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Icketeknisk sammanfattning 

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) avser ansökan om tillstånd för miljöfarlig 

verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) (MB) för utökad kapacitet på och fortsatt 

drift av Pinans avloppsreningsverk (Pinans ARV alternativt avloppsreningsverk) samt till 

vattenverksamhet enligt 11 kap MB för anläggande av överföringsledningar i havet mellan 

Björkö – Hönö och Öckerö – Hönö, Öckerö kommun. 

MKB:n är upprättad i enlighet med tillämpliga bestämmelser i 6 kap. MB och 

miljöbedömningsförordningen (2017:966) (MBF) och syftar till att identifiera, beskriva och 

bedöma förutsedd påverkan av ansökta åtgärder. För att erhålla ett relevant underlag till 

ansökan har samråd genomförts med myndigheter, särskilt berörda och allmänhet vilket 

ger verksamhetsutövaren underlag att successivt planera sin verksamhet utifrån kunskap 

om miljöeffekter. 

Bakgrund 

Öckerö kommun tog fram en ny översiktsplan under 2018 (Utblick Öckerö) som beskriver 

hur kommunen ska utvecklas fram till 2040. En viktig del av utvecklingen är befolknings-

utvecklingen och nybyggnad av bostäder. Enligt Utblick Öckerö kan Öckerö kommun 

komma att växa till ca 18 000 invånare fram till 2040, vilket bland annat omfattar nya 

bostadsområden på Björkö. Nya bostadsområden och ökad befolkning kommer innebära 

en ökad belastning på spill- och dricksvattensystemen samt ökad belastning på Pinans 

ARV. För att klara den ökade belastningen behöver avloppsreningsverket byggas ut och 

få en ökad kapacitet. Även kommunens ledningsnät behöver förstärkas med nya 

ledningar för att kunna klara överföringar av spillvatten till avloppsreningsverket. 

Denna MKB har som syfte att belysa och redovisa de miljökonsekvenser som bedöms 

förekomma under både bygg- och driftsfas för den verksamhet som ansökan omfattar. 

Tillstånd 

De sökta åtgärderna utgör vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet och kräver 

således tillstånd från Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. 

Tillståndsansökan ska bland annat innehålla en MKB. Syftet med en MKB är att 

möjliggöra en samlad bedömning av åtgärdens och/eller verksamhetens effekter på 

människors hälsa och miljön. Föreliggande MKB beskriver de effekter och konsekvenser 

som förutses uppkomma med anledning av de sökta åtgärderna. 

Samråd 

Samråd har genomförts i enlighet med bestämmelserna i MB. Avloppsreningsverk är en 

verksamhet som finns uppräknad i 6 § MBF och som alltid antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. Prövningen omfattas därför av kravet på genomförande av 

avgränsningssamråd.  

Öckerö kommun har genomfört avgränsningssamråd med berörda myndigheter, 

närboende, närliggande verksamheter, ideella organisationer samt allmänheten som kan 

antas bli berörda av den aktuella verksamheten. De synpunkter som framfördes har 
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beaktats vid upprättandet av tillståndsansökan och denna MKB. Länsstyrelsen 

meddelade 2021-01-27 de aspekter som de anser är särskilt viktiga att behandla i MKB:n. 

Länsstyrelsens synpunkter har också beaktats i ansökan och dess bilagor. 

Förutsedda miljökonsekvenser 

De förutsedda miljökonsekvenser som bedöms förekomma är framför allt påverkan av 

utsläpp av renat avloppsvatten till recipient samt påverkan på den marina miljön vid 

anläggande av överföringsledningar.  

Den planerade utökningen av kapaciteten på avloppsreningsverket är liten och påverkan 

från anläggningen på omgivningen bedöms ej bli påtaglig i driftsfas. Under ombyggnation 

kan viss störning uppstå som till exempel buller.  

De direkta konsekvenserna av de sjöförlagda ledningarna på den marina miljön bedöms 

sammantaget bli små och uppkomma i anläggningsskedet. Valet av förläggningsmetod 

vid landanslutningen baseras på resultaten från genomförda marinbiologiska 

undersökningar samt typ av botten som förekommer på respektive plats. 

Miljökvalitetsnormer 

Utsläpp av renat avloppsvatten sker till vattenförekomsten Stora Kalvsund. En bedömning 

av påverkan på relevanta miljökvalitetsnormer har genomförts som visar att ansökt 

verksamhet inte påverkar den ekologiska kvoten varken för kväve eller fosfor. Även 

bottenfauna har utretts och bedömningen är att ett framtida utökat utsläpp endast 

påverkar bottenfaunan marginellt. 

Miljömål 

De mest relevanta miljömålen för denna ansökan bedöms vara ”Ingen övergödning”, ”Hav 

i balans samt levande skärgård” och ”God bebyggd miljö”. Med föreslagna 

skyddsåtgärder kommer en utökad kapacitet på Öckerö kommuns avloppsreningsverk 

möjliggöra en god bebyggd miljö i en levande skärgård samtidigt som den negativa 

påverkan på hav i balans bedöms bli liten. 

Förslag till skyddsåtgärder 

För att reducera risken för negativ miljöpåverkan föreslås flera skyddsåtgärder. 

- Att använda siltgardin eller liknande vid grumlande arbeten. 

- Att planera bullrande arbeten tidsmässigt för att minimera påverkan. 

- Att informera och hålla dialog med de som kan bli berörda av anläggning av 

överföringsledningar. 

- Att bygga in luktande processteg på avloppsreningsverket. 

- Att ställa relevanta krav vid upphandling till exempel på energieffektivitet eller på 

transportörer. 

Kontrollprogram för anläggande av överföringsledningar, för ombyggnation av 

avloppsreningsverket respektive för fortsatt drift av avloppsreningsverket upprättas i 

samråd med tillsynsmyndigheten. 

Samlad bedömning 

Den ansökta kapacitetsökningen på Pinans ARV bedöms medföra en liten till obetydlig 

påverkan på människors hälsa och miljön. Planerad vattenverksamhet är begränsad till 

sin omfattning såväl i tid som rum. Dess utförande bedöms inte ge några långtgående, 
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bestående negativa konsekvenser på vare sig hälsa eller miljön. Den påverkan som kan 

förväntas vid anläggandet av nya överföringsledeningar samt drift av dessa bedöms 

sammantaget innebära små konsekvenser för marin flora och fauna inom 

påverkansområdet och dess vattenförekomster. Om metoden schaktning väljs vid 

landanslutningarna vid Pinan och Stakeskärshamen bedöms konsekvenserna dock som 

stora för lokal marin flora och fauna.  

Den planerade vattenverksamheten samt den miljöfarliga verksamheten bedöms heller 

inte riskera att påverka berörda kvalitetsfaktorer negativt eller äventyra 

miljökvalitetsnormerna för de aktuella vattenförekomsterna.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Öckerö kommun utgör en del av Göteborgs norra skärgård. Kommunen har idag  

ca 13 000 invånare fördelade på tio åretruntbebodda öar. En mindre ökning av 

befolkningen sker sommartid framför allt av turister som vill besöka skärgården. Det finns 

gästhamnar och vandrarhem och liknande samt en mindre del renodlat fritidsboende 

inom kommunen.  

Under 2018 tog Öckerö kommun fram en ny översiktsplan ”Utblick Öckerö” som beskriver 

hur kommunen ska utvecklas fram till 2040. En del av utvecklingen ska ske i form av 

befolkningsutveckling och nybyggnad av bostäder. Enligt ”Utblick Öckerö” kan Öckerö 

kommun komma att växa till ca 18 000 invånare fram till 2040. Detta kommer bland annat 

att innebära en ökad belastning på spill- och dricksvattensystemen i kommunen, vilket 

medför att Pinans avloppsreningsverk (Pinans ARV alternativ avloppsreningsverk) 

behöver byggas ut och få en ökad kapacitet. Även kommunens ledningsnät behöver 

förstärkas för att kunna klara expansionen inom kommunen. 

1.2 Administrativa uppgifter 

Anläggning:  Pinan avloppsreningsverk, Öckerö kommun  

Anläggningsnummer: 1407–1102 

Fastighetsbeteckning 

(avloppsreningsverket): Heden 1:300 

Fastighetsbeteckning 

(ledningsdragning): Bilaga D till ansökan 

Verksamhetskod 

(miljöfarlig verksamhet): 90.10 Avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler 

än 2 000 personekvivalenter (pe) eller som tar emot 

avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar 

mer än 2 000 pe. 

Övrig verksamhet: Vattenverksamhet enligt 11 kapitlet MB 

Tillståndsmyndighet: Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen  

Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Verksamhetsutövare: Öckerö kommun   

Kontaktperson: Lisette Larsson  

E-post:  lisette.larsson@ockero.se 

Telefon:  031–97 62 00 
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Juridiskt ombud: Advokat Rickard Hulling samt advokat Marie Wikström 

Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist AB 

Teknisk konsult/MKB: Sweco Sverige AB. Uppdragsledare: Anna Berts 

Telefon konsult:  031 62 75 00 

1.3 Gällande tillstånd 

Miljöfarlig verksamhet 

Gällande tillstånd för Pinans avloppsreningsverk meddelades av länsstyrelsen i Västra 

Götalands län 1998-05-06 och medger bland annat en högsta belastning av 14 000 pe 

och ett Qdim på 280 m3/h1. 

Vattenverksamhet 

Tillstånd finns också för flera ledningar i havet som tillhör Öckerö kommuns VA-

anläggning. Tillstånd finns för avloppsledningar mellan Öckerö – Hönö, Hönö – Grötö, 

Grötö – Kalvsund och Kalvsund – Björkö samt utloppsledningen. I tillståndet medgavs 

också utfyllnad av ett område intill avloppsreningsverket och en kaj vid 

avloppsreningsverket2. Det finns också tillstånd för avloppsledning mellan Hönö - Fotö3 

samt Hälsö - Öckerö4. 

1.4 Ansökans omfattning och avgränsningar 

1.4.1 Omfattning 

Tillståndsansökan enligt miljöbalken avser omfatta: 

• en utbyggnad/ombyggnad och kapacitetsökning på Pinans avloppsreningsverk till  

20 000 pe, 

• utsläpp av behandlat avloppsvatten till befintlig utsläppspunkt, 

• förstärkningar och förändringar av befintligt ledningsnät genom nedläggande av 

nya överföringsledningar för avloppsvatten till avloppsreningsverket från öarna 

Björkö och Öckerö. 

1.4.2 Avgränsningar 

Denna MKB beskriver de effekter och konsekvenser som förutses uppkomma till följd av 

planerad vattenverksamhet under anläggningsskedet och i driftskedet samt planerad 

miljöfarlig verksamhet under anläggningsskede och driftskede. 

 

 
1 Länsstyrelsen Västra Götaland beslut 1998-05-06, dnr 246-11595-97 
2 Vänersborgs tingsrätt, Vattendomstolen, dom DVA 43, 1977-06-10 
3 Vänersborgs tingsrätt, Vattendomstolen, deldom DVA37, 1981-06-10, VA 6/81 
4 Vänersborgs tingsrätt, Vattendomstolen, dom DVA 53, 1981-08-20, VA 6/81 
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MKBn kommer att fokusera på;  

• Avloppsreningsverkets påverkan på omgivningen under drift i form av utsläpp 

till vatten, luft och lukt samt buller från verksamheten och tillhörande transporter.  

• Den tillfälliga påverkan på omgivningen som nödvändiga ombyggnationer av 

avloppsreningsverket kommer att ge upphov till som utsläpp till vatten, luft och 

lukt samt buller från verksamheten och transporter.  

• Påverkan på allmänna och enskilda intressen som en följd av nedläggande av 

överföringsledningarna i havet samt landanslutningarna som buller, påverkan på 

marina bottnar, sjötrafik och grumling.  

Ombyggnationen av Pinans ARV kommer att starta när detaljprojekteringen är klar och 

förhoppningen är att det kan vara klart 2025-2026. Överföringsledningarna kommer att 

nedläggas och kopplas in när ombyggnationen av avloppsreningsverket är klar. 

1.4.3 Geografisk avgränsning 

Den geografiska avgränsningen i denna MKB avser huvudsakligen kommungränsen för 

Öckerö kommun och det avloppsvatten som samlas in inom kommunen. Den geografiska 

gränsen kan för vissa miljöaspekter vara större till exempel avseende utsläpp till vatten, 

buller och transporter. 

1.4.4 Avgränsningar överföringsledningar  

Överföringsledning från Björkö börjar i pumpstationen på Björkö som ligger nära där 

landanslutningen kan ske. Vid Pinans ARV slutar de båda överföringsledningarna i 

anslutningen till inloppsbassängen som är första processteget i avloppsreningsverket.  

Överföringsledningen från Öckerö börjar i landanslutningen i Stakeskärshamnen och 

slutar vid inloppbassängen vid Pinans ARV. Ledningsförläggningen på land från 

landanslutningen i Stakeskärshamnen till pumpstationen Hönövägen/Lammholmsvägen 

bedöms utgöra en följdverksamhet och beskrivs översiktligt, se Figur 7-3.  

I denna MKB bedöms de direkta miljökonsekvenserna av överföringsledningarnas 

påverkan på botten samt landanslutningarna. Ledningsförläggning på land hanteras som 

en följdverksamhet.  

1.4.5 Om MKB:n 

Denna MKB utgör underlag för tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 

MB, samt vattenverksamhet enligt 11 kap MB. Syftet med en MKB är att ta fram den 

kunskap som krävs i fråga om verksamhetens eller åtgärdens särskilda förutsättningar 

och förväntade miljöpåverkan. Avloppsreningsverk är en verksamhet som finns 

uppräknad i 6 § i MBF och som alltid antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Prövningen omfattas därför av kravet på genomförande av avgränsningssamråd.  

Öckerö kommun har genomfört avgränsningssamråd med berörda myndigheter, 

närboende, närliggande verksamheter, ideella organisationer samt allmänheten som kan 
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antas bli berörda av den aktuella verksamheten. De synpunkter som framfördes har 

beaktats vid upprättandet av tillståndsansökan och denna MKB. Länsstyrelsen 

meddelade 2021-01-27 de aspekter som de anser är särskilt viktiga att behandla i MKB:n. 

Länsstyrelsen synpunkter har beaktats i ansökan och dess bilagor. 

En MKB ska enligt 6 kap. 35 § MB bl.a. identifiera och beskriva direkta och indirekta 

effekter på människors hälsa och miljön som den planerade verksamheten kan medföra. 

Syftet med MKB:n är således att belysa de effekter och konsekvenser som den ansökta 

verksamheten kan medföra för omgivning och närboende.  

I föreliggande MKB beskrivs den miljöpåverkan som kan uppstå till följd av de 

förändringar av verksamheten ansöker om tillstånd för jämfört med vad som händer om 

dessa inte blir av, det så kallade nollalternativet.  

Beskrivningen av verksamhetens miljöpåverkan avser den påverkan som bedöms uppstå 

när det ansökta tillståndet utnyttjas fullt ut och den påverkan i samband med 

anläggandet.   

2 Lokalisering och omgivningsbeskrivning 

2.1 Avloppsreningsverket  

2.1.1 Pinans ARV 

Pinans ARV ligger på nordöstra Hönö på fastigheten Heden 1:300, nära färjeläget för 

färjorna mellan Hönö och Lilla Varholmen. Närmast finns andra verksamheter som ett 

vindkraftverk, industrier och kontor. Avstånd till närmaste befintliga bostäder är ca 250–

300 m och de ligger söder om avloppsreningsverket, se Figur 2-1.  

 

 

Figur 2-1 Avloppsreningsverkets placering (gul stjärna). Närmaste bostad markerad med gul oval. 

Källa grundkarta: Länsstyrelsens informationskart 
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På norra sidan viken från Pinans ARV ligger Öckerö småbåtshamn och fiskehamn. 

Västerut ligger Kalvsund och österut går viken mellan Hönö och Öckerö. 

Skyddsvärda miljöer i närområdet till Pinans ARV beskrivs närmare i avsnitt 4. 

2.1.2 Utloppsledning 

Befintlig utloppsledningen kommer att behållas. Utloppsledningen består av en ca 300 m 

lång sjöledning som mynnar i Stora Kalvsund (N57.41,855 E011.40,136), se Figur 2-2. 

 

Figur 2-2 Utloppsledningen Källa: Öckerö kommun 

2.1.3 Överföringsledningar för avloppsvatten 

Nya överföringsledningar för avloppsvatten ska anläggas till avloppsreningsverket på 

Pinan på Hönö från Björkö och från Stakeskärshamnen på Öckerö, se Figur 2-3. Syftet 

med de nya ledningarna är huvudsakligen att avlasta och förstärka befintligt 

ledningssystem för att möta framtida exploateringar. De nya ledningarna bedöms kunna 

reducera bräddningarna från det befintliga ledningsnätet. 
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Figur 2-3 Sjöledningarnas lägen. (Figur: Eniro kartor) 

2.2 Planförhållanden 

2.2.1 Översiktsplan 

Öckerö kommuns gällande översiktsplan, Utblick Öckerö, antogs 2018-06-14. Kommunen 

planerar för en befolkningsökning, främst genom byggnation av nya bostäder på Björkö 

och Öckerö. Ett mindre antal bostäder planeras också på övriga öar inom kommunen.  

I Utblick Öckerö konstateras det att ledningsnäten för både dricksvatten och avlopp 

behöver förstärkas och att det är lämpligt i ett längre perspektiv att utreda om 

avloppsreningsverken på Rörö och Hyppeln ska avvecklas och avloppsvattnet ledas till 

Pinans ARV. 

Pinans ARV ligger i ett område avsett för verksamheter, se område 2, i Figur 2-4. I 

sydvästlig riktning från avloppsreningsverket finns ett område planerat för nya 

industriverksamheter. Söder om befintligt och planerat verksamhetsområde går väg 155 

som i öster ansluter till färjan som går till Lilla Varholmen på Hisingen. Söder om väg 155 

finns grönområden, skola och bostäder. Område 3 medger verksamheter som inte är 

störande, som kontor och eventuellt bostäder i södra delen i anslutning till befintliga 

bostäder. 
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Figur 2-4 Karta över Hönö från Öckerö kommuns översiktsplan. Källa Öckerö kommuns hemsida 

2.2.2 Detaljplan Pinans ARV 

 
Figur 2-5 Detaljplan för Pinan, ursprunglig 1407-P89/12 Källa Öckerö kommuns hemsida 
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Detaljplan för Hönö Pinan, 1407-P89/12 beslutades 1998-09-22. I detaljplanen avsattes 

utrymme för avloppsreningsverk, se Figur 2-5. 

Under åren har detaljplanen förändrats, se Figur 2-6, men området där verksamhet för 

Pinans ARV bedrivs och ska bedrivas i framtiden är fortfarande avsatt som utrymme för 

avloppsreningsverk. Nuvarande och ansökt verksamhet bedöms inte strida mot några 

kommunala planer.  

• 1999 beslutades om en ny detaljplan för den östra delen av detaljplanen som 

ursprungligen planerades för avloppsreningsverk. I den nya planen medges 

industri- och kontorsverksamhet, 1407-P16.  

• 2002 beslutades om detaljplan väster om ursprunglig detaljplan som medger 

skjutbana, 1407-P89.  

• 2017 beslutades om ny detaljplan för den västra delen och en bit av den södra 

delen av området, 1407-P2018/2. Planen syftar till att möjliggöra en återvinnings-

anläggning.  

• 2019 detaljplanerades den sydvästra delen för nya industriverksamheter, 1407-

P2019/5. 

 

Figur 2-6 Detaljplaner kring avloppsreningsverket. Avloppsreningsverket är markerat med ett svart 

kryss. Källa: Öckerö kommun kartverktyg. 

2.2.3 Detaljplaner vattenområden och övriga landfästen  

Detaljplaner saknas för berörda vattenområden. Föreslagen havsplan för Västerhavet 

berörs inte då den ligger utanför Öckerö kommun. 
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Landfäste Björkö 

Överföringsledningen till Björkö ska ansluta till befintligt spillvattennät vid pumpstationen 

B1 i Stora Rörvik, se Figur 2-7. Pumpstationen kommer att byggas för att klara framtida 

flöden. Området berörs inte av någon detaljplan. 

 
Figur 2-7 Detaljplan saknas vid landfäste på Björkö. Landfästet markerat med gul stjärna. Källa: 
Öckerö kommun karttjänst 2021 

Landfäste Öckerö 

Överföringsledningen från Öckerö kommer att ansluta till befintligt spillvattennät i en ny 

pumpstation i korsningen Hönövägen – Lammholmsvägen, se Figur 2-8. Där finns en 

pumpstation idag som kommer att bytas. Ledningen kommer att gå från pumpstationen 

längs med Hönövägen i befintlig gång- och cykelbana. Den kommer att gå under 

Hönövägen för att sedan gå i Lammholmsvägen fram till piren.  

Landföringen i Stakesärshamnen görs inom en detaljplan som berör både land och 

vattenåmrådet, 1407-P42. Detaljplan 1407-P42 beslutades 2001-12-13. Området ingick 

ursprungligen i 14-ÖCK-27795, men på grund av förändrad användning av Öckerö hamn 

behövde området en ny detaljplan och den reglerar användningen av både land och 

vattenområden. Planens bestämmelser hindrar inte nedläggning av ledningar på land 

eller i vatten. 
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Figur 2-8 Gällande detaljplaner kring Stakeskärshamnen. Befintlig pumpstation Hönövägen – 
Lammholmsvägen markerad med gul stjärna. Källa Öckerö kommun kartverktyg 2021. 

2.2.4 Strandskydd 

Strandskyddade områden tillsammans med överföringsledningen mellan Björkö och 

Pinan visas i Figur 2-9. Vid Pinans ARV och vid Stakeskärshamnen finns inget 

strandskydd som berör sökt verksamhet. Överföringsledningen kommer att korsa 

strandskyddat område vid Kalvsund, vid Ledskär och vid landfästet på Björkö. 
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Figur 2-9 Bild över strandskyddade områden (blå skraffering) och överföringsledningens sträckning. 
Källa: Öckerö kommun kartverktyg 2021. 

2.3 Fastighetsförhållanden 

2.3.1 Landområden 

Pinans ARV ligger på fastigheten Heden 1:300 som ägs av Öckerö kommun. Plats finns 

för föreslagna förändringar inom fastigheten och Öckerö kommun avser inte förvärva mer 

mark vid Pinan för denna utbyggnad. Fastighetens storlek är dock en faktor som får 

påverkan på val av teknisk lösning. 

På Björkö ska överföringsledningen ansluta i befintlig pumpstation som ligger på 

fastigheten Björkö 3:154 och som ägs av Öckerö kommun. 

På Öckerö ska överföringsledningen ansluta i den pumpstation som ersätter nuvarande 

pumpstation på fastigheten Öckerö 2:620 och som också ägs av Öckerö kommun. Övriga 

fastigheter som blir berörda av ledningsförläggning är Öckerö 17:1 som ägs av Öckerö 

hamnföreningen och eventuellt även Öckerö 2:818 som ägs av Öckerö kommuns 

fastighetsbolag Öckerö fastighets AB. Dessa fastigheter på Öckerö ingår dock inte i 
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vattenverksamheten utan redogörs för på grund av ledningsförläggningen på land som är 

en följdverksamhet. 

2.3.2 Vattenområden 

Ledningarna ska förläggas på havsbotten och över områden med enskilda fastigheter. 

Kartor för båda ledningsdragningarna redovisas i Bilaga D till ansökan tillsammans med 

fastighetsägare. På sträckan Björkö – Hönö passeras allmänt vatten och 

rådighetsmedgivande har inhämtats från Kammarkollegiet, se Bilaga A 1.  

2.4 Sjöfart 

Sjöfartsverkets allmänna farled nr 106 passerar mellan Kalvsund och Björkö. Farled nr 

107 passerar mellan Kalvsund och Hönö/Öckerö, se Figur 2-10. 

 

Figur 2-10 De allmänna farlederna 106 och 107. (Källa: Sjöfartsverket) 

Farlederna är intensivt trafikerade av såväl yrkesmässig sjöfart som fritidsbåtar. I det 

aktuella avsnittet av farleden råder hastighetsbegränsning till 5 knop. 

Den yrkestrafik som passerar i farleden utgörs av fiskebåtar, bogserbåtar, bunkerfartyg, 

passagerarfartyg, kustbevakning, marinen, sjöräddning, taxibåtar och sjöpolis samt fartyg 

till och från Ö-varvet i Öckerö hamn. 
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2.5 Andra tillstånd till vattenverksamhet inom berörda områden 

Följande tillstånd finns för ledningar och kablar: 

• Öckerö kommun har tillstånd till bland annat nedläggning av ledning för 

vattenledningsvatten mellan bland annat Hjuvik och Öckerö kommun5. 

• Öckerö kommun och Göteborgs kommun har tillstånd att nedlägga ledning för 

vattenledningsvatten mellan Hälsö (Stuvö) och Hyppeln i Öckerö socken och 

kommun6. 

• Öckerö kommun och Göteborgs kommun har också tillstånd att nedlägga ledning 

för vattenledningsvatten mellan Lilla Varholmen i Göteborgs kommun och Björkö i 

Öckerö kommun7. 

• Öckerö Fastighets AB har tillstånd att nedlägga optokabel för bredband på 

havsbotten på sträckan Öckerö – Björkö – Kalvsund8. 

Inom de områden där nya överföringsledningar planeras finns sjö- och landförlagda 

ledningar, såväl rörledningar som kablar, varav flera nämns i ovanstående lista.  

Ledningars och kablars lägen ska säkerställas i samband med detaljprojektering av 

överföringsledningarna. Vid korsning av ledningar ska korsningen utformas på sådant sätt 

att ledningarna skyddas mekaniskt och termiskt. Det kan till exempel vara med hjälp av 

sandsäckar. Ledningsägare ska kontaktas i god tid för eventuell samordning och 

samförläggning i området och ska beredas möjlighet att delta i utformningen av 

korsningar med rörledningar.  

Om ledningar behöver korsas kommer nödvändiga skyddsåtgärder att vidtas så att ingen 

negativ påverkan på redan befintliga ledningar uppstår. Bedömningen är att anläggande 

av de planerade överföringsledningarna mellan avloppsreningsverket och Öckerö 

respektive Björkö kommer att kunna utföras utan att negativ påverkan uppstår på 

befintliga ledningar. 

Vidare finns följande tillstånd till anläggningar: 

• Vattendomstolen medgav Öckerö kommun och Öckerö Hamn- och 

Fiskareförening u.p.a. lagligförklaring av utförda bryggor och vågbrytare samt 

tillstånd att utfylla vattenområde på sydostsidan av Öckerö9. 

 
5 Västerbygdens vattendomstol, deldom, A 79/1958, 1958-09-26, AM 28/1958 och 

Västerbygdens vattendomstol, dom A 45/1962, 1962-07-30, AM 28/1958 

 
6 Vänersborgs tingsrätt, Vattendomstolen, dom DVA 69, 1973-10-04, A 26/71 

7 Vänersborgs tingsrätt, Vattendomstolen, dom DVA 70, 1973-10-04, A 27/71 

8 Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, dom 2017-03-22 i mål nr M 4210-16 
9 Vänersborgs tingsrätt, Vattendomstolen, dom DVA 2, 1983-01-10, VA 40/82 
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• Öckerö Hamn- och Fiskareförening u.p.a. har tillstånd till utbyggnad av Öckerö 

hamn10. 

• Statens vägverk har tillstånd att anlägga nytt färjeläge vid Kråkholmen på Hönö11. 

• Swede Marine Propulsion AB har tillstånd till utfyllnad i havet vid Hönö Pinan12. 

De tillstånd som innehas av Swede Marine Propulsion AB och Statens vägverk bedöms 

inte påverkas då inga åtgärder utförs i närheten av färjeläget och Swede Marine 

Propulsion AB:s anläggning är på land.  

Tillstånden som rör Öckerö hamn – och fiskareförening u.p.a. kommer att påverkas 

tillfälligt av själva anläggandet av överföringsledningen mellan Öckerö och Hönö. Båttrafik 

till hamnen kan behöva omdirigeras. En preliminär bedömning är att det handlar om 

timmar upp till en dag. Åtkomst till piren kommer också att begränsas och den preliminära 

bedömningen är att det kan röra sig om dagar upp till en vecka, se vidare avsnitt 12.6. 

Sammanfattningsvis bedöms planerade överföringsledningar inte påverka befintliga 

ledningar negativt och påverka Öckerö hamn och Stakeskärshamnen högst tillfälligt.  

3 Recipienter och vattenförekomster 

3.1 Utsläppspunkt och vattenförekomst för Pinan 

Det behandlade avloppsvattnet släpps ut sydost om Pinans ARV och på ca 21 m djup. 

Utsläppspunkten har koordinaterna N 6399921 och 

E 301494 i systemet SWEREF 99 TM. Se avloppsreningsverket och utsläppspunktens 

ungefärliga placering i Figur 3-1. 

 
10 Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, dom 2000-01-12 i mål nr M 130-99 

11 Vänersborgs tingsrätt, Vattendomstolen, dom DVA 35, 1979-06-28, VA 38/78 

12 Vänersborgs tingsrätt, Miljödomstolen, dom 2001-03-22 i mål nr M 411-99 
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Figur 3-1 Vattenförekomster runt Öckerö kommun. Utsläppspunktens ungefärliga läge för 
avloppsreningsverket visas med blå markering och avloppsreningsverket med svart kryss. Källa: 
VISS statusklassningar förvaltningscykel 3 (2020-05-26) samt länsstyrelsens informationskarta 

Norr om Stora Kalvsund finns Källö fjord och i söder finns Dana fjord. I väster finns 

Göteborgs norra skärgårds kustvatten och öster därom finns Björkö fjord. Vatten-

förekomsterna som finns i kustvattnen runt Öckerö kommun redovisas I Figur 3-1. 

3.2 Vattendjup 

I Stora Kalvsund öster om Hönö och Öckerö är vattendjupet cirka 20 meter. I Lilla 

Kalvsund väster om Björkö är djupet cirka 10-15 meter. Mellan Hönö Pinan och 

Stakeskärshamnen på Öckerö är vattendjupet bara någon meter, se Figur 3-2. 
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Figur 3-2 . Sjökortsutdrag över Stora och Lilla Kalvsund. (Bild: Eniro sjökort) 

3.3 Strömmar, salthalt, skiktning och vattenomsättning 

Huvudöarna i Öckerö kommun ger en uppdelning av kustvattnet i två bitvis smala och 

djupa kanalliknande rännor, Björköfjorden och Stora Kalvsund, se Figur 3-3. 

Vattenområdet ligger skyddat för vågor från öppna havet, men de trånga sunden gör att 

strömhastigheterna generellt är högre än i öppnare kustvatten och vattenomsättningen i 

strömrännorna är mycket god. 
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Figur 3-3. Strömrännor. (Bild: Eniro sjökort). 

Den Baltiska kustströmmen ger tillsammans med utflödet av sötvatten från Göta älv och 

Nordre älv en markant salthaltsskiktning av vattnet, vilken förstärks av en motsvarande 

temperaturskiktning på sommaren.  

Vattenståndsvariationer av tidvatten uppgår i medeltal till knappt 0,2 m, men vind- och 

lufttrycksvariationer ger upphov till betydligt större variationer i vattenståndet.  

Förhärskande strömmar i Stora Kalvsund är varierande nord- och sydgående. 

Vattenströmmarna påverkar till största delen den övre vattenmassan, men efter längre 

perioder med lågtryck och frånlandsvind sker en inströmning av saltare bottenvatten från 

Kattegatt och Skagerrak, vilket förs in via djuprännan.   

Grundområdet mellan Öckerö och Hönö 

Hela området mellan Öckerö och Hönö är mycket grunt. Därtill finns spärrar för vatten-

strömningen, främst genom Lammholmen och vägbanken som förbinder Hönö med 

Öckerö som har en öppning på ca 20 meter. Vid lågvatten är praktiskt taget hela området, 

förutom den muddrade farledsrännan, torrlagt. Avskärmningen av öar och de oftast ringa 

vattendjupen gör att cirkulerande strömsystem enbart kan uppstå vid högvattenstånd.  

Under perioder med enbart tidvattensdrivna vattenståndsvariationer blir vattenutbytet 

inom de grundaste områdena begränsat genom att vattnet i stor utsträckning rör sig fram 

och tillbaka inom grundområdena. 
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I samband med utbyggnad av Stakeskärshamnen år 2005 gjordes en mindre 

kompensationsmuddring vid bron under vägbanken, för att öka vattenutbytet med 

området väster om vägbanken. 

3.4 Vattenstånd 

Svensk Lots 1991 anger följande vattenstånd för kuststräckan Hätteberget – Tistlarna: 

Högsta högvatten (HHW)   +150 cm 

Medelhögvatten (MHW)  +100 cm 

Medelvatten (MW)     +/-0 cm 

Medellågvatten (MLW)     -70 cm 

Lägsta lågvatten (LLW)   -120 cm 

Medelvattenståndet för år 2020 vid Sjöfartsverkets mätstation Måvholmsbådan har av 

SMHI beräknats till +0,021 uttryckt i rikets höjdsystem RH 2000. 

3.5 Vind 

Förhärskande vindar uppträder i sektorn syd till väst, se vindrosen i Figur 3-4. 
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Figur 3-4 Vindros för Vinga, 2007-2012 

Sydliga och västliga vindar av medelstyrka är förhärskande under sommaren, medan 

vinterhalvåret innehåller en förhållandevis hög andel ostliga och framför allt nordostliga 

vindar. De kraftigaste vindarna vintertid är emellertid sydliga till västliga. 

3.6 Vågor 

Två typer av vågor kan uppträda i det aktuella området, vindgenererade vågor och 

svallvågor från passerande fartyg. 

Vindgenererade vågor storlek beror av vindstyrka, stryklängd (den fria vattenyta till 

motsatt strand där vinden kan bygga upp vågor), vindens varaktighet (hur länge det 

blåser) samt vattendjup. En teoretisk bedömning av möjliga våghöjder vid Pinan 

redovisas i teknisk beskrivning. 

Svallvågor bildas från fartyg som passerar området. Se vidare teknisk beskrivning, bilaga 

B.2 till ansökan. 
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3.7 Bottenförhållanden 

3.7.1 Maringeologi 

 

Figur 3-5 Maringeologiskt kartblad. (Karta: SGU) 

Botten mellan Stakeskärshamnen på Öckerö och Pinan på Hönö består till största delen 

av lera, gyttjelera och lergyttja, se Figur 3-5. Närmast avloppsreningsverket i söder ligger 

berget relativt grunt, men är mestadels täckt av sediment (SGU, 2002). 

Havsbotten på Björkös västra sida består närmast land av ytligt berg som sluttar ner mot 

glaciallera vilken fortsätter på de djupa delarna i sundet mellan Kalvsund och Fjärholmen. 

På den västra sidan om Kalvsund består bottnarna närmast ön av berg för att sedan 

övergå till lera, gyttjelera och lergyttja. 



   

 
 

24 
 

3.7.2 Föroreningar bottensediment 

Området kring Stakeskärshamnen har undersökts med avseende på förekomst av 

föroreningar i bottensedimenten (COWI, 2020). Provtagningspunkterna redovisas i Figur 

3-6. 

 

Figur 3-6 Provpunkter kring Öckerö hamn, undersökningsområdet markerat med orange streckad 
linje, provpunkter markerade med svartvit ring. Bild: COWI 2020 

Resultaten från analys av sedimentprover visar på förhöjda halter av metaller, PAH:er, 
PCB, olja och TBT i samtliga prover och på samtliga provtagningsnivåer.  
 
Landanslutningen vid Björkö är både strömsatt och påverkad av vågor. Bottnen är inte 
någon sedimentationsbotten och materialet kan förväntas vara rent.  
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Norr om Pinan ligger bottnen i våglä vid en del vindriktningar vilket ger lugnare vatten, 
varför viss sedimentation kan antas förekomma. Det kan inte uteslutas att sedimenten är 
förorenade. 

3.8 Marinbiologi 

3.8.1 Ålgräs 

Marine Monitoring AB har inventerat ålgräs (Zostera marina) inom berörda grundområden 

i havsområdet mellan Hönö, Öckerö, Björkö, Kalvsund och Grötö, vilka ingår i 

vattenförekomsten Stora Kalvsund (Andersson & Bergkvist, 2020). Ålgräs har i huvudsak 

inventerats för att bedöma en eventuell negativ påverkan vid nedläggning av nya 

ledningar samt för att välja alternativa platser när så är möjligt.’ 

 

Figur 3-7 Kartbild över ledningsdragningen från Pinan till Öckerö och Björkö samt ålgräsängar 
markerade med grönt. Källa: Öckerö kommun 

Ålgräs skapar en komplex tredimensionell struktur och är därför en viktig livsmiljö och 

uppväxtplats åt många marina organismer, inklusive många fågelarter. Förutom att ålgräs 



   

 
 

26 
 

har en viktig ekologisk roll binder plantorna sedimentet och dämpar vågrörelser och 

förhindrar således grumling och erosion. Ålgräset fungerar även som en buffert mot 

koldioxidutsläpp då det binder kol.   

Generellt anses ålgäsängar ha ett högt bevarandevärde och är känsliga för ökad 

närsaltsbelastning. De är utpekade som hotade eller minskande habitat både av Ospar 

och i Helcom13, och har det senaste året blivit bedömt som sårbar (VU) i den svenska 

rödlistan för 2020. Anledningen till att sjögräsängar valts ut som ett hotat habitat är att en 

minskad utbredning av ålgräs har rapporterats under senare år samt att ängens 

återhämtning är långsam. Även habitatens viktiga ekologiska roll och känslighet har 

beaktats.   

Då ålgräs är ett hotat habitat som har stor betydelse för den biologiska mångfalden är det 

nödvändigt att kartera dess utbredning inom områden där ålgräset kan komma att 

påverkas negativt av en förändring i miljön, och vidta åtgärder om så är fallet.   

Resultaten från inventeringen som utfördes 2020 jämfördes med tidigare års 

inventeringar, vilket visade att den areella utbredningen av ålgräs har minskat jämfört 

med data från 1986 och 2001. 

Området mellan Stakeskärshamnen och Pinan, är det område där ålgräset ligger inom 

planerat ledningsstråk. 

3.8.2 Bottenfauna ledningskorridorer 

En inventering av marinbiologi har utförts inom de områden där överföringsledningarna 

planeras se Bilaga A 2. Korridoren har i huvudsak inventerats för att kartlägga 

förekomsten av biotoper med höga naturvärden, så som sjöpennebottnar och 

blåmusselrev, i syfte att utgöra underlag för en bedömning av påverkan vid nedläggning 

av nya ledningar. Som underlag för bedömning har även inventering och avgränsning av 

ålgräs i närliggande områden samt provtagning av mjukbottenfauna utförts år 2020 

(Andersson & Bergkvist 2020, Bergkvist m. fl. 2020). 

Metod 

Undersökningen av bottnarna gjordes genom transektinventering i september 2021 med 

hjälp av undervattenskamera (video), GPS och ekolod. Ytan som inventerades var 51 ha 

längs med korridoren för överföringsledningarna. Förekomst av livsmiljöer med tonvikt på 

arter och naturtyper som är särskilt känsliga eller skyddsvärda dokumenterades. En 

bedömning av förekommande arter, utbredning och påverkan (syrebrist, svavelväte, 

fintrådiga alger) gjordes i fält. Mer utförlig beskrivning av metoden och dess 

begränsningar finns i Bilaga A 2. 

Resultat 

Bottensubstratet utgjordes av två huvudkategorier; sedimentbotten, dvs lera, silt, sand, 

grus, skalgrus och mindre sten (totalt 45,3 hektar) och hårdbotten, dvs block och häll 

 
13 Ospar är en regional konvention om att skydda miljön i Nordostatlanten. Helcom är en regional 

konvention för att skydda miljön i Östersjön 
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(totalt 5,5 hektar). Större delen av sedimentbotten i området var vegetationsfri, men ålgräs, 

rödalger, blåstång, sågtång och skräppetare observerades. Inga sjöpennebottnar eller 

blåmusselrev hittades. Istället hittades upprättstående mossdjur och ålgräs men även 

blåmusselskal.  

Biotopen ”upprättstående mossdjur” avgränsades och utgjorde totalt ca 3,3 hektar och 

påträffades på ett djup motsvarande ca 10–25 m. Biotopen är enligt Helcom klassad som 

nära hotad (NT) och finns även uppsatt bland Länsstyrelsens bevarandevärden i 

Västerhavet. Mossdjuren utgjordes av arterna Flustra foliacea och Alcyonidium sp. som 

påträffades i varierande tätheter inom stora delar av korridoren och uppskattades täcka 

10–50% av botten. Mossdjur påträffades även i hög täckningsgrad fastsittande på 

befintliga ledningar och ledningstyngder. Biotopen gynnas av starka bottenströmmar och 

är en viktig miljö för biologisk mångfald.  

Skal från döda blåmusslor (ca 10% täckning) noterades längs med land vid Kalvsund i två 

mindre områden (totalt 0,3 ha). Då musselskalen täcker 10% eller mer av botten 

klassificeras bottnarna som biogena rev i enlighet med Art- och habitatdirektivet. Biogena 

rev byggs upp av fastsittande organismer såsom musslor och kan utgöras av både 

levande djur och skal från döda organismer. Förekommer levande musslor bedöms dock 

de biogena reven ha ett högre naturvärde. Två områden med en högre förekomst av 

blåmusselskal (ca 10%) påträffades längs med västra sidan av Kalvsund. Inga levande 

musslor observerades dock i dessa områden, men förekomst av skal tyder på att 

bottnarna tidigare har utgjort ett lämpligt habitat för blåmussla och utgör därför potentiella 

miljöer för blåmusselbankar. Skal från andra musselarter och från snäckor noterades 

även på botten mellan stenar och på grundare mjukbotten. Tomma skal bildar viktiga 

mikrohabitat på en annars homogen sedimentbotten och bidrar då med en högre 

diversitet. I Figur 3-8 redovisas ledningskorridoren och förekomst av marina habitat. 
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Figur 3-8 Flygbild över planerad ledningskorridor där inventering av marina habitat utförts mellan 
Stakeskärshamnen på Öckerö, Hönö, Kalvsund och Björkö. På kartan illustreras även föreslagen 
ledningssträckning samt förekomst av påträffade marina habitat där hårdbotten med upprättstående 
mossdjur och ålgräsängar bedöms vara de skyddsvärda biotoper som kan komma att påverkas av 
ledningsdragningen. Källa flygfoto: Google earth, Digital Globe. 

En mer ingående beskrivning av förekommande substrat och arter finns i Bilaga A 2.  
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3.9 Marinarkeologi 

Under samrådsförfarandet beslutade Länsstyrelsen i Västra Götaland att en 

marinarkeologisk utredning, steg 1, se Bilaga A 3, skulle utföras. Länsstyrelsen tilldelade 

uppdraget till Stiftelsen Bohusläns museum.  

Utredningsområdet ligger i Stora Kalvsund, mellan Björkö, Kalvsund, Öckerö och Hönö, i 

Öckerö kommun, Västra Götaland län, och omfattar en yta på omkring 0,44 

kvadratkilometer. Bottenkarteringen av ledningskorridorer utfördes av Marin Miljöanalys 

AB.  

Inga tidigare okända kultur- eller fornlämningar påträffades inom utredningsområdet. Vid 

nordvästra sidan av Kalvsund finns fartygslämningen L1960:7175, som är en lagskyddad 

fornlämning. Fartygslämningen ligger inom utredningsområdet, se Figur 3-9.  

  

 
Figur 3-9 Karta över utredningsområdet med registrerade lämningar. Källa Meddelande från 
länsstyrelsen om resultat av genomförd arkeologisk utredning dnr 431-9813-2021 
Ledningssträckningen har förändrats något, men bedöms inte beröra fornlämningarna på något 
annat sätt. 
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4 Skyddade områden 

4.1 Natur 

 

Figur 4-1 Översiktsbild riksintressen natur och Natura 2000 områden. Avloppsreningsverkets läge 
visas med svart kryss. Källa: Länsstyrelsens informationskarta samt Naturvårdsverkets kartbas 
Skyddad natur.  

4.1.1 Riksintresse Natur 

Rörö – NRO 14143 

Rörö har ett skärgårdslandskap som utmärks av nästan helt trädlösa hedmarker. 

Hällmarker och ljunghedar präglar höjderna och öns norra delar, medan omfattande 

gräshedar breder ut sig på de sandiga markerna i sydväst. Se riksintressets utbredning i 

Figur 4-2. Öns berggrund är intressant och rikt sammansatt av en mängd olika bergarter. 

Munkhuvudet på öns centrala del innehåller basiska bergarter som genom vittring givit 

upphov till en rik och speciell flora. 
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Figur 4-2 Rörö – NRO 14143 Grönt raster markerar riksintresse natur  (Källa Naturvårdsverket 
databas Skyddad natur 210917) 

Förutsättningar för bevarande: Reproduktionsområden för säl samt områden av 

betydelse för häckande och flyttande sjöfåglar skyddas mot fysiska ingrepp och 

störningar. Särskilt känsliga eller skyddsvärda exponerade bottnar undantas från fysisk 

påverkan som kan förändra miljön. 

Nordre älvs estuarium NRO 14144  

Nordre älvs estuarium är ett s k saltkilsestuarium med dominerande sötvattenutflöde, liten 

tidvattenpåverkan och ett stort djup- till breddförhållande. Områdets biologiska 

produktionsförmåga är stor vilket skapar förutsättningar för ett mycket rikt fisk- och 

fågelliv. Rena sötvattensarter förekommer tillsammans med havslevande arter. Stora 

ålgräsängar förekommer i estuariets grunda inre delar. I mynningsområdet finns sannolikt 

kustens största bankar av blåmusslor. 
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Figur 4-3 Nordre älvs estuarium NRO 14144 (Källa Naturvårdsverkets Skyddad natur 210525) 

Estuariet är för svenska förhållande ovanligt stort och för europeiska förhållanden ovanligt 

opåverkat, se Figur 4-3. 

Nordre älvs estuarium har pekats ut som en värdefull fågelmiljö. Flera rödlistade eller i 

övrigt skyddsvärda arter förekommer. Inom området finns ett par fågelskyddsområden 

med artrik häckfågelfauna, bl.a. labb. 

Förutsättningar för bevarande: En god vattenkvalitet upprätthålls med avseende på 

eutrofierande ämnen. Vattenregimen i Göta och Nordre älv bibehålls. Strändernas 

opåverkade karaktär bibehålls. Reproduktionsområden för fisk samt områden av 

betydelse för häckande och flyttande sjöfåglar och vadare skyddas mot fysiska ingrepp 

och störningar. Fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel 

av landskapselement. Restaurering av igenvuxna naturbetesmarker. 

Hakefjorden-Marstrandsfjorden-Sälöfjorden –NRO 14135  

Hela områden, se Figur 4-4 har betydande värden knutna till den marina miljön, 

skärgårdslandskapet och anslutande odlingsmarker med lövskogar på fastlandet och på 

öarna. De skilda naturgeografiska förutsättningarna inom området har gett upphov till en 

mångfald av olika marina naturtyper.  
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Figur 4-4 Hakefjorden-Marstrandsfjorden-Sälöfjorden NRO 14135. ( Källa Naturvårdsverket 
Skyddad natur) 

 
Förutsättningar för bevarande: En god vattenkvalitet upprätthålls med avseende på 
eutrofierande ämnen och miljögifter. Strändernas opåverkade karaktär bibehålls. 
Reproduktionsområden för fisk samt områden av betydelse för häckande och flyttande 
sjöfåglar och vadare skyddas mot fysiska ingrepp och störningar. Fortsatt jordbruk med 
åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement. Värdefulla 
ädellövskogar får utvecklas fritt eller ingå i betesregimer. Restaurering av igenvuxna 
naturbetesmarker 
 

4.1.2 Natura 2000 
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Figur 4-5 Natura 2000-områden enligt Fågeldirektivet och Art- och Habitatsdirektivet, Sälöfjorden 
och Nordre älvs estuarium (Källa: Naturvårdsverket Skyddad natur) 

Sälöfjorden SE0520036 (Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet)  

Sälöfjorden, se Figur 4-5, omfattar stora delar av Kungälvs och Öckerös norra skärgård, 

bland annat Klåveröns naturreservat, Rörö naturreservat samt ett flertal fågel- och 

sälskyddsområden mellan dessa båda reservat. 

Den västra och södra delen av Rörö utgörs av en mycket artrik och säregen betesmiljö. 

Den hedartade miljön präglas av det tidigare hårda markutnyttjandet med intensivt 

utmarksbete samt torv- och risinsamling till bränsle. Variationen mellan sand, skalgrus 

och hällmarker har givit upphov till en säregen och mycket speciell flora och fauna. Här 

finns ovanliga växtsamhällen som t.ex. sandrished och ljunghed. Inom området 

förekommer flera sällsynta och hotade djur- och växtarter som är beroende av den öppna 

heden och den för havet utsatta strandmiljön. Av dessa kan särskilt nämnas strandmalört, 

ostronört, strandbeta, strandvial och strandvallmo. 

Negativ påverkan kan uppkomma av flera olika anledningar, men som relevant för denna 

ansökan bör övergödning, ökad sedimentation, skador på bottensubstrat och utsläpp av 

miljögifter nämnas. 

Nordre älvs estuarium SE0520043(Fågeldirektivet och Art- och 
habitatdirektivet)  

Nordre Älvs estuarium utgör Göta älvs norra mynning (norr om Hisingen), se Figur 4-5. 

Området omfattar Nordre älv samt dess stränder ungefär från Ulvesund och ner till älvens 

mynning i havet samt skärgården närmast mynningen med fjordarna Nordre älvs fjord, 

Bastö-, Glosö- och Ryskärsfjordarna. 

Naturen inom området varierar kraftigt. Här finns estuarium, grunda lerbottnar, stora vikar 

och sund, biogena och geogena rev, älvvatten, havsstrandäng, öppen utmark (klippor 

och skär), klipphed, buskrik utmark, lerstrand, våtmark, vassbälten, starrgräsbälten, 

ekskog, ädellövblandskog, blandlövskog, öppen hagmark, gräsbärande åker, övrig 

betesmark och sidvallsäng. Fågellivet är mycket rikt i området. Det är ett 

reproduktionsområde för mås- och tärnfåglar. Ett stort antal fågelarter häckar eller 

födosöker i området. 

Negativ påverkan kan uppkomma av flera olika anledningar, men som relevant för denna 

ansökan bör nämnas övergödning och ökad sedimentation. 

 
4.1.3 Naturreservat 

Rörö  

Rörö är också naturreservat, se Figur 4-6. Rörö utmärks av nästan helt trädlösa 

hedmarker. Hällmarker och ljunghedar präglar höjderna och öns norra delar, medan 

omfattande gräshedar breder ut sig på de sandiga markerna i sydväst. Munkhuvudet är 

en omtyckt utsiktspunkt. Goda badmöjligheter finns. 



  

   

 
 

35 
 

Öns berggrund är intressant och rikt sammansatt av en mängd olika bergarter. 

Munkhuvudet på öns centrala del innehåller basiska bergarter som genom vittring givit 

upphov till en rik och speciell flora. 

Öns västsida har ett storslaget landskap med vidsträckta blockmarker och en intressant 

flora. Mitt i det flacka hedlandskapet i söder ligger de två små vattnen Stora och Lilla Ers 

vatten. De omges av breda vassar och ger goda förhållanden för fågellivet. 

 

 
Figur 4-6 Naturreservat Rörö N 14143 och Ersdalen  

Ersdalen 

Ersdalen utgör den nordvästra delen av Hönö. Det är ett bergigt och jordfattigt landskap. 

Strandlinjen är sönderskuren i vikar och uddar. Goda möjligheter till fiske finns. 

Vegetationen präglas av utsattheten för vindar och salt. Rishedar och lavhedar 

dominerar. Några mindre skogsbestånd finns framförallt i lägre delar av området. Trots 

kargheten är floran relativt artrik, på grund av innehåll av skalgrus i marken. De grunda 

vikarna är viktiga näringslokaler för andfågel och vadare. Småfågel har goda lokaler för 

häckning och skydd i buskar och snår. Ejder och vitfågel häckar på näraliggande skär. 

4.1.4 Fågelskyddsområden 

Det finns flera fågelskyddsområden i Öckerö kommun. I Figur 4-7 visas en översiktskarta 

som visar var de finns. Inga fågelskyddsområden blir direkt berörda av utbyggnad av 

Pinan eller av ledningsdragningar. 
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Figur 4-7 Fågelskyddsområden I Öckerö kommun, markerade med gröna små ringar. Källa 
Länsstyrelsens informationskarta 

4.2 Friluftsliv 

4.2.1 Riksintresse Friluftsliv 

Göteborgs skärgård, FO12 

Hela kustområdet från riksgränsen mot Norge och till Göteborg är riksintresse för friluftsliv 

enligt 3 kap miljöbalken, se Figur 4-8.  
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Figur 4-8 Riksintresse för friluftsliv. Källa Kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket 

Området är indelat i Norra och Södra Bohuskusten. Det område som berörs är Göteborgs 

skärgård (FO 12) som inkluderar kommunerna Göteborg, Öckerö och Kungälv. Hela 

Öckerö kommun omfattas med undantag för de tätbebyggda samhällena på öarna och 

delar av Björkö.  

Området är vackert med ett varierat skärgårdslandskap och är viktigt för fritidsbåtar, det 

finns många stränder och klippor för bad. Goda förutsättningar för berikande upplevelser i 

natur och kulturmiljöer och både land och vattenanknutna friluftsupplevelser. 

Skärgårdsområdet uppvisar talrika exempel på hällformer av olika slag. På Grötö, Rörö 

och Hyppeln påträffas större klappförekomster vilka utgör ursvallade rester av rand-

avlagringar utsträckta i nordväst-sydost. Vegetationen i området är mestadels sparsam. 

Kalspolade klipphällar förekommer i utsatta lägen. På de större öarna dominerar klipphed 

och hällmarksljunghed medan gräshedar och saltängar karaktäriserar de sedimentfyllda 

dalgångarna. Utmed dalsidorna påträffas vindpinade lövsnår av slån, hagtorn, nypon och 

olvon. 

4.2.2 Badplatser 

Det finns 13 kommunala badplatser inom Öckerö kommun varav sex stycken är EU-bad, 

enligt badvattendirektivet (2006/7/EG), se Figur 4-9. Samtliga bad uppnår utmärkt 

kvalitet.  
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Figur 4-9 Badplatser i Öckerö kommun. Källa: Badplatsen https://www.havochvatten.se/hav/fiske--
fritid/badvatten.html 

4.3 Kultur 

4.3.1 Riksintresse Kulturmiljö 

Burösund (Hälsö-Burö m fl öar),O 69 

Riksintresse för kulturmiljö finns på Hälsö, se Figur 4-10. Området är en skärgårdsmiljö 

där en stor koncentration av välbevarade och i grupper samlade tomtningar ger en 

uppfattning om kustfisket före de permanenta fiskelägenas tid. 
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Figur 4-10 Riksintresse för kulturmiljö. Källa: länsstyrelsens informationskarta. 
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4.4 Övriga riksintressen 

4.4.1 Riksintresse Högexploaterad kust  

 
Figur 4-11 Riksintresse högexploaterad kust. Källa: Länsstyrelsens informationskarta 

Bohusläns kust är enligt 4 kap miljöbalken i sin helhet av riksintresse med hänsyn till de 

natur- och kulturvärden som finns där, se Figur 4-11. Miljöbalkens 4 kap handlar om 

kustens samlade värden. Det är det breda perspektivet inte detaljer som värderas. 

Kusten från Lysekil och söderut – den ”Högexploaterade kusten. På Högexploaterade 

kusten är det nära för många människor till attraktiva natur- och kulturmiljöer.  
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4.4.2 Riksintresse Kommunikation 

 

Figur 4-12 Riksintresse för kommunikation - farleder, Skrafferad yta är djupområden och heldraget 
blå är farleder klass 3. Källa Länsstyrelsens informationskarta och Sjöfartsverket 

Flera farleder går strax mellan Öckerö/Höno och Björkö, se Figur 4-12. Utsläppspunkten 

ligger i nära anslutning till farled men på ett djup om ca 21 m. Sjöfartsverkets allmänna 

farled nr 106 passerar mellan Kalvsund och Björkö. Farled nr 107 passerar mellan 

Kalvsund och Hönö/Öckerö, se Tabell 4-1. 

Tabell 4-1 Utsnitt från SJÖFS 2013:4 Sjöfartsverkets förteckning över allmänna farleder 
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Farlederna är intensivt trafikerade av såväl yrkesmässig sjöfart som fritidsbåtar. I det 

aktuella avsnittet av farleden råder hastighetsbegränsning 5 knop. 

4.4.3 Riksintresse Yrkesfiske 

Hamnarna på Fotö, Hönö Klåva, Öckerö och Rörö ingår i riksintresse för yrkesfiske, se 

Figur 4-13. Fiskevattnen i riksintresset ligger väster om Öckerö kommun. 

 

Figur 4-13 Riksintresse yrkesfiske väster om Öckerö kommun. Gula stjärnor markerar hamnar som 

ingår i riksintresset. Källa Länsstyrelsens informationskarta 

5 Verksamhetsbeskrivning – befintlig verksamhet 

5.1 Pinans ARV 

Pinans ARV är dimensionerat för 14 000 pe. Dimensionerande tillrinning är  

280 m3 /tim (Qdim). Avloppsreningsverket kan belastas med 560 m3/h (2 Qdim). Allt 

vatten som pumpas till avloppsreningsverket renas fullständigt. 

Den mekaniska reningen består av två galler där grövre föroreningar avskiljs, tvättas och 

pressas för vidare hantering. Vattnet rinner vidare till ett luftat sandfång och sedan till två 

försedimenteringsbassänger där tyngre partiklar sjunker till botten och avskiljs. 

Sandfånget är försett med pumpar för sandupptagning och utrustning för sandtvätt.  

Vattnet renas därefter biologiskt. Detta sker i en biobädd med ett bärarmaterial täckt av 

mikroorganismer som bryter ner syreförbrukande ämnen (BOD) i avloppsvattnet. Ett 
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delflöde behandlas därefter i en anläggning för kväverening. Denna är utförd enligt 

Kaldnes- processen med nitrifikation-denitrifikation. Som kolkälla används etanol.  

Därefter sker kemisk fällning där aluminiumklorid doseras till flockningsbassängerna som 

är försedda med grindomrörare. Vattnet överförs därefter till två 

slutsedimenteringsbassänger där bildade flockar avskiljs.  

Efter den kemiska fällningen leds det nu renade vattnet till recipienten.  

5.1.1 Slambehandling  

Slam från slutsedimenteringsbassängerna pumpas till inloppet i försedimenterings-

bassängerna. Allt slamuttag ur reningsprocessen sker i försedimenteringsbassängerna. 

Slam från försedimenteringsbassängerna pumpas efter förtjockning till ett slamlager. Efter 

lagring under luftbehandling tillsätts polymerer och därefter pumpas slammet till två 

skruvpressar för avvattning till en torrsubstans av ca 20 %. Skruvpressarna körs parallellt. 

Rejektet från slamavvattningen avleds till en utjämningsbassäng, varifrån det pumpas till 

sandfånget. Från skruvpressarna pumpas slammet till en torrslamsilo. För närvarande 

utnyttjas inte hela kapaciteten. Avvattnat slam transporteras idag till Ragn-Sells 

anläggning för jordförbättring. 

5.1.2 Kemikaliehantering  

Aluminiumkloriden förvaras i två stående invallade kemikalietankar. Dosering av 

fällningskemikalie sker flödesstyrt i processen.  

Polymerer till slamavvattning levereras i storsäckar. Innehållet i säckarna sugs till en 

behållare. Polymeren blåses upp från behållaren till kärl för inblandande av renvatten. 

Dosering av polymerlösning till skruvpressarna sker med hjälp av excenterskruvpumpar.  

Etanol till kvävereningen förvaras i en liggande plasttank. Tanken är invallad och 

placerad i ett ex-klassat område. Dosering sker med hjälp av två doserpumpar.  

5.1.3 Kontroll 

Provtagning på inkommande avloppsvatten sker före den mekaniska reningen. 

Provtagning på utgående avloppsvatten sker i utloppskanalen. Kommunen är medlem i 

Bohuskustens vattenvårdsförbund som utför recipientkontrollen i Kattegatt. 

Driftövervakningen utförs dagtid av personal stationerad vid avloppsreningsverket. 

Avloppsreningsverket är uppkopplat till ett övervakningssystem som larmar vid bestämda 

larmgränser. Övervakning under övrig tid utförs av jourpersonal enligt fastställt schema 

och även via larm vid driftsstörningar i processen.  

5.2 Befintligt ledningsnät 

Från öarna Fotö, Hönö, Källö-Knippla, Hälsö, Öckerö, Björkö, Kalvsund och Grötö 

överförs avloppsvatten till Pinans ARV via ett system av sjö- respektive landförlagda 

ledningar. Totalt finns 63 avloppspumpstationer inom kommunens ledningsnät. 
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Huvudavloppspumpstationer samt katastrofpumpstationer ingående i ledningssystemet 

övervakas via ett datoriserat övervakningssystem som vid driftsstörningar larmar 

driftpersonalen. Pumpstationerna har försetts med utrustning för registrering och mätning 

av bräddningar. Bräddningar sker till recipienten vid överbelastningar i ledningsnätet i 

samband med hög hydraulisk belastning.  

Ledningsnätet i den allmänna anläggningen omfattar följande längder.  

• Spillvatten = 171 km  

• Dagvatten = 55 km  

• Dricksvatten = 144 km  

Kommunens allmänna VA-anläggning byggdes till stor del ut i slutet av 1950-talet till 

slutet av 1960-talet. Då endast dricksvatten- och spillvattenledningar anlades vid denna 

tid medgav kommunen ägare till fastigheter med källare att ansluta drän- och 

stuprörsledningar till spillvattenledningen. Även fastigheter med svårigheter med 

avledande av dag- yt- och dränvatten tilläts anslutning. Under 1970-talet anlade 

kommunen dagvattenledningar inom delar av verksamhetsområdet. Kommunen har 

sedan dess ej medgivit anslutning av drän- och stuprörsledningar till spillvattennätet. En 

del av ledningssystemet kan betraktas som kombinerat, men kommunen har ett 

pågående saneringsarbetet. 

