En sedimentundersökning är utförd för hamnbassängen 2012. Prover på sediment togs i 

hamnbassängen samt i inloppet och har analyserats på metaller, TBT, PCB, PAH, BTEX och 

                                                   
1 Avfall Sverige, 2019. Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor. Rapport 2019:01. 

2 Naturvårdsverket, 2009a. Riktvärden för förorenad mark. Rapport 5976. 
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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. Sedimentproven visar på halter av 

TBT (tributyltenn som härstammar från båtbottenfärger) över MKM. Inga av de analyserade 

parametrarna uppmätte halter överstigande Avfall Sveriges riktvärde för farligt avfall (FA). För 

fullständig utredning, se bilaga 5.2. 

3.4 UTFORMNING 

Ytan för upplaget beräknas uppgå till ca 6 400 m2 med en kapacitet att lagra ca 8 500 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 2 till ansökan. En gestaltning av hur 

utsikten över upplagsmassorna kan komma att se ut ses nedan i Figur 1 och från vilken punkt som 

gestaltningen utgår ifrån i Figur 2. 

 

Figur 1 Illustration av hur upplaget med upplagsmassorna kommer att se ut från tomtgränsen vid närmsta hus. 
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Figur 2 Grön vinkel utanför närmaste bostad visar plats för utsikt över upplagsmassorna som används i illustrationen ovan. 

 

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 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. 

Muddermassorna av löst sediment och schaktmassorna av alunskiffer kommer att läggas upp avskilt 

på upplaget med skiljevägg emellan. 

Platsen för upplaget återställs i samråd med den kommunala tillsynsmyndigheten efter avslutad 

verksamhet. 
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4 ÖVERGRIPANDE OMRÅDESBESKRIVNING 

Området för upplaget är lokaliserat öster om väg 136 (Ottenbyvägen) på fastigheten Ventlinge 7:62 

(se Figur 3).  

 

Figur 3. 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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Fastigheten ägs av Mörbylånga kommun. Ytan utgörs idag av naturmark. 

Nedan i Figur 4 ses området för det planerade upplaget. 

 

Figur 4 Platsen för upplag. 

I närområdet kring den planerade upplagsplatsen finns främst bostadsbebyggelse, obebyggd 

naturmark (alvarmark) samt en f d fotbollsplan.  

Bostadshus finns på andra sidan av väg 136 (Ottenbyvägen), vilket är ca 50 m från det tillfälliga 

upplaget. 

4.1 PLANER 

4.1.1 Översiktsplan 

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

markanvändning för upplagsplatsen.3  

4.1.2 Detaljplan 

Platsen för uppläggning av muddermassor omfattas av detaljplan M174 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.5 Eftersom upplaget av massorna är ett tillfälligt upplag under maximalt ett år, bedöms att 

den sökta verksamheten inte strider mot gällande detaljplan. 

4.1.3 Naturvårdsplan 

En naturvårdsplan finns för området det stora alvaret ca 300 m öster om Grönhögens hamn.  

4.2 PÅGÅENDE MARKANVÄNDNING  

Enligt SGU:s jordartskarta utgörs jordarten på platsen för upplagsplatsen av berg. Bergarten utgörs av 

kalksten och lerskiffer, enligt SGU:s berggrundskarta. 

                                                   
3 Mörbylånga kommun, https://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/ovesiktsplaner-
detaljplaner/oversiktsplan/  
4 Förslag till ändring av byggnadsplanen för Grönhögen i Ottenby kommun, Kalmar län, fastställd år 
1959 
5 Boverket, https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/anvandning-av-allman-plats/  
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Området är inte utpekat som ett potentiellt förorenat område, enligt länsstyrelsernas EBH-databas. 

Inom uppläggningsplatsen för muddermassor kommer markanvändningen att ändras temporärt från 

gräsyta till uppläggningsplats. Gräsytan används inte för något särskilt idag. 

4.3 RIKSINTRESSEN OCH OMRÅDESSKYDD 

En inventering av riksintressen och områdesskydd i anslutning till området är gjord i Länsstyrelsens 

karttjänst webbGIS för Kalmar län. Resultatet presenteras i följande avsnitt. 

4.3.1 Riksintressen 

Öster samt norr om uppläggningsplatsen ligger naturområdet Stora alvaret, vilket är av 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 riksintresseområde är Grönhögens hamn som utgör en fiskehamn av 

riksintresse och område av riksintresse för yrkesfiske enligt 4 kap § 5 miljöbalken. Området ingår även 

i riksintresseområdet Öland när det gäller rörligt friluftsliv och riksintresseområdet för obruten kust 

Smålands skärgård-Simpevarp samt Öland.  

Knappt 1 km söder om uppläggningsplatsen finns även ett riksintresseområde för kulturmiljövård, se 

Figur 5.  

 

Figur 5 Karta över riksintressen i närheten av upplagsplatsen. Riksintresse för friluftsliv och naturvård är markerat med ljusgrönt 

respektive mörkgrönt i den nordöstra delen av bilden. Riksintresse för kulturmiljö är markerat rött i sydöstra delen av bilden. 6 

4.3.2 Områdesskydd 

Stora alvaret är klassat som ett Natura 2000-område enligt habitatdirektivet och fågeldirektivet. Det är 

beläget ca 150 m öster samt ca 60 m norr om uppläggningsplatsen med utgångspunkt från 

mittpunkten av upplagsområdet, se Figur 6. 

                                                   
6 Länsstyrelserna, http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Kalmar/Underlag/  

Uppläggnings-

plats 

Page 60 of 235

http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Kalmar/Underlag/


Sida 15 av 27 
 

 

Figur 6 Natura 2000-område markerat vilket är beläget öster samt norr om uppläggningsplatsen. 

Ett vattenskyddsområde finns drygt 350 m norr om uppläggningsplatsen, se Figur 7.  

 

Figur 7 Vattenskyddsområde markerat med lila, beläget norr om uppläggningsplatsen. 

Upplagsområdet omfattas inte av strandskydd. 

  

Uppläggningsplats 

Uppläggningsplats 
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5 ALTERNATIV 

5.1 LOKALISERING 

Två lokaliseringsalternativ har undersökts för upplaget, se Figur 8. Huvudalternativet, lokalisering 1, 

ligger öster om Ottenbyvägen, markerad med röd ring i figuren nedan. Lokalisering 2 ligger väster om 

Ottenbyvägen och är markerad med grå ring i figuren nedan. Eftersom alternativ 1 är en sedan 

tidigare iordningsställd yta med låga naturvärden till skillnad från lokaliseringsalternativ 2 som har 

högre naturvärden och marken är ej tidigare iordningställd har Mörbylånga kommun valt alternativ 1 

som sökt alternativ.     

I tidigare tillståndsansökan undersöktes fem andra alternativ varav ett ansågs vara rimligt, vilket dock 

förkastades av mark- och miljödomstolen då halva arean låg inom strandskyddat område. 

 

Figur 8 Undersökta lokaliseringar för upplag markerade med pil samt grå och röd ring, där det högra alternativet markerat med 
röd ring har valts. De blårastrerade ytorna är kommunalägda fastigheter. 
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5.2 ALTERNATIV UTFORMNING 

En alternativ utformning av upplaget skulle vara att anordna ett upplag med vallar utan tätskikt. Detta 

skulle dock medföra infiltration av vatten i marken och eftersom massorna innehåller vissa 

föroreningar har en tät utformning av upplaget valts. Andra metoder för tätning finns, t ex asfalt eller 

betong, men eftersom upplaget är tillfälligt har det inte bedömts vara en bra lösning.  

5.3 NOLLALTERNATIV 

En MKB som upprättas för en verksamhet som antas medföra betydande miljöpåverkan ska även 

innehålla en beskrivning av ett s.k. nollalternativ. Nollalternativet är ett jämförelsealternativ som avser 

situationen om planerad verksamhet i enlighet med ansökan inte genomförs. Ett nollalternativ innebär 

således att platsen för verksamheten genomgår en annan utveckling än vad som skulle vara fallet om 

den ansökta verksamheten blev av.  

Ett nollalternativ innebär i det här fallet att inget upplag anläggs och att vidare utredningar måste 

vidtas gällande vart mudder- och schaktmassorna ska transporteras innan åtgärderna i hamnen kan 

genomföras. 

  

Page 63 of 235



Sida 18 av 27 
 

6 UNDERLAG FÖR BEDÖMNING 

6.1 MILJÖMÅL 

I Sverige finns 16 antagna nationella miljökvalitetsmål. Dessa skall vara vägledande vid fysisk 

planering och projektering. Följande mål har bedömts som relevanta för denna MKB: 

- God bebyggd miljö 

- Ett rikt växt och djurliv 

De sexton nationella miljökvalitetsmålen kan i varje län anpassas och preciseras i form av regionala 

mål. Kalmar län har inte satt några egna regionala miljömål utan följer de nationella 

miljökvalitetsmålen med preciseringar och etappmål. Undantaget är ett mer ambitiöst mål vad gäller 

fossilbränslefri region där Kalmar län har som mål att vara en fossilbränslefri region 2030. 7  

Mörbylånga kommun har förutom de nationella och regionala målen satt en egen klimatstrategi 2017–

2020. Inga övriga lokala miljömål är satta för kommunen och den sökta verksamheten berörs inte av 

några lokala mål. 

En bedömning av hur den sökta verksamheten påverkar de nationella miljömål som är relevanta för 

verksamheten beskrivs i Tabell 3.  

Tabell 3 Den sökta verksamhetens påverkan på de nationella miljömålen.  

Nationella miljömål Sökta åtgärders påverkan på 

miljömålen 

God bebyggd miljö Sökta åtgärder är tillfälliga och av så 

marginell omfattning att de inte motverkar 

målen. 

Ett rikt växt- och djurliv Sökta åtgärder är tillfälliga och är av så 

marginell omfattning att de inte motverkar 

målen.  

 

  

                                                   
7 Länsstyrelsen Kalmar län  
http://www.lansstyrelsen.se/Kalmar/sv/miljo-och-klimat/miljomal/Pages/default.aspx  
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6.2 MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken 1999. 

Avsikten med normerna är att förebygga eller åtgärda miljöproblem, uppnå miljökvalitetsmålen och att 

efterleva EG-direktiv. 

Enligt 5 kap. miljöbalken ska en miljökvalitetsnorm ange de föroreningsnivåer eller störningsnivåer 

som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen 

kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. Normvärden finns för timmar, dygn och år. En 

miljökvalitetsnorm anses vara överträdd om minst ett av dessa normvärden överskrids.  

Vid tillståndsgivning enligt miljöbalken ska säkerställas att tillståndet inte medverkar till att några 

miljökvalitetsnormer överskrids. 

I dag finns det miljökvalitetsnormer för:  

 olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477) 

 olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660) 

 olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) 

 omgivningsbuller (SFS 2004:675) 

Relevanta miljökvalitetsnormer för verksamheter är miljökvalitetsnormerna för grundvatten och 

utomhusluft. Sökt verksamhets påverkan i förhållanden till miljökvalitetsnormerna redovisas under 

respektive avsnitt i kapitel 7. 
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7 KONSEKVENSBEDÖMNING 

Följande kapitel redovisar dels förutsättningar för planerad verksamhet, dels den påverkan och de 

konsekvenser som bedöms uppstå på miljön och människors hälsa till följd av planerad verksamhet. 

Konsekvensbedömningen är uppdelad i sektioner för respektive aspekt. Följande information ges för 

varje typ av påverkan:  

• Förutsättningar  

• Påverkan och konsekvenser  

• Skyddsåtgärder  

• Samlad bedömning 

En jämförelse görs också med nollalternativet, vilket beskrivs vidare i avsnitt 5.3. 

Miljökonsekvensbedömningen är kvalitativ, men utgår dock i huvudsak från vissa ramar och 

påverkansgraden beskrivs i denna MKB utifrån en femgradig skala; positiv konsekvens, ingen 

konsekvens, liten negativ konsekvens, måttlig negativ konsekvens och stor negativ konsekvens, se 

avsnitt 8 Samlad bedömning. Se även avsnitt 2.4 Bedömningsgrunder. 

7.1 NATURMILJÖ 

7.1.1 Förutsättningar 

Det stora alvaret är beläget ca 150 m öster samt ca 60 norr om uppläggningsplatsen och är klassat 

som ett Natura 2000-område. För mer information om området, se kapitel 4.2.  

Sökning för hotade arter har gjorts på artportalen.se (2019). Sökytan för hotade arter kan ses i Figur 9 

nedan.  

 

 

Figur 9 Sökytan för hotade arter på artportalen.se.  

 

I nedanstående Tabell 4 listas hotade arter som iakttagits i närområdet. 
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Tabell 4 Tabell över hotade arter i närområdet.8 

 Artnamn Vetenskapligt namn Rödlistekategori Antal 

 Ölandskungsljus Verbascum densiflorum EN (starkt hotad) 10 

 Grågult kapuschongfly Cucullia lychnitis VU (sårbar) 1 

 Havsörn Haliaeetus albicilla NT (nära hotad) 1 

 Fjällvråk Buteo lagopus NT (nära hotad) 1 

 Gråtrut Larus argentatus VU (sårbar) 2 

 Silltrut Larus fuscus NT (nära hotad) 1 

 Tornseglare Apus apus VU (sårbar) 1 

 Gröngöling Picus viridis NT (nära hotad) 4 

 Stare Sturnus vulgaris VU (sårbar) 1 

 Rosenfink Carpodacus erythrinus VU (sårbar) 1 

 

Ölandskungsljus, som är starkt hotad, har observerats 140 m söder om uppläggningsplatsen vid 

Grönhögens gamla skola. Inga observationer av arten har skett inom området för det planerade 

upplaget (se nedan). Vid en större sökyta (mer än 200 m från uppläggningsplatsen) har även ängshök 

och brun glada observerats söder om området, vilka båda är klassade som starkt hotade. Dessa 

bedöms dock inte häcka i närheten av upplaget. 

Det ska dock noteras att Artportalen har en begränsning då systemet enbart visar de observationer 

som rapporterats in till databasen. Därtill visas inte fynd som förlagts med sekretesskydd vid en 

sökning av publika fynd. Ett utdrag från Artportalen är således inte alltid helt förenligt med ett områdes 

fauna och flora, men ger ändå en god översiktsbild av ett områdes naturvärden. 

Vid sökning på endast området för uppläggning, se Figur 10, resulterade sökningen i ”inga fynd”. 

 

Figur 10 Sökytan för hotade arter på artportalen.se, begränsad till endast uppläggningsområdet. Inga observerade arter finns för 

detta område. 

                                                   
8 www.artportalen.se (2019) 
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7.1.2 Skyddsåtgärder 

Uppläggningsplatsen kommer att vara tät för att förhindra att lakvatten når ut i omgivningen.  

7.1.3 Påverkan och konsekvenser 

Uppläggningsplatsen för massorna är lokaliserad på en gräsbevuxen yta och bedöms ge en tillfällig 

och liten påverkan.   

Risken för störning av hotade fågelarter under häckningsperioden bedöms vara liten, eftersom det i 

artportalen inte finns några noteringar om hotade arter som bedöms häcka i närområdet.  

7.1.4 Samlad bedömning 

Sammanfattningsvis bedöms sökt verksamhet medföra en liten negativ konsekvens för naturmiljön. 

7.2 KULTURMILJÖ  

7.2.1 Förutsättningar 

Hela södra delen av Öland finns med 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, och dels på grund av ölänningarnas 

mångtusenåriga påverkan på bygden, allt sedan stenåldern. 

7.2.2 Skyddsåtgärder 

Inga skyddsåtgärder krävs för de planerade åtgärderna med avseende på kulturmiljön. 

7.2.3 Påverkan och konsekvenser 

Åtgärderna medför ingen påverkan på kulturmiljön i området. 

7.2.4 Samlad bedömning 

Den ansökta verksamheten medför ingen konsekvens på kulturmiljön. 
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7.3 GRUNDVATTEN 

7.3.1 Förutsättningar 

Uppläggningsplatsen berörs av grundvattenförekomsten Västra Ölands kalkberg (SE629295-155070) 

med miljökvalitetsnormen god kemisk och kvantitativ status, se Tabell 5 nedan.  

Tabell 5 Klassificering och miljökvalitetsnorm för vattenförekomst västra Ölands kalkberg (SE629295-155070). Källa: 

Vatteninformationssystem Sverige (VISS), www.viss.lansstyrelsen.se 

 Västra Ölands kalkberg 

SE629295-155070 

Kvantitativ status 

 Miljökvalitetsnorm God kvantitativ status 

 Statusklassning God 

Kemisk status 

 Miljökvalitetsnorm God kemisk grundvattenstatus 

 Statusklassning God 

7.3.2 Skyddsåtgärder 

Upplaget för avvattning av muddermassorna kommer att utformas med tätskikt så att inget lakvatten 

kan nå ut från upplaget. När massorna är avvattnade kommer de att provtas för att sedan bestämma 

vidare hantering.  

7.3.3 Påverkan och konsekvenser 

De planerade åtgärderna bedöms inte påverka grundvattnet eftersom upplaget utformas med tätskikt. 

7.3.4 Samlad bedömning 

Sökt verksamhet medför ingen konsekvens för grundvattnet i området och påverkar således inte om 

miljökvalitetsnormerna för grundvatten innehålls. 

7.4 LANDSKAPSBILD 

7.4.1 Förutsättningar 

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. 

I Figur 1 ovan visas en illustration hur upplaget kommer att se ut i landskapet. 

Page 69 of 235

http://www.viss.lansstyrelsen.se/


Sida 24 av 27 
 

7.4.2 Påverkan och konsekvenser 

Landskapsbilden förändras under tiden som upplaget är i drift, vilket rör sig om något år.  

Området för upplaget planeras efter drift att återställas i samråd med tillsynsmyndigheten. 

7.4.3 Samlad bedömning 

Sökt verksamhet bedöms medföra en liten negativ konsekvens vad gäller landskapsbilden inom 

uppläggningsplatsen under den begränsade upplagstiden.  

7.5 BULLER 

7.5.1 Förutsättningar 

Visst buller kommer att uppstå från transporter och entreprenadmaskiner under tiden som åtgärderna 

genomförs. 

7.5.2 Skyddsåtgärder 

Inga skyddsåtgärder bedöms vara motiverade. 

7.5.3 Påverkan och bedömning 

Sökt verksamhet kan medföra en ökad bullernivå i form av ökade antal transporter under en kort 

period när massorna fraktas till och från upplaget.  

7.5.4 Samlad bedömning 

Sökt verksamhet bedöms medföra liten negativ konsekvens vad gäller buller under arbetstiden.  

7.6 LUKT OCH UTSLÄPP TILL LUFT 

7.6.1 Förutsättningar  

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

under planerade arbeten. Transporterna består framförallt av transport av massor från hamn till 

uppläggningsplats samt borttransport av massor till godkänd mottagare eller återanvändning. 

Utsläppen till luft utgörs framförallt av koldioxid, kväveoxider och kolväten.  

Viss risk finns för att lukt kan uppstå från upplaget. Det bedöms dock vara god luftomsättning i 

området eftersom omgivningen är öppen. 

7.6.2 Skyddsåtgärder  

Krav kommer att ställas på entreprenören att i möjligaste mån använda förnyelsebara bränslen, t ex 

RME eller HVO. 

7.6.3 Påverkan och konsekvenser  

Koldioxidutsläppen bidrar till växthuseffekten. 

Utsläppen av kväveoxider bidrar till försurningen av mark och vatten. Kväveoxiderna bidrar även till 

övergödningen av mark och vatten. Lokalt kan höga halter kväveoxider ge upphov till negativa 

hälsoeffekter för människan. Utsläpp av kväveoxider kan tillsammans med utsläpp av kolväten bidra till 

att det bildas marknära ozon och andra s.k. fotokemiska oxidanter, vilka bland annat skadar 

växtligheten.  
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Jämfört med nollalternativet blir det något mer utsläpp till luft än om åtgärderna inte hade genomförts. 

Påverkan från utsläppen bedöms dock försumbara. 

Upplaget kan medföra att lukt sprids i närområdet, men tidigare erfarenheter av muddringar i liknande 

material är att detta problem är ytterst marginellt eller obefintligt.  

7.6.4 Samlad bedömning 

Den planerade verksamheten kommer inte medföra några luftutsläpp av betydelse och bedöms inte 

försvåra uppnåendet av miljökvalitetsnormerna för luft. 

8 SAMLAD BEDÖMNING 

I Tabell 6Tabell 6 Sammanställning av bedömda konsekvenser och risker för människors hälsa och 

miljö. Bedömningen tar hänsyn till de skyddsåtgärder som planeras och som har redovisats under 

respektive avsnitt. har bedömningen för samtliga aspekter som beskrivs i föreliggande MKB 

sammanställts. Därefter görs en samlad bedömning av projektets totala miljökonsekvenser för 

människors hälsa och miljö.  

Tabell 6 Sammanställning av bedömda konsekvenser och risker för människors hälsa och miljö. Bedömningen tar hänsyn till de 

skyddsåtgärder som planeras och som har redovisats under respektive avsnitt. 

Positiv konsekvens 
Ingen/obetydlig 

konsekvens 

Liten negativ 

konsekvens 

Måttlig negativ 

konsekvens 

Stor negativ 

konsekvens 

Bedömd konsekvens Sammanfattning bedömning 

Naturmiljö 

Inga skyddade naturvärden påverkas och inga rödlistade eller på 

annat sätt skyddsvärda arter påverkas av ansökt verksamhet. En 

gräsbevuxen yta kommer dock att tas i anspråk men konsekvensen 

bedöms som liten då upplaget är tillfälligt. 

Kulturmiljö  Ingen konsekvens på kulturmiljön i området. 

Grundvatten Ingen konsekvens på grundvattnet. 

Landskapsbild 

Liten negativ konsekvens då landskapsbilden kommer att förändras 

temporärt då upplaget är i drift. 

Buller 

Liten negativ konsekvens eftersom det endast en temporär påverkan 

under tiden då åtgärderna utförs. 

Lukt och utsläpp till luft 

Obetydlig konsekvens eftersom luftutsläppen är marginella och 

tidigare erfarenheter av muddringar i liknande material är att 

luktproblem är ytterst marginella eller obefintliga. 

 

Utifrån sammanställningen av konsekvensbedömningen för respektive aspekt i Tabell 6 kan 

konstateras att planerad verksamhet som mest ger upphov små negativa konsekvenser avseende 

naturmiljö, landskapsbild och buller. 
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9 REDOVISNING AV MEDLEMMARNAS 
SAKKUNSKAP 

I arbetet med att ta fram miljökonsekvensbeskrivningen har följande personer deltagit: 

Anna-Karin Jonsson, som är uppdragsledare i projektet, har ansvarat för både samrådsprocessen och 

arbetet med MKB:n i projektet. Antonia Doss och Hanna Wikner har varit utredare i projektet och 

stöttat upp både vad gäller MKB:n och samrådsprocessen.  

Anna-Karin Jonsson 

Anna-Karin är civil Ing Lantmäteri inriktning Environmental Engineering med examen 1995. Anna-

Karin har sedan år 2001 arbetat som konsult på WSP med MKB:er både till vatten- och 

industriverksamhet. Idag utgör prövning av vattenverksamhet, inklusive samråd, framtagande av 

prövningshandlingar samt miljöbedömningar en stor del av Anna-Karins arbetsområde. Anna-Karin 

har även tidigare under sex år arbetat MKB:er och tekniska miljöutredningar som konsult på olika 

konsultföretag.   

Antonia Doss 

Antonia har en masterexamen i strategiskt miljöarbete från Lunds universitet från 2017 och har arbetat 

med tillståndsprövningar enligt miljöbalken i fyra år. Hon har arbetat på WSP sedan 2018. 

Dessförinnan arbetade Antonia en kortare tid som miljöinspektör på kommun och som miljökonsult på 

ett privat företag (parallellt med studierna).  

Hanna Wikner 

Hanna har en kandidatexamen som Naturvårdsingenjör med inriktning mot vattenvård med examen 

2001. Hanna har även kompletterat sin utbildning med ett påbyggnadsår inom miljö- och hälsoskydd. 

Hanna har arbetat som konsult på WSP sedan 2003 med bla att upprätta MKB:er åt olika 

verksamheter. Hanna har innan sin anställning på WSP arbetat som Miljö- och hälsoskyddsinspektör.  
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VI ÄR WSP 

 

 

 

WSP Sverige AB 
Box 34  

371 21 Karlskrona  
Besök: Högabergsgatan 3   
 
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 39 000 

medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 

hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 

medarbetare. wsp.com 
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 http://ams.corp.pbwan.net/projects/10257246/Document/3_Dokument/39_ÄTA_tillstånd_upplag/390_Underlag/Analysresultat A-C/pm - provtagning alunskiffer/PM - Provtagning av alunskiffer.docx 

PROVTAGNING AV ALUNSKIFFER, GRÖNHÖGENS HAMN 

Syfte 

Inför de planerade muddringsarbetena i Grönhögens hamn har Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Mörbylånga kommun, tagit prov på ytligt alunskiffer som ska schaktas upp. Undersökningar av 

föroreningsnivån i alunskiffret behövs för att bedöma vilken prövningsnivå enligt MPF1 som kommer 

att gälla för kommande mellanlagring. 

Provtagningen utfördes av kommunens personal efter anvisningar från WSP. 

Genomförande  

Provtagning av alunskiffer har genomförts i tre punkter, se Bilaga 1 för provpunkternas placering. 

Punkterna har fördelats över aktuellt område. 

I varje provpunkt togs material från översta lagret alunskiffer med spade. Ev. vatten som fanns på 

alunskiffer tilläts rinna av. Ungefär 3–4 dl av materialet lades i en provpåse inför analys. Provpunktens 

ungefärliga placering noterades i fält. I övrigt gjordes inga fältnoteringar. 

Proverna skickades till Synlab för analys med avseende på totalhalter av metaller och organiska 

ämnen (PAH, BTEX, aromater och alifater). Då proverna bestod av bitar i grus- och stenstorlek har 

provmaterialet malts ner av laboratoriet inför analys. 

Jämförelsevärden 

Uppmuddrade massor med sediment och alunskiffer avses lagras i ett mellanlager i avvaktan på 

återanvändning, behandling eller bortskaffning. Analysresultaten har därför jämförts med 

Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad jord och Avfall Sveriges riktvärden för när förorenade 

massor bedöms vara farligt avfall. 

Då mellanlagringen upphör kommer en bedömning av massornas föroreningsinnehåll att behöva 

göras utifrån t ex Naturvårdsverkets Handbok 2010:1 avseende återvinning av avfall i 

anläggningsarbeten och de s k deponiföreskrifterna (NFS 2004:10). 

Resultat  

Inga av de analyserade parametrarna uppmättes i halter överstigande Avfall Sveriges riktvärden för 

farligt avfall (FA)2.  

                                                   
1 Miljöprövningsförordningen  SFS 2013:251 

2 Avfall Sverige, 2019. Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor. Rapport 2019:01. 
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 http://ams.corp.pbwan.net/projects/10257246/Document/3_Dokument/39_ÄTA_tillstånd_upplag/390_Underlag/Analysresultat A-C/pm - provtagning alunskiffer/PM - Provtagning av alunskiffer.docx 

I provpunkt A och C uppmättes arsenik, nickel och bensen i halter över Naturvårdsverkets riktvärde för 

mindre känslig markanvändning (MKM)3. I provpunkt B uppmättes kadmium och zink i halter över 

MKM. Koppar, alifater och aromater påträffades i halter över riktvärde för känslig mark (KM) i punkt A 

och C. Övriga analyserade parametrar uppmättes i halter under KM. Sammanställning av resultat mot 

riktvärden redovisas i Bilaga 2 och analysrapporterna från laboratorium finns i Bilaga 3. 

I Tabell 1 redovisas de ämnen som uppmättes i halter över KM. 

Tabell 1. Sammanställning över resultatet, där halter överskred riktvärde för KM. 

  

Slutsats 

Aktuella resultat avser totalhalterna av analyserade ämnen i malda prover av alunskiffer. De lakbara 

halterna av dessa ämnen i det naturligt förekommande alunskiffret är troligen betydligt lägre. 

Utifrån detta görs bedömningen att aktuell alunskiffer inte utgör farligt avfall.  

Den planerade mellanlagringen utgör, i detta avseende, därmed inte någon tillståndspliktig 

verksamhet enligt 56 § MPF (2013:251) 

Bilagor 

Bilaga 1 – Karta över provpunkter 

Bilaga 2 – Analyssammanställning mot riktvärden 

Bilaga 3 – Analysprotokoll från laboratorium 

                                                   
3 Naturvårdsverket, 2009a. Riktvärden för förorenad mark. Rapport 5976. 

 

A B C

Torrsubstans % 98,5 99,5 98,7
M indre än 

ringa risk* KM** MKM** FA***

Arsenik, As mg/kg 55 22 95 10 10 25 1000

Kadmium, Cd mg/kg 9 15 8,3 0,2 0,8 12 1000

Koppar, Cu mg/kg 140 60 120 40 80 200 2500

Nickel, Ni mg/kg 260 100 250 35 40 120 1000

Zink, Zn mg/kg 310 610 320 120 250 500 2500

Alifater >C5-C8 mg/kg 32 4,5 23 - 25 150 700

Alifater >C8-C10 mg/kg 52 7,2 30 - 25 120 700

Alifater summa >C5-C16 mg/kg 240 49 170 - 100 500 -

Aromater >C8-C10 mg/kg 11 1,3 9,3 - 10 50 1000

Aromater >C16-C35 mg/kg 25 5,1 20 - 10 30 1000

Bensen mg/kg 0,09 0,0062 0,065 - 0,012 0,04 1000
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Uppdragsnummer: 10257246 Bilaga 2 - analyssammanställning mot riktvärden

A B C

Torrsubstans % 98,5 99,5 98,7
Mindre än ringa 

risk* KM** MKM** FA***

Arsenik, As mg/kg 55 22 95 10 10 25 1000

Barium, Ba mg/kg 62 80 60 - 200 300 50000

Bly, Pb mg/kg 31 19 33 20 50 400 2500

Kadmium, Cd mg/kg 9 15 8,3 0,2 0,8 12 1000

Koppar, Cu mg/kg 15 5,9 12 40 80 200 2500

Koppar, Cu mg/kg 140 60 120 40 80 200 2500

Krom, Cr mg/kg 24 16 22 40 80 150 10000

Nickel, Ni mg/kg 260 100 250 35 40 120 1000

Vanadin mg/kg 730 300 660    

Zink, Zn mg/kg 310 610 320 120 250 500 2500

Alifater >C5-C8 mg/kg 32 4,5 23 - 25 150 700

Alifater >C8-C10 mg/kg 52 7,2 30 - 25 120 700

Alifater >C10-C12 mg/kg 67 12 48 - 100 500 1000

Alifater >C12-C16 mg/kg 87 25 69 - 100 500 10000

Alifater summa >C5-C16 mg/kg 240 49 170 - 100 500 -

Alifater >C16-C35 mg/kg 59 28 53 - 100 1000 10000

Aromater >C8-C10 mg/kg 11 1,3 9,3 - 10 50 1000

Aromater >C16-C35 mg/kg 25 5,1 20 - 10 30 1000

Aromater >C16-C35 mg/kg 1,7 <1 1,4 - 10 30 1000

Bensen mg/kg 0,09 0,0062 0,065 - 0,012 0,04 1000

Toluen mg/kg 0,54 <0,1 0,5 - 10 40 1000

Etylbensen mg/kg 0,51 <0,1 0,4 - 10 50 1000

Xylener mg/kg 1,8 <0,1 1,4 - 10 50 1000

TEX, Summa mg/kg 2,9 <0,15 2,3 - - - -

Acenaften mg/kg 0,037 0,034 0,035    

Acenaftylen mg/kg 0,045 <0,03 0,041    

Naftalen mg/kg 0,45 0,049 0,43    

PAH-L,summa mg/kg 0,53 0,083 0,51 0,6 3 15 1000

Antracen mg/kg 0,11 <0,03 0,07    

Fenantren mg/kg 1,8 0,65 1,3    

Fluoranten mg/kg 0,085 0,4 0,073    

Fluoren mg/kg 0,064 0,11 0,052    

Pyren mg/kg 0,22 0,28 0,18    

PAH-M,summa mg/kg 2,3 1,4 1,7 2 3,5 20 1000

Benso(a)antracen mg/kg 0,6 0,079 0,54    

Benso(a)pyren mg/kg 0,038 0,044 <0,03    

Benso(b)fluoranten mg/kg 0,046 0,086 <0,03    

Benso(k)fluoranten mg/kg <0,03 <0,03 <0,03    

Benso(ghi)perylen mg/kg <0,03 <0,03 <0,03    

Krysen + Trifenylen mg/kg 0,25 0,12 0,19    

Dibens(a,h)antracen mg/kg <0,03 <0,03 <0,03    

Indenol(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,03 <0,03 <0,03    

PAH-H,summa mg/kg 0,93 0,033 0,73 0,5 1 10 50

PAH,summa cancerogena mg/kg 0,93 0,33 0,73 - - - -

PAH, summa övriga mg/kg 2,8 1,5 2,2 - - - -

Resultaten från laboratorieanalyserna (enhet mg/kg TS) jämförs med: 

*Mindre än ringa risk, NV Handbok 2010:1 

\\ams.corp.pbwan.net\DavWWWRoot\projects\10257246\Document\3_Dokument\39_ÄTA_tillstånd_upplag\390_Underlag\Analysresultat A-C\Bilaga 
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Miljömanagement 3801

Box 34
371 21  KARLSKRONA

Projekt Mark

Projekt         :  10257246
Konsult/ProjNr  :  Lena-Karin Krona
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2019-11-19
Provets märkning :  A
Provtagningsdjup :  0.60 m
Provtagare :  Anders Hedlund

Ankomstdatum :  2019-11-19
Ankomsttidpunkt :  2120
Ansättningsdatum :  2019-11-21

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 98.5 %±9.85

EN16173,EN16171/ISO11885 Arsenik, As 55 mg/kg TS±11

EN16173,EN16171/ISO11885 Barium, Ba 62 mg/kg TS±12

EN16173,EN16171/ISO11885 Bly, Pb 31 mg/kg TS±6.2

EN16173,EN16171/ISO11885 Kadmium, Cd 9.0 mg/kg TS±1.8

EN16173,EN16171/ISO11885 Kobolt, Co 15 mg/kg TS±3.0

EN16173,EN16171/ISO11885 Koppar, Cu 140 mg/kg TS±28

EN16173,EN16171/ISO11885 Krom, Cr 24 mg/kg TS±4.8

EN16173,EN16171/ISO11885 Nickel, Ni 260 mg/kg TS±52

EN16173,EN16171/ISO11885 Vanadin, V 730 mg/kg TS±150
EN16173,EN16171/ISO11885 Zink, Zn 310 mg/kg TS±62

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 32 mg/kg TS±6.4
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 52 mg/kg TS±10

GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 67 mg/kg TS±20
GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 87 mg/kg TS±26

Beräknad Alifater summa >C5-C16 240 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 59 mg/kg TS±18

GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 11 mg/kg TS±3.3
GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 25 mg/kg TS±7.5

GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 1.7 mg/kg TS±0.51

SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen 0.090 mg/kg TS±0.018

SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen 0.54 mg/kg TS±0.11

SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen 0.51 mg/kg TS±0.15

Beräknad Xylener 1.8 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa 2.9 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Acenaften 0.037 mg/kg TS±0.011

GC-MS, egen metod Acenaftylen 0.045 mg/kg TS±0.014

GC-MS, egen metod Naftalen 0.45 mg/kg TS±0.14

Provet har malts före analys. Om lättflyktiga föreningar har analyserats kan det innebära vissa
förluster av dessa.

(forts.)            

Rapport Nr 19515614

Sida  1 (2)
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Miljömanagement 3801

Box 34
371 21  KARLSKRONA

Projekt Mark

Projekt         :  10257246
Konsult/ProjNr  :  Lena-Karin Krona
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2019-11-19
Provets märkning :  A
Provtagningsdjup :  0.60 m
Provtagare :  Anders Hedlund

Ankomstdatum :  2019-11-19
Ankomsttidpunkt :  2120
Ansättningsdatum :  2019-11-21

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH-L,summa 0.53 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen 0.11 mg/kg TS±0.033

GC-MS, egen metod Fenantren 1.8 mg/kg TS±0.54

GC-MS, egen metod Fluoranten 0.085 mg/kg TS±0.026

GC-MS, egen metod Fluoren 0.064 mg/kg TS±0.019

GC-MS, egen metod Pyren 0.22 mg/kg TS±0.066

Beräknad PAH-M,summa 2.3 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 0.60 mg/kg TS±0.18

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 0.038 mg/kg TS±0.011
GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 0.046 mg/kg TS±0.014

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen 0.25 mg/kg TS±0.075

GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa 0.93 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena 0.93 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga 2.8 mg/kg TS

Provet har malts före analys. Om lättflyktiga föreningar har analyserats kan det innebära vissa
förluster av dessa.

Kommentar                               

Provet har malts före analys.
Detta kan ha medfört vissa förluster för de lättflyktiga föreningarna, alifatfraktionerna >C5-C8 och >C8-C10, bensen,
toluen, etylbensen och xylener.

Resultat för PAH kan vara påverkat av störningar från andra ämnen i provet.

Linköping  2019-11-28             
Rapporten har granskats och godkänts av

Sofi Jonsson
Analysansvarig
Kontrollnr 8582 0640 8167 4733

Kopia sänds till

peter.asteberg@morbylanga.se

Rapport Nr 19515614

Sida  2 (2)
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Miljömanagement 3801

Box 34
371 21  KARLSKRONA

Projekt Mark

Projekt         :  10257246
Konsult/ProjNr  :  Lena-Karin Krona
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2019-11-19
Provets märkning :  B
Provtagningsdjup :  0.48 m
Provtagare :  Anders Hedlund

Ankomstdatum :  2019-11-19
Ankomsttidpunkt :  2120
Ansättningsdatum :  2019-11-21

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 99.5 %±9.95

EN16173,EN16171/ISO11885 Arsenik, As 22 mg/kg TS±4.4

EN16173,EN16171/ISO11885 Barium, Ba 80 mg/kg TS±16

EN16173,EN16171/ISO11885 Bly, Pb 19 mg/kg TS±3.8

EN16173,EN16171/ISO11885 Kadmium, Cd 15 mg/kg TS±3.0

EN16173,EN16171/ISO11885 Kobolt, Co 5.9 mg/kg TS±1.2

EN16173,EN16171/ISO11885 Koppar, Cu 60 mg/kg TS±12

EN16173,EN16171/ISO11885 Krom, Cr 16 mg/kg TS±3.2

EN16173,EN16171/ISO11885 Nickel, Ni 100 mg/kg TS±20

EN16173,EN16171/ISO11885 Vanadin, V 300 mg/kg TS±60
EN16173,EN16171/ISO11885 Zink, Zn 610 mg/kg TS±120

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 4.5 mg/kg TS±0.90
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 7.2 mg/kg TS±1.4

GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 12 mg/kg TS±3.6
GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 25 mg/kg TS±7.5

Beräknad Alifater summa >C5-C16 49 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 28 mg/kg TS±8.4

GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 1.3 mg/kg TS±0.39
GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 5.1 mg/kg TS±1.5

GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen 0.0062 mg/kg TS±0.0015

SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040

SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030

Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Acenaften 0.034 mg/kg TS±0.010

GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Naftalen 0.049 mg/kg TS±0.015

Provet har malts före analys. Om lättflyktiga föreningar har analyserats kan det innebära vissa
förluster av dessa.

(forts.)            

Rapport Nr 19515615
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Miljömanagement 3801

Box 34
371 21  KARLSKRONA

Projekt Mark

Projekt         :  10257246
Konsult/ProjNr  :  Lena-Karin Krona
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2019-11-19
Provets märkning :  B
Provtagningsdjup :  0.48 m
Provtagare :  Anders Hedlund

Ankomstdatum :  2019-11-19
Ankomsttidpunkt :  2120
Ansättningsdatum :  2019-11-21

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH-L,summa 0.083 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fenantren 0.65 mg/kg TS±0.20

GC-MS, egen metod Fluoranten 0.40 mg/kg TS±0.12

GC-MS, egen metod Fluoren 0.11 mg/kg TS±0.033

GC-MS, egen metod Pyren 0.28 mg/kg TS±0.084

Beräknad PAH-M,summa 1.4 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 0.079 mg/kg TS±0.024

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 0.044 mg/kg TS±0.013
GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 0.086 mg/kg TS±0.026

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen 0.12 mg/kg TS±0.036

GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa 0.33 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena 0.33 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga 1.5 mg/kg TS

Provet har malts före analys. Om lättflyktiga föreningar har analyserats kan det innebära vissa
förluster av dessa.

Kommentar                               

Analysen är utförd enligt standard, dvs på den fraktion av det inskickade provet som är < 2 mm.
Provet har malts före analys.
Detta kan ha medfört vissa förluster för de lättflyktiga föreningarna, alifatfraktionerna >C5-C8 och >C8-C10, bensen,
toluen, etylbensen och xylener.

Linköping  2019-11-26             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 8481 0444 8163 4438

Kopia sänds till

peter.asteberg@morbylanga.se

Rapport Nr 19515615

Sida  2 (2)
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Miljömanagement 3801

Box 34
371 21  KARLSKRONA

Projekt Mark

Projekt         :  10257246
Konsult/ProjNr  :  Lena-Karin Krona
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2019-11-19
Provets märkning :  C
Provtagningsdjup :  0.53 m
Provtagare :  Anders Hedlund

Ankomstdatum :  2019-11-19
Ankomsttidpunkt :  2120
Ansättningsdatum :  2019-11-21

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 98.7 %±9.87

EN16173,EN16171/ISO11885 Arsenik, As 95 mg/kg TS±19

EN16173,EN16171/ISO11885 Barium, Ba 60 mg/kg TS±12

EN16173,EN16171/ISO11885 Bly, Pb 33 mg/kg TS±6.6

EN16173,EN16171/ISO11885 Kadmium, Cd 8.3 mg/kg TS±1.7

EN16173,EN16171/ISO11885 Kobolt, Co 12 mg/kg TS±2.4

EN16173,EN16171/ISO11885 Koppar, Cu 120 mg/kg TS±24

EN16173,EN16171/ISO11885 Krom, Cr 22 mg/kg TS±4.4

EN16173,EN16171/ISO11885 Nickel, Ni 250 mg/kg TS±50

EN16173,EN16171/ISO11885 Vanadin, V 660 mg/kg TS±130
EN16173,EN16171/ISO11885 Zink, Zn 320 mg/kg TS±64

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 23 mg/kg TS±4.6
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 30 mg/kg TS±6.0

GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 48 mg/kg TS±14
GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 69 mg/kg TS±21

Beräknad Alifater summa >C5-C16 170 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 53 mg/kg TS±16

GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 9.3 mg/kg TS±2.8
GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 20 mg/kg TS±6.0

GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 1.4 mg/kg TS±0.42

SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen 0.065 mg/kg TS±0.013

SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen 0.50 mg/kg TS±0.10

SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen 0.40 mg/kg TS±0.12

Beräknad Xylener 1.4 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa 2.3 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Acenaften 0.035 mg/kg TS±0.011

GC-MS, egen metod Acenaftylen 0.041 mg/kg TS±0.012

GC-MS, egen metod Naftalen 0.43 mg/kg TS±0.13

Provet har malts före analys. Om lättflyktiga föreningar har analyserats kan det innebära vissa
förluster av dessa.

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Miljömanagement 3801

Box 34
371 21  KARLSKRONA

Projekt Mark

Projekt         :  10257246
Konsult/ProjNr  :  Lena-Karin Krona
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2019-11-19
Provets märkning :  C
Provtagningsdjup :  0.53 m
Provtagare :  Anders Hedlund

Ankomstdatum :  2019-11-19
Ankomsttidpunkt :  2120
Ansättningsdatum :  2019-11-21

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH-L,summa 0.51 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen 0.070 mg/kg TS±0.021

GC-MS, egen metod Fenantren 1.3 mg/kg TS±0.39

GC-MS, egen metod Fluoranten 0.073 mg/kg TS±0.022

GC-MS, egen metod Fluoren 0.052 mg/kg TS±0.016

GC-MS, egen metod Pyren 0.18 mg/kg TS±0.054

Beräknad PAH-M,summa 1.7 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 0.54 mg/kg TS±0.16

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen 0.19 mg/kg TS±0.057

GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa 0.73 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena 0.73 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga 2.2 mg/kg TS

Provet har malts före analys. Om lättflyktiga föreningar har analyserats kan det innebära vissa
förluster av dessa.

Kommentar                               

Provet har malts före analys.
Detta kan ha medfört vissa förluster för de lättflyktiga föreningarna, alifatfraktionerna >C5-C8 och >C8-C10, bensen,
toluen, etylbensen och xylener.

Resultat för PAH kan vara påverkat av störningar från andra ämnen i provet.

Linköping  2019-11-28             
Rapporten har granskats och godkänts av

Sofi Jonsson
Analysansvarig
Kontrollnr 8389 0449 8160 4035

Kopia sänds till

peter.asteberg@morbylanga.se
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Tel: +46 455 447 50 

Fax: +46 455 447 51 
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Styrelsens säte: Stockholm 
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Kontaktpersoner 

Anna-Karin Jonsson, WSP Environmental 0455-447 70 

Anna Nilsson, WSP Environmental  0455-447 62 
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1 Uppdrag 

Mörbylånga kommun utreder möjligheterna att muddra i hamnarna och farlederna 

vid Mörbylånga och Grönhögen. WSP har i samband med detta utfört 

sedimentundersökningar med avseende på föroreningsgrad inom aktuellt område.  

I denna rapport redovisas fältobservationer, hur och var proverna har tagits, samt 

vilka föroreningshalter som uppmätts i respektive provpunkt.  

1.1 Omfattning 

I Mörbylånga hamn har totalt 8 provpunkter undersökts. Hamnområdet i 

Mörbylånga kan ses i figur 1a. Proverna har varit placerade dels i inloppet till 

hamnen, dels i hamnbassängen. Se bilaga 1 för karta över arbetsområdet. Utvalda 

delprover inom nivåerna 0-15 cm under sedimentytan har skickats till ackrediterat 

laboratorium, ALcontrol AB, för analys.  

 

Figur 1a. Översiktskarta där Mörbylånga hamn är markerad med röd ellips.  

 

I Grönhögen hamn har totalt 9 provpunkter undersökts. Hamnområdet i Grönhögen 

kan ses i figur 1b. Proverna har varit placerade dels i inloppet till hamnen, dels i 

hamnbassängen. Se bilaga 1 för karta över arbetsområdet. Utvalda delprover inom 

nivåerna 0-30 cm under sedimentytan har skickats till ackrediterat laboratorium, 

ALcontrol AB, för analys.  
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Figur 1b. Översiktskarta där Grönhögen hamn är markerad med röd ellips. 

 

1.2 Provtagningstillfälle 

Sedimentprovtagningen i Mörbylånga hamn genomfördes den 16 januari 2012. 

Sedimentprovtagningen i Grönhögen hamn genomfördes den 17 januari 2012. 

2 Metod 

2.1 Fältorganisation 

Provtagningarna utfördes från båt med hjälp av olika typer av sedimentprovtagare. 

Fältpersonal från WSP Environmental var Anna Nilsson. 

2.2 Väderförhållanden 

Väderförhållandena den 16 januari 2012 innebar minusgrader och lätt nederbörd. 

Detta innebar isbildning som i viss mån försvårade båtens navigering inne i 

Mörbylånga hamn. Även den 17 januari var det minusgrader, men ingen isbildning i 

Grönhögen hamn. 
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2.3 GPS-positionering  

För positionering i fält användes vid båda tillfällena en GPS-mottagare, monterad på 

båten. Via en knapptryckning när provtagaren nådde botten, koordinatsattes 

provpunkterna under pågående provtagning. Provpunkternas koordinater redovisas i 

fältprotokollen i bilaga 2. 

2.4 Sedimentprovtagning  

För att kunna ta djupa sedimentprover användes en rörprovtagare av typen 

kajakprovtagare. Provtagaren kan generera prover ner till ca 0,45 m i mjuka, leriga 

och gyttjiga sediment. Provtagaren består av ett plexiglasrör med yttre diameter 

90 mm, vikter och en stängningsmekanism. Provtagaren sänkts ner mot botten för 

hand via ett rep och stängs automatiskt när den nått sedimenten och dras uppåt.  

I hårda sediment, där kajakprovtagaren inte kan generera prover, användes en 

gripskopa av typen Van Veen, 2 liter. Provtagaren sänks ner mot botten för hand i 

öppet tillstånd och stängs när dess käftar träffat bottenytan och provet tagits. Van 

Veen kan generera prover i sandiga, steniga, grusiga, leriga och gyttjiga sediment. 

Vid provtagningen blir proverna störda och beroende på sedimentets 

sammansättning kan det vara svårt att avgöra vilket som är sedimentens överyta och 

hur djupt ner i sedimentet som provet tagits.  

Provernas längd mättes innan de togs ut ur rörprovtagaren och placerades på en 

rengjord träyta. Sedimenttyp och lukt noterades och delprover togs om hand i 

diffusionstäta plastpåsar. För fältprotokoll med provbeskrivning, se bilaga 2.  

2.5 Analyser  

Sedimentproverna hölls kylda och utvalda prover skickades till ackrediterat 

laboratorium, ALcontrol AB i Linköping för analys. Övriga prover sparas i tre 

månader för eventuell framtida analys.  

2.6 Utvärdering av föroreningshalter 

För att få en uppfattning om hur förorenade sedimenten är har analysresultaten 

jämförts med bedömningsgrunderna för förorenade sediment i kust och hav, 

Naturvårdsverkets rapport 4914. Riktvärdena utgår inte från ekotoxikologiska 

riskutvärderingar utan från svenska bakgrundshalter. Jämförelsen visar därmed 

endast om halterna förefaller höga eller låga i ett nationellt perspektiv.  

Analysresultaten för metaller, PCB och PAH har även jämförts mot hur stor 

påverkan från punktkälla som förekommer, Naturvårdsverkets rapport 4918. 

För TBT, Tributyltenn, saknas svenska riktvärden. Norska förvaltningsmässiga 

gränsvärden och finska kvalitetskriterier för muddermassor har istället tillämpats. 

Norge har även effektbaserade gränsvärden för TBT, vilka är baserade på 

ekotoxikologiska tester och ligger på betydligt lägre nivåer än de 

förvaltningsmässiga gränsvärdena.  
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För BTEX och fraktionerade alifater och aromater jämförs värdena mot 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. Halterna delas in i 

känslig markanvändning (KM) respektive mindre känslig markanvändning (MKM). 

Dessa jämförelsevärden är inte direkt tillämpbara men riktvärdena ger en indikation 

på om halterna är höga eller låga. 

Halterna av summa 11 PAH, summa 7 PCB samt metaller har jämförts med tabell 

17, Naturvårdsverkets rapport 4918, Metodik för inventering av förorenade 

områden, i syfte att avgöra om föroreningarna kan bedömas komma från en 

punktkälla. 

Halter under den instrumentella detektionsgränsen har inte delats in i några klasser, 

även om detektionsgränsen i vissa fall överskrider de ovan angivna 

kvalitetskriterierna, se bilaga 3. Vid framräkning av summa för 11 PAH har halten 

för respektive ingående parameter ansatts till halva detektionsgränsen.  

3 Resultat  

3.1 Föroreningshalter 

Se bilaga 3 för sammanställning av analysresultat. I bilaga 4 redovisas kompletta 

analysrapporter från laboratoriet. 

3.1.1 Metaller 

Mörbylånga 

Högst metallhalter har uppmätts i punkterna 6 och 7. I proverna uppgår halterna 

kadmium till klass 4 enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet i 

kust och hav. I prov 7 uppgår även halten koppar till klass 4. Halten koppar i prov 6, 

respektive halterna zink i prov 6 och 7 uppgår till klass 3. 

Vid jämförelse bedöms ingen av punkterna vara påverkade av punktkälla.   

Grönhögen 

Högst metallhalter har uppmätts i punkt 9, där halten kadmium uppgår till klass 5 

enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet i kust och hav. I 

punkten uppgår även halterna koppar och kadmium till klass 4, respektive arsenik 

och zink till klass 3. Kadmium återfinns i samtliga prover i halter motsvarande klass 

4, utom i prov 8 där halten uppgår till klass 4. I prov 8 återfinns även koppar och 

zink i halter motsvarande klass 3. 

Vid jämförelse bedöms punkt 9 som troligt påverkad av punktkälla.  

3.1.2 TBT 

Mörbylånga 

Organiska tennföreningar, däribland tributyltenn, TBT, har analyserats i 6 prover. I 

prov 10 uppgår halten TBT till motsvarande klass 3 enligt de norska 
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förvaltningsmässiga gränsvärdena. I prov 9 var detektionsgränsen för TBT förhöjd 

p.g.a. störningar från andra föroreningskällor i provet. 

Grönhögen 

Organiska tennföreningar, däribland tributyltenn, TBT, har analyserats i 6 prover. I 

prov 8 och prov 9 uppgår halterna TBT till motsvarande klass 3 enligt de norska 

förvaltningsmässiga gränsvärdena.  

3.1.3 PCB 

Mörbylånga 

PCB kunde inte påvisas i något av proven. Dock är detektionsgränsen för PCB 

förhöjd så samtliga detektionsgränser överskrider klass 5, mycket hög halt.  För 

jämförelse kan halterna ansättas till halva detektionsgränsen. 

Grönhögen 

PCB motsvarande klass 5 påvisas i prov 9. I övriga prover kunde PCB inte påvisas. 

Dock är detektionsgränsen för PCB förhöjd så samtliga detektionsgränser 

överskrider klass 5, mycket hög halt. För jämförelse kan halterna under 

detektionsgränsen ansättas till halva detektionsgränsen. 

Vid jämförelse bedöms prov 9 som troligt påverkat av punktkälla.  

3.1.4 PAH 

Mörbylånga 

Samtliga prover uppvisar halter av enskilda ingående PAH:er motsvarande klass 4, 

hög halt, samt klass 3, medelhög halt. 

För summa 11 PAH uppvisar proverna 4-7 halter motsvarande klass 3. 

 

Grönhögen 

Högst halter PAH påträffas i prov 9 och prov 6, där flera halter motsvarar klass 5, 

mycket hög halt. I prov 8 påträffas två ingående PAH:er motsvarande klass 5, och i 

prov 7 och prov 10 påträffas en enskild PAH motsvarande klass 5. I prov 6-10 

motsvarar flera enskilda PAH:er klass 3 och klass 4. I prov 2 motsvarar en enskild 

PAH klass 2 och en enskild PAH klass 3. 

För summa 11 PAH motsvarar prov 9 klass 5, prov 6 och 8 klass 4 och prov 2, 7 och 

10 klass 3. 

Vid jämförelse bedöms prov 9 som troligt påverkat av punktkälla.  

3.1.5 BTEX, fraktionerade alifater och aromater 

Mörbylånga 

Vid jämförelse med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark 

överskrider halten alifater C16-C35 riktvärdet för KM i prov 6 och 7. 
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Grönhögen 

Vid jämförelse med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark 

överskrider halterna alifater C16-C35 samt aromater C10-C16 riktvärdena för KM. 

3.2 Provtagningsdjup 

Då friktionsmaterial i form av sand, grus och sten påträffades inom 

undersökningsområdena försvårades möjligheterna att ta djupa prover. 

4 Sammanfattning och diskussion 

Muddermassor som innehåller TBT-föroreningar över 200 μg/kgTS brukar med 

hänvisning till rättspraxis inte få dumpas i havet. För övriga ämnen finns det flera 

rättsfall där halter upp till och med klass 4 har fått deponeras till havs, förutsatt att 

en lämplig deponeringsplats till havs har funnits. Här är rättspraxis dock inte lika 

tydlig som för TBT.  

Mörbylånga 

Samtliga uppmätta halter underskrider klass 5. Högst halter har observerats inne i 

hamnbassängen.  

Analyserade TBT-halter ligger långt under 200 μg/kgTS. 

Grönhögen 

Högst föroreningshalter har uppmätts i den västra hamnbassängen. Relativt höga 

halter har även uppmätts i den större östra hamnbassängen. Utanför hamnbassängen 

har endast låga halter påträffats. Baserat på halterna av Summa 11 PAH, PCB samt 

metaller överskrider endast halterna i punkt 9 klass 5.  

Analyserade TBT-halter ligger långt under 200 μg/kgTS.  

 

 Karlskrona 2012-04-10 

 

Anna Nilsson     Anna-Karin Jonsson 

WSP Environmental   WSP Environmental 
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Bedömningsgrunder för miljökvalitet, vägledning för insamling av underlagsdata. 

Rapport 4918. Naturvårdsverket förlag. 

Statens forurensningstilsyn, Norge 2007: Veileder for klassifisering av miløkvalitet i 
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Bilaga 1. Kartor över provtagningsområdena – Mörbylånga hamn 
Uppdragsnummer: 10158530 

  
 

 

 

 
 

 

Kartunderlag från MMT. Provpunkternas koordinater redovisas i bilaga 2, fältprotokoll. 
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Bilaga 1. Kartor över provtagningsområdena – Grönhögen hamn 
Uppdragsnummer: 10158530  

 
 

 

 
 

 

Kartunderlag från MMT.  