6 Verksamhetsbeskrivning - ansökt miljöfarlig verksamhet 

I detta avsnitt redovisas en sammanfattning av verksamheten som planeras avseende 

den miljöfarliga verksamheten. En mer detaljerad beskrivning finns i Teknisk beskrivning, 

bilaga B till ansökan. Det nya avloppsreningsverket dimensioneras för en inkommande 

belastning av 20 000 pe med avseende på BOD7 som årsmedelvärde och för att klara 

följande utsläppsvärden, BOD7 10 mg/l, Ptot 0,3 mg/l och Ntot 12 mg/l som 

årsmedelvärden. Rensavskiljning och försedimentering + högflödesrening ska klara 4 

Qdim och den kemiska och biologisk reningen 2 Qdim. En principskiss/blockschema finns i 

Figur 6-1. 

Ombyggnationen kommer att innebära en ny inloppsdel med inloppsbassäng, ny 

grovrening, nytt sandfång och nybyggd försedimentering. Den biologiska reningen byggs 

om till enbart MBBR-teknik och följs av ett nytt kemiskt reningssteg och ny 

slutsedimentering. 
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Figur 6-1 Blockschema över vattenlinjen för ansökt verksamhet vid Pinans ARV. 

Avloppsreningsverket dimensioneras och planeras utifrån att bräddning av obehandlat 

avloppsvatten inte ska behöva ske i framtiden, inte ens vid full belastning. 

Högflödesreningen förväntas behöva användas relativt sällan.  

En skiss över hur nya byggnader kan placeras visas i Figur 6-2. 

 

Figur 6-2 Skiss över möjlig placering av ny byggnad på fastigheten. Slutlig placering är inte 

bestämd. 
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6.1 Mekanisk rening 

Inkommande avloppsvattenledningar ansluts till en nybyggd inloppsbassäng. Vattnet leds 

vidare till en nybyggd grovrening där renset i avloppsvattnet avskiljs. Avskilt rens tvättas 

och pressas och hanteras som hushållsavfall.  

Efter grovrening leds avloppsvattnet till ett nybyggt sandfång som är uppdelat på två linjer 

med förbiledningsmöjlighet. 

Från sandfånget leds avloppsvattnet till nybyggda försedimenteringsbassänger i minst två 

linjer. Försedimenteringen förses med möjlighet till förfällning och polymerdosering.  

Försedimenteringsbassängerna förses med kedjeslamskrapor och slamficka. Slamuttaget 

ur varje sedimenteringsbassäng kan ske med minst två slampumpar. 

6.2 Biologisk rening 

Biosteget konstrueras som MBBR-reaktorer i två linjer, delvis i befintliga 

sedimenteringsbassänger som anpassas för att fungera som biobassänger. De nya 

biobassängerna fylls med plastbärare och den befintliga MBBRen behåller sitt 

bärarmaterial.  

Den biologiska reningen består av: 

• Fördenitrifikation som är en omrörd oluftad volym där nitratkväve omvandlas till 

kvävgas.  

• Flexvolym som både kan luftas och omröras beroende på behov.  

• Luftad volym för nitrifikation och BOD7 rening.  

• Deoxvolym som är en omrörd volym för sänkning av syrehalten i vattnet.  

• Efterdenitrifikation är en omrörd oluftad volym där nitratkvävet omvandlas till 

kvävgas.  

Det mekaniskt och biologiskt renade vattnet leds från båda linjerna till den nya kemiska 

reningen.  

MBBR-teknik har flera viktiga fördelar i ett reningsverk som Pinan, det är 

utrymmeseffektivt och tåligt mot till exempel salvatteninläckage. Tekniken är väl 

beprövad, se vidare teknisk beskrivning avsnitt 6.  

6.3 Kemisk rening 

Ett nytt kemiskt reningssteg med omrörda fällningsvolymer i två linjer konstrueras före de 

nya eftersedimenteringsbassängerna. I fällningsvolymen doseras fällningskemikalie. Det 

ska även finnas möjlighet att vid behov (höga flöden vid full belastning) tillsätta 

flockningspolymer i den kemiska reningen.  
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Den nya slutsedimenteringen konstrueras i tre linjer och bassängerna förses med 

slamskrapor och slamficka. Slamuttaget ur varje sedimenteringsbassäng kan ske med 

minst två slampumpar. 

Efter den kemiska reningen leds det renade vattnet till utloppet. 

6.4 Högflödesrening 

Flöden över 2 Qdim kommer renas mekaniskt och kemiskt. Flöden mellan 2 och 4 Qdim 

rinner genom rensgaller och sandfång. I försedimentering startas förfällning vid höga 

flöden och vattnet förbileds det biologiska och det kemiska reningssteget och ansluts till 

utgående ledning.  

Alternativt så leds flöden över 2 Qdim genom försedimenteringen utan förfällningen men 

förbileds biosteget och genomgår den ordinarie kemiska reningen. Slutgiltig utformning av 

högflödesreningen sker i samband med projekteringen. 

6.5 Slamhantering 

Slamhanteringen kommer endast genomgå mindre förändringar i ombyggnationen av 

avloppsreningsverket. 

Primärslam och överskottslam leds direkt till ett omrört blandslamlager och vidare till två 

mekaniska förtjockare där slammet förtjockas 

Efter förtjockning led slammet till den befintliga slamluftningsbassängen. Efter luftning 

pumpas slammet till slamavvattningen där slammet avvattnas till ca 20 % torrsubstans. I 

dagsläget sker slamavvattningen i två slamskruvpressar som planeras att behållas. 

Slammet lagras sedan i slamsilo, se Figur 6-3 

Rejektvatten från mekanisk förtjockning respektive slamavvattning återförs till biosteget.  

 

Figur 6-3 Blockschema över slamlinjen 

6.6 Externslammottagning 

Öckerö kommun har få enskilda avlopp, det slam/avloppsvatten som kommer från 

enskilda avlopp planeras att tillföras avloppsreningsverket på ledningsnätet (vilket även 

sker i dagsläget). 
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I Öckerö kommun finns även de mindre avloppsreningsverken på Hyppeln och Rörö. På 

sikt planeras dessa anläggningar att läggas ner och avloppsvattnet planeras att ledas 

direkt till Pinans ARV. Utökad kapacitet på avloppsreningsverket är en del i arbetet att 

läggas ned de yttre avloppsreningsverken. Till dess att dessa är nedlagda så kommer 

slammet att pumpas till blandslamlagret och därmed genomgå samma process som 

slammet i Pinans ARV.  

6.7 Utloppsledning 

Befintlig utloppsledning och utloppspunkt behålls. Utgående vatten rinner med självfall till 

en brunn där utloppsledningen ansluter. Utloppsledningen består av en ca 300 m lång 

sjöledning som mynnar i Stora Kalvsund (N57.41,855 E011.40,136).  

Besiktning av befintlig utloppsledning har visat att ledningen är i ett gott skick.  

Under projekteringen av avloppsreningsverket kommer behovet av utloppspumpstation 

att fastställas.  

7 Verksamhetsbeskrivning - ansökt vattenverksamhet 

I detta avsnitt redovisas en sammanfattning av verksamheten som planeras avseende 

vattenverksamhet. En mer detaljerad beskrivning finns i teknisk beskrivning, Bilaga B till 

ansökan. Tekniska aspekter av ledningsförläggning på land berörs kort i den tekniska 

beskrivningen, men redogörs inte för här. 

Syftet med de nya ledningarna är huvudsakligen att avlasta och förstärka befintligt 

ledningssystem för att möta framtida exploateringar. Detta bedöms också kunna reducera 

bräddningarna i det befintliga ledningsnätet. 

Vad gäller ledningsförläggningen i vatten är metoder och huvudsaklig sträckning bestämt. 

När det kommer till landanslutningar, alltså där ledningen kommer upp på grundare 

områden för att sedan ansluta till land är det inte bestämt vilken metod som ska 

användas förutom för Björkö.  

För landanslutning vid avloppsreningsverket beskrivs två olika metoder, styrd borrning i 

berg som är huvudalternativet och traditionell schaktning som ytterligare alternativ ifall 

huvudalternativet inte kan genomföras. Båda alternativen konsekvensbedöms.  

För landanslutning vid Stakeskärshamnen beskrivs tre olika alternativ, schaktfri metod i 

piren som är huvudalternativet och schaktning på norra eller södra sidan av piren som 

alternativ ifall huvudalternativet inte går att genomföra. Alla alternativ 

konsekvensbedöms. 

7.1 Ledningsförläggning 

Ledningarna läggs huvudsakligen på botten och de längsta sträckorna är på djupt vatten. 

Vid anslutningarna till land är förläggningen mer tekniskt komplicerad och beskrivs därför 

för sig. 
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7.1.1 I vatten 

På sträckor där ledningen går på havsbotten och djupet är större än cirka 2,5 meter läggs 

ledningen ovanpå bottnen. Ledningens hjässa ska alltid vara minst 2 meter under lägsta 

havsvattennivå. Sträckningen bör vara så lite kuperad som möjligt, för att undvika 

högpunkter där gasfickor kan bildas och anpassas för att minimera påverkan på 

skyddsvärda bottnar. 

Ledningen kommer att bestå av PE-rör som levereras i längder på upp till 20 meter. 

Dessa svetsas samman i skarvarna och förses med vikter vid en etableringsplats på land, 

ofta till 250-meters eller 500-meterslängder som sedan bogseras i läge och sänks genom 

att de vattenfylls. Behöver två längder skarvas mitt på ledningssträckan placeras de först i 

läge på bottnen, sedan lyfter man upp de båda ändarna till en flotte där de svetsas 

samman för att därefter sänkas igen. 

Ledningen belastas med förankringsvikter av betong och avståndet mellan vikterna 

varierar men de placeras vanligen med ett mellanrum på 3 - 5 meter.  

 

Björkö – Pinan 

Sjöledningen har en längd på cirka 2 550 meter. Ledningens diameter är 330 mm. 

Dimensionerande flöde är 130 l/s. 

Från Björkö till Kalvsunds norra udde samlokaliseras den nya ledningen med andra 

ledningar i ett befintligt ledningsstråk, se Figur 7-1. Ledningen följer sedan Kalvsunds 

västra sida på cirka 12-15 meters djup, tills den böjer av åt sydväst mot Pinan. Där Stora 

Kalvsund korsas är djupet som mest cirka 27 meter. 
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Figur 7-1 Ledningssträckning (streckad röd linje) från Björkö till Pinans ARV. (Källa: Eniro sjökort) 

Öckerö – Pinan 

Sjöledningen har en längd på cirka 730 meter. Ledningens diameter är 400 mm. 

Dimensionerande flöde är 150 l/s. Ledningen förläggs mellan Stakeskärshamnens östra 

vågbrytare och kumlet utanför inloppet till Fiskhamnen där vattendjupet är cirka 4 meter. 

Sydost om pirarna kommer ledningen att gå tvärs farleden in till Stakeskärshamnen, men 

på betydligt större djup än de 2,5 meter som råder i hamnen. Ledningen kommer att ligga 

ovanpå bottnen. Runt ledningen sitter betongvikter. Ledningen inklusive vikter kommer 

som mest att ligga cirka 0,75 meter över befintlig botten. I Figur 7-2 syns föreslagen 

ledningsdragning. 
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Figur 7-2 Ledningssträckning (streckad röd linje) från Öckerö till Pinans ARV. (Källa: Eniro sjökort) 

I Stakeskärshamnen går ledningen i mark från en pumpstation på andra sidan 

Hönövägen och sedan vidare i gatan österut till piren som skiljer Fiskehamnen från 

Stakeskärshamnen.  

7.1.2 Landanslutningar 

Där ledningen går från land till vatten eller tvärtom förläggs den under markytan och 

havsbottnen ut till ett vattendjup på cirka 2,5 meter. Detta kan göras antingen med schakt 

och återfyllning eller styrd borrning vilket beror av förutsättningarna på respektive plats.  

Styrd borrning i berg 

Styrd borrning vid landanslutningar av sjöledning kan användas där man vill minimera 

miljöpåverkan inom grundområden. Det finns tekniker för styrd borrning i berg, 

exempelvis metoden StyroRock (utvecklad av Styrud) och andra likvärdiga metoder.  

Vid styrd borrning tas en mindre startgrop upp i strandzonen där borrutrustning placeras. 

Därefter borras ett pilothål som sedan vidgas i ett eller flera steg med en så kallad 

rymmare. Ledningen kopplas slutligen fast med hjälp av dykare ute i vattenområdet varpå 

den dras tillbaka in till land genom det vidgade hålet.  
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Hammarborrning 

Om jorden är blockrik eller det är berg kan borrning utföras med hammarborrning. En 

schaktgrop tas då upp där borriggen placeras. Därifrån trycks en borrkrona genom 

jorden/berget. I jord följs borrkronan av ett foderrör, i berg behövs inte foderröret. Denna 

metod är främst aktuell för piren i Stakeskärshamnen. 

Schaktning/muddring och återfyllning 

Ledningsförläggning kan också göras med traditionell schaktning/muddring (jord- eller 

bergschakt) och återfyllning. 

Björkö 

På Björkö finns idag en pumpstation varifrån avloppsledningar till Öckerö och Kalvsund 

utgår men stationens kapacitet är för liten, varför den ska ersättas med en ny större i 

direkt anslutning till den befintliga. Den nya sjöledningen ansluts till den nya 

pumpstationen. 

Närmast pumpstationen utgörs marken av ytligt berg täckt av krossmaterial. Den 

lämpligaste utformningen av landfästet bedöms vara att spränga sig ut till lämplig nivå 

(~2,5 m bottendjup) där ledningen sedan kan förläggas på havsbottnen. Havsbotten lutar 

kraftigt ut från Björkö, vilket medför att sträckan som behöver sprängas är kort. Längden 

bergschakt bedöms vara 12–15 meter totalt, varav hälften i vatten. 

Öckerö Stakeskärshamnen 

Överföringsledningen från Öckerö kommer att ansluta till befintligt spillvattennät i en ny 

pumpstation i korsningen Hönövägen – Lammholmsvägen. Där finns en pumpstation idag 

som kommer att bytas. Ledningen kommer att gå i befintlig gång- och cykelbana, sedan 

under Hönövägen vid Lammholmsvägen, vidare i Lammholmsvägen och fram till piren. 

Ledningsförläggning kommer troligen att kunna utföras som vanlig jordschakt. Denna del 

av ledningsförläggningen bedöms utgöra följdverksamhet, se Figur 7-3. 
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Figur 7-3 Ledningsförläggning på land från Stakeskärshamnen till pumpstationen. Möjliga platser 
för landföring samt pumpstationen markeras med gula stjärnor och ledningen med rosa sträck. 
Denna del av ledningsförläggningen bedöms utgöra följdverksamhet, 

Olika alternativ för ledningsförläggning vid Stakeskärshamnen visas i Figur 7-4. Det är 

ledningsdragning i mark genom piren, förläggning norr om piren eller söder om piren. 

Huvudalternativet är att använda en schaktfri metod och förlägga ledningen i piren. 

Eftersom vattendjupet i Stakeskärshamnen är begränsat kan en ledningsförläggning 

ovanpå bottnen utgöra ett hinder för navigerbarheten. Sådan påverkan behöver utredas 

innan ett dylikt alternativ väljs. Det är även tekniskt möjligt att schakta ner ledningen i 

bottnen, men det innebär större miljöpåverkan och kostnader. 

 

Figur 7-4 Möjliga ledningssträckningar vid Stakeskärshamnen. (Källa: Eniro kartor) 
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De sista drygt 100 metrarna, i piren, är sannolikt betydligt svårare att schakta då den 

troligen utgörs av mycket stora stenblock. Följande alternativ finns se också Figur 7-4: 

• Schaktfri förläggning genom hammarborrning. Då schaktas en grop i pirens ena 

ände där en borrigg skjuter en borrkrona och foderrör framför sig genom pirens 

kärna. Samma schaktgrop kan användas för övergången från landförlagd till 

sjöförlagd ledning. 

• Norr om piren. På pirens norra sida är slänten flack och släntfoten ligger långt ut. 

Småbåtsplatserna utgörs av flytbryggor och platser med Y-bommar vilka inte 

utgör hinder vid en ledningsdragning förutom bryggornas betongankare. 

• Söder om piren. På pirens södra sida är vattendjupet mindre. Alla bryggor är 

pålade och har pålar för akterförtöjning vilka utgör fasta hinder vid en 

ledningsdragning. 

Om ledningen dras i vattnet norr eller söder om piren kommer den att ligga utanför pirens 

släntfot. Den kommer då att begränsa en båtplats närmast piren då vattendjupet minskar. 

Motorbåtar eller flytbryggor kan ligga över ledningen, men inte en segelbåt. Vidare 

behöver en passage genom pirens yttre del schaktas.  

Slutligt val av metod, borrning eller traditionell schakt, görs efter geotekniska under-

sökningar och eventuellt i samråd med entreprenör. Det är först då ledningen förläggs på 

havsbotten som den utgör vattenverksamhet i egentlig mening. Val av förläggningsmetod 

i mark kan dock påverka hur övergången från land till vatten utformas. 

Hönö Pinan 

Närmsta vattenområdet är grunt och stranden består av utfylld mark, men det är nära till 

berg. En förtätad geoteknisk undersökning i ledningslinjerna krävs dock för att 

noggrannare fastställa sedimentens mäktighet och djup till berg innan slutligt val av 

metod kan göras, men huvudalternativet är schaktfri förläggning, styrd borrning i berg. 

Eftersom sedimentens mäktighet är begränsad bedöms det inte vara möjligt att använda 

styrd borrning i jord. Ledningssträckningen visas i Figur 7-5. 

Båda ledningarna, såväl den från Öckerö som den från Björkö, borras i berg en cirka 

160 meter lång sträcka åt nordost från Hönö Pinan. Efter denna sträcka faller bottnen 

brant mot större djup. Där ledningen kommer ut ur berget är sedimentens mäktighet liten, 

ledningen kommer tämligen direkt att ligga ovanpå bottnen. Ledningarna borras parallellt, 

men metoden kräver cirka 2 meter friskt berg mellan borrhålen. 
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Figur 7-5 Föreslagen styrd borrning ut från Pinans ARV. Dragning på land vid Pinan anpassas till 
framtida utformning av avloppsreningsverket. 

Om det av tekniska eller ekonomiska skäl inte bedöms möjligt eller rimligt att använda 

schaktfri metod är det också möjligt att schakta/muddra en ledningsgrav i vilken 

ledningarna dras. Ledningarna dras i så fall i samma riktning som framgår av Fel! Hittar i

nte referenskälla., men något längre söderut, för att undvika ett mindre skär.  

Schakten utgörs av jordschakt i ytan, men i botten kan bergschakt bli aktuellt, speciellt 

några meter närmast land. En förtätad geoteknisk undersökning i ledningslinjerna krävs 

för att noggrannare fastställa sedimentens mäktighet och djup till berg innan slutligt val av 

metod kan göras.  

8 Alternativ 

8.1 Nollalternativ 

Avloppsreningsverket inklusive utsläppspunkt 

Öckerö kommun har idag avloppsreningsverk på Hönö som försörjer hela kommunen 

med undantag för Rörö och Hyppeln som har varsitt eget mindre avloppsreningsverk. 

Kommunen kommer även fortsättningsvis att rena avloppsvatten och har gjort utredningar 

om alternativa platser i kommunen, se avsnitt 8.2. 

Nollalternativet innebär att verksamheten vid Pinans ARV även i fortsättningen drivs 

enligt gällande tillstånd med befintlig dimensionerande belastning och gällande 

utsläppsvillkor m.m. Åtgärder på avloppsreningsverket och ledningsnätet kan bli 

nödvändiga så som underhåll. Det blir i så fall mindre åtgärder som kan rymmas inom 
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befintligt tillstånd eller endast kräver en anmälan till tillsynsmyndigheten. Satsningar på ny 

teknik i avloppsreningsverket försvåras.  

Nollalternativet kommer också att medföra begränsningar i utvecklingen av Öckerö 

kommun som idag har ett behov av fler bostäder. En utveckling av Öckerö kommun är 

positiv både för regionen som helhet, eftersom det finns en bostadsbrist, men också för 

Öckerö kommun som gynnas av ett ökat befolkningsunderlag som kan säkerställa en 

levande byggd. I nollalternativet kan inga ytterligare bostäder anslutas till 

avloppsreningsverket som ligger nära sin tillståndsgivna belastning. 

Sjöledningar inklusive utloppsledning 

Det är troligt att några av nu föreslagna förbättringar av ledningsnätet ändå behöver 

göras även om en utbyggnad av Pinan inte kommer till stånd. I vilken omfattning och när 

det behöver ske får i så fall utredas närmare. Flera av de planerade förstärkningarna av 

ledningsnätet ger en ökad redundans och gör VA-systemet som helhet mer robust. Det 

blir också bättre förutsättningar för att minska bräddningarna på ledningsnätet. 

Inga åtgärder ska utföras på befintlig utloppsledning. 

8.2 Alternativ lokalisering avloppsreningsverk inklusive utsläppspunkt 

Öckerö kommun har tagit fram en VA-utbyggnadsplan14 och utrett begränsningar och 

möjligheter i framtidens spillvattenhantering. För att Öckerö kommun ska kunna ha en 

fortsatt befolkningsökning behöver avloppsreningsverkets kapacitet ökas. I VA-

utbyggnadsplanen utreddes tre olika alternativ 

1. bygga om Pinans ARV för högre belastning, 

2. behålla Pinans ARV i nuvarande utformning och bygga ett kompletterande 

avloppsreningsverk på Björkö, 

3. bygga ett helt nytt avloppsreningsverk på Björkö för hela kommunen. 

Vid bedömning av möjliga framtida placeringar av ett nytt avloppsreningsverk beaktades 

ett antal parametrar. Först och främst måste en tillräcklig markyta finnas tillgänglig. 

Placeringen får inte vara i närheten av bostadsbebyggelse. Det nya avloppsreningsverket 

måste också placeras med hänsyn till Pinans läge på norra Hönö och med hänsyn till 

möjliga utsläppspunkter. Spillvattensystemet kommer att behöva byggas om/justeras för 

att avleda vatten till det nya avloppsreningsverket. Placeringar som medför ett mindre 

behov av justeringar är att föredra. Länsstyrelsens karttjänster har använts för att 

identifiera lämpliga områden med avseende på hänsyn till skyddade områden och 

riksintressen, med mera. Fyra rimliga placeringsområden identifierades, på norra Hälsö, 

norra Öckerö, norra Björkö samt södra Björkö. Alternativen utreddes vidare med 

avseende på förutsättningar för framtida belastning, hur väl alternativen avlastar Pinan, 

kostnader och lokala förhållanden som till exempel markbeskaffenhet och recipient. 

 
14 Öckerö kommun VA-utbyggnadsplan 2020-2060, 2019-11-01, Sweco 
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Utredningarna visade att den mest lämpliga platsen för ett kompletterande eller nytt verk 

fanns på södra Björkö och vidare utredningar gjordes av påverkan på recipienten för två 

möjliga placeringar på ön (DHI, 2019). Slutsatsen blev att det bästa alternativet skulle 

vara en placering som innebär att utsläppspunkten placeras öster om Björkö, i Björkö 

fjord, se Figur 8-1. Där finns djupare områden som gör att påverkan på recipienten blir 

mindre. 

 

Figur 8-1 Kartor från spridningsmodellering som visar fosfor (grönt) och kväve (blått) i en 

utsläppspunkt väster om Björkö jämfört med en utsläppspunkt öster om Björkö. (Källa: DHI 2019) 

Inget av alternativen bedömdes dock riskera att sänka statusen för parametrarna 

totalkväve eller fosfor (sommar) i de aktuella vattenförekomsterna. 

I den sammantagna bedömningen av de tre olika alternativen för framtida 

spillvattenhantering befanns alternativ 1, att vidareutveckla Pinans ARV som det mest 

fördelaktiga. Betydande faktorer var att Pinans ARV redan finns varför ingen ny mark 

behöver tas i anspråk. Påverkan på naturvärden och obebyggd mark blir avsevärt mindre 

vid en ombyggnation än vid en nyetablering. Utbyggnaden av Pinans ARV bedöms kunna 

göras etappvis och blir därmed mer tidseffektivt än om ett nytt avloppsreningsverk byggs 

på en ny plats. Det ses också som en fördel driftsmässigt att ha färre avloppsreningsverk 

inom kommunen. En utbyggnad av Pinans ARV kommer medföra färre transporter av så 

väl varor som personal i jämförelse med att bygga ytterligare ett avloppsreningsverk. 

8.3 Alternativ till vald process 

Det finns flera alternativa processlösningar som kan lösa reningsbehovet på Pinans ARV. 

I ”Förstudie utbyggnad Pinans ARV 2020-10-29” (Sweco, 2020) så behandlas alternativa 

reningsprocesser. Följande utreddes: 

• en kombination av biobädd och MBBR, liknande dagens lösning. Den valdes bort 

eftersom den blandar två tekniker vilket är svårare att drifta plus att inloppsdelen 

och sedimenteringarna då inte kunde åtgärdas som i vald teknisk lösning 

• aktivt slam utreddes, men behövde avfärdas på grund av att stora ytor som idag 

inte finns behövs för tekniken. 
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• membran bio reactor (MBR) och aerobt granulärt slam (AGS) studerades 

inledningsvis, men valdes bort på grund av höga kostnader kombinerat med höga 

krav på driftsorganisationen. 

8.4 Alternativa ledningsdragningar 

I samband med framtagande av VA-utbyggnadsplanen har det utretts olika alternativa 

dragningar av ledningar till Pinans ARV. De utredda stråken är inte bara olika 

sträckningar i havet utan det har även undersökts möjliga landbaserade alternativ, se 

Figur 8-2.  

 

Figur 8-2 Alternativa ledningsdragningar Öckerö - Hönö 

8.4.1 Öckerö - Pinan 

Land 

En tänkbar ledningsdragning är att följa det befintliga ledningsstråket utmed Hönövägen 

och söder om väg 155. Utrymmet är dock mycket begränsat utmed delar av Hönövägen 

och markförhållandena är mestadels berg i dagen. Befintligt ledningssystem behöver vara 

i drift samtidigt som den nya ledningen förläggs, vilket medför att arbetena måste utföras 
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med försiktighet. Delar av Hönövägen måste också stängas av under arbetet. 

Sammantaget finns det flera fördyrande omständigheter för ledningsförläggningen utmed 

Hönövägen. 

Alternativet är en förläggning nära Trafikverkets väg 155, vilken är den enda vägen till 

färjan, men det är komplicerat och inte att rekommendera. Norr om väg 155 finns inte 

utrymme för en ledning vilket medför att ledningen behöver placeras söder om vägen, 

förslagsvis utmed norra delen av Heinövägen, Hedens byväg och Tärnvägen. Detta 

medför en förläggning i befintliga gatumiljöer i närhet till andra ledningar vilket kan 

innebära stora fördyringar jämfört med den rekommenderade dragningen via 

Stakeskärshamnen. Mellan Hönö och Öckerö behöver ledningen gå i sundet vilket 

medför tillfällig påverkan på de bottnar som finns där inklusive grumling.  

Sammantaget bedöms det att en dragning på land medför avsevärda kostnadsökningar 

jämfört med den föreslagna sträckningen. Sträckningen på land medför också påverkan 

på tillgängligheten till väg 155 samt tillfällig påverkan i sundet mellan Hönö och Öckerö. 

Förläggning utmed Hönövägen bedöms som tekniskt komplicerad och medför omfattande 

trafikåtgärder. Av dessa anledningar kan inte en dragning på land rekommenderas. 

Via viken 

Den kortaste tänkbara förläggningen är att förlägga en ledning i det grunda havsområdet 

mellan Öckerö och Hönö. Vattendjupet i den södra delen av detta område är mindre än  

1 meter vid normal havsnivå. Det är inte tillräckligt djupt för att förlägga ledningen på 

sjöbotten. En alternativ metod där ledningen spolas ned i bottensedimenten är inte möjlig 

på grund av det ytliga berget i området kring Lammholmen. 

Schaktfri förläggning med borrning genom berget under havsviken bedöms också vara 

orimligt. De låga vattendjupen medför att ledningen behöver borras minst 800 meter för 

att mynna på tillräckligt djupt under havsytan. Det är troligen inte möjligt att borra så långa 

sträckor med den aktuella dimensionen (PE400 mm) och om det är det blir det mycket 

kostsamt i jämförelse med det föreslagna alternativet. Borrning förutsätter också att det är 

bra förhållanden i berget under viken på hela sträckan. 

Sammantaget bedöms att en rak förläggning i viken mellan Öckerö och Hönö inte är 

tekniskt möjlig. 

8.4.2 Björkö – Pinan 

Alternativa ledningsstråk för ledningen mellan Björkö och Pinan har inte utretts i samma 

omfattning som alternativ för Öckerö - Pinan. Ett läge som i tidigt skede var aktuellt var en 

ledningsförläggning rakt västerut från Björkö som sedan följer Öckerös östra sida till 

Pinan. Kommunen bedömde att denna sträckning skulle påverka hamnverksamheten i 

onödan och den utreddes inte vidare. 

Befintliga spillvattensystem på Kalvsund och Grötö är otillräckliga för att kunna avleda de 

framtida flödena från Björkö. Om spillvattnet från Björkö skulle ledas via denna sträcka 

även i framtiden skulle samtliga tre ledningar på sträckan behöva ersättas. Tre kortare 



   

 
 

60 
 

sjöledningar skulle behöva förläggas varav den sista mellan Grötö och Pinan passerar 

färjetrafiken mellan Lilla Varholmen och Öckerö. Detta alternativ har fördelen att det blir 

kortare trycksatta sträckor och därmed lägre risk för svavelvätebildning vid låga flöden. 

Det är dock avsevärt dyrare än det föredragna alternativet och skulle innebära störningar 

på färjetrafiken och kan därför inte rekommenderas. 

8.4.3 Alternativ ledningsdragning vid Pinan  

I de inledande utredningarna av ledningssträckningen från Pinan och ut till djupt vatten 

fanns en alternativ sträckning för ledningen mellan Pinan och Öckerö som gick mer åt 

väster, se Figur 8-3. I huvudalternativet ska styrd borrning användas och vid fördjupade 

utredningar visade det sig att slutpunkten för den styrda borrningen skulle bli i ett cirka 

1,5 meter djupt sedimentlager. Detta kunde medföra en stor grumling i närheten av de 

ålgräsängar som finns i området. Därför utreddes ett alternativ där Öckerö-ledningen 

följer Björköledningen och slutpunkten hamnar i en brant lutning där sedimentlagret är 

betydligt tunnare och avståndet till ålgräsängarna bättre.  

 

Figur 8-3 Alternativ ledningsdragning från Pinan mot Öckerö. Gul stjärna visar ungefärlig slutpunkt 
för styrd borrning. Källa: Ursprungsbild Marine Monitoring AB. 

8.5 Andra utredningar av alternativ att hantera kommunens spillvatten 

Öckerö kommun utredde möjligheterna att avleda kommunens spillvatten till Ryaverket 

2013 (Sweco, 2013). Det utreddes då en möjlighet att ansluta ledningarna till Göteborgs 

spillvattennät i Hjuvik. Spillvattensystemet i västra Göteborg, från Hjuvik och Hästevik mot 

Torslanda via Amhult, är dock hårt belastat och kunde inte ta emot spillvatten från 

Öckerö. Därför undersöktes också möjligheten att förlägga en ny sjöledning från Öckerö 

kommun direkt till Ryaverket och därmed undvika att göra åtgärder på det befintliga 
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systemet.  

Den föreslagna lösningen ansågs för kostsam och förkastades. Samtliga alternativ som 

studerades i VA-utbyggnadsplanen bedömdes medföra en lägre investeringskostnad än 

överföringsledningarna till Ryaverket. 

Sedan utredningen gjordes 2013 har Ryaverket fått ett nytt tidsbegränsat tillstånd enligt 

miljöbalken i vilket möjligheten för kapacitetsökning är ytterst begränsad. 

9 Bedömningsgrunder och metodik för påverkan och konsekvenser 

9.1 Bedömningsmetodik 

För de miljöaspekter som tas upp i denna MKB har konsekvenserna bedömts utifrån en 

4-gradig skala: 

Obetydlig påverkan används vid bedömningen att verksamheten i stort saknar 

betydelse för bedömd aspekt. 

Liten påverkan används vid bedömningen att verksamheten i begränsad omfattning 

påverkar bedömd aspekt, men risk för skada eller olägenhet av egentlig betydelse för 

människors hälsa eller miljön föreligger inte. Konsekvensen bedöms som liten. 

Måttlig påverkan används vid bedömningen att verksamheten påverkar bedömd 

aspekt, men att risken för skada eller olägenhet av betydelse för människors hälsa 

eller miljön är måttlig och kan begränsas med skyddsåtgärder. Konsekvenserna 

bedöms som måttliga. 

Stor påverkan används vid bedömningen att verksamheten påverkar bedömd aspekt, 

vilket innebär risk för skada eller olägenhet av betydelse för människors hälsa eller 

miljön. Skyddsåtgärder krävs för att undvika påtaglig skada. Konsekvenserna bedöms 

som stora. 

I bedömningarna tas också hänsyn till om påverkan sker på värden av lokalt, regionalt 

eller nationellt intresse. Detta gäller framför allt aspekterna utsläpp till vatten, luft samt 

naturmiljö. 

9.2 Miljökvalitetsnormer och riktvärden 

9.2.1 Miljökvalitetsnormer för ytvatten – bedömning i VISS samt kvalitetskrav15 

Utsläppet av vatten från avloppsreningsverket sker i nuläget i vattenförekomsten Stora 

Kalvsund, se Figur 9-1.  

 
15 Vatteninformationssystem Sverige  

Koder i VISS: MS_CD: WA40121812, VISS EU_CD: SE574330-114000. 
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Figur 9-1. Vattenförekomst Stora Kalvsund. Källa: VISS 

Vattenförekomsten kategoriseras som kustvatten med naturlig härkomst och omfattar en 

yta av 7 km2. I Tabell 9-1 redovisas miljökvalitetsnormerna för Stora Kalvsund, både 

nuvarande bedömning och framtida kvalitetskrav. 

Tabell 9-1. Miljökvalitetsnormer för ytvatten. Nuvarande bedömning samt kvalitetskrav. 

Statusklassning Nuvarande bedömning Kvalitetskrav 

Ekologisk status Måttlig God ekologisk 

status 2027 

Kemisk 

ytvattenstatus 

*Undantaget 

bromerad difenyleter, 

kvicksilver (mindre 

stränga krav) och 

kvicksilverföreningar, 

tributyltennföreningar 

(tidsfrister). 

Uppnår ej god God kemisk 

ytvattenstatus* 

2027 

 

Miljökvalitetsnormerna för ekologisk status är uppbyggd av flera kvalitetsfaktorer, som 

kan delas in i tre huvudgrupper, biologiska, fysikalisk-kemiska och morfologiska 

kvalitetsfaktorer. 
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Sammanvägd ekologisk status har expertbedömts till Måttlig med medel tillförlitlighet. 

Klassningen har baserats på miljökonsekvenstypen Flödesförändringar. 

• Övergödning: Miljökonsekvenstypen Övergödning har bedömts till God status 

baserat på kvalitetsfaktorerna Växtplankton och Näringsämnen. Tillförlitligheten 

är låg eftersom båda kvalitetsfaktorerna har låg säkerhet. För klassningen har 

mätdata extrapolerats från stationerna Danafjord och Skalkorgarna i närliggande 

vattenförekomst och analyserats i WATERS-verktyget. Påverkansanalysen visar 

på betydande påverkan med avseende på övergödning. Denna bedömning 

kvarstår trots att statusen bedöms som God eftersom klassningen har låg 

tillförlitlighet. 

• Ekologisk status biologiska kvalitetsfaktorer: Växtplankton och klorofyll a klassas 

som god. Total biomassa, makroalger och gömfröiga växter samt bottenfauna är 

inte klassade. 

• Ekologisk status fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer: Syrgasförhållanden och 

ljusförhållanden är inte klassade. SFÄ klassas som god. Näringsämnen 

redovisas i Figur 9-2. 

 

 

Figur 9-2 Näringsämnen på kvalitetsfaktornivå.Källa: VISS 

Den nuvarande bedömningen i VISS angående kemisk ytvattenstatus är uppnår ej god 

status och baseras på generella underlag om bromerade difenyletrar, kvicksilver och 

kvicksilverföreningar som överskrids i hela Sverige och tributyltennföreningar som 

överskrids längs Bohuskusten.  

Det finns ett flertal källor med betydande påverkan på vattenförekomsten enligt VISS. 

Påverkanskällor finns som diffusa källor såsom urban markanvändning, transport och 

infrastruktur och atmosfärisk deposition. Punktkällor som har identifierats är 

avloppsreningsverk och förorenande områden.  
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Vattenmyndigheten har identifierat förbättringsbehov i vattenförekomsten. Föreslagna 

åtgärder för förvaltningscykel 3 är minskad påverkan från båtliv och öppning av 

vägbanken mellan Öckerö och Hönö.  

Övriga vattenförekomster 

Nedan redovisas de vattenförekomster som gränsar till Stora Kalvsund. De kan påverkas 

genom vattenutbyte mellan vattenförekomsterna och genom bräddning från 

ledningsnätet.  

Norr om Stora Kalvsund finns Källö fjord och i söder finns Dana fjord. Åt väster finns 

Göteborgs norra skärgårds kustvatten och öster om finns Björköfjorden. Samtliga 

vattenförekomster ska uppnå god ekologisk status till 2027 och god kemisk ytvattenstatus 

till 2027 med undantag för kvicksilver och polybromerade difenyletrar. Nu nämnda 

vattenförekomster redovisas i Tabell 9-2. 

Tabell 9-2 Kartor och beskrivningar över närliggande vattenförekomster 

Karta Namn, beskrivning och nuvarande 

statusklassning 

 

Dana fjord MS_CD: WA51265873 VISS 

EU_CD:574000-114230 ligger söder om 

Hönö och vattenförekomsten 

kategoriseras som kustvatten med 

naturlig härkomst och omfattar en yta av 

34 km2.  

• Måttlig ekologisk status baserad 

på miljökonsekvenstyperna 

Övergödning, Morfologiska 

förändringar och kontinuitet, 

Flödesförändringar samt SFÄ 

som alla har Måttlig status.  

• Kemisk status är uppnår ej god. 
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Källö fjord MS_CD: WA14727562 VISS 

EU_CD:574630-113940 ligger norr om 

Hönö och vattenförekomsten 

kategoriseras som kustvatten med 

naturlig härkomst och omfattar en yta av 

9 km2.  

• God ekologisk status baserad på 

miljökonsekvenstypen 

övergödning.  

• Kemisk status är uppnår ej god 

 

 

Göteborgs n skärgårds kustvatten 

MS_CD: WA74648822VISS EU_CD: 

SE574160-113351 ligger väster om 

Hönö och vattenförekomsten 

kategoriseras som kustvatten med 

naturlig härkomst och omfattar en yta av 

114 km2. 

• Måttlig ekologisk status baserad 

på miljökonsekvenstypen 

övergödning. 

• Kemisk status är uppnår ej god. 

 

 

Björköfjorden MS_CD: WA59497776 

EU_CD: SE574370-114250 ligger öster 

om Stora Kalvsund och kategoriseras 

som kustvatten med naturlig härkomst 

och omfattar en yta av 6 m2. 

• Måttlig ekologisk status baserad 

på miljökonsekvenstypen 

flödesförändringar. 

• Kemisk status är uppnår ej god. 
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9.2.2 Luft 

I luftkvalitetsförordningen (2010:477) om MKN för utomhusluft beskrivs dels förorenings-

nivåer som inte får överskridas eller som får överskridas i viss angiven utsträckning och 

dels föroreningsnivåer som ”ska eftersträvas”. I Tabell 9-3 till Tabell 9-5 redovisas MKN 

för kvävedioxid (NO2), och partiklar som PM10 respektive PM2,5. Normen för svaveldioxid 

(SO2) innehålls med bred marginal i Sverige och redovisas därför inte. 

Tabell 9-3. Miljökvalitetsnormer för kväveoxid. 

Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid (NO2) i utomhusluft  

Normvärde Skydd för 

människors hälsa 

Maximalt antal överskridanden 

Årsmedelvärde 1) 40 µg/m³ Aritmetiskt medelvärde 

Dygnsmedelvärde 2) 60 µg/m³ 7 ggr per kalenderår 

Timmedelvärden 3) 90 µg/m³ 175 ggr per kalenderår om 

föroreningsnivån aldrig överstiger 

200 µg/m³ under 1 timme mer än 18 

ggr per kalenderår 

1) Årsmedelvärde definieras som aritmetiskt medelvärde där summan av alla värden divideras med antalet 

värden. 

2) För dygnsmedelvärde gäller 98-percentilvärde, vilket innebär att halten av kvävedioxid som dygnsmedelvärde 

får överskridas maximalt 7 dygn på ett kalenderår, 2 % av 365 dygn. 

3) För timmedelvärde gäller 98-percentilvärde, vilket innebär att halten av kvävedioxid som timmedelvärde får 

överskridas maximalt 175 timmar på ett kalenderår, 2 % av 8760 timmar, om halten 200 µg/m3 inte överskrids 

mer än 18 timmar (99,8 percentilvärden). 

Tabell 9-4. Miljökvalitetsnormer för partiklar som PM2,5. 

Miljökvalitetsnormer för partiklar (PM2,5) i utomhusluft 

Normvärde Skydd för människors 

hälsa  

Maximalt antal 

överskridanden  

Årsmedelvärde 1) 25 µg/m³ Aritmetiskt medelvärde 

1) Från och med år 2015 ska halten av partiklar som PM2,5 underskrida årsmedelvärdet på 25 µg/m3 

Tabell 9-5. Miljökvalitetsnormer för partiklar som PM10. 

Miljökvalitetsnormer för partiklar (PM10) i utomhusluft  

Normvärde Skydd för människors 

hälsa  

Maximalt antal 

överskridanden  

Årsmedelvärde 1) 40 µg/m³ Aritmetiskt medelvärde 

Dygnsmedelvärde 2) 50 µg/m³ 35 ggr per kalenderår 
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1) Årsmedelvärde definieras som aritmetiskt medelvärde där summan av alla värden dividerats med antalet 

värden. 

2) För dygnsmedelvärde gäller 90-percentilvärde, vilket innebär att halten av partiklar (PM10) som 

dygnsmedelvärde får överskridas maximalt 35 dygn på ett kalenderår. 

9.3 Riktvärden för buller 

Verksamhetsbuller  

Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller är tillämpliga både på ny och befintlig 

industriell verksamhet. Värdena avser verksamhet för hela dag-, kvälls- respektive 

nattperioder. 

Trafikbuller som uppstår inom en industrifastighet betraktas som industribuller och 

värderas och/eller beräknas in i ljudnivån från verksamheten. I Tabell 9-6 redovisas 

riktvärden för industribuller utomhus. 

Tabell 9-6 Utomhusriktvärden för industribuller, ekvivalent ljudnivå i dBA 

Utomhusriktvärden för industribuller, ekvivalent ljudnivå i dBA 

Områdesanvändning Ekvivalent ljudnivå i dBA 

 Dag 

kl 06-18 

Kväll 

kl 18-22, samt 

lör- sön- och 

helgdag kl 06-18 

Natt 

kl 22-06 

 

Bostäder, skolor, 

förskolor och 

vårdlokaler 

50 45 40 

 

Maximala ljudnivåer (LFmax> 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat 

än vid enstaka tillfällen. 

Nivåerna i Tabell 9-6 avser immissionsvärden vid bostäder, förskolor, skolor och 

vårdlokaler. De gäller utomhus vid fasad och vid uteplatser och andra ytor för utevistelse i 

bostadens närhet. Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall 

verksamhetens buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid 

nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt 

hörbara tonkomponenter bör värdena i Tabell 9-6 sänkas med 5 dBA. 

Buller från anläggningsarbeten  

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser (NFS 2004:15) är 

tillämpliga vid byggnationer, se Tabell 9-7. Byggverksamhet bör planeras så att bullrande 

verksamhet inte utförs på kvällar, nätter eller helgdagar. Vid risk för överskridande av 
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riktvärden kommer skyddsåtgärder att vidtas. Dessa riktvärden bör kunna gälla under 

begränsade tider då ombyggnationer måste ske.  

Tabell 9-7 Utomhusriktvärden för byggbuller, ekvivalent ljudnivå i dBA 

Utomhusriktvärden för byggbuller, ekvivalent ljudnivå i dBA 

Områdesanvändning Ekvivalent ljudnivå i dBA 

 Dag 

kl 07-19 

Kväll 

kl 19-22, samt 

lör- sön- och 

helgdag kl 07-19 

Natt 

kl 22-07 

 

Bostäder och 

vårdlokaler 
60 50 45 

9.4 Skyddsavstånd 

Boverket gav 1995 ut ”Bättre plats för arbete - Allmänna råd 1995:5”. Det allmänna rådet 

utarbetades tillsammans med Naturvårdsverket, Räddningsverket och Socialstyrelsen och 

innehåller resonemang om hur verksamheter, industrier etc. bör planeras så att störningar 

minskas eller helt uteblir. Det allmänna rådet gäller inte längre men används i detta fall då 

det inte finns några andra samlade riktlinjer. Riktvärden för skyddsavstånd kring 

avloppsreningsverk med en belastning på 20 000 pe bedömdes i det allmänna rådet vara 

500 m.  

9.5 Nationella och regionala miljömål  

Riksdagen beslutade våren 2010 om en ny målstruktur för miljöarbetet:  

• Ett generationsmål anger inriktningen för en samhällsomställning som behöver 

ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen. 

• Miljökvalitetsmål anger det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska 

leda till. 

• Etappmål anger steg på vägen till generationsmålet och miljökvalitetsmålen. 

Etappmålen ersätter tidigare delmål. 

Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom 

en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Generationsmålet är därför vägledande 

för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. I målet står också att arbetet med att lösa de 

svenska miljöproblemen inte ska ske på bekostnad av att vi exporterar miljö- och 

hälsoproblem till andra länder. 

 



  

   

 
 

69 
 

Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska nås inom 

en generation. Miljöpolitiken ska fokusera på att: 

• Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras 

förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad. 

• Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och 

nyttjas hållbart. 

• Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns 

positiva inverkan på människors hälsa främjas. 

• Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen. 

• En god hushållning sker med naturresurserna. 

• Andelen förnybar energi ökar och energianvändningen är effektiv med minimal 

påverkan på miljön. 

• Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och 

hälsoproblem som möjligt. 

Miljökvalitetsmålen, 16 stycken, med preciseringar ska ge en långsiktig målbild för 

miljöarbetet och fungerar som vägledning för hela samhällets miljöarbete, såväl 

myndigheters, länsstyrelsers, kommuners som näringslivets och andra aktörers. 

Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitets-

mål. De visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in. Etappmålen 

anger inte önskade tillstånd för miljön, utan de läggs fast i miljökvalitets-målen med 

preciseringar.  

De nationella miljömål som berörs av den ansökta verksamheten och beaktas i denna 

miljökonsekvensbedömning är: 

• Begränsad klimatpåverkan • Frisk luft 

• Giftfri miljö • Ingen övergödning 

• God bebyggd miljö • Hav i balans och levande 

skärgård 

  

10 Förutsedd miljöpåverkan miljöfarlig verksamhet – anläggningsskede  

Avloppsreningsverket ska vara under drift under ombyggnaden. Det är inte möjligt, före 

en projektering, att i detalj redovisa hur omkopplingen av vattenreningen mellan de gamla 

och nya delarna ska gå till. Öckerö kommun kommer att ta fram en plan för hur 

ombyggnationen ska ske i samband med projekteringen. Planen ska samrådas med 

tillsynsmyndigheten. 
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Den provisoriska driften ska utformas så att nu gällande utsläppsvillkor kan uppfyllas. 

Den provisoriska driften skulle kunna ske enligt följande, men utförandet bestäms i 

projekteringen: 

Den förmodade första åtgärden är att bygga de nya bassängvolymerna som behövs: 

inloppsdel, försedimenteringar, kemisk rening och slutsedimenteringar. Under tiden som 

de nya delarna byggs så bibehålls det befintliga avloppsreningsverket så intakt som 

möjligt. När den nya inloppsdelen är färdig att driftsättas så kommer det vara möjligt att ta 

befintlig inloppsdel och försedimenteringar ur drift och anpassa dem för MBBR teknik. När 

den nya kemiska reningen med slutsedimenteringen är färdig att driftsättas så kan 

dagens kemiska rening och slutsedimentering tas ur drift och anpassas till MBBR-teknik. 

Troligtvis kommer den nya inloppsdelen med försedimentering och den nya kemiska 

reningen med slutsedimentering att vara klara att tas i drift ungefär samtidigt.  

Den provisoriska reningen förutsätter att den befintliga biobädden är i drift till dess att den 

nykonstruerade MBBR:en är färdigställd. 

10.1 Utsläpp till vatten 

Under ombyggnationen kommer verksamheten att pågå som vanligt och de nya 

processdelarna kan byggas skilt från pågående verksamhet. När en processdel är färdig 

kopplas den in och nästa steg byggs om. Det är viktigt att noga planera arbetets 

utförande och i vilken ordning ombyggnation bör ske för att minimera påverkan på 

befintlig process. 

Bedömningen är att de reningskrav som gäller enligt befintligt tillstånd kan upprätthållas 

under ombyggnadstiden och att de nya utsläppsvillkoren kan börja gälla när 

utbyggnationen är helt klar och intrimmad.  

Länsvatten kan uppkomma i samband med ombyggnationen.  

Inför ombyggnaden kommer kontrollprogram och särskilda skyddsåtgärder arbetas fram 

för de aktuella momenten. Information kommer att lämnas till tillsynsmyndigheten i 

samband med planen för ombyggnationen. 

10.2 Buller och transporter 

Under ombyggnationen kan det förekomma buller både från ombyggnationen och från 

transporter. Pålning kommer förmodligen endast ske i mycket begränsad omfattning då 

befintlig anläggning ligger på berg och utfyllnadsmassor. Sprängning kan förekomma i 

begränsad omfattning.  

Öckerö kommun kommer att ha regelbunden information till allmänheten när bullrande 

arbetsuppgifter är planerade. Särskilt bullrande arbetsuppgifter kommer att planeras till 

helgfria vardagar klockan 07:00-19:00. Sprängning ska planeras i tiden så att störning 

undviks på häckande fåglar och däggdjur med ungar. 
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10.3 Mark 

Under anläggningsskedet kommer arbets- och transportfordon att trafikera inom samt till 

och från avloppsreningsverket. I samband med olyckshändelse, till exempel läckage från 

arbetsfordon, kan utsläpp av skadliga ämnen ske. Det troligaste scenariot är läckage eller 

spill av drivmedel eller olja från arbetsmaskiner. 

Nya bassängvolymer och nya byggnader kommer att anläggas. Alla nya delar kommer att 

inrymmas på befintlig fastighet. 

Visst markarbete kommer att behövas både för grundläggning av byggnader och för 

ledningsgravar, troligen även sprängning men i begränsad omfattning. 

Fastigheten består till viss del av utfyllnadsmassor och även av berg i dagen. Den exakta 

utbredningen är inte känd, men kommer att utredas i projekteringen. 

Inför arbeten i mark kontaktas miljöförvaltningen för kontroll av kända markföroreningar. 

Vid behov upprättas en provtagningsplan för att undersöka förekomst och säkerställa att 

överskottsmassor hanteras på ett miljömässigt sätt. Om förorenad mark finns kommer en 

anmälan om avhjälpande åtgärder enligt 28 § i Förordningen om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd upprättas i god tid innan arbetena påbörjas och inlämnas till 

tillsynsmyndigheten. Öckerö kommun kommer då att föreslå att åtgärdsnivån bestäms till 

MKM, eftersom fastigheten används för verksamhet. 

10.4 Skyddsåtgärder 

• Öckerö kommun kommer att ta fram en plan för hur ombyggnationen ska ske i 

samband med projekteringen. Planen ska samrådas med tillsynsmyndigheten. 

• Inför ombyggnaden kommer kontrollprogram och särskilda skyddsåtgärder 

arbetas fram för de aktuella momenten. Information kommer att lämnas till 

tillsynsmyndigheten i samband med planen för ombyggnationen. 

• Öckerö kommun kommer att ha regelbunden information till allmänheten när 

bullrande arbetsuppgifter är planerade. Särskilt bullrande arbetsuppgifter kommer 

att planeras till helgfria vardagar klockan 07:00-19:00.  

• Sprängning ska planeras i tiden så att störning undviks på häckande fåglar och 

däggdjur med ungar. 

• Kontroller av fordon och maskiner kommer ske för att förebygga risken för 

utsläpp från arbets- och transportfordon.  

• Det kan bli aktuellt med omhändertagande och sedimentering av länsvatten.  

• Utrustning för sanering av utsläpp ska finnas lätt tillgänglig för att hindra ett 

eventuellt utsläpp att nå mark, dagvatten och/eller grundvatten.  

• Kemikalier lagras invallat och väderskyddat. 
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10.5 Slutsats 

Ombyggnationen kommer att pågå samtidigt som avloppsreningsverket ska fungera som 

vanligt. Under tiden ombyggnationen sker kan störningar förekomma i form av mer buller 

än vanligt, men det är under en begränsad tidsperiod. Öckerö kommun kommer att 

planera arbetet i samband med projekteringen och samråda ombyggnadsplanen med 

tillsynsmyndigheten. Sammantaget bedöms konsekvenserna generellt som små med 

vidtagande av ovan angivna skyddsåtgärder. 

11 Förutsedd miljöpåverkan miljöfarlig verksamhet – driftskede 

11.1 Utsläpp till vatten och påverkan på recipienten 

11.1.1 Utsläpp till vatten  

Utsläpp av avloppsvatten från avloppsreningsverket, nuläge och ansökt 
verksamhet 

Avloppsreningsverket behöver byggas om och få utökad kapacitet för att det ligger nära 

sin tillståndsgivna inkommande belastning idag och för att Öckerö kommun ser en 

framtida befolkningsökning. I ombyggnationen kommer processförbättringar att göras 

som påverkar både halter och mängder av utsläppen till recipienten. I Tabell 11-1 

redovisas utsläppen för den framtida situationen då ansökt tillstånd nyttjas maximalt 

tillsamman med medelvärden för de senaste åren (2016-2020) och vad nuvarande 

tillstånd ger för möjligheter. 

Den framtida situationen är ett så kallat worst-case som beskriver en situation som i 

praktiken inte kommer att uppkomma. Avloppsreningsverket ligger nära sin tillståndsgivna 

inkommande belastning idag men utsläppshalterna klaras med god marginal. I ett mer 

realistiskt framtidsscenario kommer utsläppen till recipienten fortfarande att öka, men inte 

alls i samma omfattning. Förväntade utsläppshalter som medelvärde per år vid full 

belastning är istället 8 mg/l BOD7, 10 mg/l N och 0,2 mg/l P och total utsläppt mängd per 

år på 24 ton för BOD7, 29 ton N och 0,6 ton P. Förväntade halter kan dock inte sättas 

som villkorade begränsningsvärden eftersom det måste finnas en marginal mellan de 

juridiskt bindande villkoren och de förväntade utsläppsvärdena i ett avloppsreningsverk 

eftersom processerna är komplicerade och beroende av bland annat biologiska 

processer. 
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Tabell 11-1 Utsläppsmängder respektive utsläppshalter enligt utsläppsvillkor för ansökt verksamhet, 
medel för nuvarande verksamhet (2016-2020) och maximalt utnyttjat gällande tillstånd 
(nollalternativet). Utsläppsmängderna är beräknade vid maximal ansökt belastning på 20 000 pe 
som årsmedelvärde.  

 

Vid full belastning av avloppsreningsverket ger de föreslagna utsläppsvillkoren en 

procentuell reduktion av BOD7 på 94 %, totalkväve på 66 % och av totalfosfor på 92 %.  

Slutsats 

Med ansökt verksamhet föreslås skärpta haltvillkor jämfört med villkoren i dagens 

tillstånd. Bedömningen är att de verkliga utsläppen kommer att vara ännu lägre, framför 

allt under de första åren då befolkningsökningen ännu inte har kommit igång.  

Gällande mängder bedöms den ansökta verksamheten tillåtas att släppa ut jämförbara 

mängder med vad som tillåts enligt dagens tillstånd. Ansökt verksamhet kommer alltså 

klara av en kapacitetsökning med en marginell ökning av utsläpp. 

Utredning om kostnader, miljönytta och tekniska förutsättningar för 
ytterligare rening 

Länsstyrelsen önskade i samrådet att Öckerö kommun även ska redovisa 

förutsättningarna för att rena BOD7 till en koncentration ner till 8 mg/l, kväve till 8 mg/l och 

fosfor till 0,2 mg/l. 

BOD: Att ha ett villkor på en utsläppshalt för BOD7 på 8 mg/l årsmedelvärde och som 

medelvärde för tertial 2 medför att produktionsmålet för BOD7 behöver ligga på ca 6 mg/l 

för att ha tillräcklig säkerhetsmarginal till utsläppskravet. Tekniskt innebär ett skärpt 

BOD7-krav att efterdenitrifikationen behöver kompletteras med en efterluftning. 

Efterluftningen är en biobassäng där bakterier aerobt kan konsumera eventuellt 

överdoserad kolkälla. Efterluftningen kan konstrueras som en liten luftad MBBR bassäng 

som placeras efter efterdenitrifikationen. Av redundansskäl behövs en 

efterluftningsbassäng i varje reningslinje.  

Parameter Enhet Ansökt verksamhet,  

20 000 pe 

Medelvärde  

2016-2020 

Max enligt nu gällande  

tillstånd 

BOD7 mg/l 10 6 15 

 ton/år 29 12 33 

N mg/l 12 9 15 

 ton/år 35 21 33 

P mg/l 0,3 0,2 0,5 

 ton/år 0,88 0,49 1,1 
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Kväve (N): Att ha ett villkor på en utsläppshalt för N på 8 mg/l årsmedelvärde och som 

medelvärde för tertial 2 medför att produktionsmålet behöver ligga på ca 6 mg/l för att ha 

tillräcklig säkerhetsmarginal till utsläppskravet. I teorin medför ett skärpt utsläppskrav på 

kväve en ökad kolkälledosering på 22 ton etanol/år. I praktiken kommer de skärpta 

utsläppskraven även medföra en ökad luftförbrukning i nitrifikationen. Dessutom kommer 

den ökade kolkälledoseringen medföra en risk för överdosering av kolkällan vilket innebär 

behov av efterluftningen till efterdenitrifikationen som beskrivs under för BOD för att inte 

istället få höga halter av BOD7 i utgående vatten. 

Fosfor (P): Att ha ett villkor på en utsläppshalt för P på 0,2 mg/l årsmedelvärde och som 

medelvärde för tertial 2 medför att produktionsmålet behöver ligga på ca 0,15 mg/l för att 

ha tillräcklig säkerhetsmarginal till utsläppskravet. För att klara ett utsläppskrav på fosfor 

på 0,2 mg/l så kräves det ett polersteg efter den kemiska reningen. Polersteget kan bestå 

exempelvis av ett filtrersteg som skiv- eller sandfilter. På Pinan är det förmodligen enklast 

att introducera ett skivfiltersteg efter slutsedimenteringen eftersom det tar något mindre 

utrymme jämfört med sandfilter.  

I Tabell 11-2 redovisas den övergripande kostnaden och bedömd utsläppsreducering för 

åtgärderna.  

Tabell 11-2 Investeringskostnad, driftskostnad och utsläppsreducering som skärpta utsläppskrav på 
BOD7 till 8 mg/l, kväve till 8 mg/l och fosfor till 0,2 mg/l som årsmedelvärde och medelhalt under 
tertial 2 ger upphov till. För att kunna hålla marginal till utsläppskraven har produktionsmål på 

BOD7 6 mg/l, kväve 6 mg/l och fosfor på 0,15 mg/l använts för beräkningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats 

Öckerö kommun har utrett vilka tekniska möjligheter som finns att innehålla lägre 

utsläppshalter än de som yrkas på och till vilken kostnad det kan göras. I bedömningen 

finns en uppskattning av vilken reducering det får på utsläppta mängder. De lägre 

halterna kan dock komma att få negativa konsekvenser på andra miljöaspekter. För lägre 

halt på BOD bedöms mer energi behövas för att öka luftningen. För kväve innebär det 

både ökad energiåtgång och ökad kemikalieförbrukning (22 ton kolkälla utöver de 42 ton 

som bedöms behövas för föreslagna halter). Gällande fosfor behövs ett nytt processteg 

Krav Investeringskostnad 

(tkr) 

Driftskostnad 

(tkr/år) 

Utsläppsreducering 

(ton/år) 

BOD7 

8 mg/l 

4 000 150 5 

N 

8 mg/l 

4 000 550 9 

P 

0,2 mg/ 

25 000 450 0,29 
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och kemikalier (saltsyra och lut) som idag inte används i någon större omfattning på 

avloppsreningsverket.  

Mikroskräp 

Öckerö kommun har gjort en sammanställning av kunskapsläget gällande mikroskräp. 

Sammanställning redovisas i sin helhet i Bilaga A 4.  

Avloppsreningsverk är bra på att avskilja partiklar, avskiljningsgraden av mikroplast-

partiklar är hög trots att avloppsreningsverk inte är designade för att rena mikroplast-

partiklar. För större partiklar är reduktionen mellan 95 och 100%, för mindre partiklar är 

reduktionen mellan 70 och 90%. En större del av avskilt mikroskräp hamnar i 

renshanteringen än man tidigare trott ca 30 %hamnar i renshanteringen, som förbränns, 

och resten i slammet.  