Provpunkternas koordinater redovisas i 

bilaga 2, fältprotokoll. 
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Bilaga 3a. Sammanställning av analysresutlat - Mörbylånga hamn

Uppdragsnummer: 10158530

Parameter Enhet

2 3 4 5 6 7

Nivå under bottenytan cm 0-10 0-5 0-5 0-8 0-15 0-15

Torrsubstans, TS % 78,8 66,8 64,8 51,4 14,4 15,4

Glödförlust (550˚C) % av TS 0,5 2,2 2,6 5,5 21,6 21,6

TOC analyserad % av TS 0,29 1,3 1,5 3,1 12 12

Geoteknisk benämning Sa Sa, Gy Sa, Gy Sa, Gy Gy Gy

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5

ingen/    

obetydlig 

avvikelse

liten 

avvikelse
tydlig avvikelse stor avvikelse

mycket 

stor 

avvikelse

Metaller

Arsenik, As mg/kg TS <10 10-17 17-28 28-45 >45 <1,3 1,4 1,5 2,4 7,4 7,6

Kadmium, Cd mg/kg TS <0,2 0,2-0,5 0,5-1,2 1,2-3 >3 0,18 0,18 0,23 0,38 2,5 2,6

Kobolt, Co mg/kg TS <12 12-20,4 20,4-34,8 34,8-60 >60 1,7 2,3 2,9 4 9,6 9,8

Krom, Cr mg/kg TS <40 40-48 48-60 60-72 >72 3 5,9 6,6 13 37 32

Koppar, Cu mg/kg TS <15 15-30 30-49,5 49,5-79,5 >79,5 <2,5 4,4 4,4 7,1 48 50

Kvicksilver, Hg mg/kg TS <0,04 0,04-0,12 0,12-0,4 0,4-1 >1

Nickel, Ni mg/kg TS <30 30-40 40-65 65-110 >110 1,6 5,1 6,2 9,3 30 28

Bly, Pb mg/kg TS <25 25-40 40-65 65-110 >110 3 3,1 3,4 5 20 20

Vanadin, V mg/kg TS 8,9 19 22 26 37 34

Zink, Zn mg/kg TS <85 58-127,5 127,5-204 204-357 >357 23 27 30 43 180 190

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5

Organiska tennföreningar

Tributyltenn, TBT μg/kg TS <1 1-5 5-20 20-100 >100 <2 <2 <2 <2 <8,4 10

Trifenyltenn μg/kg TS <2 <2 <2 <2 <6,0 <4,6

Monobutyltenn μg/kg TS <10 - - - - -

Dibutyltenn μg/kg TS <5 <11 <28 - - -

Monofenyltenn μg/kg TS <5 - - - - -

Difenyltenn μg/kg TS <5 <5,1 <13 - - -

Tricyklohexyltenn μg/kg TS <5 <5 <5 <5 <25 <19

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5

ingen halt låg halt medelhög halt hög halt
mycket 

hög halt

PCB

PCB 28 mg/kg TS 0 0-0,00006 0,00006-0,0002 0,0002-0,0006 >0,0006 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003

PCB 52 mg/kg TS 0 0-0,00006 0,00006-0,0002 0,0002-0,0006 >0,0006 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003

PCB 101 mg/kg TS 0 0-0,00016 0,00016-0,0006 0,0006-0,002 >0,002 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003

PCB 118 mg/kg TS 0 0-0,00015 0,00015-0,0006 0,0006-0,002 >0,002 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003

PCB 138 mg/kg TS 0 0-0,0003 0,0003-0,0012 0,0012-0,0041 >0,0041 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003

PCB 153 mg/kg TS 0 0-0,00003 0,00003-0,0003 0,0003-0,0035 >0,0035 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003

PCB 180 mg/kg TS 0 0-0,0001 0,0001-0,0004 0,0004-0,0019 >0,0019 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003

Summa PCB 7 mg/kg TS 0 0-0,0013 0,0013-0,004 0,004-0,015 >0,015 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

PAH

Fenantren mg/kg TS 0 0-0,01 0,01-0,03 0,03-0,1 >0,1 <0,03 0,032 0,044 0,074 0,054 0,067

Antracen mg/kg TS 0 0-0,002 0,002-0,008 0,008-0,03 >0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Fluoranten mg/kg TS 0 0-0,02 0,02-0,08 0,08-0,27 >0,27 <0,03 0,067 0,084 0,15 0,087 0,098

Pyren mg/kg TS 0 0-0,012 0,012-0,05 0,05-0,2 >0,2 <0,03 <0,03 0,037 0,086 0,057 0,07

Bens(a)antracen mg/kg TS 0 0-0,01 0,01-0,035 0,035- 0,11 >0,11 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Krysen mg/kg TS 0 0-0,013 0,013-0,05 0,05-0,18 >0,18 <0,03 0,032 0,042 0,062 0,049 0,062

Bens(b+k)fluoranten mg/kg TS 0 0-0,07 0,07-0,2 0,2-0,56 >0,56 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Bens(a)pyren mg/kg TS 0 0-0,02 0,02-0,06 0,06-0,18 >0,18 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,034

Bens(ghi)perylen mg/kg TS 0 0-0,03 0,03-0,1 0,1-0,35 >0,35 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,033 0,034

Indeno(cd)pyren mg/kg TS 0 0-0,05 0,05-0,17 0,17-0,6 >0,6 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,032 0,034

Summa 11 PAH mg/kg TS 0 0-0,28 0,28-0,8 0,8-2,5 >2,5 0,15 0,236 0,297 0,552 0,372 0,444

Naftalen mg/kg TS <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Acenaftylen mg/kg TS <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Acenaften mg/kg TS <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Fluoren mg/kg TS <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Dibenzo(a,h)antracen mg/kg TS <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

PAH L mg/kg TS <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

PAH M mg/kg TS <0,05 0,099 0,17 0,31 0,2 0,24

PAH H mg/kg TS <0,08 <0,08 <0,08 0,11 0,17 0,23

BTEX, alifater, aromater KM MKM

Bensen mg/kg TS 0,012 0,04 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Toluen mg/kg TS 10 40 <0,1 <0,1 <0,1 0,56 <0,1 <0,1

Etylbensen mg/kg TS 10 50 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Xylen mg/kg TS 10 50 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Alifatiska kolväten C5-C8 mg/kg TS 12 80 <3 <3 <3 <3 <3 <3

Alifatiska kolväten C8-C10 mg/kg TS 20 120 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Alifatiska kolväten C10-C12 mg/kg TS 100 500 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Alifatiska kolväten C12-C16 mg/kg TS 100 500 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Alifatiska kolväten C5-C16 mg/kg TS 100 500 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Alifatiska kolväten C16-C35 mg/kg TS 100 1000 <10 11 19 42 200 180

Aromatiska kolväten C8-C10 mg/kg TS 10 50 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8

Aromatiska kolväten C10-C16 mg/kg TS 3 15 <2 <2 <2 <2 <2 <2

Aromatiska kolväten C16-C35 mg/kg TS 10 30 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Referenser:

* Bedömningsgrunder för miljökvalitet, Kust och hav, Naturvårdsverkets rapport 4914

**Norska bedömningsgrunder SFT 2229/2007

*** Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, Naturvårdsverket 2009 rapport 5976

Metaller

Ingen eller 

liten 

påverkan av 

punktkälla

Trolig påverkan 

av punktkälla

Stor påverkan 

av punktkälla

Mycket 

stor 

påverkan 

av 

punktkälla
2 3 4 5 6 7

Arsenik, As mg/kg TS <45 45-230 230 1200 <1,3 1,4 1,5 2,4 7,4 7,6

Kadmium, Cd mg/kg TS <3 3-15 15-75 >75 0,18 0,18 0,23 0,38 2,5 2,6

Kobolt, Co mg/kg TS <60 60-300 300-1500 <1500 1,7 2,3 2,9 4 9,6 9,8

Krom, Cr mg/kg TS <70 70-350 350-2000 <2000 3 5,9 6,6 13 37 32

Koppar, Cu mg/kg TS <80 80-400 400-2000 >2000 <2,5 4,4 4,4 7,1 48 50

Nickel, Ni mg/kg TS <100 100-500 500-2500 >2500 1,6 5,1 6,2 9,3 30 28

Bly, Pb mg/kg TS <110 110-550 550-3000 >3000 3 3,1 3,4 5 20 20

Zink, Zn mg/kg TS <360 360-1800 1800-9000 >9000 23 27 30 43 180 190

PCB

Summa PCB 7 mg/kg TS <0,015 0,015-0,08 0,08-0,4 >0,4 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

PAH

Summa 11 PAH mg/kg TS <2,5 2,5-12 12-60 >60 0,15 0,236 0,297 0,552 0,372 0,444

Referenser:

* Indelning av avvikelse från jämförvärde för förorenade sediment, Naturvårdsverkets rapport 4918

Avvikelse från jämförvärde *

Tllämpade jämför- och riktvärden

Avvikelse från jämförvärde *

Norska förvaltningsmässiga gränsvärden**

Statistisk tillståndsklassning *

Provtagningspunkter

Generella riktvärden***
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Bilaga 3b. Sammanställning av analysresultat - Grönhögen hamn
Uppdragsnummer: 10158530

Parameter Enhet
2 6 7 8 9 10

Nivå under bottenytan cm 0-10 0-12 0-10 0-10 0-10 0-10

Torrsubstans, TS % 84,2 66,6 61,1 38,6 48,8 59,8
Glödförlust (550˚C) % av TS 3,3 4,5 4,7 9,2 8,6 4,7
TOC analyserad % av TS 1,9 2,6 2,7 5,2 4,9 2,7
Geoteknisk benämning Sa Si, Gy Gy, Si Gy Gy Gy

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5
ingen/

obetydlig
avvikelse

liten
avvikelse tydlig avvikelse stor avvikelse

mycket
stor

avvikelse
Metaller
Arsenik, As mg/kg TS <10 10-17 17-28 28-45 >45 12 6,6 5,6 8,8 17 4,6
Kadmium, Cd mg/kg TS <0,2 0,2-0,5 0,5-1,2 1,2-3 >3 1 0,83 1,1 2 3,8 0,67
Kobolt, Co mg/kg TS <12 12-20,4 20,4-34,8 34,8-60 >60 3,2 2,5 2,9 4,6 6,2 2,3
Krom, Cr mg/kg TS <40 40-48 48-60 60-72 >72 6 8,5 9,5 16 26 12
Koppar, Cu mg/kg TS <15 15-30 30-49,5 49,5-79,5 >79,5 22 19 17 40 73 13
Nickel, Ni mg/kg TS <30 30-40 40-65 65-110 >110 13 12 11 21 42 8,9
Bly, Pb mg/kg TS <25 25-40 40-65 65-110 >110 4,4 5,4 6,1 16 38 5
Vanadin, V mg/kg TS 89 110 63 84 260 64
Zink, Zn mg/kg TS <85 58-127,5 127,5-204 204-357 >357 73 60 62 150 280 50

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5
Organiska tennföreningar
Tributyltenn, TBT μg/kg TS <1 1-5 5-20 20-100 >100 <2 <2 <2 10 9,6 <2
Trifenyltenn μg/kg TS <2 <2 <2 <2 <2 <2
Monobutyltenn μg/kg TS <10 - - - - <36
Dibutyltenn μg/kg TS <5 <15 <22 - - <15
Monofenyltenn μg/kg TS <5 - - - - <22
Difenyltenn μg/kg TS <5 <6,7 <10 - - <6,7
Tetrabutyltenn μg/kg TS
Dioktyltenn μg/kg TS
Monooktyltenn μg/kg TS
Tricyklohexyltenn μg/kg TS <5 <5 <5 <7,4 <6,2 <5

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5

ingen halt låg halt medelhög halt hög halt mycket
hög halt

PCB
PCB 28 mg/kg TS 0 0-0,00006 0,00006-0,0002 0,0002-0,0006 >0,0006 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
PCB 52 mg/kg TS 0 0-0,00006 0,00006-0,0002 0,0002-0,0006 >0,0006 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
PCB 101 mg/kg TS 0 0-0,00016 0,00016-0,0006 0,0006-0,002 >0,002 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,0037 <0,003
PCB 118 mg/kg TS 0 0-0,00015 0,00015-0,0006 0,0006-0,002 >0,002 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
PCB 138 mg/kg TS 0 0-0,0003 0,0003-0,0012 0,0012-0,0041 >0,0041 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,0073 <0,003
PCB 153 mg/kg TS 0 0-0,00003 0,00003-0,0003 0,0003-0,0035 >0,0035 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,0085 <0,003
PCB 180 mg/kg TS 0 0-0,0001 0,0001-0,0004 0,0004-0,0019 >0,0019 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,0043 <0,003
Summa PCB 7 mg/kg TS 0 0-0,0013 0,0013-0,004 0,004-0,015 >0,015 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,028 <0,02

PAH
Fenantren mg/kg TS 0 0-0,01 0,01-0,03 0,03-0,1 >0,1 0,042 0,29 0,11 0,21 0,74 0,12
Antracen mg/kg TS 0 0-0,002 0,002-0,008 0,008-0,03 >0,03 <0,03 0,04 <0,03 0,038 0,47 <0,03
Fluoranten mg/kg TS 0 0-0,02 0,02-0,08 0,08-0,27 >0,27 <0,03 0,3 0,1 0,26 1,8 0,13
Pyren mg/kg TS 0 0-0,012 0,012-0,05 0,05-0,2 >0,2 <0,03 0,22 0,065 0,19 1,4 0,085
Bens(a)antracen mg/kg TS 0 0-0,01 0,01-0,035 0,035- 0,11 >0,11 <0,03 0,067 <0,03 0,082 0,75 <0,03
Krysen mg/kg TS 0 0-0,013 0,013-0,05 0,05-0,18 >0,18 <0,03 0,19 0,075 0,15 0,8 0,097
Bens(b+k)fluoranten mg/kg TS 0 0-0,07 0,07-0,2 0,2-0,56 >0,56 <0,03 0,045 <0,03 0,048 0,34 <0,03
Bens(a)pyren mg/kg TS 0 0-0,02 0,02-0,06 0,06-0,18 >0,18 <0,03 0,056 <0,03 0,071 0,54 <0,03
Bens(ghi)perylen mg/kg TS 0 0-0,03 0,03-0,1 0,1-0,35 >0,35 <0,03 0,032 <0,03 0,053 0,28 <0,03
Indeno(cd)pyren mg/kg TS 0 0-0,05 0,05-0,17 0,17-0,6 >0,6 <0,03 0,034 <0,03 0,059 0,3 <0,03
Summa 11 PAH mg/kg TS 0 0-0,28 0,28-0,8 0,8-2,5 >2,5 0,312 1,274 0,53 1,161 7,42 0,612
Naftalen mg/kg TS <0,03 0,038 <0,03 <0,03 0,052 <0,03
Acenaftylen mg/kg TS <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,079 <0,03
Acenaften mg/kg TS <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,13 <0,03
Fluoren mg/kg TS <0,03 0,048 <0,03 0,054 0,24 <0,03
Dibenzo(a,h)antracen mg/kg TS <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,081 <0,03
PAH L mg/kg TS <0,03 0,038 <0,03 <0,03 0,26 <0,03
PAH M mg/kg TS <0,05 0,9 0,28 0,75 4,7 0,34
PAH H mg/kg TS <0,08 0,52 0,11 0,58 3,9 0,15

BTEX, alifater, aromater KM MKM
Bensen mg/kg TS 0,012 0,04 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Toluen mg/kg TS 10 40 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Etylbensen mg/kg TS 10 50 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Xylen mg/kg TS 10 50 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Alifatiska kolväten C5-C8 mg/kg TS 12 80 <3 <3 <3 <3 <3 <3
Alifatiska kolväten C8-C10 mg/kg TS 20 120 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Alifatiska kolväten C10-C12 mg/kg TS 100 500 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Alifatiska kolväten C12-C16 mg/kg TS 100 500 <10 <10 <10 <10 11 <10
Alifatiska kolväten C5-C16 mg/kg TS 100 500 <10 <10 <10 <10 11 <10
Alifatiska kolväten C16-C35 mg/kg TS 100 1000 18 30 32 92 110 31
Aromatiska kolväten C8-C10 mg/kg TS 10 50 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8
Aromatiska kolväten C10-C16 mg/kg TS 3 15 <2 <2 <2 <2 3,3 <2
Aromatiska kolväten C16-C35 mg/kg TS 10 30 <1 <1 <1 <1 2,5 <1

Referenser:
* Bedömningsgrunder för miljökvalitet, Kust och hav, Naturvårdsverkets rapport 4914
**Norska bedömningsgrunder SFT 2229/2007
*** Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, Naturvårdsverket 2009 rapport 5976

Metaller

Ingen eller
liten

påverkan av
punktkälla

Trolig påverkan
av punktkälla

Stor påverkan
av punktkälla

Mycket
stor

påverkan
av

punktkälla 2 6 7 8 9 10
Arsenik, As mg/kg TS <45 45-230 230 1200 12 6,6 5,6 8,8 17 4,6
Kadmium, Cd mg/kg TS <3 3-15 15-75 >75 1 0,83 1,1 2 3,8 0,67
Kobolt, Co mg/kg TS <60 60-300 300-1500 <1500 3,2 2,5 2,9 4,6 6,2 2,3
Krom, Cr mg/kg TS <70 70-350 350-2000 <2000 6 8,5 9,5 16 26 12
Koppar, Cu mg/kg TS <80 80-400 400-2000 >2000 22 19 17 40 73 13
Nickel, Ni mg/kg TS <100 100-500 500-2500 >2500 13 12 11 21 42 8,9
Bly, Pb mg/kg TS <110 110-550 550-3000 >3000 4,4 5,4 6,1 16 38 5
Zink, Zn mg/kg TS <360 360-1800 1800-9000 >9000 73 60 62 150 280 50
PCB
Summa PCB 7 mg/kg TS <0,015 0,015-0,08 0,08-0,4 >0,4 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,028 <0,02
PAH
Summa 11 PAH mg/kg TS <2,5 2,5-12 12-60 >60 0,312 1,274 0,53 1,161 7,42 0,612

Referenser:
* Indelning av avvikelse från jämförvärde för förorenade sediment, Naturvårdsverkets rapport 4918

Avvikelse från jämförvärde *

Generella riktvärden***

Norska förvaltningsmässiga gränsvärden**

Statistisk tillståndsklassning *

Provtagningspunkter

Tllämpade jämför- och riktvärden

Avvikelse från jämförvärde *
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Bilaga 2a. Fältprotokoll - Mörbylånga hamn

Uppdragsnummer: 10158530

Provpunkt Provtagare X-koordinat Y-koordinat Djum (cm) Sediment Kommentar

Punkt 1 583678 6266565

Mycket hård botten, 

troligtvis stora stenar

Punkt 2 van Veen 583969 6266360 0-10 Sa snäckor

Punkt 3 van Veen 584079 6266251 0-2 Sa

2-5 si Gy svaveldoft, djur

Punkt 4 van Veen 584227 6266172 0-2 Sa

2-5 si Gy svaveldoft

Punkt 5 van Veen 584409 6266022 0-2 Sa

2-8 si Gy svaveldoft

Punkt 6 Kajakprovtagare 584480 6265856 0-15 Gy svaveldoft

15-30 Gy svaveldoft

Punkt 7 Kajakprovtagare 584499 6265802 0-15 Gy svaveldoft

15-39 sa Gy

svaveldoft, små 

snäckskal

Punkt 8 Kajakprovtagare 584455 6265802 0-15 Gy svaveldoft

15-25 Gy svaveldoft
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Bilaga 2b. Fältprotokoll - Grönhögen hamn

Uppdragsnummer: 10158530

Provpunkt Provtagare X-koordinat Y-koordinat Djum (cm) Sediment Kommentar

Punkt 1 van Veen 586392 6236335 Gr Grovt material

Punkt 2 van Veen 586448 6236383 0-10 Gr, Sa

Punkt 3 van Veen 586334 6236306 Gr, St

Punkt 4 586506 6236409

Troligtvis mycket grovt 

material

Punkt 5 van Veen 586464 6236383 Sa, Gr

Punkt 6 Kajakprovtagare 586599 6236455 0-12 Si, Gy

Punkt 7 Kajakprovtagare 586602 6236498 0-3 Sa/Gy svaveldoft

3-10 Si svaveldoft

Punkt 8 Kajakprovtagare 586596 6236555 0-1 Sa svaveldoft

1-7 Si svaveldoft

7-10 Gy svaveldoft

Punkt 9 Kajakprovtagare 586602 6236499 0-5 sa Gy mask

5-10 Gy

Punkt 10 Kajakprovtagare 586602 6236515 0-1 Sa

1-10 si Gy mask, svaveldoft

Koordinater angivna i WGS84 UTM33
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Från:                                  "Bohman Lotta B"
Skickat:                             Fri, 13 Mar 2020 12:42:59 +0100
Till:                                     "Ann Willsund (ann.willsund@morbylanga.se)" <ann.willsund@morbylanga.se>
Ämne:                               Bekräftelse av mottagen ansökan

Hej!
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län har den 9 mars 2020 tagit emot er ansökan 
om tillstånd till upplag av muddermassor och alunskiffer på fastigheten Ventlinge 7:62 i Mörbylånga 
kommun. Ärendet har fått diarienummer 551-2314-20. 

Generellt kan sägas att om miljöprövningsdelegationen bedömer att ansökan och/eller 
miljökonsekvensbeskrivningen behöver kompletteras, är målsättningen att en första 
kompletteringsbegäran ska skickas till er inom fyra månader. Ytterligare komplettering kan behövas om 
alla frågor inte har besvarats i och med den första kompletteringen. Så snart handlingarna är kompletta 
kungörs ansökan i tidningen. Målsättningen är att ett beslut för verksamheten ska fattas senast inom ett 
år från det att ansökan kom in till myndigheten. Denna tid beror dock på antalet kompletteringar som 
kan krävas och andra omständigheter som miljöprövningsdelegationen inte alltid kan råda över.

Kommunikation i ärendet kommer i första hand att ske digitalt. Alla handlingar i ärendet registreras i 
länsstyrelsens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. Meddela oss gärna om det är någon 
annan vi också ska skicka kommunikation i ärendet till.

Kontakta oss
Om ni har frågor kan ni i första hand vända er till handläggare Lotta Bohman, tel. 010-223 85 75, 
lotta.b.bohman@lansstyrelsen.se. I andra hand ta kontakt med länsstyrelsens växel, tel. 010-223 80 00 
och fråga efter annan handläggare eller enhetschef Åsa Axheden, eller e-posta till 
kalmar@lansstyrelsen.se.

Enligt uppdrag
Med vänliga hälsningar
Lotta Bohman
 
 
______________________________________
Lotta Bohman
Miljöenheten/Miljöskyddshandläggare
Direkttelefon 010-223 85 75
e-postadress lotta.b.bohman@lansstyrelsen.se
 
Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar
Besöksadress: Regeringsgatan 1
Telefon: 010 223 80 00, Fax: 010 223 81 10
www.lansstyrelsen.se, kalmar@lansstyrelsen.se  
Information om hur Länsstyrelsen Kalmar län behandlar 
personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Från:                                  "Bohman Lotta B"
Skickat:                             Fri, 13 Mar 2020 13:06:08 +0100
Till:                                     "Mörbylånga kommun Miljö- och bygg (kommun@morbylanga.se)" 
<kommun@morbylanga.se>
Ämne:                               Förfrågan om komplettering – Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken
Bilagor:                             2314-2020 Ansökan om tillstånd Ventlinge Mörbylånga(12933758) (0)_TMP.pdf

Till Miljö inom samhällsbyggnad
 
Hej!
Mörbylånga kommun ansöker hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län om tillstånd 
till uppläggning och avvattning av muddermassor på fastigheten Ventlinge 7:62 i Mörbylånga kommun.

Ni bereds härmed möjlighet att senast den 7 april 2020 yttra er över om ansökan bör kompletteras i 
något avseende för att kunna prövas. Handlingarna bifogas i detta meddelande. Använd gärna vår e-
tjänst för komplettering eller yttrande och ange Länsstyrelsen Kalmar län och diarienummer 2314-2020, 
alternativt e-posta till kalmar@lansstyrelsen.se och ange ärendets diarienummer 2314-2020 i 
ämnesraden.

När ansökan anses komplett kommer ni få möjlighet att yttra er över ansökans innehåll.

Enligt uppdrag
Hälsningar
Lotta Bohman
 
______________________________________
Lotta Bohman
Miljöenheten/Miljöskyddshandläggare
Direkttelefon 010-223 85 75
e-postadress lotta.b.bohman@lansstyrelsen.se
 
Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar
Besöksadress: Regeringsgatan 1
Telefon: 010 223 80 00, Fax: 010 223 81 10
www.lansstyrelsen.se, kalmar@lansstyrelsen.se  
Information om hur Länsstyrelsen Kalmar län behandlar 
personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Från:                                  "Lindborg, Moa" <moa.lindborg@wsp.com>
Skickat:                             Fri, 6 Mar 2020 13:07:46 +0100
Till:                                     "Länsstyrelsen Kalmar län" <kalmar@lansstyrelsen.se>
Cc:                                      "Jonsson, Anna-Karin" <anna-karin.jonsson@wsp.com>
Ämne:                               Till Miljöprövningsdelegationen - Ansökan Grönhögens hamn
Bilagor:                             Bilaga 1 Firmatecknare beslut 18-12-04.pdf, Bilaga 2 M-30-1-001.pdf, Bilaga 2 M-
30-1-002.pdf, Bilaga 3 Samrådsredogörelse med bilagor.pdf, Bilaga 4 Beslut om BMP.PDF, Bilaga 5 
MKB_Grönhögen_upplag med bilagor.pdf, ansökan Grönhögen 200220_underskrift.pdf

Hej!
Här kommer tillståndsansökan för Grönhögens hamn. Pärmar är postade och på väg. 

Med vänlig hälsning

Moa Lindborg
Miljö- och hållbarhetskonsult
WSP Environmental

M +46 76-118 40 55
WSP Sverige AB
Box 71
581 02 Linköping
Besök: Ågatan 7
T +46 10-722 64 67

wsp.com

NOTICE: This communication and any attachments ("this message") may contain information which is privileged, confidential, proprietary or 
otherwise subject to restricted disclosure under applicable law. This message is for the sole use of the intended recipient(s). Any 
unauthorized use, disclosure, viewing, copying, alteration, dissemination or distribution of, or reliance on, this message is strictly prohibited. If 
you have received this message in error, or you are not an authorized or intended recipient, please notify the sender immediately by replying 
to this message, delete this message and all copies from your e-mail system and destroy any printed copies. 

-LAEmHhHzdJzBlTWfa4Hgs7pbKl 
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SEKTION A-A
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UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

MUDDRING GRÖNHÖGENS HAMN Hanna Wikner  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10257246 2020-02-06  

 1 (2) 

 

  

 Samrådsredogörelse 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR UNDERSÖKNINGS- OCH 

AVGRÄNSNINGSSAMRÅD: Upplag av muddermassor 
 

Inför upprättande av den miljökonsekvensbeskrivning som ska ingå i ansökan om tillstånd för upplag och avvattning 

av muddermassor samt lagring av muddermassor i väntan på vidare transport i, Mörbylånga kommun, Kalmar län har 

undersöknings- och avgränsningssamråd genomförts enligt bestämmelserna i 6 kap miljöbalken.   

Samrådet och samrådsunderlaget omfattade såväl undersökningssamråd (enligt miljöbalken 6 kap. 24 §) och 

avgränsningssamråd (enligt miljöbalken 6 kap. 30 §) för det fall att länsstyrelsen i motsats till sökanden skulle komma 

fram till att åtgärden trots allt utgör betydande miljöpåverkan.  

I denna samrådsredogörelse redovisas hur samrådet har gått till, vilka som bjudits in till samrådet och vad som 

framkommit under samrådet. 

Samråd 

Ett undersöknings- och avgränsningssamråd hölls med Länsstyrelsen i Kalmar län den 2 december 2019. Inför 

samrådsmötet hade ett samrådsunderlag skickats ut, se Bilaga 1. 

Vid samrådet framkom sammanfattningsvis följande: 

• Det kan krävas anmälan för anläggningsändamål för uppförande av vallar och upplag av massor när det är 

känt vilka massor som ska användas till utfyllnaden av vallarna. 

• MKB ska innehålla en bild som illustrerar hur höga vallarna kommer att bli. 

• MKB bör redovisa om upplaget kan skada de naturvärden som skyddas genom intilliggande Natura 2000-

området samt vattenskyddsområde. 

• I ansökan bör det yrkas på att massorna ska ligga på upplaget i ett år. Utöver denna ettårsperiod ska det 

finnas tid för iordningställande av upplaget och tid för återställande av platsen efter att ettårsperioden för 

upplaget har löpt ut. 

• Ansökan ska innehålla de tidsaspekter som finns i muddringstillståndet med genomförandetid om tre år.  

Protokollet från samrådet bifogas, se Bilaga 2. 

Fortsatt samråd 

Samrådet har härefter fortsatt med närboende och med allmänheten. Som underlag för detta samråd har 

samrådsunderlaget använts. 

Samrådet med allmänheten har genomförts genom att kommunen publicerade samrådsunderlaget på sin hemsida.  

Samrådet har genomförts skriftligt med närboende inom en radie om 100 m från den tänkta upplagsplatsen, sändlista 

till närboende återfinns i Bilaga 3.  Följebrev (Bilaga 4) och samrådsunderlag skickades ut och skriftliga synpunkter 

begärdes.  

Fem yttranden har inkommit från närboende, se Bilaga 5-9.  

Hantering av inkomna synpunkter  

I arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen kommer de frågor som ställts och de synpunkter som framkommit under 

samrådet i möjligaste mån beaktats.  