För att uppnå ytterligare rening är det endast ultrafiltrering som kan ge en fullständig 

borttagning av mikroplaster från avloppsvatten. God reduktion kan också åstadkommas 

genom mikrofiltrering.  

Källan till de mikroplaster som släpps ut från avloppsreningsverk är inkommande vatten 

och den största är tvätt av textilier. Avloppsreningsverken i sig är inte en källa. Av den 

mängd mikroskräp som inkommer till avloppsreningsverk är en stor del från felkopplat 

dagvatten.  

Utifrån den kunskapsgenomgång som Öckerö kommun gjort bör det kunna antas att 

reningsgraden av mikroplast vid ett avloppsreningsverk så som Pinan kommer att bli, 

generellt sett är hög. Att uppnå en ännu högre reduktion skulle kräva ultrafiltrering eller 

mikrofiltrering och av de två bedöms mikrofiltrering vara det bästa alternativet. En försiktig 

kostnadsuppskattning är en investeringskostnad på cirka 25 miljoner kronor plus en 

driftskostnad på cirka 2 miljoner kronor. 

Bräddningar på ledningsnätet  

I Bilaga A 5 redovisas alla bräddpunkter, till vilken recipient bräddning sker samt vilka 

mängder som bräddats de senaste åren. Bräddning sker främst på grund av hydraulisk 

överbelastning som i sin tur beror på att ovidkommande vatten kommer in i 

spillvattenledningarna. Orsakerna är flera och varierar i de olika avrinningsområden, men 

det är till exempel på Hälsö felaktig funktion i flera spillvattenserviser, på Öckerö och 

Björkö sannolikt kapacitetsproblem och på Hönö felkopplade dräneringar. Mätningarna 

som görs vid bräddningar bedöms osäkra och arbete pågår för att kontrollera och följa 

upp mätningarnas tillförlitlighet. 

Eftersom bräddning på ledningsnätet nästan uteslutande beror på hydraulisk 

överbelastning är det bräddade vattnet väldigt utspätt. I miljörapporterna uppskattas 

utsläppsmängder och medelvärde för åren 2018-2020 har varit 6 ton BOD7, drygt 2 ton N 

och 0,4 ton P. Det är dock betydligt mer osäkra siffror än de som redovisas från 

avloppsreningsverket.   
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Öckerö kommun arbetar efter en åtgärdsplan med ledningsnätet som revideras vart femte 

år. En ny åtgärdsplan lämnades in under hösten 2021 och finns i Bilaga A 6. 

De nya överföringsledningar som planeras i och med denna ansökan från Björkö och från 

Öckerö kommer att förbättra situationen och avhjälpa de kapacitetsproblem som finns på 

Björkö och Öckerö idag. De nya bostadsområden som planeras och som kommer att stå 

för en stor andel av den ökade belastningen förväntas inte ha problem med inläckage av 

tillskottsvatten eller felkopplingar av dräneringar då ledningsnätet kommer att vara nytt. 

En relativt stor andel av totalt bräddat vatten från ledningsnätet kommer ifrån Björkö. 

Utsläppspunkten 

Utsläppspunkten ligger på 21 meters djup, bra under språngskiktet. Den ligger i en trång 

djupränna i Stora Kalvsund. Just att rännan är trång gör att strömhastigheterna generellt 

är högre än i öppnare kustvatten och tidvis starka, 1-2 knop. Detta innebär att vatten-

omsättningen i strömrännorna är mycket god. Förhärskande strömmar i Stora Kalvsund 

är varierande nord- och sydgående.   

11.1.2 Påverkan på recipienten 

Recipientutredning med spridningsmodellering  

Recipienten Stora Kalvsund är ett inre kustvatten som i dagsläget är påverkat av sitt 

stadsnära läge. Det ligger omgivet av öar i Öckerö kommun och har Göta älvs mynning 

en bit söderut och Nordre älvs mynning en bit norrut. Stora Kalvsund är klassad med 

måttlig status för totalhalt kväve och fosfor (sommar).  

En recipientutredning har genomförts för att bedöma påverkan på recipienten utifrån ett 

nytt tillstånd utifrån kväve, fosfor och BOD se Bilaga A 7. I uppdraget ingick också att 

bedöma om de utsläpp som ett framtida tillstånd kan medge riskerar att påverka MKN för 

kväve eller fosfor och risken för syrgasbrist i vattenförekomsten. 

Utgångspunkter 

Utsläppet som används för nuläget är medelvärdet av 2017 och 2019. Innan 2017 

genomfördes provtagning mer sällan vid avloppsreningsverket. År 2018 var ett extremår 

med låga flöden och varmt väder vilket har för stor påverkan på medelvärdet för att kunna 

anses vara representativt. Utöver det användes det dimensionerade framtida flödet samt 

föreslagna tillståndshalter. Observera att i nuläget används medelflöde medan 

framtidsscenariot använder Qdim (60 percentil) vilket gör att framtida utsläpp sannolikt 

överskattas något. 
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Tabell 11-3 Flöde och halter från Pinan som använts i spridningsmodelleringen. 

 

För att sätta utsläppen av totalkväve och totalfosfor i relation till halterna i området och de 

naturliga fluktuationerna och mellanårsvariationerna jämförs halterna med 

standardavvikelsen vid en opåverkad station, se vidare Bilaga A 7. Stationen som valts ut 

som opåverkad är Valö mätstation.  

För bedömning av påverkan på statusklassningen i recipienten används ekologisk kvot. 

Statusbedömning av näringsämnen i kustvatten baseras på prover tagna på 0–10 m och 

näringsstatus beräknas genom att jämföra halten av näringsämnet med ett referensvärde 

(bakgrundshalt) som beror på salthalt och typ av kustvatten (i detta fall typ 1s 

”Västkustens inre kustvatten som tillhör Kattegatt”). Kvoten mellan mätvärden och 

referensvärden utgör den ekologiska kvoten (EK) och det är denna som avgör statusen 

avseende näringsämnen för vattenförekomsten. 

Kväve 

De medelhalter av kväve som Pinans ARV tillför under sommaren i nuläget är under 1,4 

µg/l (under 0,1 µmol/l) och inom mätosäkerheten för mätning av totalkväve. Pinans ARV 

kommer vid ett fullt utnyttjat tillstånd ge upphov till halter på 1,4–2 µg/l  

(0,1–1,4 µmol/l) i ytvattnet, se Figur 11-1. Det är ett litet bidrag i jämförelse mot 

standardavvikelsen av mätningarna vid Valö (opåverkad station) på 30 µg/l under 

sommarperioden för åren 2013–2018.  
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Figur 11-1 Medelhalt totalkväve på 0–10 m djup vid fullt utnyttjat tillstånd under sommarperioden. 
Gränsen är satt vid 1,4 µg/l vilket motsvarar 0,1 µmol/l som är det antal decimaler som kväve anges 
med i HVMFS 2019:25 Lila linjer visar gränserna mellan vattenförekomsterna. 

I Figur 11-2 nedan visas medelvärdet totalkväve under vinterperioden på 0–10 m för 

nuläget (a) och för sökt tillstånd (b). I nuläget tillför Pinans ARV halter under 2 µg/l (0,14 

µmol/l) förutom inom ett ca 100 m långt område vid utsläppspunkten. 

Avloppsreningsverkets bidrag är inom mätosäkerheten för mätning av totalkväve.   

Vid ett fullt utnyttjat tillstånd kommer Pinans ARV tillföra halter på 2–6 µg/l (0,14–0,4 

µmol/l) i vattenförekomsten. Bidraget från avloppsreningsverket är mycket litet i 

jämförelse med standardavvikelsen av mätningarna på 0–10 m vid Valö (opåverkad 

station) på 46 µg/l under sommarperioden för åren 2013–2018.  

 

Figur 11-2 Medelhalt totalkväve på 0–10 m djup under vinterperioden för nuläget (till vänster) och 
för sökt tillstånd (till höger). Gränsen är satt vid 1,4 µg/l vilket motsvarar 0,1 µmol/l som är det antal 
decimaler som kväve anges med i HVMFS 2019:25. Lila linjer visar gränserna mellan 
vattenförekomsterna. 

För att se om utsläppet av behandlat vatten från avloppsreningsverket i någon del av 

vattenförekomsten påverkar den ekologiska kvoten har medelhalten av näringsämnen vid 

mätstationen Danafjord använts som bakgrundsvärde för Stora Kalvsund, dvs halten i 

vattenförekomsten utan punktkällor.   

Resultatet visar att haltökningen av kväve på 0–10 m vid ett fullt nyttjat tillstånd är så 

liten, under 0,1 µmol/l för både sommar- och vinterperioden, att det inte skulle påverka 

den ekologiska kvoten. 

Fosfor 

De medelhalter av fosfor som utsläppet från avloppsreningsverket tillför under sommaren 

är för nuläget under 0,1 µg/l (under 0,003 µmol/l) och mindre än noggrannheten för 

fosformätningar i SMHI:s databas. Även de halter som Pinans ARV kommer tillföra 
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ytvattnet med ett fullt utnyttjat tillstånd är under 0,1 µg/l. Bidraget skulle därmed inte 

kunna gå att påvisa vid mätningar i området. Som jämförelse är standardavvikelsen för 

mätningarna på 0–10 m vid Valö (opåverkad station) under sommarperioden 5 µg/l 

mellan åren 2013–2018. 

De medelhalter av fosfor som Pinans ARV tillför under vintern är i nuläget under 0,2 µg/l 

(under 0,006 µmol/l). Därför visas endast medelvärdet av totalkväve under vinterperioden 

för sökt tillstånd i Figur 11-3. De halter som ett fullt utnyttjat tillstånd för Pinans ARV ger 

upphov till är låga. Halten är i huvudsak mellan 0,1–0,2 µg/l (0,003–0,006 µmol/l). En 

haltökning skulle därmed inte kunna gå att påvisa vid mätningar i området.  

Som jämförelse är standardavvikelsen för mätningarna av totalfosfor på 0–10 m vid Valö 

(opåverkad station) under vintermånaderna 6 µg/l mellan åren 2013–2018.  

 

Figur 11-3 Medelhalt totalfosfor på 0–10 m djup för sökt tillstånd under vinterperioden. Gränsen är 
satt vid 0,1 µg/l vilket motsvarar 0,003 µmol/l. Lila linjer visar gränserna mellan 
vattenförekomsterna. 

För att se om den ekologiska kvoten påverkas i någon del av vattenförekomsten har 

medelhalten av näringsämnen vid mätstationen Danafjord använts som bakgrundsvärde 

för Stora Kalvsund, dvs halten i vattenförekomsten utan punktkällor.  

För fosfor är den haltökningen som ett fullt utnyttjat tillstånd skulle leda till så liten för 

både sommar- och vinterperioden att den inte går att mäta och därmed inte heller kunna 

påverka den ekologiska kvoten. 
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Syrgasförbrukning 

Stora Kalvsund är inte klassad avseende syrgasförhållanden (syrebalans i kustvatten och 

vatten i övergångszonen) då det saknas data för klassningen. Stora Kalvsund är dock i 

god förbindelse med omkringliggande vatten och syrgasförhållandena är till stor del 

styrda av genomflödande vattenmassor. Detta innebär att syrgashalterna uppmätta på 

närliggande stationer (Danafjord) även kan anses vara representativa för Stora Kalvsund. 

Utsläppet från Pinans ARV kommer lägga sig strax under språngskiktet på  

ca 15 m och brytas ned i de djupare delarna av Stora Kalvsund. Under åren 2017–2019 

når inte syrgashalten i Danafjordens bottenvatten under 5,7 mg/l (4 ml/l). Gränsen för 

syrgasbrist ligger kring 3 mg/l, då dör många arter eller flyr området och de 

biogeokemiska kretsloppen förändras. 

För ansökt verksamhet ökas syrgasförbrukningen från lösta syrgasförbrukande ämnen 

från under 0,2 µg/l/dag till ca 0,5 µg/l/dag i merparten av bottenvattnet. Moderna 

fiberoptiska mätare har en detektionsgräns på 1 µg/l, så den ökade syrgaskonsumtionen 

till följd av Pinans ARV ansökta utsläpp är mycket liten. Ökningen kan också sättas i 

relation till mätningar av syrgasförbrukning i öppna Kattegatt, där syrgasförbrukningen i 

augusti uppmättes till 96 µg/l/dag. Det innebär att Pinans tillskott motsvarar under 1 % av 

syrgasförbrukningen ute i Kattegatt. I kustnära områden som Stora Kalvsund är 

förmodligen den totala syrgasförbrukningen högre, vilket gör det relativa bidraget från 

Pinans ARV än mindre.  

Utifrån syrgasförhållandena i havsområdet kring Stora Kalvsund i nuläget och den, relativt 

bakgrunden, låga ökning i syrgasförbrukning som de föreslagna villkorshalterna skulle ge 

upphov till, finns ingen risk för syrgasbrist i vattenförekomsten vid ett utökat tillstånd.  

Bottenfauna 

En undersökning av bottenfaunan har utförts i Stora Kalvsund och i Källö fjord med syfte 

att få mer information om hur bottenfaunasamhället har påverkats lokalt vid 

utsläppspunkten från Pinans ARV samt för att göra en bedömning av hur framtida 

verksamhet kan påverka bottenfaunasamhället, se Bilaga A 8. 

Inför undersökningen tog DHI fram kartor på utsläppets utbredning längs botten se Bilaga 

A 7. Resultatet från modelleringen användes för att placera provtagningspunkter i 

anslutning till utsläppspunkten, se Figur 11-4.  
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Figur 11-4 Karta över provtagningsstationer för bottenfauna i området, utsläppspunkt markerad 
med svart stjärna. Infogad karta visar hur stationerna i anslutning till utsläppspunkten är placerade.  

Provtagning av bottenfauna utfördes vid 18 stationer i enlighet med standardiserade 

metoder.  

Resultat 

Ekologisk status för Stora Kalvsund beräknades på fem prover till ett sammantaget BQIm 

med en 20 % percentil på 9,34 vilket motsvarar måttlig ekologisk status. Tre av 
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stationerna visade på ett BQIm inom spannet för god status, de övriga två visade på ett 

BQIm inom spannet för måttlig status.  

De flesta proverna tagna runt utsläppspunkten hade ett BQIm inom spannet för måttlig 

status. Abundans och biomassa var högre för dessa prover än de prover i Stora Kalvsund 

som använts för att bedöma ekologisk status. Artantalet var liknande för alla prover tagna 

i Stora Kalvsund. 

Källö fjord ingick i uppdraget eftersom bedömningen inledningsvis var att det fanns en 

risk för påverkan från Pinans ARV på Källö fjord. Detta bekräftades dock inte i 

spridningsberäkningarna som gjordes av DHI, se Bilaga A 7. Mer om Källö fjord finns i 

Bilaga A 8. 

I proverna hittades två rödlistade arter, musslan K. suborbicularis och sjögurkan P. 

hyndmani. Noteras bör att endast en individ av vardera arten hittades.   

Bedömning av påverkan från avloppsreningsverket, nutid och framtid 

När organiskt material från exempelvis ett avloppsvatten tillförs ett område, sjunker det till 

botten och bryts där ned av mikroorganismer. Vid nedbrytningen krävs syre, vilket kan 

resultera i låga syrehalter i vattnet som kan vara förödande för de organismer som lever 

där.  

Syrgasförbrukning i bottenvattnet har beräknats genom modellering av spridning och 

nedbrytning av lösta syrgasförbrukande ämnen, i modelleringen representerade av BOD7, 

se Bilaga A 7. Trots en fördubbling av mängden syrgasförbrukande ämnen är 

syrgasförbrukningen fortfarande låg och motsvarar ca 1 % av uppmätt syrgasförbrukning i 

Kattegatt under augusti. Risken för syrebrist i bottenvattnet och därmed påverkan på 

bottenfaunan i vattenförekomsten Stora Kalvsund till följd av ett utökat tillstånd är därför 

sannolikt liten.  

Sammanfattningsvis är Stora Kalvsunds ekologiska status måttlig med avseende på 

kvalitetsfaktorn bottenfauna. Den nuvarande påverkan från avloppsreningsverket på 

bottenfaunan bedöms vara liten. Ett framtida ökat utsläpp bedöms ge endast en marginell 

ökad påverkan på bottenfaunan. Ovanstående slutsats baseras endast på utsläpp från en 

påverkanskälla. För att uppnå god ekologisk status 2027, baserat på de biologiska 

kvalitetsfaktorerna måste påverkan på bottnarna minska i vattenförekomsten generellt.  

Påverkan från bräddning på ledningsnätet  

Bräddning på ledningsnätet är ett problem vilket Öckerö kommun arbetar aktivt med att 

reducera. Det kan konstateras att bräddat vatten från kommunens ledningsnät är kraftigt 

utspätt eftersom bräddningen beror på tillskottsvatten i form av nederbörd eller 

havsvatten. Det går dock inte att utesluta att bräddningarna har en påverkan på 

recipienterna i dagsläget. 

Bedömningen är att ansökt verksamhet har en positiv inverkan på kommunens 

bräddningssituation. En stor andel av det vatten som bräddar på ledningsnätet bräddar 

på Björkö och bedömningen är att den nya överföringsledningen kommer att avhjälpa 
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kapacitetsproblemen som är stor anledning till bräddningarna på Björkö. De nya 

anslutningar som kommer att komma i framtiden är i huvudsak nya bostadsområden och 

dessa kommer att få nya ledningsnät som inte har samma problem med inläckage som 

äldre ledningsnät. 

11.1.3 Skyddsåtgärder 

• Öckerö kommun fortsätter arbeta aktivt för att minimera tillskottsvatten i 

spillvattenledningarna. 

• Öckerö kommun genomför ett arbete för att säkra mätningarna av bräddat vatten 

på ledningsnätet för att bättre kunna rikta insatser för att minska bräddning. 

• Nya överföringsledningar från Björkö och Öckerö bedöms kunna minska 

bräddningarna från ledningsnätet och därmed minska påverkan på recipienterna. 

• Ombyggnationen innebär en större redundans i avloppsreningsverket och 

därmed en större säkerhet. 

11.1.4 Slutsats 

I och med kapacitetsökningen på avloppsreningsverket kommer utsläpp av näringsämnen 

och syreförbrukande ämnen att öka jämfört med dagens medelutsläpp. Jämfört med 

nollalternativet förväntas istället en minskning, både i utsläppshalter och i 

utsläppsmängder för BOD7 och för fosfor. För kvävemängderna förväntas en liten ökning. 

Ombyggnationen av avloppsreningsverket bedöms ge större redundans och därmed en 

större säkerhet. 

Utsläppspunkten är bra placerad på ett djup av drygt 20 m i en djup och trång ränna med 

tidvis starka strömmar. Detta gör att omblandningen blir god och att spädningen blir hög. 

Utsläppet sker under språngskiktet. 

De nya överföringsledningarna bedöms förbättra situationen på ledningsnätet avseende 

tillskottsvatten och bräddningar särskilt på Öckerö och Björkö där det idag finns 

kapacitetsproblem.  

Recipientutredningen visade att haltökningen i recipienten av kväve och fosfor vid ett fullt 

nyttjat tillstånd för ansökt verksamhet är så liten, att det inte skulle påverka den 

ekologiska kvoten. Utifrån syrgasförhållandena i havsområdet kring Stora Kalvsund i 

nuläget och den, relativt bakgrunden, låga ökning i syrgasförbrukning som de föreslagna 

villkorshalterna skulle ge upphov till, finns ingen risk för syrgasbrist i vattenförekomsten 

vid ett utökat tillstånd. Och bottenfaunautredningen visade att den nuvarande påverkan 

från avloppsreningsverket på bottenfaunan bedöms vara liten. Ett framtida ökat utsläpp 

bedöms ge endast en marginell ökad påverkan på bottenfaunan. Jämfört med 

nollalternativet kommer både mängderna och tillåtna utsläppshalter av BOD7 att minska, 

vilket är relevant för påverkan på bottenfauna. 

Öckerö kommun har även utrett kostnader och andra konsekvenser av lägre 

villkorshalter. För att nå lägre halter kommer ytterligare reningssteg och eller ökad 
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resursförbrukning i form av kemikalier och energi behövas beroende på vilken parameter 

som ska ha en lägre utsläppshalt. Både investeringskostnader och driftskostnader ökar 

relativt mycket. Haltökningen i recipienten av kväve och fosfor vid ett fullt utnyttjat tillstånd 

för föreslagna villkor är så liten att den inte påverkar den ekologiska kvoten. 

Syrgasförbrukning som den föreslagna villkorshalten för BOD7 ger upphov till är låg, 

relativt bakgrunden, och ger ingen risk för syrgasbrist i vattenförekomsten. Därför bedöms 

kostnaderna i kombination med ökad resursförbrukning av kemikalier och energi för att nå 

de lägre utsläppshalterna inte skäliga i förhållande till miljönyttan. 

Sammanfattningsvis bedöms verksamhetens utsläpp inte försämra statusen/potentialen i 

Stora Kalvsund och inte heller äventyra möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna i 

vattenförekomsten. Avloppsreningsverkets utsläpp bedöms heller inte påverka någon 

annan vattenförekomst. 

Konsekvenserna bedöms, med de skyddsåtgärder som identifierats, som små jämfört 

med nollalternativet.  

11.2 Lukt och luft 

De utsläpp till luft från avloppsreningsverk som är relevanta är framförallt lukt. Utsläpp till 

luft från transporter, se avsnitt 11.4. 

Generellt är de största källorna till lukt vid avloppsreningsverk de första 

behandlingsstegen samt avfallshanteringen såsom rens- och slamhanteringen. En ökad 

belastning till avloppsreningsverket bedöms inte påverka dagens luktsituation i sig. I 

stället är det utformningen av varje processteg som avgör hur mycket det luktar. 

För att minimera risken för luktstörning från anläggningen kommer renshanteringen ske i 

en separat byggnad. Rensmaskiner och sandfång förses med undertrycksventilation. 

Ventilationsluft från inloppsbyggnaden och specifika punktutsug behandlas med 

luktrening exempelvis biofilter/barkfilter eller aktivt kolfilter. 

Även slamhanteringsutrustningen och slamlager placeras i (befintlig) byggnad. 

Ventilationsluften från denna byggnad behandlas med luktrening så som 

inloppsbyggnaden.  

Närmaste bostäder finns ca 250 – 300 meter söderut från avloppsreningsverket och den 

förhärskande vindriktningen är väst och syd, se avsnitt 3.5. Det är alltså främst öster och 

norr om avloppsreningsverket som störningar skulle kunna uppkomma och i dessa 

riktningar är det betydligt längre till bostäder. 

Klagomål på lukt har förekommit tidigare, men inte under de senaste åren. 

11.2.1 Skyddsåtgärder 

De processdelar som bedöms kunna ge upphov till lukt, inloppsdelarna och 

slamhanteringen är/kommer att vara inbyggda och förses med undertryck. Luftutsläppen 

styrs till utsläppspunkter som förses med luktrening. 
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Uppföljning görs inom egenkontrollen och avloppsreningsverket är bemannat varje 

vardag varför avvikelser snabbt kan upptäckas och åtgärdas. 

11.2.2 Slutsats 

Utgående luft från de delar av processen som kan lukta samlas upp och leds ut via 

luktrening.  

Konsekvenserna på utsläppen till luft bedöms som små jämfört med nollalternativet då de 

luktande processdelarna av anläggningen är inbyggda och luften leds via luftrening innan 

utsläpp.  

11.3 Buller  

Källor till buller på ett avloppsreningsverk kan vara blåsmaskiner, fläktar och kylmaskiner, 

containerhantering samt transporter till och från anläggningen. På Pinans 

avloppsreningsverk är det mesta av utrustningen placerad inomhus i byggnader så buller 

från processen bedöms inte orsaka störningar i omgivningen. Inga klagomål på buller har 

heller kommit till verksamhetens kännedom. Flera nya processteg kommer också att vara 

inbyggda varför bullersituationen inte förändras nämnvärt. 

Transporter kan medföra visst temporärt buller och därför kommer transporter i huvudsak 

att ske helgfri vardag mellan klockan 07:00-19:00. Mängden transporter ökar marginellt, 

se kapitel 11.4. 

Naturvårdsverkets riktvärden gällande buller från industriverksamhet bedöms kunna 

innehållas. 

11.3.1 Skyddsåtgärder 

Kontroller sker inom ramarna för verksamhetens egenkontroll och kontrollprogram. 

11.3.2 Slutsats 

Den sökta verksamheten bedöms inte medföra en ökad bullersituation jämfört med 

nollalternativet och konsekvenserna bedöms som små. 

11.4 Transporter och transportvägar 

Transporter till och från anläggningen sker med olika typer av fordon. Tyngre fordon används för 
transport av externslam, avfall samt avvattnat slam och kemikalier. Till och från området sker även 
personbilstransporter, men i ringa antal. Dessutom sker transporter av rens, sand och avfall samt 
övriga leveranser av gods. En sammanställning av antalet transporter finns i  

 

 

Tabell 11-4 och framtida transporter finns i Tabell 11-5 
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Tabell 11-4 Transporter till och från avloppsreningsverket i dagsläget 

 

 

Leveranser 

per år 

Hämtningar 

per år 

Kemikalier 15  

Sand  4 

Rens och avfall  110 

Slam  65 

 

I genomsnitt sker cirka 4 leveranser eller hämtningar per vecka. 

Med sökt verksamhet kommer transporter till och från avloppsreningsverket att öka något 

eftersom det blir en ökning av kemikalileveranser och en ökning av borttransport av slam 

och sand. Hämtning av rens bedöms kunna ske mer sällan då renshanteringen behöver 

byggas om från ett system med tunnor till ett med containrar som rymmer betydligt mer. 

Leveranser av externslam kommer att kunna upphöra i ett långt perspektiv (fullt utnyttjat 

tillstånd) då Öckerö kommun bedömt att de mindre avloppsreningsverken Rörö och 

Hyppeln kommer att behöva avvecklas.  

Tabell 11-5 Uppskattning av antalet transporter till och från avloppsreningsverket vid ansökt 
verksamhet 

 Leveranser 

per år 

Hämtningar 

per år 

Kemikalier 25  

Sand  4 

Rens och avfall  78 

Slam  116 

 

Uppskattningen är att det i genomsnitt kommer att ske 4 – 5 transporter per vecka vid fullt 

utnyttjat tillstånd.  

Transportvägar 

Det vägnät som berörs av tunga transporter till och från avloppsreningsverket är väg 

Andvägen till väg 155 och till Pinans färjeläge, se Figur 11-5.  
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Figur 11-5 Transportvägar på Hönö, Pinans avloppsreningsverk – Pinans färjeläge. Källa 
Trafikverkets nationella vägdatabas. 

Transporten fortsätter med färja till Lilla Varholmen, vidare på väg 155 till Älvsborgsbron 

(som är rekommenderad väg för farligt gods) eller Tingstadsmotet där anslutning finns till 

E6, E 45, E 20 och Rv 40, se Figur 11-6. 

 

Figur 11-6 Transportvägar över Hisingen till Älvsborgsbron eller Tingstadstunneln. Källa 

Trafikverkets nationella databas. 

Trafikmängderna på väg 155 redovisas i Figur 11-7. Trafikmängden redovisas som trafik 

per årsmedeldygn och var för färjan 7720 fordon varav tunga transporter var 540. Ju 

längre österut på väg 155 desto mer trafik. 
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Figur 11-7 Årsmedeldygntrafik västra delen av väg 155 inklusive färjan Lilla Varholmen – Hönö. 
Källa Trafikverket Vägtrafikflödeskartan 2021-11-10. 

På några ställen i Göteborg överskrids eller riskeras överskridande av 

miljökvalitetsnormerna för NO2 och partiklar. De huvudsakliga källorna till luftföroreningar 

är trafiken och tunga transporter, men även sjöfart och förbränning bidrar (Luftkvaliteten i 

Göteborg, 2021). På de större lederna som till exempel Kungsbackaleden passerar cirka 

100 000 fordon per dygn (Trafikmängder på olika gator, 2021) och andelen tunga 

transporter är cirka 10%, det vill säga 10 000 fordon per dygn. Antalet transporter som 

genereras av verksamheten på Pinan är i jämförelse försumbara. 

11.4.1 Skyddsåtgärder  

Öckerö kommun ställer krav på de leverantörer som upphandlas. Miljökrav ställs på tunga 

fordon, med en totalvikt över 3,5 ton. Lastbilarna får vara maximalt åtta år gamla och ska 

uppfylla kraven i Euro VI eller högre.  

11.4.2 Slutsats 

Antalet transporter till och från Pinan kommer att öka marginellt vid en utökad 

verksamhet. Öckerö kommun ställer också krav på transportörer att uppfylla kraven I 

Euro VI, vilket är det strängaste kravet som kan ställas och som har betydelse för 

avgasutsläppen.  
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Konsekvensen för luftmiljön avseende transporter bedöms som försumbar eftersom 

antalet transporter är litet och stränga krav ställs vid upphandling.   

Transporter till och från Pinan bedöms inte försämra förutsättningarna för att uppnå MKN 

för kvävedioxid (NO2) och partiklar som PM10 respektive PM2,5 då antalet transporter är 

få.  

Konsekvenserna av den utökade verksamheten bedöms bli obetydliga jämfört med 

nollalternativet gällande transporter. 

11.5 Skyddade områden 

11.5.1 Natur 

I avsnitt 4.1 redovisas de skyddade områden och övriga områden av vikt för naturmiljön.  

I norra delen av Öckerö kommun och norr om kommunen finns tre riksintressen med 

avseende på natur, Rörö (NRO 14143), Nordre älvs estuarium (NRO 14144) och 

Hakefjorden – Marstrandsfjorden – Sälöfjorden (NRO 14135). Delvis sammanfallande 

finns natura 2000-områdena Sälöfjorden (SE0520036) och Nordre älvs estuarium 

(SE0520043) utifrån art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet. Rörö är också skyddat 

som naturreservat. Inget av dessa områden berörs direkt av vare sig 

avloppsreningsverket eller av ledningsförläggning, då avstånden till verksamheten är 

stora, minst tre km.  

Påverkan från näringsämnen i det framtida utsläppet från avloppsreningsverket bedöms 

inte heller uppkomma då halterna är låga och omblandningen är god, se vidare 

spridningsberäkningen, bilaga A 7.  

11.5.2 Skyddsåtgärder 

Inga särskilda skyddsåtgärder förordas med avseende på Natura 2000-områden, 

riksintressen med avseende på natur eller naturreservat och fågelskyddsområden. 

11.5.3 Slutsats 

Ansökt verksamhet bedöms inte påverka riksintresse för natur, Natura 2000-områden, 

naturreservat eller fågelskyddsområden. 

Konsekvenserna bedöms som obetydliga jämfört med nollalternativet. 

11.6 Friluftsliv och kulturmiljö 

I avsnitt 4.2 och 4.3 redovisas områden med avseende på friluftsliv och skydd för 

kulturmiljön som finns i och nära Öckerö kommun. 

Öckerö kommun ligger inom riksintresse för friluftsliv, Göteborgs skärgård, FO12. 

Verksamheten bedöms inte påverka riksintresset och möjligheten för människor att utöva 

friluftsliv. 
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I Öckerö kommun ligger flera badplatser, det är Jungfruviken på Hönö, Knöten på Grötö 

och Körrgårn på Kalvsund som ligger närmast utsläppspunkten i Stora Kalvsund. Alla tre 

baden är klassificerade med ”utmärkt kvalitet” och har haft tjänlig badvattenkvalitet de 

senaste fyra åren. Enligt spridningsberäkningen, se bilaga A 7 är haltökningen liten och 

spridningen bedöms inte heller nå badplatserna.  

Det finns också ett riksintresse för kulturmiljö, Burösund, norr om avloppsreningsverket. 

Detta bedöms inte beröras av föreslagen verksamhet, då avståndet är stort och 

intressena är landbaserade. Inte heller riksintresset för högexploaterad kust bedöms 

beröras, då riksintresset handlar om Bohuslänskusten samlade värden.  

Det behandlade avloppsvatten som släpps i Stora Kalvsund bedöms inte påverka 

friluftslivet i området negativt eftersom halterna är mycket låga jämfört med 

bakgrundshalterna. 

11.6.1 Skyddsåtgärder 

Inga särskilda skyddsåtgärder förordas. 

11.6.2 Slutsats 

Ansökt verksamhet bedöms inte påverka riksintresse för friluftsliv, riksintresse för 

högexploaterad kust eller riksintresse för kulturmiljö. Verksamheten bedöms inte heller 

påverka vattenkvaliteten på badplatserna. 

Konsekvenserna bedöms som små jämfört med nollalternativet. 

11.7 Hushållning med naturresurser 

11.7.1 Kemikalier 

Det är framförallt tre processkemikalier som kommer användas i reningsprocessen: 

• Kolkälla i kvävereningen (etanol, metanol är en annan tänkbar kolkälla). 

• Fällningskemikalie i den kemiska reningen (polyaluminiumklorid, men järnklorid 

är en alternativ fällningskemikalie). 

• Flockningspolymer i slamförtjockning och i slamavvattningen. 

Dessutom ska det möjliggöras för att tillsätta polymer i för och -eftersedimenteringen, 

men kemikalieförbrukningen förväntas vara ytterst begränsad i dessa processteg. 

Kemikalieförbrukning 

För att minimera förbrukningen av respektive kemikalie kommer doseringen att styras 

med onlineutrustning.  

Förbrukning av avvattningspolymer förväntas öka från ca 2,4 ton polymer till ca 10 ton 

polymer per år. Orsaken till ökningen är dels den ökade belastningen till 

avloppsreningsverket, dels att den gravimetriska förtjockaren ersätts med mekaniska 
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förtjockare som kräver polymertillsats. För att minimera polymerbehovet kommer 

polymertillsatsen styras med avseende på slamflöde och TS-halten i slammet som ska 

förtjockas respektive avvattnas.  

Förbrukningen av fällningskemikalier förväntas öka från 260 ton per år till ca 365 ton per 

år. Ökningen beror på en förväntad ökad fosforbelastning till avloppsreningsverket. Den 

specifika förbrukningen av fällningskemikalie per kg fosfor förväntas minska något på 

grund av förbättrad styrning av kemikaliedosen.  

Etanolförbrukningen kommer att vara i samma storleksordning före och efter 

utbyggnaden. Det beror framförallt på att avloppsreningsverket efter utbyggnad kommer 

ha en fördenitrifikation där kolkällan som finns naturligt i avloppsvattnen används för 

denitrifikation. Det är viktigt att inte överdosera etanol eftersom överdosering ger höga 

BOD7 värden i utgående avloppsvatten.   

I Tabell 11-6 presenteras den ungefärliga kemikalieförbrukningen vid full belastning på 

20 000 pe jämfört med dagens förbrukning.  

Tabell 11-6 Ungefärlig kemikalieförbrukning vid full belastning på 20 000 pe som 

årsmedelbelastning. Dagens förbrukning är beräknat som medelvärde för 2018-2020  

 
1 I dag används 70 % etanol på avloppsreningsverket, förbrukningen från miljörapporten är omräknad till en 

tänkt förbrukning av ren etanol. 

Kemikalieförvaring 

Etanol kommer att förvaras i befintlig kemikalietank som förvaras invallad under 

skärmtak.  

Polyaluminiumklorid förvaras i en eller flera invallade kemikalietankar på totalt ca 40 m3. 

Volymen på tankarna möjliggör transport med lastbil + släp. 

Flockningspolymer hanteras som torr polymer i storsäck på ca 1 m3. Polymeren bereds i 

en automatisk polymerberedare som löser upp polymeren till färdig brukslösning. Det 

kommer att behövas två enheter för polymerberedning till slamförtjockning respektive 

slamavvattning.  

Insatsvara Enhet Framtida 

förbrukning 

Dagens 

förbrukning 

Polymer  ton/år 10 2,4 

Fällningskemikalie (7 %) ton/år 365 260 

Etanol (100 %) ton/år 42 421 
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11.7.2 Skyddsåtgärder 

För att minimera förbrukningen av respektive kemikalie kommer doseringen att styras 

med onlineutrustning. 

Arbete pågår kontinuerligt med riskbedömning av kemikalier samt begränsning och 

utfasning av kemikalier på kemikalieinspektionens PRIO-listor.  

Kemikalier förvaras invallat och under tak vid behov. 

Kontroller sker inom ramarna för verksamhetens egenkontroll och kontrollprogram. 

11.7.3 Slutsats 

Kemikalieförbrukningen kommer att öka med avseende på polymer och 

fällningskemikalie. Konsekvenserna bedöms som måttliga jämfört med nollalternativet. 

11.7.4 Energiförbrukning 

Öckerö kommun har sedan flera år tillbaka haft ambitiösa mål på energiområdet. I 

visionen för 2025 nämns målet att all energi som förbrukas i kommunen 2025 ska vara 

förnybar.  

För åren 2018–2020 användes i genomsnitt ca 768 MWh per år för verksamheten vid 

avloppsreningsverket. Den energi som nyttjas kommer bland annat från bergvärme. Det 

planeras också för att installera solceller vid anläggningen.  

Energiförbrukningen förväntas öka från ca 770 MWh/år till ca 1 150 MWh/år se Tabell 

11-7. Den specifika förbrukning per ansluten person eller renat kg kväve minskar betydligt 

men den ökade belastning medför ändå en ökning av energiförbrukningen. Ny utrustning 

är generellt energisnålare än befintlig utrustning och med förbättrad styrning kan 

energiförbrukningen som behövs till avloppsvattenreningen minskas betydligt. Särskilda 

krav på energieffektivitet kommer också ställas vid upphandling av utrustning med hög 

energiförbrukning.  

Tabell 11-7 Ungefärlig energiförbrukning vid full belastning på 20 000 pe som årsmedelbelastning. 
Dagens förbrukning är beräknat som medelvärde för 2018-2020 

 

11.7.5 Skyddsåtgärder 

Energiförbrukning är en viktig faktor vid inköp av ny utrustning. Krav på energieffektivitet 

kommer att ställas vid upphandling av utrustning med hög energiförbrukning. 

Insatsvara Enhet Framtida 

förbrukning 

Dagens 

förbrukning 

Elenergi MWh/år 1 150 770 
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11.7.6 Slutsats 

Konsekvenserna bedöms som små jämfört med nollalternativet då avloppsreningsverket 

kommer att byggas om med hållbara lösningar som möjliggör resurssnål 

energiförbrukning.  

11.7.7 Slam 

Mängden slam förväntas öka från ca 370 ton TS/år till ca 730 ton TS/år vid full belastning, 

se Tabell 11-8. Eftersom slamavvattningsutrustningen inte ska bytas i denna ombyggnad 

så förväntas en ökning i relation till belastningen.  

Slammet stabiliseras idag genom luftning och så även efter ombyggnad. Slammet 

hämtas sedan av upphandlad entreprenör och används i dagsläget till jordförbättring. 

Den föreslagna slamhanteringen och slamanvändning uppfyller dagens krav på 

slamhantering. Eftersom det pågår ett nationellt arbete med ny lagstiftning kring 

användning av avloppsslam avser Öckerö kommun invänta framtida lagkrav innan beslut 

om framtida slamhantering.  

Tabell 11-8 Ungefärliga slamängd vid full belastning på 20 000 pe som årsmedelbelastning. 

Dagens mängd är beräknat som medelvärde för 2018-2020 och en TS halt på 21 %. 

 

11.7.8 Skyddsåtgärder 

Öckerö kommun har ständig bevakning av slamhanteringsfrågan för att säkerställa en 

god framtida hantering av slammet. Åtgärderna kommer att vara beroende av hur synen 

på näring från slam och slammets innehåll av oönskade ämnen, kommer att utvecklas 

samt vilka alternativ som är tillgängliga med de förutsättningar som finns. 

11.7.9 Slutsats 

Konsekvenserna bedöms som små jämfört med nollalternativet då slamhanteringen 

kommer att kvarstå på samma vis med en ökning utifrån en ökad belastning. 

11.7.10 Avfallshantering 

De främsta avfallsströmmarna från avloppsreningsverket är sand och rens. Dessutom 

förekommer en mindre mängd farligt avfall såsom uttjänt elutrustning, smörjoljor, lysrör 

och liknande. Farligt avfall kommer sorteras i en miljöstation på avloppsreningsverket och 

körs av avloppsreningsverkets personal till återvinningsstationen. Tillstånd för transport 

av farligt avfall finns. 

Parameter Enhet Framtida 

mängd 

Dagens 

mängd 

Slam ton TS/år 730 372 

Slam m3/år 3 476 1 771 
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Mängden sand till ett avloppsreningsverk beror främst på längden på ledningsnätet och 

skicket på avloppsledningarna då det följer med dagvattnet. Framtida sandmängder 

beräknas från den ökade belastningen. Eftersom belastningsökningen bedöms bli från 

nya områden med nya ledningar bör inläckaget av dagvatten vara lägre och därmed ge 

mindre sand men samtidigt blir avskiljningen i det ombyggda sandfånget troligen bättre 

varför prognosen är osäker.  

Den avskilda sanden tvättas fri från organiskt material och transporteras till deponi. 

Renset är stora ofta ovidkommande föroreningar som plast, trasor, tops och liknande som 

egentligen inte ska tillföras avloppsreningsverket. Öckerö kommun bedriver ett 

attitydförändrande arbete med exempelvis studiebesök av skolklasser där det förtydligas 

vad som får spolas ner i toaletten. Det visas även vilka problem främmande föremål 

orsakar i vattenreningen.  

Om mängden rens ökar proportionellt med antalet anslutna så ökar mängden rens från 

ungefär 38 ton/år till ca 90 ton per år. Mängderna sand och rens redovisas i Tabell 11-9. 

Tabell 11-9 Ungefärliga avfallsmängder vid full belastning på 20 000 pe som årsmedelbelastning. 
Dagens mängder är beräknat som medelvärde för 2018-2020 

 

11.7.11 Skyddsåtgärder 

Kontroller sker inom ramarna för verksamhetens egenkontroll och kontrollprogram. 

11.7.12 Slutsats 

Avfallshanteringen kommer att öka med ökad belastning på avloppsreningsverket. 

Konsekvenserna bedöms dock som små jämfört med nollalternativet om avfalls-

hanteringen fortgår på samma sätt som idag. 

11.8 Klimat – översvämning, havsnivåer och skyfall 

Avloppsreningsverket ligger havsnära. Omgivningen är flack med mycket berg i dagen. 

Fastigheten är inte påverkad av avrinning från intill liggande mark och nederbörd rinner 

av till havet utan större fördröjning eller hinder på vägen. Störst påverkan på risken för 

översvämning har havsvattenståndet. 

Förväntningen är att havsvattenståndet kommer att höjas beroende på termisk expansion 

och smältande isar. Lokala förändringar som vindförhållanden påverkar också. För 

Pinans ARV är det framförallt två aspekter av havsvattenståndet som kontrollerats 

Parameter Enhet Framtida 

mängd 

Dagens 

mängd 

Sand ton/år 5 2 

Rens ton/år 90 38 
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närmare och det är högsta högvatten med påverkan på byggnader och åtkomst och 

medelvattenståndets påverkan på möjligheten att släppa ut det renade vattnet. 

Högsta högvatten 

Länsstyrelsen Västra Götalands län har tagit fram en handbok för planering med 

avseende på översvämning med tillhörande faktablad (Länsstyrelsen Västra Götalands 

län, 2014). Planeringsnivåerna för kusten utgår från ett framtida högsta högvatten i 

kombination med säkerhetsmarginaler. Framtida högsta högvatten beräknas utifrån olika 

scenarier eftersom osäkerheterna är stora och tidsperspektiven är långa och i faktabladet 

används RCP8,5 vilket är det scenario som ger den högsta havsnivåhöjningen. 

I Figur 11-8 visas beräknat framtida högsta högvatten på fastigheten där 

avloppsreningsverket ligger. Gul färg visar hur stora områden som översvämmas vid 

högsta högvatten 2100. Vattenståndet är då på +2,4 m (RH 2000). Stora delar av 

fastigheten kommer då att vara påverkad av översvämning, men det kommer fortfarande 

att vara framkomlighet till avloppsreningsverket. Framkomligheten bör dock utredas 

närmare i samband med detaljprojektering. 

Samtliga befintliga byggnader klarar en säkerhetsmarginal på 0,5 meter över högsta 

högvatten och nybyggda delar kommer att anpassas till att klara en säkerhetsnivå på  

1 meter över högsta högvatten (+3,4 m). Stödsystem och kringutrustning ska också 

anpassas att klara minst 0,5 meter över högsta högvatten.  

Figur 11-8 Framtida beräknat högst högvatten, påverkan på byggnader och omgivning vid Pinans 
avloppsreningsverk. Källa Öckerö kommun 
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Medelvattenstånd 

I samband med utredningar om behovet av en ny utloppsledning till avloppsreningsverket 

togs information fram om karakteristiska havsvattenstånd i dagens och framtidens klimat 

specifikt för Öckerö (SMHI, 2021). Framför allt kontrollerades förändringarna av 

medelvattenstånd, för att kunna bedöma om utgående vatten kan rinna med självfall som 

idag eller om det finns behov av pumpning. Uppgifterna har tagits fram för dagens 

situation (2020) och framtidens klimat utifrån två klimatscenarier, RCP4,5 och RCP8,5, 

och för tre tidshorisonter, år 2040, 2060 och 2120. Klimatscenariot RCP8,5 är det 

scenario som medför högst havsnivåhöjning. SMHIs rapport redovisade hur 

medelvattenståndet sannolikt förändras och med hänsyn taget till det bedömdes att 

självfall inte kommer att vara tillräckligt utan pumpning kommer att vara nödvändig vid 

vissa framtida situationer.  

11.8.1 Skyddsåtgärder 

Samtliga befintliga byggnader klarar en säkerhetsmarginal på 0,5 meter över högsta 

högvatten och nya byggnader kommer att anpassas med en säkerhetsmarginal på  

1 meter över högsta högvatten (RCP8,5, 2021). Stödsystem och kringutrustning ska 

också anpassas till erforderliga säkerhetsmarginaler. Framkomligheten på fastigheten 

och åtkomst i allt väsentligt ska tas med i detaljprojekteringen. 

11.8.2 Slutsats 

Öckerö kommun har utrett hur framtida klimatrelaterade förändringar som havsnivå och 

översvämningar kan påverka verksamheten på avloppsreningsverket. Bedömningen är 

att befintliga byggnader har rekommenderad säkerhetsmarginal till högsta högvatten och 

att nya byggnader ska utföras med rekommenderade säkerhetsmarginaler för 

nybyggnation i förhållande till högsta högvatten. Framkomligheten kontrolleras ytterligare 

i samband med detaljplanering. 

I nollalternativet tillkommer inga nya byggnader utan verksamheten bedrivs som idag, i 

byggnader med tillräcklig säkerhetsmarginal. Konsekvenserna av den utökade 

verksamheten bedöms bli obetydliga jämfört med nollalternativet gällande 

översvämningar. 

12 Förutsedd miljöpåverkan vattenverksamhet – anläggningsskede 

12.1 Grumling  

Förläggning av ledningen samt arbeten som utförs på mjukbotten kan orsaka en ökad 

grumling av vattenmassan. Den ökade partikelkoncentrationen leder bland annat till en 

minskad sikt i det påverkade området samt en ökad sedimentering i angränsande 

områden. Storleken av den sedimentplym som skapas vid ingreppet påverkas av hur 

bottensubstratet ser ut och av vilken metod som används. Hur suspenderade partiklar 

sprids över ett område bestäms till stor del av sedimentpartiklarnas storlek och 
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strömförhållanden. Grumlingen är ofta kortvarig och förekommer endast under 

nedläggning och upptag av ledningen samt vid eventuella underhållsarbeten.  

Huruvida uppgrumlade sediment kan befaras vara förorenade eller inte skiljer mellan de 

olika platserna. Landanslutningen vid Björkö är både strömsatt och påverkad av vågor. 

Bottnen är inte någon sedimentationsbotten och materialet kan förväntas vara rent. 

Utsidan av östra piren vid Stakeskärshamnen har på samma sätt relativt stor vatten-

omsättning, dock kan närheten till hamnmynningen medföra viss exponering för 

föroreningar. Om ledningen dras i vatten inne i Fiskehamnen eller Stakeskärshamnen 

kan sedimenten antas vara förorenade. Norr om Pinan ligger bottnen i våglä vid en del 

vindriktningar vilket ger lugnare vatten, varför viss sedimentation kan antas förekomma. 

Vid sedimentspridning till följd av förläggning av ledningen kan även miljögifter bundna till 

sedimentet frigöras och spridas. Vilka miljögifter som kan frigöras beror på vilka miljögifter 

som finns samt vilket sorts sediment som förekommer i området.  

I det fall schaktning kommer att genomföras i samband med nedläggning av ledningar 

inom Stakeskärshamnen, bedöms det förekomma en risk för spridning av föroreningar. 

Sedimentundersökningar har gjorts i samband med andra undersökningar, se avsnitt 

3.7.2, då det konstaterades att sedimentet innehåller föroreningar, flera i höga halter, i 

alla provpunkter.  

I samband med detaljprojektering och slutligt val av metod ska skyddsmetoder som 

begränsar spridning av förorenade sediment användas om risk för grumling finns. Om 

schaktning väljs som metod och överskott av sediment riskerar att uppkomma ska 

sedimenten provtas för att kunna hanteras på rätt sätt. 

12.1.1 Skyddsåtgärder 

Vid samtliga landanslutningar går det att effektivt begränsa grumlingsspridning med 

siltgardiner eller bubbelridåer. Vid Björkö kan effekten av sådana åtgärder vara något 

sämre när ström- eller vågpåverkan är kraftig. Dock är det betydligt mindre finkorniga 

sediment där, och de är sannolikt rena. 

Vid nedläggning och schaktning för ledningar i området närmast Stakeskärshamnen bör 

grumling undvikas i möjligaste mån. I det fall schaktning kommer att utföras ska 

grumlingsskydd i form av siltgardiner, bubbelridå eller motsvarande, att användas kring 

arbetsområdet. 

Om en grumlande metod väljs ska tidpunkten för ledningsnedläggningen styras till att 

minimera påverkan på ålgräs, det vill säga när vattentemperaturen är under 8° C. 

Om muddermassor skulle uppkomma i samband med schaktning i Stakeskärshamnen 

ska sedimenten provtas och bedömas utifrån Naturvårdsverkets föreskrifter om 

mottagning och deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid 

anläggningar för deponering av avfall (NFS 2004:10). Massorna kommer att transporteras 

från området i vattentäta containrar och lämnas till godkänd anläggning för 

omhändertagande. 
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12.1.2 Slutsats 

Används en schaktfri metod som styrd borrning, vilket är huvudalternativet för förläggning 

av ledningen bedöms påverkan från grumlig vara obetydlig till liten, beroende av 

sedimentspridningens omfattning runt utgångshålet.  

Används schaktning/muddring och återfyllning bedöms påverkan från grumling som stor.  

Sedimentspridning till följd av förläggning av ledningen ovanpå botten bedöms som 

obetydlig.  

I nollalternativet kommer troligen ledningsförstärkningar att göras i framtiden, men i det 

korta perspektivet kommer inga nya ledningar att läggas varför föreslaget alternativ 

bedöms ge obetydliga konsekvenser jämfört med nollalternativet om schaktfri metod 

används, men stora konsekvenser om schaktning/muddring används. 

12.2 Marinbiologi 

Ledningarna kommer att vara 400 mm i diameter. Där djupet är större än 2,5 meter 

placeras ledningen ovanpå botten och tyngs ner med betongvikter. Där ledningen går 

från land till vatten eller tvärtom förläggs den under markytan och havsbottnen ut till ett 

vattendjup på cirka 2,5 meter. Detta kan göras antingen med styrd borrning eller 

schaktning och återfyllning. 

Under anläggningsfasen kan påverkan på marina habitat förekomma i form av fysisk 

påverkan då ledningen placeras på botten eller grävs ned. Förläggning av ledningen 

samt arbeten som utförs på mjukbotten orsakar även en ökad grumling i vattenmassan. 

Den ökade partikelkoncentrationen leder bland annat till en minskad sikt i det påverkade 

området samt en ökad sedimentering i angränsande områden. Vid sedimentspridning kan 

även miljögifter bundna i sedimentet frigöras och spridas. 

Tidpunkt för arbeten i vatten 

Enligt Länsstyrelsen Västra Götaland bör arbeten i vatten företrädesvis ske under 

perioden 1 oktober till 31 mars då den biologiska aktiviteten är som lägst (Länsstyrelsen 

Västra götaland , 2021). Arbetstiden kan dock behöva anpassas lokalt med hänsyn till 

känsliga perioder för arter som förekommer på platsen. Den skyddsvärda biotop påträffad 

i de utförda inventeringarna som bedöms påverkas mest av sedimentspridning under 

anläggningsfasen är ålgräsängar, graden av påverkan beror dock på vilken 

förläggningsmetod som används. Specifikt för ålgräs blir påverkan mindre om 

sedimentspridning förekommer då vattentemperaturen sjunker under 8°C. Med avseende 

på ålgräs samt Länsstyrelsens rekommendation är den tidsperiod som anses ge minst 

påverkan av sedimentspridning från anläggning av ledningen 1 oktober till 31 mars, dock 

med hänsyn till vattentemperatur.  

12.2.1 Ålgräs 

Ålgräs förekommer inom delar av de områden där nedläggning av nya ledningar 

planeras, framför allt i anslutning till avloppsreningsverket (ca 18 000 m2) se Figur 12-1. 
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Vid den planerade ledningen mellan Björkö och Kalvsund noterades inget ålgräs, 

undantaget en förhållandevis liten yta (130 m2) på närliggande sedimentbotten (ca 30 m 

från planerad ledning) (Andersson & Bergkvist, 2020).  

Påverkan på ålgräs under anläggningsfasen är beroende på vilken förläggningsmetod 

som används. Inom sträckan för ledningsdragning där ålgräs förekommer planeras 

ledningen läggas under havsbotten, antingen med styrd borrning eller schaktning/fyllning.   

Styrd borrning är den metod som bedöms ge minst påverkan på ålgräs. Längs den 

föreslagna ledningssträckningen planeras styrd borrning utföras i berg inom områden 

med ålgräs och utgångshålet hamnar utanför gränsen för befintligt ålgräs (se Teknisk 

beskrivning vattenverksamhet).  

Schaktning/muddring och återfyllning bedöms ge stor påverkan på ålgräs. Dels genom en 

direkt fysisk påverkan där ålgräs grävs bort där ledningen ska läggas ned, dels genom en 

ökad sedimentation som kan påverka ålgräset negativt. Sedimentspridning kan också 

leda sediment pålagring samt till att miljögifter i sedimentet sprids vilket kan påverka 

ålgräset negativt.  

Om metoden schaktning och återfyllning väljs antas att diket blir fem meter brett och att 

båda ledningarna läggs i en ledningsgrav skulle ledningsförläggningen resultera i att ca 

200–250 m2 ålgräs försvinner vid landanslutningen till avloppsreningsverket Pinan, 

motsvarande ca 1–1,5 % av befintligt ålgräs i området. Om det krävs två separata 

ledningsgravar beräknas ca 3% av befintligt ålgräs i området försvinna. Det bör beaktas 

att den beräknade ytan baseras på inventering av ålgräs vid ett tillfälle och det finns 

potentiella ålgräsbottnar utanför befintlig ålgräsäng inom ledningssträckningen. Utöver 

det ålgräs som försvinner förväntas också en fysisk påverkan på ålgräs i direkt anslutning 

till diket. Det finns även en möjlighet att ålgräs återkoloniserar den nya sedimentytan efter 

nedläggning av ledningen. 
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Figur 12-1 Flygbild över vattenområdet i anslutning till avloppsreningsverket på Hönö med 
utbredning av ålgräs och föreslagen ledningssträckning. På kartan illustreras även djupet utifrån en 
multibeam-mätning utförd av Marin Miljöanalys (2020) i gråskala (0,2 m intervall). De två markerade 
djupkurvorna motsvarar 2,4 m och 2,5 m djup och demonstrerar lokaliseringen för utgångshålet vid 

styrd borrning som planeras ligga på 2,5 meters djup. Källa flygfoto: Google earth, Digital Globe. 

12.2.2 Skyddsåtgärder 

Vid styrd borrning bör siltgardin användas vid utgångshålet för att förhindra 

sedimentspridning. 

För att förhindra sedimentspridning bör siltgardin eller motsvarande användas vid 

samtliga landdragningar. Även vid eventuella underhållsarbeten som ger upphov till 
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grumling ska siltgardin eller motsvarande användas för att minska påverkan på marina 

habitat.  

Om en grumlande metod väljs ska tidpunkten för ledningsnedläggningen styras till att 

minimera påverkan på ålgräs, det vill säga när vattentemperaturen är under 8° C. 

I nollalternativet kommer troligen ledningsförstärkningar att göras i framtiden, men i det 

korta perspektivet kommer inga nya ledningar att läggas varför föreslaget alternativ 

bedöms ge obetydliga konsekvenser jämfört med nollalternativet om schaktfri metod 

används, men stora konsekvenser om schaktning/muddring används. 

12.2.3 Slutsats 

Om schaktfri metod används, vilket är huvudalternativet förväntas ålgräset varken 

påverkas av direkt fysisk påverkan eller sedimentspridning varpå påverkan blir obetydlig.  

Schaktning/muddring och återfyllning bedöms ge stor påverkan på ålgräs.  

12.2.4 Bottenfauna 

Ledningen mellan Björkö och avloppsreningsverket Pinan går genom vattenförekomsten 

Stora Kalvsund, där den ekologiska statusen för djupintervallet 5–20 meter klassats som 

måttlig med avseende på kvalitetsfaktorn bottenfauna se Bilaga A 8. Samtliga prover för 

bottenfauna inom Stora Kalvsund är tagna på ett djup mellan 16–25 meter, på detta djup 

kommer ledningen placeras ovanpå botten och tyngas ner med betongvikter.  

Mossdjur 

Under den videoinventering av ledningssträckningen som utförts noterades mossdjur på 

hårdbotten samt på befintliga ledningar i området (Fransson, Ahlsén, & Andersson, 

2021). I havsområdet mellan Hönö och Kalvsund förekom mossdjur fastsittande på stora 

delar av hårdbotten på djup över 10 m. Täckningsgraden var hög framför allt på vertikala 

ytor av blottad häll och på block i området. Väster om Kalvsund påträffades mossdjur på 

hårdbotten från ca 10 m djup. Norr om Kalvsund utgjordes hårdbotten till stor del av block 

och sten på vilka höga förekomster av mossdjur påträffades. I området påträffades ett 

flertal befintliga ledningar och kablar där mossdjur observerades fastsittande på de 

befintliga ledningarna se Figur 12-2 (Fransson, Ahlsén, & Andersson, 2021). 
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Figur 12-2 Förekomst av mossdjuret Flustra foliacea på befintlig ledning norr om Kalvsund. 

Under anläggningsfasen påverkas mossdjur på hårdbotten i de delar där ledningen läggs 

direkt på mossdjuren vilket motsvarar en yta på 12 m2.  

12.2.5 Skyddsåtgärder 

Inga skyddsåtgärder bedöms nödvändiga för mossdjur och inte heller för bottenfauna i 

övrigt. 

12.2.6 Slutsats 

Påverkan på bottenfaunan under anläggningsfas bedöms som obetydlig. Den påverkan 

som kan förekomma är på enskilda individer, ej på bottenfaunasamhället i området. 

Påverkan sker endast på enskilda individer, ej på mossdjurssamhället i området. 

Påverkan på mossdjur under anläggningsfasen bedöms som således som obetydlig. 

12.3 Utsläpp till vatten 

Ledningarna svetsas samman i längder om 250 till 500 meter på en etableringsplats där 

de också förses med tyngder. De luftfyllda ledningarna bogseras sedan till sin slutliga 

plats. Där sänks de i rätt läge genom att fyllas med havsvatten. Viss grumling kan uppstå 

vid nedsänkningen. Denna är dock ytterst begränsad då ledningen med sina vikter sänks 

rakt ner utan att släpas över botten. Inget utsläpp till vatten förväntas uppkomma när 

sjöledningarna läggs på plats. 

Vid landanslutningarna kommer schaktfria metoder eller schaktning att användas. Det är 

inte troligt att förorenat vatten uppkommer vid schaktning, däremot kan vattnet grumlas. 

De schaktfria metoderna kan orsaka en grumling närmast borrkronan. 
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Länsvatten skulle kunna uppkomma i samband med schaktfri metod vid anläggning av 
ledningen vid Björkö. En schaktgrop behövs för att komma ner och kunna göra 
borrningen från land och ut i vattnet.  
 

När de nya ledningarna kopplas till sin pumpstation är risken liten att spillvatten kan 

hamna i recipienten. 

12.3.1 Skyddsåtgärder 

I det fall länshållningsvatten uppkommer inom projektet, så ska detta samlas upp och 

hanteras med avseende på rening innan vattnet släpps tillbaka till recipienten. 

Försiktighetsmått ska vidtas för att förhindra spill av till exempel petroleumprodukter till 

vattenområdet. Arbetsmaskiner och mobila dieselcisterner ska vara uppställda så att 

eventuellt spill inte avleds till vatten. Beredskap ska finnas vid olycka genom att 

saneringsutrustning, länsor och absorbenter ska finnas tillgängligt och användas vid 

behov.  

12.3.2 Slutsats 

Konsekvenserna bedöms som små eller obetydliga jämfört med nollalternativet. Risken 

för utsläpp till vatten i samband med nedläggningen av ledningarna är små och högst 

tillfällig. 

12.4 Buller 

Buller kommer att uppkomma i samband med nedläggning av ledningar i form av buller 

från anläggningsmaskiner. Oavsett val av anläggningsmetod kommer bullerpåverkan att 

vara tillfällig. Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser (NFS 

2004:15) förväntas kunna innehållas oavsett val av metod. 

Traditionell schaktmetod. Minst buller förväntas vid traditionell schaktmetod, där bullret 

genereras från de anläggningsmaskiner som används. Undervattensbuller förväntas i 

begränsad omfattning. 

Schaktfria metoder. Hammarborrning och styrd borrning i berg förväntas bullra något mer, 

bullerpåverkan är dock tillfällig.  

Bergsschakt. Sprängning föreslås vid Björkö och bedöms i så fall behöva utföras  

12-15 meter. Sprängning kommer att generera buller både på land och under vattnet. 

Själva sprängningarna ska planeras till helgfria vardagar (måndag – fredag) och ska 

planeras i tiden så att störning undviks på häckande fåglar och däggdjur med ungar. 

Buller i samband med styrd borrning eller nedläggning av ledningar direkt på botten 

bedöms bli mycket begränsat. 

12.4.1 Skyddsåtgärder 

Buller från verksamheten ska i möjligaste mån begränsas vid bostäder i enlighet med 

riktvärdena i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15). 
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Vid sprängning i vatten ska fisk först skrämmas bort. 

Sprängning ska planeras i god tid och på tidpunkter som begränsar störningar för 

närboende.  

Närboende ska informeras i god tid innan sprängningsarbeten.  

Sprängning ska planeras i tiden så att störning undviks på häckande fåglar och däggdjur 

med ungar. 

12.4.2 Slutsats 

Konsekvenserna av buller i samband med anläggning av överföringsledningar bedöms bli 

obetydliga eller små jämfört med nollalternativet. Buller kommer att förekomma helt 

tillfälligt. För metoder som traditionell schakt och schaktfri metod förväntas riktlinjerna 

kunna innehållas med god marginal. Vid sprängning kommer störningar att uppkomma, 

men de är tillfälliga och kan hanteras med föreslagna skyddsåtgärder. 

12.5 Arkeologisk utredning 

I marinarkeologisk utredning, steg 1 se Bilaga A 3 som utfördes av Stiftelsen Bohusläns 

museum påträffades inga tidigare okända fornlämningar. Vid nordvästra sidan av 

Kalvsund finns fartygslämningen L1960:7175, som är en lagskyddad fornlämning.  

Avståndet mellan fartygslämningen och den planerade ledningsdragningen är ca 50 

meter. 

Länsstyrelsen skriver i sitt meddelande Resultat av genomförd arkeologisk utredning steg 

1, ARV Pinan, Öckerö kommun (dnr 431-9813-2021) se Bilaga A 3 att ytterligare 

avgränsning av fornlämningen inte behövs under förutsättning att ingen del av 

arbetsföretaget (ledningsförläggning, arbetsområde, uppankringar) kommer inom  

50 meter från fornlämningens position.  

I Figur 12-3 redovisas fartygslämningen med en femtiometersradie och föreslagen 

ledningsdragning. Ledningsdragningen passerar med viss marginal utanför det område 

där påverkan ska undvikas. 
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Figur 12-3 Fartygslämning L 1960:7175 (röd polygon) med 50 meters skyddsområde (gulgrå) och 
föreslagen ledningsdragning (röd) 

12.5.1 Skyddsåtgärder 

Vid detaljprojektering inför nedläggning av överföringsledningar mellan Björkö och Pinan 

kommer särskild hänsyn tas till fartygslämningen L 1960:7175. Ledningens föreslagna 

läge är mer än 50 meter från lämningen och om detaljprojekteringen visar att det är 

nödvändigt kan ledningens läge justeras så att tillräcklig marginal erhålls. Nödvändiga 

arbeten ska planeras så att påverkan i samband med förläggningen inte sker. 
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12.5.2 Slutsats 

Ledningsförläggningen är planerad så att ledningen kommer minst 50 meter ifrån 

fartygslämningen i enlighet med länsstyrelsens beslut och själva arbete ska planeras så 

att ingen påverkan på lämningen uppkommer. Bedömningen är att varken ledningen eller 

arbetet med anläggningen av ledningen kommer att komma inom 50 meter från objektet. 

12.6 Påverkan på sjöfart 

Då sjöledningarna bogseras ut i längder på 250-500 meter medför det ett visst, begränsat 

hinder för sjöfarten. Den mest frekventa sjötrafiken är Trafikverkets båda bilfärjeleder 

mellan Lilla Varholmen och Hönö samt mellan Lilla Varholmen och Björkö. Både dessa 

leder ligger relativt långt från de planerade ledningssträckningarna och kommer inte att 

störas. Bogsering och sänkning av sjöledningarna kommer att medföra viss, relativt 

kortvarig störning för sjötrafiken i Stora och Lilla Kalvsund, farlederna 106 och 107. 

Speciellt kommer Lilla Kalvsund att vara avskuret mellan pumpstationen på Björkö och ön 

Kalvsunds norra udde under ett antal timmar. Även trafiken genom Stora Kalvsund 

kommer att påverkas under ett antal timmar, dock kommer sannolikt inte hela sundet att 

vara avskuret på en gång. Båda farlederna kommer inte att påverkas samtidigt, är den 

ena farleden avskuren kommer trafik att kunna gå i den andra.  

Personfärjeleden Öckerö hamn - Björkö Framnäs – Kalvsund – Grötö kan komma att 

påverkas temporärt. Ingen av bryggorna kommer dock att bli avskuren, men färjan kan 

komma att behöva runda ön Kalvsund under ett begränsat antal turer. 

Tillgängligheten till Fiskehamnen och/eller Stakeskärshamnen kommer att påverkas, 

eventuellt kan passage förhindras kortvarigt. 

12.6.1 Skyddsåtgärder 

Arbeten i farleder som kan utgöra hinder för sjöfarten kommer i god tid att anmälas till 

Sjöfartsverket och VTS Göteborg (Vessel Traffic Service, Göteborgs hamns trafik-

ledningscentral). Sjöfartsverket kommer att annonsera störningar och föreslå alternativa 

rutter i publikationen UfS (Underrättelser för Sjöfarande) som all yrkestrafik håller sig 

uppdaterad med. 

Flytande hinder kommer att markeras med föreskriven utmärkning och ljus. Bogserbåtar 

kommer att ha föreskrivna dagersignaler och ljus som visar annan sjöfart att de utför 

bogsering. Arbetsbåtar kommer att finnas som varnar sjötrafik som kommer för nära 

arbetsområdet. 

12.6.2 Slutsats 

Ingen fartygstrafik kommer att hindras från att nå sin destination och ingen hamn kommer 

att bli avskuren, förutom eventuellt Fiskehamnen och Stakeskärshamnen under ett antal 

timmar. Fartyg kan under kortare perioder behöva välja andra farleder. Det finns flera 

alternativa leder; öster om Björkö, utomskärs väster om Öckerö och in mellan Hälsö och 

Källö-Knippla. 
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12.7 Andra ledningar 

Inom de aktuella ledningsstråken finns sjö- och landförlagda ledningar, såväl rörledningar 

som kablar. Vissa ledningar framgår av sjökort och annat kartmaterial, men inte alla. 

Visade lägen kan vara förenklade och schematiska. Bland annat kan elkablar för mellan- 

och lågspänning samt en nätstation komma i konflikt med de tänkta avloppsledningarna. 

Öckerö kommun har egna ledningar som till exempel drickvattenledningar. 

12.7.1 Skyddsåtgärder 

Ledningars och kablars lägen ska säkerställas i samband med detaljprojektering av 

överföringsledningarna. Vid korsning av ledningar måste korsningen utformas på sådant 

sätt att ledningarna skyddas mekaniskt och termiskt. Ledningsägare ska kontaktas i god 

tid för eventuell samordning och samförläggning i området och ska beredas möjlighet att 

delta i utformningen av korsningar med rörledningar.  

12.7.2 Slutsats 

Med föreslagna skyddsåtgärder bedöms risken för påverkan på andra ledningar kunna 

hanteras.  

12.8 Naturmiljö 

På västra Hönö finns Ersdalens naturreservat som har ett rikt fågelliv, bland annat häckar 

ejder och vitfågel utanför. Det ligger drygt 3 km från Björkö. Vid anläggning av 

landanslutningen för överföringsledningen på Björkö kan sprängning förekomma. Dock är 

avståndet stort och sprängning kommer att ske i begränsad omfattning.  

Överföringsledningar kommer att anläggas inom strandskyddat område på Björkö och 

passera i vattnet inom strandskyddat område vid norra Kalvsund och utanför Ledskär. 

Det är dock enbart frågan om dagar, högst några veckor i samband med anläggandet 

som allmänhetens tillträde kan begränsas. När ledningarna ligger på plats kommer 

strandskyddet inte att påverkas. 

12.8.1 Skyddsåtgärder 

Sprängning ska planeras i tiden så att störning undviks på häckande fåglar och däggdjur 

med ungar. 

12.8.2 Slutsats 

Strandskyddet vid Björkö, Ledskär och norra Kalvsund påverkas helt tillfälligt i samband 

med själva anläggandet av ledningen. När nedläggningen är slutförd påverkas inte 

strandskyddet. 

Om skyddsåtgärder vidtas för att förhindra störning från sprängning bedöms 

konsekvenserna jämfört med nollalternativet bli små. 
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13 Förutsedd miljöpåverkan vattenverksamhet – drift 

13.1 Marinbiologi 

13.1.1 Ålgräs 

Påverkan på ålgräs under driftsfasen bedöms som obetydlig. Det som potentiellt kan 

påverka ålgräs under driftsfasen är ett ledningsbrott med efterföljande utsläpp av 

obehandlat avloppsvatten. Förutsatt att övervakning sker via egenkontroll och underhåll 

för att minimera risken för ledningsbrott och snabb åtgärd om det ändå händer bedöms 

påverkan från ett ledningsbrott som liten.  

13.1.2 Bottenfauna samt mossdjur 

Påverkan på mossdjur under driftsfas bedöms som obetydlig. Då ledningen i sig utgör ett 

hårdbottensubstrat kan denna komma att koloniseras av mossdjur. Den yta som kan 

komma att utgöra habitat för mossdjur är ca 960 m2. 

13.1.3 Påverkan på sjöfart  

Sjöfarten kommer inte att påverkas av sjöledningarna under driftskedet, förutom att 

ankringsförbud kommer att råda i ledningskorridorerna. Förbud mot ankring kommer att 

skyltas med tavlor iland. Ledningarnas läge kommer att föras in i sjökort.  

13.1.4 Skyddsåtgärder 

Kontroll av sjöledningar med avseende på läckor sker inom ramen för egenkontrollen och 

görs dagligen via övervakning i pumpstationer. Sjöledningar underhålls regelbundet och 

besiktigas vart femte år med hjälp av dykare. 

13.1.5 Slutsats 

Konsekvenserna av överföringsledningarna i driftsfasen bedöms som obetydliga i 

förhållande till nollalternativet. Övervakning av ledningssystemet och möjlighet att 

upptäcka läckor ingår redan i den dagliga egenkontrollen och bra system för upptäckt 

finns. 

14 Förslag till kontrollprogram 

Kontrollprogram kommer att upprättas vid flera olika tillfällen. Ett kontrollprogram för 

vattenverksamheten kommer att tas fram i samband med detaljprojekteringen för 

ledningsförläggningen. Kontrollprogrammet kommer att samrådas med 

tillsynsmyndigheten i god tid innan arbeten påbörjas. 

Kontrollprogram för den miljöfarliga verksamheten kommer att tas fram dels för 

anläggningsfasen, dels för den framtida driften. Kontrollprogrammen kommer att 

samrådas med tillsynsmyndigheten. 
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15 Risk och säkerhet 

15.1 Egenkontroll 

För att säkra drift och kontrollfunktioner arbetar Öckerö kommun kontinuerligt efter 

tillverkarnas riktlinjer och anvisningar som finns för utrustning och processer inom 

verksamheten. Som ett led i detta är ett egenkontrollprogram infört för att säkerställa att 

verksamhetens arbete bedrivs på systematiskt sätt och dokumenteras. 

Periodiska besiktningar genomförs vart annat år och syftet är att bedöma om 

verksamheten bedrivs enligt gällande tillstånd och villkor samt att granska egenkontrollen 

i övrigt. I samråd med tillsynsmyndigheten har vissa periodiska besiktningar fokuserat på 

ledningsnätet. Revisionsbesiktning på elanläggningen utförs vart tredje år. 

15.2 Skydd mot haveri och driftstörningar 

Fysiskt skydd 

Avloppsreningsverkets område är inhägnat och låst. Pumpstationer och liknande 

anläggningsdelar hålls låsta och endast behörig personal har tillträde.  

IT-säkerhet 

Öckerö kommun arbetar aktivt och kontinuerligt med att öka IT-säkerheten inom 

verksamheten genom exempelvis brandväggar och antivirusprogram och löpande 

utbildning för medarbetare. Styrsystem skyddas från intrång och det finns rutiner för att 

hantera eventuella störningar på systemen. 

15.3 Processäkerhet 

Inom verksamheten görs riskanalyser fortlöpande. Riskerna för brand, stora 

maskinhaverier, haveri/kollaps av betongkonstruktioner, elavbrott, kemikalieutsläpp 

värderas och åtgärder beslutas allteftersom det bedöms nödvändigt. 

I samband med ombyggnation kommer risker i det framtida avloppsreningsverket att 

hanteras i detaljplaneringen. Risker som särskilt ska beaktas är: 

• Förvaring och hantering av brandfarlig vara. Framförallt avses hantering av 

etanol som kolkälla. Man behöver exempelvis klassa området där explosionsrisk 

kan uppstå. 

• Arbetsmiljörisker. Ett stort arbete under projekteringen är att minimera 

arbetsmiljörisker både under ordinarie drift och underhållsarbete.  

• Lagring och hantering av kemikalier. 

• Reservkraft, kritisk styrning och grovrening planeras vara kopplad till reservkraft. 

Vilka ytterligare funktioner som ska prioriteras utreds. 
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Avloppsreningsverket är bemannat vardagar under normala arbetstider. Resterande tid 

övervakas anläggningen av beredskapspersonal. Avloppspumpstationerna övervakas 

kontinuerligt och har larmfunktioner. 

Det finns rutiner, instruktioner och checklistor för driften av avloppsreningsverket. Daglig 

rondering dokumenteras och händelser så som driftstörningar registreras. 

Driftövervakningssystemet samlar in data dygnet runt. Därutöver sker manuell 

journalföring över driftförhållandena. Avvikelser dokumenteras och hanteras. I de fall 

störningen kan leda till överskridanden av villkor i tillstånd kontaktas tillsynsmyndigheten 

och åtgärder vidtas. 

Tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor finns och föreståndare är 

utsedd. Nytt sådant tillstånd kommer att sökas i samband med en utökning av 

verksamheten.  

Redundans 

Den framtida processen har redundans för i stort sett hela avloppsreningsverket. På 

viktiga pumpar och maskiner ska full redundans installeras. Flera av processtegen har två 

eller tre linjer vilket innebär att 50% eller mer av reningskapaciteten kan upprätthållas 

även vid större underhållsarbeten. 

Avloppsreningsverket är även designat med en hög hydraulisk kapacitet eftersom 

inläckaget på ledningsnätet är stort i dagsläget. De nya överföringsledningarna kommer 

att ha en positiv inverkan och minska inläckaget och Öckerö kommun arbetar 

kontinuerligt för att minska inläckaget. 

16 Samlad bedömning 

Den samlade verksamheten ger upphov till ett antal miljökonsekvenser där utsläpp till 

vatten är den mest signifikanta för avloppsreningsverket och påverkan på bottenfauna 

och flora och grumling är de mest signifikanta för nedläggning av överföringsledningar. I 

denna MKB har, utöver utsläpp till vatten, bedömning av verksamhets påverkan genom 

utsläpp till luft, buller, avfall, hantering av kemiska produkter, transporter, natur-, kultur- 

och friluftsliv, samt hushållning med naturresurser beskrivits och bedömts jämfört med 

nollalternativet. Vidare har påverkan från anläggning av överföringsledningar beskrivits 

och bedömts samt den påverkan som uppkommer från överföringsledningarna under 

drift. Även klimatanpassning och risk och säkerhet har beskrivits. Nedan följer en 

sammanfattning av bedömningarna. 

16.1 Miljökonsekvenser miljöfarlig verksamhet kap 9  

16.1.1 Anläggning 

Ombyggnationen kommer att pågå samtidigt som avloppsreningsverket ska vara i drift. 

Under tiden ombyggnationen sker kan störningar förekomma i form av mer buller än 

vanligt, men det är under en begränsad tidsperiod. Öckerö kommun kommer att planera 

arbetet i samband med projekteringen och samråda ombyggnadsplanen med 
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tillsynsmyndigheten. Sammantaget bedöms konsekvenserna generellt som små med 

vidtagande av föreslagna skyddsåtgärder. 

16.1.2 Drift 

Utsläpp till vatten 

I och med kapacitetsökningen på avloppsreningsverket kommer utsläpp av näringsämnen 

och syreförbrukande ämnen att öka jämfört med dagens medelutsläpp. Jämfört med 

nollalternativet förväntas istället en minskning, både i utsläppshalter och i 

utsläppsmängder för BOD7 och för fosfor. För kvävemängderna förväntas en liten ökning. 

Ombyggnationen av avloppsreningsverket bedöms ge större redundans och därmed en 

större säkerhet. 

De nya överföringsledningarna bedöms förbättra situationen på ledningsnätet avseende 

tillskottsvatten och bräddningar särskilt på Öckerö och Björkö där det idag finns 

kapacitetsproblem.  

Recipientutredningen visade att haltökningen av kväve och fosfor vid ett fullt nyttjat 

tillstånd är så liten, att det inte skulle påverka den ekologiska kvoten. Utifrån 

syrgasförhållandena i havsområdet kring Stora Kalvsund i nuläget och den, relativt 

bakgrunden, låga ökning i syrgasförbrukning som de föreslagna villkorshalterna skulle ge 

upphov till, finns ingen risk för syrgasbrist i vattenförekomsten vid ett utökat tillstånd. Och 

bottenfaunautredningen visade att den nuvarande påverkan från avloppsreningsverket på 

bottenfaunan bedöms vara liten. Ett framtida ökat utsläpp bedöms ge endast en marginell 

ökad påverkan på bottenfaunan. 

Sammanfattningsvis bedöms verksamhetens utsläpp inte försämra statusen/potentialen i 

Stora Kalvsund och inte heller äventyra möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna i 

vattenförekomsten.  

Konsekvenserna bedöms, med de skyddsåtgärder som identifierats, som små jämfört 

med nollalternativet.  

Luft och lukt 

Utgående luft från de delar av processen som kan lukta samlas upp och leds ut via 

luktrening.  

Konsekvenserna på utsläppen till luft bedöms som små jämfört med nollalternativet då de 

luktande processdelarna av anläggningen är inbyggda och luften leds via luftrening innan 

utsläpp.  

Buller 

Den sökta verksamheten bedöms inte medföra en ökad bullersituation jämfört med 

nollalternativet och konsekvenserna bedöms som små. 
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Transporter 

Transporter till och från Pinan bedöms inte försämra förutsättningarna för att uppnå MKN 

för kvävedioxid (NO2) och partiklar som PM10 respektive PM2,5 då antalet transporter är 

få.  

Konsekvenserna av den utökade verksamheten bedöms bli obetydliga jämfört med 

nollalternativet gällande transporter. 

Skyddade områden 

Ansökt verksamhet bedöms inte påverka några riksintressen, Natura 2000-områden, 

naturreservat eller fågelskyddsområden. Verksamheten bedöms inte heller påverka 

vattenkvaliteten på badplatserna. 

Konsekvenserna bedöms som obetydliga jämfört med nollalternativet. 

Hushållning med naturresurser  

Kemikalieförbrukningen kommer att öka med avseende på polymer och 

fällningskemikalie, vilket gör att konsekvenserna bedöms som måttliga. 

Avloppsreningsverket kommer att byggas om med hållbara lösningar som möjliggör 

resurssnål energiförbrukning, men förbrukningen av energi ökar med ökad belastning. 

Konsekvenserna med avseende på energi bedöms som små. Slamhanteringen kommer 

att vara oförändrad, men slammängderna kommer att öka utifrån ökad belastning, men 

konsekvenserna bedöms som små. Avfallshanteringen kommer också att öka med ökad 

belastning. Sammantaget bedöms konsekvenserna för hushållning med naturresurser 

som små. Flera förbättringar görs, men förbrukningen av till exempel kemikalier ökar med 

ökad belastning. 

Klimat 

Nya byggnader ska utföras med rekommenderade säkerhetsmarginaler för nybyggnation 

i förhållande till högsta högvatten. Framkomligheten kontrolleras ytterligare i samband 

med detaljplanering. 

I nollalternativet tillkommer inga nya byggnader utan verksamheten bedrivs som idag, i 

byggnader med tillräcklig säkerhetsmarginal. Konsekvenserna av den utökade 

verksamheten bedöms bli obetydliga jämfört med nollalternativet gällande 

översvämningar. 

16.2 Miljökonsekvenser vattenverksamhet kap 11 

16.2.1 Anläggning 

Grumling 

Används en schaktfri metod som styrd borrning, vilket är huvudalternativet för förläggning 

av ledningen bedöms påverkan från grumlig vara obetydlig till liten, beroende av 

sedimentspridningens omfattning runt utgångshålet.  
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Används schaktning/muddring och återfyllning bedöms påverkan från grumling som stor.  

Sedimentspridning till följd av förläggning av ledningen ovanpå botten bedöms som 

obetydlig.  

I nollalternativet kommer troligen ledningsförstärkningar att göras i framtiden, men i det 

korta perspektivet kommer inga nya ledningar att läggas varför föreslaget alternativ 

bedöms ge obetydliga konsekvenser jämfört med nollalternativet om schaktfri metod 

används, men stora konsekvenser om schaktning/muddring används. 

Marinbiologi  

Om schaktfri metod används, vilket är huvudalternativet förväntas ålgräset varken 

påverkas av direkt fysisk påverkan eller sedimentspridning varpå påverkan blir obetydlig.  

Schaktning/muddring och återfyllning bedöms ge stor påverkan på ålgräs.  

Påverkan på bottenfaunan under anläggningsfas bedöms som obetydlig. Den påverkan 

som kan förekomma är på enskilda individer, ej på bottenfaunasamhället i området. 

Utsläpp till vatten 

Konsekvenserna bedöms som små eller obetydliga jämfört med nollalternativet. Risken 

för utsläpp till vatten i samband med nedläggningen av ledningarna är små och högst 

tillfällig. 

Buller 

Konsekvenserna av buller i samband med anläggning av överföringsledningar bedöms bli 

obetydliga eller måttliga jämfört med nollalternativet. Buller kommer att förekomma helt 

tillfälligt. För metoder som traditionell schakt och schaktfri metod förväntas riktlinjerna 

kunna innehållas med god marginal. Vid sprängning kommer störningar att uppkomma, 

men de är tillfälliga och kan hanteras med föreslagna skyddsåtgärder. 

Arkeologisk utredning 

Ledningsförläggningen är planerad så att ledningen kommer minst 50 meter ifrån 

fartygslämningen i enlighet med länsstyrelsens beslut och själva arbete ska planeras så 

att ingen påverkan på lämningen uppkommer. Bedömningen är att varken ledningen eller 

arbetet med anläggningen av ledningen kommer att komma inom 50 meter från objektet. 

Påverkan på sjöfart  

Ingen fartygstrafik kommer att hindras från att nå sin destination och ingen hamn kommer 

att bli avskuren, förutom eventuellt Fiskehamnen och Stakeskärshamnen under ett antal 

timmar. Fartyg kan under kortare perioder behöva välja andra farleder. Det finns flera 

alternativa leder; öster om Björkö, utomskärs väster om Öckerö och in mellan Hälsö och 

Källö-Knippla. 

Andra ledningar 
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Med föreslagna skyddsåtgärder bedöms risken för påverkan på andra ledningar kunna 

hanteras.  

Naturmiljö 

Om skyddsåtgärder vidtas för att förhindra störning från sprängning bedöms 

konsekvenserna för skyddade naturmiljöer jämfört med nollalternativet bli små. 

Strandskyddet vid Björkö, Ledskär och norra Kalvsund påverkas helt tillfälligt i samband 

med själva anläggandet av ledningen 

16.2.2 Drift 

Konsekvenserna av överföringsledningarna i driftsfasen bedöms som obetydliga i 

förhållande till nollalternativet. Övervakning av ledningssystemet och möjlighet att 

upptäcka läckor ingår redan i den dagliga egenkontrollen och bra system för upptäckt 

finns. 

16.3 Samlade skyddsåtgärder 

Nedan följer en sammanställning av de skyddsåtgärder som ska vidtas för att minimera 

påverkan på miljö och människors hälsa. 

16.3.1 Anläggningsskede 

• Öckerö kommun kommer att ta fram en plan för hur ombyggnationen av 

avloppsreningsverket ska gå till i samband med projekteringen. Planen ska 

samrådas med tillsynsmyndigheten. 

• Krav kommer att ställas på entreprenörens fordon för att förebygga risken för 

utsläpp till mark eller vatten dessa.  

• Det kan bli aktuellt med omhändertagande och sedimentering av länsvatten.  

• Utrustning för sanering av utsläpp ska finnas lätt tillgänglig för att hindra ett 

eventuellt utsläpp att nå mark, dagvatten och/eller grundvatten.  

• Kemikalier lagras invallat och väderskyddat.  

• Samtliga befintliga byggnader klarar en säkerhetsmarginal på 0,5 meter över 

högsta högvatten och nya byggnader kommer att anpassas med en 

säkerhetsmarginal på 1 meter över högsta högvatten (RCP8,5, 2021). 

Stödsystem och kringutrustning ska också anpassas till erforderliga 

säkerhetsmarginaler. Framkomligheten på fastigheten och åtkomst i allt 

väsentligt ska tas med i detaljprojekteringen. 

• Vid samtliga landanslutningar går det att effektivt begränsa grumlingsspridning 

med siltgardiner eller bubbelridåer. Vid Björkö kan effekten av sådana åtgärder 

vara något sämre när ström- eller vågpåverkan är kraftig. Dock är det betydligt 

mindre finkorniga sediment där, och de är sannolikt rena. 
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• Vid nedläggning och schaktning för ledningar i området närmast 

Stakeskärshamnen bör grumling undvikas i möjligaste mån. I det fall schaktning 

kommer att utföras bör grumlingsskydd i form av siltgardiner, bubbelridå eller 

motsvarande, användas kring arbetsområdet. 

• Om en grumlande metod väljs ska tidpunkten för ledningsnedläggningen styras 

till att minimera påverkan på ålgräs, det vill säga när vattentemperaturen är under 

8° C. 

• Buller från verksamheten ska i möjligaste mån begränsas vid bostäder i enlighet 

med riktvärdena i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser 

(NFS 2004:15). 

• Vid sprängning i vatten ska fisk först skrämmas bort. 

• Sprängning ska planeras i god tid och på tidpunkter som begränsar störningar för 

närboende och så att störning undviks för häckande fåglar och däggdjur med 

ungar. 

• Närboende ska informeras i god tid innan sprängningsarbeten.  

• Om muddermassor skulle uppkomma i samband med schaktning i 

Stakeskärshamnen ska sedimenten provtas och bedömas utifrån 

Naturvårdsverkets föreskrifter om mottagning och deponering, kriterier och 

förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall 

(NFS 2004:10). Massorna kommer att transporteras från området i vattentäta 

containrar och lämnas till godkänd anläggning för omhändertagande.  

• Vid detaljprojektering inför nedläggning av överföringsledningar mellan Björkö 

och Pinan kommer särskild hänsyn tas till fartygslämningen L 1960:7175. 

Ledningens föreslagna läge är mer än 50 meter från lämningen och om 

detaljprojekteringen visar att det är nödvändigt kan ledningens läge justeras så 

att tillräcklig marginal erhålls. Nödvändiga arbetet ska planeras så att påverkan i 

samband med förläggningen inte sker. 

• Arbeten i farleder som kan utgöra hinder för sjöfarten kommer i god tid att 

anmälas till Sjöfartsverket och VTS Göteborg (Vessel Traffic Service, Göteborgs 

hamns trafikledningscentral). Sjöfartsverket kommer att annonsera störningar och 

föreslå alternativa rutter i publikationen UfS (Underrättelser för Sjöfarande) som 

all yrkestrafik håller sig uppdaterad med. 

• Flytande hinder kommer att markeras med föreskriven utmärkning och ljus. 

Bogserbåtar kommer att ha föreskrivna dagersignaler och ljus som visar annan 

sjöfart att de utför bogsering. Arbetsbåtar kommer att finnas som varnar sjötrafik 

som kommer för nära arbetsområdet. 

• Ledningars och kablars lägen ska säkerställas i samband med detaljprojektering 

av överföringsledningarna. Vid korsning av ledningar måste korsningen utformas 

på sådant sätt att ledningarna skyddas mekaniskt och termiskt. Ledningsägare 
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ska kontaktas i god tid för eventuell samordning och samförläggning i området 

och ska beredas möjlighet att delta i utformningen av korsningar med 

rörledningar.  

16.3.2 Driftsskede 

• Öckerö kommun fortsätter arbeta aktivt för att minimera tillskottsvatten i 

spillvattenledningarna. 

• Öckerö kommun genomför ett arbete för att säkra mätningarna av bräddat vatten 

på ledningsnätet för att bättre kunna rikta insatser för att minska bräddning. 

• De processdelar som bedöms kunna ge upphov till lukt, inloppsdelarna och 

slamhanteringen är/kommer att vara inbyggda och förses med undertryck. 

Luftutsläppen styrs till utsläppspunkter som förses med luktrening. 

• Öckerö kommun ställer krav på de leverantörer som upphandlas. Miljökrav ställs 

på tunga fordon, med en totalvikt över 3,5 ton. Lastbilarna får vara maximalt åtta 

år gamla och ska uppfylla kraven i Euro VI eller högre.  

• Arbete pågår kontinuerligt med riskbedömning av kemikalier samt begränsning 

och utfasning av kemikalier på kemikalieinspektionens PRIO-listor.  

• Krav på energieffektivitet kommer att ställas vid upphandling av utrustning med 

hög energiförbrukning. 

• Förbud mot ankring kommer att skyltas med tavlor iland. Ledningarnas läge 

kommer att föras in i sjökort. 

16.4 Uppfyllelse av miljömål, riksintressen och Natura 2000  

Miljömål 

Nedan redovisas en genomgång av verksamhetens efterlevnad av de regionala och 

nationella målen.  

Bedömningen är att Öckerö kommun med ansökt verksamhet inte motverkar eller 

försämrar möjligheterna till att nå de nationella målen eller de regionala delmålen. 

 
Begränsad klimatpåverkan 

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 

klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 

klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den 

biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar 

utveckling inte äventyras. 

Regionala Tilläggsmål 

1. En ekonomi oberoende av fossila bränslen.  

https://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/1-Begransad-klimatpaverkan/
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Utsläppen av växthusgaser minskas vid energiförsörjning och industriprocesser: År 2030 med 80 

procent jämfört med 1990. 

2. Ökad andel förnybar energianvändning.  

År 2030 ska andelen förnybar energi öka till minst 80 procent. 

Kommentar 

Antalet transporter kommer att öka marginellt och Öckerö kommun ställer långtgående krav på 

tunga transporter vid upphandlingar. I dagsläget värms delar av reningsverket upp av en 

bergvärmeanläggning och utredning pågår för att förse reningsverket med solceller. 

 
Frisk luft  

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas 

Regionala Tilläggsmål 

1. Minskade utsläpp av kväveoxider 

År 2030 ska utsläppen av kväveoxider från samtliga verksamheter ha minskat till 8 700 ton. 

2. Minskade utsläpp av flyktiga organiska ämnen 

År 2030 ska utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) ha minskat till   22 600 ton per år från 

samtliga verksamheter. 

3. Minskade utsläpp av partiklar (PM2,5)  

År 2030 ska utsläppen av partiklar (PM2,5) ha minskat till 2 900 ton per år. 

Kommentar 

Utsläppen av luft från reningsverket bedöms inte medföra skada på människors hälsa, djur, 

växter eller kulturvärden.  

Antalet transporter kommer att öka marginellt och Öckerö kommun ställer långtgående krav på 

tunga transporter vid upphandlingar. 

 
Giftfri miljö 

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota 

människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära 

noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av 

naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna. 

Regionala Tilläggsmål 

Ej relevant 

Kommentar 
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Öckerö kommun arbetar med uppströmsarbete för att farliga ämnen inte ska spolas ner i 

avloppet. Öckerö kommun arbetar också med sin egen kemikaliehantering och har rutiner för 

hantering och för att byta ut kemikalier mot mindre skadliga då det är möjligt. 

 
Ingen övergödning 

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på 

människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig 

användning av mark och vatten. 

Regionala Tilläggsmål 

1. Minskade utsläpp av ammoniak  

År 2030 ska utsläppen av ammoniak ha minskat till 8 200 ton per år. 

2. Minskad transport av näringsämnen i vattendrag  

År 2025 ska halterna av kväve och fosfor i länets kustmynnande och Vänermynnande vattendrag 

vara minskande jämfört med referensperioden 2009–2015. 

Kommentar 

Reningsverket bedöms kunna byggas om för en kapacitetsökning och klara av skärpta 

utsläppshalter jämfört med nu gällande villkor. Utsläppsmängderna av näringsämnen vid fullt 

utnyttjat tillstånd (framtid jämfört med nutid) blir dock liknande, en liten minskning för BOD7, en 

liten ökning för kväve och en minskning för fosfor. 

 
God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 

medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 

utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 

och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 

Regionala Tilläggsmål 

5. Samhället anpassas till klimatförändringarna  

Bebyggelse och infrastruktur ska lokaliseras och utformas med hänsyn till extrema 

väderhändelser och den pågående klimatförändringen. 

Kommentar 

Reningsverket är placerat i ett område som berörs av havsnivåhöjning vilket tas hänsyn till vid 

projekteringen.  

Reningsverket bedöms inte påverka närliggande natur- och kulturvärden. Anläggandet av 

överföringsledningar kan påverka lokala naturvärden, men skyddsåtgärder ska vidtas och 

påverkan är tillfällig. 
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Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska 

mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, 

upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, 

kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden 

ska skyddas mot ingrepp och andra störningar 

Regionala Tilläggsmål 

3. Bevarade grunda marina ekosystem 

År 2025 ska produktiviteten och funktionen hos grunda marina ekosystem vara bevarad. 

4. Bevarade fornlämningar under havsytan 

År 2025 är minst 80 % av antalet fornlämningar under ytan som berörs av exploatering till havs 

bevarade. 

Kommentar 

Anläggandet av överföringsledningar kommer att ske delvis inom grunda havsområden. En 

påverkan kan uppkomma tillfälligt, men i förlängningen kan det vara positivt eftersom 

ledningarna ska skyddas av ledningsrätt och kräver viss hänsyn som ankringsförbud som är 

positivt för den grunda botten. 

Inom undersökt ledningskorridor för överföringsledningarna finns en lagskyddad fornlämning. 

Hänsyn tas till den vid vidare projektering och justeringar kan göras så att den inte påverkas. 

 

 

Riksintressen och Natura 2000-områden 

Avloppsreningsverket bedöms inte påverka några riksintressen eller Natura 2000-

områden negativt. 

Anläggning av överföringsledningar kan komma att beröra riksintresse för 

kommunikation, men den påverkan är tillfällig. Inför anläggandet görs noggrann planering 

och de som kan beröras ska informeras i god tid. Bedömningen är därför att påverkan på 

riksintresset är försumbar. Anläggandet av överföringsledningarna kan också komma att 

påverka Fiskehamnen och/eller Stakeskärshamnen, men endast tillfälligt. Fiskehamnen 

ingår i riksintresse för yrkesfisket. Anläggande av överföringsledningar bedöms inte 

påverka något annat riksintresse eller något Natura 2000-område  

17 Samråd 

Samråd har genomförts i enlighet med bestämmelserna i MB. Avloppsreningsverk är en 

verksamhet som finns uppräknad i 6 § MBF och som alltid antas medföra en betydande 
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miljöpåverkan. Prövningen omfattas därför av kravet på genomförande av 

avgränsningssamråd.  

Öckerö kommun har genomfört avgränsningssamråd med berörda myndigheter, 

närboende, närliggande verksamheter, ideella organisationer samt allmänheten som kan 

antas bli berörda av den aktuella verksamheten. De synpunkter som framfördes har 

beaktats vid upprättandet av tillståndsansökan och denna MKB. Länsstyrelsen 

meddelade 2021-01-27 de aspekter som de anser är särskilt viktiga att behandla i MKB:n. 

Länsstyrelsen synpunkter har beaktats i ansökan och dess bilagor. En 

samrådsredogörelse finns framtagen och redovisas i Bilaga A 9. 
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Arbetet med denna miljökonsekvensbeskrivning har utförts av en projektgrupp med Anna 

Berts (Sweco Environment AB) som uppdragsledare. Övriga deltagare i projektgruppen 

är Jennie Fälth, projektledare Öckerö kommun, Svante Roupé Sweco och Anna Thyrén 

underkonsult till Sweco. Experthjälp har inhämtats av Sandra Andersson och Johanna 

Bergkvist på Marine Monitoring AB angående bedömningar av ledningsförläggningens 

påverkan på marina habitat. 

Anna Berts har arbetat med miljöfrågor i närmare 20 år inom kommunal verksamhet, hos 

verksamhetsutövare och som konsult. Anna har arbetat med tillsynsfrågor för miljöfarlig 

verksamhet i ett antal kommuner samt som miljöingenjör med fokus på avlopps- och 

vattenrening. Anna arbetar huvudsakligen med tillståndsprövningar för miljöfarlig 

verksamhet avseende avloppsreningsverk.   

Jennie Fälth är projektledare hos Öckerö kommun. Hon har arbetat med VA-

processrelaterade frågor i över 10 år. 

Svante Roupé har mer än 30 års erfarenhet av bland annat MKB och teknisk beskrivning 

av vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken. 

Anna Thyrén har arbetet med framtagande av miljökonsekvensbeskrivningen för 

industriverksamheter under drygt 20 år och har lång erfarenhet av liknande uppdrag.  

Anna Thyrén har ingenjörsexamen i ekoteknik från dåvarande Mitthögskolan. 

Sandra Andersson Specialkunskap inom naturvärdesbedömningar, ekologisk status, 

ålgräsrestaurering och hårdbottenstaxonomi 

Johanna Bergkvist Fil Dr Marin kemisk ekologi, specialistkunskap taxonomi bottenfauna. 
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1. Inledning 

För att möta den ökade spillvattenbelastningen i framtiden inom Öckerö kommun planeras för en 
uppgradering av Pinans reningsverk på norra Hönö. Detta medför dels att åtgärder är nödvändiga på 
själva reningsverket, dels att förstärkningar behöver göras på ledningsnätet mellan Björkö och Pinan 
och Öckerö och Pinan. Marine Monitoring AB har fått i uppdrag av Sweco Environment AB att bedöma 
påverkan på marina habitat inom ledningssträckningen. Vid bedömningen har habitatens skyddsvärde 
beaktats.  

I de inventeringar som utförts under 2020 och 2021 har två skyddsvärda biotoper som kan komma att 
påverkas av den planerade ledningsdragningen påträffats, ålgräsängar och upprättstående mossdjur 
(Figur 1). Ålgräs förekommer bland annat inom delar av de områden där nedläggning av nya ledningar 
planeras, framför allt i anslutning till reningsverket (Andersson och Bergkvist 2020). Ålgräs skapar en 
komplex tredimensionell struktur och är därför en viktig livsmiljö och uppväxtplats åt många marina 
organismer. Förutom att ålgräs har en viktig ekologisk roll binder plantorna sedimentet och dämpar 
vågrörelser och förhindrar således grumling och erosion. Ålgräset fungerar även som en buffert mot 
koldioxidutsläpp då det binder kol. Generellt anses ålgräsängar ha ett högt bevarandevärde. De är 
utpekade som hotade eller minskande habitat både av Ospar och i Helcom, och bedöms som sårbara 
(VU) i den svenska rödlistan (SLU Artdatabanken 2020). Anledningen till att ålgräsängar bedöms som 
ett hotat habitat är att en minskad utbredning av ålgräs har rapporterats under senare år samt att 
ängarnas återhämtning är långsam. 

Biotopen upprättstående mossdjur är enligt Helcom klassad som nära hotad (NT) och finns även 
uppsatt bland Länsstyrelsens bevarandevärden i Västerhavet (Helcom 2013, Länsstyrelsen 2020). I den 
utförda inventeringen utgjordes habitatet av mossdjur av arterna Flustra foliacea och Alcyonidium sp. 
som påträffades i varierande tätheter på hårdbotten inom stora delar av den inventerade 
ledningskorridoren (Fransson m.fl. 2021). Mossdjur påträffades även i hög täckningsgrad fastsittande 
på befintliga ledningar och ledningstyngder (Fransson m.fl. 2021). Biotopen gynnas av starka 
bottenströmmar och är en viktig miljö för biologisk mångfald då den utgör ett substrat som är attraktivt 
för andra marina organismer, exempelvis hydroider, havstulpaner och andra mossdjur. På grund av sitt 
sätt att växa skapar de en komplex tredimensionell miljö som kan utgöra skydd för smådjur och fisk 
(Helcom 2013). 
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Figur 1. Flygbild över planerad ledningskorridor där inventering av marina habitat utförts mellan 

Stakeskärshamnen på Öckerö, Hönö, Kalven och Björkö. På kartan illustreras även föreslagen ledningssträckning 

samt förekomst av påträffade marina habitat där hårdbotten med upprättstående mossdjur och ålgräsängar 

bedöms vara de skyddsvärda biotoper som kan komma att påverkas av ledningsdragningen. Källa flygfoto: 

©2021 Google. ©2021 Aerodata International Surveys, CNES/Airbus, Lantmäteriet/Metria, Maxar Technologies, 

Kartdata ©2021. 



3 
 

1.1 Anläggningsfas 

I den tekniska beskrivningen anges att ledningen är 400 mm i diameter. Där ledningen går från land till 
vatten eller tvärtom förläggs den under markytan och havsbottnen, detta kan göras antingen med 
schaktning/fyllning eller styrd borrning (SWECO 2021). Djupet där ledningen övergår från att förläggas 
under havsbotten till att placeras ovan havsbotten är beroende av förläggningsmetod och även av 
område men djupet är minst 2,5 meter. Där ledningen placeras ovanpå botten tyngs den ner med 
betongvikter (SWECO 2021).  

Under anläggningsfasen kan påverkan på marina habitat förekomma i form av direkt fysisk påverkan 

då ledningen placeras på botten eller grävs ned. Förläggning av ledningen samt arbeten som utförs på 

mjukbotten orsakar även en ökad grumling i vattenmassan. Den ökade partikelkoncentrationen leder 

bland annat till en minskad sikt i det påverkade området samt en ökad sedimentering i angränsande 

områden. Vid sedimentspridning kan även miljögifter bundna i sedimentet frigöras och spridas. 

1.2 Driftsfas 

Under driftsfasen kan påverkan förekomma om ett ledningsbrott med följande utsläpp av obehandlat 
avloppsvatten uppstår. Under förutsättning att systemet kan känna igen ett ledningsbrott och stänga 
av flödet med en begränsad tillförsel som följd blir påverkan troligen inte betydande. Spridningen av 
avloppsvatten i samband med ett ledningsbrott är beroende av djup och vattenomsättning och 
påverkan förväntas bli större i grunda skyddade områden i jämförelse med djupa strömsatta områden. 
Grunda skyddade områden kan påverkas dels från själva utsläppet, dels vid påföljande 
underhållsarbeten. Risken för ledningsbrott är sannolikt större i grunda områden till följd av bland 
annat båttrafik. Påverkan kan även förekomma om ledningen flyter upp vid eventuell gasbildning. 
Utöver detta utgör ledningen ett nytt hårt substrat där den läggs på botten med mjukt (sand, lera, silt) 
substrat. 

1.3 Bedömningsmetodik 

I denna bedömning har konsekvenserna bedömts utifrån SWECO:s fyra-gradiga skala: 

- Obetydlig påverkan används vid bedömningen att verksamheten i stort saknar betydelse för 
bedömd aspekt. 

- Liten påverkan används vid bedömningen att verksamheten i begränsad omfattning påverkar 
bedömd aspekt, men risk för skada eller olägenhet av egentlig betydelse för människors hälsa 
eller miljön föreligger inte. Konsekvensen bedöms som liten. 

- Måttlig påverkan används vid bedömningen att verksamheten påverkar bedömd aspekt, men 
att risken för skada eller olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön är måttlig 
och kan begränsas med skyddsåtgärder. Konsekvenserna bedöms som måttliga. 

- Stor påverkan används vid bedömningen att verksamheten påverkar bedömd aspekt, vilket 
innebär risk för skada eller olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön. 
Skyddsåtgärder krävs för att undvika påtaglig skada. Konsekvenserna bedöms som stora. 

2. Bedömning av påverkan 

Befintliga habitat i anslutning till ledningen utsätts för en fysisk påverkan när ledningen läggs på botten 

eller grävs ner. I anslutning till land kan de marina habitaten även påverkas av sedimentspridning som 

främst påverkar ljustillgång och syreupptag hos vegetationen. Vid förläggning av ledningen samt 

arbeten som utförs på mjukbotten kan även miljögifter bundna i sedimentet frigöras och spridas. 

Inom sträckan för ledningsdragning där ålgräs förekommer planeras ledningen placeras under 

havsbotten. Om metoden utgörs av schaktning/fyllning sker en direkt fysisk påverkan på ålgräset. 

Ålgräset kan även påverkas av en förväntad sedimentation. Inom sträckan där mossdjur förekommer 
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kommer ledningen placeras ovan havsbotten och mossdjuren kommer således utsättas för fysisk 

påverkan inom områden där ledningen placeras på mossdjuren. 

2.1 Sedimentspridning 

Förläggning av ledningen samt arbeten som utförs på mjukbotten kan orsaka en ökad grumling av 

vattenmassan. Den ökade partikelkoncentrationen leder bland annat till en minskad sikt i det 

påverkade området samt en ökad sedimentering i angränsande områden. Storleken av den 

sedimentplym som skapas vid ingreppet påverkas av hur bottensubstratet ser ut och av vilken metod 

som används. Hur suspenderade partiklar sprids över ett område bestäms till stor del av 

sedimentpartiklarnas storlek och strömförhållanden. Grumlingen är ofta kortvarig och förekommer 

endast under nedläggning och upptag av ledningen samt vid eventuella underhållsarbeten. 

Vid sedimentspridning till följd av förläggning av ledningen kan även miljögifter bundna till sedimentet 

frigöras och spridas. Vilka miljögifter som kan frigöras beror på vilka miljögifter som finns samt vilket 

sorts sediment som förekommer i området.  

2.1.1 Anläggningsfas 

Används en schaktfri metod som styrd borrning för förläggning av ledningen bedöms påverkan från 

grumlig vara obetydlig till liten, beroende av sedimentspridningens omfattning runt utgångshålet. 

Används schaktning/muddring och återfyllning bedöms påverkan från grumling som stor. 

Sedimentspridning till följd av förläggning av ledningen ovanpå botten bedöms som obetydlig.  

Vid schaktning/muddring och återfyllning finns det även risk för spridning av miljögifter bundna till 

sedimentet. Provtagning av sediment har utförts i Stakeskärshamnen på Öckerö inför anläggning av en 

pir i hamnen (COWI 2020). Vid undersökningen togs prover på nio punkter längs med piren. Resultatet 

av provtagningen visade på koppar i halter som överskrider riktvärdet för klass 4 stor avvikelse samt 

klass 5 mycket stor avvikelse. Även kadmium, kvicksilver och zink uppmättes i halter inom klass 4 stor 

avvikelse (COWI 2020). PAH:er uppmättes i halter klassificerade i klass 4 hög halt eller klass 5 mycket 

hög halt på samtliga provpunkter (COWI 2020). ΣPCB7 uppmättes i halter i klass 4 hög halt i punkter 

över hela området, på två punkter noterades halter i klass 5 mycket hög halt. Halten av tennorganiska 

föreningar uppmättes i samtliga prover till halter i klass 5 mycket hög halt (COWI 2020). 

Miljökvalitetsnormen (MKN) för antracen (0,02 mg/kg TS) överskreds på flera punkter och MKN för 

TBT (1,6 µg/kg TS) överskreds på samtliga punkter. 

2.1.2 Driftsfas 

Påverkan från sedimentspridning under driftsfasen bedöms som obetydlig. Det som potentiellt kan 

leda till påverkan under driftsfasen är ett ledningsbrott med påföljande underhållsarbete under vilket 

grumling samt spridning av miljögifter i sedimentet kan förekomma. 

2.1.3 Skyddsåtgärder 

För att förhindra sedimentspridning bör siltgardin eller motsvarande användas vid samtliga 

landdragningar. Även vid eventuella underhållsarbeten som ger upphov till grumling ska siltgardin eller 

motsvarande användas för att minska påverkan på marina habitat. 

Vid förläggning i hamnen på Öckerö finns det risk för spridning av de miljögifter som finns bundna i 

sedimentet. Vid Hönö Pinan finns det risk för negativ påverkan på ålgräsängen till följd av försämrad 

ljustillgång på grund av grumling och sedimentpålagring. Grumlingen är ofta tillfällig medan 

sedimentpålagringen kan vara mer varaktig framför då området bedöms vara skyddat från exponering 

av vågor och strömmar. 
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Används styrd borrning bör siltgardin eller motsvarande användas vid utgångshålet för att förhindra 

sedimentspridning alternativt utförs den styrda borrningen till större djup där påverkan på närliggande 

habitat blir obetydlig.  

 

2.2 Ålgräs 

Ålgräs förekommer inom delar av de områden där nedläggning av nya ledningar planeras, framför allt 
i anslutning till reningsverket Pinan (ca 18 000 m2) (Figur 2). Vid den planerade ledningen mellan Björkö 
och Kalven noterades inget ålgräs, undantaget en förhållandevis liten yta (130 m2) på närliggande 
sedimentbotten (ca 30 m från planerad ledning) (Andersson och Bergkvist 2020). Ålgräsets areella 
utbredning kan variera mellan år och eftersom utbredningen av ålgräs baseras på ett 
investeringstillfälle 2020 kan vegetationsfri sedimentbotten inom grundområdet mellan Hönö och 
Öckerö utgöra potentiella ålgräsbottnar. 

2.2.1 Anläggningsfas 

Påverkan på ålgräs under anläggningsfasen är beroende på vilken förläggningsmetod som används. 

Inom sträckan för ledningsdragning där ålgräs förekommer planeras ledningen läggas under 

havsbotten, antingen med styrd borrning eller schaktning/fyllning.  

Styrd borrning är den metod som bedöms ge minst påverkan på ålgräs. Längs den föreslagna 

ledningssträckningen planeras styrd borrning utföras i berg inom områden med ålgräs och 

utgångshålet hamnar utanför gränsen för befintligt ålgräs (SWECO 2021). Därmed förväntas ålgräset 

varken påverkas av direkt fysisk påverkan sedimentspridning eller varpå påverkan blir obetydlig. 

Schaktning/muddring och återfyllning bedöms ge stor påverkan på ålgräs. Dels genom en direkt fysisk 

påverkan där ålgräs grävs bort där ledningen ska läggas ned, dels genom en ökad sedimentation som 

kan påverka ålgräset negativt. Sedimentspridning kan också leda till att miljögifter i sedimentet sprids 

vilket kan påverka ålgräset negativt. 

I den tekniska beskrivningen framgår inte hur brett område som påverkas vid schaktning. Vid 

antagandet att diket blir fem meter brett och att båda ledningarna läggs i en ledningsgrav skulle 

ledningsförläggningen resultera i att ca 200–250 m2 ålgräs försvinner vid landanslutningen till 

reningsverket Pinan, motsvarande ca 1–1,5 % av befintligt ålgräs i området. Om det krävs två separata 

ledningsgravar beräknas ca 3% av befintligt ålgräs i området försvinna. Det bör beaktas att den 

beräknade ytan baseras på inventering av ålgräs vid ett tillfälle och det finns potentiella ålgräsbottnar 

utanför befintlig ålgräsäng inom ledningssträckningen. Utöver det ålgräs som försvinner förväntas 

också en fysisk påverkan på ålgräs i direkt anslutning till diket. Det finns även en möjlighet att ålgräs 

återkoloniserar den nya sedimentytan efter nedläggning av ledningen. 

En ökad sedimentation som konsekvens av grumligare vatten resulterar i minskat ljusinsläpp och 

övertäckning vilket har en negativ påverkan på ålgräs som inte klarar omfattande pålagring av 

sediment. Ålgräs kräver mycket goda ljusförhållanden för att överleva då plantan behöver försörja en 

stor del andel icke-fotosyntetiserande biomassa (rötter och jordstammar) och sedimentet där de växer 

är ofta syrefritt vilket resulterar i att mycket av det syre som produceras vid fotosyntesen transporteras 

ned till rötterna för att motverka att giftig vätesulfid tränger in i plantan (Moksnes 2019). På natten 

behöver ålgräset ta upp syre ur vattnet för att motverka sulfidförgiftning. Ålgräs är därmed mycket 

känsligt för uppgrumling av sediment, dels för att det försämrar ljustillgången, dels att ökad 

sedimentation på bladen minskar plantans förmåga att ta upp syre ur vattnet (Moksnes 2019).  
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Figur 2. Flygbild över vattenområdet i anslutning till reningsverket på Hönö med utbredning av ålgräs och 

föreslagen ledningssträckning. På kartan illustreras även djupet utifrån en multibeam-mätning utförd av Marin 

Miljöanalys (2020) i gråskala (0,2 m intervall). De två markerade djupkurvorna motsvarar 2,4 m och 2,5 m djup 

Lokaliseringen för utgångshålet vid styrd borrning planeras ligga utanför gränsen för ålgräset. Källa flygfoto: 

©2021 Google. ©2021 Aerodata International Surveys, CNES/Airbus, Lantmäteriet/Metria, Maxar Technologies, 

Kartdata ©2021. 
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2.2.2 Driftsfas 

Påverkan på ålgräs under driftsfasen bedöms som obetydlig. Det som potentiellt kan påverka ålgräs 
under driftsfasen är ett ledningsbrott med följande utsläpp av obehandlat avloppsvatten. Under 
förutsättning att systemet kan känna igen ett ledningsbrott och stänga av flödet med en begränsad 
tillförsel som följd bedöms påverkan av utsläpp av obehandlat avloppsvatten till följd av ett 
ledningsbrott generellt som liten. Denna bedömning innefattar inte påföljande underhållsarbeten 
vilket kan ge upphov till en större påverkan på ålgräset. Spridningen av avloppsvatten i samband med 
ett ledningsbrott är beroende av djup och vattenomsättning och påverkan förväntas bli större i grunda 
skyddade områden i jämförelse med djupa strömsatta områden. Skulle ledningen flyta upp vid 
eventuell gasbildning i ledningen till följd av avsaknad av betongvikter kan ålgräset över ledningen 
slitas upp med rötterna. Det innebär en negativ effekt på ängen och påverkan blir måttlig till stor 
beroende av metod för att lägga ner ledningen igen. Risk att ledningen flyter upp förekommer endast 
om ledningen grävs ned, vid styrd borrning i berg finns det ingen risk att ledningen flyter upp. 

2.2.3 Skyddsåtgärder 

Vid styrd borrning bör siltgardin eller motsvarande användas vid utgångshålet för att förhindra 

sedimentspridning. Siltgardin eller motsvarande bör användas vid samtliga landdragningar för att 

förhindra sedimentspridning. Används siltgardin eller motsvarande vid schaktning bedöms påverkan 

minska och bedöms i stället som måttlig då den fysiska påverkan kvarstår.  

Påverkan på ålgräset blir mindre om sedimentspridning förekommer då vattentemperaturen sjunker 

under 8° C (Moksnes 2019). 

 

2.3 Mossdjur 

Under den videoinventering av ledningssträckningen som utförts noterades mossdjur på hårdbotten 

samt på befintliga ledningar i området (Fransson m.fl. 2021). I havsområdet mellan Hönö och Kalven 

förekom mossdjur fastsittande på stora delar av hårdbotten på djup över 10 m. Täckningsgraden var 

hög framför allt på vertikala ytor av blottad häll och på block i området. Väster om Kalven påträffades 

mossdjur på hårdbotten från ca 10 m djup. Norr om Kalven utgjordes hårdbotten till stor del av block 

och sten på vilka höga förekomster av mossdjur påträffades. I området påträffades ett flertal befintliga 

ledningar och kablar där mossdjur observerades fastsittande på de befintliga ledningarna (Figur 3) 

(Fransson m.fl. 2021). 

 

Figur 3. Förekomst av mossdjuret Flustra foliacea på befintlig ledning norr om Kalven.  
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2.3.1 Anläggningsfas 

Under anläggningsfasen påverkas mossdjur på hårdbotten i de delar där ledningen läggs direkt på 

mossdjuren vilket motsvarar en yta på 12 m2. Påverkan sker endast på enskilda individer, ej på 

mossdjurssamhället i området. Påverkan på mossdjur under anläggningsfasen bedöms som således 

som obetydlig. 

2.3.2 Driftsfas 

Påverkan på mossdjur under driftsfas bedöms som obetydlig. Då ledningen i sig utgör ett 

hårdbottensubstrat kan denna komma att koloniseras av mossdjur. Den yta som kan komma att utgöra 

habitat för mossdjur är ca 960 m2. 

2.3.3 Skyddsåtgärder 

Inga skyddsåtgärder bedöms nödvändiga för mossdjur.  

 

2.4 Bottenfauna 

Ledningen mellan Björkö och reningsverket Pinan går genom vattenförekomsten Stora Kalvsund, där 
den ekologiska statusen för djupintervallet 5–20 meter klassats som måttlig med avseende på 
kvalitetsfaktorn bottenfauna (Bergkvist m.fl. 2020). I Stora Kalvsund noterades totalt 120 arter, 
bottenfaunan dominerades av ormstjärnan Amphiura filiformis och musslorna Kurtiella bidentata, 
Abra nitida och Nucula nitidosa (Bergkvist m.fl. 2021). 

2.4.1 Anläggningsfas 

Samtliga prover för bottenfauna inom Stora Kalvsund är tagna på ett djup mellan 16–25 meter, på 

detta djup kommer ledningen placeras ovanpå botten och tyngas ner med betongvikter. Påverkan på 

bottenfaunan under anläggningsfas bedöms som obetydlig. Den påverkan som kan förekomma är på 

enskilda individer, ej på bottenfaunasamhället i området. 

2.4.2 Driftsfas 

Påverkan på bottenfaunan under driftsfas bedöms som obetydlig. Det som potentiellt kan påverka 

bottenfaunan under driftsfasen är ett ledningsbrott med följande utsläpp av obehandlat avloppsvatten 

och eventuell syrebrist som följd. Under förutsättning att systemet kan känna igen ett ledningsbrott 

och stänga av flödet med en begränsad tillförsel som följd bedöms påverkan som obetydlig.  

2.4.3 Skyddsåtgärder 

Inga skyddsåtgärder bedöms nödvändiga för bottenfauna.  
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3. Slutsatser 
Påverkan under anläggningsfasen bedöms som obetydlig till stor beroende på vilken anläggningsmetod 

som används (Tabell 1). Används en schaktfri metod som styrd borrning för förläggning av ledningen 

bedöms den fysiska påverkan och effekter från sedimentspridning på marina habitat vara obetydlig. 

Används schaktning/muddring och återfyllning bedöms påverkan den fysiska påverkan och effekter 

från sedimentspridning och risk för spridning av eventuella miljögifter som stor till måttlig. Där 

ledningen läggs ovan botten bedöms påverkan som obetydlig.  

Tabell 1. Bedömning av påverkan under anläggningsfas. 

 Sedimentspridning Ålgräs Mossdjur Bottenfauna 

Styrd borrning obetydlig/liten* obetydlig** - - 

Schaktning stor stor-måttlig*** - - 

Förläggning på botten obetydlig - obetydlig obetydlig 

* obetydlig med förutsättningen att siltgardin eller motsvarande används vid utgångshålet 
** obetydlig med förutsättning att utgångshålet hamnar utanför gränsen för befintligt ålgräs 
*** måttlig påverkan med förutsättningen att siltgardin eller motsvarande används 

 
Påverkan under driftsfasen bedöms som obetydlig avseende sedimentspridning samt påverkan på 

mossdjur och bottenfauna (Tabell 2). Påverkan bedöms som obetydlig till stor för ålgräs (Tabell 2), där 

ledningsbrott eller att ledningen flyter upp kan leda till påverkan på ålgräset. 

Tabell 2. Bedömning av påverkan under driftsfas. 

 Sedimentspridning Ålgräs Mossdjur Bottenfauna 

Driftsfas obetydlig obetydlig-stor obetydlig obetydlig 

 

Vid anläggningsfasen bör siltgardin eller motsvarande användas för att förhindra sedimentspridning 

samt för att minska påverkan på ålgräs (Tabell 3). Inga skyddsåtgärder bedöms nödvändiga för 

mossdjur eller bottenfauna. 

Tabell 3. Behov av skyddsåtgärder. 