Page 6 of 106Page 114 of 235

Moa Lindborg_5
Textruta
Bilaga 3



 

 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

MUDDRING GRÖNHÖGENS HAMN Hanna Wikner  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10257246 2020-02-06  

 2 (2) 

 

  

 Samrådsredogörelse 

 

 

Karlskrona 2020-02-06 

 

WSP Sverige AB 

 

Hanna Wikner 

 

 

BILAGOR 

Bilaga 1 Samrådsunderlag  

Bilaga 2 Protokoll från samråd 

Bilaga 3 Sändlista 

Bilaga 4 Följebrev 

Bilaga 5 Yttrande från Fia och Sune Sellstedt 

Bilaga 6 Yttrande från Eva Dillner 

Bilaga 7  Yttrande från Marita Halvardsson 

Bilaga 8 Yttrande från Tomas Arvidsson 

Bilaga 9  Yttrande från Ellen Jönsson 

 

Page 7 of 106Page 115 of 235



  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

2019-11-12    

 

  

MÖRBYLÅNGA KOMMUN 

 

UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGS- OCH 

AVGRÄNSNINGSSAMRÅD 

FÖR UPPLAG AV MUDDERMASSOR 

 

Page 8 of 106Page 116 of 235

SEHH11166_6
Texinskrivning
Bilaga 1



 
 

 
2 | 10257246  • Muddring Grönhögens hamn 

 

UNDERLAG FÖR 

UNDERSÖKNINGS- OCH 

AVGRÄNSNINGSSAMRÅD 

för upplag av muddermassor 

 

Mörbylånga kommun 

KONSULT 

WSP Environmental Sverige 

Box 34 

371 21  Karlskrona 

Besök: Krontorpsgatan 1 

Tel: +46 10 7225000 

WSP Sverige AB 

Org nr: 556057-4880 

Styrelsens säte: Stockholm 

www.wsp.com 

KONTAKTPERSONER 

Anna-Karin Jonsson, WSP Environmental, 070-722 56 24 

 
  

UPPDRAGSNAMN 

Muddring Grönhögens hamn 

UPPDRAGSNUMMER 

10257246 

FÖRFATTARE 

Antonia Doss, WSP 

DATUM 

2019-11-06 

ÄNDRINGSDATUM 

2019-11-11 

 

Granskad av 

Anna-Karin Jonsson, WSP 

 

Godkänd av 

Daniel Jonsson, Mörbylånga kommun 

Page 9 of 106Page 117 of 235



 
 

 

 
10257246 •  Muddring Grönhögens hamn  | 3   

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 INLEDNING 5 

2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 6 

3 BEFINTLIG VERKSAMHET 6 

3.1 BAKGRUND 6 

3.2 GÄLLANDE TILLSTÅND 8 

4 SÖKT VERKSAMHET 8 

4.1 MUDDERMASSOR 8 

4.2 SKIFFERMASSOR 8 

4.3 UTFORMNING 8 

4.4 RIVNINGSARBETEN 9 

5 UNDERSÖKNINGSSAMRÅD 9 

5.1 UTMÄRKANDE EGENSKAPER 10 

5.2 LOKALISERING 11 

5.3 MILJÖEFFEKTERNAS TYP OCH UTMÄRKANDE EGENSKAPER 11 

5.4 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 12 

6 AVGRÄNSNINGSSAMRÅD 12 

6.1 LOKALISERING 13 

6.2 OMGIVNING 13 

6.3 PLANER 13 

6.4 ALTERNATIV LOKALISERING 14 

6.5 GEOLOGI 14 

6.6 SKYDDADE OMRÅDEN 14 

6.7 RIKSINTRESSEN 15 

6.8 NATURVÄRDEN 15 

6.9 SKYDDADE ARTER 15 

6.10 MILJÖKVALITETSNORMER 16 

6.11 NÄRBOENDE 16 

6.12 KULTURMILJÖ 16 

6.13 LANDSKAPSBILD 16 

7 MILJÖPÅVERKAN 16 

7.1 ANVÄNDNING AV NATURRESURSER 16 

7.2 FÖRORENADE SEDIMENT 16 

7.3 NATURMILJÖ 17 

7.4 FRILUFTSLIV 17 

7.5 BULLER 17 

7.6 UTSLÄPP TILL LUFT 17 

7.7 BORTSKAFFANDE OCH ÅTERVINNING AV AVFALL 17 

Page 10 of 106Page 118 of 235



 
 

 
4 | 10257246  • Muddring Grönhögens hamn 

8 FÖRSLAG TILL AVGRÄNSNING AV MKB 18 

8.1 FÖRSLAG TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING I MKB 18 

9 BILAGOR 18 

 

 

 
  

Page 11 of 106Page 119 of 235



 
 

 

 
10257246 •  Muddring Grönhögens hamn  | 5   

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 återanvändas på land eller 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. Både muddermassorna och skiffermassorna 

klassas som icke farligt avfall. 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 icke farligt avfall: upplag av alunskiffer i väntan på vidare 

transport (verksamhetskod 90.40) 

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. 
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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 

Page 14 of 106Page 122 of 235



 
 

 
8 | 10257246  • Muddring Grönhögens hamn 

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 innehåller vissa föroreningar och kommer att ytterligare 

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 att ske med lastbil.  

4.2 SKIFFERMASSOR 

Skiffermassor kommer att uppstå från schaktningen i hamnen. Massorna 

innehåller vissa föroreningar och laktester kommer att göras efter 

uppläggningen för att kunna bestämma vidare hantering. Beroende på 

resultaten av detta kommer skiffermassorna transporteras till godkänd 

mottagningsanläggning eller återanvändas för anläggningsändamål. 

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. 

Transporter av massor kommer att 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 

större mängder vatten finns möjlighet att provta och suga upp vattnet efter att 

huvuddelen av det suspenderade materialet sedimenterat.   
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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. 

Skiffermassorna har analyserats med 

avseende på bland annat metaller 

och olja. Resultaten visar relativt 

höga halter av metaller och alifater, 

men inte högre än att massorna 

klassas som icke farligt avfall. 

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 både av det lösa sedimentet (muddermassorna) och 

alunskiffern (schaktmassorna). Analyserna visar att massorna klassas som 

icke farligt avfall.  

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.  

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 

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. 
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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 f d 

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 

under ca ett år, bedöms att den sökta verksamheten inte strider mot gällande 

detaljplan. 

                                                   
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/  
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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 
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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 som ska schaktas upp har också provtagits, malts ner och 

analyserats. Det har då kunnat konstateras att materialet innehåller metaller 

och alifater i relativt höga halter. Halterna är dock inte högre än att det 

klassas som icke farligt avfall.  

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 som ej längre är i bruk 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 och återställning när 

upplaget avvecklas.  
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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 

• Ansökt verksamhet 

• Övergripande områdesbeskrivning 

o Planer  

• Miljökvalitetsnormer 

• Konsekvensbedömning 

o Naturmiljö 

o Grundvatten 

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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VI ÄR WSP 

 

 

 

WSP Sverige AB 
   

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 

 

 

Page 26 of 106Page 134 of 235



 

 

 

 

 

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10257246 2019-12-02  

WSP Environmental Sverige 

391 25 Kalmar  

Besök: Södra Malmgatan 10  

 

T: +46 10 7225000  

WSP Sverige AB 

Org. nr: 556057-4880  

Styrelsens säte: Stockholm  

wsp.com 1 (5) 

 

  

 http://ams.corp.pbwan.net/projects/10257246/Document/3_Dokument/39_ÄTA_tillstånd_upplag/391_Samråd/Samrådsprotokoll_Grönhögen_20191202.docx 

Protokoll  

Fört vid samråd med myndigheter 

 

Tid: 2019-12-02   
Plats: Mörbylånga kommun, kommunhuset 

samt platsbesök i Grönhögen 
  

    
 Namn Företag Sign 

Närvarande: Anna-Karin Jonsson WSP AKJ 

 Antonia Doss WSP  AD 

 Per Gustafsson Mörbylånga kommun PG 

 Peter Asteberg Mörbylånga kommun PA 

 Lotta Lindeborg Mörbylånga kommun LL 

 Lotta Boman Länsstyrelsen LB 

 

Distribueras: Som bilaga till samrådsredogörelsen   

 

 

1 Inledning och presentation av de närvarande 

PA inledde med att hälsa alla välkomna. Alla närvarande presenterade sig. AKJ presenterade dagordningen samt 

informerade övergripande om syftet med mötet.  

2 Historik och bakgrund 

AKJ presenterade kort bakgrunden till ansökan och de åtgärder som planeras. AKJ berättade om de åtgärder som är 

tillståndsgivna för Grönhögens hamn och som ger upphov till de muddermassor som behöver läggas upp.  

3 Genomförda utredningar 

AKJ redogjorde för de genomförda provtagningar som har gjorts på massorna i hamnen.  

LB undrade om alunskifferns lakningsbenägenhet och vad som händer när det tillförs syre. AKJ anförde att inga 

laktester är genomförda utan det får bli en senare fråga när man ska hantera massorna. Eftersom skiffern inte 

kommer att malas ner kommer det visa på lakbarheten från själva stenen.  
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LB undrade hur många analyser av alunskiffer som har gjorts och hur lik alunskiffern jämfört med olika ställen. AKJ 

svarade att öländsk alunskiffer är genomgående ganska lik och för just den i Grönhögen så kan man nog anta att 

förhållanden för alunskiffern är snarlik.  

 

4 Sökt verksamhet 

AKJ redogjorde för de planerade åtgärderna. Eftersom analysresultaten för alunskiffern visade att det inte är farligt 

avfall, kan det gå under ”lagring av icke farligt avfall”.  

LB undrade hur stor del som kommer att utgöras av alunskiffer. PG svarade att det troligtvis blir lite mer alunskiffer än 

muddermassor. LB undrade om alunskiffern kommer i stora sjok. PG svarade att det blir stora sjok men som också 

kommer att krossas. LB påtalade att skiffern kanske vittrar när man tar upp det och det höll PG med om. PA frågade 

om skiffern kommer tas upp med maskin och det kommer den att göras enligt PG.  

AKJ frågade hur länsstyrelsen ser på återanvändning av alunskiffern, eftersom den är så vanligt förekommande i 

Grönhögen. Skiffern skulle t ex kunna återanvändas i bullervallar i samhället. LB svarade att man ska ta hänsyn till om 

det är ringa eller inte ringa risk (enligt handboken). PG berättade att det finns planer på att anlägga en ställplats för 

husbilar och där utgörs marken redan av alunskiffer (utfylld), därför vore det bra om man kunde använda alunskiffern 

till att göra iordning den platsen. AD anförde att det är mycket naturligt förekommande alunskiffer runt Grönhögen och 

föreslog att man skulle kunna motivera återanvändningen med att man inte tillför något nytt material, utan endast 

sådant som är naturligt förekommande. LB sa att man också får kolla på platsens förutsättningar, så det är inte ett 

absolut nej att det inte skulle gå att återanvända. 

LB frågade om punkt 9 i sedimentprovtagningen, varför den var så framträdande och om man kan hantera massorna 

från den provpunkten på annat sätt. AKJ svarade att punkt 9 utgör en liten del av den totala mängden muddermassor. 

LB undrade om man kan skilja på muddermassorna, vilket är möjligt enligt PG och AKJ, som också anförde att man 

sedan kan dela upplaget i sektioner och fortfarande hålla massorna skilda. LB frågade om lakvattnet går till samma 

punkt, vilket PG svarade att det inte gör utan att det går att särskilja då upplaget utformas med vallar. Att ha olika 

provtagningspunkter kan vara bra för att gynna återanvändningen. AKJ anförde att ett problem med att skilja på 

massorna är att det tar mer plats på upplaget med fler vallar. 

LB undrade om vallarna ska vara 2 m höga, som utfyllnaden på upplaget är enligt principskissen. PG svarade att 

vallarna ligger lite högre än det som fylls och mittvallarna utformas som samma höjd (så det inte kommer något 

emellan). LB undrade hur vallarna ska fyllas ut. PG svarade att om man kan gå ner ca 0,5 m i marken så är det bra för 

det underlättar återställandet sedan – dvs att marken schaktas ner en bit och det uppschaktade materialet används till 

vallarna. När platsen sedan ska återställas så schaktas vallutfyllnaden ut igen, och samma material som legat på 

platsen återförs. Annars tas schaktmassor från byggnationer. PA undrade om man kan göra en provgrop på platsen, 

vilket går bra enligt PG. LL påtalade att det kan krävas en anmälan för anläggningsändamål för dessa åtgärder när 

man vet vilka massor som ska användas till utfyllnaden av vallarna.  

5 Lokalisering  

AKJ gick igenom de två lokaliseringsalternativen.  
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AKJ frågade om man kan förskjuta upplagets gränser så att den blir mer kvadratiskt (nu är den L-formad). LB anförde 

att det finns möjlighet att ändra det redan nu i samrådsskedet för att se hur grannarna reagerar (i så fall kommer 

upplaget lite närmare de närboende). Det är transporterna och lukten som LB såg som de största 

påverkansfaktorerna. AKJ föreslog att man kan lägga alunskiffern närmast bostäderna då muddermassorna troligtvis 

är de som luktar mest. PG inflikade att det är sydvästvind som är den härskande vindriktningen i området, vilket är 

fördelaktigt för bostäderna.  

LB frågade om lukten från upplaget kan vara starkare i början av hanteringen än senare i upplagsprocessen. PG 

svarade att det är troligt. LB anförde att det är mest folk i Grönhögen sommartid (mycket sommarboende), vilket kan 

vara en fördel eftersom det i tillståndet för hamnmuddringen finns tidsregleringar om att endast utföra åtgärderna 

vintertid. Med andra ord så kommer upplaget att anläggas under denna tid. 

LB frågade om landskapsbilden påverkas mycket, vilket kan vara viktigt för de närboende. AKJ föreslog att man i 

MKB:n kan ha en bild som illustrerar hur högt upplaget kommer att gå (beroende på hur mycket man kan gräva ner 

upplaget).  

6 Nollalternativ 

AKJ redogjorde för nollalternativet, vilket skulle innebära att inga åtgärder vidtas och att det inte blir något upplag för 

mudder- och schaktmassor. Det skulle också leda till att muddringen i hamnen inte går att genomföra.  

7 Bevarandevärden, riksintressen och planförhållanden  

AKJ redogjorde för de naturvärden samt riksintressen som finns i området.  

LB anförde att det är viktigt att redogöra för om verksamheten kan skada de naturvärden som skyddas genom Natura 

2000-området. Även om upplaget inte ligger i Natura 2000-området, så ligger det intill och därför bör det redogöras 

för. Gäller även för vattenskyddsområdet.  

PG berättade att ytan för upplag är ett gammalt idrottsområde sedan många år tillbaka och som nu är nedlagt. Det har 

gjorts försök att ha camping på ytorna, men utan lyckats resultat.  

Vidare gick AKJ igenom de planförhållanden som råder för området och att åtgärden enligt kommunens planavdelning 

inte strider mot några planer. LB påtalade att det är viktigt att lyfta att åtgärderna inte strider mot detaljplan och att det 

är en tillfällig verksamhet. 

8 Miljöbedömning  

AKJ presenterade miljöbedömningen för sökt verksamhet.  

LB frågade om ytterligare provtagning ska göras innan åtgärderna vidtas. AKJ svarade att det inte kommer att ske, 

utan ytterligare prover kommer att tas för den vidare hanteringen sedan. När massorna sedan ligger på upplaget så 

har man ett år på sig att ta prover och kan stämma av med länsstyrelsen vad man ska göra och hur massorna ska 

hanteras vidare.  

AKJ frågade LB om man kan ta tillståndet i anspråk när man tar upp muddermassorna. LB svarade att man bör 

fundera på hur arbetet ska läggas upp - om det exempelvis tar två månader att göra iordning upplaget så har man 

endast tio månader för upplag av massor. PG påtalade att rent praktiskt så försöker man nog att i september månad 
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göra iordning upplagsytorna eftersom man inte vill jobba i havsmiljö vid årsskiftet. AKJ påtalade att det viktigaste är att 

massorna får ligga över sommaren för att avvattnas ordentligt. LB anförde också att det är av betydelse för närboende 

hur länge upplaget ska ligga. Diskussion fördes om hur tiden bäst kan fördelas: i ansökan bör man yrka på att 

massorna ska ligga på upplaget i ett år. Det ska alltså utöver denna ettårsperiod finnas tid för iordningställande av 

upplaget dessförinnan och tid för återställande av platsen efter att ettårsperioden för upplaget har löpt ut. Som 

exempel nämndes att upplaget görs iordning i september, massorna ligger på upplag oktober till oktober nästföljande 

år, och därefter så återställs platsen.  

9 Ansökningsprocessen 

AKJ gick igenom ansökningsprocessen.  

10 Utredningssamråd – ej betydande miljöpåverkan  

AKJ frågade om länsstyrelsen redan nu ser att det kan bli betydande miljöpåverkan, i så fall finns det risk att det drar 

ut ännu mer på tiden. LB ser inte att det är betydande just nu. LB föreslog att man i ansökan också påtalar de 

tidsaspekter som finns att förhålla sig till genom det givna tillståndet som har en genomförandetid på tre år, för att på 

så sätt försöka skynda på processen. 

LB undrade om kommunen har några särskilda synpunkter. LL svarade att synpunkter kommer att mejlas över till 

länsstyrelsen. LB önskar också få in synpunkter från närboende. LL såg inte heller att åtgärderna kommer att utgöra 

betydande miljöpåverkan.  

AKJ informerade om att länsstyrelsen får samrådsredogörelse runt vecka 1 2020. LB trodde att beslutet om 

betydande miljöpåverkan tar cirka en vecka att få därefter.  

11 Avgränsning och förslag på innehåll MKB (avgränsningssamråd) 

AKJ presenterade förslag på innehåll för MKB:n.  

LB tyckte att innehållet på MKB:n verkade ambitiöst om man ska utgå från att det inte blir betydande miljöpåverkan. 

Buller, utläckage av vatten (under själva processen) samt lukt såg LB som de viktigaste aspekterna och anförde att 

alternativ är inte nödvändigt att ha med. LB menade att det inte står i lagen att man måste ha med det, inte ens 

nollalternativ. Rubriker som naturmiljö och grundvatten är däremot viktigt. Pågående markanvändning kan man ta upp 

i den övergripande områdesbeskrivningen.  

AKJ frågade om utsläpp till luft från arbetsmaskiner behöver tas med i MKB:n. PG och PA anförde att kommunen har 

möjlighet att ställa krav på arbetsmaskinerna. LB tyckte att det är bra att nämna MKN för luft. 

12 Fortsatta samråd  

LB påtalade att man alltid ska samråda med kommunen. De boende bör man också samråda med. Medborgarhuset 

ligger strax söder om upplagsplatsen, och de har sagt ok redan enligt PG. LB rekommenderade att höra av sig på ett 

tydligt sätt. Förslagsvis kan man ta med närboende på ett avstånd 100 m från upplaget. 

PG föreslog att kommunen kan ha ett möte i medborgarhuset. LB anförde att det är viktigt att informera om att det 

kommer bli transporter och lukt.  
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Kommunen har också en app där man kan lägga in information om åtgärderna, i vilken man kan skicka ut en push-

notis. De kan också lägga upp samrådsunderlaget på sin hemsida. Tiden för yttrande föreslog AKJ till 3 veckor fr o m 

när man lägger upp samrådsunderlaget. 

WSP upprättar ett följebrev till de närboende.  

LB rekommenderade att uppdatera samrådsunderlaget med att alunskiffern inte utgör farligt avfall innan utskick.  

13 Tidplan  

AKJ redovisade åtgärdens tidplan. I februari bör ansökan kunna skickas in.  

LB anförde att länsstyrelsen brukar säga att tiden till tillstånd är ett år fr o m ansökan lämnas in. Det beror på hur 

mycket kompletteringar som behöver göras. AKJ påtalade att det är ett relativt tidspressat uppdrag eftersom tillståndet 

för hamnmuddringen endast har en genomförandetid på tre år, och hoppas därför på få kompletteringar. LB föreslog 

att man kan skriva något om tidsplanen i ansökan för möjlighet till prioritering.  

14 Övrigt 

LB har hört internt på länsstyrelsen med avdelningarna för naturvård, vatten, kultur och förorenad mark vilka inte hade 

några särskilda synpunkter. 

LL anförde att det är viktigt att kontrollera om det finns enskilda brunnar i närheten. PG trodde att det troligtvis är 

kommunalt vatten till samtliga. AKJ anförde att det ska kollas upp och om det är någon som har en enskild brunn inom 

200 m så får de också samrådsunderlaget. 

15 Platsbesök 

AKJ, AD, PA, PG och LB genomförde platsbesök i Grönhögen på ytan för upplaget.  

LB undrade om ytan var tillräckligt jämn. PG och AKJ förklarade att stenmjöl läggs under geotextilen för att få ett jämnt 

underlag under upplaget.  

PG berättade att det är betesmark ute på alvaret som gränsar till fastigheten.  

LB undrade om träden i sydvästra delen (mot vägen) ska tas ned. PG svarade att varken träd eller buskar i den delen 

ska tas ned. Det är särskilt bra som insynsskydd för de boende på andra sidan vägen. 

 

 

Vid protokollet: 

Antonia Doss 

 

 

Justeras: 

Anna-Karin Jonsson 
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Sida 1 av 2 
 

Sändlista för samråd, upplag Grönhögen 

Ventlinge 7:62 

Mörbylånga kommun 

Trollhättevägen 4 

386 80 Mörbylånga 

Ventlinge 7:51 

Eva Dillner 

Nybovägen 15 

386 63 Degerhamn 

Ventlinge 43:1 

Agata & Mikael Sandebäck 

Tilde Murares väg 3 

393 55 Kalmar 

Ventlinge 7:40 

MBAB 

Köpmangatan 32 

38650 Mörbylånga 

Tommy Woxander 

Nybovägen 18A 

38663 Degerhamn 

Heidi Kokel 

Nybovägen 18B 

38663 Degerhamn 

Irene Malm Fridlund 
Nybovägen 18C 
38663 Degerhamn  
 
Karin af Klercker 
Nybovägen 18D 
38663 Degerhamn 
 
Ventlinge 7:34 
MBAB 
Köpmangatan 32 
38650 Mörbylånga 
 
Henry Aland 
Nybovägen 16B 
38663 Degerhamn 
 

Page 32 of 106Page 140 of 235

SEHH11166_1_1
Texinskrivning
Bilaga 3



 

Sida 2 av 2 
 

Vivan Gustafsson 
Nybovägen 16C 
38663 Degerhamn 
 
Dieter Weisemann 
Nybovägen 16D 
38663 Degerhamn 
 
Ventlinge 2:14   

Ulla-Britt Halvardsson 

Södra Strandgatan 7, 2 tr,  

25224 Helsingborg    

Ventlinge 2:4   

Fia, Sune Sellstedt 

Ankdammsgatan 27, lgh 1502 

17167 Solna      

Ventlinge 7:59   

Ventlinge Byggnadsförening 

C/O Rundgren, Badvägen 3 

38663 Degerhamn     

Ventlinge 7:91   

Bengt Petersson 

Södra Sandåsgatan 53 

38634 Färjestaden   

Ventlinge 7:80   

Tomas Wincent  

Katarina Kyrkobacke 3, lgh 1105 

11620 Stockholm 

Helena Helin 

Bergsgatan 17, lgh 1401 

11228 Stockholm 
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Styrelsens säte: Stockholm  

wsp.com 1 (1) 

 

  

 

Enligt sändlista (fastigheter 

inom 100 m från 

upplagsområdet) 

 

Karlskrona 2019-12-05 

Inbjudan till samråd 

Ansökan om upplag av muddermassor från Grönhögens hamn 

Mörbylånga kommun fick under hösten 2019 tillstånd av mark- och miljödomstolen att muddra och anlägga pir i 

Grönhögens hamn. Kommunen fick dock avslag på att tillfälligt lägga upp muddermassorna för avvattning på 

föreslagen plats vid reningsverket eftersom det aktuella området delvis ligger inom strandskydd. 

Kommunen har nu därför hittat en annan plats för tillfällig uppläggning av muddermassor, mellan Ottenbyvägen och 

gamla fotbollsplanen vid medborgarhuset. Detta upplag måste dock ha tillstånd från länsstyrelsen, vilket kommunen 

nu har för avsikt att söka. Mer information finns i bilagt samrådsunderlag. 

Med anledning av detta bjuder Mörbylånga kommun in till skriftligt samråd. Synpunkter skickas till projektets 

miljökonsult: 

e-post: anna-karin.jonsson@wsp.com  

alternativt 

WSP Environmental 

Att: Anna-Karin Jonsson 

Box 34 

371 21 Karlskrona  

 

Sista dag att inkomma med synpunkter är den 3 januari 2020.  

 

Med vänlig hälsning 

Mörbylånga kommun 

 

 

 

Enligt uppdrag 

Anna-Karin Jonsson  

WSP Sverige AB 
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1

Wikner, Hanna

Från: Eva Dillner <eva@evadillner.com>
Skickat: den 27 december 2019 17:09
Till: Jonsson, Anna-Karin
Ämne: Muddermassor Grönhögen

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej Anna! 
 
Jag har inga invändningar mot föreslagen plats för muddermassorna. Projektet är av tillfällig natur och förlagd till en 
tid på året då man är mestadels inomhus. Det viktigaste är att hamnen blir sjövärdig och attraktiv för båtturismen. 
Däremot blir jag upprörd att ännu en myndighet sätter käppar i hjulet för landsbygdens överlevnad. Att säga nej till 
den mest logiska och nära platsen för någon parentes i lagen när alla instanser för en gångs skull är eniga är 
skamligt. Har de någon förståelse över huvud taget om glesbygdens villkor? 
Det är sällan en sak som stjälper en ort, utan en rad beslut som likt dominobrickor till slut stryper all verksamhet. 
Att kräva en annan uppläggsplats fördröjer projektet med ännu ett år samt fördyrar och komplicerar projektet. 
Risken finns nu att någon granne säger nej och då är ännu ett år till spillo. Dyrbar tid för lokala aktörer som är 
beroende av turismens utveckling. 
Varför överklagade inte kommunen tingsrättens oeniga beslut? Att låta frånvarande byråkrater sätta dagordningen 
är inte rätt väg att gå. 
Hoppas nu att projekter seglar i hamn utan fler grundstötningar. 
- - - - - - - 
Mvh/Eva Dillner 
0733-864 364 
eva@evadillner.com 
 
Nybovägen 15, 38663 Degerhamn, SWEDEN 
 
Hemsida https://www.evadillner.com 
 
Följ husbygget på https://gronhogen.home.blog 
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Jonsson, Anna-Karin

Från: Tomas Arvidsson <tomas.arvidsson@nara.ica.se>
Skickat: den 5 februari 2020 17:41
Till: Jonsson, Anna-Karin
Ämne: Hamnen i Grönhögen

Hej Anna-Karin

Jag anser att en muddring i Grönhögens hamn är av yttersta vikt för hela Öland. Grönhögen är porten till
och från Europa om man kommer båtvägen i Kalmarsund. Förhoppningen är ju att det ska bli lugnare och
tryggare att både ligga i hamnen och segla in i den samma efter att muddring och en ny pir är färdigställd.
Att lagra massorna i Grönhögen på anvisad plats måste vara det bästa sättet att lösa en tillfällig förvaring.

Lycka till med era planer, alla förbättringar på Öland gynnar oss alla.

Med vänliga hälsningar

Tomas
Ica Nära Grönhögen

ATTENTION: This e-mail may contain confidential information that is intended solely for the addressee. If you are
not the intended recipient, you should delete this message and are hereby notified that any disclosure, copying, or
distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.

PRIVACY NOTICE: Your privacy is important for us at ICA Gruppen AB and its subsidiaries (ICA). We are transparent
with how we collect and process any personal data that you share with us. More detailed information on how we
process your personal data can be found at www.ica.se/dataskydd.
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Jonsson, Anna-Karin

Från: Ellen Jönsson <ellenscjonsson@gmail.com>
Skickat: den 6 februari 2020 17:11
Till: Jonsson, Anna-Karin
Ämne: Muddring i Grönhögens hamn

Hej Anna Karin!

Jag författar detta mail på efterfrågan av synpunkter och yttranden kring muddring i Grönhögens hamn. Här är mina
tankar kring ämnet.

Jag har under tre säsonger jobbat som hamnvärd i Grönhögen och har över åren bemött mängder av gäster samt
kommit underfund med den problematik som finns kring hamnens utformning. Den kant som finns på botten och
som vågorna studsar mot när de kommer in i hamnen innebär stora problem vid stark sydvästlig vind, som ofta drar
in över Grönhögen, då det leder till ett förstärkt svall inne i hamnbassängen. Vågorna gör det mycket ogästvänligt
och vid flertalet tillfällen har det varit så illa att gäster tvingats flytta då det helt enkelt inte gått att befinna sig på
båten som dessutom riskerar att ta skada. Då det blivit allmänt känt bland många båtägare att detta är ett problem i
Grönhögens hamn leder det oundvikligen till att färre gäster besöker vår annars mycket trevliga hamn vilket är
otroligt synd och dessutom något som drabbar bygden som hålls vid liv tack vare alla turister.

Utöver problemet med svall i hamnbassängen har hamninloppet dessutom blivit mycket grundare av den sand som
förts in med vågorna. Detta är inget som syns på sjökort vilket kan bli närmast farligt då differensen, som vi med
hjälp av sjöräddningsstationen kunde mäta upp i somras, nämligen är relativt stor.

På dessa grunder vill jag påstå att muddring i Grönhögen är en nödvändig åtgärd för att hålla hamnen, och bygden,
vid liv. Det skulle innebära ett stort lyft som jag verkligen tror skulle få positivt gensvar då jag har pratat med många
entusiaster som efterfrågar satsningar på hamnen. På sikt skulle det med största sannolikhet leda till en
tillströmning av nöjda båtgäster vilket är precis vad Ölands hamnar behöver. Jag, och många med mig, ser alltså
mycket positivt på detta och ser fram emot fortsatt utveckling i ärendet som förhoppningsvis blir verklighet inom en
snar framtid eftersom det nu varit på tal under en längre period.

Hoppas detta kan vara till hjälp och tas i beaktande vid beslut.