 Sedimentspridning Ålgräs Mossdjur Bottenfauna 

Siltgardin eller motsvarande X X - - 

 

3.1 Tidsperiod för att minska påverkan från sedimentspridning 
Olika organismgrupper har olika tidsperioder då de är som mest känsliga för störningar. Enligt 

Länsstyrelsen Västra Götaland bör arbeten i vatten företrädesvis ske under perioden 1 oktober till 31 

mars då den biologiska aktiviteten är som lägst (Länsstyrelsen Västra Götaland 2021). Arbetstiden kan 

dock behöva anpassas lokalt med hänsyn till känsliga perioder för arter som förekommer på platsen 

(Länsstyrelsen Västra Götaland 2021). Den skyddsvärda biotop påträffad i de utförda inventeringarna 

som bedöms påverkas mest av sedimentspridning under anläggningsfasen är ålgräsängar, graden av 

påverkan beror dock på vilken förläggningsmetod som används. Specifikt för ålgräs blir påverkan 

mindre om sedimentspridning förekommer då vattentemperaturen sjunker under 8°C (Moksnes 

2019). Med avseende på ålgräs samt Länsstyrelsens rekommendation är den tidsperiod som anses ge 

minst påverkan av sedimentspridning från anläggning av ledningen 1 oktober till 31 mars, dock med 

hänsyn till vattentemperatur. 
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Bilaga A 3 Marinarkeologi undersökning utredning steg 1 samt meddelande från länsstyrelsen
om utförd arkeologisk utredning



 
 

Arkeologisk utredning, steg 1, av ett bottenområde  
mellan Björkö, Öckerö och Hönö, Öckerö kommun 

Antikvarisk bakgrund 
I förhållande till Öckerö kommuns ny översiktsplan – Utblick Öckerö, kommer kom-
munen att växa till cirka 18 000 invånare fram till 2040. En så stor stigning från da-
gens cirka 13 000 kommer innebära en ökad belastning på spill- och drickvattensyste-
men samt ökad belastning på Pinans avloppsreningsverk (reningsverk). För att klara 
den ökade belastningen behöver reningsverket byggas ut och få en ökad kapacitet. 
Även kommunens ledningsnät behöver utökas med nya ledningar för att kunna klara 
överföringar till reningsverket (Öckerö kommun, 2018). Under samrådsförfarandet har 
Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutat att en marinarkeologisk utredning, steg 1, ska 
utföras. Länsstyrelsen tilldelat Stiftelsen Bohusläns museum att utföra den arkeolo-
giska utredningen.  
 

Utredningsområdet 
Utredningsområdet ligger i Stora Kalvsund, mellan Björkö, Kalven, Öckerö och Hönö, 
i Öckerö kommun, Västra Götaland län, och omfattar en yta på omkring 0,44 kvadrat-
kilometer (Figur 1). Vattendjupet i det sonarkarterade området sträcker sig ned till 25 
meter.  
 
 

Kulturmiljö och tidigare arkeologiska undersökningar 
Kalvsund är en viktig historisk ankringsplats. Fram till 1658 var Lilla Kalvsund och 
Stora Kalvsund Norges sydligaste hamnar och samlingsplats för nordiska flottor. Hi-
storiska källor nämner, bland annat: ett sjöslag (Slaget i Kalfsund) mellan konung Ha-
kon och hertig Erik Magnusson 1309 (Fredberg, 1922, p.840; Brusewitz, 1864, p.223) 
och att nordmän samma år kapade ett strandat engelskt fartyg i Kalvsund (Karlsson, 
1995, p. 141); att kung Hans av Danmark låg med sin karavell i Kalvsund 1485 
(Karlsson, 1995, p.54); och att konung Fredrik II ankrat sina skepp i Kalfsundet år 
1585 (Brusewitz, 1864, p.224). Senare intensifierades sjöfarten både för handelsflottan 
och i synnerhet under sillperioder (Karlsson, 1995; Fredberg, 1922). 
 
I Kulturmiljöregistret finns en fartygslämning (L1960:7175) som ligger inom utred-
ningsområdet och två fartygslämningar (L1960:8143 och L1960:8144) som ligger i 
närheten av rutten i dess södra del (Figur 2). 
L1960:7175 (Öckerö 337) är registrerat som cirka 25 meter lång fartygslämning av ett 
kravellfartyg lokaliserat av MASG (Marinarkeologiska sällskapet, Götheborgskretsen) 



 
 

2004. Vraket ligger utanför nordvästra spetsen på ön Kalven, cirka 42 meter från land, 
på en svagt sluttande botten i Ö-V riktning.  Lämningen beskrivs enligt följande:  
Den norra sidan av skeppskonstruktionen är delvis exponerad. Spanten är 25–35 cm 
breda och 30 cm höga. Mellanrummet mellan spanten varierar mellan 5 och 15 cm. 
Garnering och bordläggning är omkring 3 tum tjock. Fartyget är mycket kraftigt och 
verkar huvudsakligen vara byggt av ek, men lösa konstruktionstimmer av furu som kan 
höra till skott eller innergarnering har också observerats. En dendrokronologisk ana-
lys år 2009 ger som yngsta årtal vinterhalvåret 1777/78. Lämningen kan mot bak-
grund av denna datering troligen identifieras som skeppet Prinz von Hessenstein, som 
strandade i Stora Kalvsund i april 1794. Skeppet fördes av en kapten Nilsson och hade 
en last av bland annat papper. Auktion på bärgade inventarier och last hölls i Göte-
borg den 20 och 23 maj år 1794 (RAÄ, 2021). 
 
L1960:8143 (Öckerö 346) och L1960:8144 (Öckerö 347) är inte bekräftade i fält och 
antikvarisk bedömning saknas. 
L1960:8144 beskrivs i Kulturmiljöregistret som en 15 meter lång och 5 meter bred 
fartygslämning. L1960:1843 beskrivs som en 4,5 meter lång och 2 meter bred fartygs-
lämning utan ytterligare information.  
 
Ingen av lämningarna är markerade som vrak på moderna sjökort. 
 
Det var endast i utredningsområdets norra del som tidigare marinarkeologiska under-
sökningar utförts (Figur 2). 2003 genomfördes en utredning i förbindelse med plane-
rad sjöförläggning av nya 20 kV elkablar mellan Hjuvik och Öckerö. Utredningen be-
stod av tre moment: 1. Geofysisk kartläggning med side-scan sonar; 2. dykbesiktning 
av vid kartläggningen registrerade anomalier; och 3. Punktdykningar på utvalda plat-
ser utmed den planerade kabelsträckningen i syfte att fastställa förekomst av eventu-
ella kulturlager. Som resultat påträffades en del flinta, slagg och stenkol utspritt över 
hela området, dock inte tillräcklig utsträckning för att det skall vara befogat att tala om 
ett regelrätt kulturlager (von Arbin, 2003).  
 
 



 
 

Resultat  

Bottenkarteringen av ledningskorridorer utfördes av Marin Miljöanalys AB på upp-
drag av Sweco Environment AB i oktober 2020. Side-scan sonar som användes varav 
modellen DSME S150-A, och körningen genomfördes med frekvens på 900 kHz samt 
en sökbredd på 80-100m (Marin Miljöanalys AB, 2021). 
Sonardatat granskades därefter av marinarkeologisk personal på Bohusläns Museum 
för att lokalisera indikationer som kan vara av arkeologiskt intresse. Edgar 
Wróblewski genomförde granskningen den 17 augusti 2021. Underlaget analyserades 
med hjälp av programvaran DeepView 5.2 och Sonarwiz 7 v.7. 
Indikationerna sammanställs i en katalog samt med en närbild av indikationen, be-
skrivning och en position. De uttagna indikationerna klassificerades därefter av i föl-
jande tregradig skala, där ’1’ är osäkert arkeologiskt objekt, ’2’ sannolikt, och ’3’ ett 
säkert arkeologiskt objekt. 
 
Granskningen har gjort det möjligt att identifiera många konstgjorda föremål (kablar, 
rörledningar, däck, etc.), men ingen kan tydligt beskrivas som en arkeologisk lämning 
(Figur 3). 
 
 

Åtgärdsförslag 
Även om sonar-data inte visade tydliga arkeologiska indikationer, anser Bohusläns 
museum att lämningar registrerade i Kulturmiljöregistret bör besiktigas i fält av ma-
rinarkeologer. Syftet med en besiktning skulle vara att avgränsa fartygslämning 
L1960:7175. I nuläget är fartygslämning L1960:7175 markerad i Kulturmiljöregistret 
som en punkt (otillräcklig geometri/shape) som ligger ca. 52m från planerad ledning.  
På detta sätt kan den skyddande buffertzonen inte fastställas exakt. 
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Figurindex 

Figur 1. Karta över utredningsområdet. Skala 1:24 000. 
 
Figur 2. Karta över utredningsområdet med registrerat lämningar. Skala 1:10 000. 
 
Figur 3. Exempel på sonar-bild i DeepView med lart synligt rör. 
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Resultat av genomförd arkeologisk utredning, steg 1, ARV Pi-
nan, Öckerö kommun 
  
Under augusti 2021 genomfördes en arkeologisk utredning, steg 1, inom ett 
vattenområde enligt Länsstyrelsens beslut 2021-07-13, med Öckerö kom-
mun som uppdragsgivare. Det planerade arbetsföretaget omfattar förlägg-
ning av VA-ledningar på havsbotten mellan Björkö, Öckerö och Hönö. Un-
dersökaren Bohusläns museum har till Länsstyrelsen inlämnat en resultatre-
dogörelse (bilaga). 
 
Resultat 
Utredningen hade som syfte att avgöra förekomst av eventuella tidigare ej 
kända fornlämningar. Arbetet har omfattat arkeologisk granskning av en 
geofysisk uppmätning av den planerade ledningskorridoren (sidescan so-
nar).  
 
Inga tidigare okända kultur- eller fornlämningar påträffades inom utred-
ningsområdet. Vid nordvästra sidan av Kalven finns fartygslämningen 
L1960:7175, som är lagskydda fornlämning. Fartygslämningen ligger inom 
utredningsområdet (bilaga figur 2). Avståndet mellan fartygslämningen och 
den planerade ledningsdragningen är ca 50 meter. Undersökaren föreslår att 
fartygslämningens utbredning ska säkerställas genom en arkeologisk insats.  
 
Länsstyrelsen bedömning och fortsatta åtgärder 
Utredningen har visat att det angivna utredningsområdet med stor sannolik-
het inte innehåller okända forn- och kulturlämningar. Notera dock att det 
finns en diskrepans mellan utredningsområdets utbredning och det 
”sonarkarterade” vattenområdet; det senare något mindre. Det utredda vat-
tenomådet är således ”sonarkarterat område” som presenterat i undersöka-
rens PM-rapport, figur 2.  
 
Vad gäller fartygslämningen L1960:7175 ser Länsstyrelsen inget överhäng-
ande behov att låta avgränsa fornlämningens utbredning på havsbotten. 
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Detta under villkor att ingen del av arbetsföretaget (ledningsförläggning, ar-
betsområde, uppankringar) kommer inom 50 meter från fornlämningens po-
sition. Planerat ingrepp inom denna 50-meterszon är tillståndspliktigt enligt 
kulturmiljölagen 2 kap. Ansökan om ingrepp i fornlämning ställs till Läns-
styrelsen Västra Götalands län. Länsstyrelsen råder dock verksamhetsutöva-
ren att detaljplanera förläggningen så att ett sådant ingrepp undviks.  
 
Geometri för aktuell fartygslämning finns att hämta från Fornsök (ESRI 
shape, sweref99 TM). Positionen ligger sannolikt centralt i lämningen. 
 
 
För Länsstyrelsen Västra Götaland 
 
Thomas Bergstrand, antikvarie 
 
 
Bilaga 

1. Undersökarens redogörelse om genomförd utredning. Godkänd vers-
ion Länsstyrelsen 2021-09-03. 

https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/aca8767b-0c46-4913-98ea-e1baf6cbc409


 
 

Arkeologisk utredning, steg 1, av ett bottenområde  
mellan Björkö, Öckerö och Hönö, Öckerö kommun 

Antikvarisk bakgrund 

I förhållande till Öckerö kommuns ny översiktsplan – Utblick Öckerö, kommer kom-

munen att växa till cirka 18 000 invånare fram till 2040. En så stor stigning från dagens 

cirka 13 000 kommer innebära en ökad belastning på spill- och drickvattensystemen 

samt ökad belastning på Pinans avloppsreningsverk (reningsverk). För att klara den 

ökade belastningen behöver reningsverket byggas ut och få en ökad kapacitet. Även 

kommunens ledningsnät behöver utökas med nya ledningar för att kunna klara överfö-

ringar till reningsverket (Öckerö kommun, 2018). Under samrådsförfarandet har Läns-

styrelsen i Västra Götaland beslutat att en marinarkeologisk utredning, steg 1, ska utfö-

ras. Länsstyrelsen tilldelat Stiftelsen Bohusläns museum att utföra den arkeologiska ut-

redningen.  

 

Utredningsområdet 

Utredningsområdet ligger i Stora Kalvsund, mellan Björkö, Kalven, Öckerö och Hönö, 

i Öckerö kommun, Västra Götaland län, och omfattar en yta på omkring 0,44 kvadrat-

kilometer (Figur 1). Vattendjupet i det sonarkarterade området sträcker sig ned till 25 

meter.  

 

 

Kulturmiljö och tidigare arkeologiska undersökningar 

Kalvsund är en viktig historisk ankringsplats. Fram till 1658 var Lilla Kalvsund och 

Stora Kalvsund Norges sydligaste hamnar och samlingsplats för nordiska flottor. Histo-

riska källor nämner, bland annat: ett sjöslag (Slaget i Kalfsund) mellan konung Hakon 

och hertig Erik Magnusson 1309 (Fredberg, 1922, p.840; Brusewitz, 1864, p.223) och 

att nordmän samma år kapade ett strandat engelskt fartyg i Kalvsund (Karlsson, 1995, 

p. 141); att kung Hans av Danmark låg med sin karavell i Kalvsund 1485 (Karlsson, 

1995, p.54); och att konung Fredrik II ankrat sina skepp i Kalfsundet år 1585 (Brusewitz, 

1864, p.224). Senare intensifierades sjöfarten både för handelsflottan och i synnerhet 

under sillperioder (Karlsson, 1995; Fredberg, 1922). 

 

I Kulturmiljöregistret finns en fartygslämning (L1960:7175) som ligger inom utred-

ningsområdet och två fartygslämningar (L1960:8143 och L1960:8144) som ligger i när-

heten av rutten i dess södra del (Figur 2). 

L1960:7175 (Öckerö 337) är registrerat som cirka 25 meter lång fartygslämning av ett 

kravellfartyg lokaliserat av MASG (Marinarkeologiska sällskapet, Götheborgskretsen)  



 
 

 

2004. Vraket ligger utanför nordvästra spetsen på ön Kalven, cirka 42 meter från land, 

på en svagt sluttande botten i Ö-V riktning.  Lämningen beskrivs enligt följande:  

Den norra sidan av skeppskonstruktionen är delvis exponerad. Spanten är 25–35 cm 

breda och 30 cm höga. Mellanrummet mellan spanten varierar mellan 5 och 15 cm. 

Garnering och bordläggning är omkring 3 tum tjock. Fartyget är mycket kraftigt och 

verkar huvudsakligen vara byggt av ek, men lösa konstruktionstimmer av furu som kan 

höra till skott eller innergarnering har också observerats. En dendrokronologisk analys 

år 2009 ger som yngsta årtal vinterhalvåret 1777/78. Lämningen kan mot bakgrund av 

denna datering troligen identifieras som skeppet Prinz von Hessenstein, som strandade 

i Stora Kalvsund i april 1794. Skeppet fördes av en kapten Nilsson och hade en last av 

bland annat papper. Auktion på bärgade inventarier och last hölls i Göteborg den 20 och 

23 maj år 1794 (RAÄ, 2021). 

 

 
         Figur 1Karta över utredningsområdet. Skala 1:24 000. 



 
 

L1960:8143 (Öckerö 346) och L1960:8144 (Öckerö 347) är inte bekräftade i fält och 

antikvarisk bedömning saknas. 

L1960:8144 beskrivs i Kulturmiljöregistret som en 15 meter lång och 5 meter bred far-

tygslämning. L1960:1843 beskrivs som en 4,5 meter lång och 2 meter bred fartygsläm-

ning utan ytterligare information.  

 

Det var endast i utredningsområdets norra del som tidigare marinarkeologiska under-

sökningar utförts (Figur 2). 2003 genomfördes en utredning i förbindelse med planerad 

sjöförläggning av nya 20 kV elkablar mellan Hjuvik och Öckerö. Utredningen bestod 

av tre moment: 1. Geofysisk kartläggning med side-scan sonar; 2. dykbesiktning av vid 

kartläggningen registrerade anomalier; och 3. Punktdykningar på utvalda platser utmed 

den planerade kabelsträckningen i syfte att fastställa förekomst av eventuella kulturla-

ger. Som resultat påträffades en del flinta, slagg och stenkol utspritt över hela området, 

dock inte tillräcklig utsträckning för att det skall vara befogat att tala om ett regelrätt 

kulturlager (von Arbin, 2003).  

 

 

Resultat  

Bottenkarteringen av ledningskorridorer utfördes av Marin Miljöanalys AB på uppdrag 

av Sweco Environment AB i oktober 2020. Side-scan sonar som användes varav mo-

dellen DSME S150-A, och körningen genomfördes med frekvens på 900 kHz samt en 

sökbredd på 80-100m (Marin Miljöanalys AB, 2021). Kartering täcker 82% av utred-

ningsområdet.  

Sonardatat granskades därefter av marinarkeologisk personal på Bohusläns Museum för 

att lokalisera indikationer som kan vara av arkeologiskt intresse. Edgar Wróblewski ge-

nomförde granskningen den 17 augusti 2021. Underlaget analyserades med hjälp av 

programvaran DeepView 5.2 och Sonarwiz 7 v.7. 

Indikationerna sammanställs i en katalog samt med en närbild av indikationen, be-

skrivning och en position. De uttagna indikationerna klassificerades därefter av i föl-
jande tregradig skala, där ’1’ är osäkert arkeologiskt objekt, ’2’ sannolikt, och ’3’ ett 

säkert arkeologiskt objekt. 

 

Granskningen har gjort det möjligt att identifiera många konstgjorda föremål (kablar, 

rörledningar, däck, etc.), men ingen kan tydligt beskrivas som en arkeologisk lämning. 

 

 

Åtgärdsförslag 

Även om sonarkarteringen inte visade tydliga arkeologiska indikationer, anser Bohus-

läns museum att lämningar registrerade i Kulturmiljöregistret bör besiktigas i fält av 

marinarkeologer. Syftet med en besiktning skulle vara att avgränsa fartygslämning 

L1960:7175. I nuläget är fartygslämning L1960:7175 markerad i Kulturmiljöregistret 

som en punkt (otillräcklig geometri/shape) som ligger ca. 52m från planerad ledning. 



 
 

Därmed kan den skyddande buffertzonen inte fastställas exakt. 

 

 

 

 

 
         Figur 2 Karta över utredningsområdet med registrerat lämningar. Skala 1:10 000. 
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Mikroskräp  
Efter samråd med Länsstyrelsen i Västra Götaland gällande nytt tillstånd inför 
utbyggnaden av Pinans avloppsreningsverk har Länsstyrelsen bett Öckerö kommun att 
redovisa förutsättningarna (tekniska lösningar, kostnadsuppskattning, förväntad 
miljönytta) för att minska utsläppet av mikroskräp från avloppsreningsverket. För att 
redovisa detta har en litteraturstudie genomförts där resultat från utredningar och 
underökningar fram till idag sammanställts.  

1 Vad är mikroskräp  

Med mikroskräp avses partiklar som är mindre än 5 mm och som inte naturligt hör 
hemma i naturen. Partiklarna kan vara syntetiska eller av processade naturmaterial, 
exempelvis plast, gummi, glas, metall, förbränningspartiklar, cellulosafiber, bomull och ull. 
De delas ofta upp i icke-syntetiska antropogena fibrer och mikroplast. Mikroplast i sin tur 
delas in i två undergrupper:   

 Primär mikroplast – industriellt tillverkade mikropartiklar som tillsätts i vissa tvätt- 
och rengöringsprodukter samt i kosmetiska produkter.   

 Sekundär mikroplast – mikrofibrer från textilier, färgrester och fragment från 
nedbrytningen av större plastföremål och plastskräp. 

Mikroskräp delas ofta in i två storlekskategorier;> 300 μm och >20 μm  

2 Källor till mikroskräp i marin miljö.   

Stort strandskräp bryts med tiden ner till mindre mikroskräp, men även skräp som slängs i 
städer, i naturen och längs vägar fragmenteras över tid. Andra betydande källor av 
mikroskräp är slitage från vägtrafik, spridning från konstgräsplaner och andra 
utomhusanläggningar med gummigranulat samt industrier som hanterar dessa material. 
Även utgående vatten från avloppsreningsverk introducerar mikroskräp till marin miljö, 
med ursprung i de hushåll och annan verksamhet som är påkopplade på svenska 
avloppsledningsnät. Från avloppsreningsverken kommer både Icke-syntetiska 
antropogena fibrer och mikroplastpartiklar. 

IVL har på uppdrag av Naturvårdsverket, som ett första steg, kartlagt viktiga källor i 
Sverige till utsläpp av mikroplast i havet. Den enskilt största källan kommer från 
vägtrafiken med ca 8 190 ton/år producerad mängd mikroplast/år, varav 7 670 ton 
kommer från däckslitage [1]. Några övriga källor från IVL:s studie redovisas nedan i tabell 
1. För många av källorna har man inte kunnat uppskatta hur stora delar som når sjöar, 
hav och vattendrag. De källor som kunnat uppskattas är de som har utsläpp direkt i 
vatten såsom båttrafik, fiske och avloppsreningsverk. Det saknas även fastställda 
metoder för att övervaka mikroskräp [2] och analysmetoderna är inte helt anpassade att 
analysera så komplexa vatten som tex avloppsvatten och oftast görs en visuell 
bedömning av provet innan det analyseras [3].  
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Tabell 1 Några exempel på källor till utsläpp av mikroplaster från IVL:s studie  
 

Källa Producerad 
mängd 

mikroplast 
(ton/år) 

Spridningsväg till 
vattenmiljön 

Beräknad 
mängd 
mikroplast som 
når havet 
(ton/år) 

Vägtrafik 8 190 Dagvatten, diffusa 
utsläpp 

Ingen data 

Konstgräsplaner 
 

1 640–2 460 Dagvatten Ingen data 

Båtskrov 
 

160–740 Direkt till vattnet  160–740 

Tvättvatten 
 

8–950 Avloppsreningsverk 0,2–19 

Industriell produktion 
och hantering av 
primärplast  

310–530 Avloppsreningsverk 
Dagvatten  

Ingen data  

Målning av byggnader 130–250 Dagvatten, via 
avloppsreningsverk  

Ingen data  
  

Bojar mm 
  

2–180 Direkt i vatten  2–180 

Hygienprodukter 66 Avloppsreningsverk Utgående 
vatten 1,3 
Slam ingen 
data  

Från fiskeredskap 
 

4–46 Direkt till vattnet 4–46 

Behandling av organiskt 
avfall 

26 (>2mm) Diffusa utsläpp till 
recipienter  

Ingen data  

Inomhusdamm 
 

1–19 Avloppsreningsverk  0,02–0,38 

Nedskräpning  Ingen data Dagvatten eller 
direkt till vattenmiljön  

Ingen data  

Plaståtervinning 
  

Ingen data Luftburet, dagvatten  Ingen data  

Deponier Ingen data Avloppsreningsverk, 
alt diffusa utsläpp till 
recipient 

Ingen data  

Täckplast inom 
jordbruket 
  

Ingen data Diffusa utsläpp Ingen data  

Utsläpp från fartyg  
 

Ingen data Direkt till 
vattenmiljön  

Ingen data  

Blästring  Ingen data, 
troligen små 

mängder 

Avloppsreningsverk, 
alt utsläpp från 
industrier  

Ingen data  

Läkemedel  Ingen data, 
troligen små 

mängder 

Avloppsreningsverk Ingen data  

Källa Magnus et al 2016, reviderad 2017. [4] 
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I ett andra steg har identifiering och prioritering av källor genomförts. Naturvårdsverket 
skriver att det har varit svårt att bedöma vilka källor som är mest skadliga för miljön 
eftersom den data som finns tillgänglig varit mycket osäker. Därför har bedömningen och 
prioriteringen baserats på avvägningar mellan utsläppens storlek, risken för punktutsläpp 
och sannolikheten för att utsläppet av mikroplaster från källan når hav, sjöar och 
vattendrag. 

Betydande källor till utsläpp av mikroplast i Sverige [1]:   

 Industriell produktion och hantering av primärplast  

 Väg- och däck  

 Konstgräsplaner  

 Textiltvätt  

 Båtbottenfärg  

 Nedskräpning 

Inkommande vatten är källan till den största delen mikroskräp som släpps ut från 
avloppsreningsverk. På Pinan kan visst mikroskräp även bildas från slitage av 
bärarmaterialet. Från hushållsavloppet är den största är källan tvätt av textilier [1]. Av den 
mängd mikroskräp som inkommer till avloppsreningsverk är en stor del från kombinerade 
ledningsnät och felkopplat dagvatten. Vid en undersökning av inkommande vatten till 
Ryaverket i Göteborg kom 70 % av mikroplasterna från dagvatten och annat vatten och 
bara 30 % från hushållsspillvatten [5].  

3 Miljöpåverkan  

Mikroskräp kan finnas i vattenmassan och i sedimentet samt tas upp i olika organismer 
och kan påverka dem. Övervakning över den marina miljön görs än så länge endast 
genom tillfälliga projekt, utredningar och studier som genomförs av myndigheter, 
länsstyrelser och kommuner. Provtagningen är relativt osäker och det finns inga 
standardiserade provtagningsmetoder [2]. Målet med studierna är att fastställa vilka 
effekter mikroskräp kan ha i den marina miljön och hur allvarliga dessa kan vara eftersom 
det inte är kartlagt idag. 

Naturvårdsverket och Havs och Vatten myndigheten deltar med experter i internationella 
expertgrupper och forskningsprojekt för att utveckla internationellt gemensamma 
standarder för provtagning och analys av mikroskräp. Mikroplaster kan analyseras med 
avseende på storlek, typ och utseende. I det arbetet ingår även att ta fram indikatorer 
med tröskelvärden för att kunna bedöma status på vattenkvalitén [2]. 
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4 Reduktion av mikroskräp i avloppsreningsverk. 

Avloppsreningsverk är bra på att avskilja partiklar, varför avskiljningsgraden av 
mikropartiklar är hög trots att avloppsreningsverk inte är designade för att rena 
mikroskräp. Det finns flera utredningar och studier där man har undersökt reduktionen av 
mikroskräp och då framförallt mikroplaster i svenska avloppsreningsverk. Reduktionen är 
högre för större partiklar, dvs >300 μm, än mindre partiklar, >20 μm [5] [6]. 

Teorin om att konventionella avloppsreningsverk med mekanisk, kemisk och biologisk 
rening reducerar mikroskräp till en mycket hög grad bekräftats i studier utförda av IVL och 
Svenskt Vatten Utveckling. För större partiklar var reduktionen mellan 95 och 100%, för 
mindre partiklar är reduktionen ca 90% [5] [6] [7]. Svensk Vatten Utveckling visade även 
att en större del av avskilt mikroskräp hamnar i renshanteringen än man tidigare trott. 
Enligt deras resultat hamnar ca 30 % i renshanteringen, som förbränns, och resten i 
slammet [5]. 

I IVL:s rapport från 2014 kom man även fram till att icke-syntetiska antropogena fibrer 
hölls kvar i avloppsreningsverken i större utsträckning än mikroplastpartiklar [8]. Detta 
bekräftades även i IVL:s rapport från 2016 [6].   

5 Tekniska lösningar  

I en rapport från 2017 framtagen av IVL Svenska Miljöinstitutet, på uppdrag av 
Naturvårdsverket, har de identifierat och föreslagit åtgärder mot utsläpp av mikroplaster 
till marin miljö från avloppsreningsverk samt sammanställt och bedömt bästa möjliga 
reningsteknik för mikroplaster. Deras bedömning visar att det endast är ultrafiltrering (UF) 
som kan ge en fullständig borttagning av mikroplaster från avloppsvatten, enligt gällande 
storleksdefinition som avser partiklar mellan 1 μm och 5 mm [9]. UF skulle kunna 
användas som ett extra reningssteg i slutet av processen eller i en membranbioreaktor 
(MBR). Om syftet med MBR anläggningen är förhindra spridningen av mikroskräp i miljön 
så måste även slammet, där mikroskräpet hamnar hanteras så att fortsatt spridning 
undviks. 

Byte av reningsprocess till MBR teknik skulle kunna vara en metod för att förbättra 
reningen av mikroskräp på Pinans ARV. Tekniken är beprövad och finns på marknaden. 
MBR-tekniken är emellertid en dyr och resurskrävande vattenreningsteknik både i 
investering men framförallt i driftskede. Dels behöver membranen bytas med ett intervall 
på ungefär 10 år dessutom behöver membranen kemikalietvättas flera gånger i veckan 
för att undvika igensättning. Uppenbara nackdelar med MBR tekniken på Pinans ARV är 
den låga vattentemperaturen och den stora andelen tillskottsvatten, särskilt då 
vattentemperaturen är låg. Permeabiliteten (genomsläppligheten) på membran sjunker 
med sjunkande vattentemperatur. Därmed kommer en membrananläggning bli stor om 
allt avloppsvatten skall kunna behandlas under vintern. Fördyringen för tekniken vid låga 
vattentemperaturer är förmodligen en bidragande orsak till att MBR tekniken är relativt 
ovanlig i Sverige med ett fåtal mindre anläggningar. Henriksdals avloppsreningsverk i 
Stockholm byggs om till MBR och kommer vara en bra framtida referensanläggning när 
det är färdigställt.  
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Det kan finns andra tänkbara sätt att avskilja mikroskräp från avloppsvattnet på Pinans 
ARV. Man skulle kunna tänka sig en membranfiltrering av utgående avloppsvatten likt 
den lösning IVL beskriver [9]. Men vid denna typ av filtrering så får man ett väldigt utspätt 
rejektvatten kontaminerat med partiklar av bland annat mikroskräp. För uppkoncentrering 
av rejektvattnet kan i princip endast membranfiltrering användas. Även om man lyckas 
bra med uppkoncentreringen kommer rejektvattnet endast innehålla några få procent 
torrhalt. Eftersom rejketvattnet förmodligen behöver förbrännas kommer destruktionen bli 
kostsam. Men det är en fördel att mikroskräpet destrueras. Processlösningen är 
emellertid helt obeprövad så det finns förmodligen ett flertal svårigheter med lösningen 
som behöver hanteras. IVL har i sin rapport inte beskrivit rejektvattenhanteringen utan 
helt fokuserat på membrantekningen. Därmed återstår mycket arbete för att få en fullt 
fungerande anläggning.  

Kostanden för en teknisk lösning är svår att uppskatta. De klassiska MBR anläggningarna 
är inte byggda med syfte att avskilja mikroskräp utan det är en bieffekt av andra krav på 
reningen. Framförallt byggs MBR anläggningar när långtgående rening av näringsämnen 
krävs eller då det krävs en kompakt reningsanläggning.  

Kostnadsuppskattningen i IVL:s rapport [9] har kommit fram till en driftkostnad för filtrering 
av utgående vatten till 65 öre/m3 vilket motsvarar en kostnad på ca 2 MSEK kr/år på 
Pinans ARV. Investeringskostnaden har de uppskattat till 17–25 för MSEK 2017, vilket 
idag troligen skulle innebära den övre delen av spannet [9]. I IVL:s kostnadsuppskattning 
saknas emellertid bland annat kostnader för rejektvattenhantering och omhändertagande 
av mikroskräpet.  

6 Slutsats  

Då både provtagningsmetoderna är osäkra och att det inte finns några tröskelvärden att 
jämföra med i recipienten dit Pinans avloppsreningsverk släpper sitt vatten, är det svårt 
att göra någon bedömning avseende miljöpåverkan.  

Utifrån de studier och utredningar som genomförts fram tills idag, bör det kunna antas att 
reningsgraden av mikroskräp vid ett avloppsreningsverk som Pinan följer tidigare 
observationer som konstaterat att mikroskräp reduceras till en hög nivå. Att införa 
ytterligare reningssteg skulle vara mycket kostsamt i förhållande till miljönyttan.  

Då det inte finns några anläggningar byggda för rening av mikroskräp i Sverige idag har 
det inte varit möjligt att göra en kostnadsuppskattning men uppskattningen i IVL:s rapport 
gällande både investeringskostnad och driftkostnad är troligen mycket underskattad då 
tex inte rejektvattenhanteringen är medräknad.    

Fokus på kommunerna bör vara att arbete med uppströmsarbete och minska andelen 
mikroskräp som kommer in till avloppsreningsverken. Mot bakgrund av detta bör 
investeringsmedel göra mer miljönytta, till exempel genom minskad miljöpåverkan från 
mikroskräp genom att en satsning görs på åtgärder av tex dagvattenhantering jämfört 
med att installera ytterligare reningssteg på ett avloppsreningsverk.  
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Bilaga A 5 Bräddningar på ledningsnätet



Bräddnings
punkt

Recipient 
Total volym 

m³

Varaktighet 
timmar  

Frekvens 
(ggr/år)

Total volym 
m³

Varaktighet 
timmar  

Frekvens 
(ggr/år)

Total volym 
m³

Varaktighet 
timmar  

Frekvens 
(ggr/år)

Total 
volym m³

Varaktighet 
timmar  

Frekvens 
(ggr/år)

Huvudledning 2049 11,5 1

B2 Björköfjorden 85676 298 6858 56440 285 6649 109169 551 10754 94835 0 0

B1 Stora kalvsund 4188 4 3 7741 68 36 37995 353 21 5092 41 14

KA1 Stora kalvsund 141 1 1 2975 14 57 52 12 42 1163 8 7

G1 Stora kalvsund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F1 Dana fjord 2068 333 9059 1170 373 416 1021 562 319 6265 348 3385

F2 Dana fjord 5795 140 263 6722 162 178 51321 522 652 25047 271 20

HÖ3 Kattegatt 46485 8 249 9739 13 275 34786 172 2254 2732 19 140

HÖ3  
Öppenventil

0 11607 0 0

KN1 Kattegatt 5526 79 36 260 37 30 457 66 77 661 0 0

HÄ3 Kattegatt 5154 132 0 2137 78 10 5279 302 70 5726 172 19

HÄ2 Stora kalvsund 49067 11 4001 5041 92 25 44443* 13 431 50442 9 202

HÄ1 Stora kalvsund 1692 1 1005 2283 14 1164 8140 51 4722 9622 59 5108

Ö5 Stora kalvsund 283 0,008 6 800 0,016 12 0 0 0 0,06 0 2

Ö1 Kattegatt 24407 123 1361 3780 191 4085 49076 248 1050 0 0 0

Ö7 Stora kalvsund 13030 107 1038 12756 108 1036 3765 54 769 2448

HÖ2 kat Stora kalvsund 3707 0,22 49 900 0 0 0 0 0 1333 0 0

HÖ51 kat Kattegatt 466 0 0 40 293 19 961 1120 0 0

HÖ53 kat Kattegatt 13036 0 0 472 22464 0 0 8325 0 0

Ö51 kat Kattegatt 518 0 0 194 2 8397 0 0 304 0 0

Ö6 Stora kalvsund 0 312 574 0 483 476 6011 884 4412 5003 736 2170

B21 Stora kalvsund 17 0 2 8,5 1 0 0 0 0 0 2

B3 Björköfjorden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B51 Björköfjorden 0 0 16035 0 25 0 0 0

B51 kat Björköfjorden 8820 0 17 3618 7 0 0 0 0 0 0

B52 kat Björköfjorden 2925 0 13 3266 9 0 0 0 0 0 0

F21 Kattegatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F22 Kattegatt 45 0 3 15 1 18 0 2 0 0 0

F23 Dana fjord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G21 Björköfjorden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G22 Björköfjorden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HÄ21 Stora kalvsund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HÖ21 Kattegatt 315 0 15 20 1 18,5 0 1 0 0 0

HÖ22 Kattegatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HÖ23 Kattegatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HÖ24 Kattegatt 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0

HÖ25 Kattegatt 200 0 2 100 1 120 0 1 0 0 0

HÖ26 Kattegatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HÖ27 Kattegatt 30 0 3 10 1 13 0 1 0 0 0

HÖ28 Stora kalvsund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HÖ29 Stora kalvsund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HÖ52 kat Kattegatt 4450 0 36 3960 27 3995 0 28 0 0 0

KA21 Björköfjorden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KA22 Björköfjorden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KA23 Björköfjorden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KA24 Björköfjorden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KA25 Stora kalvsund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KN21 Källö fjord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94,45 63

KN22 Stora kalvsund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KN23 Kattegatt 20 0 2 30 3 8 0 1 0 0 0

KN24 Stora kalvsund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ö21 Stora kalvsund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ö22 Stora kalvsund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ö23 Kattegatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ö24 Kattegatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ö26 Stora kalvsund 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0

Ö27 Stora kalvsund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ö28 Stora kalvsund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ö29 Kattegatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ö30 Stora kalvsund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B2P4 0 0 0 0 478 9353

AÖ7 Stora kalvsund 0 0 0 0 2448 20 265

Sammanställning av bräddpunkter med recipienter och bräddad mängd och tillfälle per år 2017-2020

2017 2018 2019 2020
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Bakgrund 

Den befintliga saneringsplanen för avloppsledningar inom Öckerö kommun togs ursprungligen fram 1999 

och har sedan dess reviderats ett flertal gånger. Den senaste revideringen skedde 2019 men bilagorna med 

planerade åtgärder uppdateras årligen. Planeringen har omfattat alla typer av problem och skador på 

ledningsnätet och har också använts i budgeteringsarbetet på va-enheten. Den har däremot inte varit 

antagen som ett verksamhetsdokument.   

Länsstyrelsen i Västra Götalands krav på att det ska finnas en specifik åtgärdsplan för spillvattenlednings-

nätet har inneburit att denna plan tagits fram. Planen ska innehålla förslag på prioriterade åtgärder för att 

minimera tillskottsvatten och bräddningar samt redovisa kostnadsberäkningar och tidplan för utförande av 

åtgärderna. Åtgärdsplanen ska inlämnas till tillsynsmyndigheten snarast och revideras vart 5:e år. Som 

underlag till åtgärdsplanen har bland annat den befintliga saneringsplanen utnyttjats.  

Öckerö kommun har idag ca 178.000 meter spillvattenledningar som fördelas på ca 159.000 meter 

självfallsledningar och resten tryckavloppsledningar. Till detta kommer 63 avloppspumpstationer samt     

ca 3 000 nedstigningsbrunnar på spillvattennätet. De större pumpstationerna övervakas och styrs från 

avloppsreningsverket på Pinan. I dessa registreras flödesvolymer, gångtider och energiförbrukning.  

Spillvattenledningarna med tillhörande pumpstationer och brunnar representerar ett mycket stort 

ekonomiskt värde. Ledningar och anordningar måste fortlöpande skötas och underhållas så att en god 

service kan erbjudas kommunens invånare. Verksamheten skall samtidigt organiseras och bedrivas så att 

kostnaderna blir så låga som möjligt.  

Statistik och dokumentation av ledningsnätet säkerställs genom användandet av den sedan 2002 införda 

VA-banken. Denna ledningsdatabas utgör en viktig del i förnyelseplaneringen. Under 2017 installerades 

också ett nytt övervakningssystem (Cactus Eye) för pumpstationerna och avloppsreningsverken. Intrimning 

av detta system med larm och liveuppdateringar pågår till viss del fortfarande vilket innebär att statistiken 

inte alltid är helt jämförbar med tidigare år. 

Parallellt med den nya åtgärdsplanen för minimering av tillskottsvatten till spillvattenledningar och 

bräddningar från pumpstationer kommer det övriga förnyelsearbetet inom de olika ledningsnäten att 

bedrivas som rullande planering enligt figur nedan. 
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Underlag för bedömning och prioritering 

Som underlag för prioritering av åtgärdsinsatser för att minska tillskottsvatten till spillvattenledningarna 

och minska mängden bräddningar från pumpstationerna har följande utnyttjats: 

• VA-banken - Rörmaterial, dimension och anläggningsår för spillvattenledningar. 

• Driftstörningsstatistik - Noterade fel som avloppsstopp och översvämningar.  

• Erfarenheter - dialog med drift- och ledningsnätsansvarig personal gällande drift av ledningsnät 

och anordningar. 

• Underhållsplan för pumpstationer - Sammanställning över underhållsbehovet i pumpstationer. 

• Flödesmätningar - Genomförda flödesmätningar de senaste åren. 

• TV-inspektion - Rörinspektion på ledningsnätet utförda de senaste åren. 

• Saneringsplaner. 

• Recipientens status.  

• Känsliga bräddpunkter, såsom grunda vikar och närhet till badplatser.  

Saneringsplaner 

Sedan 2000 finns statistik över pumpad mängd avloppsvatten och uppkomna bräddningar på 

respektive ö. Statistiken redovisar bland annat förhållandet mellan total avloppsvattenmängd och 

distribuerad dricksvattenvolym vilket ger en indikation på omfattningen av tillskottsvatten. 

Förhållandet mellan den totala avloppsvattenmängden och den distribuerade dricksvattenvolym 

redovisas i tabell 1 för fyra olika år med likartad nederbördsmängd. Förändringarna mellan åren 

redovisas även i bilaga 1–4. För de utvalda åren redovisas också skillnaderna i antalet bräddtillfällen 

(tabell 2) och utflödet av avloppsvatten från respektive ö (tabell 3). 

 

År  2009 2012 2017 2020 

Nederbörd  705 715 710 668 

Rörö 3,1 3,5 4,7 3,2 

Hyppeln  2,0 2,2 4,4 1,3 

Knippla 2,1 2,2 2,5 2,2 

Hälsö 3,5 4,4 6,4 3,4 

Öckerö 2,2 1,9 2,8 2,1 

Björkö 1,8 1,9 2,0 1,9 

Fotö 2,5 1,6 1,8 2,5 

Hönö 1,7 2,3 3,0 2,1 

 
  Tabell 1. Förhållandet mellan total avloppsvattenmängd och distribuerad renvattenvolym. 

 

Bräddtillfällen   2009 2012 2017 2020 

Rörö 0 0 8 17 

Hyppeln 2 4 33 12 

Knippla 13 11 35 19 

Öckerö 113 166 191 110 

Fotö 108 30 114 137 

Hönö 49 56 80 37 
 

  Tabell 2. Antalet bräddtillfällen uttryckt som dagar/år.   

 

 

Hälsö 114 157 180 170 

Björkö 55 116 165 185 
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Utflöde   2009 2012 2017 2020 

Rörö 70 461 74 308 71 961 75 878 

Hyppeln  24 306 35 001 37 042 42 919 

Knippla 74 697 81 523 100 749 76 469 

Hälsö 106 306 114 332 130 725 134 301 

Öckerö 573 569 567 301 568 145 545 740 

Björkö 249 696 220 257 259 268 267 057 

Fotö 94 281 64 209 72 353 107 893  

Hönö 762 865 832 858 1 197 721 851 065 
 

  Tabell 3. Pumpad mängd avloppsvatten från respektive ö. 

3 Översiktlig beskrivning av tillståndet i spillvattenledningsnätet 

Kommunens spillvattenledningar är huvudsakligen byggda i betong, PVC och PP. Vid renovering har 

flexibla foder av polyester använts. Materialen anses som väl beprövade men fogarnas utformning och 

antal utgör alltid en ökad risk för otätheter i ledningssystemet. 

Kommunen är indelad i väl avgränsade områden där de olika öarna utgör primära områden. Inom de 

större öarna finns delområden som utgörs av varje pumpstations upptagningsområde. För varje område 

finns sedan 20 år tillbaka en omfattande statistik över pumpade och bräddade volymer avloppsvatten. 

Denna statistik tillsammans med utförda undersökningar och driftstörningar är användbara för att 

beskriva det nuvarande tillståndet i ledningsnätet. 

Huvudledningar 

Enligt saneringsplanen är drygt 17 % (ca 31 km) av ledningarna klassificerade som konsekvens-

ledningar som utgörs av överföringsledningar, stora ledningsdimensioner, tryckledningar och 

ledningar med svåråtkomliga lägen. Dessa ledningar är noggrant undersökta och underhållna. Av de 

övriga ledningarna är det speciellt lågt liggande och strandnära ledningar som förmodas vara otäta. 

Servisledningar 

De direkt felkopplade serviserna är få inom kommunen men det har konstaterats ett stort antal 

spillvattenserviser med felaktig funktion. Instängda vattenytor på privat tomtmark avvattnas till 

spillvattnet även om det finns dagvattenanslutning. De privata delarna av många serviser är också i 

dåligt skick vilket ger stora mängder tillskottsvatten i lågt liggande områden. Utredning med TV-

inspektion av servisledningar pågår löpande för att ligga till grund för åtgärder.  

Pumpstationer 

Det uppkommer ständigt problem med nivågivare som fastnar på grund av fettpåbyggnad och otäta 

bakvattenluckor i pumpstationerna. Även en oregelbunden tillsyn av funktionen på högvattenluckor 

skapar bräddningar när fel inte upptäcks i tid.  

 

Bräddpunkter för pumpstationer på ledningsnätet 

Det finns idag 10 st stationer som bräddar på ledningsnätet. Dessa stationer har ingen bräddpunkt vid 

stationen eller ligger till på ett sådant sätt att det inte är lämpligt att brädda där den ligger. Det är F21 

och F22 på Fotö, HÖ23, HÖ24 och HÖ22 på Hönö, HÄ3 på Hälsö, R21 och R23 på Rörö samt Ö7 på 

Öckerö. Förutom Ö7 på Öckerö är detta små stationer med fungerande högvattenluckor som inte utgör 

något problem. Ö7 däremot fungerar inte tillfredsställande och behöver både undersökas och åtgärdas. 

Den är dessutom belägen nära känsliga områden ur ett miljö-hälsoperspektiv. Detsamma gäller KN21 

men denna station har ett mycket litet inflöde.  
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3.1 Rörö och Hyppeln 

Omfattande ledningsrenoveringar utfördes under 2017 på Rörö. Ett antal serviser med tillskottsvatten 

har upptäckts i anslutning till detta arbete men ej åtgärdats ännu. På Hyppeln genomfördes omfattande 

ledningsförnyelse under 2021. Båda öarna har haft en ökande och stor mängd tillskottsvatten under 

senaste åren. Bräddning förekommer nästan inte på Rörö, men på Hyppeln uppkom ett stort antal 

bräddningar under 2017 vilket minskade 2020. Generellt verkar 2017 ha varit ett år med stora flöden. 

Tex minskade andelen tillskottsvatten avsevärt från 2017 till 2020.  

 

3.2 Källö-Knippla 

Genom åren har stora insatser gjorts på spillvattennätet för att minska tillskottsvatten och bräddningar. 

De åtgärder som utfördes för 20 år sedan har haft stor effekt, men en ökning av bräddning och ökade 

volymer tillskottsvatten har kunnat konstaterats sedan dess. En anledning till detta kan vara att 

grundvattennivån har stigit i de områden som renoverats. De täta ledningarna och det geohydrologiska 

läget mellan berghällar gör att stigande grundvatten saknar naturligt utflöde. Grundvattnet stiger istället 

till en högre nivå där ledningar och brunnar ännu inte har renoverats och är otäta. Sedan 2009 är dock 

andelen tillskottsvatten och flöden relativt lika och ingen ökning har kunnat konstaterats. Mängden 

bräddat vatten var betydligt lägre 2020 jämfört med 2017. 

 

3.3 Hälsö 

Stora ledningsrenoveringar har genomförts för att bl.a. minska belastningen till pumpstationerna. 

Mängden tillskottsvatten har dock inte minskat över tid. Kartläggning har visat att det finns ett stort 

antal spillvattenserviser med felaktig funktion som är mycket svåra att åtgärda. Regnvatten från 

tomtmark kan exempelvis inte avledas på annat sätt än till spillvattnet om det inte pumpas. Under 

perioden 2009 till 2020 har mängden bräddat vatten ökat stadigt. Vilket tyder på kapacitetsproblem 

och ett eftersatt underhållsbehov, vilket innebär att förbättringsåtgärder behöver genomföras. 

 

3.4 Öckerö 

Öckerö är indelade i flera avrinningsområden och har flertalet pumpstationer. Sammantaget för hela 

ön så är den pumpade mängden avloppsvatten relativt konstant vid jämförbar årsnederbörd. Andelen 

tillskottsvatten och mängden bräddat vatten tyder på kapacitetsproblem och ett eftersatt 

underhållsbehov, vilket innebär att förbättringsåtgärder behöver genomföras.  

 

3.5 Björkö 

Här är förhållandet mellan den sammanlagda avloppsvattenmängden och distribuerat renvatten bland 

de lägsta i kommunen. Antalet bräddtillfällen har däremot ökat sedan 2009. 2020 bräddades mer än 

30% av allt avloppsvatten från Björkö. Andelen tillskottsvatten och mängden bräddat vatten tyder på 

kapacitetsproblem och ett eftersatt underhållsbehov, vilket innebär att förbättringsåtgärder behöver 

genomföras. 

 

3.6 Kalvsund och Grötö 

Det saknas mätanordningar för pumpad avloppsvattenmängd från öarna. Bräddningsmöjligheter 

saknas på Grötö men på Kalvsund finns en bräddpunkt med statistik från de senaste åren. 

Bräddningarna är här små och uppkommer bara vid kraftiga regntillfällen. 

  

3.7 Fotö 

Fotö har lägst andel tillskottsvatten inom kommunen och även om det bräddas många gånger så är 

mängden liten. Inläckage förekommer på en del äldre servis- och huvudledningar men stora delar av 

ledningsnätet är relativt nytt. 
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3.8 Hönö 

Under 2017 hade förhållandet mellan den sammanlagda avloppsvattenmängden och den distribuerade 

renvattenvolymen ökat till 3,0 vilket sjönk till 2,1 2020. 2017 står ut som ett år med höga flöden och 

mycket tillskottsvatten. De största flödena uppkom ett dygn efter kraftiga regn vilket tyder på 

fördröjningar i ledningsnätet. Orsaken kan exempelvis vara felkopplade dräneringar och överläckage 

från dagvattnet. 

 

4 Prioriteringsstrategi 

De mål som Öckerö kommun satt upp för åtgärdsplanen är följande: 

Att inom den kommande 5-årsperioden uppnå: 

- En förnyelsetakt av 100 år för spillvattenledningar. 

- En undersökningstakt på minst 50 år för spillvattenledningar. 

- Att det maximala förhållandet mellan mottagen avloppsvattenmängd och distribuerad 

vattenvolym ej överstiger 2 på helårsbasis för någon ö. 

 

Kommunens spillvattenledningar förväntas ha en teknisk livslängd på 100 år vilket kräver en årlig 

förnyelsetakt av ca 1800 meter ledningar för att inte ekonomiska värden ska gå till spillo. Den tekniska 

livslängden på anordningar och pumpstationer är avsevärt kortare vilket innebär att minst 1 pumpstation 

bör förnyas varje år. Reinvesteringsnivån kan också anses som ett minimum för att upprätthålla ett väl 

fungerande va-system. 

För att minimera mängden tillskottsvatten till spillvattenledningar prioriteras kartläggning och 

åtgärdande av de områden som har störst andel tillskottsvatten samt som har känsliga bräddpunkter. 

Områden belägna långt bort från Pinans reningsverk prioriteras före närbelägna eftersom 

avloppsvattnet i dessa områden kommer pumpas fler gånger vilket förbrukar mycket energi. Detta ger 

även ökade el-kostnader, längre drifttid på pumpar och större slitage på både rör och utrustning. 

Kartläggningen ska i första hand fokusera på brunnar, lågt liggande ledningar och instängda områden. 

Tillståndskontroll utförs med färgning och flödesmätning för att utreda eventuellt felkopplade serviser 

och otäta rör. Detaljerad undersökning sker med TV-inspektion på ledningar och brunnar. Konstant 

rinnande serviser kontrolleras genom satellitinspektion innan åtgärd vidtages.  

Direkt nederbördspåverkat tillskottsvatten till spillvattenledningarna får inte förekomma. Kommunen 

ska även arbeta för separering av dräneringsvatten från spillvattenledningar (både kommunala och 

privata). Detta kräver en utbyggnad av dagvattenledningar i vissa områden så att omkoppling kan 

erbjudas fastighetsägarna. 

För att minimera mängden bräddningar prioriteras de punkter som bräddar volymmässigt mest och där 

ökningen av bräddmängden varit störst de senaste åren. Inledningsvis fokuseras åtgärder på ökad 

tillsyn av pumpstationerna, funktionskontroll av nivågivare samt tätning av pumpgropar och 

högvattenluckor. De närmaste åren kommer fokus att ligga på att undersöka och åtgärda Ö7. 

Pumpstationerna kontrolleras1 ggr/vecka, förutom på Grötö och Kalvsund där man har tillsyn 

varannan vecka. Funktionen på bräddning och högvattenluckor kontrolleras varje vår och höst. 

I tabell 4 redovisas bräddmängden för några pumpstationer under åren 2009, 2012, 2017 och 2020. 

Stora förändringar kan bero på problem med funktionen i pumpstationen eller ett kraftigt ökat inflöde 

av tillskottsvatten till ledningsnätet. Pumpstationen larmar om nivån överskrider bestämda värden. 

Prioriteringen av åtgärder i respektive bräddpunkt redovisas i bilaga 6. 

Efter varje åtgärd på ledningsnätet eller i pumpstation kommer förändringar av volymer, bräddtillfällen 

och pumptider att analyseras. Resultatet jämförs med tidigare nederbördsdata och havsnivå så att 

förändringar kan ställas i relation till väderleksförhållanden.  
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Bräddmängd 

(m3) 

Recipient  2009 2012 2017 2020 

Nederbörd (mm)  705 715 710 668 

Hyppeln  Göteborgs n 

skärgårds kustvatten 

171 24 9 503 481 

Rörö  Källö fjord 0 0 393 753 

Knippla, KN1 Göteborgs n 

skärgårds kustvatten 

1 406 2 477 5 526 685 

Hälsö, HÄ1 Stora Kalvsund  131 189 1 692 9 622 

Hälsö, HÄ2 Stora Kalvsund 5 020 10 383 49 067 50 442 

Hälsö, HÄ3 Göteborgs n 

skärgårds kustvatten 

7 362 38 294 5 154 5 726 

Öckerö, Ö1 Göteborgs n 

skärgårds kustvatten 

22 303 29 474 24 407 - 

Öckerö, Ö5 Stora Kalvsund 0 519 283 - 

Öckerö, Ö6 Stora Kalvsund 19 200 21 651 21 240 - 

Öckerö, Ö7 Stora Kalvsund 860 4 075 13 029* 2 448 

Björkö, B1 Stora Kalvsund 7 070 2 431 4 188 5 092 

Björkö, B2 Björköfjorden 12 540 63 959 85 676 94 835 

Kalvsund, KA1 Stora Kalvsund - - 141 1 163 

Fotö, F1 Dana fjord  6 819 5 600 2 099 6 265 

Fotö, F2 Dana fjord  3 464 1 153 5 795 25 047 

Hönö, HÖ2 Stora Kalvsund 2 169 1 870 3 707 1 333 

Hönö, HÖ3 Göteborgs n 

skärgårds kustvatten 

3 021 1 802 1 120 2 732 

 
 Tabell 4. Bräddmängd för några av de viktigare mätstationerna. 

 * Under ombyggnad av Ö6 hösten 2017, pumpades Ö6 direkt till Ö7. 

 

Status på recipient  

 

 Area, km2 Ekologisk status Kemisk status Tillkomst/härkomst 

Dana fjord  34 Måttlig Uppnår ej god Naturlig 

Björköfjorden  6 Måttlig Uppnår ej god Naturlig 

Stora Kalvsund  7 Måttlig Uppnår ej god Naturlig 

Göteborgs n skärgårds 

kustvatten 

114 Måttlig Uppnår ej god Naturlig 
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5  Planerade åtgärder, tidplan och kostnader 
 

Öckerö kommun har i de flesta pumpstationer möjlighet att mäta mängden bräddat vatten genom att 

mäta höjden på vattennivån i pumpsumpen och via en formel beräkna brädden. Vid en genomgång av 

vissa bräddpunkter 2021 uppkom det misstanke om att brädden vid är överskattad och därför ska 

programmet och mätningarna kontrolleras under 2022 och 2023. Möjlighet att sätta in flödesmätare på 

vissa punkter ska också undersökas. 

Planerade åtgärder på ledningsnätet framgår av bilaga 5. Den redovisade detaljplaneringen utgår från de 

senaste årens TV-inspektioner och kompletteras kontinuerligt allt eftersom ny TV-inspektion 

tillkommer.  

De TV-inspekterade ledningssträckorna funktionsklassbedöms enligt PUFF i rörklasser A-D. 

Bedömning av rörfel och driftfel för respektive ledningssträcka utförs utifrån VA-FORSK-rapport 1994-

12 och Svenskt Vatten Utvecklings rapport 2011-01. De erhållna rörfels- respektive driftfelspoängen 

omvandlas till en prioriteringsordning enligt följande: 

5  Ledning ur funktion – Akut behov av åtgärd 

4  Ledning i mycket dåligt skick – Stort behov av åtgärd 

3  Ledning i dåligt skick – Behov av åtgärd 

2  Ledning i bra skick - Mindre behov av åtgärd 

1  Ledning i mycket bra skick - Inget behov av åtgärd 

 

Planerade åtgärder i bräddpunkter och pumpstationer är redovisade i bilaga 6. Åtgärderna består i allt 

från mindre arbeten som funktionskontroll av högvattenluckor till stora arbeten som ombyggnad och 

renovering av pumpstationer med anslutande ledningar. 

 

De sammanlagda reinvesteringskostnaderna för att minimera inläckage av tillskottsvatten och 

bräddning av orenat avloppsvatten uppgår till 3,5 MSEK/år och redovisas nedan.  

 

Åtgärder 2022 2023 2024 2025 2026 

TV-inspektion av huvudledningar 

(ca 3 km/år)  

150.000 

 

150.000 
 

150.000 
 

150.000 
 

150.000 
 

TV-inspektion av servisledningar 

och brunnar (ca 50 st/år) 

50.000 

 

50.000 

 

50.000 

 

50.000 

 

50.000 

 

Undersökning genom färgning och 

flödesmätning 

100.000 

 

100.000 

 

100.000 

 

100.000 

 

100.000 

 

Renovering och omläggning av 

huvudledningar (ca 1.800 m/år) 

2.200.000 

 

2.200.000 

 

2.200.00 

 

2.200.000 

 

2.200.000 

 

Renovering av servisledningar 

och brunnar (ca 40 st/år) 

600.000 

 

600.000 

 

600.000 

 

600.000 

 

600.000 

 

Renovering och ombyggnad av 

pumpstationer (ca 1 pumpstation/år) 

300.000 
 

300.000 
 

300.000 

 

300.000 

 

300.000 

 

Renovering och utbyte av 

högvattenluckor (ca 1 st/år) 

100.000 

 

100.000 

 

100.000 

 

100.000 

 

100.000 

 

SUMMA 3.500.000 3.500.000 3.500.00 3.500.000 3.500.000 

 

Hur åtgärderna fördelas och prioriteras geografiskt inom kommunen redovisas i underhållsprogram i 

bilaga 7. 









 

Förhållandet mellan avloppsvatten och renvatten 2020 
 

 <2,0 

 2,0–3,0 
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 >4 



ÅTGÄRDSPLAN PLANERADE ÅTGÄRDER

SPILLVATTENLEDNINGAR

 2021-10-29

Område Gata  Knut 1  Knut 2 Längd Dim. Material Rörfel Driftfel F-klass Anmärkning Metod Åtgärd Kostnad

Björkö Skarviksvägen STB 66 SNB 1035 57,4 225 Betong 2 1 C Infodring 2022 80000

Björkö Skuteviksvägen SNB 500 SNB 1611 21,4 225 Betong 1 2 A Rinnande servis Punktreparation 2022 25000

Björkö Krabbehällen SNB 1326 SNB 328 39,3 225 Betong 1 5 A Rinn. servis + INL i SNB 1326 Punktreparation 2022 50000

Björkö Strandsjövägen SNB 1350 SNB 1308 27,1 225 Betong 2 2 A Rinnande servis Punktreparation 2022 25000

Björkö Kvarnhällen SNB 1308 SNB 816 44,0 225 Betong 1 1 A Rinnande servis Punktreparation 2022 25000

Björkö Skarviksvägen SNB 1035 STB 66 56,8 225 Betong 1 1 B Forsande servis Punktreparation 2022 25000

Björkö Västergårdsvägen SNB 2877 SNB 3058 19,0 225 Betong 1 1 B Rinnande servis Punktreparation 2022 25000

Björkö Skarviksvägen SNB 2877 SNB 2775 38,8 225 Betong 1 1 C Rinnande servis Punktreparation 2022 25000

Björkö Skarviksvägen SNB 2877 SNB 2054 39,6 225 Betong 1 1 A Rinnande servis Punktreparation 2022 25000

Björkö Strandsjövägen STB 139 SNB 808 44,6 225 Betong 1 2 A Rinnande servis Punktreparation 2022 25000

Björkö Skarviksvägen SNB 61 SNB 2775 50,3 225 Betong 2 2 A Rinnande servis Punktreparation 2022 25000

Knippla FiskaregårdsvägenSNB 318 SNB 1282 27,2 225 Betong 3 1 Punktreparation 2022 25000

Öckerö Backevägen SNB 1672 SNB 2613 41,7 225 Betong 2 3 A Rinnande servis Infodring 2022 60000

Öckerö Backevägen SNB 2613 SNB 2988 73,9 225 Betong 3 3 A Rinnande servis Ändlöst foder 2022 30000

Öckerö Backevägen SNB 2988 SNB 1276 28,3 225 Betong 2 2 A Rinnande servis Infodring 2022 50000

Öckerö Backevägen SNB 1276 SNB 2954 19,5 225/160 Btg/PP 3 1 B Insp. Avbr. Servishatt Punktreparation 2022 25000

Fotö Stora Vägen SNB 160 SNB 2481 41,2 225 Betong 2 2 D INL 3 i servis Punktreparation 2023 25000

Fotö Stora Vägen SNB 2189 SNB 1087 54,4 225 Betong 1 1 A INL 3 i 3 serviser Punktreparation 2023 60000

Rörö Långholmsvägen Betong Inläckage Infodring 2023

Hönö Heinövägen SNB 2610 SNB 1177 86,7 400 Betong 2 1 C Infodring 2023 200000

Hönö Heinövägen SNB 972 SNB 1298 62,0 400 Betong 3 2 A Infodring 2023 150000

Hönö Heinövägen SNB 2308 SNB 972 78,9 400 Betong 2 1 B  Infodring 2023 200000

Hönö Heinövägen SNB 3110 SNB 2489 39,2 400 Betong 1 1 A ev. Infodring 2023 100000

Hönö Snipevägen SNB 650 SNB 495 4,5 500 Betong 2 1 A  Infodring 2023 40000

Hönö Ångbåtsvägen SNB 2965 SNB 2448 11,5 225/400 Betong 3 4 A Infodring 2023 40000

Hönö Ångbåtsvägen SNB 1121 SNB 681 44,9 500 Betong 1 1 C ev. Infodring 2023 100000

Hönö Jullevägen STB 546 SNB 2065 47,3 225 Betong 4 3 C Infodring 2023 70000

Hönö Jullevägen SNB 1339 SNB 546 41,0 225 Betong 3 1 D Punktreparation 2023 20000

Hönö Kalvhagsvägen SNB 1241 SNB 2718 57,9 225 Betong 3 3 Rinnande servis Infodring 2023 80000

Hönö Kalvhagsvägen 20 SNB 1241 Mot hus 20 23,9 150 Betong 3 1 Insp. Avbruten, Dim. ög Punktreparation 2023 20000

1222,1 1650000
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ÅTGÄRDSPLAN PLANERADE ÅTGÄRDER
PUMPSTATIONER

 2021-10-29

HÖNÖ BENÄMNING UPPKOPPLAD BRÄDD PRIO ÅTGÄRD/ANMÄRKNING
HÖ1 Ga Rening X mäts i kat. Anm: Vid 1,72 m bräddar det över till HÖ2
HÖ2 Ga Rening kat X mäts
HÖ3 Golfen X mäts Åtg: Montera gallerluckor, ombyg. styrskåp/el
HÖ3 magasin -  -
HÖ21 Bustan X beräknas Åtg: justering av bräddmätning
HÖ22 Kebaben X beräknas Anm: Gamla pumpar
HÖ23 Sjunnevi X beräknas Anm: Gamla pumpar
HÖ24 Lökholmen X beräknas
HÖ25 Röd brunn X beräknas Åtg: Ombyggnad brädd, justering bräddmätn.

HÖ26 Lapposand  - beräknas

Åtg: Ombyggnad styrskåp. Anm: Styrskåp i 
anggränsande byggnad, gamla pumpar, 
Bräddmagasin i makadam

HÖ27 Mösen 2022 beräknas Åtg: Nytt styrskåp. Anm: Gammal pump 
HÖ28 Hönö Schakt X beräknas
HÖ29 Pinan vid grind X  - Åtg. Ny styrning - gammalt skåp
HÖ30 Droppen X -
HÖ51 kat Röda Korset X beräknas Anm: Gammal pump
HÖ52 kat Fotö Rondell X beräknas Anm: Gammal pump
HÖ53 kat ICA Kat 2022 beräknas Åtg: Nytt styrskåp. Anm: Gammal pump 
FOTÖ                   
F1 Kilen X beräknas Anm: Ev byte av PLC
F2 Brofäste X beräknas
F21 Fotbollsplan X beräknas  
F22 Cafe Boa X beräknas
ÖCKERÖ  
Ö1 Kärrsvik X beräknas Åtg: Ombyg. av styrskåp/el
Ö1 katastrof X beräknas Åtg: Renov. byggn, Ombyg. av styrskåp/el
Ö5 ÖÖ vårdc X beräknas  
Ö6 Swedbank X beräknas Åtg: Montera gallerluckor ovanför pumpar
Ö7 SB Påfyll X beräknas Anm: Utredning pågår (ev överföringsledning)
Ö21 Olle Jansas X beräknas

Ö22 Bryggebacka X beräknas

Ö23 Saltars  -  -
Åtg: Ombyggnad styrskåp. 
Anm: Styrskåp i angränsande byggnad

Ö24 Brevik X beräknas Åtg: Nytt styrskåp
Ö26 Bagglebo X beräknas
Ö27 Bergs X  - Åtg: nytt däck kvarstår att bygga
Ö28 Cementen X  - Anm: Gammal pump

Ö29 Hjälvik  -  -
Åtg: Ombyggn. styrskåp. Anm: Styrskåp i ang. 
byggnad. Bräddmagasin i makadam

Ö30 Björnhuvudet X beräknas
Åtg: Ombyggn. styrskåp. Anm: Styrning från 
angränsande byggnad

Ö51 Kat Fillan Dagis X beräknas

Inget behov Behov av helt eller delvis ombyggnad/renovering
Kontroll, bevakning Akut behov av ombyggnad eller renovering
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ÅTGÄRDSPLAN PLANERADE ÅTGÄRDER
PUMPSTATIONER

 2021-10-29

HÄLSÖ BENÄMNING UPPKOPPLAD BRÄDD PRIO ANMÄRKNING
HÄ1 Ga reningsverk X beräknas Åtg: Byta katastrofpump, samt brutet vatten
HÄ2 Affären X beräknas
HÄ3 Västeräng X beräknas Åtg: Ombyggnad av styrskåp
HÄ21 Ga Varvet X beräknas Anm: Bräddledning ut i sprängsten
KNIPPLA  
KN1 Stora stn X beräknas Åtg: Ny katastrofpump
KN21 Badet X beräknas Åtg: Montera skyddsgaller
KN22 Knippla rör X beräknas Åtg: Ev renovering pumpsump
KN23 Västra Hamnen X beräknas

KN24 X beräknas  
RÖRÖ 
R21 Lägenheterna X beräknas
R22 Gäst hamn X beräknas
R23 Fotbollsplan X beräknas
BJÖRKÖ
B1 Mot Kalven X beräknas
B2 Skruven X beräknas Åtg: Renov. byggn. Anm: Utr. brädd/högv.
B3 Samsmarka X beräknas Åtg: Ny styrning
B21 Skarviks Hamn X beräknas
B51 Vid vägen X beräknas Endast 1 pump
B52 Lekplats X beräknas Ny pump monteras 
KALVEN
KA1 Stora stn X beräknas
KA21 Trä byggnad X  -
KA22 Ner i backe X  -
KA23 Lekplats X  -
KA24 Bremer X -
KA25 Norra X  - Anm: Gammal pump; reservdelar saknas
GRÖTÖ

G1 Stora stn X beräknas
Anm: Påverkad av svavelväte
Åtg: Ev renovering pumpsump

G21 Hamnen X beräknas Anm: Kontroll. Åtg: högvattenlucka
G22 Västerhav X beräknas
HYPPELN
HY21 Hamnen X beräknas Anm: Kontroll Åtg: högvattenlucka
HY22 Tommys X beräknas

Inget behov Behov av helt eller delvis ombyggnad/renovering
Kontroll, bevakning Akut behov av ombyggnad eller renovering

Bilaga 5



Underhållsprogram  2021‐10‐29

Åtgärder 2022 2023 2024 2025 2026
TV‐inspektion av huvudledningar 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

(ca 3 km/år) 
Knippla, Rörö
Öckerö Hönö Fotö, Öckerö

TV‐inspektion av servisledningar   50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

och brunnar (ca 50 st/år)
Knippla, Rörö
Öckerö Hönö Fotö, Öckerö

Undersökning genom rökning,  100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

färgning och flödesmätning
Knippla, Rörö
Öckerö Hönö Fotö, Öckerö

Renovering och omläggning av 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000
huvudledningar (ca 1.800 m/år) Björkö, Rörö Knippla, Öckerö Hönö
Renovering av servisledningar och 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
brunnar (ca 40 st/år) Björkö, Rörö Knippla, Öckerö Hönö
Renovering och ombyggnad av  300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
pumpstationer* (ca 1 pumpstation/år) Björkö, Grötö Knippla, Björkö Hönö
Renovering och utbyte av 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
högvattenluckor (ca 1 st/år) Grötö Björkö Hönö

Totalt 3 500 000 kr 3 500 000 kr 3 500 000 kr 3 500 000 kr 3 500 000 kr

*Ev installation av flödesmätare  

 



Koordintater Bräddar SWEREF 99 12 00  2021-10-29

HÖNÖ DATUM SIGN ANMÄRKNING KOORDINATER
HÖ1 Ingen uppgift
HÖ2 170301 PB, AB N-6397544,45 E-130015,62
HÖ3 170301 MB, PB Brunn N-6395851,69 E-129343,43
HÖ3 magasin Ingen uppgift
HÖ21 170222 PB N-6395926,34 E-129895,95
HÖ22 170301 MB, PB N-6395923,79 E-128721,62
HÖ23 170301 MB, PB N-6395820,55 E-128472,72
HÖ24 171222 PB N-6397634,15 E-128852,66
HÖ25 170222 PB N-6397603,93 E-128650,832
HÖ26 170222 PB N-6397076,03 E-128273,53
HÖ27 170222 PB N-6396561,92 E-128627,23
HÖ28 170301 PB, AB N-6397920,53 E129770,61
HÖ29 170302 PB Filmat led och spolat. HITTAR EJ NGN BRÄDD
HÖ30 Ny station
HÖ51 kat 170222 PB N-6396452,66 E-129290,74
HÖ52 kat 170301 MB, PB N-6396209,64 E-129383,31
HÖ53 kat 170222 PB N-6397537,91 E-128714,14
FOTÖ 
F1 170223 PB N-6394176,06 E-129688,35
F2 170223 PB N-6395167 E-129922,64
F21 170223 PB N-6394921,50 E-129319,04
F22 170223 PB N-6394407,58 E-129319,25
ÖCKERÖ  
Ö1 170221 PB N-6399429,38 E-128116,05
Ö1 katastrof Ingen uppgift
Ö5 170221 PB N-6399111,974 E-129644,088
Ö6 170221 PB N-6399429,38 E-128116,05
Ö7 170221 PB N-6398463,68 E-129250,31 SAMMA SOM Ö22
Ö21 170222 PB N-6398983,50 E-129750,31
Ö22 170222 PB N-6398463,68 E-129250,31 SAMMA SOM Ö7
Ö23 170222 PB Magasin N-6398706,65 E-128351,82
Ö24 170222 PB N-6399097,97 E-128477,34
Ö26 170222 PB N-6999612,592 E-129569,834
Ö27 170222 PB N-6400433,842 E-129393,842
Ö28 170222 PB N-6396561,94 E-128627,23
Ö29 170222 PB N-6399976,77 E-128267,63
Ö30 170222 MB, PB N-63987,3695 E-130120,11
Ö51 kat 170301 MB, PB N-6399353,88 E-129071,78
HÄLSÖ N-63987,3695 E-130120,11
HÄ1 170227 PB MB N-6411368,33 E-129771,66
HÄ2 170227 PB MB N-6401450,10 E-129532

HÄ3 170222 PB 2 bräddar
B1)N-6401932 E-129027,97 
(B2)N-6401972,37 E-129565,28

HÄ21 170302 DS, SJ, ME N-6401745,824 E129681,904
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Koordintater Bräddar SWEREF 99 12 00  2021-10-29

KNIPPLA DATUM SIGN ANMÄRKNING KOORDINATER
KN1 170227 PB N-64033910 E-128917,50
KN21 170227 PB, MB N-6403922,95 E-129441,72
KN22 170227 PB N-6403721,73 E-129369,81
KN23 170227 PB, MB N-6403252,30 E-129185,10
KN24 170227 PB, MB N-6403226,63 E-129302,84
RÖRÖ 
R21 170227 PB N-6406024,45 E-127742,999
R22 170227 PB N-6406121,52 E-127166,78
R23 170227 PB N-6406993,41 E-127085,19
BJÖRKÖ
B1 170223 PB N-6399467,32 E-131070,75
B2 170301 MB N-6400897,47 E-131567,18
B3 170302 CW Brunn N- 640059,49 E-131114,61
B21 170223 PB N-6401646,715 E-130572,634
B51 kat 170323 PB N-6401404,45 E-131184,14
B52 kat 170323 PB N-6401404,45 E-131184,14
KALVEN
KA1 170227 PB, MB N-6398515,80 E-130963,46
KA21 170227 PB N-6398805,951 E-131221,296
KA22 170227 PB, MB N-6398884,05 E-131205,35
KA23 170227 PB, MB N-6399112,95 E-131126,30
KA24 170227 PB N-6399186,03 E-131041,51
KA25 170227 PB, MB N-6399303,92 E-130886,57
GRÖTÖ
G1 170227 PB N-6397568,713 E-130650,757
G21 170227 PB N-6397336,256 E-131194,256
G22 170223 PB N-639721,41 E,131185,206
HYPPELN
HY21 170227 PB N-6404464,85 E-127120,22
HY22 170227 PB N-6404293,29 E-126756,28
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SAMMANFATTNING 

Pinans reningsverk på Hönö i Göteborgs norra skärgård kommer söka nytt miljötillstånd för  

20 000 pe. I detta arbete har DHI på uppdrag av Sweco modellerat den påverkan som Pinans 

reningsverk har på recipienten. För nuläget används månadsmedelvärden över flöde och halt. För 

framtiden används en tidsserie med ett medelflöde motsvarande det dimensionerade flödet ut från 

verket samt de föreslagna villkorshalterna om: 12 mg/l kväve, 0,3 mg/l fosfor och 10 mg/l BOD-

ämnen. Påverkan bedöms framförallt utifrån Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 

2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. 

Pinans reningsverk har sin utloppsledning på 20 m och därmed kommer det renade avloppsvattnet 

till största del att hålla sig under språngskiktet på ca 15 m djup. Eftersom statusklassningen 

avseende näringsämnen för kust- och övergångszonen baseras på halten näringsämnen på 0–10 

m djup kommer statusklassningen inte påverkas av ett ökat utsläpp. 

Halterna som Pinans avloppsreningsverk tillför recipienten ligger mycket under standardavvikelsen 

vid mätstationen Valö. Valö representerar en opåverkad station i närområdet och 

standardavvikelsen där antas då återspegla den naturliga variabiliteten i området.  

Inför undersökningarna av bottenfauna i recipienten togs även kartor fram på utsläppets utbredning 

längs botten, även dessa presenteras i rapporten. Men även här är halterna låga eftersom 

utsläppet stiger och lägger sig under språngskiktet, i mitten av vattenpelaren. 

Syrgasförbrukningen per dag på djup under 15 m till följd av Pinans reningsverks utsläpp av lösta 

syreförbrukande ämnen (BOD) beräknas uppgå till under 1 µg/l och dag. Det finns inget som tyder 

på att man skulle ha låga syrgashalter i vattenförekomsten Stora Kalvsund och vid den mest 

representativa stationen, Danafjord, söder om Stora Kalvsund går syrgashalten inte ned under 5,7 

mg/l (4 ml/l) under 15 m.  
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1 Metodik för spridningsmodelleringen 

Pinans reningsverk på Hönö i Göteborgs norra skärgård har sin utsläppspunkt i vattenförekomsten 

Stora Kalvsund. För att beräkna strömningsförhållanden och salt- och temperaturskiktning i dessa 

områden har en beräkningsmodell byggts upp med programvaran MIKE 3 by DHI. Utifrån 

dataunderlag från Öckerö kommun på flödet av det utsläppta vattnet och halter av näringsämnen i 

utgående vatten har spridningen av ämnen modellerats.  

I studien är utbredningsområden framtagna genom att beräkna det tillskott av totalfosfor  respektive 

totalkväve som avloppsreningsverket tillför recipienten. Näringsämnena sprids ”ostört” i recipienten, 

men eftersom det är totalhalten som modelleras så ingår algers upptag av lösta näringsämnen. 

Eftersom halten i vattnet beror på transport och omblandning och processer som betning, 

sedimentering, denitrifikation och makroalgers upptag inte modelleras kommer halterna överskattas 

något. Faktorer så som t.ex. vattentemperaturen har endast en indirekt effekt genom dess 

påverkan på de hydrodynamiska processerna.  

Syrgasförbrukningen i bottenvattnet har beräknats genom att modellera spridning och nedbrytning 

av lösta syrgasförbrukande ämnen. Dessa representeras i modelleringen av halten BOD7 som är 

ett mått på syrgasförbrukningen under 7 dagar på lab. De syreförbrukande ämnena i det utgående 

vattnet antogs vara suspenderade och nedbrytningen i recipienten styrs av vattentemperaturen. 

1.1 Översikt modelleringsverktyget MIKE 

MIKE 3FM är ett tredimensionellt numeriskt modellsystem för beräkning av strömning och transport 

i vatten. Beteckningen FM står för Flexible Mesh, vilket betyder att modelleringssystemet använder 

ett flexibelt beräkningsnät som kan anpassas till detaljer i strandlinjen,  så som konstruktioner, m.m. 

Beräkningsnätets upplösning kan varieras så att områden av särskilt intresse kan beskrivas med 

hög noggrannhet. I varje element beräknas strömmarna till riktning och styrka, temperatur och 

salthalt, den turbulenta blandningen, lösta ämnens koncentrationer och andra parametrar som 

efterfrågas. Beräkningsnätet visas i Figur 1-1. 

MIKE 3 utgör grundbulten i DHI:s svit av programvaror för marina och kustnära områden och 

används vid projekt världen över. MIKE 3 består av flera delmoduler. Den grundläggande modulen 

är den som beräknar de hydrodynamiska processerna, d.v.s. hur vattnet rör sig utifrån de drivande 

krafterna. Den bygger på välkända hydrodynamiska ekvationer som löses så exakt som 

beräkningsnätets upplösning, noggrannheten i de drivande krafterna och andra indata tillåter. 

Modellen tar bland annat hänsyn till transport av salt och värme, drivning på grund av skillnader i 

densitet och vattenståndsvariationer, drivning av vinden på ytan och tillflöden av sötvatten från 

land. Mer information och dokumentation om MIKE 3 finns på 

https://www.mikepoweredbydhi.com/products/mike-3 

Till den hydrodynamiska delen i modellsystemet kan man sedan koppla andra moduler som 

beräknar spridning av ämnen, vattenkvalitet, spridning av badvattenbakterier och mycket annat.   
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1.2 Beräkningsnätet 

Beräkningsnätet sträcker sig från Marstrand i norr till Onsala-Sandö i söder och ca. 20 km ut i 

Kattegatt, Figur 1-1. Den modellerade utsläppspunkten är markerad med orange pil i 

uppförstoringen till höger i figuren. Flöden och halter anges i Tabell 1-1. Den horisontella 

upplösningen är mellan 50 och 100 m närmast utsläppspunkterna och utanför, i resterande 

Björköfjorden och Stora Kalvsund, 200 m. Från Björkö och ut är upplösningen succesivt grövre, 

med som lägst 2 km. Vertikalt har modellen 38 lager, varav de översta 6 är bottenföljande ned till 3 

meters djup, därefter 1-meterslager ned till 18 m, 2 m ned till 28 m och sen 3 m resten av djupet. 

Batymetri-data som använts för att bygga beräkningsnätet kommer från CMAP (c-map.com). 

 

Figur 1-1 Modelldomän och beräkningsnät för spridningsmodelleringen av vattnen runt Göteborgs 
skärgård. Koordinater i SWEREF 99TM.  
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1.3 Underlag till modelleringen 

1.3.1 Meteorologiska och oceanografiska data 

Modellen drivs av meteorologiska fält med vind, lufttryck och temperatur på ytan och med salthalt, 

vattentemperatur, strömmar och vattenstånd på de öppna ränderna.  

Det meteorologiska datasetet består av atmosfäriska parametrar nära havsytan (2–10 m höjd) och 

är framtaget åt DHI av företaget STORMGEO (stormgeo.com). 

Rand-data, i 3D, kommer från DHI:s operationella modell DKBS som täcker Skagerrak-Kattegatt-

Östersjön. Den är väl validerad mot mätdata och används i en stor mängd tillämpningar, både i sig 

och som rand-data till modelluppställningar med högre upplösning.  

Beroende på tillgängligheten av drivdata för modellen är oceanografin baserad på väderåret 2014. 

Vilket väderår som väljs har ingen reell betydelse så länge det kan anses vara ett normalår med 

tanke på vind, temperatur osv då mellanårsvariationen i cirkulationen är förhållandevis liten.  

Data på flödet i vattendragen som mynnar i Stora Kalvsund kommer från SMHI:s modell  

S-HYPE, som kan laddas ned på vattenweb.smhi.se. 

1.3.2 Underlag från kund 

Från Sweco erhöll DHI uppgifter om medelflöde över året ut från reningsverket, samt halter av 

totalkväve, totalfosfor och syreförbrukande ämnen.  

Utsläppet som används för nuläget är medelvärdet av 2017 och 2019 (avstämt med Sweco). Innan 

2017 genomfördes provtagning mer sällan vid verket. 2018 var ett extrem-år med låga flöden och 

varmt väder vilket har för stor påverkan på medelvärdet för att kunna anses vara representativ t.  

Även data för det dimensionerade framtida flödet samt föreslagna tillståndshalter levererades av 

Sweco. För framtiden användes föreslaget Qdim som medelvärde av flödet över året. Qdim 

motsvarar det flöde som anläggningen dimensioneras för att ta emot. Precis som för kväve och 

fosfor behöver det finnas viss marginal och verkets faktiska påverkan kommer med stor sannolikhet 

bli mindre i framtiden än det man ansöker om att få släppa ut.  

Eftersom ingen bräddning sker vid verket ingår hela det samlade utsläppet från Pinans 

avloppsreningsverk i beräkningarna. 

Indata till modelleringen visas i Tabell 2.1 samt Figur 1-2 och Figur 1-3 nedan. 

  

Tabell 1-1 Flöde och halter från Pinan som använts i spridningsmodelleringen. 

 Flöde [m3/h] N-tot [mg/l] P-tot [mg/l] BOD7 [mg/l] 

Nuläget, medel för år 

2017 och 2019 
267 10 0.2 5 

Föreslagna Qdim och 

villkorshalter 
390 12 0.3 10 
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Figur 1-2  Tidsserier över medlet av åren 2017 och 2019 för flödet (överst t.v.), fosfor (överst t.h.), kväve 
(nederst t.v.) och BOD (nederst t.h.).  

 

 

Figur 1-3  Tidsserie för ett framtida flöde motsvarande där medlet av tidsserien motsvarar Q dim på 390 
m3/h. Tidserien är uppräknad från medlet för 2017 och 2019.  
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1.4 Validering av modelluppsättningen 

För att validera modelluppsättningen har simulerad temperatur och salthalt i ytvattnet jämförts mot 

observationer i Danafjord (Figur 1-4). Både salthalten och temperaturen överensstämmer väl med 

uppmätta värden. Eftersom den rumsliga upplösningen på observationerna är ca. 1 månad och att 

modellvärde och observationer inte alltid är provtagna vid samma tidpunkt blir kortvariga 

fluktuationer svåra att utvärdera. Dock kan man tydligt se att medelnivån och större variationer är 

väl representerade av modellen för både salt och temperatur.  

 

Figur 1-4 Modellerad salt och temperatur (svart linje) i ytvattnet är jämfört mot observationer i Danafjord 
(röda punkter) 

 

1.5 Spridningsmodelleringen 

Baserat på beskrivningen av kustvattnets rörelser från den hydrodynamiska modellen och 

uppgifterna om halter och flöden från Pinan, modellerades spridningen från avloppsreningsverket. 

Resultaten analyseras för vintern (december till mars) och sommaren (juni till augusti) enligt hur 

årstiderna definieras i HVMFS 2019:25 för kustvatten av typ 1s. Påverkan av de syreförbrukande 

ämnena analyserades för en period under hösten (september-november) vilket är de tre månader 

som syrehalterna vid den närmsta mätstationen, Danafjord, historiskt är som lägst. 
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1.6 Utsläppets inlagring i vattenpelaren 

Djupet vid utsläppspunkten för Pinan ligger på ca 20 m, men i och med att utsläppet består av 

färskvatten i en omgivning av saltvatten så kommer vattnet i plymen ha mycket lägre densitet och 

därmed stiga. Hur mycket den stiger skiljer sig från dag till dag beroende på salthalten i området 

kring utsläppspunkten. Som man ser i Figur 2–4, som visar salthalten vid Danafjords mätstation, så 

varierar salthalten i vattnet över tid beroende på varifrån det strömmar och hur mycket ytvatten som 

därmed finns inblandat i havsvattnet. Skillnaden i temperatur påverkar också vattnets densitet och 

inlagringen, men effekten är försumbar i jämförelse med salthalten. I Figur 2–5 nedan visas en 

tvärsnittsbild längs Stora Kalvsund för sommarmedelvärdet av totalkväve och totalfosfor. Då 

utsläppet oftast stiger, men sällan stiger över språngskiktet så innebär det att huvuddelen av 

utsläppet hamnar under 10 m men över botten. Det innebär att det inte är mycket av utsläppet som 

ingår i statusklassningen av kväve och fosfor. På samma sätt (fast inte visat i bild) kommer de lösta 

syreförbrukande ämnena att brytas ned strax ovanför botten och inte vid botten. Det innebär att 

påverkan från Pinans reningsverk, som visas i kap 3–6, blir förhållandevis liten enligt HVMFS 

2019:25 eftersom huvuddelen av utsläppen lagrar in på djup som inte ingår i 

bedömningsgrunderna. 

 

Figur 1-5 Tvärsnitt längs Stora Kalvsund av sommarmedelvärden (juni-augusti) av totalkväve (övre panel) 
och totalfosfor (undre panel) 
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2 Spridning från Pinans reningsverk 

I modellsimuleringen betraktas näringsämnena, totalkväve och totalfosfor, som konservativa 

ämnen. Det innebär att de inte bryts ned eller förbrukas och att halten av ämnet i vattnet endast 

beror på transport med strömmarna och utspädning p.g.a. omblandningen i vattnet. Andra faktorer 

så som t.ex. vattentemperaturen har endast en indirekt effekt genom dess påverkan på de 

hydrodynamiska processerna. I och med att sedimentering, denitrifikation och makroalgers upptag 

inte modelleras kommer halterna överskattas något. Detta innebär att vi ur ett miljöperspektiv 

troligare överskattar påverkan något snarare än att underskatta den. 

Valet av parametrar och period utgår från Havs- och vattenmyndighetens föreskrift 2019:25 som 

definierar sommarperioden som juni till augusti och vintern som december till mars. Figurerna i 

detta avsnitt visar en jämförelse mellan medelvärdet av halten som reningsverket tillför ytvattnet i 

nuläget respektive för maximalt utnyttjade framtida villkor. De föreslagna villkoren innebär ett  

Q dim på 390 m3/dygn med halterna 12 mg/l totalkväve och 0,3 mg/l totalfosfor. Ytvattnet motsvarar 

enligt föreskriften 0–10 m.  

För nuläget visas dessutom spridningen längs botten (nedersta metern) eftersom kartor på detta 

togs fram inför undersökningar av bottenfauna i recipienten. 

För att sätta utsläppen av totalkväve och totalfosfor i relation till halterna i området och de naturliga 

fluktuationerna och mellanårsvariationerna jämförs halterna med standardavvikelsen vid en 

opåverkad station. Standardavvikelse är ett statistiskt mått på hur mycket olika värden i en serie 

avviker från medelvärdet. Om fluktuationerna är större blir standardavvikelsen högre. Tanken 

bakom metoden är att jämföra de ökade halterna som uppstår i recipienten till följd av utsläppen 

från Pinan. Om den tillförda halten är lägre än standardavvikelsen från ett område som inte 

påverkas av verket så ligger halterna inom den naturliga variabiliteten. Ligger halten över 

standardavvikelsen är tillskottet större än den naturliga variabiliteten och det går inte att utesluta att 

utsläppen påverkar biologin i området. 

Stationen som valts ut som opåverkad är Valö mätstation. Denna station nås inte av Pinans utsläpp 

och användes, på inrådan av Länsstyrelsen, som opåverkad station för Ryaverket i deras senaste 

tillståndsansökan (ref /1/). 
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2.1 Totalhalt kväve under sommaren 

De medelhalter av kväve som Pinans reningsverk tillför under sommaren i nuläget är under  

1,4 µg/l (under 0,1 µmol/l) och inom mätosäkerheten för mätning av totalkväve. Därför visas endast 

medelvärdet av totalkväve under vinterperioden för sökt tillstånd i Figur 2-1.  

Pinans reningsverk kommer vid ett fullt utnyttjat ge upphov till halter på 1,4–2 µg/l  

(0,1–1,4 µmol/l) i ytvattnet. Det är ett litet bidrag i jämförelse mot standardavvikelsen av 

mätningarna vid Valö (opåverkad station) på 30 µg/l under sommarperioden för åren 2013–2018. 

 

Figur 2-1 Medelhalt totalkväve på 0–10 m djup vid fullt utnyttjat tillstånd under sommarperioden. Gränsen 
är satt vid 1,4 µg/l vilket motsvarar 0,1 µmol/l som är det antal decimaler som kväve anges med i 

HVMFS 2019:25 Lila linjer visar gränserna mellan vattenförekomsterna. 
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2.2 Totalhalt kväve under vintern 

I Figur 2-2 nedan visas medelvärdet totalkväve under vinterperioden på 0–10 m för nuläget (a) och 

för sökt tillstånd (b). I nuläget tillför Pinans reningsverk halter under 2 µg/l (0,14 µmol/l) förutom 

inom ett ca 100 m långt område vid utsläppspunkten. Reningsverkets bidrag är inom 

mätosäkerheten för mätning av totalkväve.  

Vid ett fullt utnyttjat tillstånd kommer Pinans reningsverk tillföra halter på 2–6 µg/l  

(0,14–0,4 µmol/l) i vattenförekomsten. Bidraget från reningsverket är mycket litet i jämförelse med 

standardavvikelsen av mätningarna på 0–10 m vid Valö (opåverkad station) på 46 µg/l under 

sommarperioden för åren 2013–2018. 

 

Figur 2-2 Medelhalt totalkväve på 0–10 m djup under vinterperioden för nuläget (till vänster) och för sökt 
tillstånd (till höger). Gränsen är satt vid 1,4 µg/l vilket motsvarar 0,1 µmol/l som är det antal 

decimaler som kväve anges med i HVMFS 2019:25. Lila linjer visar gränserna mellan 
vattenförekomsterna.  
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2.3 Totalhalt fosfor under sommaren 

De medelhalter av fosfor som Pinans reningsverk tillför under sommaren är för nuläget under  

0,1 µg/l (under 0,003 µmol/l) och mindre än noggrannheten för fosformätningar i SMHI:sdatabas 1. 

Även de halter som Pinans reningsverk kommer tillföra ytvattnet med ett fullt utnyttjat tillstånd är 

under 0,1 µg/l. Bidraget skulle därmed inte kunna gå att påvisa vid mätningar i området.  

Som jämförelse är standardavvikelsen för mätningarna på 0–10 m vid Valö (opåverkad station) 

under sommarperioden 5 µg/l mellan åren 2013–2018. 

2.4 Totalhalt fosfor under vintern 

De medelhalter av fosfor som Pinans reningsverk tillför under vintern är för nuläget under  

0,2 µg/l (under 0,006 µmol/l). Därför visas endast medelvärdet av totalkväve under vinterperioden 

för sökt tillstånd i Figur 2-3.  

De halter som ett fullt utnyttjat tillstånd för Pinans reningsverk ger upphov till är låga. Halten är i 

huvudsak mellan 0,1–0,2 µg/l (0,003–0,006 µmol/l). En haltökning skulle därmed inte kunna gå att 

påvisa vid mätningar i området. 

Som jämförelse är standardavvikelsen för mätningarna av totalfosfor på 0–10 m vid Valö 

(opåverkad station) under vintermånaderna 6 µg/l mellan åren 2013–2018. 

 

 

Figur 2-3 Medelhalt totalfosfor på 0–10 m djup för sökt tillstånd under vinterperioden. Gränsen är satt vid 
0,1 µg/l vilket motsvarar 0,003 µmol/l. Lila linjer visar gränserna mellan vattenförekomsterna. 

 

1 sharkweb.smhi.se 
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2.5 Totalhalter vid botten 

Inför undersökning av bottenfauna i recipienten togs kartor på spridningen längs botten (nedersta 

metern) fram för att kunna avgränsa Pinans påverkansområde. 

Eftersom inlagringen främst sker runt språngskiktet (se avsnitt 2.6) kommer halten kväve vid botten 

(nedersta metern) som Pinans reningsverk tillför bli låg. Figur 2-4 visar årsmedelvärdet av de halter 

som Pinans reningsverk tillför recipienten i nuläget, dvs halter mellan 2–6 µg/l (0,14–0,4 µmol/l). 

Standardavvikelsen på 15 m vid Valö (opåverkad station) är 22 µg/l under sommarperioden för 

åren 2013–2018 

 

Figur 2-4 Medelhalt totalkväve på botten för nuläget under ett år. Gränsen är satt vid 1,4 µg/l vilket 
motsvarar 0,1 µmol/l som är det antal decimaler som kväve anges med i HVMFS 2019:25. Lila 
linjer visar gränserna mellan vattenförekomsterna.  

 

Inlagringen runt språngskiktet (se avsnitt 2.6) innebär även att halten fosfor vid botten (nedersta 

metern) som Pinans reningsverk tillför blir låg. Årsmedelvärdet av fosforhalten blir under 0,1 µg/l 

(0,003 µmol/l) vilket innebär att det är så låga halter att de inte går att påvisa vid mätningar i 

recipienten. 

Standardavvikelsen på 15 m vid Valö (opåverkad recipient) är 7 µg/l under vinterperioden för åren 

2013–2018. 
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2.6 Utspädning i recipienten 

I Figur 2-5 nedan visas utspädningen av ett fiktivt spårämne som följer med det renade 

avloppsvattnet ut i recipienten från Pinans reningsverk. Kartan visar medelutspädningen i ytan för 

hela det modellerade året med utsläpp enligt nuläget (a) samt för framtida beräknat Q dim (b). 

Kartan kan användas för att beräkna halten av inerta ämnen som följer med det renade vattnet ut i 

recipienten, t ex särskilt förorenande ämnen eller prioriterade ämnen enligt HVMFS 2019:25. 

Kartan kan även användas för att uppskatta ungefärlig halt i ytan av kväve och fosfor för ett utsläpp 

med konstant halt. 

Inför undersökningar av bottenfauna i recipienten togs utspädningen vid botten (nedersta metern) 

fram, se Figur 2-6. 

 

Figur 2-5 Utspädning i ytan för utsläpp i nuläget (till vänster) och för utsläpp enligt föreslaget Q dim (till 
höger). Medelvärde över hela året. Lila linjer visar gränserna mellan vattenförekomsterna. 
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Figur 2-6 Utspädning på botten för utsläpp i nuläget. Medelvärde över hela året. Lila linjer visar gränserna 
mellan vattenförekomsterna. 
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3 Påverkan på recipientens näringsämnesstatus  

Pinans reningsverk har sin utsläppspunkt i vattenförekomsten Stora Kalvsund (SE574330-114000).  

Alla resonemang om påverkan av recipienten utgår från att samma mätstationer används för att 

uppskatta halten näringsämnen i recipienten och bygger på att övriga belastningskällor 

(antropogena och naturliga) är i samma storleksordning som i nuläget.   

3.1 Beräkning av påverkan på statusklassningen i recipienten 

Statusbedömning av näringsämnen i kustvatten baseras på prover tagna på 0–10 m och 

näringsstatus beräknas genom att jämföra halten av näringsämnet med ett referensvärde 

(bakgrundshalt) som beror på salthalt och typ av kustvatten (i detta fall typ 1s ”Västkustens inre 

kustvatten som tillhör Kattegatt”). Kvoten mellan mätvärden och referensvärden utgör den 

ekologiska kvoten (EK) och det är denna som avgör statusen avseende näringsämnen för 

vattenförekomsten. För en detaljerad beskrivning av uträkning av statusklass, se HVMFS 2019:25.  

3.1.1 Näringsämnesstatus för Stora Kalvsund 

Vattenförekomsten Stora Kalvsund är klassad med God status avseende näringsämnen. 

(www.viss.lansstyrelsen.se, 20-09-24). Under vintern har både totalfosfor och totalkväve God status 

medan under sommaren är statusen måttlig för båda parametrarna. Då det inte finns någon 

provtagningsstation i vattenförekomsten har man extrapolerat mätvärden från mätstationerna 

Skalkorgarna och Danafjord. 

Den metod vi använder oss av för att beräkna påverkan bygger på att halten vid mätstationen utan 

verksamheten beräknas. För att göra den beräkningen krävs att EK beräknas utifrån en 

medelsalthalt. Nedan redovisas samtliga klassningar samt överensstämmelsen med VISS för kväve 

(Tabell 3-1) och fosfor (Tabell 3-2). 

Tabell 3-1 Beräknade medelhalter och statusklass för totalkväve i Stora Kalvsund.   

 DHI 

medelvärde 

2013-2018 

VISS 

(2013-2018) 

Vinter medelhalt kväve 
20,20 µmol/l 20,85 µmol/l 

 EK 
0,73 Måttlig 0,80 God 

Sommar medelhalt kväve 
16,30 µmol/l 16,47 µmol/l 

 EK 
0,70 Måttlig 0,70 Måttlig 
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Tabell 3-2 Beräknade medelhalter och statusklass för totalfosfor i Stora Kalvsund.  

 DHI 

medelvärde  

2013-2017 

VISS 

2013-2018 

Vinter medelhalt fosfor 
0,87 µmol/l 0,88 µmol/l 

 EK 
0,85 God. 0,80 God. 

Sommar medelhalt fosfor 
0,55 µmol/l 0,55 µmol/l 

 EK 
0,73 God. 0,70 Måttlig. 

 

Att klassningen inte helt överensstämmer med klassningen i VISS beror på att man även 

extrapolerat mätningar från Skalkorgarna som ligger i vattenförekomsten Rivö fjord i Göta Älvs 

mynning. I VISS finns dock ingen information om hur mätningarna från Skalkorgarna vägts in.  

Från den spridningsmodellering som DHI gjort för Ryaverket, ref /1/, ser man att utsläppet från 

Ryaverket, som följer med vattnet från Göta älv, till största delen går längs fastlandskusten i 

Björköfjorden. Vi har utifrån det valt att räkna fram klassningen ur data från Danafjord då den 

stationen ur ett oceanografiskt perspektiv är mer representativ för Stora Kalvsund än skalkorgarna. 

3.1.2 Påverkan på klassningen 

Man ser i figurerna med medelhalter under sommar och vinter på 0–10 m (kapitel 2) att utsläppet 

inte når någon av mätstationerna Danafjord eller Skalkorgarna, varken i nuläget eller med de 

föreslagna villkorshalterna. Det innebär att ett ökat utsläpp inte kommer ha någon påverkan på den 

officiella statusklassningen för vattenförekomsten. 

För att se om man i någon del av vattenförekomsten påverkar den ekologiska kvoten har 

medelhalten av näringsämnen vid mätstationen Danafjord använts som bakgrundsvärde för Stora 

Kalvsund, dvs halten i vattenförekomsten utan punktkällor.  

Haltökningen av kväve på 0–10 m vid ett fullt nyttjat tillstånd är så liten, under 0,1 µmol/l för både 

sommar- och vinterperioden, att det inte skulle påverka den ekologiska kvoten.   

För fosfor är den haltökningen som ett fullt utnyttjat tillstånd skulle leda till så liten för både sommar- 

och vinterperioden att den inte går att mäta och därmed inte heller kunna påverka den ekologiska 

kvoten. 
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4 Syrgasförbrukning i bottenvattnet 

Stora Kalvsund är inte klassad avseende syrgasförhållanden (syrebalans i kustvatten och vatten i 

övergångszonen). Detta då det saknas data för klassningen. Stora Kalvsund är dock i god 

förbindelse med omkringliggande vatten och syrgasförhållandena är till stor del styrda av 

genomflödande vattenmassor. Detta innebär i sin tur att syrgashalterna uppmätta på närliggande 

stationer (Danafjord) även kan anses vara representativa för Stora Kalvsund. 

I den tidigare utgåvan av föreskrifterna för klassificering, HVMFS 2013:19, finns bottenvattnet 

definierat för parametern syrebalans. För kustvatten och vatten i övergångszonen djupare än  

10 m definieras där bottenvattnet som 5 m över vattenförekomstens djupast punkt. 

Enligt de sjömätningar (c-map) som modellen bygger på är det runt 25 m djupt i den djupaste delen 

av vattenförekomsten. Pinans utsläppspunkt ligger dock på botten på ca 20 m vilket gör att det 

mesta av utsläppet i bottenvattnet kommer brytas ned i områden grundare än 20 m. För att utreda 

effekterna av syrgasförbrukande ämnen i vattenförekomsten beräknades syreförbrukningen 

därmed på djup större än 15 m. 

De syreförbrukande ämnena modelleras som suspenderade och nedbrytningen är 

temperaturberoende.  

Modelleringen är utförd under de tre månader som den uppmätta syrgashalten är lägst vid 

mätstationen Danafjord. Som nämnts ovan finns inga syrgasmätningar tillgängliga i Stora Kalvsund 

men de oceanografiska förutsättningarna är sådana att Danafjord med största sannolikhet är 

representativa även här. Mätningarna visar att syrgashalten under 15 m i Danafjord är som lägst i 

september, se, Figur 4-1. Vi har därmed valt tremånadersperioden augusti-oktober för att utvärdera 

nedbrytning av syreförbrukande ämnen. 

  

Figur 4-1 Syrgashalten på 15 m (svarta ringar) och 20 m (blå trianglar) vid mätstationen Danafjord. 

Utsläppet från Pinans reningsverk kommer lägga sig strax under språngskiktet på ca 15 m och 

brytas ned i de djupare delarna av Stora Kalvsund.  
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Syrgasförbrukningen per dag i µg/l visas i Figur 4-2. 

 

Figur 4-2 Medelvärdet av syreförbrukningen under perioden augusti–oktober, från 15 m djup till botten. 
Nuläget visas till vänster (a) och ett fullt utnyttjat tillstånd till höger (b).   

 

Under åren 2017–2019 når inte syrgashalten i Danafjordens bottenvatten under 5,7 mg/l (4 ml/l). 

under 15 m (Figur 4-1). Gränsen för syrgasbrist ligger kring 3 mg/l (2ml/l), då dör många arter eller 

flyr området och de biogeokemiska kretsloppen förändras (ref /2/).  

Vid ett utökat tillstånd för Pinans reningsverk ökas syrgasförbrukningen från lösta 

syrgasförbrukande ämnen från under 0,2 µg/l/dag till ca. 0,5 µg/l/dag i merparten av bottenvattnet 

(Figur 4-2). Moderna fiberoptiska mätare har en detektionsgräns på 1 µg/l, så den ökade 

syrgaskonsumtionen till följd av Pinans reningsverks ansökta utsläpp är mycket li ten. Ökningen kan 

också sättas i relation till mätningar av syrgasförbrukning i öppna Kattegatt (ref /3/), där 

syrgasförbrukningen i augusti uppmättes till 96 µg/l/dag. Det innebär att Pinans tillskott motsvarar 

under 1 % av syrgasförbrukningen ute i Kattegatt. I kustnära områden som Stora Kalvsund är 

förmodligen den totala syrgasförbrukningen högre, vilket gör det relativa bidraget från Pinans 

reningsverk än mindre. 

Utifrån syrgasförhållandena i havsområdet kring Stora Kalvsund i nuläget och den, relativt 

bakgrunden, låga ökning i syrgasförbrukning som de föreslagna villkorshalterna skulle ge upphov 

till, finns ingen risk för syrgasbrist i vattenförekomsten vid ett utökat tillstånd.  
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Inledning 
För att möta en ökad spillvattenbelastning inom Öckerö kommun planeras för en uppgradering av 
Pinans reningsverk på Hönö. Detta medför dels att åtgärder är nödvändiga på själva reningsverket, dels 
att förstärkningar behöver göras på ledningsnätet mellan Björkö och Pinan och Öckerö och Pinan. Även 
utloppsledningen kommer att behöva förändras, en ny utsläppspunkt kommer dock vara belägen i 
närheten av den befintliga utsläppspunkten som återfinns på cirka 20 meters djup (DHI Sverige AB 
2020).  

Inför uppgraderingen har bottenfaunan inom området undersökts med syfte att få mer information 
om hur bottenfaunasamhället har påverkats lokalt vid utsläppspunkten samt för att få fram ekologisk 
status för vattenförekomsterna Stora Kalvsund och Källö fjord. Stora Kalvsund har även undersökts 
2016 (Andersson m. fl. 2016) men då utfördes provtagningen på djup grundare än 20 meter varför 
denna studie har fokuserat på bottnar djupare än 20 meter. 

Bottenfaunasamhället består av flera hundra arter, både känsliga och tåliga, och analys av 
artsammansättningen ger en vetenskaplig bedömning av miljökvaliteten. Bottenfaunan innefattar 
både mobila och stationära arter, där många arter är både stationära och relativt långlivade, vilket gör 
att artsammansättningen speglar tillståndet i havsmiljön över en längre tid. Vid syrebrist och vid ökad 
eller minskad belastning av organiska ämnen ses en tydlig respons hos bottenfaunan, vilket gör en 
bedömning av bottenmiljöns kvalitet möjlig. För att klassificera miljöstatus på marina sedimentbottnar 
används indexet BQIm – Benthic Quality Index. Indexet ger en uppskattning av graden av stress hos 
bottenfaunasamhället, där ett högt BQIm generellt är ett tecken på ett gott miljötillstånd. Mer 
information om BQIm finns presenterat i Faktaruta 1 nedan.  

DHI har på uppdrag av Sweco modellerat den påverkan som Pinans reningsverk troligen har på 
recipienten (DHI Sverige AB 2020). Inför undersökningarna av bottenfauna i recipienten tog DHI även 
fram kartor på utsläppets utbredning längs botten (Figur 1). Resultatet från modelleringen användes 
för att placera provtagningspunkter i anslutning till utsläppspunkten. 

Provtagning av bottenfauna utfördes vid 18 stationer i enlighet med standardiserade metoder. 
Därefter genomgick proverna taxonomisk analys innan miljöstatus klassades i enlighet med gällande 
nationella bedömningsgrunder för bottenfauna. Statusen baseras på indexvärdet BQIm (Benthic 
Quality Index) vilket beräknas från de förekommande arterna. Mer information om BQIm finns 
presenterade i Faktaruta 1 nedan. Klassning av den ekologiska miljöstatusen i en vattenförekomst sker 
enligt en femgradig klassificeringsskala; hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig status, där 
målet är att minst god status skall uppnås i en vattenförekomst till ett visst år. Klassningen är i enlighet 
med vattendirektivet. 
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Figur 1. Resultat av spridningsmodell totalkväve (TN) i bottenvattnet under ett år. Figur från DHI Sverige AB 2020, 
koordinater i SWEREF 99TM. 

 
Faktaruta 1 - BQIm 

 
Den ekologiska statusen för bottenfauna klassificeras med hjälp av ett bentiskt kvalitetsindex, BQIm, 
enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19). BQIm beräknas per station och 
baseras på tre parametrar; provens proportion av känsliga och toleranta arter, antal arter och abundans. 
Proportionen känsliga och toleranta arter bygger på framtagna känslighetsvärden per art och varierar 
mellan ca 1–15. Värdet klassas i västerhavet efter förekomsten av arten i olika miljöer. Förekommer arten 
oftast i förorenade miljöer ges ett lågt känslighetsvärde, medan ett högt värde ges om arten oftast 
förekommer i artrika miljöer. 
 
BQIm bygger på att de tre parametrarna förändras vid ökad organisk belastning på bottnarna där en 
ostörd bottenmiljö förväntas ha en fauna med hög diversitet av arter, medan faunan i en störd botten 
förväntas bestå av få och tåligare arter. Indexet ger därför en uppskattning av graden av stress hos 
bottenfaunasamhället, där ett högt BQIm generellt är ett tecken på ett gott miljötillstånd. Klassgränserna 
för BQIm i Västerhavet redovisas i tabellen nedan. 
 
Den ekologiska statusen klassificeras för en hel vattenförekomst och inte för enskilda prov, där data från 
minst fem stationer ska ingå i klassificeringen. Av försiktighetsskäl beräknas ett sammantaget BQIm som 
20% percentilen av medelvärdet för de ingående stationerna. Bedömningen utgår således från de lägsta 
observerade värdena. 
 
  Klassgränser för bedömning av ekologisk status i Västerhavet utifrån BQIm för 5–20 m och >20 m. 

 
 

Bassäng Typ nr Djupstrata Hög God Måttlig 
Otillfreds-
ställande Dålig 

Västerhavet 1–6 & 25 5 - 20 m ≥13,9 <13,9 - 10,3 <10,3 - 6,9 <6,9 - 3,4 <3,4 

Västerhavet 1–6 & 25 >20 m ≥15,7 <15,7 – 12,0 12,0 – 8,0 8,0 – 4,0 <4,0 
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Figur 2. Karta över provtagningsstationer för bottenfauna i området, utsläppspunkt markerad med svart 
stjärna. Infogad karta visar hur stationerna i anslutning till utsläppspunkten är placerade. Karta skapad i QGIS 
version 3.12.0-București. 
 

Hönö 

Björkö 

Utsläppspunkt 
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Utförande 
Provtagning utfördes från forskningsfartyget R/V Skagerak den 11 maj 2020. Bottenfaunan 
undersöktes genom provtagning med en bottenhuggare vid 18 stationer fördelade inom de två 
vattenförekomsterna Källö fjord och Stora Kalvsund (Figur 2, Tabell 1). För provtagningen användes en 
Smith-McIntyre bottenhuggare med en yta på 0,1 m2 och proverna togs på ett djup mellan 12–25 
meter. 

I Stora Kalvsund togs totalt 13 prover (Figur 2, Tabell 1), av vilka fem (Kalv 6, Kalv 7, Kalv 9, Kalv 10 och 
Hönö 2) användes för att bedöma ekologisk status. Även i Källö fjord togs fem prover (Figur 2, Tabell 
1) för att bedöma ekologisk status. 

Övriga prover från Stora Kalvsund (Hönö 1–9) togs i anslutning till utsläppspunkten (Figur 2, Tabell 1) 
för att bedöma möjlig påverkan från denna på bottenfaunan. Proverna togs i tre kluster, Hönö 1–3 
närmast utsläppspunkten, Hönö 4–6 norr om punkten och Hönö 7–9 söder om punkten (Figur 2). 

Varje prov grovsållades i fält med 1 mm maskvidd på sållet (Figur 3) och konserverades i etanol för 
vidare analys i laboratoriet. Efter konservering finsållades varje prov i flerfraktionssåll med minsta 
maskvidd 1 mm, för att därefter sortera fram djuren. Faunan artbestämdes taxonomiskt till lägsta 
möjliga nivå, antal djur räknades (abundans) och viktbestämdes (biomassa i våtvikt). All provtagning 
och analys av bottenfauna utfördes utifrån standardiserade metoder (Havs- och Vattenmyndigheten 
2016, Leonardsson 2004). Insamlade data analyserades för att bedöma den ekologiska statusen i 
området med hjälp av miljökvalitetsindexet BQIm enligt EU:s Vattendirektiv (Rosenberg m.fl. 2004), se 
Faktaruta 1. BQIm beräknades i programmet BEDA (version 2019-02-12). 

 

Figur 3. Sållning av bottenfauna i fält. 
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Tabell 1. Beskrivning av de provtagna stationerna med stationsbeteckning, vattenförekomst, position (WGS 84, 
dec grad), djup (m) och substrat samt om svavelväte noterades i provet. 

Station Vattenförekomst Latitud Longitud Djup (m) Substrat Svavelväte 

Hönö 1 Stora Kalvsund 57,6976 11,6698 16,7 Sandig siltig lera Ja 
Hönö 2 Stora Kalvsund 57,6914 11,6696 17,2 Sandig siltig lera Ja 
Hönö 3 Stora Kalvsund 57,6973 11,6700 25,0 Siltig lera Ja 
Hönö 4 Stora Kalvsund 57,6985 11,6711 23,6 Siltig lera Ja 
Hönö 5 Stora Kalvsund 57,6986 11,6720 24,6 Lera, grus och sten Nej 
Hönö 6 Stora Kalvsund 57,6991 11,6713 22,0 Siltig lera Nej 
Hönö 7 Stora Kalvsund 57,6969 11,1188 21,7 Sandig siltig lera Ja 
Hönö 8 Stora Kalvsund 57,6970 11,6693 22,6 Siltig lera Ja 
Hönö 9 Stora Kalvsund 57,6967 11,6688 22,1 Siltig lera Ja 
Kalv 6 Stora Kalvsund 57,6925 11,6705 16,5 Lera till grus Nej 
Kalv 7 Stora Kalvsund 57,7036 11,6771 18,0 Siltig lera Ja 
Kalv 9 Stora Kalvsund 57,7288 11,6679 18,6 Sandig siltig lera Nej 
Kalv 10 Stora Kalvsund 57,7474 11,6605 18,3 Siltig lera Nej 
Källö 1 Källö fjord 57,7562 11,6634 14,0 Lerig silt Nej 
Källö 2 Källö fjord 57,7630 11,6640 13,2 Lerig sandig silt Nej 
Källö 3 Källö fjord 57,7633 11,6503 12,3 Lerig silt Ja 
Källö 4 Källö fjord 57,7703 11,6473 12,3 Lerig silt Nej 
Källö 5 Källö fjord 57,7698 11,6636 13,1 Lerig silt Nej 

Resultat 
Vid samtliga stationer togs fulla hugg, vilket motsvarar ett provtagningsdjup på ca 20 cm ned i 
sedimentet och en yta om 0,1 m2. Substratet bestod av sandig eller siltig lera i Stora Kalvsund och lerig 
silt i Källö fjord. Doft av svavelväte från sedimentet detekterades på åtta stationer i Stora Kalvsund och 
en station i Källö fjord (Tabell 1). Förekomst av svavelväte kan indikera försämrade syreförhållanden i 
sedimentet och kan därigenom förklara skillnader i bottenfaunasamhället mellan stationer. Noteras 
bör att det är doft av svavelväte som noteras, halten mäts inte, och doften kan vara mer eller mindre 
påtaglig. 

Förekommande arter, abundans och biomassa 
Totalt noterades 123 arter i proverna. Bottenfaunasamhället dominerades av havsborstmaskar följt av 
blötdjur och kräftdjur. De vanligast förekommande arterna var ormstjärnan Amphiura filiformis och 
musslorna Kurtiella bidentata, Abra nitida och Nucula nitidosa. Sett till biomassa utgjorde 
tagghudingar den största delen följt av havsborstmaskar och blötdjur. 

I de prover från Stora Kalvsund som användes för att beräkna ekologisk status (Kalv 6, Kalv 7, Kalv 9, 
Kalv 10 och Hönö 2) noterades totalt 70 arter, artantalet per prov var i medel 26 (Tabell 2).  
Bottenfaunan dominerades här av A. filiformis och musslorna K. bidentata, A. nitida och N. nitidosa. 

I Källö fjord noterades totalt 23 arter, artantal, abundans och biomassa var lägre i Källö fjord (Tabell 2). 
Bottenfaunasammansättningen skiljde sig från den i Stora Kalvsund, ormstjärnor förekom inte i 
proverna och de vanligaste arterna här var istället havsborstmaskarna Nephtys incisa och Scoloplos 
armiger, hästskomasken Phoronis muelleri och musslan N. nitidosa. 
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I de övriga proverna från Stora Kalvsund (Hönö 1–9) noterades 105 arter (Tabell 2). Bottenfaunan 
dominerades här av samma arter som i de prover som användes för statusberäkningen i Stora 
Kalvsund. 

Se Bilaga 1 och 2 för samtliga förekommande arter, abundans och biomassa. 

Tabell 2. Summerade resultat av artantal, abundans och biomassa (g) per 0,1 m2 samt beräknat BQIm index för 
provtagna bottenfaunastationer.  

Station Artantal Abundans Biomassa BQIm 

Hönö 1 28 372 28,90 11,66 
Hönö 2 29 229 21,89 11,73 
Hönö 3 35 328 17,20 12,09 
Hönö 4 25 236 9,24 10,94 
Hönö 5 58 216 4,45 14,04 
Hönö 6 21 70 3,16 9,85 
Hönö 7 17 79 8,06 9,47 
Hönö 8 27 181 11,30 11,30 
Hönö 9 21 83 6,45 10,50 
Kalv 6 12 236 4,89 12,19 
Kalv 7 38 35 1,73 7,76 
Kalv 9 15 219 9,75 13,00 

Kalv 10 36 27 0,25 6,89 
Källö 1 8 16 0,65 5,38 
Källö 2 6 22 0,76 5,57 
Källö 3 7 15 1,14 5,22 
Källö 4 8 20 2,36 5,54 
Källö 5 13 38 0,77 7,91 

 

Rödlistade arter 
I proverna hittades två rödlistade arter, musslan Kellia suborbicularis (DD) och sjögurkan Panningia 
hyndmani (NT) (SLU Artdatabanken 2020). Noteras bör att endast en individ av vardera arten hittades. 

K. suborbicularis blir upp till 9,5 mm stor och lever gärna i hålrum, som tomma musselskal, i 
sandblandad mjukbotten från lågvattenståndet till 100 m djup. Faktaunderlaget bedöms vara 
otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig och arten 
hamnar i kategorin Kunskapsbrist (DD) (ArtDatabanken 2019, SLU Artdatabanken 2020). En individ av 
musslan K. suborbicularis hittades i prov Kalv 6. 

P. hyndmani är en kort tunnformad sjögurka som kan bli ca 5 cm. Den är vitgrå eller svagt rödaktig och 
tentaklerna är vita. Arten lever på grus- och skalbottnar, från 15–30 meters djup och nedåt. En individ 
av P. hyndmani hittades i prov Hönö 5. Populationen tros minska på grund av försämrad kvalitet på 
artens habitat. Bedömningen varierar från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT), baserat på de troligaste 
värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT) (ArtDatabanken 2019, SLU Artdatabanken 2020).  

 
För mer information om Artdatabankens rödlista se Faktaruta 2. 
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Faktaruta 2 – Artdatabankens rödlista 

 
I Artdatabankens rödlista tas bedömningar fram för risken att arter dör ut i Sverige. Rödlistningen tar upp 
arter med en osäker framtid på grund av minskande eller mycket små populationer och är baserad på 
vedertagna kriterier från internationella naturvårds-unionen IUCN, (www.iucn.org). Rödlistan har ingen 
formell juridisk status, men utgör ett hjälpmedel för att kunna göra naturvårdsprioriteringar samt för att ge 
en överblick över arternas tillstånd. 
 
Bedömningen görs utifrån fem kriterier, A–E, vilka är konstruerade så att olika slags varningssignaler fångas 
upp för en arts utdöenderisk i landet. Rödlistan är uppdelad i kategorier baserat på de fem kriterierna. De 
arter som uppfyller kriterierna för Nationellt utdöd (RE), Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU), Nära 
hotad (NT) eller Kunskapsbrist (DD) benämns rödlistade. Arter kategoriserade som CR, EN eller VU benämns 
dessutom som hotade. Utöver rödlistekategorierna finns också kategorierna Ej bedömd (NE) och kategorin Ej 
tillämplig (NA) vilken bland annat används för arter som inte är inhemska. En art som bedömts enligt 
rödlistningskriterierna men inte uppfyller något av kriterierna kategoriseras som Livskraftig (LC).  
 

 
                         I figuren visas kategorierna i ArtDatabankens rödlista. Figuren är hämtad från 
                        ArtDatabanken (2020). 
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Bedömning av ekologisk status baserat på kvalitetsfaktorn bottenfauna 
Ekologisk status för Stora Kalvsund beräknades på fem prover (Kalv 6, Kalv 7, Kalv 9, Kalv 10 och Hönö 
2) till ett sammantaget BQIm med en 20 % percentil på 9,34 vilket motsvarar måttlig ekologisk status 
(Figur 4). Tre av stationerna visade på ett BQIm inom spannet för god status, de övriga två visade på ett 
BQIm inom spannet för måttlig status. 

Ekologisk status för Källö fjord beräknades för de fem proverna tagna i vattenförekomsten till ett 
sammantaget BQIm med en 20 % percentil på 5,45 för området vilket motsvarar otillfredsställande 
ekologisk status (Figur 5). Fyra stationer visade på ett BQIm inom spannet för otillfredsställande status, 
en station visade på måttlig status. 

Enligt VISS (VattenInformationsSystem Sverige; 2020) skall båda vattenförekomsterna uppnå god 
ekologisk status senast 2027. I nuläget är ingen av de två vattenförekomsterna klassad enligt BQIm då 
data saknas. Stora Kalvsund undersöktes 2016 (Andersson m. fl. 2016) men då utfördes provtagningen 
på djup grundare än 20 meter varför denna studie har fokuserat på bottnar djupare än 20 meter. Vid 
undersökningen 2016 beräknades ett sammantaget BQIm med en 20 % percentil på 10,19 vilket 
motsvarar måttlig ekologisk status (Andersson m. fl. 2016). 

De flesta proverna tagna runt utsläppspunkten hade ett BQIm inom spannet för måttlig status (Figur 
6). Abundans och biomassa var högre för dessa prover än de prover i Stora Kalvsund som använts för 
att bedöma ekologisk status (Tabell 2). Artantalet var liknande för alla prover tagna i Stora Kalvsund 
(Tabell 2).  

 

Figur 4. BQIm för respektive station inom vattenförekomsten Stora Kalvsund samt klassning av miljöstatus med 
20 % percentilen (9,34) som streckad svart linje. Bakgrundsfärgerna illustrerar klassgränserna för miljöstatus för 
djupintervallet grundare än 20 meter i Västerhavet; hög (blå), god (grön), måttlig (gul), otillfredsställande 
(orange) och dålig (röd). 
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Figur 5. BQIm för respektive station inom vattenförekomsten Källö fjord samt klassning av miljöstatus med 20 % 
percentilen (5,45) som streckad svart linje. Bakgrundsfärgerna illustrerar klassgränserna för miljöstatus för 
djupintervallet grundare än 20 meter i Västerhavet; hög (blå), god (grön), måttlig (gul), otillfredsställande 
(orange) och dålig (röd). 
 