Vänliga hälsningar,

Ellen Jönsson
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BESLUT 1 (3)
2020-02-14 551-9225-19

Postadress 391 86 Kalmar Telefon 010 223 80 00 E-post kalmar@lansstyrelsen.se

Besöksadress Regeringsgatan 1 Telefax 010 223 81 10 Hemsida www.lansstyrelsen.se/kalmar

Mörbylånga kommun
Att: Per Gustafsson
per.gustafsson@morbylanga.se

Beslut i frågan om miljöpåverkan enligt 6 kap. 26 § 
miljöbalken

Beslut

Länsstyrelsen beslutar enligt 6 kap. 26 § miljöbalken att den av Mörbylånga kommun 
(212000-0704) nedan kallat sökanden, planerade verksamheten med verksamhetskod 
90.420 och 90.40, på fastigheten Ventlinge 7:62 i Mörbylånga kommun, inte kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Avgränsningssamråd i en utökad krets 
behöver därmed inte genomföras.

Enligt 6 kap. 27 § miljöbalken får detta beslut inte överklagas särskilt.

Redogörelse för ärendet

Enligt samrådet avser sökanden att ansöka om tillstånd till behandling av icke-farligt 
avfall genom avvattning och upplag av avfall från muddring av Grönhögens hamn. 
Kommunen har fått tillstånd att muddra och schakta i hamnen bl.a. för att förbättra 
vågklimatet därmed möjligheten att angöra hamnen. 

Ett samrådsmöte har genomförts den 2 december 2019. Verksamhetsutövaren 
överlämnade inför detta möte ett samrådsunderlag till Länsstyrelsen. På mötet deltog 
även kommunen (tillsynsmyndighet). 

Av samrådsredogörelsen, som kom in till Länsstyrelsen den 5 februari framgår att 
samråd även har genomförts med närboende genom att samrådsunderlaget skickades 
ut med begäran om synpunkter samt med allmänheten, genom information på 
kommunens hemsida. 

Under samrådet har det kommit in frågor och synpunkter om transporter, placering 
av massorna, innehåll av föroreningar, obehag av lukt, behov av precisering av tid för 
lagring och förslag på alternativa platser. De har också framförts synpunkter om att 
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muddringen och förbättringar i Grönhögen hamn är viktigt för besöksnäringen och 
även för säkerheten i hamnen. 

Skäl för Länsstyrelsens beslut

Den som avser att bedriva en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska undersöka 
om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Undersökningen genomförs i form av ett undersökningssamråd. Enligt 6 kap. 26 § 
miljöbalken ska länsstyrelsen efter undersökningen i ett särskilt beslut avgöra om 
verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Den planerade verksamheten är inte en av de verksamheter som enligt 6 § 
miljöbedömningsförordningen (2017:966) alltid ska antas medföra en betydande 
miljöpåverkan.

Sökanden har i samrådsunderlaget, utifrån kriterier i 10-13 §§ miljöbedömnings-
förordningen, kommenterat verksamhetens påverkan och bedömt att verksamheten 
inte kan medföra betydande miljöpåverkan. Detta motiveras av att det är ett tillfälligt 
upplag som utformas med tätskikt på en yta utan särskilda naturvärden. Länsstyrelsen 
instämmer i denna bedömning, det kan uppkomma olägenheter genom buller, 
damning och lukt som en följd av verksamheten, men sökanden har framfört att det 
finns möjligheter att minska dessa, bland annat genom att anpassa när på året 
transporter och uppläggning görs. Länsstyrelsen anser inte att olägenheterna kan 
komma att medföra betydande miljöpåverkan i den mening som framkommer av 
kriterierna. 

Länsstyrelsen bedömer att den planerade verksamheten inte kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Samrådet kan därmed avslutas.

Miljökonsekvensbeskrivning

Eftersom verksamheten inte antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en liten 
miljökonsekvensbeskrivning lämnas in med de upplysningar som behövs för en 
bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten kan förväntas ge.

Under samrådet påpekades vissa frågor, avseende lukt, transporter, yrkande om tider 
för olika saker som tid för ianspråktagande, igångsättning och när området ska vara 
återställt. Frågan väcktes också om möjligheten att separera de massor som finns i 
punkt 9, som efter provtagningen 2012 visade sig innehålla mest förorenande ämnen, 
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detta i sådant fall på grund av att underlätta för möjligheten att återvinna massorna 
för andra anläggningsändamål. 

Länsstyrelsen noterar också att platsen där muddermassorna tillfälligt avses läggas 
omfattas av detaljplan där aktuellt område är utlagt som ”Park eller plantering”. 
Mörbylånga kommun har i december 2019 i ett tidigt samråd med 
samhällsbyggnadsenheten presenterat förslag till en ny detaljplan för bostäder på 
grannfastigheten Ventlinge 7:91. Eftersom detta område är avsatt som 
ersättningsområdet för husbilsuppställning (efter det tillfälliga bygglovet norr om 
hamnen, dnr 403-1966-28) uppger kommunen nu att fastigheten Ventlinge 7:62 i 
stället kommer att användas för uppställning av husbilar. Detta område 
överensstämmer med platsen där muddermassorna tillfälligt avses läggas. Det är av 
denna anledning viktigt att området och omgivande marker inte påverkas av 
föroreningar från muddermassorna.

Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter avseende miljökonsekvens-
beskrivningens innehåll.  

Det är lämpligt att sökanden bemöter de synpunkter som lämnats in under samrådet i 
ansökan.  

Detta beslut har fattats av Åsa Axheden, chef för Miljöenheten. Föredragande har 
varit Lotta Bohman.

Denna handling har undertecknats digitalt. Handlingen är fastställd i Länsstyrelsens 

elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.

Information om hur Länsstyrelsen Kalmar län behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kopia (via e-post):
Samhällsbyggnadskontoret, miljö i Mörbylånga kommun 
WSP, Anna-Karin Jonsson
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ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING 

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 alternativt 

återanvändas för anläggningsändamål.  

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 

omhändertagning. Både muddermassorna och skiffermassorna klassas som icke farligt avfall. 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  

• Lagring av icke farligt avfall: upplag av alunskiffer i väntan på vidare transport  

Alunskiffern innehåller en del föroreningar som kan avgå när skiffern kommer i kontakt med syre. Även 

övriga muddermassor innehåller vissa föroreningar. Upplaget för avvattning av muddermassorna 

kommer därför att utformas med tätskikt så att inget lakvatten uppstår från upplaget. Gällande 

avvattning av muddermassorna av löst sediment så är principen att vattnet avgår från 

muddermassorna via avdunstning. När muddermassorna är avvattnade kommer de att provtas för att 

sedan bestämma vidare hantering.  

Muddermassorna av löst sediment och schaktmassorna av alunskiffer kommer att läggas upp avskilt 

på upplaget med skiljevägg emellan.  

De sökta åtgärderna bedöms medföra en temporär påverkan i form av buller från transporter och 

entreprenadmaskiner som också genererar utsläpp till luft. Landskapsbilden kommer att förändras 

något för det område där upplaget för muddermassorna kommer att anläggas. Massorna beräknas att 

ligga något år, varpå landskapsbilden sedan kommer att återgå till det normala. Viss lukt kan uppstå 

från upplaget, men tidigare erfarenheter av muddringar i liknande material är att detta problem är 

ytterst marginellt eller obefintligt. 

Sammantaget bedöms påverkan från åtgärderna vara liten.  
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Bilagor 

Bilaga 5.1 PM provtagning av alunskiffer, Grönhögens hamn 
Bilaga 5.2 Rapport sedimentprovtagning 
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1 INLEDNING 

1.1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Tabell 1 Administrativa uppgifter 

Verksamhetsutövare Mörbylånga kommun 

Adress Trollhättevägen 4 

Kommun, län Mörbylånga kommun, Kalmar län 

Org.nummer 212000-0704 

Telefonnummer 0480-470 00 

Juridiskt ansvarig Ann Willsund, kommunchef 

ann.willsund@morbylanga.se  

Kontaktperson Per Gustafsson, gatu- och 

servicechef 

per.gustafsson@morbylanga.se 

0485-470 42 

Fastighetsbeteckning Ventlinge 7:62 

Fastighetsägare Mörbylånga kommun 

Tillsynsmyndighet Mörbylånga kommun 

Beslutande myndighet Länsstyrelsen i Kalmar län 

 

1.2 UPPDRAGET 

WSP Sverige AB har fått i uppdrag att utreda miljökonsekvenserna av sökt verksamhet och 

sammanställa denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB:n ingår som en del i bolagets 

tillståndsansökan och syftar till att beskriva den sökta verksamhetens inverkan på människor, miljö 

och hushållningen med naturresurser. 

1.3 BAKGRUND TILL ANSÖKAN 

Grönhögens hamn är en fiske- och fritidsbåtshamn på södra Öland där det i dagsläget finns ett 60-tal 

platser för fiskebåtar och fritidsbåtar samt 20-talet gästplatser i hamnen. För att förbättra vågklimatet i 

hamnen planerar Mörbylånga kommun bland annat att muddra och schakta inom och strax utanför 

hamnområdet. Underhållsmuddring kommer också att ske i samband med detta. Tillstånd till de 

åtgärder som utgör vattenverksamhet har erhållits från Mark- och miljödomstolen. Till följd av dessa 

åtgärder uppkommer massor som tillfälligt behöver lagras, och i viss mån avvattnas. För detta tillfälliga 

upplag, placerat öster om hamnen, söker nu Mörbylånga kommun tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken. 
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1.4 GÄLLANDE TILLSTÅND 

Tillstånd enligt 11 kap miljöbalken finns för muddring och byggande av pir m.m. i Grönhögens hamn 

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

1.5 SAMRÅD OCH BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

Ett kombinerat undersöknings- och avgränsningssamråd genomfördes den 2 december 2019. Därefter 

har länsstyrelsen beslutat att verksamheten inte medför betydande miljöpåverkan, se bilaga 4 i 

ansökan. 

Vidare har samråd skett med allmänhet genom att samrådsunderlaget har funnits tillgängligt via 

kommunens hemsida. Samråd med närboende (100 m kring tänkt upplagsplats) har skett skriftligt 

genom utskick till närboende.  

Under samrådet har det givits möjlighet att inkomma med synpunkter på den planerade verksamheten 

såsom den beskrivits i samrådsunderlaget. 

En samrådsredogörelse, vilken innefattar de inkomna yttrandena i sin helhet, har upprättats, se vidare 

bilaga 3 i ansökan. 

Efter det att Mörbylånga kommun tagit del av alla synpunkter har föreliggande 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tagits fram. 
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2 METOD FÖR MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

2.1 SYFTE OCH INNEHÅLL 

En MKB är ett redskap för att lägga en grund för åtgärdens miljöhänsyn och utgör det beslutsunderlag 

som ger en samlad bedömning av den ansökta åtgärdens miljöpåverkan.  

2.2 METOD 

Arbetet med föreliggande MKB har utförts genom följande moment:  

1. Kunskapsinsamling av befintligt material gällande områdets förutsättningar 

2. Platsbesök 

3. Samråd med berörda  

4. Framtagande av MKB 

2.3 AVGRÄNSNING 

En avgränsning av innehållet i MKB:n innebär en fokusering på väsentliga frågor och miljöeffekter som 

ska konsekvensbedömas. De miljöeffekter som beskrivs och bedöms i denna MKB är: verksamhetens 

påverkan på naturmiljö, kulturmiljö, grundvatten, landskapsbild, buller, lukt och utsläpp till luft. 

Konsekvenser för miljömål och miljökvalitetsnormer beskrivs också.  

Miljökonsekvensbedömningen avgränsas även i tidsperspektiv och inom det geografiska område som 

en påverkan kan ske. 

Med planerad verksamhet avses anläggande av upplag samt uppläggning och avvattning av lösa 

muddermassor uppläggning av skiffermassor. Miljökonsekvensbedömningen avgränsas i sak till den 

planerade verksamheten.  

Geografiskt har konsekvensbedömningen i huvudsak avgränsats till det område som är direkt berört 

av planerad verksamhet i enlighet med avsnitt 3. Den geografiska avgränsningen för respektive 

miljöeffekt kan dock variera och belyses i den omfattning som bedömts vara nödvändig.  

2.4 BEDÖMNINGSGRUNDER 

Miljökonsekvensbedömningen är kvalitativ, men utgår dock i huvudsak från vissa ramar som här 

benämns som bedömningsgrunder.  

Genom att tillämpa bedömningsgrunderna kan den planerade verksamhetens miljöeffekter sättas i 

relation till respektive effekts värde.  

I föreliggande MKB används begreppen påverkan, konsekvens och åtgärd. Med påverkan avses den 

förändring av miljö- och hälsoeffekter som den planerade verksamheten medför i jämförelse med ett 

nollalternativ (se vidare avsnitt 5.3). Med konsekvens avses resultatet av påverkan och graden av 

påverkan. Påverkan och/eller konsekvensen kan vara av både direkt och indirekt art och relatera till 

miljöeffektens värde, men kan också ställas i relation till nationella, regionala och lokala miljömål, 

miljökvalitetsnormer samt nationella riktvärden, gränsvärden och gällande praxis. För att undvika eller 

för att minska negativa konsekvenser föreslås vid behov olika åtgärder (skyddsåtgärder). 

Bedömningen görs genom en sammanvägning av miljöeffektens värde och av den planerade 

åtgärdens omfattning. Påverkansgraden beskrivs enligt en femgradig skala; positiv konsekvens, ingen 

konsekvens, liten negativ konsekvens, måttlig negativ konsekvens och stor negativ konsekvens, se 

nedan Tabell 2. Bedömningen görs i förhållande till nollalternativet som beskrivs i avsnitt 5.3. 
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I förekommande fall bör även en bedömning göras av de kumulativa effekterna från andra 

verksamheter. 

Tabell 2 Bedömningsgrunder  

Positiv 

konsekvens 

 

Verksamheten medför en 

förbättring för människans 

hälsa och/eller miljö som ges 

vikt vid bedömning mellan 

värden/aspekter. 

- Verksamheten bidrar på ett tydligt sätt med åtgärder i 

miljömålens riktning. 

Ingen 

konsekvens 

Verksamheten bedöms inte 

medföra någon effekt, antingen 

positiv eller negativ, på 

värdet/aspekten. 

- Inga relevanta objekt i området som kan påverkas. 

- Ingen uppenbar effekt på relevanta objekt. 

Liten negativ 

konsekvens 

Verksamheten bedöms endast 

medföra negativ påverkan av 

mindre art och omfattning som 

inte innebär någon betydande 

försämring eller skada av 

värdet/aspekten. 

- Vanligt förekommande påverkan. 

- Påverkan på vanligt förekommande värden som tål viss 

påverkan. 

- Påverkan som accepteras inom gällande regelverk och 

rekommendationer. 

Måttlig 

negativ 

konsekvens 

Verksamheten bedöms 

medföra påverkan av måttlig art 

och omfattning som innebär en 

försämring av eller mindre 

skada på värdet/aspekten. 

- Påverkan på vanligt förekommande men känsliga värden. 

- Påverkan med måttlig konsekvens kan vara en 

tydlig/förhållandevis stor konsekvens, men i förhållande till 

miljönyttan med föreslagen verksamhet eller i förhållande till en 

åtgärd som vidtas för att mildra konsekvensen så kan 

konsekvensen ändå anses vara acceptabel/begriplig. 

Stor negativ 

konsekvens 

Verksamheten bedöms 

medföra påverkan av större art 

och omfattning som innebär en 

allvarlig försämring av eller 

skada på värdet/aspekten. 

- Påverkan på ett unikt värde. 

- För de fall åtgärder kan vidtas som mildrar konsekvenserna kan 

dessa istället komma att bedömas som måttlig eller liten negativ 

konsekvens. 
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3 DEN ANSÖKTA VERKSAMHETEN 

Mörbylånga kommun planerar att anlägga ett tillfälligt upplag för lösa muddermassor och uppschaktad 

skiffersten (nedan kallat skiffermassor) på fastigheten Ventlinge 7:62 från muddringen av Grönhögens 

hamn. 

Massorna kommer att ligga upplagda under högst ett års tid. 

3.1 MUDDERMASSOR 

Muddermassorna av lösa 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 avleds 

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.  

3.2 SKIFFERMASSOR 

Skiffermassor kommer att uppstå från schaktningen i hamnen. Massorna innehåller vissa föroreningar 

och laktester kommer att göras efter uppläggningen för att kunna bestämma vidare hantering. 

Beroende på resultaten av detta kommer skiffermassorna transporteras till godkänd 

mottagningsanläggning eller återanvändas för anläggningsändamål. 

Skiffermassorna binder till skillnad från muddermassorna inte lika mycket vatten vilket betyder att det 

inte finns något behov av avvattning av dessa massor. För skiffermassorna behöver upplaget därför 

endast användas i väntan på borttransport. 

Transporter av massor kommer att ske med lastbil.  

3.3 FÖRORENADE MASSOR 

Provtagning på alunskiffern visar att inga av de analyserade parametrarna uppmätte halter 

överstigande Avfall Sveriges riktvärde för farligt avfall (FA)1.  

I två provpunkter (A och C) uppmättes arsenik, nickel och bensen i halter över Naturvårdsverkets 

riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM)2. I provpunkt B uppmättes kadmium och zink i 

halter över MKM. Övriga analyserade parametrar för alunskiffern uppmättes i halter under MKM se PM 

provtagning av alunskiffer, Grönhögens hamn, bilaga 5.1.  

Även de lösa muddermassorna innehåller vissa föroreningar. 

En sedimentundersökning är utförd för hamnbassängen 2012. Prover på sediment togs i 

hamnbassängen samt i inloppet och har analyserats på metaller, TBT, PCB, PAH, BTEX och 

                                                   
1 Avfall Sverige, 2019. Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor. Rapport 2019:01. 

2 Naturvårdsverket, 2009a. Riktvärden för förorenad mark. Rapport 5976. 
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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. Sedimentproven visar på halter av 

TBT (tributyltenn som härstammar från båtbottenfärger) över MKM. Inga av de analyserade 

parametrarna uppmätte halter överstigande Avfall Sveriges riktvärde för farligt avfall (FA). För 

fullständig utredning, se bilaga 5.2. 

3.4 UTFORMNING 

Ytan för upplaget beräknas uppgå till ca 6 400 m2 med en kapacitet att lagra ca 8 500 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 2 till ansökan. En gestaltning av hur 

utsikten över upplagsmassorna kan komma att se ut ses nedan i Figur 1 och från vilken punkt som 

gestaltningen utgår ifrån i Figur 2. 

 

Figur 1 Illustration av hur upplaget med upplagsmassorna kommer att se ut från tomtgränsen vid närmsta hus. 
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Figur 2 Grön vinkel utanför närmaste bostad visar plats för utsikt över upplagsmassorna som används i illustrationen ovan. 

 

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 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. 

Muddermassorna av löst sediment och schaktmassorna av alunskiffer kommer att läggas upp avskilt 

på upplaget med skiljevägg emellan. 

Platsen för upplaget återställs i samråd med den kommunala tillsynsmyndigheten efter avslutad 

verksamhet. 
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4 ÖVERGRIPANDE OMRÅDESBESKRIVNING 

Området för upplaget är lokaliserat öster om väg 136 (Ottenbyvägen) på fastigheten Ventlinge 7:62 

(se Figur 3).  

 

Figur 3. 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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Fastigheten ägs av Mörbylånga kommun. Ytan utgörs idag av naturmark. 

Nedan i Figur 4 ses området för det planerade upplaget. 

 

Figur 4 Platsen för upplag. 

I närområdet kring den planerade upplagsplatsen finns främst bostadsbebyggelse, obebyggd 

naturmark (alvarmark) samt en f d fotbollsplan.  

Bostadshus finns på andra sidan av väg 136 (Ottenbyvägen), vilket är ca 50 m från det tillfälliga 

upplaget. 

4.1 PLANER 

4.1.1 Översiktsplan 

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

markanvändning för upplagsplatsen.3  

4.1.2 Detaljplan 

Platsen för uppläggning av muddermassor omfattas av detaljplan M174 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.5 Eftersom upplaget av massorna är ett tillfälligt upplag under maximalt ett år, bedöms att 

den sökta verksamheten inte strider mot gällande detaljplan. 

4.1.3 Naturvårdsplan 

En naturvårdsplan finns för området det stora alvaret ca 300 m öster om Grönhögens hamn.  

4.2 PÅGÅENDE MARKANVÄNDNING  

Enligt SGU:s jordartskarta utgörs jordarten på platsen för upplagsplatsen av berg. Bergarten utgörs av 

kalksten och lerskiffer, enligt SGU:s berggrundskarta. 

                                                   
3 Mörbylånga kommun, https://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/ovesiktsplaner-
detaljplaner/oversiktsplan/  
4 Förslag till ändring av byggnadsplanen för Grönhögen i Ottenby kommun, Kalmar län, fastställd år 
1959 
5 Boverket, https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/anvandning-av-allman-plats/  
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Området är inte utpekat som ett potentiellt förorenat område, enligt länsstyrelsernas EBH-databas. 

Inom uppläggningsplatsen för muddermassor kommer markanvändningen att ändras temporärt från 

gräsyta till uppläggningsplats. Gräsytan används inte för något särskilt idag. 

4.3 RIKSINTRESSEN OCH OMRÅDESSKYDD 

En inventering av riksintressen och områdesskydd i anslutning till området är gjord i Länsstyrelsens 

karttjänst webbGIS för Kalmar län. Resultatet presenteras i följande avsnitt. 

4.3.1 Riksintressen 

Öster samt norr om uppläggningsplatsen ligger naturområdet Stora alvaret, vilket är av 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 riksintresseområde är Grönhögens hamn som utgör en fiskehamn av 

riksintresse och område av riksintresse för yrkesfiske enligt 4 kap § 5 miljöbalken. Området ingår även 

i riksintresseområdet Öland när det gäller rörligt friluftsliv och riksintresseområdet för obruten kust 

Smålands skärgård-Simpevarp samt Öland.  

Knappt 1 km söder om uppläggningsplatsen finns även ett riksintresseområde för kulturmiljövård, se 

Figur 5.  

 

Figur 5 Karta över riksintressen i närheten av upplagsplatsen. Riksintresse för friluftsliv och naturvård är markerat med ljusgrönt 

respektive mörkgrönt i den nordöstra delen av bilden. Riksintresse för kulturmiljö är markerat rött i sydöstra delen av bilden. 6 

4.3.2 Områdesskydd 

Stora alvaret är klassat som ett Natura 2000-område enligt habitatdirektivet och fågeldirektivet. Det är 

beläget ca 150 m öster samt ca 60 m norr om uppläggningsplatsen med utgångspunkt från 

mittpunkten av upplagsområdet, se Figur 6. 

                                                   
6 Länsstyrelserna, http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Kalmar/Underlag/  

Uppläggnings-

plats 
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Figur 6 Natura 2000-område markerat vilket är beläget öster samt norr om uppläggningsplatsen. 

Ett vattenskyddsområde finns drygt 350 m norr om uppläggningsplatsen, se Figur 7.  

 

Figur 7 Vattenskyddsområde markerat med lila, beläget norr om uppläggningsplatsen. 

Upplagsområdet omfattas inte av strandskydd. 

  

Uppläggningsplats 

Uppläggningsplats 
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5 ALTERNATIV 

5.1 LOKALISERING 

Två lokaliseringsalternativ har undersökts för upplaget, se Figur 8. Huvudalternativet, lokalisering 1, 

ligger öster om Ottenbyvägen, markerad med röd ring i figuren nedan. Lokalisering 2 ligger väster om 

Ottenbyvägen och är markerad med grå ring i figuren nedan. Eftersom alternativ 1 är en sedan 

tidigare iordningsställd yta med låga naturvärden till skillnad från lokaliseringsalternativ 2 som har 

högre naturvärden och marken är ej tidigare iordningställd har Mörbylånga kommun valt alternativ 1 

som sökt alternativ.     

I tidigare tillståndsansökan undersöktes fem andra alternativ varav ett ansågs vara rimligt, vilket dock 

förkastades av mark- och miljödomstolen då halva arean låg inom strandskyddat område. 

 

Figur 8 Undersökta lokaliseringar för upplag markerade med pil samt grå och röd ring, där det högra alternativet markerat med 
röd ring har valts. De blårastrerade ytorna är kommunalägda fastigheter. 
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5.2 ALTERNATIV UTFORMNING 

En alternativ utformning av upplaget skulle vara att anordna ett upplag med vallar utan tätskikt. Detta 

skulle dock medföra infiltration av vatten i marken och eftersom massorna innehåller vissa 

föroreningar har en tät utformning av upplaget valts. Andra metoder för tätning finns, t ex asfalt eller 

betong, men eftersom upplaget är tillfälligt har det inte bedömts vara en bra lösning.  

5.3 NOLLALTERNATIV 

En MKB som upprättas för en verksamhet som antas medföra betydande miljöpåverkan ska även 

innehålla en beskrivning av ett s.k. nollalternativ. Nollalternativet är ett jämförelsealternativ som avser 

situationen om planerad verksamhet i enlighet med ansökan inte genomförs. Ett nollalternativ innebär 

således att platsen för verksamheten genomgår en annan utveckling än vad som skulle vara fallet om 

den ansökta verksamheten blev av.  

Ett nollalternativ innebär i det här fallet att inget upplag anläggs och att vidare utredningar måste 

vidtas gällande vart mudder- och schaktmassorna ska transporteras innan åtgärderna i hamnen kan 

genomföras. 
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6 UNDERLAG FÖR BEDÖMNING 

6.1 MILJÖMÅL 

I Sverige finns 16 antagna nationella miljökvalitetsmål. Dessa skall vara vägledande vid fysisk 

planering och projektering. Följande mål har bedömts som relevanta för denna MKB: 

- God bebyggd miljö 

- Ett rikt växt och djurliv 

De sexton nationella miljökvalitetsmålen kan i varje län anpassas och preciseras i form av regionala 

mål. Kalmar län har inte satt några egna regionala miljömål utan följer de nationella 

miljökvalitetsmålen med preciseringar och etappmål. Undantaget är ett mer ambitiöst mål vad gäller 

fossilbränslefri region där Kalmar län har som mål att vara en fossilbränslefri region 2030. 7  

Mörbylånga kommun har förutom de nationella och regionala målen satt en egen klimatstrategi 2017–

2020. Inga övriga lokala miljömål är satta för kommunen och den sökta verksamheten berörs inte av 

några lokala mål. 

En bedömning av hur den sökta verksamheten påverkar de nationella miljömål som är relevanta för 

verksamheten beskrivs i Tabell 3.  

Tabell 3 Den sökta verksamhetens påverkan på de nationella miljömålen.  

Nationella miljömål Sökta åtgärders påverkan på 

miljömålen 

God bebyggd miljö Sökta åtgärder är tillfälliga och av så 

marginell omfattning att de inte motverkar 

målen. 

Ett rikt växt- och djurliv Sökta åtgärder är tillfälliga och är av så 

marginell omfattning att de inte motverkar 

målen.  

 

  

                                                   
7 Länsstyrelsen Kalmar län  
http://www.lansstyrelsen.se/Kalmar/sv/miljo-och-klimat/miljomal/Pages/default.aspx  
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6.2 MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken 1999. 

Avsikten med normerna är att förebygga eller åtgärda miljöproblem, uppnå miljökvalitetsmålen och att 

efterleva EG-direktiv. 

Enligt 5 kap. miljöbalken ska en miljökvalitetsnorm ange de föroreningsnivåer eller störningsnivåer 

som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen 

kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. Normvärden finns för timmar, dygn och år. En 

miljökvalitetsnorm anses vara överträdd om minst ett av dessa normvärden överskrids.  

Vid tillståndsgivning enligt miljöbalken ska säkerställas att tillståndet inte medverkar till att några 

miljökvalitetsnormer överskrids. 

I dag finns det miljökvalitetsnormer för:  

 olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477) 

 olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660) 

 olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) 

 omgivningsbuller (SFS 2004:675) 

Relevanta miljökvalitetsnormer för verksamheter är miljökvalitetsnormerna för grundvatten och 

utomhusluft. Sökt verksamhets påverkan i förhållanden till miljökvalitetsnormerna redovisas under 

respektive avsnitt i kapitel 7. 
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7 KONSEKVENSBEDÖMNING 

Följande kapitel redovisar dels förutsättningar för planerad verksamhet, dels den påverkan och de 

konsekvenser som bedöms uppstå på miljön och människors hälsa till följd av planerad verksamhet. 

Konsekvensbedömningen är uppdelad i sektioner för respektive aspekt. Följande information ges för 

varje typ av påverkan:  

• Förutsättningar  

• Påverkan och konsekvenser  

• Skyddsåtgärder  

• Samlad bedömning 

En jämförelse görs också med nollalternativet, vilket beskrivs vidare i avsnitt 5.3. 

Miljökonsekvensbedömningen är kvalitativ, men utgår dock i huvudsak från vissa ramar och 

påverkansgraden beskrivs i denna MKB utifrån en femgradig skala; positiv konsekvens, ingen 

konsekvens, liten negativ konsekvens, måttlig negativ konsekvens och stor negativ konsekvens, se 

avsnitt 8 Samlad bedömning. Se även avsnitt 2.4 Bedömningsgrunder. 

7.1 NATURMILJÖ 

7.1.1 Förutsättningar 

Det stora alvaret är beläget ca 150 m öster samt ca 60 norr om uppläggningsplatsen och är klassat 

som ett Natura 2000-område. För mer information om området, se kapitel 4.2.  

Sökning för hotade arter har gjorts på artportalen.se (2019). Sökytan för hotade arter kan ses i Figur 9 

nedan.  