 

Figur 6. BQIm för respektive station runt utsläppspunkten. Bakgrundsfärgerna illustrerar klassgränserna för 
miljöstatus för djupintervallet på 5–20 meters djup (vänster om svart streck, Hönö 1 och 2) och djupare än 20 
meter (höger om svart streck, Hönö 3-9) i Västerhavet; hög (blå), god (grön), måttlig (gul), otillfredsställande 
(orange) och dålig (röd). 

Nuvarande och framtida påverkan från reningsverket 
När organiskt material från exempelvis ett avloppsvatten tillförs ett område, sjunker det till botten och 
bryts där ned av mikroorganismer. Vid nedbrytningen krävs syre, vilket kan resultera i låga syrehalter 
i vattnet som kan vara förödande för de organismer som lever där. Mängden syre som förbrukas vid 
biologisk nedbrytning av organiskt material med hjälp av mikroorganismer brukar benämnas 
biokemisk syreförbrukning (BOD). 

Det saknas syremätningar i Stora Kalvsund, men under åren 2017–2019 var inte syrgashalten i den 
närliggande vattenförekomsten Danafjords bottenvatten under 5,7 mg/l (DHI Sverige AB 2020). Vid 
syrgashalter runt 3 mg/l påverkas bottenfaunan negativt. 

Syrgasförbrukning i bottenvattnet har beräknats genom modellering av spridning och nedbrytning av 
lösta syrgasförbrukande ämnen, i modelleringen representerade av BOD7

1
 (DHI Sverige AB 2020). 

Modelleringen av syreförbrukning i Stora Kalvsund under perioden augusti till oktober (Figur 7), när 

 
1 BOD7 är ett mått på hur mycket lösligt syre som behövs för mikroorganismer att bryta ned organiskt material i 
vatten under sju dygn. 
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nedbrytningen av organiskt material vanligen är som störst, visar på en marginell påverkan från 
reningsverket i nuläget (Figur 7a) (DHI Sverige AB 2020). I det framtida tillståndet bedöms BOD7 öka 
från 5 mg/l till 10 mg/l. Enligt modelleringen ökar syrgasförbrukningen från lösta syrgasförbrukande 
ämnen från under 0,2 μg/l/dag till ca 0,5 μg/l/dag i bottenvattnet vid ett fullt utnyttjat framtida 
tillstånd för reningsverket (DHI Sverige AB 2020). Trots en fördubbling av mängden syrgasförbrukande 
ämnen är syrgasförbrukningen fortfarande låg och motsvarar ca 1 % av uppmätt syrgasförbrukning i 
Kattegatt under augusti (DHI Sverige AB 2020). Risken för syrebrist i bottenvattnet och därmed 
påverkan på bottenfaunan i vattenförekomsten Stora Kalvsund till följd av ett utökat tillstånd är därför 
sannolikt liten. Inte heller Källö fjord bedöms påverkas då området med ökad syreförbrukning inte når 
vattenförekomsten (Figur 7 b). 

 

Figur 7. Medelvärde av syreförbrukningen under perioden augusti-oktober från 15 m djup ner till botten. 
Nuläget visas till vänster (a) och ett fullt utnyttjat framtida tillstånd till höger (b). Figur från DHI Sverige AB 
2020, koordinater i SWEREF 99TM. 

Proverna i klustret närmast utsläppspunkten (Hönö 1–3) hade högre abundans och biomassa än 
proverna tagna norr om utsläppspunkten (Hönö 4–6) och söder om utsläppspunkten (Hönö 7–9) 
(Tabell 2, Figur 2). Även BQIm var högre för Hönö 1–3, där alla tre prover hade ett BQIm inom spannet 
för god status (Figur 6). För att studera skillnader och likheter i de tre klustrens struktur gällande 
abundans analyserades data med multivariat statistik där jämförelser mellan prov baseras på hur lika 
dessa är avseende artsammansättning baserat på abundans. Analysen visade inte på några signifikanta 
skillnader mellan de tre klustren, stationerna Hönö 2, 3, 4 och 8 var mest lika varandra.  Ofta uppstår 
en sämre bottenmiljö vid utsläppspunkter från reningsverk, varför det högre BQIm i denna studie kan 
bero på den goda vattengenomströmningen i området vilken sannolikt motverkar en negativ effekt 
ifrån utsläppet. 
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Slutsatser 
Den ekologiska statusen för djupintervallet 5–20 meter klassades utifrån denna studie som måttlig i 
Stora Kalvsund, vilket var samma status som studien 2016 visade på för bottnar djupare 20 meter 
(Andersson m. fl. 2016). De flesta proverna tagna runt utsläppspunkten hade ett BQIm inom spannet 
för måttlig status. Vid en fördubbling av mängden syrgasförbrukande ämnen till följd av ett framtida 
utökat tillstånd är syrgasförbrukningen fortsatt låg enligt spridningsmodellen (DHI Sverige AB 2020). 
Risken för syrebrist i bottenvattnet och därmed påverkan på bottenfaunan till följd av ett utökat 
tillstånd bedöms därför som liten.  

Abundans och biomassa var även högre för proverna tagna runt utsläppspunkten än proverna i Stora 
Kalvsund som använts för att bedöma ekologisk status. Sju av de nio proverna tagna runt 
utsläppspunkten togs djupare än 20 meter, till skillnad från proverna för klassning som togs grundare 
än 20 meter. Att proverna tagits djupare, under språngskiktet, kan förklara skillnaden i abundans och 
biomassa. I proverna hittades två rödlistade arter, musslan K. suborbicularis (DD) i Kalv 6 och sjögurkan 
P. hyndmani (NT) i Hönö 5 (SLU Artdatabanken 2020). Klassningen av P. hyndmani som Nära hotad 
(NT) baseras på att populationen tros minska på grund av försämrad kvalitet på artens habitat (SLU 
Artdatabanken 2020). För K. suborbicularis bedöms faktaunderlaget otillräckligt för att avgöra vilken 
av de olika kategorierna som är mest trolig och arten hamnar därför i kategorin Kunskapsbrist (DD). 
Rödlistan är ett verktyg för att bedöma risken att arter dör ut i Sverige men kategorierna Nära hotad 
(NT) och Kunskapsbrist (DD) ingår inte i de kategorier som bedöms som hotade.  Noteras bör att endast 
en individ av vardera arten hittades. 

I Källö fjord klassades den ekologiska statusen som otillfredsställande. Analysen av bottenfaunan 
visade på skillnader i både artantal och abundans samt artsammansättning mellan Stora Kalvsund och 
Källö fjord med fler arter och högre abundans i Stora Kalvsund. Proverna i Källö fjord är tagna något 
grundare än proverna i Stora Kalvsund, även substratet skiljer sig åt vilket kan vara en av orsakerna till 
den lägre statusen i Källö fjord men även sötvattenspåverkan från Nordre älv kan vara en bidragande 
orsak.  Att Källö fjord påverkas av reningsverkets utsläpp är inte troligt vilket även verifieras av 
resultatet av spridningsmodellen då modellerade halter av kväve och fosfor samt syreförbrukande 
ämnen inte når vattenförekomsten (Figur 1 och Figur 7). 

Sammanfattningsvis är Stora Kalvsunds ekologiska status måttlig och Källö fjords ekologiska status 
otillfredsställande med avseende på kvalitetsfaktorn bottenfauna. Den nuvarande påverkan från 
reningsverket på bottenfaunan bedöms vara liten. Ett framtida ökat utsläpp bedöms ge endast en 
marginell ökad påverkan på bottenfaunan. Ovanstående slutsats baseras endast på utsläpp från en 
påverkanskälla. För att uppnå god ekologisk status 2027, baserat på de biologiska kvalitetsfaktorerna 
måste påverkan på bottnarna minska. Även om påverkan från en källa bedöms som liten kan den 
kumulativa effekten från flera påverkanskällor försvåra möjligheten att nå målen.  
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Bilagor 
Bilaga 1 – Artlista med abundans hos bottenfaunan 

Bilaga 2 – Artlista med biomassa hos bottenfaunan 
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Bilaga 1 – Artlista med abundans hos bottenfaunan (individer/0,1 m2). 
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Bilaga 1 fortsättning. 
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Bilaga 2 – Artlista med biomassa hos bottenfaunan (gram/0,1 m2, våtvikt i etanol). 
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Bilaga 2 fortsättning. 
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BILAGA A.9 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

2021-12-20 

 

Tillståndsprövning enligt 9 och 11 kapitlet Miljöbalken för  
Pinans avloppsreningsverk, Öckerö kommun 

 

Öckerö kommun har under december 2020 och januari 2021, samt november och december 
2021 genomfört samråd för utökad kapacitet på Pinans avloppsreningsverk, nya 
överföringsledningar samt ny utloppsledning.  

Samråden har skett såväl genom digitalt samrådsmöte med Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län och bygg- och miljönämnden i Öckerö kommun samt genom skriftlig korrespondens med 
berörd allmänhet, organisationer, verksamheter och myndigheter. 

Då verksamheten per automatik antas medföra en betydande miljöpåverkan genomfördes 
samrådet som ett avgränsningssamråd och föregicks inte av ett undersökningssamråd. 

Samrådsmöte med länsstyrelsen och miljöenheten 
Den 15 december 2020 hölls ett samrådsmöte där Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt 
miljöenheten i Öckerö kommun deltog. Kallelser och samrådsunderlag till myndigheter 
skickades ut tre veckor innan samrådsmötet genomfördes. 
  
Vid samrådsmötet presenterade Öckerö kommun planerna för Pinans reningsverk. Kommunen 
avser att söka tillstånd för utökad kapacitet på reningsverket och redovisade val av 
processlösning, utredning avseende placeringen av nya överföringsledningar och 
utloppsledning. Det redogjordes även för den förväntade miljöpåverkan som verksamheterna 
kan ge upphov till. Minnesanteckningar från samrådsmötet finns i bilaga A1a. Presentationen 
som förevisades på mötet finns i bilaga A1b. 

Under samrådet med länsstyrelsen och miljöenheten diskuterades reningsverkets påverkan 
under drift och anläggningsskedet samt ledningsdragningarnas påverkan under 
anläggningsskedet. Länsstyrelsen önskade bl.a. utredning av olika utsläppshalter för att kunna 
visa vilken reningsteknik som bedöms som bäst baserat på ekonomisk skälighet och 
miljömässig motivering. Vidare meddelades att det krävs en marinarkeologisk utredning för 
ledningsstråken och att det bör utredas hur ledningsförläggningen påverkar marinbiologin.  

Länsstyrelsen sammanfattade också sina synpunkter skriftligen i ett meddelande daterat 2021-
01-27, vilket redovisas i bilaga A1c. 

Samråd med myndigheter, verksamheter, organisationer, allmänhet och de som 
kan anses särskilt berörda 

Skriftliga samråd med övriga myndigheter, närliggande verksamheter, organisationer och med 
allmänheten pågick mellan 18 december 2020 till  
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29 januari 2021. Samtidigt genomfördes samråd med de som anses särskilt berörda. Alla som 
ingick i samrådskretsen finns redovisade i bilaga A1d. 

Kungörelse om samråd annonserades i Torslanda tidningen och Göteborgs Posten den 19 
december 2020, se bilaga A1e. Där fanns hänvisning till Öckerö kommuns hemsida där 
samrådsunderlaget fanns tillgängligt att ladda ner.  

Utskick per brev gjordes till boende och verksamheter inom en radie av 500 meter från 
reningsverket. Utskick gjordes även till de som är särskilt berörda av vattenverksamhet enligt 
kapitel 11 miljöbalken (ledningsdragning). Brev som skickades finns i bilaga A1f. Till 
myndigheter och intresseorganisationer skickades e-post med samrådsunderlaget bifogat. I e-
postmeddelandet angavs först en felaktig svarsadress. När det upptäcktes gjordes ett nytt 
utskick med förlängd svarstid till de som inte svarat på första utskicket. Samrådsunderlaget 
återfinns i bilaga A1g. 

Kompletterande samråd har hållits med arrendator till brygga på fastigheten Björkö 3:154 och 
ägaren till fastigheten Grötö 1:2 under november och december 2021. Arrendatorn kontaktades 
per telefon och fick samrådsunderlaget per e-post. Ägaren till Grötö 1:2 fick e-post med 
sammanfattande information från samrådsunderlaget. 

Utöver detta har fördjupat samråd hållits med företrädare för Stakeskärshamnen (hamnen) 
eftersom hamnens verksamhet kommer att beröras av ledningsförläggning. Hamnen har ingått i 
samrådskretsen och fått ta del av handlingarna som ingick i samrådet och utöver detta har två 
möten hållits mellan hamnkapten för Stakeskärshamnen och Öckerö kommuns VA-chef. 
Specificerat skriftligt material gällande hamnen överlämnades vid det senare mötet. 
Anteckningar från mötet och de handlingar som överlämnats finns i bilaga A1h.  

Yttranden 

Inga muntliga yttranden har inkommit. Skriftliga yttranden redovisas sammanfattade och med 
sökandes svar eller hänvisning till hur synpunkten har tagits i beaktande i nedanstående tabell. 

Yttrande har 
inkommit ifrån 

Sammanfattning av yttrandets 
innehåll 

Svar och eller hänvisning till 
hur synpunkten har tagits i 
beaktande 

Sjöfartsverket Det kan finnas fler ledningar än de 
som redovisas på sjökort. Det åligger 
Öckerö kommun att undersöka och 
samråda med övriga ledningsägare i 
området.  

Öckerö kommun använder 
Ledningskollen och information 
som finns i kommunen. 
Samtliga ledningsägare har 
bjudits in till samrådet. 

Generellt bör farleder och 
hamnområden undvikas vid 
ledningsförläggning. Ska farleder 
korsas bör man eftersträva att göra 
det i så rät vinkel som möjligt. 

Farleder och hamnområden 
undviks så långt som är möjligt. 
Synpunkt om hur farleder ska 
korsas beaktas så långt som 
möjligt. 
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-Utloppsledning vid Pinan  

Sjöfartsverket ser att preliminärt 
förslag av utloppsledning är olämpligt 
framför allt då den i 
anläggningsskedet kommer förhindra 
angöring och avgång av Trafikverkets 
vägfärjor till Pinan. Framtida behov av 
underhåll, eventuella reparationer av 
ledningen kommer också bli 
komplicerat då det störs av 
färjetrafiken.  

Sedan samrådet har Öckerö 
kommun beslutat att behålla 
befintlig utloppsledning i stället 
för att anlägga en ny 
utloppsledning. Det är en stor 
fördel ur miljösynpunkt, men 
också av flera andra 
anledningar att låta befintlig 
ledning vara kvar. 
Utloppsledningen har legat på 
samma plats sedan 1978 och 
det har inte uppkommit problem 
med underhåll. Risken för att 
nödankring skulle skada 
utloppsledningen bedöms som 
liten då området där farled och 
ledning korsas är väldigt litet. 

-Sträckan Björkö-Pinan.  

Sjöfartsverket instämmer med 
förslaget för preliminär dragning att 
förläggning bör ske ihop med övriga 
ledningar i Lilla Kalvsund, försöka följa 
västsidan av Kalven för att undvika 
farleden för att sedan korsa farleden i 
så rät vinkel som möjligt ner till 
reningsverket vid Pinan. 
Sjöfartsverket ser detta som en 
lämplig preliminär rördragning.  

Föreslagen dragning kvarstår, 
att samförlägga där som 
möjlighet finns och att följa 
västsidan av Kalven så långt 
som möjligt. Synpunkt om hur 
farleder ska korsas beaktas. 

-Sträckan Öckerö-Pinan  

Vad gäller förläggningen vid 
Stakeskärshamnen/fiskhamnen på 
Öckerö ser Sjöfartsverket att hänsyn 
bör tas till hamnområden och 
eventuella framtida behov av 
hamnåtgärder exempelvis 
underhållsmuddring, nya bryggor, flytt 
av bryggor. En på botten förlagd eller 
bitvis nerschaktad avloppsledning 
enligt det preliminära förslaget 
kommer påverka möjligheterna för en 
eventuell framtida hamnutbyggnad. 
Även vattendjupet måste beaktas då 

Fördjupat samråd har 
genomfört med företrädare för 
Stakeskärshamnen. Det 
bedöms möjligt att förlägga 
ledningen så att intrånget blir 
litet i hamnens verksamhet. 
Fortsatt avstämning med 
hamnen planeras. 
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stora avloppsledningar med vikter kan 
bygga upp till 1 meter från botten. Det 
framgår inte i samrådsunderlaget 
vilken dimension på ledning som 
avses.  

Generellt anser Sjöfartsverket att 
hamnområden bör undvikas vid 
ledningsförläggning.  

Utloppsledningen/valt alternativ: 
Sjöfartsverket ställer sig också 
frågande till föreslaget alternativ, där 
man väljer att gå söderut med 
ledningsdragningen till 
utsläppspunkten när förhärskande 
vattenström i området är nordgående 
och tar ämnen norrut igen. 
Spridningsanalyserna visar tydligt att 
den största transporten av ämnen 
sker norrut från utsläppspunkten. 
Varför väljer man en längre (dyrare?) 
och mer komplicerad (konflikt med 
färjetrafiken) förläggning? 
Sjöfartsverket ser att man i arbetet 
med MKB bör ytterligare utreda 
sträckning för utsläppsledningen och 
påvisa argument för valt alternativ.  

Sedan samrådet har Öckerö 
kommun beslutat att behålla 
befintlig utloppsledning i stället 
för att anlägga en ny 
utloppsledning. Det är en stor 
fördel ur miljösynpunkt, men 
också av flera andra 
anledningar att låta befintlig 
ledning vara kvar. 
Utloppsledningen har legat på 
samma plats under 10-talet år 
och det har inte uppkommit 
problem med underhåll. Risken 
för att nödankring skulle skada 
utloppsledningen bedöms som 
liten då området där farled och 
ledning korsas är väldigt litet. 

Risker anläggningsarbete: 
Beroende på metod för 
ledningsförläggning och tidpunkt på 
året då arbete med ledningar sker kan 
olika riskreducerande åtgärder 
behövas. Detta måste utredas vidare i 
senare projektering. Sådana 
riskreducerande åtgärder kan vara 
avlysta och utmärkta arbetsområden, 
anpassning av arbetstid till perioder 
med mindre sjötrafik (vinterhalvåret). 
Om man avser gå vidare med 
utloppsledning enligt det primära 
förslaget bör det även utredas vilken 
påverkan de får på färjetrafiken och 
således även tillgängligheten till 

Riskreducerande åtgärder 
beskrivs i Bilaga B2 Teknisk 
beskrivning Vattenverksamhet 
(TB Vattenverksamhet) avsnitt 
6 och i Bilaga A 
Miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) avsnitt 12.  

Om det finns risk för hinder för 
färjetrafiken kommer den att 
vara tillfällig och samhällsviktiga 
funktioner kan förvarnas. Det 
finns alternativa sätt för 
framkomlighet under tiden 
nedläggning sker.  
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Hönö/Öckerö under arbetstiden. Detta 
gäller både bil och persontransporter 
men även samhällsviktiga funktioner 
som ambulans, polis och 
räddningstjänst.  
 
Minimum av riskreducerande åtgärder 
är information till sjötrafiken. Vilket 
sker genom att meddelande sänds till 
Sjöfartsverket senast tre (3) veckor 
innan rörförläggningsarbeten påbörjas 
till VTS Göteborg 
vtsgothenburg@sjofartsverket.se 
samt till ufs@sjofartsverket.se (Ufs-
redaktionen) för information till 
sjöfarten via ordinarie  
kontaktvägar. Informationen ska 
innehålla uppgifter om arbetets 
omfattning, tidplan samt  
kontaktvägar till ansvarig enhet eller 
arbetsledning som utför arbetet.  

Ledningarna som ska förläggas 
kommer att behöva markeras 
för både dag och natt. 

Meddelande kommer att 
sändas till Sjöfartsverket VTS 
Göteborg och till Ufs-
redaktionen i god tid innan 
arbeten påbörjas och innehålla 
de av Sjöfartsverket 
efterfrågade uppgifterna. 

Trafikverket Trafikverket anser att föreslagen 
utloppsledning vid Pinan är olämplig. 
Vid anläggandet kommer färjetrafiken 
till och från Hönö/Öckerö att påverkas. 
Påverkan på färjetrafiken kommer 
också att bli märkbar vid framtida 
reparationer och underhåll. 
Trafikverket anser att man i första 
hand bör studera en alternativ 
dragning av utloppsledningen som 
inte stör färjetrafiken. Om detta inte är 
möjligt behöver påverkan av 
färjetrafiken studeras och lösningar 
tas fram för att minimera störningarna 
för färjetrafiken. Detta behöver göras i 
nära samarbete med färjerederiet. 

Sedan samrådet har Öckerö 
kommun beslutat att behålla 
befintlig utloppsledning i stället 
för att anlägga en ny 
utloppsledning. Det är en stor 
fördel ur miljösynpunkt, men 
också av flera andra 
anledningar att låta befintlig 
ledning vara kvar. 
Utloppsledningen Har legat på 
samma plats under 10-talet år 
och det har inte uppkommit 
problem med underhåll. Risken 
för att nödankring skulle skada 
utloppsledningen bedöms som 
liten då området där farled och 
ledning korsas är väldigt litet. 
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Väg 155 (inkl färjeleden) behöver 
fungera i sin helhet för att Öckerö 
kommun ska kunna växa 
befolkningsmässigt. Arbete med att 
hitta både kortsiktiga och långsiktiga 
åtgärder för vägen pågår inom ramen 
för ÅVS-arbetet för väg 155. 

Öckerö kommun tackar för 
synpunkten. Bedömer att den 
inte påverkar Pinans 
reningsverks tillståndsansökan, 
men verksamheten på Pinan är 
i behov av en fungerande väg 
155. 

Anser att det är av yttersta vikt att 
Sjöfartsverkets synpunkter inhämtas 
och beaktas. 

Sjöfartsverket har inbjudits till 
samråd och har yttrat sig i 
ärendet. 

Bohusläns 
museum 

I området finns fyra lämningar 
registrerade i Kulturmiljöregistret: 
L1960:5494, L1960:7175, L1960:8143 
samt L1960:8144. Samtliga är 
registrerade som fartygslämningar 
men endast L1960:7175 har 
bekräftats i fält. Denna lämning 
påträffades av föreningen MASG 
2004 och daterades av Bohusläns 
museum år 2009. Sannolikt rör det sig 
om fartyget ’Prinz von Hessenstein’ 
som strandade i stora Kalvsund år 
1794. L1960:5494 baseras på en 
förlisningsuppgift medan L1960:8143 
och L1960:8144 utgörs av geofysiska 
observationer. Därutöver finns det 
rikligt med fartygslämningar, 
förlisningsuppgifter samt andra 
maritima lämningar som tomtningar 
och fiskelägen i närområdet.   

De föreslagna ledningssträckningarna 
berör framförallt L1960:7175 samt 
L1960:8143. Då den förstnämnda är 
en fornlämning innebär det att den bör 
undvikas. Den senare bör besiktas i 
fält för att fastställa antikvarisk 
karaktär och status. Då det 
tillhandahållna kartunderlaget visar 
något olika sträckningar kan det inte 
avgöras i vilken utsträckning 
lämningarna kommer beröras av 
arbetsföretaget. Till varje fornlämning 

Yttrandet bifogades i sin helhet i 
Öckerö kommuns ansökan om 
Arkeologisk utredning steg ett 
som inlämnats till 
länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 
Vidare har en arkeologisk 
utredning steg 1 genomförts, se 
vidare MKB avsnitt 3 och 12. 
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hör ett så stort område som behövs 
för att skydda den aktuella lämningen. 
L1960:7175 beskrivs som 25 m lång 
och kan då antas ta ett större 
skyddsområde i anspråk. 

Bohusläns museum rekommenderar 
att ni snarast kontaktar 
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet för 
samråd inför planerad exploatering. 

Länsstyrelsens kulturmiljöenhet 
har deltagit i samrådet och 
lämnat yttrande i 
Länsstyrelsens meddelande 
daterat 21-01-27. 

Ellevio Ledningar: Inom aktuellt område finns 
befintliga sjö- och jordkabelledningar, 
för mellan- och  

lågspänning, samt en nätstation som 
kan komma att hamna i konflikt med 
den tänkta avloppsledningen. 
Dokumentationen är inte i alla lägen 
lägesriktig, elkablarnas läge måste 
säkerställas i samband med 
projektering av 
överföringsledningarna. Vid korsning 
av våra sjökablar måste korsningen 
utformas på sådant sätt att kablarna 
skyddas mekaniskt och termiskt. 
Ellevio ska delta i utformningen av 
korsningar med rörledningar.  

Om befintliga elledningar, nätstation 
eller kabelskåp måste flyttas eller 
ändras, permanent eller tillfälligt och 
kostnader som uppstår för att göra 
erforderliga skyddsåtgärder på grund 
av överföringsledningen, får Öckerö 
kommun stå för kostanden.   

Vi önskar att i god tid bli kontaktade 
av exploatören för eventuell 
samordning och samförläggning i 
området. 

Synpunkterna kommer att 
beaktas. Nedläggning av 
ledningar kommer att ske i 
samråd med Ellevio (och andra 
ledningsägare) om ledning finns 
i vårt område.  

Se vidare TB Vattenverksamhet 
avsnitt 6 och MKB avsnitt 12.  

 

Kretslopp & 
vatten Göteborg 

Inget att erinra men vill att 
miljöförvaltningen Göteborg och 
Gryaab får samrådsunderlaget. 

Öckerö kommun har bjudit in 
miljöförvaltningen i Göteborg att 
delta i samrådet efter Kretslopp 
och vattens önskan. Ingen 
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inbjudan har sänts till Gryaab 
då Öckerö kommun bedömer 
att Gryaab inte är berörda av 
tillståndsansökan för Pinans 
reningsverk. 

Statens 
Livsmedelsverk 

Livsmedelsverket har inga synpunkter 
men har en fråga om dricksvattnet till 
de olika öarna i området skulle kunna 
påverkas och om det är något som 
behöver beaktas i sammanhanget?  

I dagsläget transporteras 
dricksvatten till öarna via 
ledningar på havsbotten. 
Öckerö kommun har god 
kännedom om var dricksvatten-
ledningarna finns och hur 
samförläggning kan gå till där 
det är aktuellt utan att riskera 
dricksvattenkvaliteten. Se 
vidare i TB Vattenverksamhet 
avsnitt 3 och MKB avsnitt 12. 

 

Nedan följer en sammanfattning av länsstyrelsens synpunkter och hur de har beaktats. 

Synpunkter i 
meddelande från 
länsstyrelsen 
daterat 2021-01-
27 och hur de har 
beaktats. 

Tekniska uppgifter önskas om 

 maximal genomsnittliga 
veckobelastningen på tre vis. 

 dimensionerande flöde, totalt 
och per anläggningsdel samt 
betydelse för förbiledning och 
bräddning. 

 förutsättningar för lägre 
utsläppshalter. 

Redovisas i bilaga B1 Teknisk 
beskrivning miljöfarlig 
verksamhet (TB miljöfarlig 
verksamhet). Förutsättningar 
för lägre utsläppshalter även i 
MKB avsnitt 11. 

 Utsläpp till vatten 

 spridningsberäkning. 

 påverkan på MKN vatten. 

 halter och mängder för dagens 
situation och sökt framtida 
situation. 

 mikroskräp. 

 

Spridningsberäkning med 
bedömning om påverkan på 
MKN på kvalitetsfaktornivå 
finns, bilaga A7 till MKB. 
Resultaten diskuteras också i 
MKB, avsnitt 11. Vidare 
redovisas halter och mängder 
för dagens situation, 
nollalternativet och framtiden 
samt mikroskräp, avsnitt 11. 

 Alternativ utsläppspunkt. MKB avsnitt 8. 
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 Bottenfauna, ålgräs inom 
påverkansområdet för utsläpp till 
vatten. 

Bilaga A8 till MKB, samt 
diskussion i MKB, främst 
avsnitt 11. 

 Skyddade områden. Flera avsnitt i MKB, främst 
avsnitt 4, 11, 12 och 16. 

 Ledningsnät. MKB flera avsnitt, främst 6, 11 
samt bilaga A5 och A6 till 
MKB. 

 Buller, energi, klimatanpassning, 
utsläpp till luft och transporter. 

MKB huvudsakligen avsnitt 11. 

 Lukt med en bedömning av påverkan 
på närboende. Sannolikt behövs en 
luktutredning. 

MKB avsnitt 11. Luktande 
processteg är redan eller 
kommer att placeras i 
byggnader med ventilation 
som ska vara ansluten till 
luktrening. Klagomål har inte 
förekommit på senare tid och 
inga synpunkter inkom i 
samrådet angående lukt. 
Luktutredning bedöms inte 
nödvändig. 

 Risk och säkerhet MKB avsnitt 15. 

 Marinarkeologisk utredning där nya 
överföringsledningar planeras. 

MKB avsnitt 3 och 12 samt 
bilaga A3. 

 Bottenförhållanden samt 
miljöpåverkan på dessa där nya 
överföringsledningar planeras. 

MKB huvudsakligen avsnitt 3, 
12 och 13 samt bilaga A2. 

 Påverkan på skyddade områden samt 
strandskydd från nya 
överföringsledningar. 

MKB huvudsakligen avsnitt 2, 
4, 12 och 13. 

 

 

 

Följande myndigheter har svarat att de avstår ifrån att yttra sig: 

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statens Naturvårdsverk, Havs- och 
vattenmyndigheten och Sveriges Geologiska Undersökning 
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Följande fastighetsägare, myndigheter och ledningsägare har svarat att de inte har något att 
erinra: 

 Grötö Naturskyddsförening (ägare till Grötö 1:2), Försvarsmakten, Göteborg energi, 
Vattenfall Eldistribution och Trafikkontoret Göteborg. 

 

Samtliga inkomna yttranden finns i sin helhet i bilaga A1i. 

 

Öckerö kommun ber att få tacka alla som har engagerat sig i samrådet och inkommit med 
värdefulla synpunkter. 



Bilaga A1a Protokoll samrådsmöte länsstyrelsen och bygg- och miljönämnden
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Sw e co                                                Swe co  En v i r onm en t  AB                    An na  Th yr én  
Skånegatan 3                                               RegNo: 556346-0327 
Box 5397                                                     Styrelsens säte: Stockholm 
SE-402 28 Göteborg, Sverige 
Telefon +46 (0)31 62 75 00 
www.sweco.se 
 

 

   

 
 
 

PROTOKOLL 
ÖCKERÖ KOMMUN, TILLSTÅND PINANS AVLOPPSRENINGSVERK INKL. 
SJÖLEDNINGAR 
UPPDRAGSNUMMER 13010987 

   

PLATS: TEAMS – MÖTE 

DATUM: 2020-12-15 

TID: 9-11 

NÄRVARANDE: 

Anita Harri, huvudansvar samrådet  Länsstyrelsen Västra Götalands län  LST 

Cecilia Niklasson Wrande, tillsyn Länsstyrelsen Västra Götalands län LST 

Jakob Länje, praktikant Länsstyrelsen Västra Götalands län  LST 

Jonas Henriksson, miljöinspektör Öckerö kommun, miljö ÖMJÖ 

Lisette Larsson, VA-chef Öckerö kommun  ÖVA 

Jennie Fälth, projektledare Öckerö kommun, VA (Sweco)  ÖVA 

Rickard Hulling, ombud ansökan Advokatfirman Stangdell och Wennerqvist S&W 

Marie Wikström, ombud ansökan Advokatfirman Stangdell och Wennerqvist S&W 

Anna Berts, MKB ARV Sweco Sweco 

Anton Karlsson, TB ARV Sweco Sweco 

Stina Brask Bilén, MKB marin Sweco Sweco 

Svante Roupé, TB marin Sweco Sweco 

Anna Thyrén, uppdragsledare Sweco Sweco Sweco 

 

Avgränsningssamråd för tillståndsprövning av Pinans 
avloppsreningsverk, nya överföringsledningar samt ny utloppsledning, 
Öckerö kommun 

Anna Berts, Sweco, välkomnar alla till mötet och samtliga deltagare presenteras.  

Som underlag till samrådsmötet finns det samrådsunderlag som skickats ut sedan tidigare och 
på mötet beskrevs den befintliga verksamheten och sökt verksamhet kortfattat. Detta protokoll 
innehåller en sammanfattning av vad som presenterats på mötet samt de frågor som ställts.   

Inledning 

Öckerö kommun har idag ca 13 000 invånare fördelat på 10 öar. Viss ökning av befolkningen 
sker under sommaren med turister, fritidsboende etc. Enligt Utblick Öckerö, kommunens 
översiktsplan, beräknas befolkningen öka fram till 2040 bl.a. genom bebyggelseexpansion. 
Pinans avloppsreningsverk (reningsverk) behöver byggas ut för att skapa möjlighet att utveckla 
kommunen. Kommunfullmäktige har tagit beslut om att Pinans reningsverk skulle byggas ut.  
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Den sökta verksamheten omfattar en utbyggnad av reningsverket från 14 000 pe till 20 000 pe 
samt nya överföringsledningar från Björkö och från Öckerö till reningsverket samt en ny 
utloppsledning.  

Den sökta verksamheten är betydande miljöpåverkan per automatik och ansökan kommer att 
lämnas in till mark- och miljödomstolen.  

Synpunkt LST – Det ska tydligt framgå i samrådsunderlaget att undersökningssamråd inte 
genomförts och varför.  

Gällande tillstånd 

Idag gällande tillstånd för Pinans reningsverk är från 1998.  

Lokalisering och omgivningsbeskrivning 

Området där reningsverket är beläget är detaljplanelagt. 

Utsläppet av behandlat vatten sker i vattenförekomsten Stora Kalvsund och gränsar till Dana 
fjord och Källö fjord.  

Riksintressen för natur och Natura 2000 områden finns framför allt norr om Öckerö och 
naturreservat finns norr och väster om Öckerö. Fågelreservat finns på västra sidan av Öckerö. 
Kommunen omfattas. 

Riksintresse för friluftsliv och högexploaterad kust omfattar hela kommunen. Det finns flertalet 
badplatser på kommunens öar.  

Det finns flera hamnar, farleder inom och kring kommunen. 

Befintlig verksamhet 

Vid Pinans reningsverk behandlas ca 14 000 pe genom mekanisk, biologisk och kemisk rening 
med goda reningsresultat. Biobädden är i dåligt skick och behöver byggas om. Idag sker 
kväverening på delflöden inom reningsprocessen, detta är ett kostnadseffektivt sätt att rena. 
Den hydrauliska kapaciteten är begränsad vid höga flöden.  

Sökt verksamhet  

Reningsverket 

Sökt verksamhet omfattar en ökning från 14 000 pe till 20 000 pe. Pe beräknas på 70 g BOD/l 
och år. Reningsverket dimensioneras med 2 Qdim i det biologiska steget och 4 Q dim i de 
mekaniska och kemiska stegen.  

Olika reningstekniker har undersökts och fyra realistiska alternativ identifierades och utreddes 
vidare med reningsverkets specifika förutsättningar.  
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Två förslag bedömdes mest lämpliga och utredes ytterligare och kostnadsberäknades;  

Alt 1. MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) och biobädd samt  

Fördenitrikfikation installeras, allt vatten går genom kvävereningen och den kemiska 
reningen förstärks. 

Alt 2. MBBR i befintliga sedimenteringsbassänger. Båda dessa förslag utgår från möjligheten att 
ta tillvara på befintlig utrustning och bassänger.  

Nytt inlopp för inkommande vatten, fördenitrifikation installeras, befintliga 
sedimenteringsbassängerna nyttjas för MBBR, bioreningen byggs in i byggnaden. Ny 
kemiska renings med sedimentering hanar utanför byggnaden. 

Den mekanisk rening, ska kunna behandla 4 Qdim (1 560 m3).  

Förslagen kostar ca 140 miljoner kronor, ca 7 000 kr/pe.  

Samtliga tekniker ska klara förslagna utsläppsvillkor:  

kväve – 12 mg/l,  

BOD7 10 mg/l,  

fosfor 0,3 mg/l.  

Eventuellt söks provisoriska villkor under ombyggnation.  

Slamhanteringen förstärks men i grunden samma som idag med avluftning och avledning till 
silo. 

Synpunkter LST – Det behöver ske en översiktliga undersökning som visar vilken teknik som är 
bästa möjliga teknik samt ekonomiska skäligt och miljömässigt motiverat.  

BOD 8 mg/l,  

kväve 10, 8 mg/l, 

fosfor: 0,2 mg/l. 

Visa halterna av utsläppen idag och den söka verksamheten och vad blir det för skillnad. Det är 
bra att spridningsberäkningen baseras på denna jämförelse. 

Reflektion Sweco – Hur förhåller sig detta till Gryaabs villkor som är ett mycket större 
reningsverk. Det är svårt med att gå lägre i halter pga. så väl kostnader för resurser samt för 
den faktiska reningstekniken.  
Svar LST – Gryaab har begränsningar i sitt tillstånd som reglerar deras verksamhet och alla 
måste göra sitt bästa. 

Fråga LST – Hur är Qdim beräknad? Det ska tydligt framgå i ansökan.  
Svar Sweco – Flödet idag beräknat genom separering av spillvatten och ovidkommande vatten. 
Avloppsvatten beräknas på 18 h per dygn och ovidkommande på 24 h och under några år 
tillbaka. För framtiden beräknas 50 m3/h på inläckage på nya ledningar och ca 200 m3/h på 
spillvatten och viss del ovidkommande vatten tex. dränvatten etc. Qdim bedöms vara 60  
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percentilen på beräkningarna och blir då ca 400 l/pe och dygn. 
Svar ÖVA – Det sker ett mindre inläckage av ovidkommande vattenminskas vid nybyggnation 
av ledningar.  

Synpunkt LST – Det ska framgå i ansökan att maximala veckan klaras. 

Synpunkt LST – När ska ansökan tas i anspråk? Byggs reningsverket om innan tillståndet tas i 
anspråk behövs inga provisoriska tillstånd.  
Detta kan även regleras i det nya tillståndet om ombyggnationen inte kan klaras i det befintliga 
tillståndet.  
Svar S&W och Öckerö – Vi tar med detta och ser hur det bäst tas omhand. Det bror helt på 
vilken teknik som väljs och hur mycket befintlig drift kommer att påverkas.  

Överföringsledning och utloppsledning 

Ledningarna är inte detaljprojekterade och de exakta ledningslägena kommer anpassas till en 
bottenscanning som är gjord samt anpassas efter marinbiologiska värden.  

Överföringsledningar: 

 Från Björkö till Kalvens norra udde samlokaliseras den nya ledningen med andra 
ledningar i ett befintligt ledningsstråk. 

 På Öckerö går ledningen i mark från en pumpstation i korsningen Hönövägen - 
Lammholmsvägen i gatan österut till den pir som skiljer Fiskehamnen från Stakeskärs-
hamnen. Ledningen går sedan vidare söderut till samma anslutningspunkt som 
överföringsledningen mellan Björkö och Pinan.  

Utloppsledningen 

 Nya sträckning från samma punkt som inkommande överföringsledningar vid 
reningsverket. Ledningen ska dras runt Kråkholmen och ner mot befintlig utsläppspunkt. 

Alternativ 

Reningsverket 

Nollalternativet innebär att verksamheten vid Pinans reningsverk fortsätts drivas enligt gällande 
tillstånd med befintlig dimensionerande belastning och gällande utsläppsvillkor m.m. Detta 
kommer att medföra begränsningar i utvecklingen av Öckerö kommun där kommunen ser ett 
behov av att bygga fler bostäder och reningsverket kan inte ta emot en ökad belastning.  

För alternativa lokaliseringar och utformningar har Öckerö kommun utrett/utreder bl.a. nytt 
reningsverk på Björkö och alternativ utsläppspunkt, behålla Pinans reningsverk, men 
komplettera med ytterligare reningsverk inom kommunen samt alternativa utformningar av 
Pinans reningsverk. 
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Överföringsledning och utloppsledning 

Nollalternativet innebär att verksamheten vid Pinans reningsverk fortsätts drivas enligt gällande 
tillstånd med befintlig dimensionerande belastning och gällande utsläppsvillkor m.m. Detta 
kommer att medföra begränsningar i utvecklingen av Öckerö kommun där kommunen ser ett 
behov av att bygga fler bostäder och reningsverket kan inte ta emot en ökad belastning.  

Andra alternativa ledningsdragningar för överföringsledningar diskuteras och slutligt val av 
ledningssträckning beror på schaktbarhet, bottenbeskaffenhet i hamnbassänger samt hinder i 
form av bergbotten, bryggpålar, erosionsskydd mm, samt påverkan på navigerbarhet, miljö och 
kostnader. Alternativa etableringar av landfästen utreds dör att hitta lämpligaste metoden. 

Synpunkt LST – Alternativ lokalisering ska beskrivas i ansökan.  

Förutsedd miljöpåverkan  

Reningsverket 

Anläggningsskedet  
 Mark,  

Det är ännu inte klart hur stora ombyggnationer som behövs. Allt utbyggnad kommer 
dock ryms inom befintlig fastighet.  

 Utsläpp till vatten;  
Befintligt reningsverk behöver vara i drift under ombyggnation. Troligen söks 
provisoriska villkor och det bedöms troligt med en ökad påverkan under ombyggnation. 

 Buller; 
Ombyggnationerna kan medföra sprängningar. Även buller från transporter kan öka 
tillfälligt under ombyggnationen.  

Driftskede: 

• Utsläpp till vatten; 
Flödesbelastningen kommer öka med ca 30% vid framtida dimensionerande belastning. 
Föreslagna villkor ger vid framtida maximal belastning en minskning i totalt utsläppta 
mängder jämfört med om dagens tillstånd skulle utnyttjas maximalt.  

En spridningsberäkning och recipientutredning har genomförts för att bedöma påverkan 
på recipienten och närliggande vattenförekomster utifrån ett nytt tillstånd. Modellering 
av framtida utsläpp av kväve och fosfor vid maximalt nyttjat tillstånd visar att skillnaden 
jämfört med dagens utsläpp blir liten.  

Övriga aspekter som kommer belysas i miljökonsekvensbeskrivningen är bl.a. lukt och 
luft, buller, transporter, natur, kultur och friluftsliv, hushållning av resurser.  

Synpunkten LST: Tydliggör i spridningsberäkningen gränsen för när det blir en påverkan eller 
inte, vilken halt höjning markerar skillnaden. Förtydliga att det är det samlade utsläppet inkl. 
bräddningar ingår i beräkningarna. Ingen bräddning sker vid reningsverket. Visa en karta över 
spridningen idag och en för framtiden. Det var otydligt i spridningsrapporten och om 
spridningsbilden ändras behöver redovisas.    
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Överföringsledning och utloppsledning samt landanslutningar 

Anläggningsskedet  

• Temporär störning som beror till stor del på val av anläggningsmetod eller schakt och 
styrd borrning. Störningarna beror på anslutningens exakta position och 
landanslutningens dragning, marinbiologiska värden 

• Generell miljöpåverkan: 

– Buller från anläggningsmaskiner 

– Grumling, mycket eller lite beroende på metodval 

– Ianspråktagande av bottenyta, beroende på metodval 

– Emissioner till luft från anläggningsmaskiner 

Driftskedet 

• Ingen negativ påverkan på vare sig flora eller fauna.  

• Vid ledningar, samt kring tillhörande förankringsvikter, kommer såväl fisk som kräftdjur 
kunna finna skydd.  

• I det avseende som ledningarna läggs på mjukbotten, får ledningarna en positiv 
inverkan då mångformigheten ökar.  

Fråga LST – Hur fungerar det om en ledning går sönder. Hur hanteras det? Lägg gärna in en 
förklaring om konsekvenser av underhåll på ledningar i ansökan. 
Svar Sweco – Ledningen lyfts upp på en flotte där den lagas och sedan sänks den ner igen. 
Själva nedsänkningen har en marginell påverkan på botten och den största påverkan blir när 
betongsänkena når botten.  
Reflektion ÖVA – besiktning av ledningarna sker mellan 3 - 5 år på alla kommunens ledningar.  

Fortsatt samråd och MKB 

Annons om samråd sker i Torslanda-Öckerö tidningen och Göteborgs Posten samt information 
på Öckerö kommuns hemsida. Projektledaren finns tillgänglig via telefon under december 2020 
– januari 2021.  

Direkt utskick per brev till alla boende inom 500 meter från reningsverket. Direkt utskick till 
fastighetsägare som berörs av överföringsledningar och utloppsledning.  

Bett inbjudan till myndigheter, verksamhetsutövare, organisationer, föreningar etc.  

Sista dagen för synpunkter 29 januari 2021. 

Synpunkter LST – Bird Life Sweden ska samrådas med.  

Reflektion Sweco – Ö-varvet ska med.  
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Tidplan 

Ansökan beräknas lämnas in under våren 2021. 

Frågor och synpunkter 

Synpunkt ÖMJÖ – Strandskyddet på Björkö, vem ska handlägga det? 
S&W – Det blir en konsekvens av denna ansökan och tas om hand av mark- och 
miljödomstolen. 

Synpunkt ÖMJÖ – Hela Öckerö hamn är MIFO 2 klassad, schablonklassning. Det dyker alltid 
upp båtrelaterade tungmetaller så snart det schaktas i mark eller i hamnområden inom hela 
kommunen.  

Synpunkt LST – Om schaktning sker inom reningsverkets fastighet ska detta anmälas till 
länsstyrelsen och även påträffade föroreningar ska anmälas till länsstyrelsen. 

Synpunkter LST –  

 Beskriv bräddpunkter på ledningsnätet samt punkternas recipienter och ev. 
skyddsvärden. Volym och frekvens av bräddningar ska redovisas. Ev. bräddning vid 
reningsverket ska beskrivas.  

 Påverkan på skyddande naturområden ska redovisas. Beskriv bedömningen om varför 
eller inte området påverkas. Påverkas Natura 2000 områden ska detta ansökas om 
separat. 

 Filma botten där ledningar ska läggas avseende tex ålgräs, musselbankar etc.  

 Visa på om fågellivet inom Ersdalen naturreservat samt på Öckerö västra kust påverkas 
under sprängning (ljud, vibrationer, tryckvågor etc.)  

 Beskriv källorna för lukt vid reningsverket. En luktutredning ska genomföras alternativt 
beskriva källorna och motivera varför en utredning inte ska göras, vad ska förbättras. 
Reflektion ÖMJÖ – färre klagomål de senaste åren och de flesta källorna är nu 
inbyggda.   

 Transportmängder ska beskrivas utifrån nuläget, nollalternativ och sökt verksamhet. 
Visa om transporterna går tur och retur eller enkel samt var de går. 
Luftföroreningarna är låga inom kommunen men NO2 överskrids i farlederna. 
Transporterna går via Göteborg som har överskridande av MKN: Ansökan ska det 
påvisa vilka miljökrav som ställs på de fordon som används och vilken rådighet som 
kommunen har över dessa. 

 Nya sjöledningar leds i berörda område med rikt fornlämningsmiljöer. Okända ämningar 
kan finnas och en marinarkeologisk undersökning ska ske. Tänk på breda korridorer så 
ledningarna kan flyttas. Thomas Bergstrand på LST ska kontaktas på länsstyrelsen.  

 Viktigt att beskriva klimatpåverkan från reningsverket samt energiförbrukningen.  
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 Riskhantering – transporter av kemikalier bl.a. etanol. Redovisa risker med transporter 
samt hantering och förvaring av kemikalier. Påverkan från skyfall (100-års regn) och 
stigande havsnivåer ska beskrivas och ev. skyddsåtgärder ska tas upp så att 
verksamheten kan försätta drivas. Troligen är havsnivån är den största risken.  

 Risk för spridning av aerosoler ska redovisas.  

 

 

Sekreterare    Godkänt av 

Anna Thyrén   Lisette Larsson 
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Avgränsningssamråd
15 december 2020

utbyggnad av Pinans reningsverk
nya överföringsledningar
ny utloppsledning 
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Välkomna

Praktiska frågor: 

• Frågestunder
• Vill du ställa en fråga, räck upp handen, Jennie fördelar 

frågorna
• Stäng gärna av mikrofon när ni lyssnar
• Sätt gärna på kameran när ni presenterar er

Presentation av deltagare, namn och din roll i detta projekt/på 
detta möte
• Öckerö kommun
• Juridiska ombud
• Sweco
• Länsstyrelsen
• Miljöförvaltningen



Dagordning

1 Inledning
2 Gällande tillstånd
3     Lokalisering
4     Omgivningsbeskrivning
5     Recipient och vattenförekomster
Frågor

Bensträckare 

6   Befintlig verksamhet
7   Sökt verksamhet 
8   Alternativ
9   Förutsedd miljöpåverkan 
Frågor

Bensträckare

10  Fortsatt samråd och MKB
11  Tidplan
12  Övriga frågor och synpunkter

2021-12-19
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Inledning 
– bakgrund och syfte

• Idag 13 000 invånare

• Utblick Öckerö 2018

• 18 000 år 2040

• Möjlighet att utveckla kommunen 
och bygga nya bostäder 

• Beslut kommunfullmäktige
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Inledning 
– ansökans avgränsning

• Utbyggnad och kapacitetsökning till 
20 000 pe (idag 14 000), 
9 kap MB

• Ny utloppsledning, 
11 kap MKB

• Överföringsledningar från Björkö och 
Öckerö till reningsverket, 
11 kap MB
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Inledning 
– samrådsprocessen

• Avgränsningssamråd

• Betydande miljöpåverkan

• Samråd inleds med detta möte 
och beräknas pågå januari ut
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Inledning 
– gällande tillstånd

• Meddelades 1998-05-06

• 14 000 pe

• Villkor för utsläpp till vatten 
redovisas senare



Lokalisering

Pinans 
reningsverk 

Överförings-
ledningar

Utloppsledning



Omgivningsbeskrivning - översiktsplan
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Omgivningsbeskrivning – detaljplan och strandskydd
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• Ursprunglig detaljplan beslutades 1998. I 
detaljplanen avsattes utrymme för 
avloppsreningsverk.

• Ny detaljplan 1999 industri- och 
kontorsverksamhet, 2002 ny skjutbana, 2017 
återvinningsanläggning, 2019  nya 
industriverksamheter.

• Strandskyddet vid reningsverket är upphävt.

• Strandskydd berörs av överföringsledning och 
landfästen från Björkö



Omgivningsbeskrivning - recipient
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• Stora Kalvsund

• Gränsar till Dana fjord och Källö fjord

• Status enligt förvaltningscykel 2017–2021 är 
Måttlig ekologisk status och uppnår ej god 
kemisk ytvattenstatus.



Omgivningsbeskrivning –
riksintresse natur och natura 2000
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Rörö
Nordre älvs 
estuarium

Hakefjorden –
Marstrandsfjorden –
Sälöfjorden

Rörö Nordre älvs 
estuarium

Hakefjorden –
Marstrandsfjorden –
Sälöfjorden



Omgivningsbeskrivning –
naturreservat och fågelskyddsområden
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Omgivningsbeskrivning –
övriga intressen natur och kultur
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• Riksintresse för friluftsliv

• Badplatser

• Riksintresse för kulturmiljö

• Riksintresse högexploaterad kust



Omgivningsbeskrivning –
riksintresse kommunikation och yrkesfiske

2021-12-19
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Omgivningsbeskrivning – marin arkeologi

Fartygs-/båtlämningar

• Öckerö 337 

• Öckerö 305 

• Öckerö 347 

• Öckerö 346 
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Befintlig verksamhet
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• 14 000 pe

• Qdim 280 m3/h

• Mekanisk, biologisk och kemisk rening

• Slambehandling



Sökt verksamhet - miljöfarlig verksamhet, kap 9 MB
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• Olika reningstekniker har undersökts och fyra 
realistiska alternativ har sedan utretts  vidare för 
reningsverkets specifika förutsättningar. 

• Vid jämförelser har sedan två förslag utretts 
närmare och kostnadsberäknats, MBBR (Moving
Bed Biofilm Reactor) och biobädd samt MBBR i 
befintliga sedimenteringsbassänger. 

• Båda dessa förslag utgår från möjligheten att ta 
tillvara på befintlig utrustning och bassänger. 

Belastning till Pinans 
reningsverk

Framtida 
dimensionerande 

belastning

Anslutning (pe) 20 000

Dimensionerande flöde 
(Qdim, m3/h)

390

Medeldygnsflöde vid full 
belastning m3/d

8 054

BOD (kg/dygn) 1 400

N (kg/dygn) 280

P (kg/dygn) 32



Sökt verksamhet kap 9 MB - fortsättning
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• Ny eller uppgraderad mekanisk rening, ska 
kunna behandla 4 Qdim (1 560 m3)

• Ny biologisk rening

• Ny kemisk rening

• Slamhantering, i grunden kommer som i 
nuvarande verksamhet

• Provisorisk drift, eventuellt söks provisoriska 
villkor under ombyggnation.

Parameter Föreslagna 
villkor

Krav i 
befintligt 
tillstånd

BOD7 mg/l 10 15

N-tot mg/l 12 15

P-tot mg/l 0,3 0,5



Sökt verksamhet kap 11 MB – överföringsledningar Björkö -
Pinan

• Från Björkö till Kalvens norra udde 
samlokaliseras den nya ledningen med andra 
ledningar i ett befintligt ledningsstråk.

• Vidare åt sydväst väljs ledningens sträckning 
utifrån batymetri, fastighetsförhållanden och 
bottnarnas marinbiologiska värde.

• Dimension PE 355

2021-12-19
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Sökt verksamhet, kap 11 MB
- överföringsledningar Öckerö - Pinan

• På Öckerö går ledningen i mark från en 
pumpstation i korsningen Hönövägen -
Lammholmsvägen i gatan österut till den 
pir som skiljer Fiskehamnen från 
Stakeskärshamnen.

• Ledningen går sedan vidare söderut till 
samma anslutningspunkt som 
överföringsledningen mellan Björkö och 
Pinan.

• Dimension PE 400



Sökt verksamhet kap 11 MB - utloppsledning

• Utloppsledningens nya sträckning från 
samma punkt som inkommande 
överföringsledningar vid reningsverket, grön 
streckad linje.

• Blå prickad linje är den befintliga 
utloppsledningen.

• Ledningen skall dras runt Kråkholmen och 
ner mot befintlig utsläppspunkt sydost om 
färjelägena.

• Det är ännu inte beslutat om befintlig 
utloppsledning ska behållas eller avvecklas.

• Dimension PE 800
2021-12-19
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Nollalternativ - Pinans reningsverk

Nollalternativet innebär att verksamheten vid Pinans reningsverk fortsatt drivs enligt 
gällande tillstånd med befintlig dimensionerande belastning och gällande utsläppsvillkor 
m.m. 

Detta kommer att medföra begränsningar i utvecklingen av Öckerö kommun där 
kommunen ser ett behov av att bygga fler bostäder och reningsverket kan inte ta emot en 
ökad belastning. 

2021-12-19
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Nollalternativ - överföringsledningar
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Det är troligt att några av nu föreslagna förbättringar på ledningsnätet ändå behöver 
göras även om en utbyggnad av Pinans reningsverk inte kommer till stånd.

I vilken omfattning och när det behöver ske får i så fall utredas närmare. 

Flera av de planerade förstärkningarna av ledningsnätet ger en ökad redundans och 
gör Öckerö kommuns VA-system som helhet mer robust.



Alternativa lokaliseringar och utformningar
- reningsverket och utloppspunkt 

För alternativa lokaliseringar och utformningar har Öckerö kommun utrett/utreder 
följande scenarier avseende reningsverket:

• Nytt reningsverk på Björkö och alternativ utsläppspunkt

• Behålla Pinans reningsverk, men komplettera med ytterligare reningsverk

• Alternativa utformningar av Pinans reningsverk
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Alternativa utformningar och lokaliseringar - ledningar

• Andra alternativa ledningsdragningar för 
överföringsledningar.

• Alternativa etableringar av landfästen.

• Vid piren finns olika tänkbara dragningar; 
nedschaktad i piren, i hamnbassängen norr 
om piren eller i hamnbassängen söder om 
piren. 

• Slutligt val av ledningssträckning beror på 
schaktbarhet, bottenbeskaffenhet i 
hamnbassänger och hinder i form av 
bergbotten, bryggpålar, erosionsskydd mm, 
samt påverkan på navigerbarhet, miljö och 
kostnader.
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Förutsedd miljöpåverkan 
– reningsverket anläggningsskede
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Mark 

Utbyggnaden ryms inom 
befintlig fastighet

Utsläpp till vatten 

Drift under ombyggnation 
Provisoriska villkor

Buller

Sprängningar

Transporter 



Förutsedd miljöpåverkan 
– reningsverk drift

Utsläpp till vatten

• Flödesbelastningen kommer öka med 
ca 30% vid framtida dimensionerande 
belastning.

• Föreslagna villkor ger vid framtida maximal 
belastning en minskning i totalt utsläppta 
mängder jämfört med om dagens tillstånd 
skulle utnyttjas maximalt. 
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Parameter

Nu 
gällande 
villkor

Medel 
(2015-
2019)

Föreslagna 
villkor

Dimensionerande 
belastning i 

befintligt tillstånd

Framtida 
dimensionerande 

belastning

Flöde 
m3/dygn - 6180 6720 8054*

BOD7 mg/l 15 6 10 15 10

BOD7 ton/år - 14 37 29

P-tot mg/l 0,5 0,2 0,3 0,5 0,3

P-tot ton/år - 0,43 1,2 0,88

N-tot mg/l 15 10 12 15 12

N-tot ton/år - 22 37 35



Förutsedd miljöpåverkan 
- spridningsberäkning och recipientpåverkan
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Kväve, vinter 0-10 meter Fosfor, vinter 0-10 meter



Förutsedd miljöpåverkan – reningsverk drift

• Lukt och luft 
– Luktproblem har förekommit, möjlig luktreducering ingår i projektering

• Buller
– Verksamheten genererar inte mycket buller. 
– Preliminär bedömning att framtida verksamhets inte riskerar att orsaka mer bullerstörning.

• Transporter: 
– Bedöms kunna öka något då mer kemikalier behövs och mer avfall och slam uppkommer i den 

sökta verksamheten.

• Natur, kultur och friluftsliv 
– Bedöms preliminärt inte påverkas av sökt verksamhet

• Hushållning av resurser
– Förbrukning av kemikalier och energi bedöms öka något med sökt verksamhet. 
– Mer avfall kan också uppkomma.

2021-12-19
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Förutsedd miljöpåverkan
– anläggning överföringsledningar och utloppsledning
Landanslutningar

• Temporär störning

• Beror till stor del på val av anläggningsmetod, schakt eller styrd borrning

• Beror på anslutningens exakta position och landanslutningens dragning, marinbiologiska värden

• Generell miljöpåverkan:
– Buller från anläggningsmaskiner
– Grumling, mycket eller lite beroende på metodval
– Ianspråktagande av bottenyta, beroende på metodval
– Emissioner till luft från anläggningsmaskiner
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Förutsedd miljöpåverkan
– anläggning överföringsledningar och utloppsledning

Ledningsnedläggning

• Temporär störning

• Beror på ledningens dragning, i förhållande till marinbiologiska och kulturella värden

• Begränsad störning för sjöfarten. Läggning av utloppsledning vid färjelägena måste 
samordnas med TRV

• Generell miljöpåverkan:
– Buller från anläggningsmaskiner
– Grumling, mycket eller lite beroende på metodval
– Ianspråktagande av bottenyta, beroende på metodval
– Emissioner till luft från anläggningsmaskiner
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Förutsedd miljöpåverkan
– drift överföringsledningar och utloppsledning

• Ingen negativ påverkan på vare sig flora eller fauna. 

• Vid ledningar, samt kring tillhörande förankringsvikter, kommer såväl fisk som kräftdjur kunna 
finna skydd. 

• I det fall ledningarna läggs på mjukbotten, får ledningarna en positiv inverkan då 
mångformigheten ökar.
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Fortsatt samråd 

• Annons om samråd i Torslanda-Öckerö tidningen och Göteborgs Posten 19 december 2020

• Information på Öckerö kommuns hemsida, inkl. samrådsunderlag

• Telefontider december 2020 – januari 2021

• Direkt utskick per brev till alla boende inom 500 meter från reningsverket

• Direkt utskick till fastighetsägare som berörs av överföringsledningar och utloppsledning

• Sista dagen för synpunkter 29 januari 2021
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Boende inom 500-meters radie från reningsverket
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Fastigheter berörda av nedläggning av överföringsledningar
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Fortsatt samråd - samrådskrets

Offentliga institutioner

• Naturvårdsverket

• Havs- och vattenmyndigheten

• Trafikverket   
Ärendemottagningen

• Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap

• Livsmedelsverket

• Räddningstjänsten

• Sjöfartsverket

• Kustbevakningen

• Riksantikvarieämbetet

• Bohusläns museum

• Vattenrådet för Bohuskustens 
(VRBK)

• Bohuskustens vattenvårdsförbund

• Försvarsmakten

• Transportstyrelsen

• Kammarkollegiet (allmänt vatten),

• Havs- och Kustfiskarnas 
Producentorganisation (HKPO),

• Sveriges Fiskares 
Producentorganisation (SFPO)

• lotsarna Göteborg

• Öckerö hamnförening

• Hamn- och Fiskareföreningen
Hönö Röds Strandkassa

• Nimbus Öckerö hamn

• Hedens hamn, Hönö

• SGU

• SGI

2021-12-19
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Fortsatt samråd - samrådskrets

Ledningsägare vatten

• Ellevio

• Göteborg Energi

• Göteborgs stad Kretslopp och Vatten

• Göteborgs stad Trafikkontoret

• Skanova (Telia)

• Trafikverket ITV/Processnät, Trafik, väg, installation

• Vattenfall Eldistrubution

• Öckerö fastighets AB /Öckerö nät

2021-12-19
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Intresseföreningar

• Sportfiskarna, region väst

• Göteborgs ornitologiska förening

• Öckerö hembygdsförening 

• XSS - De tio öarnas SS

• Björkö roddklubb

• Öckerö roddarna

• Segelsällskapet Frams

• Öckerö Båtsällskap

• Öckerö Roddförening

• Naturskyddsföreningen Öckerö

• Friluftsfrämjandet Öckerö

• Öckerö Hamn & Fiskareförening
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MKB och tidplan

Framtaget underlag:
• Utredning av annan lokalisering
• Spridningsmodellering och recipientpåverkan
• Ålgräsinventering (under sammanställning)
• Bottenfaunaprovtagning och påverkansbedömning (under sammanställning)
• Batymeteri

MKB kommer att innehålla samma kapitel som samrådsunderlaget.
- Även omfatta ledningsnät och påverkan från ev. bräddningar

Ansökan beräknas lämnas in under våren 2021.
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Övriga frågor





Bilaga A1c Länsstyrelsens meddelande efter samråd



Meddelande
 

Diarienummer Sida

2021-01-27 551-53922-2020
Dossienummer
1407-1102

1(7)

Miljöskyddsavdelningen
010-224 40 00

Öckerö kommun
lisette.larsson@ockero.se 

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götaland
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Avgränsningssamråd om planerad utökad verksamhet 
vid Pinans avloppsreningsverk i Öckerö kommun

Samrådet avser en utbyggnad och ökad belastning på Pinans avloppsreningsverk 
med tillhörande ledningsnät, nedläggning av en ny utloppsledning samt 
nedläggning av nya överföringsledningar från Björkö och Öckerö till 
avloppsreningsverket.