 

 

Figur 9 Sökytan för hotade arter på artportalen.se.  

 

I nedanstående Tabell 4 listas hotade arter som iakttagits i närområdet. 
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Tabell 4 Tabell över hotade arter i närområdet.8 

 Artnamn Vetenskapligt namn Rödlistekategori Antal 

 Ölandskungsljus Verbascum densiflorum EN (starkt hotad) 10 

 Grågult kapuschongfly Cucullia lychnitis VU (sårbar) 1 

 Havsörn Haliaeetus albicilla NT (nära hotad) 1 

 Fjällvråk Buteo lagopus NT (nära hotad) 1 

 Gråtrut Larus argentatus VU (sårbar) 2 

 Silltrut Larus fuscus NT (nära hotad) 1 

 Tornseglare Apus apus VU (sårbar) 1 

 Gröngöling Picus viridis NT (nära hotad) 4 

 Stare Sturnus vulgaris VU (sårbar) 1 

 Rosenfink Carpodacus erythrinus VU (sårbar) 1 

 

Ölandskungsljus, som är starkt hotad, har observerats 140 m söder om uppläggningsplatsen vid 

Grönhögens gamla skola. Inga observationer av arten har skett inom området för det planerade 

upplaget (se nedan). Vid en större sökyta (mer än 200 m från uppläggningsplatsen) har även ängshök 

och brun glada observerats söder om området, vilka båda är klassade som starkt hotade. Dessa 

bedöms dock inte häcka i närheten av upplaget. 

Det ska dock noteras att Artportalen har en begränsning då systemet enbart visar de observationer 

som rapporterats in till databasen. Därtill visas inte fynd som förlagts med sekretesskydd vid en 

sökning av publika fynd. Ett utdrag från Artportalen är således inte alltid helt förenligt med ett områdes 

fauna och flora, men ger ändå en god översiktsbild av ett områdes naturvärden. 

Vid sökning på endast området för uppläggning, se Figur 10, resulterade sökningen i ”inga fynd”. 

 

Figur 10 Sökytan för hotade arter på artportalen.se, begränsad till endast uppläggningsområdet. Inga observerade arter finns för 

detta område. 

                                                   
8 www.artportalen.se (2019) 
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7.1.2 Skyddsåtgärder 

Uppläggningsplatsen kommer att vara tät för att förhindra att lakvatten når ut i omgivningen.  

7.1.3 Påverkan och konsekvenser 

Uppläggningsplatsen för massorna är lokaliserad på en gräsbevuxen yta och bedöms ge en tillfällig 

och liten påverkan.   

Risken för störning av hotade fågelarter under häckningsperioden bedöms vara liten, eftersom det i 

artportalen inte finns några noteringar om hotade arter som bedöms häcka i närområdet.  

7.1.4 Samlad bedömning 

Sammanfattningsvis bedöms sökt verksamhet medföra en liten negativ konsekvens för naturmiljön. 

7.2 KULTURMILJÖ  

7.2.1 Förutsättningar 

Hela södra delen av Öland finns med 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, och dels på grund av ölänningarnas 

mångtusenåriga påverkan på bygden, allt sedan stenåldern. 

7.2.2 Skyddsåtgärder 

Inga skyddsåtgärder krävs för de planerade åtgärderna med avseende på kulturmiljön. 

7.2.3 Påverkan och konsekvenser 

Åtgärderna medför ingen påverkan på kulturmiljön i området. 

7.2.4 Samlad bedömning 

Den ansökta verksamheten medför ingen konsekvens på kulturmiljön. 
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7.3 GRUNDVATTEN 

7.3.1 Förutsättningar 

Uppläggningsplatsen berörs av grundvattenförekomsten Västra Ölands kalkberg (SE629295-155070) 

med miljökvalitetsnormen god kemisk och kvantitativ status, se Tabell 5 nedan.  

Tabell 5 Klassificering och miljökvalitetsnorm för vattenförekomst västra Ölands kalkberg (SE629295-155070). Källa: 

Vatteninformationssystem Sverige (VISS), www.viss.lansstyrelsen.se 

 Västra Ölands kalkberg 

SE629295-155070 

Kvantitativ status 

 Miljökvalitetsnorm God kvantitativ status 

 Statusklassning God 

Kemisk status 

 Miljökvalitetsnorm God kemisk grundvattenstatus 

 Statusklassning God 

7.3.2 Skyddsåtgärder 

Upplaget för avvattning av muddermassorna kommer att utformas med tätskikt så att inget lakvatten 

kan nå ut från upplaget. När massorna är avvattnade kommer de att provtas för att sedan bestämma 

vidare hantering.  

7.3.3 Påverkan och konsekvenser 

De planerade åtgärderna bedöms inte påverka grundvattnet eftersom upplaget utformas med tätskikt. 

7.3.4 Samlad bedömning 

Sökt verksamhet medför ingen konsekvens för grundvattnet i området och påverkar således inte om 

miljökvalitetsnormerna för grundvatten innehålls. 

7.4 LANDSKAPSBILD 

7.4.1 Förutsättningar 

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. 

I Figur 1 ovan visas en illustration hur upplaget kommer att se ut i landskapet. 
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7.4.2 Påverkan och konsekvenser 

Landskapsbilden förändras under tiden som upplaget är i drift, vilket rör sig om något år.  

Området för upplaget planeras efter drift att återställas i samråd med tillsynsmyndigheten. 

7.4.3 Samlad bedömning 

Sökt verksamhet bedöms medföra en liten negativ konsekvens vad gäller landskapsbilden inom 

uppläggningsplatsen under den begränsade upplagstiden.  

7.5 BULLER 

7.5.1 Förutsättningar 

Visst buller kommer att uppstå från transporter och entreprenadmaskiner under tiden som åtgärderna 

genomförs. 

7.5.2 Skyddsåtgärder 

Inga skyddsåtgärder bedöms vara motiverade. 

7.5.3 Påverkan och bedömning 

Sökt verksamhet kan medföra en ökad bullernivå i form av ökade antal transporter under en kort 

period när massorna fraktas till och från upplaget.  

7.5.4 Samlad bedömning 

Sökt verksamhet bedöms medföra liten negativ konsekvens vad gäller buller under arbetstiden.  

7.6 LUKT OCH UTSLÄPP TILL LUFT 

7.6.1 Förutsättningar  

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

under planerade arbeten. Transporterna består framförallt av transport av massor från hamn till 

uppläggningsplats samt borttransport av massor till godkänd mottagare eller återanvändning. 

Utsläppen till luft utgörs framförallt av koldioxid, kväveoxider och kolväten.  

Viss risk finns för att lukt kan uppstå från upplaget. Det bedöms dock vara god luftomsättning i 

området eftersom omgivningen är öppen. 

7.6.2 Skyddsåtgärder  

Krav kommer att ställas på entreprenören att i möjligaste mån använda förnyelsebara bränslen, t ex 

RME eller HVO. 

7.6.3 Påverkan och konsekvenser  

Koldioxidutsläppen bidrar till växthuseffekten. 

Utsläppen av kväveoxider bidrar till försurningen av mark och vatten. Kväveoxiderna bidrar även till 

övergödningen av mark och vatten. Lokalt kan höga halter kväveoxider ge upphov till negativa 

hälsoeffekter för människan. Utsläpp av kväveoxider kan tillsammans med utsläpp av kolväten bidra till 

att det bildas marknära ozon och andra s.k. fotokemiska oxidanter, vilka bland annat skadar 

växtligheten.  
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Jämfört med nollalternativet blir det något mer utsläpp till luft än om åtgärderna inte hade genomförts. 

Påverkan från utsläppen bedöms dock försumbara. 

Upplaget kan medföra att lukt sprids i närområdet, men tidigare erfarenheter av muddringar i liknande 

material är att detta problem är ytterst marginellt eller obefintligt.  

7.6.4 Samlad bedömning 

Den planerade verksamheten kommer inte medföra några luftutsläpp av betydelse och bedöms inte 

försvåra uppnåendet av miljökvalitetsnormerna för luft. 

8 SAMLAD BEDÖMNING 

I Tabell 6Tabell 6 Sammanställning av bedömda konsekvenser och risker för människors hälsa och 

miljö. Bedömningen tar hänsyn till de skyddsåtgärder som planeras och som har redovisats under 

respektive avsnitt. har bedömningen för samtliga aspekter som beskrivs i föreliggande MKB 

sammanställts. Därefter görs en samlad bedömning av projektets totala miljökonsekvenser för 

människors hälsa och miljö.  

Tabell 6 Sammanställning av bedömda konsekvenser och risker för människors hälsa och miljö. Bedömningen tar hänsyn till de 

skyddsåtgärder som planeras och som har redovisats under respektive avsnitt. 

Positiv konsekvens 
Ingen/obetydlig 

konsekvens 

Liten negativ 

konsekvens 

Måttlig negativ 

konsekvens 

Stor negativ 

konsekvens 

Bedömd konsekvens Sammanfattning bedömning 

Naturmiljö 

Inga skyddade naturvärden påverkas och inga rödlistade eller på 

annat sätt skyddsvärda arter påverkas av ansökt verksamhet. En 

gräsbevuxen yta kommer dock att tas i anspråk men konsekvensen 

bedöms som liten då upplaget är tillfälligt. 

Kulturmiljö  Ingen konsekvens på kulturmiljön i området. 

Grundvatten Ingen konsekvens på grundvattnet. 

Landskapsbild 

Liten negativ konsekvens då landskapsbilden kommer att förändras 

temporärt då upplaget är i drift. 

Buller 

Liten negativ konsekvens eftersom det endast en temporär påverkan 

under tiden då åtgärderna utförs. 

Lukt och utsläpp till luft 

Obetydlig konsekvens eftersom luftutsläppen är marginella och 

tidigare erfarenheter av muddringar i liknande material är att 

luktproblem är ytterst marginella eller obefintliga. 

 

Utifrån sammanställningen av konsekvensbedömningen för respektive aspekt i Tabell 6 kan 

konstateras att planerad verksamhet som mest ger upphov små negativa konsekvenser avseende 

naturmiljö, landskapsbild och buller. 
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9 REDOVISNING AV MEDLEMMARNAS 
SAKKUNSKAP 

I arbetet med att ta fram miljökonsekvensbeskrivningen har följande personer deltagit: 

Anna-Karin Jonsson, som är uppdragsledare i projektet, har ansvarat för både samrådsprocessen och 

arbetet med MKB:n i projektet. Antonia Doss och Hanna Wikner har varit utredare i projektet och 

stöttat upp både vad gäller MKB:n och samrådsprocessen.  

Anna-Karin Jonsson 

Anna-Karin är civil Ing Lantmäteri inriktning Environmental Engineering med examen 1995. Anna-

Karin har sedan år 2001 arbetat som konsult på WSP med MKB:er både till vatten- och 

industriverksamhet. Idag utgör prövning av vattenverksamhet, inklusive samråd, framtagande av 

prövningshandlingar samt miljöbedömningar en stor del av Anna-Karins arbetsområde. Anna-Karin 

har även tidigare under sex år arbetat MKB:er och tekniska miljöutredningar som konsult på olika 

konsultföretag.   

Antonia Doss 

Antonia har en masterexamen i strategiskt miljöarbete från Lunds universitet från 2017 och har arbetat 

med tillståndsprövningar enligt miljöbalken i fyra år. Hon har arbetat på WSP sedan 2018. 

Dessförinnan arbetade Antonia en kortare tid som miljöinspektör på kommun och som miljökonsult på 

ett privat företag (parallellt med studierna).  

Hanna Wikner 

Hanna har en kandidatexamen som Naturvårdsingenjör med inriktning mot vattenvård med examen 

2001. Hanna har även kompletterat sin utbildning med ett påbyggnadsår inom miljö- och hälsoskydd. 

Hanna har arbetat som konsult på WSP sedan 2003 med bla att upprätta MKB:er åt olika 

verksamheter. Hanna har innan sin anställning på WSP arbetat som Miljö- och hälsoskyddsinspektör.  
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WSP Sverige AB 
Box 34  
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T: +46 10 7225000  
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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 39 000 

medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 
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 http://ams.corp.pbwan.net/projects/10257246/Document/3_Dokument/39_ÄTA_tillstånd_upplag/390_Underlag/Analysresultat A-C/pm - provtagning alunskiffer/PM - Provtagning av alunskiffer.docx 

PROVTAGNING AV ALUNSKIFFER, GRÖNHÖGENS HAMN 

Syfte 

Inför de planerade muddringsarbetena i Grönhögens hamn har Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Mörbylånga kommun, tagit prov på ytligt alunskiffer som ska schaktas upp. Undersökningar av 

föroreningsnivån i alunskiffret behövs för att bedöma vilken prövningsnivå enligt MPF1 som kommer 

att gälla för kommande mellanlagring. 

Provtagningen utfördes av kommunens personal efter anvisningar från WSP. 

Genomförande  

Provtagning av alunskiffer har genomförts i tre punkter, se Bilaga 1 för provpunkternas placering. 

Punkterna har fördelats över aktuellt område. 

I varje provpunkt togs material från översta lagret alunskiffer med spade. Ev. vatten som fanns på 

alunskiffer tilläts rinna av. Ungefär 3–4 dl av materialet lades i en provpåse inför analys. Provpunktens 

ungefärliga placering noterades i fält. I övrigt gjordes inga fältnoteringar. 

Proverna skickades till Synlab för analys med avseende på totalhalter av metaller och organiska 

ämnen (PAH, BTEX, aromater och alifater). Då proverna bestod av bitar i grus- och stenstorlek har 

provmaterialet malts ner av laboratoriet inför analys. 

Jämförelsevärden 

Uppmuddrade massor med sediment och alunskiffer avses lagras i ett mellanlager i avvaktan på 

återanvändning, behandling eller bortskaffning. Analysresultaten har därför jämförts med 

Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad jord och Avfall Sveriges riktvärden för när förorenade 

massor bedöms vara farligt avfall. 

Då mellanlagringen upphör kommer en bedömning av massornas föroreningsinnehåll att behöva 

göras utifrån t ex Naturvårdsverkets Handbok 2010:1 avseende återvinning av avfall i 

anläggningsarbeten och de s k deponiföreskrifterna (NFS 2004:10). 

Resultat  

Inga av de analyserade parametrarna uppmättes i halter överstigande Avfall Sveriges riktvärden för 

farligt avfall (FA)2.  

                                                   
1 Miljöprövningsförordningen  SFS 2013:251 

2 Avfall Sverige, 2019. Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor. Rapport 2019:01. 
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I provpunkt A och C uppmättes arsenik, nickel och bensen i halter över Naturvårdsverkets riktvärde för 

mindre känslig markanvändning (MKM)3. I provpunkt B uppmättes kadmium och zink i halter över 

MKM. Koppar, alifater och aromater påträffades i halter över riktvärde för känslig mark (KM) i punkt A 

och C. Övriga analyserade parametrar uppmättes i halter under KM. Sammanställning av resultat mot 

riktvärden redovisas i Bilaga 2 och analysrapporterna från laboratorium finns i Bilaga 3. 

I Tabell 1 redovisas de ämnen som uppmättes i halter över KM. 

Tabell 1. Sammanställning över resultatet, där halter överskred riktvärde för KM. 

  

Slutsats 

Aktuella resultat avser totalhalterna av analyserade ämnen i malda prover av alunskiffer. De lakbara 

halterna av dessa ämnen i det naturligt förekommande alunskiffret är troligen betydligt lägre. 

Utifrån detta görs bedömningen att aktuell alunskiffer inte utgör farligt avfall.  

Den planerade mellanlagringen utgör, i detta avseende, därmed inte någon tillståndspliktig 

verksamhet enligt 56 § MPF (2013:251) 

Bilagor 

Bilaga 1 – Karta över provpunkter 

Bilaga 2 – Analyssammanställning mot riktvärden 

Bilaga 3 – Analysprotokoll från laboratorium 

                                                   
3 Naturvårdsverket, 2009a. Riktvärden för förorenad mark. Rapport 5976. 

 

A B C

Torrsubstans % 98,5 99,5 98,7
M indre än 

ringa risk* KM** MKM** FA***

Arsenik, As mg/kg 55 22 95 10 10 25 1000

Kadmium, Cd mg/kg 9 15 8,3 0,2 0,8 12 1000

Koppar, Cu mg/kg 140 60 120 40 80 200 2500

Nickel, Ni mg/kg 260 100 250 35 40 120 1000

Zink, Zn mg/kg 310 610 320 120 250 500 2500

Alifater >C5-C8 mg/kg 32 4,5 23 - 25 150 700

Alifater >C8-C10 mg/kg 52 7,2 30 - 25 120 700

Alifater summa >C5-C16 mg/kg 240 49 170 - 100 500 -

Aromater >C8-C10 mg/kg 11 1,3 9,3 - 10 50 1000

Aromater >C16-C35 mg/kg 25 5,1 20 - 10 30 1000

Bensen mg/kg 0,09 0,0062 0,065 - 0,012 0,04 1000
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Uppdragsnummer: 10257246 Bilaga 2 - analyssammanställning mot riktvärden

A B C

Torrsubstans % 98,5 99,5 98,7
Mindre än ringa 

risk* KM** MKM** FA***

Arsenik, As mg/kg 55 22 95 10 10 25 1000

Barium, Ba mg/kg 62 80 60 - 200 300 50000

Bly, Pb mg/kg 31 19 33 20 50 400 2500

Kadmium, Cd mg/kg 9 15 8,3 0,2 0,8 12 1000

Koppar, Cu mg/kg 15 5,9 12 40 80 200 2500

Koppar, Cu mg/kg 140 60 120 40 80 200 2500

Krom, Cr mg/kg 24 16 22 40 80 150 10000

Nickel, Ni mg/kg 260 100 250 35 40 120 1000

Vanadin mg/kg 730 300 660    

Zink, Zn mg/kg 310 610 320 120 250 500 2500

Alifater >C5-C8 mg/kg 32 4,5 23 - 25 150 700

Alifater >C8-C10 mg/kg 52 7,2 30 - 25 120 700

Alifater >C10-C12 mg/kg 67 12 48 - 100 500 1000

Alifater >C12-C16 mg/kg 87 25 69 - 100 500 10000

Alifater summa >C5-C16 mg/kg 240 49 170 - 100 500 -

Alifater >C16-C35 mg/kg 59 28 53 - 100 1000 10000

Aromater >C8-C10 mg/kg 11 1,3 9,3 - 10 50 1000

Aromater >C16-C35 mg/kg 25 5,1 20 - 10 30 1000

Aromater >C16-C35 mg/kg 1,7 <1 1,4 - 10 30 1000

Bensen mg/kg 0,09 0,0062 0,065 - 0,012 0,04 1000

Toluen mg/kg 0,54 <0,1 0,5 - 10 40 1000

Etylbensen mg/kg 0,51 <0,1 0,4 - 10 50 1000

Xylener mg/kg 1,8 <0,1 1,4 - 10 50 1000

TEX, Summa mg/kg 2,9 <0,15 2,3 - - - -

Acenaften mg/kg 0,037 0,034 0,035    

Acenaftylen mg/kg 0,045 <0,03 0,041    

Naftalen mg/kg 0,45 0,049 0,43    

PAH-L,summa mg/kg 0,53 0,083 0,51 0,6 3 15 1000

Antracen mg/kg 0,11 <0,03 0,07    

Fenantren mg/kg 1,8 0,65 1,3    

Fluoranten mg/kg 0,085 0,4 0,073    

Fluoren mg/kg 0,064 0,11 0,052    

Pyren mg/kg 0,22 0,28 0,18    

PAH-M,summa mg/kg 2,3 1,4 1,7 2 3,5 20 1000

Benso(a)antracen mg/kg 0,6 0,079 0,54    

Benso(a)pyren mg/kg 0,038 0,044 <0,03    

Benso(b)fluoranten mg/kg 0,046 0,086 <0,03    

Benso(k)fluoranten mg/kg <0,03 <0,03 <0,03    

Benso(ghi)perylen mg/kg <0,03 <0,03 <0,03    

Krysen + Trifenylen mg/kg 0,25 0,12 0,19    

Dibens(a,h)antracen mg/kg <0,03 <0,03 <0,03    

Indenol(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,03 <0,03 <0,03    

PAH-H,summa mg/kg 0,93 0,033 0,73 0,5 1 10 50

PAH,summa cancerogena mg/kg 0,93 0,33 0,73 - - - -

PAH, summa övriga mg/kg 2,8 1,5 2,2 - - - -

Resultaten från laboratorieanalyserna (enhet mg/kg TS) jämförs med: 

*Mindre än ringa risk, NV Handbok 2010:1 
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Miljömanagement 3801

Box 34
371 21  KARLSKRONA

Projekt Mark

Projekt         :  10257246
Konsult/ProjNr  :  Lena-Karin Krona
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2019-11-19
Provets märkning :  A
Provtagningsdjup :  0.60 m
Provtagare :  Anders Hedlund

Ankomstdatum :  2019-11-19
Ankomsttidpunkt :  2120
Ansättningsdatum :  2019-11-21

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 98.5 %±9.85

EN16173,EN16171/ISO11885 Arsenik, As 55 mg/kg TS±11

EN16173,EN16171/ISO11885 Barium, Ba 62 mg/kg TS±12

EN16173,EN16171/ISO11885 Bly, Pb 31 mg/kg TS±6.2

EN16173,EN16171/ISO11885 Kadmium, Cd 9.0 mg/kg TS±1.8

EN16173,EN16171/ISO11885 Kobolt, Co 15 mg/kg TS±3.0

EN16173,EN16171/ISO11885 Koppar, Cu 140 mg/kg TS±28

EN16173,EN16171/ISO11885 Krom, Cr 24 mg/kg TS±4.8

EN16173,EN16171/ISO11885 Nickel, Ni 260 mg/kg TS±52

EN16173,EN16171/ISO11885 Vanadin, V 730 mg/kg TS±150
EN16173,EN16171/ISO11885 Zink, Zn 310 mg/kg TS±62

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 32 mg/kg TS±6.4
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 52 mg/kg TS±10

GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 67 mg/kg TS±20
GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 87 mg/kg TS±26

Beräknad Alifater summa >C5-C16 240 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 59 mg/kg TS±18

GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 11 mg/kg TS±3.3
GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 25 mg/kg TS±7.5

GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 1.7 mg/kg TS±0.51

SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen 0.090 mg/kg TS±0.018

SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen 0.54 mg/kg TS±0.11

SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen 0.51 mg/kg TS±0.15

Beräknad Xylener 1.8 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa 2.9 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Acenaften 0.037 mg/kg TS±0.011

GC-MS, egen metod Acenaftylen 0.045 mg/kg TS±0.014

GC-MS, egen metod Naftalen 0.45 mg/kg TS±0.14

Provet har malts före analys. Om lättflyktiga föreningar har analyserats kan det innebära vissa
förluster av dessa.

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Miljömanagement 3801

Box 34
371 21  KARLSKRONA

Projekt Mark

Projekt         :  10257246
Konsult/ProjNr  :  Lena-Karin Krona
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2019-11-19
Provets märkning :  A
Provtagningsdjup :  0.60 m
Provtagare :  Anders Hedlund

Ankomstdatum :  2019-11-19
Ankomsttidpunkt :  2120
Ansättningsdatum :  2019-11-21

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH-L,summa 0.53 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen 0.11 mg/kg TS±0.033

GC-MS, egen metod Fenantren 1.8 mg/kg TS±0.54

GC-MS, egen metod Fluoranten 0.085 mg/kg TS±0.026

GC-MS, egen metod Fluoren 0.064 mg/kg TS±0.019

GC-MS, egen metod Pyren 0.22 mg/kg TS±0.066

Beräknad PAH-M,summa 2.3 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 0.60 mg/kg TS±0.18

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 0.038 mg/kg TS±0.011
GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 0.046 mg/kg TS±0.014

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen 0.25 mg/kg TS±0.075

GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa 0.93 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena 0.93 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga 2.8 mg/kg TS

Provet har malts före analys. Om lättflyktiga föreningar har analyserats kan det innebära vissa
förluster av dessa.

Kommentar                               

Provet har malts före analys.
Detta kan ha medfört vissa förluster för de lättflyktiga föreningarna, alifatfraktionerna >C5-C8 och >C8-C10, bensen,
toluen, etylbensen och xylener.

Resultat för PAH kan vara påverkat av störningar från andra ämnen i provet.

Linköping  2019-11-28             
Rapporten har granskats och godkänts av

Sofi Jonsson
Analysansvarig
Kontrollnr 8582 0640 8167 4733

Kopia sänds till

peter.asteberg@morbylanga.se
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Miljömanagement 3801

Box 34
371 21  KARLSKRONA

Projekt Mark

Projekt         :  10257246
Konsult/ProjNr  :  Lena-Karin Krona
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2019-11-19
Provets märkning :  B
Provtagningsdjup :  0.48 m
Provtagare :  Anders Hedlund

Ankomstdatum :  2019-11-19
Ankomsttidpunkt :  2120
Ansättningsdatum :  2019-11-21

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 99.5 %±9.95

EN16173,EN16171/ISO11885 Arsenik, As 22 mg/kg TS±4.4

EN16173,EN16171/ISO11885 Barium, Ba 80 mg/kg TS±16

EN16173,EN16171/ISO11885 Bly, Pb 19 mg/kg TS±3.8

EN16173,EN16171/ISO11885 Kadmium, Cd 15 mg/kg TS±3.0

EN16173,EN16171/ISO11885 Kobolt, Co 5.9 mg/kg TS±1.2

EN16173,EN16171/ISO11885 Koppar, Cu 60 mg/kg TS±12

EN16173,EN16171/ISO11885 Krom, Cr 16 mg/kg TS±3.2

EN16173,EN16171/ISO11885 Nickel, Ni 100 mg/kg TS±20

EN16173,EN16171/ISO11885 Vanadin, V 300 mg/kg TS±60
EN16173,EN16171/ISO11885 Zink, Zn 610 mg/kg TS±120

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 4.5 mg/kg TS±0.90
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 7.2 mg/kg TS±1.4

GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 12 mg/kg TS±3.6
GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 25 mg/kg TS±7.5

Beräknad Alifater summa >C5-C16 49 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 28 mg/kg TS±8.4

GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 1.3 mg/kg TS±0.39
GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 5.1 mg/kg TS±1.5

GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen 0.0062 mg/kg TS±0.0015

SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040

SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030

Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Acenaften 0.034 mg/kg TS±0.010

GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Naftalen 0.049 mg/kg TS±0.015

Provet har malts före analys. Om lättflyktiga föreningar har analyserats kan det innebära vissa
förluster av dessa.

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Miljömanagement 3801

Box 34
371 21  KARLSKRONA

Projekt Mark

Projekt         :  10257246
Konsult/ProjNr  :  Lena-Karin Krona
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2019-11-19
Provets märkning :  B
Provtagningsdjup :  0.48 m
Provtagare :  Anders Hedlund

Ankomstdatum :  2019-11-19
Ankomsttidpunkt :  2120
Ansättningsdatum :  2019-11-21

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH-L,summa 0.083 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fenantren 0.65 mg/kg TS±0.20

GC-MS, egen metod Fluoranten 0.40 mg/kg TS±0.12

GC-MS, egen metod Fluoren 0.11 mg/kg TS±0.033

GC-MS, egen metod Pyren 0.28 mg/kg TS±0.084

Beräknad PAH-M,summa 1.4 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 0.079 mg/kg TS±0.024

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 0.044 mg/kg TS±0.013
GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 0.086 mg/kg TS±0.026

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen 0.12 mg/kg TS±0.036

GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa 0.33 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena 0.33 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga 1.5 mg/kg TS

Provet har malts före analys. Om lättflyktiga föreningar har analyserats kan det innebära vissa
förluster av dessa.

Kommentar                               

Analysen är utförd enligt standard, dvs på den fraktion av det inskickade provet som är < 2 mm.
Provet har malts före analys.
Detta kan ha medfört vissa förluster för de lättflyktiga föreningarna, alifatfraktionerna >C5-C8 och >C8-C10, bensen,
toluen, etylbensen och xylener.

Linköping  2019-11-26             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 8481 0444 8163 4438

Kopia sänds till

peter.asteberg@morbylanga.se
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Miljömanagement 3801

Box 34
371 21  KARLSKRONA

Projekt Mark

Projekt         :  10257246
Konsult/ProjNr  :  Lena-Karin Krona
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2019-11-19
Provets märkning :  C
Provtagningsdjup :  0.53 m
Provtagare :  Anders Hedlund

Ankomstdatum :  2019-11-19
Ankomsttidpunkt :  2120
Ansättningsdatum :  2019-11-21

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 98.7 %±9.87

EN16173,EN16171/ISO11885 Arsenik, As 95 mg/kg TS±19

EN16173,EN16171/ISO11885 Barium, Ba 60 mg/kg TS±12

EN16173,EN16171/ISO11885 Bly, Pb 33 mg/kg TS±6.6

EN16173,EN16171/ISO11885 Kadmium, Cd 8.3 mg/kg TS±1.7

EN16173,EN16171/ISO11885 Kobolt, Co 12 mg/kg TS±2.4

EN16173,EN16171/ISO11885 Koppar, Cu 120 mg/kg TS±24

EN16173,EN16171/ISO11885 Krom, Cr 22 mg/kg TS±4.4

EN16173,EN16171/ISO11885 Nickel, Ni 250 mg/kg TS±50

EN16173,EN16171/ISO11885 Vanadin, V 660 mg/kg TS±130
EN16173,EN16171/ISO11885 Zink, Zn 320 mg/kg TS±64

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 23 mg/kg TS±4.6
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 30 mg/kg TS±6.0

GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 48 mg/kg TS±14
GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 69 mg/kg TS±21

Beräknad Alifater summa >C5-C16 170 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 53 mg/kg TS±16

GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 9.3 mg/kg TS±2.8
GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 20 mg/kg TS±6.0

GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 1.4 mg/kg TS±0.42

SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen 0.065 mg/kg TS±0.013

SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen 0.50 mg/kg TS±0.10

SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen 0.40 mg/kg TS±0.12

Beräknad Xylener 1.4 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa 2.3 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Acenaften 0.035 mg/kg TS±0.011

GC-MS, egen metod Acenaftylen 0.041 mg/kg TS±0.012

GC-MS, egen metod Naftalen 0.43 mg/kg TS±0.13

Provet har malts före analys. Om lättflyktiga föreningar har analyserats kan det innebära vissa
förluster av dessa.

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Miljömanagement 3801

Box 34
371 21  KARLSKRONA

Projekt Mark

Projekt         :  10257246
Konsult/ProjNr  :  Lena-Karin Krona
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2019-11-19
Provets märkning :  C
Provtagningsdjup :  0.53 m
Provtagare :  Anders Hedlund

Ankomstdatum :  2019-11-19
Ankomsttidpunkt :  2120
Ansättningsdatum :  2019-11-21

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH-L,summa 0.51 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen 0.070 mg/kg TS±0.021

GC-MS, egen metod Fenantren 1.3 mg/kg TS±0.39

GC-MS, egen metod Fluoranten 0.073 mg/kg TS±0.022

GC-MS, egen metod Fluoren 0.052 mg/kg TS±0.016

GC-MS, egen metod Pyren 0.18 mg/kg TS±0.054

Beräknad PAH-M,summa 1.7 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 0.54 mg/kg TS±0.16

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen 0.19 mg/kg TS±0.057

GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa 0.73 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena 0.73 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga 2.2 mg/kg TS

Provet har malts före analys. Om lättflyktiga föreningar har analyserats kan det innebära vissa
förluster av dessa.

Kommentar                               

Provet har malts före analys.
Detta kan ha medfört vissa förluster för de lättflyktiga föreningarna, alifatfraktionerna >C5-C8 och >C8-C10, bensen,
toluen, etylbensen och xylener.

Resultat för PAH kan vara påverkat av störningar från andra ämnen i provet.

Linköping  2019-11-28             
Rapporten har granskats och godkänts av

Sofi Jonsson
Analysansvarig
Kontrollnr 8389 0449 8160 4035

Kopia sänds till

peter.asteberg@morbylanga.se

Rapport Nr 19515616

Sida  2 (2)
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RAPPORT 

Sedimentprovtagning Mörbylånga hamn och 
Grönhögen hamn 

 

Kund 

Mörbylånga kommun 

Trollhättevägen 4 

386 80 Mörbylånga 

Konsult 

WSP Environmental 

Box 34 

371 21 Karlskrona 

Besök: Högabergsgatan 3 

Tel: +46 455 447 50 

Fax: +46 455 447 51 

WSP Sverige AB 

Org nr: 556057-4880 

Styrelsens säte: Stockholm 

www.wspgroup.se 

 

Kontaktpersoner 

Anna-Karin Jonsson, WSP Environmental 0455-447 70 

Anna Nilsson, WSP Environmental  0455-447 62 
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1 Uppdrag 

Mörbylånga kommun utreder möjligheterna att muddra i hamnarna och farlederna 

vid Mörbylånga och Grönhögen. WSP har i samband med detta utfört 

sedimentundersökningar med avseende på föroreningsgrad inom aktuellt område.  

I denna rapport redovisas fältobservationer, hur och var proverna har tagits, samt 

vilka föroreningshalter som uppmätts i respektive provpunkt.  

1.1 Omfattning 

I Mörbylånga hamn har totalt 8 provpunkter undersökts. Hamnområdet i 

Mörbylånga kan ses i figur 1a. Proverna har varit placerade dels i inloppet till 

hamnen, dels i hamnbassängen. Se bilaga 1 för karta över arbetsområdet. Utvalda 

delprover inom nivåerna 0-15 cm under sedimentytan har skickats till ackrediterat 

laboratorium, ALcontrol AB, för analys.  

 

Figur 1a. Översiktskarta där Mörbylånga hamn är markerad med röd ellips.  

 

I Grönhögen hamn har totalt 9 provpunkter undersökts. Hamnområdet i Grönhögen 

kan ses i figur 1b. Proverna har varit placerade dels i inloppet till hamnen, dels i 

hamnbassängen. Se bilaga 1 för karta över arbetsområdet. Utvalda delprover inom 

nivåerna 0-30 cm under sedimentytan har skickats till ackrediterat laboratorium, 

ALcontrol AB, för analys.  
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Figur 1b. Översiktskarta där Grönhögen hamn är markerad med röd ellips. 

 

1.2 Provtagningstillfälle 

Sedimentprovtagningen i Mörbylånga hamn genomfördes den 16 januari 2012. 

Sedimentprovtagningen i Grönhögen hamn genomfördes den 17 januari 2012. 

2 Metod 

2.1 Fältorganisation 

Provtagningarna utfördes från båt med hjälp av olika typer av sedimentprovtagare. 

Fältpersonal från WSP Environmental var Anna Nilsson. 

2.2 Väderförhållanden 

Väderförhållandena den 16 januari 2012 innebar minusgrader och lätt nederbörd. 

Detta innebar isbildning som i viss mån försvårade båtens navigering inne i 

Mörbylånga hamn. Även den 17 januari var det minusgrader, men ingen isbildning i 

Grönhögen hamn. 
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2.3 GPS-positionering  

För positionering i fält användes vid båda tillfällena en GPS-mottagare, monterad på 

båten. Via en knapptryckning när provtagaren nådde botten, koordinatsattes 

provpunkterna under pågående provtagning. Provpunkternas koordinater redovisas i 

fältprotokollen i bilaga 2. 

2.4 Sedimentprovtagning  

För att kunna ta djupa sedimentprover användes en rörprovtagare av typen 

kajakprovtagare. Provtagaren kan generera prover ner till ca 0,45 m i mjuka, leriga 

och gyttjiga sediment. Provtagaren består av ett plexiglasrör med yttre diameter 

90 mm, vikter och en stängningsmekanism. Provtagaren sänkts ner mot botten för 

hand via ett rep och stängs automatiskt när den nått sedimenten och dras uppåt.  

I hårda sediment, där kajakprovtagaren inte kan generera prover, användes en 

gripskopa av typen Van Veen, 2 liter. Provtagaren sänks ner mot botten för hand i 

öppet tillstånd och stängs när dess käftar träffat bottenytan och provet tagits. Van 

Veen kan generera prover i sandiga, steniga, grusiga, leriga och gyttjiga sediment. 

Vid provtagningen blir proverna störda och beroende på sedimentets 

sammansättning kan det vara svårt att avgöra vilket som är sedimentens överyta och 

hur djupt ner i sedimentet som provet tagits.  

Provernas längd mättes innan de togs ut ur rörprovtagaren och placerades på en 

rengjord träyta. Sedimenttyp och lukt noterades och delprover togs om hand i 

diffusionstäta plastpåsar. För fältprotokoll med provbeskrivning, se bilaga 2.  

2.5 Analyser  

Sedimentproverna hölls kylda och utvalda prover skickades till ackrediterat 

laboratorium, ALcontrol AB i Linköping för analys. Övriga prover sparas i tre 

månader för eventuell framtida analys.  

2.6 Utvärdering av föroreningshalter 

För att få en uppfattning om hur förorenade sedimenten är har analysresultaten 

jämförts med bedömningsgrunderna för förorenade sediment i kust och hav, 

Naturvårdsverkets rapport 4914. Riktvärdena utgår inte från ekotoxikologiska 

riskutvärderingar utan från svenska bakgrundshalter. Jämförelsen visar därmed 

endast om halterna förefaller höga eller låga i ett nationellt perspektiv.  

Analysresultaten för metaller, PCB och PAH har även jämförts mot hur stor 

påverkan från punktkälla som förekommer, Naturvårdsverkets rapport 4918. 

För TBT, Tributyltenn, saknas svenska riktvärden. Norska förvaltningsmässiga 

gränsvärden och finska kvalitetskriterier för muddermassor har istället tillämpats. 

Norge har även effektbaserade gränsvärden för TBT, vilka är baserade på 

ekotoxikologiska tester och ligger på betydligt lägre nivåer än de 

förvaltningsmässiga gränsvärdena.  
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För BTEX och fraktionerade alifater och aromater jämförs värdena mot 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. Halterna delas in i 

känslig markanvändning (KM) respektive mindre känslig markanvändning (MKM). 

Dessa jämförelsevärden är inte direkt tillämpbara men riktvärdena ger en indikation 

på om halterna är höga eller låga. 

Halterna av summa 11 PAH, summa 7 PCB samt metaller har jämförts med tabell 

17, Naturvårdsverkets rapport 4918, Metodik för inventering av förorenade 

områden, i syfte att avgöra om föroreningarna kan bedömas komma från en 

punktkälla. 

Halter under den instrumentella detektionsgränsen har inte delats in i några klasser, 

även om detektionsgränsen i vissa fall överskrider de ovan angivna 

kvalitetskriterierna, se bilaga 3. Vid framräkning av summa för 11 PAH har halten 

för respektive ingående parameter ansatts till halva detektionsgränsen.  

3 Resultat  

3.1 Föroreningshalter 

Se bilaga 3 för sammanställning av analysresultat. I bilaga 4 redovisas kompletta 

analysrapporter från laboratoriet. 

3.1.1 Metaller 

Mörbylånga 

Högst metallhalter har uppmätts i punkterna 6 och 7. I proverna uppgår halterna 

kadmium till klass 4 enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet i 

kust och hav. I prov 7 uppgår även halten koppar till klass 4. Halten koppar i prov 6, 

respektive halterna zink i prov 6 och 7 uppgår till klass 3. 

Vid jämförelse bedöms ingen av punkterna vara påverkade av punktkälla.   

Grönhögen 

Högst metallhalter har uppmätts i punkt 9, där halten kadmium uppgår till klass 5 

enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet i kust och hav. I 

punkten uppgår även halterna koppar och kadmium till klass 4, respektive arsenik 

och zink till klass 3. Kadmium återfinns i samtliga prover i halter motsvarande klass 

4, utom i prov 8 där halten uppgår till klass 4. I prov 8 återfinns även koppar och 

zink i halter motsvarande klass 3. 

Vid jämförelse bedöms punkt 9 som troligt påverkad av punktkälla.  

3.1.2 TBT 

Mörbylånga 

Organiska tennföreningar, däribland tributyltenn, TBT, har analyserats i 6 prover. I 

prov 10 uppgår halten TBT till motsvarande klass 3 enligt de norska 
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förvaltningsmässiga gränsvärdena. I prov 9 var detektionsgränsen för TBT förhöjd 

p.g.a. störningar från andra föroreningskällor i provet. 

Grönhögen 

Organiska tennföreningar, däribland tributyltenn, TBT, har analyserats i 6 prover. I 

prov 8 och prov 9 uppgår halterna TBT till motsvarande klass 3 enligt de norska 

förvaltningsmässiga gränsvärdena.  

3.1.3 PCB 

Mörbylånga 

PCB kunde inte påvisas i något av proven. Dock är detektionsgränsen för PCB 

förhöjd så samtliga detektionsgränser överskrider klass 5, mycket hög halt.  För 

jämförelse kan halterna ansättas till halva detektionsgränsen. 

Grönhögen 

PCB motsvarande klass 5 påvisas i prov 9. I övriga prover kunde PCB inte påvisas. 

Dock är detektionsgränsen för PCB förhöjd så samtliga detektionsgränser 

överskrider klass 5, mycket hög halt. För jämförelse kan halterna under 

detektionsgränsen ansättas till halva detektionsgränsen. 

Vid jämförelse bedöms prov 9 som troligt påverkat av punktkälla.  

3.1.4 PAH 

Mörbylånga 

Samtliga prover uppvisar halter av enskilda ingående PAH:er motsvarande klass 4, 

hög halt, samt klass 3, medelhög halt. 

För summa 11 PAH uppvisar proverna 4-7 halter motsvarande klass 3. 

 

Grönhögen 

Högst halter PAH påträffas i prov 9 och prov 6, där flera halter motsvarar klass 5, 

mycket hög halt. I prov 8 påträffas två ingående PAH:er motsvarande klass 5, och i 

prov 7 och prov 10 påträffas en enskild PAH motsvarande klass 5. I prov 6-10 

motsvarar flera enskilda PAH:er klass 3 och klass 4. I prov 2 motsvarar en enskild 

PAH klass 2 och en enskild PAH klass 3. 

För summa 11 PAH motsvarar prov 9 klass 5, prov 6 och 8 klass 4 och prov 2, 7 och 

10 klass 3. 

Vid jämförelse bedöms prov 9 som troligt påverkat av punktkälla.  

3.1.5 BTEX, fraktionerade alifater och aromater 

Mörbylånga 

Vid jämförelse med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark 

överskrider halten alifater C16-C35 riktvärdet för KM i prov 6 och 7. 
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Grönhögen 

Vid jämförelse med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark 

överskrider halterna alifater C16-C35 samt aromater C10-C16 riktvärdena för KM. 

3.2 Provtagningsdjup 

Då friktionsmaterial i form av sand, grus och sten påträffades inom 

undersökningsområdena försvårades möjligheterna att ta djupa prover. 

4 Sammanfattning och diskussion 

Muddermassor som innehåller TBT-föroreningar över 200 μg/kgTS brukar med 

hänvisning till rättspraxis inte få dumpas i havet. För övriga ämnen finns det flera 

rättsfall där halter upp till och med klass 4 har fått deponeras till havs, förutsatt att 

en lämplig deponeringsplats till havs har funnits. Här är rättspraxis dock inte lika 

tydlig som för TBT.  

Mörbylånga 

Samtliga uppmätta halter underskrider klass 5. Högst halter har observerats inne i 

hamnbassängen.  

Analyserade TBT-halter ligger långt under 200 μg/kgTS. 

Grönhögen 

Högst föroreningshalter har uppmätts i den västra hamnbassängen. Relativt höga 

halter har även uppmätts i den större östra hamnbassängen. Utanför hamnbassängen 

har endast låga halter påträffats. Baserat på halterna av Summa 11 PAH, PCB samt 

metaller överskrider endast halterna i punkt 9 klass 5.  

Analyserade TBT-halter ligger långt under 200 μg/kgTS.  

 

 Karlskrona 2012-04-10 

 

Anna Nilsson     Anna-Karin Jonsson 

WSP Environmental   WSP Environmental 
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Bilaga 1. Kartor över provtagningsområdena – Mörbylånga hamn 
Uppdragsnummer: 10158530 

  
 

 

 

 
 

 

Kartunderlag från MMT. Provpunkternas koordinater redovisas i bilaga 2, fältprotokoll. 
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Bilaga 1. Kartor över provtagningsområdena – Grönhögen hamn 
Uppdragsnummer: 10158530  

 
 

 

 
 

 

Kartunderlag från MMT.  

Provpunkternas koordinater redovisas i 

bilaga 2, fältprotokoll. 
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Bilaga 3a. Sammanställning av analysresutlat - Mörbylånga hamn

Uppdragsnummer: 10158530

Parameter Enhet

2 3 4 5 6 7

Nivå under bottenytan cm 0-10 0-5 0-5 0-8 0-15 0-15

Torrsubstans, TS % 78,8 66,8 64,8 51,4 14,4 15,4

Glödförlust (550˚C) % av TS 0,5 2,2 2,6 5,5 21,6 21,6

TOC analyserad % av TS 0,29 1,3 1,5 3,1 12 12

Geoteknisk benämning Sa Sa, Gy Sa, Gy Sa, Gy Gy Gy

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5

ingen/    

obetydlig 

avvikelse

liten 

avvikelse
tydlig avvikelse stor avvikelse

mycket 

stor 

avvikelse

Metaller

Arsenik, As mg/kg TS <10 10-17 17-28 28-45 >45 <1,3 1,4 1,5 2,4 7,4 7,6

Kadmium, Cd mg/kg TS <0,2 0,2-0,5 0,5-1,2 1,2-3 >3 0,18 0,18 0,23 0,38 2,5 2,6

Kobolt, Co mg/kg TS <12 12-20,4 20,4-34,8 34,8-60 >60 1,7 2,3 2,9 4 9,6 9,8

Krom, Cr mg/kg TS <40 40-48 48-60 60-72 >72 3 5,9 6,6 13 37 32

Koppar, Cu mg/kg TS <15 15-30 30-49,5 49,5-79,5 >79,5 <2,5 4,4 4,4 7,1 48 50

Kvicksilver, Hg mg/kg TS <0,04 0,04-0,12 0,12-0,4 0,4-1 >1

Nickel, Ni mg/kg TS <30 30-40 40-65 65-110 >110 1,6 5,1 6,2 9,3 30 28

Bly, Pb mg/kg TS <25 25-40 40-65 65-110 >110 3 3,1 3,4 5 20 20

Vanadin, V mg/kg TS 8,9 19 22 26 37 34

Zink, Zn mg/kg TS <85 58-127,5 127,5-204 204-357 >357 23 27 30 43 180 190

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5

Organiska tennföreningar

Tributyltenn, TBT μg/kg TS <1 1-5 5-20 20-100 >100 <2 <2 <2 <2 <8,4 10

Trifenyltenn μg/kg TS <2 <2 <2 <2 <6,0 <4,6

Monobutyltenn μg/kg TS <10 - - - - -

Dibutyltenn μg/kg TS <5 <11 <28 - - -

Monofenyltenn μg/kg TS <5 - - - - -

Difenyltenn μg/kg TS <5 <5,1 <13 - - -

Tricyklohexyltenn μg/kg TS <5 <5 <5 <5 <25 <19

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5

ingen halt låg halt medelhög halt hög halt
mycket 

hög halt

PCB

PCB 28 mg/kg TS 0 0-0,00006 0,00006-0,0002 0,0002-0,0006 >0,0006 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003

PCB 52 mg/kg TS 0 0-0,00006 0,00006-0,0002 0,0002-0,0006 >0,0006 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003

PCB 101 mg/kg TS 0 0-0,00016 0,00016-0,0006 0,0006-0,002 >0,002 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003

PCB 118 mg/kg TS 0 0-0,00015 0,00015-0,0006 0,0006-0,002 >0,002 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003

PCB 138 mg/kg TS 0 0-0,0003 0,0003-0,0012 0,0012-0,0041 >0,0041 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003

PCB 153 mg/kg TS 0 0-0,00003 0,00003-0,0003 0,0003-0,0035 >0,0035 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003

PCB 180 mg/kg TS 0 0-0,0001 0,0001-0,0004 0,0004-0,0019 >0,0019 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003

Summa PCB 7 mg/kg TS 0 0-0,0013 0,0013-0,004 0,004-0,015 >0,015 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

PAH

Fenantren mg/kg TS 0 0-0,01 0,01-0,03 0,03-0,1 >0,1 <0,03 0,032 0,044 0,074 0,054 0,067

Antracen mg/kg TS 0 0-0,002 0,002-0,008 0,008-0,03 >0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Fluoranten mg/kg TS 0 0-0,02 0,02-0,08 0,08-0,27 >0,27 <0,03 0,067 0,084 0,15 0,087 0,098

Pyren mg/kg TS 0 0-0,012 0,012-0,05 0,05-0,2 >0,2 <0,03 <0,03 0,037 0,086 0,057 0,07

Bens(a)antracen mg/kg TS 0 0-0,01 0,01-0,035 0,035- 0,11 >0,11 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Krysen mg/kg TS 0 0-0,013 0,013-0,05 0,05-0,18 >0,18 <0,03 0,032 0,042 0,062 0,049 0,062

Bens(b+k)fluoranten mg/kg TS 0 0-0,07 0,07-0,2 0,2-0,56 >0,56 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Bens(a)pyren mg/kg TS 0 0-0,02 0,02-0,06 0,06-0,18 >0,18 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,034

Bens(ghi)perylen mg/kg TS 0 0-0,03 0,03-0,1 0,1-0,35 >0,35 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,033 0,034

Indeno(cd)pyren mg/kg TS 0 0-0,05 0,05-0,17 0,17-0,6 >0,6 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,032 0,034

Summa 11 PAH mg/kg TS 0 0-0,28 0,28-0,8 0,8-2,5 >2,5 0,15 0,236 0,297 0,552 0,372 0,444

Naftalen mg/kg TS <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Acenaftylen mg/kg TS <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Acenaften mg/kg TS <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Fluoren mg/kg TS <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Dibenzo(a,h)antracen mg/kg TS <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

PAH L mg/kg TS <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

PAH M mg/kg TS <0,05 0,099 0,17 0,31 0,2 0,24

PAH H mg/kg TS <0,08 <0,08 <0,08 0,11 0,17 0,23

BTEX, alifater, aromater KM MKM

Bensen mg/kg TS 0,012 0,04 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Toluen mg/kg TS 10 40 <0,1 <0,1 <0,1 0,56 <0,1 <0,1

Etylbensen mg/kg TS 10 50 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Xylen mg/kg TS 10 50 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Alifatiska kolväten C5-C8 mg/kg TS 12 80 <3 <3 <3 <3 <3 <3

Alifatiska kolväten C8-C10 mg/kg TS 20 120 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Alifatiska kolväten C10-C12 mg/kg TS 100 500 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Alifatiska kolväten C12-C16 mg/kg TS 100 500 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Alifatiska kolväten C5-C16 mg/kg TS 100 500 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Alifatiska kolväten C16-C35 mg/kg TS 100 1000 <10 11 19 42 200 180

Aromatiska kolväten C8-C10 mg/kg TS 10 50 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8

Aromatiska kolväten C10-C16 mg/kg TS 3 15 <2 <2 <2 <2 <2 <2

Aromatiska kolväten C16-C35 mg/kg TS 10 30 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Referenser:

* Bedömningsgrunder för miljökvalitet, Kust och hav, Naturvårdsverkets rapport 4914

**Norska bedömningsgrunder SFT 2229/2007

*** Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, Naturvårdsverket 2009 rapport 5976

Metaller

Ingen eller 

liten 

påverkan av 

punktkälla

Trolig påverkan 

av punktkälla

Stor påverkan 

av punktkälla

Mycket 

stor 

påverkan 

av 

punktkälla
2 3 4 5 6 7

Arsenik, As mg/kg TS <45 45-230 230 1200 <1,3 1,4 1,5 2,4 7,4 7,6

Kadmium, Cd mg/kg TS <3 3-15 15-75 >75 0,18 0,18 0,23 0,38 2,5 2,6

Kobolt, Co mg/kg TS <60 60-300 300-1500 <1500 1,7 2,3 2,9 4 9,6 9,8

Krom, Cr mg/kg TS <70 70-350 350-2000 <2000 3 5,9 6,6 13 37 32

Koppar, Cu mg/kg TS <80 80-400 400-2000 >2000 <2,5 4,4 4,4 7,1 48 50

Nickel, Ni mg/kg TS <100 100-500 500-2500 >2500 1,6 5,1 6,2 9,3 30 28

Bly, Pb mg/kg TS <110 110-550 550-3000 >3000 3 3,1 3,4 5 20 20

Zink, Zn mg/kg TS <360 360-1800 1800-9000 >9000 23 27 30 43 180 190

PCB

Summa PCB 7 mg/kg TS <0,015 0,015-0,08 0,08-0,4 >0,4 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

PAH

Summa 11 PAH mg/kg TS <2,5 2,5-12 12-60 >60 0,15 0,236 0,297 0,552 0,372 0,444

Referenser:

* Indelning av avvikelse från jämförvärde för förorenade sediment, Naturvårdsverkets rapport 4918

Avvikelse från jämförvärde *

Tllämpade jämför- och riktvärden

Avvikelse från jämförvärde *

Norska förvaltningsmässiga gränsvärden**

Statistisk tillståndsklassning *

Provtagningspunkter

Generella riktvärden***
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Bilaga 3b. Sammanställning av analysresultat - Grönhögen hamn
Uppdragsnummer: 10158530

Parameter Enhet
2 6 7 8 9 10

Nivå under bottenytan cm 0-10 0-12 0-10 0-10 0-10 0-10

Torrsubstans, TS % 84,2 66,6 61,1 38,6 48,8 59,8
Glödförlust (550˚C) % av TS 3,3 4,5 4,7 9,2 8,6 4,7
TOC analyserad % av TS 1,9 2,6 2,7 5,2 4,9 2,7
Geoteknisk benämning Sa Si, Gy Gy, Si Gy Gy Gy

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5
ingen/

obetydlig
avvikelse

liten
avvikelse tydlig avvikelse stor avvikelse

mycket
stor

avvikelse
Metaller
Arsenik, As mg/kg TS <10 10-17 17-28 28-45 >45 12 6,6 5,6 8,8 17 4,6
Kadmium, Cd mg/kg TS <0,2 0,2-0,5 0,5-1,2 1,2-3 >3 1 0,83 1,1 2 3,8 0,67
Kobolt, Co mg/kg TS <12 12-20,4 20,4-34,8 34,8-60 >60 3,2 2,5 2,9 4,6 6,2 2,3
Krom, Cr mg/kg TS <40 40-48 48-60 60-72 >72 6 8,5 9,5 16 26 12
Koppar, Cu mg/kg TS <15 15-30 30-49,5 49,5-79,5 >79,5 22 19 17 40 73 13
Nickel, Ni mg/kg TS <30 30-40 40-65 65-110 >110 13 12 11 21 42 8,9
Bly, Pb mg/kg TS <25 25-40 40-65 65-110 >110 4,4 5,4 6,1 16 38 5
Vanadin, V mg/kg TS 89 110 63 84 260 64
Zink, Zn mg/kg TS <85 58-127,5 127,5-204 204-357 >357 73 60 62 150 280 50

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5
Organiska tennföreningar
Tributyltenn, TBT μg/kg TS <1 1-5 5-20 20-100 >100 <2 <2 <2 10 9,6 <2
Trifenyltenn μg/kg TS <2 <2 <2 <2 <2 <2
Monobutyltenn μg/kg TS <10 - - - - <36
Dibutyltenn μg/kg TS <5 <15 <22 - - <15
Monofenyltenn μg/kg TS <5 - - - - <22
Difenyltenn μg/kg TS <5 <6,7 <10 - - <6,7
Tetrabutyltenn μg/kg TS
Dioktyltenn μg/kg TS
Monooktyltenn μg/kg TS
Tricyklohexyltenn μg/kg TS <5 <5 <5 <7,4 <6,2 <5

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5

ingen halt låg halt medelhög halt hög halt mycket
hög halt

PCB
PCB 28 mg/kg TS 0 0-0,00006 0,00006-0,0002 0,0002-0,0006 >0,0006 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
PCB 52 mg/kg TS 0 0-0,00006 0,00006-0,0002 0,0002-0,0006 >0,0006 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
PCB 101 mg/kg TS 0 0-0,00016 0,00016-0,0006 0,0006-0,002 >0,002 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,0037 <0,003
PCB 118 mg/kg TS 0 0-0,00015 0,00015-0,0006 0,0006-0,002 >0,002 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
PCB 138 mg/kg TS 0 0-0,0003 0,0003-0,0012 0,0012-0,0041 >0,0041 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,0073 <0,003
PCB 153 mg/kg TS 0 0-0,00003 0,00003-0,0003 0,0003-0,0035 >0,0035 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,0085 <0,003
PCB 180 mg/kg TS 0 0-0,0001 0,0001-0,0004 0,0004-0,0019 >0,0019 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,0043 <0,003
Summa PCB 7 mg/kg TS 0 0-0,0013 0,0013-0,004 0,004-0,015 >0,015 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,028 <0,02

PAH
Fenantren mg/kg TS 0 0-0,01 0,01-0,03 0,03-0,1 >0,1 0,042 0,29 0,11 0,21 0,74 0,12
Antracen mg/kg TS 0 0-0,002 0,002-0,008 0,008-0,03 >0,03 <0,03 0,04 <0,03 0,038 0,47 <0,03
Fluoranten mg/kg TS 0 0-0,02 0,02-0,08 0,08-0,27 >0,27 <0,03 0,3 0,1 0,26 1,8 0,13
Pyren mg/kg TS 0 0-0,012 0,012-0,05 0,05-0,2 >0,2 <0,03 0,22 0,065 0,19 1,4 0,085
Bens(a)antracen mg/kg TS 0 0-0,01 0,01-0,035 0,035- 0,11 >0,11 <0,03 0,067 <0,03 0,082 0,75 <0,03
Krysen mg/kg TS 0 0-0,013 0,013-0,05 0,05-0,18 >0,18 <0,03 0,19 0,075 0,15 0,8 0,097
Bens(b+k)fluoranten mg/kg TS 0 0-0,07 0,07-0,2 0,2-0,56 >0,56 <0,03 0,045 <0,03 0,048 0,34 <0,03
Bens(a)pyren mg/kg TS 0 0-0,02 0,02-0,06 0,06-0,18 >0,18 <0,03 0,056 <0,03 0,071 0,54 <0,03
Bens(ghi)perylen mg/kg TS 0 0-0,03 0,03-0,1 0,1-0,35 >0,35 <0,03 0,032 <0,03 0,053 0,28 <0,03
Indeno(cd)pyren mg/kg TS 0 0-0,05 0,05-0,17 0,17-0,6 >0,6 <0,03 0,034 <0,03 0,059 0,3 <0,03
Summa 11 PAH mg/kg TS 0 0-0,28 0,28-0,8 0,8-2,5 >2,5 0,312 1,274 0,53 1,161 7,42 0,612
Naftalen mg/kg TS <0,03 0,038 <0,03 <0,03 0,052 <0,03
Acenaftylen mg/kg TS <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,079 <0,03
Acenaften mg/kg TS <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,13 <0,03
Fluoren mg/kg TS <0,03 0,048 <0,03 0,054 0,24 <0,03
Dibenzo(a,h)antracen mg/kg TS <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,081 <0,03
PAH L mg/kg TS <0,03 0,038 <0,03 <0,03 0,26 <0,03
PAH M mg/kg TS <0,05 0,9 0,28 0,75 4,7 0,34
PAH H mg/kg TS <0,08 0,52 0,11 0,58 3,9 0,15

BTEX, alifater, aromater KM MKM
Bensen mg/kg TS 0,012 0,04 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Toluen mg/kg TS 10 40 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Etylbensen mg/kg TS 10 50 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Xylen mg/kg TS 10 50 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Alifatiska kolväten C5-C8 mg/kg TS 12 80 <3 <3 <3 <3 <3 <3
Alifatiska kolväten C8-C10 mg/kg TS 20 120 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Alifatiska kolväten C10-C12 mg/kg TS 100 500 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Alifatiska kolväten C12-C16 mg/kg TS 100 500 <10 <10 <10 <10 11 <10
Alifatiska kolväten C5-C16 mg/kg TS 100 500 <10 <10 <10 <10 11 <10
Alifatiska kolväten C16-C35 mg/kg TS 100 1000 18 30 32 92 110 31
Aromatiska kolväten C8-C10 mg/kg TS 10 50 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8
Aromatiska kolväten C10-C16 mg/kg TS 3 15 <2 <2 <2 <2 3,3 <2
Aromatiska kolväten C16-C35 mg/kg TS 10 30 <1 <1 <1 <1 2,5 <1

Referenser:
* Bedömningsgrunder för miljökvalitet, Kust och hav, Naturvårdsverkets rapport 4914
**Norska bedömningsgrunder SFT 2229/2007
*** Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, Naturvårdsverket 2009 rapport 5976

Metaller

Ingen eller
liten

påverkan av
punktkälla

Trolig påverkan
av punktkälla

Stor påverkan
av punktkälla

Mycket
stor

påverkan
av

punktkälla 2 6 7 8 9 10
Arsenik, As mg/kg TS <45 45-230 230 1200 12 6,6 5,6 8,8 17 4,6
Kadmium, Cd mg/kg TS <3 3-15 15-75 >75 1 0,83 1,1 2 3,8 0,67
Kobolt, Co mg/kg TS <60 60-300 300-1500 <1500 3,2 2,5 2,9 4,6 6,2 2,3
Krom, Cr mg/kg TS <70 70-350 350-2000 <2000 6 8,5 9,5 16 26 12
Koppar, Cu mg/kg TS <80 80-400 400-2000 >2000 22 19 17 40 73 13
Nickel, Ni mg/kg TS <100 100-500 500-2500 >2500 13 12 11 21 42 8,9
Bly, Pb mg/kg TS <110 110-550 550-3000 >3000 4,4 5,4 6,1 16 38 5
Zink, Zn mg/kg TS <360 360-1800 1800-9000 >9000 73 60 62 150 280 50
PCB
Summa PCB 7 mg/kg TS <0,015 0,015-0,08 0,08-0,4 >0,4 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,028 <0,02
PAH
Summa 11 PAH mg/kg TS <2,5 2,5-12 12-60 >60 0,312 1,274 0,53 1,161 7,42 0,612

Referenser:
* Indelning av avvikelse från jämförvärde för förorenade sediment, Naturvårdsverkets rapport 4918

Avvikelse från jämförvärde *

Generella riktvärden***

Norska förvaltningsmässiga gränsvärden**

Statistisk tillståndsklassning *

Provtagningspunkter

Tllämpade jämför- och riktvärden

Avvikelse från jämförvärde *
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Bilaga 2a. Fältprotokoll - Mörbylånga hamn

Uppdragsnummer: 10158530

Provpunkt Provtagare X-koordinat Y-koordinat Djum (cm) Sediment Kommentar

Punkt 1 583678 6266565

Mycket hård botten, 

troligtvis stora stenar

Punkt 2 van Veen 583969 6266360 0-10 Sa snäckor

Punkt 3 van Veen 584079 6266251 0-2 Sa

2-5 si Gy svaveldoft, djur

Punkt 4 van Veen 584227 6266172 0-2 Sa

2-5 si Gy svaveldoft

Punkt 5 van Veen 584409 6266022 0-2 Sa

2-8 si Gy svaveldoft

Punkt 6 Kajakprovtagare 584480 6265856 0-15 Gy svaveldoft

15-30 Gy svaveldoft

Punkt 7 Kajakprovtagare 584499 6265802 0-15 Gy svaveldoft

15-39 sa Gy

svaveldoft, små 

snäckskal

Punkt 8 Kajakprovtagare 584455 6265802 0-15 Gy svaveldoft

15-25 Gy svaveldoft
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Bilaga 2b. Fältprotokoll - Grönhögen hamn

Uppdragsnummer: 10158530

Provpunkt Provtagare X-koordinat Y-koordinat Djum (cm) Sediment Kommentar

Punkt 1 van Veen 586392 6236335 Gr Grovt material

Punkt 2 van Veen 586448 6236383 0-10 Gr, Sa

Punkt 3 van Veen 586334 6236306 Gr, St

Punkt 4 586506 6236409

Troligtvis mycket grovt 

material

Punkt 5 van Veen 586464 6236383 Sa, Gr

Punkt 6 Kajakprovtagare 586599 6236455 0-12 Si, Gy

Punkt 7 Kajakprovtagare 586602 6236498 0-3 Sa/Gy svaveldoft

3-10 Si svaveldoft

Punkt 8 Kajakprovtagare 586596 6236555 0-1 Sa svaveldoft

1-7 Si svaveldoft

7-10 Gy svaveldoft

Punkt 9 Kajakprovtagare 586602 6236499 0-5 sa Gy mask

5-10 Gy

Punkt 10 Kajakprovtagare 586602 6236515 0-1 Sa

1-10 si Gy mask, svaveldoft

Koordinater angivna i WGS84 UTM33
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Från:                                  "Charlotta Lindeborg" <Charlotta.Lindeborg@morbylanga.se>
Skickat:                             Fri, 27 Mar 2020 13:48:09 +0100
Till:                                     "Länsstyrelsen Kalmar län" <kalmar@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Ärende 2314-2020

Mörbylånga kommun ansöker hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län om tillstånd 
till uppläggning och avvattning av muddermassor från Grönhögens hamn.
Miljöverksamheten, Mörbylånga har fått möjlighet att lämna synpunkter på om ansökan behöver 
kompletteras i något avseende för att kunna prövas.

Yttrande: 
Miljöverksamheten anser att ansökan inte behöver kompletteras för att kunna prövas.

Hälsningar
Lotta Lindeborg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn direkt: 0485-470 49
E-post: Charlotta.Lindeborg@morbylanga.se 
Mörbylånga kommun
386 80 Mörbylånga
Tfn växel: 0485-470 00
www.morbylanga.se 

 Tänk på miljön innan du skriver ut detta mejl!
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FÖRELÄGGANDE 1 (3)

2020-04-23
Dnr
551-2314-20

Miljöprövningsdelegationen 

Mörbylånga kommun
e-post: ann.willsund@morbylanga.se

Postadress 391 86 Kalmar Telefon 010-223 00 00 E-post kalmar@lansstyrelsen.se

Besöksadress Regeringsgatan 1 Hemsida www.lansstyrelsen.se/kalmar

Föreläggande om komplettering av 
tillståndsansökan enligt 9 kap. miljöbalken

Beslut
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län förelägger med stöd av 22 
kap. 2 § miljöbalken Mörbylånga kommun att senast den 11 maj 2020 komplettera 
ingiven ansökan om upplag och avvattning av avfall på fastigheten Ventlinge 7:62 i 
Mörbylånga kommun enligt följande: 

Kompletteringen ska inkomma till miljöprövningsdelegationen digitalt. Ärendets 
diarienummer ska anges.

Om ansökan inte kompletteras i enlighet med detta föreläggande kan den komma att 
avvisas helt eller i vissa delar.

1. Redogör på vilket sätt det kontrolleras och säkerställs att invallningen är tät 
innan muddermassor börjar läggas upp på ytan och på vilket sätt denna 
täthet bibehålls under upplagstiden. 

2. Transporten av massor från hamnområdet kommer att medföra en hel del 
trafik inom samhället och en del av landsvägen. Förutom buller, damm och 
säkerhetsrisker kan det också medföra spill på vägarna. Vilka möjligheter 
har kommunen att minska dessa störningar orsakade av trafik som är knuten 
till muddringen, praktiskt och över tid? Redogör för vilken väg (från 
hamnen) som ska användas och om det finns någon alternativ transportväg.

3. Uppskatta de totala antalet transporter orsakade av verksamheten och 
redogör för hur transporterna förväntas vara fördelade över tid. 
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4. Kan de begränsningsvärden som normalt gäller för industribuller och 
trafikbuller klaras för verksamheten inklusive transporter? 

5. Redogör för hur eventuellt överskottsvatten ska tas omhand efter det att det 
provtagits och samlats upp. 

6. Redogör för risk för olägenheter eller hälsorisker med anledning av 
hantering och lagring av alunskiffer. Om så är fallet, redogör för vilka 
skyddsåtgärder som är möjliga att vidta.

7. Ni anger att en förutsättning för att verksamheten inte ska anses vara i strid 
med detaljplanen är att verksamheten (anordnande av upplagsplats samt 
lagring som det måste förstås) är tillfällig och endast ska pågå i ett år. 
Varken genom ert yrkande eller de förslag till villkor ni har lämnat sker 
någon sådan begränsning. Redogör för hur ni anser att detta ska regleras. 

8. För att detaljplanen sedan ska kunna nyttjas till den användning som avses är 
det viktigt att det framgår hur det är tänkt att upplaget ska avvecklas och att 
det säkerställs att platsen återställs inom en angiven tidsperiod. Redogör mer 
i detalj för hur upplagsplatsen ska avvecklas och hur det säkerställs att 
platsen är återställd inom angiven tidsperiod (ett år).

Miljöprövningsdelegationens överväganden
Miljöprövningsdelegationen bedömer att ansökan behöver kompletteras enligt ovan 
för att en prövning enligt miljöbalken ska kunna genomföras. De kompletteringar 
som begärs i detta beslut är i enlighet med krav som ställs i 19 kap. 5 § första stycket 
samt 22 kap. 1 § i miljöbalken. Dessa uppgifter har betydelse vid bedömning av 
miljöpåverkan från anläggningen.

Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län. 
I beslutet har deltagit Lina Bladfors, ordförande och Peter Pallin miljösakkunnig. 
Föredragande har varit Lotta Bohman. 
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Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Information om hur Länsstyrelsen Kalmar län behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Från:                                  "Bohman Lotta B"
Skickat:                             Fri, 24 Apr 2020 07:54:00 +0100
Till:                                     "Ann Willsund (ann.willsund@morbylanga.se)" <ann.willsund@morbylanga.se>
Cc:                                      "Jonsson, Anna-Karin" <anna-karin.jonsson@wsp.com>
Ämne:                               Upplag Grönhögen
Bilagor:                             Komplettering202004(14117783).pdf

Hej!
Miljöprövningsdelegationen har nu fattat beslut om behov av kompletteringar.
Hör gärna av er om ni har några frågor om detta.
 
Med vänliga hälsningar
Lotta Bohman
______________________________________
Lotta Bohman
Miljöenheten/Miljöskyddshandläggare
Direkttelefon 010-223 85 75
e-postadress lotta.b.bohman@lansstyrelsen.se
 
Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar
Besöksadress: Regeringsgatan 1
Telefon: 010 223 80 00, Fax: 010 223 81 10
www.lansstyrelsen.se, kalmar@lansstyrelsen.se  
Information om hur Länsstyrelsen Kalmar län behandlar 
personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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FÖRELÄGGANDE 1 (3)

2020-04-23
Dnr
551-2314-20

Miljöprövningsdelegationen 

Mörbylånga kommun
e-post: ann.willsund@morbylanga.se

Postadress 391 86 Kalmar Telefon 010-223 00 00 E-post kalmar@lansstyrelsen.se

Besöksadress Regeringsgatan 1 Hemsida www.lansstyrelsen.se/kalmar

Föreläggande om komplettering av 
tillståndsansökan enligt 9 kap. miljöbalken

Beslut
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län förelägger med stöd av 22 
kap. 2 § miljöbalken Mörbylånga kommun att senast den 11 maj 2020 komplettera 
ingiven ansökan om upplag och avvattning av avfall på fastigheten Ventlinge 7:62 i 
Mörbylånga kommun enligt följande: 

Kompletteringen ska inkomma till miljöprövningsdelegationen digitalt. Ärendets 
diarienummer ska anges.

Om ansökan inte kompletteras i enlighet med detta föreläggande kan den komma att 
avvisas helt eller i vissa delar.

1. Redogör på vilket sätt det kontrolleras och säkerställs att invallningen är tät 
innan muddermassor börjar läggas upp på ytan och på vilket sätt denna 
täthet bibehålls under upplagstiden. 

2. Transporten av massor från hamnområdet kommer att medföra en hel del 
trafik inom samhället och en del av landsvägen. Förutom buller, damm och 
säkerhetsrisker kan det också medföra spill på vägarna. Vilka möjligheter 
har kommunen att minska dessa störningar orsakade av trafik som är knuten 
till muddringen, praktiskt och över tid? Redogör för vilken väg (från 
hamnen) som ska användas och om det finns någon alternativ transportväg.

3. Uppskatta de totala antalet transporter orsakade av verksamheten och 
redogör för hur transporterna förväntas vara fördelade över tid. 
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4. Kan de begränsningsvärden som normalt gäller för industribuller och 
trafikbuller klaras för verksamheten inklusive transporter? 

5. Redogör för hur eventuellt överskottsvatten ska tas omhand efter det att det 
provtagits och samlats upp. 

6. Redogör för risk för olägenheter eller hälsorisker med anledning av 
hantering och lagring av alunskiffer. Om så är fallet, redogör för vilka 
skyddsåtgärder som är möjliga att vidta.

7. Ni anger att en förutsättning för att verksamheten inte ska anses vara i strid 
med detaljplanen är att verksamheten (anordnande av upplagsplats samt 
lagring som det måste förstås) är tillfällig och endast ska pågå i ett år. 
Varken genom ert yrkande eller de förslag till villkor ni har lämnat sker 
någon sådan begränsning. Redogör för hur ni anser att detta ska regleras. 

8. För att detaljplanen sedan ska kunna nyttjas till den användning som avses är 
det viktigt att det framgår hur det är tänkt att upplaget ska avvecklas och att 
det säkerställs att platsen återställs inom en angiven tidsperiod. Redogör mer 
i detalj för hur upplagsplatsen ska avvecklas och hur det säkerställs att 
platsen är återställd inom angiven tidsperiod (ett år).

Miljöprövningsdelegationens överväganden
Miljöprövningsdelegationen bedömer att ansökan behöver kompletteras enligt ovan 
för att en prövning enligt miljöbalken ska kunna genomföras. De kompletteringar 
som begärs i detta beslut är i enlighet med krav som ställs i 19 kap. 5 § första stycket 
samt 22 kap. 1 § i miljöbalken. Dessa uppgifter har betydelse vid bedömning av 
miljöpåverkan från anläggningen.

Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län. 
I beslutet har deltagit Lina Bladfors, ordförande och Peter Pallin miljösakkunnig. 
Föredragande har varit Lotta Bohman. 
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Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Information om hur Länsstyrelsen Kalmar län behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Från:                                  "Jonsson, Anna-Karin" <anna-karin.jonsson@wsp.com>
Skickat:                             Mon, 11 May 2020 12:11:51 +0100
Till:                                     "Bohman Lotta B" <Lotta.B.Bohman@lansstyrelsen.se>
Cc:                                      "Per Gustafsson" <Per.Gustafsson@morbylanga.se>;"Ann Willsund 
(ann.willsund@morbylanga.se)" <ann.willsund@morbylanga.se>
Ämne:                               SV: Upplag Grönhögen
Bilagor:                             SMorbylanga20051111030.pdf

Hej!
Här kommer nu kommunens komplettering, med hopp om snabb handläggning.
Med vänlig hälsning
Anna-Karin
 

Från: Bohman Lotta B [mailto:Lotta.B.Bohman@lansstyrelsen.se] 
Skickat: den 24 april 2020 08:54
Till: Ann Willsund (ann.willsund@morbylanga.se) <ann.willsund@morbylanga.se>
Kopia: Jonsson, Anna-Karin <anna-karin.jonsson@wsp.com>
Ämne: Upplag Grönhögen
 
Hej!
Miljöprövningsdelegationen har nu fattat beslut om behov av kompletteringar.
Hör gärna av er om ni har några frågor om detta.
 
Med vänliga hälsningar
Lotta Bohman
______________________________________
Lotta Bohman
Miljöenheten/Miljöskyddshandläggare
Direkttelefon 010-223 85 75
e-postadress lotta.b.bohman@lansstyrelsen.se
 
Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar
Besöksadress: Regeringsgatan 1
Telefon: 010 223 80 00, Fax: 010 223 81 10
www.lansstyrelsen.se, kalmar@lansstyrelsen.se  
Information om hur Länsstyrelsen Kalmar län behandlar 
personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd
 
 

NOTICE: This communication and any attachments ("this message") may contain information which is privileged, confidential, proprietary or 
otherwise subject to restricted disclosure under applicable law. This message is for the sole use of the intended recipient(s). Any 
unauthorized use, disclosure, viewing, copying, alteration, dissemination or distribution of, or reliance on, this message is strictly prohibited. If 
you have received this message in error, or you are not an authorized or intended recipient, please notify the sender immediately by replying 
to this message, delete this message and all copies from your e-mail system and destroy any printed copies. 

-LAEmHhHzdJzBlTWfa4Hgs7pbKl 
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Från:                                  "Bohman Lotta B"
Skickat:                             Tue, 12 May 2020 12:59:34 +0100
Till:                                     "H-RB-Arkiv och diarium" <arkiv.och.diariet.kalmar@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Beställning av annons
Bilagor:                             Annonsbeställning kungörelse.docx

Hej!
Bifogat är en annonsbeställning, för en tillståndsansökan som ska kungöras för yttrande nu på Lördag 
(16/5).
Den gäller upplag av muddermassor i Mörbylånga kommun, Grönhögen.
Hör av er om det är något oklart kring detta!
 
Med vänliga hälsningar 
Lotta B
 
______________________________________
Lotta Bohman
Miljöenheten/Miljöskyddshandläggare
Direkttelefon 010-223 85 75
e-postadress lotta.b.bohman@lansstyrelsen.se
 
Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar
Besöksadress: Regeringsgatan 1
Telefon: 010 223 80 00, Fax: 010 223 81 10
www.lansstyrelsen.se, kalmar@lansstyrelsen.se  
Information om hur Länsstyrelsen Kalmar län behandlar 
personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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ANNONSBESTÄLLNING 1 (1)

2020-05-12

Införes i markerade tidningar: 2020-05-16

 Barometern-OT  Vimmerby Tidn  Ölandsbladet
 Västerviks Tidn  Kalmar läns tidn.

 kungörelseannons (efter text)  1-spalt  samlingsannons
 informationsannons (före text)  2-spalt  separatannons

Debiteras 
Mörbylånga kommun,
Org.nr 212000-0704

Beställande enhet/handläggare:

Miljöenheten / Lotta Bohman

Signatur

Miljöfarlig verksamhet, ansökan

Mörbylånga kommun ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen 
Kalmar län om tillstånd enligt miljöbalken till verksamhet på fastigheten Ventlinge 
7:62 i Grönhögen Mörbylånga kommun. Ansökan avser upplag och avvattning av 
muddermassor samt upplag av alunskiffer från muddring i Grönhögens hamn. 
Verksamheten avses pågå under en begränsad tidsperiod. Miljöpåverkan kan 
förekomma i form av buller från transporter och hantering av massorna. Viss lukt kan 
uppstå och förändring av landskapsbilden under den tiden lagring sker. 

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga hos Mörbylånga kommuns servicekontor, 
Trollhättevägen 4, 386 80 Mörbylånga samt vid Länsstyrelsens miljöenhet, 
Regeringsgatan 1 i Kalmar.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta skriftligt till 
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar Län, 391 86 KALMAR, 
eller via mail till kalmar@lansstyrelsen.se, senast 12 juni 2020.                                

(Var god ange ärendets diarienummer 551-2314-20).
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Från:                                  "Bohman Lotta B"
Skickat:                             Tue, 12 May 2020 13:15:49 +0100
Till:                                     "Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten@havochvatten.se)" 
<havochvatten@havochvatten.se>;"Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(registrator@msb.se)" <registrator@msb.se>;"Naturvårdsverket (registrator@naturvardsverket.se)" 
<registrator@naturvardsverket.se>
Ämne:                               Meddelande om ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken
Bilagor:                             Annonsbeställning kungörelse.docx

Hej!
Kopia av kungörelse i ärendet avseende behandling och upplag av muddermassor på fastigheten 
Ventlinge 7:62 i Mörbylånga kommun överlämnas för kännedom till Naturvårdsverket, 
Havs- och Vattenmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i enlighet med 9 § 
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Bifogade filer: Annonsbeställning ansökan

Med vänliga hälsningar

Lotta Bohman
 
______________________________________
Lotta Bohman
Miljöenheten/Miljöskyddshandläggare
Direkttelefon 010-223 85 75
e-postadress lotta.b.bohman@lansstyrelsen.se
 
Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar
Besöksadress: Regeringsgatan 1
Telefon: 010 223 80 00, Fax: 010 223 81 10
www.lansstyrelsen.se, kalmar@lansstyrelsen.se  
Information om hur Länsstyrelsen Kalmar län behandlar 
personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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ANNONSBESTÄLLNING 1 (1)

2020-05-12

Införes i markerade tidningar: 2020-05-16

 Barometern-OT  Vimmerby Tidn  Ölandsbladet
 Västerviks Tidn  Kalmar läns tidn.

 kungörelseannons (efter text)  1-spalt  samlingsannons
 informationsannons (före text)  2-spalt  separatannons

Debiteras 
Mörbylånga kommun,
Org.nr 212000-0704

Beställande enhet/handläggare:

Miljöenheten / Lotta Bohman

Signatur

Miljöfarlig verksamhet, ansökan

Mörbylånga kommun ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen 
Kalmar län om tillstånd enligt miljöbalken till verksamhet på fastigheten Ventlinge 
7:62 i Grönhögen Mörbylånga kommun. Ansökan avser upplag och avvattning av 
muddermassor samt upplag av alunskiffer från muddring i Grönhögens hamn. 
Verksamheten avses pågå under en begränsad tidsperiod. Miljöpåverkan kan 
förekomma i form av buller från transporter och hantering av massorna. Viss lukt kan 
uppstå och förändring av landskapsbilden under den tiden lagring sker. 

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga hos Mörbylånga kommuns servicekontor, 
Trollhättevägen 4, 386 80 Mörbylånga samt vid Länsstyrelsens miljöenhet, 
Regeringsgatan 1 i Kalmar.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta skriftligt till 
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar Län, 391 86 KALMAR, 
eller via mail till kalmar@lansstyrelsen.se, senast 12 juni 2020.                                

(Var god ange ärendets diarienummer 551-2314-20).
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Från:                                  "Bohman Lotta B"
Skickat:                             Tue, 12 May 2020 13:17:46 +0100
Till:                                     "Mörbylånga kommun Miljö- och bygg (kommun@morbylanga.se)" 
<kommun@morbylanga.se>
Ämne:                               Aktförvaring av handlingar

Hej!
Till aktförvararen i Mörbylånga kommun

Bilagda handlingar (akten) överlämnas för att hållas tillgängliga för allmänheten (aktförvaring) under den 
tid som anges på länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-
kalmar/nyheter-och-press/kungorelser.html.

Aktförvaringen upphör när yttrandetiden har gått ut. Kungörelsen tas därefter bort från hemsidan.

Kungörelsedag är den 15 maj 2020. Sista dag för yttranden är den 12 juni 2020. Ärendets diarienummer 
är 551-2314-20.

Med vänliga hälsningar

Lotta Bohman
 
 
______________________________________
Lotta Bohman
Miljöenheten/Miljöskyddshandläggare
Direkttelefon 010-223 85 75
e-postadress lotta.b.bohman@lansstyrelsen.se
 
Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar
Besöksadress: Regeringsgatan 1
Telefon: 010 223 80 00, Fax: 010 223 81 10
www.lansstyrelsen.se, kalmar@lansstyrelsen.se  
Information om hur Länsstyrelsen Kalmar län behandlar 
personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Dessa filer är bifogade i meddelandet:

Filnamn Storlek

2314-2020 Ansökan tillstånd Ventlinge(14274924) (0)_TMP.pdf 20 MB

Klicka på följande länk för att ladda ner de bifogade filerna: 
https://filskick.lansstyrelsen.se/message/hAI58Tujuu5lPdvJTS0eg7

De bifogade filerna är tillgängliga fram till: 2020-06-11.

Page 231 of 235

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/nyheter-och-press/kungorelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/nyheter-och-press/kungorelser.html
http://www.lansstyrelsen.se/
mailto:kalmar@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
https://filskick.lansstyrelsen.se/message/hAI58Tujuu5lPdvJTS0eg7


Meddelande från Länsstyrelserna:
Tryck aldrig på en fil eller länk i ett mejl om du är osäker på vem som har skickat mejlet eller inte 
vet vad länken går till. Om du är osäker på vad länken innehåller men att du känner igen 
avsändaren ber vi dig att först kontakta avsändaren och fråga om innehållet i mejlet innan du 
använder dig av länkar eller filer i mejlet.

Information in english  
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Från:                                  "Bohman Lotta B"
Skickat:                             Tue, 12 May 2020 13:18:11 +0100
Till:                                     "Trafikverket (diariecenter.region@trafikverket.se)" 
<diariecenter.region@trafikverket.se>;"Mörbylånga kommun Miljö- och bygg 
(kommun@morbylanga.se)" <kommun@morbylanga.se>
Ämne:                               Begäran om yttrande i tillståndsärende enligt 9 kap. miljöbalken

 
Hej!
 
Mörbylånga kommun ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län om 
tillstånd till upplag och avvattning av muddermassor samt upplag av alunskiffer från muddring i 
Grönhögens hamn på fastigheten Ventlinge 7:62 i Mörbylånga kommun.

Komplett omgång handlingar i ärendet bifogas. 

Trafikverket  och Mörbylånga kommun, Samhällsbyggnadsnämnden ges härmed tillfälle att yttra sig.

Ert yttrande ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län senast den 12 
juni 2020. Använd gärna vår e-tjänst för komplettering eller yttrande och ange Länsstyrelsen Kalmar län 
och diarienummer 2314-2020, alternativt e-posta till kalmar@lansstyrelsen.se och ange ärendets 
diarienummret i ämnesraden.

Enligt uppdrag

Lotta Bohman
 
______________________________________
Lotta Bohman
Miljöenheten/Miljöskyddshandläggare
Direkttelefon 010-223 85 75
e-postadress lotta.b.bohman@lansstyrelsen.se
 
Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar
Besöksadress: Regeringsgatan 1
Telefon: 010 223 80 00, Fax: 010 223 81 10
www.lansstyrelsen.se, kalmar@lansstyrelsen.se  
Information om hur Länsstyrelsen Kalmar län behandlar 
personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Dessa filer är bifogade i meddelandet:

Filnamn Storlek

2314-2020 Ansökan tillstånd Ventlinge(14274924) (0)_TMP.pdf 20 MB

Klicka på följande länk för att ladda ner de bifogade filerna: 
https://filskick.lansstyrelsen.se/message/MJM0bpctD1uKJr8o4ykeI7
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De bifogade filerna är tillgängliga fram till: 2020-06-11.

Meddelande från Länsstyrelserna:
Tryck aldrig på en fil eller länk i ett mejl om du är osäker på vem som har skickat mejlet eller inte 
vet vad länken går till. Om du är osäker på vad länken innehåller men att du känner igen 
avsändaren ber vi dig att först kontakta avsändaren och fråga om innehållet i mejlet innan du 
använder dig av länkar eller filer i mejlet.

Information in english  
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Från:                                  naturvardsverket@naturvardsverket.se
Skickat:                             Wed, 13 May 2020 14:08:42 +0100
Till:                                     "Länsstyrelsen Kalmar län" <kalmar@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               NV-04431-20: Ert diarienummer 551-2314-20

Naturvårdsverket avstår från att yttra sig i rubricerat ärende.

Detta e-postmeddelande är skickat via Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem.
Om du svarar på meddelandet bör du inte ändra avsändaradress eller ämne.

Hälsningar Johanna

JOHANNA TORGILSMAN
-------------------------------------------------------
NATURVÅRDSVERKET

BESÖK: Virkesvägen 2, Stockholm
POST: 106 48 Stockholm
TELEFON: 010-698 10 00
INTERNET: www.naturvardsverket.se
Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet

Läs om hur Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter på http://www.naturvardsverket.se/hantering-av-
personuppgifter
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