Avloppsreningsanläggning är en verksamhet som finns uppräknad i 6 § 
miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966) och som alltid ska antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Ni ska därför genomföra ett avgränsningssamråd1. I och 
med att det redan står klart att ett avgränsningssamråd ska genomföras så har 
länsstyrelsen inte tagit ställning till om de nya överföringsledningarna och den nya 
utsläppsledningen medför betydande miljöpåverkan eller inte.

När ni tar fram ansökan och den tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen ska ni 
ta hänsyn till det som kommer fram under samrådsprocessen. En 
samrådsredogörelse ska bifogas till ansökan.

Med vem ska samråd hållas?
Samråd ska förutom med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och berörda enskilda 
även ske med övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som 
kan antas bli berörda. Exempelvis bör Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och 
Trafikverket ingå i samrådskretsen.

Samrådsunderlaget ska delges de som ingår i samrådskretsen men som inte tidigare 
fått ett samrådsunderlag.

Miljökonsekvensbeskrivning
I 6 kap. 35 § miljöbalken (MB) och i 16-19 §§ i miljöbedömningsförordningen 
anges vilka uppgifter som ska ingå i en miljökonsekvensbeskrivning. 

Den som tar fram miljökonsekvensbeskrivningen ska ha sakkunskap om 
verksamhetens särskilda förutsättningar och förväntade miljöeffekter. Hur detta 
krav har beaktats ska redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen.

Länsstyrelsen anser att följande aspekter är särskilt viktiga att behandla i 
miljökonsekvensbeskrivningen.

1 6 kap. 29-32 §§ Miljöbalken

mailto:lisette.larsson@ockero.se
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Avloppsreningsanläggningen och den nya utsläppspunkten (9 kap. MB)

Dimensionering och utformning
Uppgifter om den maximala genomsnittliga veckobelastningen ska redovisas i tre 
avseenden: 

- Tätbebyggelsens maximala genomsnittliga veckobelastning, beräknad 
enligt Naturvårdsverkets vägledning; 
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Avlopp/Maximal-genomsnittlig-
veckobelastning/.

- Den maximala genomsnittliga veckobelastning som kommer att tillföras 
avloppsreningsverket vid maximal anslutning enligt ansökan.

- Den maximala genomsnittliga veckobelastning som 
avloppsreningsanläggningen kommer att dimensioneras för.

Enligt 3 § i förordningen NFS 2016:6 ska en avloppsreningsanläggning byggas, 
drivas och underhållas så att den fungerar tillfredsställande under alla normala 
lokala klimatförhållanden. Vid utformningen ska årstidsberoende variationer i 
belastningen beaktas. Det bör framgå av ansökan hur ni tagit hänsyn till detta krav. 

Ange hur det dimensionerande flödet har beräknats, vilket flöde som 
anläggningens olika delar klarar att behandla och vad den eventuella 
förbiledningen eller bräddningen i avloppsreningsverket kommer att innebära för 
verkets totala utsläpp av organiskt material, fosfor och kväve.

Redovisa förutsättningarna (tekniska lösningar, kostnadsuppskattning, förväntad 
miljönytta) för att nå lägre utsläppshalter än de yrkade villkoren, förslagsvis 8 mg/l 
BOD7, 0,2 mg/l tot-P och 8 mg/l tot-N som årsmedelvärde och som medelvärde för 
tertial 2 (maj–augusti). 

Redovisa förutsättningarna (tekniska lösningar, kostnadsuppskattning, förväntad 
miljönytta) för att minska utsläppet av mikroskräp.

Påverkan på närboende och närliggande verksamheter
Beskriv hur den ansökta verksamheten, inklusive transporterna, kommer att 
påverka boende och verksamheter i närheten av avloppsreningsverket, 
pumpstationerna och transportvägarna genom t.ex. lukt, aerosoler och buller. 
Redovisningen ska omfatta både ombyggnads- och driftsfasen.

I och med att avståndet till bostäder är kort och luktklagomål förekommer så 
behövs sannolikt en luktutredning. Länsstyrelsens generella bedömning är att 
luktstyrkan vid bostäder inte ska överskrida 0,2–0,5 luktenheter/m3 (99-
percentilen) som timmedelvärden beräknade som minutvärden.

Utsläpp till vatten
Redovisa verksamhetens utsläpp till vatten (halter och mängder av organiskt 
material, fosfor och kväve) för dagens utsläppssituation, för ombyggnadstiden och 
för en situation med maximal belastning och maximala utsläppshalter enligt 
ansökan.

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avlopp/Maximal-genomsnittlig-veckobelastning/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avlopp/Maximal-genomsnittlig-veckobelastning/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avlopp/Maximal-genomsnittlig-veckobelastning/
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Recipientundersökningar
Beskriv förhållandena i recipienten och redovisa vilka skyddsvärden som finns 
inom påverkansområdet. Länsstyrelsen bedömer att åtminstone följande bör ingå i 
underlaget.

 En spridningsberäkning, vilken beskriver dagens utsläppsförhållanden 
samt en situation med maximal belastning och maximala utsläppshalter 
enligt ansökan. Utredningen ska visa vilket vattenområde som påverkas av 
förhöjda halter av tot-N och tot-P jämfört med opåverkade förhållanden, 
samt hur stor haltökningen blir i olika delar av området. Minst en 
alternativ utsläppspunkt utöver den valda ska ingå. 

 Undersökning av bottenförhållandena och bottenfaunan, t.ex. 
ålgräsinventeringar, vid utsläppspunkten och i påverkansområdet.

Undersökningar av vattenrecipienten och verksamhetens påverkan på densamma 
ska i möjligaste mån utföras med standardiserade nationella metoder. Det är 
önskvärt att resultat från standardiserade metoder inrapporteras till nationell 
datavärd för att kunna jämföras med resultat från den nationella och regionala 
miljöövervakningen.

Påverkan på skyddade områden, naturmiljön m.m.
Redovisa hur den ansökta verksamheten kommer att påverka 
miljökvalitetsnormerna för ytvatten (på kvalitetsfaktornivå) för berörda 
vattenförekomster samt hur möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna inom 
utsatt tid påverkas. Redovisningen ska omfatta ombyggnads/anläggnings- och 
driftsfasen.

Beskriv verksamhetens påverkan på skyddade områden, som t.ex. Natura 2000-
områden, riksintressen och naturreservat, och på miljön i övrigt, under 
ombyggnads- respektive driftsfasen. 

På västra Hönö finns naturvårdsområdet Ersdalen. Norröver finns Natura 2000-
området Nordre Älvs estuarium och Rörö naturreservat, vilket ingår i Sälöfjordens 
Natura 2000-område. Båda Natura 2000-områdena är utpekade enligt EU:s 
Fågeldirektiv och Art- och habitatdirektiv. Söder om Hönö finns naturreservaten 
Galterö och Vingaskärgården. Påverkan på dessa ska beskrivas. Notera att det 
krävs ett särskilt tillstånd (s.k. Natura 2000-tillstånd, se 7 kap. 27–29 §§) om 
verksamheten på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. 

Inom Ersdalens naturreservat och längs Hönös västra kust finns ett rikt fågelliv. 
Arter som ejder, grönfink, tobisgrissla, fisktärna, vitkindad gås och sävsparv hör 
till de fågelarter som häckar i området. Där förekommer även knubbsäl. Påverkan 
på dessa ska beskrivas, särskilt när det gäller påverkan från ombyggnaden genom 
t.ex. buller och vibrationer från sprängningar.

Redovisa hur ålgräset och recipientens övriga skyddsvärden kommer att påverkas. 

Ledningsnätet
Ledningsnätet utgör en följdverksamhet till avloppsreningsverket och ska ingå i 
ansökan. Följande ska redovisas.
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 Hur ni arbetar för att minimera inläckaget av tillskottsvatten och 
bräddningar från ledningsnätet. 

 Var bräddpunkter finns, vilka recipienter som belastas, frekvensen och 
volymen som bräddats i respektive punkt under de senaste åren, 
kontrollmetod. 

 Bedömning av hur bräddningarna kommer påverkas av 
belastningsökningen. 

 En bedömning av hur bräddningarna från ledningsnätet påverkar de 
berörda recipienterna och deras skyddsvärden. Föreslå vid behov åtgärder.

Eventuella nya pumpstationer och bräddpunkter ska också beskrivas i ansökan. 

Transporter och utsläpp till luft
Redovisa transportvägarna på en karta.

Ange vilken rådighet ni har över olika transporter och vilka krav ni ställer på 
transporterna när det gäller deras utsläpp till luft och deras klimatpåverkan.

Redovisa transportmängderna idag, i nollalternativet (om dagens tillstånd utnyttjas 
maximalt) och vid maximal anslutning enligt ansökan, gärna i en tydlig tabell. 
Redovisa även vilka utsläppsmängder (NO2, partiklar, CO2) som transporterna ger 
upphov till.

Beskriv hur er verksamhet påverkar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna 
för luft. Länsstyrelsen noterar att kommunen generellt har låga halter av 
luftföroreningar, men att miljökvalitetsnormen för NO2 överskrids eller riskerar att 
överskridas längs farleder och i färjelägen på Öckerö, Kalvsund/Framnäs och 
Grötö. Lastbilstransporterna kör in till Göteborg och där överskrids 
miljökvalitetsnormen för NO2. Utsläpp från lastbilar är en av de viktigaste källorna 
att åtgärda i Göteborg.

Klimat och riskhantering
Ett avloppsreningsverk är en samhällsviktig verksamhet, vars drift ska kunna 
upprätthållas även vid skyfall och översvämningar/hög havsnivå. Ni ska redovisa 
vilka åtgärder som krävs för att minska risker och konsekvenser kopplade till 
skyfall, översvämningar och skred. När det gäller skyfall är länsstyrelsens generella 
bedömning att avloppsreningsverkets byggnader och tekniska utrustning minst ska 
klara ett skyfall motsvarande ett 100-årsregn, men att en högre skyddsnivå är 
önskvärd. Information om länsstyrelsens arbete med klimatanpassning finns på 
länsstyrelsens hemsida; https://www.lansstyrelsen.se/vastra-
gotaland/samhalle/planering-och-byggande/klimatanpassning.html.

Ni ska även beskriva vilka övriga risker och konsekvenser som förknippas med 
verksamheten, inklusive transporterna, och hur ni arbetar för att minimera dessa 
risker och konsekvenser.

Energi
Redovisa er totala energianvändning samt fördelningen mellan olika energislag. 
Redovisa även hur ni arbetar för att energieffektivisera, övergå till förnybara 
bränslen och på annat sätt minska er klimatpåverkan.

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/planering-och-byggande/klimatanpassning.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/planering-och-byggande/klimatanpassning.html
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Nya överföringsledningar och ny utsläppsledning (11 kap. miljöbalken)

Marinarkeologisk utredning
De nya sjöledningarna berör ett skärgårdsområde som är rikt på fornlämningar, 
både till lands och under vatten. Vattenområdet Stora respektive Lilla Kalvsund är 
en historiskt belagd farled och hamnmiljö sedan lång tid tillbaka. Länsstyrelsen 
bedömer att sannolikheten för att idag okända fartygslämningar ska påträffas inom 
denna miljö är ansenlig. Gällande kunskapsläge visar på en handfull 
förlisningsuppgifter i närområdet till de planerade nya sjöledningarna. Vid västra 
sidan av Kalvens nordspets finns en känd fartygslämning; lagskyddad fornlämning, 
L1960:7175 (Öckerö 337). Vattendjupet för vraket uppges som mest vara 7 m. En 
marinarkeologisk utredning, steg 1, behöver därmed göras för de planerade 
sträckningsalternativen, med hänvisning till 2 kap. 11 § kulturmiljölagen. 

De ledningskorridorer som utreds bör vara så breda att justeringar av ledningarnas 
sträckning kan göras om forn- och kulturlämningar påträffas. En marinarkeologisk 
utredning, steg 1, omfattar granskning av geofysisk uppmätning (kartering av 
havsbotten med ändamålsenlig instrumentering och upplösning) av en arkeologisk 
undersökare utsedd av Länsstyrelsen. Upphandling av en geofysisk uppmätning bör 
göras först efter samråd med Länsstyrelsen. En begäran om arkeologisk utredning 
lämnas till Länsstyrelsen (e-blankett).

Bottenförhållanden
Bottenförhållandena, bottenfaunan och skyddsvärdena där de nya ledningarna ska 
placeras ska beskrivas i ansökan. Ni ska beskriva de skyddsvärden som finns, t.ex. 
i form av ålgräs, musselbankar, sjöpennor och annan vegetation, utmed 
ledningssträckningarna och bedöma hur de kommer att påverkas, och givetvis göra 
de utredningar som behövs för att ta fram denna information. Ett viktigt underlag är 
enligt länsstyrelsen filmning utmed de aktuella ledningssträckningarna, 
bottenundersökningar som batymetri och side-scan, bottenfaunaundersökningar 
och ålgräsinventering. Eftersom detta delvis sammanfaller med vad som behöver 
göras inom den marinarkeologiska utredningen, steg 1, bör möjlighet till 
samordningsvinster finnas.

Miljöpåverkan från ledningarna och anläggningsarbetet
I ansökan ska ni beskriva hur de nya ledningarna och landanslutningarna kommer 
att påverka djur- och växtlivet samt miljön i övrigt. Eftersom påverkan i hög grad 
beror av det tekniska genomförandet så måste ni även beskriva hur ledningarna och 
landanslutningarna ska anläggas och även hur de senare ska underhållas. Exempel 
på påverkan som ska beskrivas är effekter till följd av grumling, intrång på flora 
och fauna, förändrade botten- och sedimentationsförhållanden, samt buller och 
vibrationer från anläggningsarbetet. Även påverkan på navigerbarheten och 
sjöfarten ska redovisas.

Ni ska även ange vilka skyddsåtgärder ni avser vidta för att minimera påverkan 
under anläggnings- respektive driftsfasen.

Skyddade områden
Beskriv hur den ansökta verksamheten förhåller sig till strandskyddet och dess 
syften, i synnerhet när det gäller ledningarnas påverkan på växt- och djurlivet inom 
de strandskyddszoner där ledningarna passerar Ledskär och Kalven samt där de 
möter land på Björkö.

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2fbfd5001683832bf3f755f/1548244312215/431-arkeologisk-utredning-begaran.pdf
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Så som nämnts ovan så finns ett rikt fågelliv samt knubbsäl i Ersdalens 
naturreservat och längs Hönös västra kust. Arbetenas påverkan, t.ex. genom buller, 
på dessa skyddsvärden ska beskrivas.

Redovisa hur den ansökta verksamheten kommer att påverka 
miljökvalitetsnormerna för ytvatten (på kvalitetsfaktornivå) i berörda recipienter 
samt hur möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna inom utsatt tid påverkas. 
Redovisningen ska omfatta både ombyggnads/anläggnings- och driftsfasen.

Redovisning av alternativa sätt att nå samma syfte

En redovisning av alternativa sätt att nå samma syfte ska bifogas 
miljökonsekvensbeskrivningen om Länsstyrelsen särskilt begärt det2. I detta fall 
anser Länsstyrelsen att någon sådan redovisning inte är befogad, utöver vad som 
angetts ovan rörande alternativa utformningar och reningsnivåer i 
avloppsreningsverket.

Övriga upplysningar

Ansökan med tillhörande MKB ska ha kommit in till Mark- och miljödomstolen 
senast den 15 december 2021. Om ansökan inte har kommit in inom den angivna 
tiden kan ett nytt samråd komma att krävas på grund av ändrade förhållanden. 

Om ni bestämmer er för att inte söka tillstånd så ska ni meddela länsstyrelsen det.

Ansökningshandlingarna ska lämnas digitalt till vastragotaland@lansstyrelsen.se. 
Det digitala materialet ska lämnas som separata pdf-filer för varje dokument 
(ansökan, MKB, teknisk beskrivning osv.) med ett format som möjliggör 
bearbetning av textmaterialet. Ansökan ska även lämnas in i tre papperskopior, 
gärna med ett tydligt fliksystem. 

Er fakturaadress (för kungörelser) inklusive referens ska anges i ansökan.

I detta ärende har Anita Harri, miljöskyddsavdelningen, varit beslutande. I 
handläggningen har även Åsa Bergsten från vattenavdelningen deltagit, liksom 
representanter för enheten för miljötillsyn, naturavdelningen, vattenavdelningen, 
samhällsbyggnadsenheten, kulturmiljöenheten och enheten för samhällsskydd och 
beredskap deltagit.

Anita Harri
Länsmiljöingenjör

Kopia 
Bygg- och miljönämnden i Öckerö kommun, diarium.sb@ockero.se
Sweco Environment AB, Anna Thyren, anna.thyren@sweco.se 
Länsstyrelsen, Åsa Bergsten
Länsstyrelsen, Lena Niklasson

2 17 § punkt 4 Miljöbedömningsförordningen

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:diarium.sb@ockero.se
mailto:anna.thyren@sweco.se
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Länsstyrelsen, Cecilia Niklasson Wrande
Länsstyrelsen, Annika Svensson
Länsstyrelsen, Johanna Severinsson
Länsstyrelsen, Lena Smith
Länsstyrelsen, Anna Dimming
Länsstyrelsen, Thomas Bergstrand
Länsstyrelsen, Linda Tofeldt



Bilaga A1d Samrådskretsen



Myndigheter och organisationer (övriga berörda)

Adressat Adress Postnummer och postadress E-post
Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM registrator@naturvardsverket.se 
Havs- och vattenmyndigheten Box 11 930 404 39 GÖTEBORG havochvatten@havochvatten.se 
Trafikverket   Ärendemottagningen Box 810 781 28 Borlänge trafikverket@trafikverket.se
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 Karlstad registrator@msb.se
Livsmedelsverket Box 622 751 26 Uppsala livsmedelsverket@slv.se
Räddningstjänsten till räddningstjänsten öckerö kommun
Sjöfartsverket sjofartsverket@sjofartsverket.se 
Kustbevakningen registrator@kustbevakningen.se
Riksantikvarieämbetet registrator@raa.se
Bohusläns museum annette.prior@bohuslansmuseum.se
Vattenrådet för Bohuskustens (VRBK) info@vrbk.se
Bohuskustens vattenvårdsförbund Box 5073 402 22 GÖTEBORG info@bvvf.se
Försvarsmakten exp-hkv@mil.se

Transportstyrelsen
https://www.transportstyrelsen.se/sv/kontaktformul
ar/kontakt-allmanna-fragor/

Kammarkollegiet (allmänt vatten), registratur@kammarkollegiet.se
Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation (HKPO), info@hkpo.se
Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) peter@sfpo.se
lotsarna Göteborg gothenburgpilot@sjofartsverket.se

Öckerö hamnförening info@ockerohamn.se

Hedens hamn, Hönö

c/o GUNNAR HAMBERG
RÅDMANSV 4
475 42 Hönö

SGU sgu@sgu.se
SGI sgi@swedgeo.se
Bygg- och miljönämnden Öckerö kommun kommun@ockero.se, deltog vid möte 15/12 2020

Adressat föreningar etc.
Sportfiskarna, region väst Sjölyckan 6 416 55 Göteborg goteborg@sportfiskarna.se
Göteborgs ornitologiska förening gof@gof.nu
Öckerö hembygdsförening ockerohembygd@telia.com
XSS - De tio öarnas SS info@xss.se
Björköroddklubb styrelsen@bjorkoroddklubb.se
Öckerödorarna ordforande@ockerodorarna.com
Segelsällskapet Fram kontakt@ssfram.com

Samrådspartners
2021-12-19
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Öckerö Båtsällskap ordforande@ockerobatsallskap.se
Öckerö Roddförening malin.lunden@elilund.se
Naturskyddsföreningen ÖCkerö boel.lanne@naturskyddsforeningen.se
Friluftsfrämjandet Öckerö  lars.walker@friluftsframjandet.se, 
Bird Life info@birdlife.se
Ö-varvet info@ovarvet.se

Ledningsägare - vatten

Ellevio https://kundsupport.ellevio.se/support/tickets/new

Göteborg Energi https://www.goteborgenergi.se/kundservice/kontakt

Göteborgs stad Kretslopp och Vatten
kretsloppochvatten@kretsloppochvatten.goteborg.
se

Göteborgs stad Trafikkontoret trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se
Skanova (Telia) Box 50077,  973 22 LULEÅ telia-info@telia.se
Trafikverket ITV/Processnät, Trafik, väg, installation    Strandväg 98 171 90 Solna … se Trafikverket ovan

Vattenfall Eldistrubution
https://www.vattenfalleldistribution.se/kundservice/
kontakta-oss/kontaktformular/

Öckerö fastighets AB /öckerö nät ockeronat@ockero.se 

Per Kalbäck, Samhällsbyggnad mark och exploatering per.karlback@ockero.se

Övriga
Göteborgs stad miljöförvaltningen miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Särskilt berörda Adress Postnummer och postadress E-post
Fastighetsägare inom 500 m från Pinans arv se nedan Per brev Öckerö kommun

Fastighetsägare inom vattenverksamhet samt 
nyttjanderättshavare se nedan

E-post till Öckerö kommun (Per Karlbäck), Öckerö 
hamnförening, Grötö naturskyddsförening, 
arrendator brygga, se lista och karta nedan

Samrådspartners
2021-12-19
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Kompletterande samråd: E-post Anmärkning

Grötö Naturskyddsförening mailto:gunnar@bulukin.se Lisette Larsson mailade 30/11, svar 1/12, inga invändningar.

Arrendator brygga Björkö 3:154 
Jorgen.svensson1962@outlook.co
m

Kontaktades per telefon av Jennie Fälth i slutet av november. 
Mailat 25/11 med samrådsunderlag och kort sammanfattning. 
Svar senast 10/12. Inget svar inkom.





Fastighetsbeteckningar inom 500m radie från Pinan
Ledning
Fastighetsgräns
Inom 500m radie från Pinan



Fastighetsbeteckningar inom 500m radie från Pinan
Ledning
Fastighetsgräns
Inom 500m radie från Pinan



Fastighetsbeteckningar inom 500m radie från Pinan
Ledning
Fastighetsgräns
Inom 500m radie från Pinan



Fastighetsbeteckningar inom 500m radie från Pinan
Ledning
Fastighetsgräns
Inom 500m radie från Pinan









Ledning
Fastighetsgräns
Allmänt vatten

Fastighetsbeteckningar runt ledningsområdet



Dessa samrådspartners anses särskilt berörda av vattenverksamheten

Ägare till följande fastigheter:
Fastighet Ägare E-post
Björkö 3:154 Öckerö kommun per.karlback@ockero.se

Kalven 1:1 Öckerö kommun per.karlback@ockero.se

Grötö 1:2 Grötö naturskyddsförening gunnar@bulukin.se
Heden 1:229 Öckerö kommun per.karlback@ockero.se

Heden 1:300 Öckerö kommun per.karlback@ockero.se

Allmänt vatten Kammarkollegiet kan medge rådighet registratur@kammarkollegiet.se

Öckerö 17:1 Öckerö hamnförening info@ockerohamn.se

Öckerö 14:1 Öckerö kommun per.karlback@ockero.se

Öckerö 2:32 Öckerö kommun per.karlback@ockero.se

Ledningsägare inom berört vattenområde
Ellevio AB https://kundsupport.ellevio.se/support/tickets/new

Göteborg Energi https://www.goteborgenergi.se/kundservice/kontakt

Göteborgs stad Kretslopp och Vatten
kretsloppochvatten@kretsloppochvatten.goteborg.s
e

Göteborgs stad Trafikkontoret trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Skanova (Telia) telia-info@telia.se

Trafikverket ITV/Processnät, Trafik, väg, installation trafikverket@trafikverket.se

Vattenfall Eldistrubution
https://www.vattenfalleldistribution.se/kundservice/ko
ntakta-oss/kontaktformular/

Öckerö fastighets AB /öckerö nät ockeronat@ockero.se 

Per Kalbäck, Samhällsbyggnad mark och exploatering per.karlback@ockero.se

Övriga

Arrendator brygga på fastigheten Björkö 3:154 Jorgen.svensson1962@outlook.com



Bilaga A1e Annonser



 
 

 

1 (3)

Sw e co  En v i ron m ent  AB   

 

m
em

o
04

.d
o

cx
 2

0
13

-0
6-

1
4

BA \\segotfs003\projekt\21333\13010987_öckerö_kommun_tillstånd_pinans_arv\000\10 arbetsmtrl_dok\samråd\samrådsredogörelsen - klara bilagor\word 
och old\bilaga x annonser.docx 
 

  

BILAGA E ANNONS 
 

2020-12-19 

 



 

 

 

2 (3) 
 
BILAGA E ANNONS 
2020-12- 

 

 

m
e

m
o

0
4.

d
o

c
x 

BA \\segotfs003\projekt\21333\13010987_öckerö_kommun_tillstånd_pinans_arv\000\10 arbetsmtrl_dok\samråd\samrådsredogörelsen - klara bilagor\word 
och old\bilaga x annonser.docx 
 

Annons i Torslanda - Öckerötidningen 

 



  

 

 

3 (3)
 
BILAGA E ANNONS 
2020-12- 

 

 

m
e

m
o

04
.d

o
c

x 

BA \\segotfs003\projekt\21333\13010987_öckerö_kommun_tillstånd_pinans_arv\000\10 arbetsmtrl_dok\samråd\samrådsredogörelsen - klara bilagor\word 
och old\bilaga x annonser.docx 
 

Annons i Göteborgs Posten, utsnitt från e-tidning 

 



Bilaga A1f Samrådsbrev



 
 

 

1 (4) 

Sw e co  

Skånegatan 3 

Box 5397 

SE-402 28 Göteborg, Sverige 

Telefon +46 (0)31 62 75 00 

Fax  

www.sweco.se  

 

 

 

 

 

 

2020-12-16 

 

Till särskilt berörda, fastighetsägare 

och verksamhetsutövare inom ett 

avstånd av ca 500 m från Pinans 

avloppsreningsverk 

Välkommen att delta på avgränsningssamråd avseende ansökan om 
tillstånd för ombyggnation av Pinans avloppsreningsverk, nya 
överföringsledningar för avloppsvatten samt ny utloppsledning 

Under 2018 tog Öckerö kommun fram en ny översiktsplan, Utblick Öckerö, som beskriver hur 

kommunen ska utvecklas fram till 2040. En del av utvecklingen sker i form av befolknings-

utveckling och nybyggnad av bostäder. Enligt översiktsplanen kan Öckerö kommun komma att 

växa med ca 1 700 bostäder fram till 2040. Med ett antagande om i genomsnitt tre personer per 

bostad kan kommunens befolkningsmängd komma att uppgå till ca 18 000 invånare 2040. Detta 

kommer att innebära en ökad belastning på spill- och dricksvattensystemen, vilket medför att 

Pinans avloppsreningsverk behöver byggas ut och få ökad kapacitet från 14 000 till 20 000 

personekvivalenter. 

I samband med kapacitetsökningen behöver även utbyggnad av kommunens ledningsnät 

genomföras. Vid utbyggnaden av framtida VA-system är det önskvärt att studera ett längre 

tidsperspektiv, fram till 2060. Kommunens översiktsplan omfattar inte åren efter 2040, men det 

finns riktlinjer från politiskt håll på en tillväxt om 80–120 personer per år. 

Samråd 

Enligt svensk miljölagstiftning ska den verksamhetsutövare som söker miljötillstånd samråda 

med bl.a. myndigheter, närboende och närliggande företag för att ge dessa möjlighet att lämna 

synpunkter i ärendet.  

Ni får detta brev eftersom ni äger en fastighet eller bedriver en verksamhet i närheten av Pinans 

avloppsreningsverk eller berörs av planerade ledningsdragningar. Om Ni hyr ut fastigheten eller 

upplåter nyttjanderätt till fastigheten på annat sätt, vänligen vidarebefordra denna information till 

Era hyresgäster/nyttjanderättshavare, efter att Ni själva tagit del av den. Ni har rätt att ta del av 

underlaget, ställa frågor samt framföra synpunkter innan tillståndsprövningen fortsätter. Alla 

inkomna synpunkter tas vidare i tillståndsprövningen. 

Detta samråd är en del i processen att söka tillstånd och samrådet är till för att grannar och 

andra berörda ska få information och en möjlighet att bidra med synpunkter och upplysningar 

som kan vara värdefulla i tillståndsprocessen. Samråd hålls också med organisationer och 

myndigheter. 
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Det finns ett skriftligt samrådsunderlag framtaget med en mer utförlig beskrivning av Pinans 

avloppsreningsverk som det ser ut idag och de planerade förändringarna samt de nya 

ledningsdragningarna. Underlaget innehåller också förutsedd miljöpåverkan och vad som 

kommer att utredas. Samrådsunderlaget hittar du på www.ockero.se eller kan beställas på  

e-postadress Jennie.falth@ockero.se. Ange diarienummer 199/20, ditt namn, din fastighets-

beteckning och adress i skrivelsen.  

Samrådet kommer att ske skriftligt, men Ni är välkomna att höra av Er med frågor, synpunkter 

och upplysningar till Jennie Fälth på Öckerö kommun via e-postadress Jennie.falth@ockero.se. 

Jennie finns även tillgänglig på telefonnummer 0702-10 26 67 under följande tider: 

21 december 2020 kl. 15-17 
22 december 2020  kl. 10-12 
 
7 januari 2021  kl. 15-17 
8 januari 2021  kl. 10-12 
19 januari 2021  kl. 15-17 
21januari 2021 kl. 10-12 

 

Eventuella synpunkter ska skriftligen vara Öckerö kommun tillhanda senast den 29 januari 

2021. Organisationer, enskilda m.fl. som önskar information eller vill framföra synpunkter är 

välkomna att kontakta Jennie Fälth på Öckerö kommun, telefon 0702-10 26 67 eller 

Jennie.falth@ockero.se. 

Era inkomna synpunkter kommer att sparas och är en del av samrådsredogörelsen som 

kommer att biläggas den tillståndsansökan som lämnas in till mark- och miljödomstolen.  

Ni inbjuds med detta informationsblad till ett skriftligt samråd enligt miljöbalken 

angående ovan nämnd ansökan.  

 

Vänliga hälsningar 

Lisette Larsson 

VA-chef Öckerö kommun 
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Kort sammanfattning av samrådsunderlaget  

Öckerö kommuns VA-systemet idag 

Öckerö kommun omhändertar idag sitt spillvatten i tre avloppsreningsverk, Pinan (Hönö) samt 

på Rörö och Hyppeln. Övriga öar avleder sitt spillvatten via ett system av pumpstationer och 

överföringsledningar till Pinans reningsverk. I stora drag leds spillvatten in till Pinan från tre olika 

håll, söderifrån från Fotö och södra Hönö, från Björkö, Grötö och Kalvsund i nordost, samt från 

Källö-Knippla, Hälsö, Öckerö och norra Hönö i nordväst.  

Pinans reningsverk är byggt med mekanisk, biologisk och kemisk rening. Slammet avvattnas 

med slamskruvpress och körs iväg för ytterligare behandling utanför kommunen. 

Befintlig utloppsledning för Pinan är en självfallsledning, som är cirka 300 m lång. Utsläpps-

punkten för utloppsledningen bedöms vara god.  

Öckerö kommuns VA-system i framtiden 

För att möta den ökade spillvattenbelastningen i framtiden planeras för en uppgradering av 

Pinans reningsverk till att klara 20 000 Pe. Detta medför dels att åtgärder är nödvändiga på 

reningsverket, men även att förstärkningar behöver göras på ledningsnätet. Dimensionen på 

utloppsledningen från Pinans reningsverk behöver ökas och en ny ledningsdragning för ny 

utloppsledning kommer att sökas för.  

I Figur 1 redovisas korridorerna för nya överföringsledningarna (röda linjer) och 

utloppsledningen (grön linje) som avses att sökas tillstånd för.  

 

Figur 1 Skiss på överföringsledningar (röd linje) från Öckerö och Björkö till Pinans reningsverk samt 

utloppsledning (grön linje). Alternativa ledningsdragningar är markerade med orange linje.  
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Förväntad påverkan på miljön 

Verksamheten vid ett reningsverk ger upphov till ett antal miljökonsekvenser där utsläpp till 

vatten är det mest signifikanta. Pinans reningsverk har sitt utsläpp ca 200 m utanför 

reningsverket i Stora Kalvsundet. Den nya utloppsledningen kan komma att medföra att 

utsläppspunkten flyttas något men kvarstår i närområdet till det nuvarande utsläppspunkten. 

Övriga miljöaspekter från reningsverk är lukt, buller, luftutsläpp, transporter och energifrågor. 

Dessa kommer att beskrivas och bedömas i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som bifogas 

tillståndsansökan. Där det är möjligt ska även åtgärder som kan minimera eller avhjälpa 

negativa effekter av verksamheten beskrivas. 

I MKB:n kommer också bedömningar göras av hur verksamheten kan påverka andra intressen 

som till exempel riksintressen, Natura 2000, sjöfart, vattenbruk och badplatser. 

Påverkan på omgivningen kan komma att uppkomma under ombyggnation av reningsverket 

samt vid nedläggning av ledningarna och etablering av landfästen. Påverkan kommer inte att 

kvarstå när utbyggnaden är klar. Det kan till exempel vara buller, damning och ökade 

transporter. Dessa aspekter kommer att tas upp i MKB:n och bedömas.  

 

Vad händer sedan 

När samrådet är klart hanteras alla inkomna synpunkter och tas i beaktande när ansökan om 

tillstånd färdigställs. I ansökan ingår en teknisk beskrivning, en miljökonsekvensbeskrivning och 

de utredningar som ligger till grund för ansökan. Till ansökan bifogas också en samråds-

redogörelse. Av den ska bland annat framgå vilken information som lämnats och en 

sammanfattning av de synpunkter och förslag som framförts från de berörda. Tillståndsansökan 

lämnas in till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt och kungörs när den anses 

komplett. Det finns då möjlighet för dem som är berörda att yttra sig över ansökan. Mark- och 

miljödomstolen handlägger ansökan, yttranden och bemötanden och efter eventuell 

huvudförhandling beslutar de sedan om tillstånd kan lämnas och i så fall vilka villkor som ska 

gälla. Beslutet kan överklagas av sökande samt grannar och andra sakägare.  
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Sammanfattning 

Öckerö kommun tog fram en ny översiktsplan under 2018 (Utblick Öckerö) som beskriver 

hur kommunen ska utvecklas fram till 2040. En viktig del av utvecklingen är befolknings-

utvecklingen och nybyggnad av bostäder. Enligt Utblick Öckerö kan Öckerö kommun 

komma att växa till ca 18 000 invånare fram till 2040, vilket bland annat omfattar nya 

bostadsområden på Björkö. Nya bostadsområden och ökad befolkning kommer innebära 

en ökad belastning på spill- och dricksvattensystemen samt ökad belastning på Pinans 

avloppsreningsverk (reningsverk). För att klara den ökade belastningen behöver 

reningsverket byggas ut och få en ökad kapacitet. Även kommunens ledningsnät behöver 

utökas med nya ledningar för att kunna klara överföringar till reningsverket. 

Detta samrådsunderlag avser beskriva omfattningen av kommande tillståndsprövning 

enligt miljöbalken som innefattar en utbyggnad av Pinans reningsverk från 14 000 till 

20 000 personekvivalenter (pe) samt överföringsledningar från Öckerö och Björkö till 

reningsverket. Utsläppspunkten kommer att vara kvar på samma plats i recipienten som 

idag, men utloppsledningens sträckning kommer att förändras. Tillståndsprövningen 

kommer att omfatta både miljöfarlig verksamhet kap 9 och vattenverksamhet kap 11 i 

miljöbalken. 

De miljöaspekter som bedöms relevanta för kommande prövning är framför allt utsläpp till 

vatten från reningsverket, påverkan på recipienten samt påverkan på den marina miljön 

från ledningsdragning. Övriga aspekter som kommer att belysas är natur- och kulturmiljö, 

friluftsliv, buller, luft och lukt, kemikaliehantering med mera. Den planerade utökningen av 

kapaciteten på reningsverket är liten och påverkan från anläggningen på omgivningen 

bedöms inte bli påtaglig i driftsfas. Under ombyggnation kan viss störning uppstå tex 

buller.  

De direkta konsekvenserna av de sjöförlagda ledningarna på den marina miljön förväntas 

sammantaget bli mycket små och framförallt uppkomma i anläggningsskedet. Valet av 

förläggningsmetod vid landanslutningen kommer att ske i ett senare skede baserat på 

resultaten från kommande marinbiologiska undersökning samt beroende på vilken typ av 

botten som förekommer på aktuell plats. 

Miljöaspekterna kommer att redovisas vidare i miljökonsekvensbeskrivningen som tas 

fram inom tillståndsprocessen. Verksamhetens påverkan kommer att beskrivas för så väl 

anläggningsfasen som för driftsfasen.  

 

 

http://www.sweco.se/
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Öckerö kommun utgör en del av Göteborgs norra skärgård. Kommunen har idag  

ca 13 000 invånare fördelade på tio åretruntbebodda öar. En mindre ökning av 

befolkningen sker under sommartid, bland annat besökare till gästhamnarna och 

ställplatser för husbilar och husvagnar. Det finns en mindre del renodlat fritidsboende 

inom kommunen.  

Under 2018 tog Öckerö kommun fram en ny översiktsplan Utblick Öckerö som beskriver 

hur kommunen ska utvecklas fram till 2040. En del av utvecklingen ska ske i form av 

befolkningsutveckling och nybyggnad av bostäder. Enligt Utblick Öckerö kan Öckerö 

kommun komma att växa till ca 18 000 invånare fram till 2040. Detta kommer bland annat 

att innebära en ökad belastning på spill- och dricksvattensystemen i kommunen, vilket 

medför att Pinans avloppsreningsverk (reningsverk) behöver byggas ut och få en ökad 

kapacitet. Även kommunens ledningsnät behöver utökas för att kunna klara expansionen 

inom kommunen.  

1.2 Ansökans omfattning och avgränsning 

Kommande tillståndsansökan enligt miljöbalken avser omfatta: 

• en utbyggnad och kapacitetsökning på Pinans reningsverk till 20 000 pe,  

• nedläggning av en ny utloppsledning för utsläpp av behandlat avloppsvatten till 

en utsläppspunkt i nära anslutning till befintlig utsläppspunkt.   

• förstärkningar och förändringar av befintligt ledningsnät med nedläggande av 

nya överföringsledningar för avloppsvatten till reningsverket från öarna Björkö 

och Öckerö. 

Den geografiska avgränsningen avser Öckerö kommun och det avloppsvatten som 

samlas in inom kommungränsen. 

Huvudalternativet i ansökningshandlingarna kommer att baseras på en utbyggnad av 

Pinans reningsverk och förstärkningar i ledningsnätet.   

Den till ansökan kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att fokusera på; 

• Reningsverkets påverkan på omgivningen i form av utsläpp till recipienten, luft 

och lukt samt buller från verksamheten och tillhörande transporter. 

• Påverkan på allmänna och enskilda intressen som en följd av nedläggande av 

utloppsledning samt överföringsledningarna i havet samt landanslutningarna 

under högsta högvattennivå. 
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1.3 Samrådsprocessen 

Den planerade verksamheten vid reningsverket är upptagen i 6 § Miljöbedömnings-

förordningen (SFS 2017:966) över anläggningar som har en betydande miljöpåverkan 

och därmed genomförs inget undersökningssamråd.  

Avgränsningssamråd avses att genomföras direkt med länsstyrelsen, berörda 

myndigheter, närboende, närliggande verksamheter, ideella organisationer samt den 

allmänhet som kan antas bli berörda av den planerade verksamheten. Omfattningen av 

samrådskretsen fastställs i samråd med länsstyrelsen. 

Samrådsprocessen inleds under december 2020. 

2 Administrativa uppgifter 

Anläggning:  Pinan avloppsreningsverk, Öckerö kommun  

Anläggningsnummer: 1407–1102 

Fastighetsbeteckning: Heden 1:300 

(reningsverket)  

Fastighetsbeteckning: Se bilaga 1 

(ledningsdragning)  

Verksamhetskod: 90.10 

(miljöfarlig verksamhet) Avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler än 

2 000 personekvivalenter (pe) eller som tar emot avlopps-

vatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 

2 000 pe. 

Övrig verksamhet: Vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken 

Tillståndsgivandemyndighet:  Mark- och miljödomstolen  

Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Verksamhetsutövare: Öckerö kommun   

Kontaktperson: Lisette Larsson  

E-post:  lisette.larsson@ockero.se 

Telefon:  031–97 62 00 

Juridiskt ombud: Advokat Rickard Hulling samt advokat Marie Wikström 

Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist 

Teknisk konsult: Sweco Environment AB 
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2.1 Gällande tillstånd 

Gällande tillstånd för Pinans reningsverk meddelades av länsstyrelsen i Västra Götalands 

län 1998-05-06 och medger bland annat en belastning av 14 000 pe.  

3 Lokalisering av Pinans reningsverk och nya ledningsdragningar 

3.1.1 Pinans avloppsreningsverk  

Pinans reningsverk ligger på nordöstra Hönö på fastigheten Heden 1:300, nära färjeläget 

för färjorna mellan Hönö och Lilla Varholmen, se Figur 1. Närmast finns andra 

verksamheter som ett vindkraftverk, industrier och kontor. Avstånd till närmaste befintliga 

bostäder är ca 250–300 m och de ligger söder om reningsverket, se Figur 1. På norra 

sidan viken från reningsverket ligger Öckerö småbåtshamn och fiskehamn. Västerut 

ligger Kalvsund och österut går viken mellan Hönö och Öckerö. 

 

 

Figur 1 Reningsverkets placering och omgivande verksamheter. Reningsverket är markerat med ett 
svart kryss och närmaste bostad med en cirkel. Källa: Länsstyrelsens informationskarta.  

Skyddsvärda miljöer i närområdet till reningsverket beskrivs närmare i avsnitt 8. 

3.1.2 Nya ledningsdragningar 

Öckerö kommuns avloppsledningsnät behöver förstärkas och nya överföringsledningar 

för avloppsvatten behöver förläggas i havet mellan Björkö och Pinans reningsverk samt 

mellan Öckerö och reningsverket. Från reningsverket leder en utloppsledning som 
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mynnar sydost om färjelägena och Kråkholmen. I Figur 2 visas korridorerna för planerade 

överföringsledningsdragningar (röda) och utloppsledning (grön), se vidare avsnitt 7.2.  

 

 

Figur 2 Planerade ledningar. Överföringsledningar - röda linjer. Utloppsledning – grön linje (Figur: 
Eniro sjökort) 

4 Områdesbeskrivning 

4.1 Planförhållanden 

4.1.1 Översiktsplan 

Öckerö kommuns gällande översiktsplan, Utblick Öckerö antogs 2018-06-14. Kommunen 

planerar för en befolkningsökning, främst genom byggnation av nya bostäder på Björkö 

och Öckerö. Ett mindre antal bostäder planeras också på övriga öar inom kommunen.  

I Utblick Öckerö konstateras det att ledningsnäten för både dricksvatten och avlopp 

behöver förstärkas och att det är lämpligt i ett längre perspektiv att utreda om 

reningsverken på Rörö och Hyppeln ska avvecklas och vattnet ledas till Pinans 

reningsverk. 
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Pinans reningsverk ligger i område avsett för verksamheter, se område 2, i Figur 3. I 

sydvästlig riktning från reningsverket finns ett område planerat för nya verksamheter. 

Söder om befintligt och planerat verksamhetsområde går väg 155 som i öster ansluter till 

färjan som går till Lilla Varholmen på Hisingen. Söder om väg 155 finns grönområden,  

skola och bostäder. Område 3 medger verksamheter som inte är störande, som kontor 

och eventuellt bostäder i södra delen i anslutning till befintliga bostäder. 

 

 
Figur 3 Karta över Hönö från Öckerö kommuns översiktsplan. Källa Öckerö kommuns hemsida 
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4.1.2 Detaljplan 

 
Figur 4 Detaljplan för Pinan, ursprunglig 1407-P89/12 Källa Öckerö kommuns hemsida 

Detaljplan för Hönö Pinan, 1407-P89/12 beslutades 1998-09-22. I detaljplanen avsattes 

utrymme för avloppsreningsverk, se Figur 4. 

Under åren har detaljplanen förändrats, se Figur 5. 

• 1999 beslutades om en ny detaljplan för den östra delen av detaljplanen som 

ursprungligen planerades för avloppsreningsverk. I den nya planen medges 

industri- och kontorsverksamhet, 1407-P16.  

• 2002 beslutades om detaljplan väster om ursprunglig detaljplan som medger 

skjutbana, 1407-P89.  

• 2017 beslutades om ny detaljplan för den västra delen och en bit av den södra 

delen av området, 1407-P2018/2. Planen syftar till att möjliggöra en 

återvinningsanläggning.  

• 2019 detaljplanerades den sydvästra delen för nya industriverksamheter, 1407-

P2019/5. 
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Figur 5 Detaljplaner kring reningsverket. Reningsverket är markerat med ett svart kryss.  
Källa Öckerö kommun kartverktyg 200611. 

Det finns inga detaljplaner för berörda vattenområden. 

4.1.3 Strandskydd 

Pinan reningsverk 

Strandskydd gäller väster om Pinans reningsverk och en bit norrut kring Ledskär. Direkt 

utanför reningsverket är strandskyddet upphävt i samband med detaljplanens antagande, 

se Figur 6. 

 

Figur 6 Strandskydd vid Pinans reningsverk. Reningsverket är markerat med ett svart kryss. 

Källa Öckerö kommun kartverktyg 
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Ledningar 

Öckerö kommuns avloppsledningsnät behöver förstärkas och nya överföringsledningar 

behöver förläggas i vatten mellan Björkö och Pinans reningsverk och mellan Öckerö och 

reningsverket. Ny utloppsledning förläggs med en utsläppspunkt i nära anslutning till 

befintlig utsläppspunkt. Strandskyddet är upphävt kring tätortsbebyggelsen på alla öarna,  

se Figur 7. Endast landanslutning och överföringsledningen mellan Björkö och 

reningsverket kommer att förläggas inom idag befintligt strandskydd.  

Strandskyddet kommer dock inte att påverkas mer än den momentana inverkan vid 

anläggningsfasen, dvs. vid nedläggningen av överföringsledningen. Utöver detta kommer 

den allemansrättsliga tillgången till vattenområdet att vara densamma. Åtgärderna 

kommer i princip inte att medföra att något nytt vattenområde tas i anspråk och 

förhållandena för det befintliga djur- och växtlivet bedöms heller inte påverkas negativt. 

Strandskyddets syfte påverkas således inte. Ledningsdragningen är därmed förenlig med 

strandskyddsbestämmelserna. 

 

Figur 7 Strandskydd Öckerö kommun. Källa Öckerö kommuns kartverktyg 
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4.2 Fastighetsförhållanden 

4.2.1 Landområde  

Pinans reningsverk ligger på fastigheten Heden 1:300 som ägs av Öckerö kommun. Plats 

finns för föreslagna förändringar inom fastigheten och Öckerö kommun avser inte 

förvärva mer mark vid Pinan för denna utbyggnad. Fastighetens storlek är dock en faktor 

som får påverkan på val av teknisk lösning. 

Nya överföringsledningar och förstärkningar av ledningsnätet kommer som förslagen ser 

ut nu att angöra land vid platser med befintlig infrastruktur som pumpstationer. I 

nuvarande förslag ligger alla landfästen på fastigheter som ägs av Öckerö kommun.  

4.2.2 Vattenområde 

Ledningarna ska förläggas på havsbotten och över områden med enskilda fastigheter. Ett 

vattenområde innehåller outredda fastigheter och en fastighetsutredning har påbörjats. 

Samråd avses ske med samtliga fastighetsägare som blir berörda och rådighet ska 

införskaffas i form av ledningsrätter. 

4.3 Sjöfart 

Den yrkestrafik som passerar i farleden utgörs av fiskebåtar, bogserbåtar, bunkerfartyg, 

passagerarfartyg, kustbevakning, marinen, sjöräddning, taxibåtar och sjöpolis,  

se Figur 8. 

 

Figur 8 Ett axplock av fartyg som regelbundet passerar och drar upp mycket svall. 
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5 Recipient och vattenförekomster 

5.1 Utsläppspunkt och vattenförekomster för Pinans reningsverk 

Det behandlade avloppsvattnet släpps ut ca 200 m från stranden sydost om Pinans 

reningsverk och på ca 21 m djup. Utsläppspunkten har koordinaterna Norr 6399921 och 

Öst 301494 enligt SWEREF 99 TM. Se reningsverket och utsläppspunktens ungefärliga 

placering i Figur 9. 

Utsläppet sker i vattenförekomsten Stora Kalvsund, Koder i VISS1: MS_CD: 

WA40121812, VISS EU_CD: SE574330-114000. Miljökvalitetsnormerna för vatten-

förekomsten är God ekologisk status 2027 och god kemiska ytvattenstatus. Status enligt 

förvaltningscykel 2017–2021 är Måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk 

ytvattenstatus. 

 
Figur 9 Vattenförekomster runt Öckerö kommun. Utsläppspunktens ungefärliga läge för Pinans 
reningsverk visas i infälld bild. Källa: VISS statusklassningar förvaltningscykel 3 (2020-05-26) samt 
länsstyrelsens informationskarta. 

Norr om Stora Kalvsund finns Källö fjord och i söder finns Dana fjord. Åt väster finns 

Göteborgs norra skärgårds kustvatten och öster om finns Björkö fjord. Vatten-

förekomsterna som finns i kustvattnen runt Öckerö kommun redovisas i Figur 9. 

Vattenförekomsternas övergripande ekologiska status redovisas i Figur 10.  

 

 
1 Vatteninformationssystem Sverige 
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Figur 10 Ekologisk status i vattenförekomsterna runt Öckerö kommun Källa: VISS statusklassningar 
förvaltningscykel 3 (2020-05-26) 

5.2 Vattendjup 

Vattendjup i det aktuella området framgår av sjökortsutdragen i Figur 11 och Figur 12. 

Inom projektet har en bottenscanning av aktuellt område genomfört, vars resultat kommer 

att redovisas i kommande MKB. Denna scanning kommer att ligga till grund för planering 

och placering av ledningar till och från reningsverket. 
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Figur 11. Sjökortsutdrag över Stora och Lilla Kalvsund. (Bild: Eniro sjökort) 

I Stora Kalvsund öster om Hönö och Öckerö är vattendjupet cirka 20 m. I Lilla Kalvsund 

väster om Björkö är djupet cirka 10–15 m.  
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Figur 12. Grunt område mellan Hönö och Öckerö. (Bild: Eniro sjökort) 

Mellan Hönö Pinan och Stakeskärshamnen på Öckerö är vattendjupet bara någon meter. 

5.3 Strömmar, salthalt, skiktning och vattenomsättning 

Huvudöarna i Öckerö kommun ger en uppdelning av kustvattnet i två bitvis smala och 

djupa kanalliknande rännor, Björköfjorden och Stora Kalvsund, se Figur 13. 

Vattenområdet ligger skyddat för vågor från öppna havet, men de trånga sunden gör att 

strömhastigheterna generellt är högre än i öppnare kustvatten. Det är välkänt att 

strömmarna i sunden mellan öarna tidvis kan vara starka, 1 – 2 knop i de trängre delarna. 

Detta innebär också att vattenomsättningen i strömrännorna är mycket god. 
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Figur 13. Strömrännor. (Bild: Eniro sjökort) 

Den Baltiska kustströmmen ger tillsammans med utflödet av sötvatten från Göta älv och 

Nordre älv en markant salthaltsskiktning av vattnet, vilken förstärks av en motsvarande 

temperaturskiktning på sommaren. Ytskiktet har oftast en tjocklek på 5 – 10 m, därunder 

följer ett språngskikt av ca 10 m tjocklek, oftast på 10 – 20 m djup, och slutligen ett 

djupvatten, Nordsjövatten, ner till botten. 

Vattenståndsvariationer av tidvatten uppgår i medeltal till knappt 0,2 m, med hög- 

respektive lågvatten två gånger per dygn. Vind- och lufttrycksvariationer ger upphov till 

betydligt större variationer i vattenståndet. 

I vattenområdet mellan Öckerö och ön Kalven ligger Ledskär och runt denna ö passerar 

två djupvattenrännor, den västra passerar nära land utanför Björnhuvudet på Öckerö, 

medan den östra passerar mitt emellan Ledskär och Kalven. Den östra rännan utgörs av 

en ca 700 m lång sänka, i nord – sydlig riktning, med ett varierande vattendjup mellan  

27 och 30 m. Vattendjupet utmed kanterna på sänkan uppgår till ca 20–22 m.  

Den östra djuprännan begränsas såväl i söder, i höjd med norra delen av Grötö, som 

norr, i höjd med norra delen av Kalven, av trösklar på ca 20 m vattendjup.  

Den västra och den östra djuprännan förenas norr om Kalven och sträcker sig därefter 

norrut förbi Hälsö och Björkö, innan den viker av västerut, söder om Hyppeln, och ut mot 

öppet hav. Söderut förenas djuprännorna mellan Hönö och Grötö innan den slutligen 

mynnar ut i Danafjord. Förhärskande strömmar i Stora Kalvsund är varierande nord- och  
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sydgående. Vattenströmmarna påverkar till största delen den övre vattenmassan, men 

efter längre perioder med lågtryck och frånlandsvind sker en inströmning av saltare 

bottenvatten från Kattegatt och Skagerrak, vilket förs in via djuprännan.  

Strömmarna nere i rännan är normalt svaga genom att trösklar i norr och söder ger en 

instängdhet med oftast något saltare och tyngre vatten än på tröskelnivån. Vid tillfällen 

med uppvällningssituationer, långvarig ostlig vind, kan dock djupvatten med ännu högre 

salthalt nå över tröskelnivån och rinna in i djuprännan och byta ut dess vatten. Salthalten 

reduceras därefter gradvis genom diffusion, tills det sker en ny inströmning. 

5.3.1 Grundområdet mellan Öckerö och Hönö  

Hela området mellan Öckerö och Hönö är mycket grunt. Därtill finns spärrar för vatten-

strömningen, främst genom Lammholmen och vägbanken som förbinder Hönö med 

Öckerö som har en öppning på ca 20 m. Vid lågvatten är praktiskt taget hela området, 

förutom den muddrade farledsrännan, torrlagd. Avskärmningen av öar och de oftast ringa 

vattendjupen gör att cirkulerande strömsystem enbart kan uppstå vid högvattenstånd. 

Vattenomsättningen i området består därför främst av två typer av strömmar: 

• Vindar från väst- respektive ostsektorn ger en genomströmning genom farleds-

rännan och dess närområde. Västlig vind ger till exempel en vindpress av vatten 

in i Rödsund och en undanpressning/snedställning av vattenytan från väster mot 

öster i hela grundområdet. Detta ger nivåskillnader på ömse sidor om vägbanken 

och en stark ström under bron. Omvända förhållandet gäller vid ostlig vind. Ju 

starkare vind desto starkare ström. 

• Vattenståndsvariationer av tidvatten, i medeltal knappt 0,2 m med hög- 

respektive lågvatten ungefär två gånger dagligen, liksom tidvis betydligt större 

variationer på grund av vind- och lufttrycksvariationer, ger på de grunda 

områdena strömmar som rör sig in och ut ur området. För de östra delarna av 

området går dessa strömmar huvudsakligen i ostvästlig riktning medan de inre 

områdena, väster och söder om Lammholmen, i huvudsak ”avvattnas” av 

segelrännan, dvs. vattnet rinner mot respektive bort från segelrännan, vars 

genomströmning därför är viktig även för grundområdena. 

Under perioder med enbart tidvattensdrivna vattenståndsvariationer blir vattenutbytet 

inom de grundaste områdena begränsat genom att vattnet i stor utsträckning rör sig fram 

och tillbaka inom grundområdena. 

I samband med utbyggnad av Stakeskärshamnen år 2005 gjordes en mindre 

kompensationsmuddring vid bron under vägbanken, för att öka vattenutbytet med 

området väster om vägbanken. 
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5.4 Vattenstånd 

Svensk Lots 1991 anger följande vattenstånd för kuststräckan Hätteberget – Tistlarna: 

Högsta högvatten (HHW)   +150 cm 

Medelhögvatten (MHW)  +100 cm 

Medelvatten (MW)     +/-0 cm 

Medellågvatten (MLW)     -70 cm 

Lägsta lågvatten (LLW)   -120 cm 

Medelvattenståndet för år 2020 vid Sjöfartsverkets mätstation Måvholmsbådan har av 

SMHI beräknats till +0,021 uttryckt i rikets höjdsystem RH 2000. 

5.5 Vind 

Förhärskande vindar uppträder i sektorn syd till väst, se vindrosen i Figur 14. 

 

Figur 14. Vindros för Vinga, 2007–2012 

Sydliga och västliga vindar av medelstyrka är förhärskande under sommaren, medan 

vinterhalvåret innehåller en förhållandevis hög andel ostliga och framför allt nordostliga 

vindar. De kraftigaste vindarna vintertid är emellertid sydliga till västliga. 
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5.6 Vågor 

Två typer av vågor kan uppträda i det aktuella området, vindgenererade vågor och 

svallvågor från passerande fartyg. 

5.6.1 Vindvågor 

Hur stora vågor som vinden kan skapa på en viss plats beror på vindstyrka, stryklängd 

(den fria vattenyta till motsatt strand där vinden kan bygga upp vågor), vindens 

varaktighet (hur länge det blåser) samt vattendjup. 

Det är dock inte bara vinden från huvudriktningen som bidrar till att skapa vågor, utan alla 

vindar i en sektor +/- 45 grader. Därför räknar man fram en så kallad effektiv stryklängd, 

som är en sammanvägning av stryklängderna i denna sektor, se Figur 15. 

 

Figur 15. Principfigur som visar beräkning av effektiv stryklängd inom en sektor +/- 45 grader 

Den största stryklängden som kan nå det aktuella området ligger i sydsydostlig riktning, 

bäring ca 165°, se Figur 16 och Figur 17.  
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Figur 16. Stryklängd SSO. (Bild: Eniro sjökort) 

 

Figur 17. Stryklängd SSO. (Bild: Eniro sjökort) 
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Avståndet i denna riktning till öarna i Göteborgs södra skärgård är cirka 8 NM (nautiska 

mil). Detta sammanvägt med avstånden över fritt vatten inom en sektor +/-45 ger en s.k. 

effektiv stryklängd på cirka 1 NM. Om det genomsnittliga vattendjupet i området sätts till 

20 m och det räknas med att det blåser så länge att full våghöjd utbildas, kan följande 

teoretiska våghöjder upp till 1 m uppträda vid Pinan vid olika vindstyrkor, se Tabell 1. 

Tabell 1 Teoretiska våghöjder uppträda vid Pinan vid olika vindstyrkor 

Vindstyrka  

(m/s) 

Signifikant 

våghöjd Hs  

(m) 

Signifikant 

vågperiod Ts  

(s) 

Signifikant 

våglängd Ls  

(m) 

10 0,25 1,75 5 

15 0,5 2,7 10 

20 0,8 3,2 15 

25 1 3,5 20 

5.6.2 Svallvågor 

När ett fartyg rör sig genom vatten skapar det flera slags svallvågor. Störst och tydligast 

av dessa är bogsvallet, även kallat divergenta svallvågor. Bogsvallet breder ut sig i ett 

pilformat mönster med en vinkel på 19,5 grader från fartygets färdriktning, se Figur 18. 

Bakom båten uppstår ett aktersvall, transversala svallvågor, som rör sig åt samma håll 

som båtens färdriktning, se Figur 19. De transversala vågorna är dock inte lika markanta 

som de divergenta. 

 

 

Figur 18. Svallvågor 
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Figur 19. Bogsvallet har en vinkel på 19,5 grader från fartygets färdriktning 

Svallvågors storlek beror också på flera faktorer, bland annat fartygens storlek, skrovform 

och fart samt vattendjup och batymetri. Hastigheten i farleden är begränsad till 5 knop. 

Våghöjden på svallvågor från fartyg som passerar i farleden bedöms kunna uppgå till 

som högst ca 0,5–0,6 m. 

5.7 Bottenförhållanden 

Marin Miljöanalys AB har på uppdrag av Öckerö kommun genomfört en bottenkartering 

av aktuellt område i syfte att undersöka bottenförhållandet i de planerade lednings-

korridorerna som avser överföringsledningar samt utloppsledning. De genomförda 

mätningarna omfattade batymetriska och geologiska mätningar. Dessa mätningar 

kommer att ge noggrann information och underlag till planering av ledningsstråk samt val 

av anläggningsmetod. 

5.8 Marinbiologi 

En marinbiologisk undersökning av aktuellt påverkansområde har genomförts av Marin 

Monitoring AB. I samband med denna undersökning har utredning och förekomst av 

ålgräs gjort. Även bottenprovtagning med avseende på bottenfauna har genomförts. 

5.8.1 Flora 

En ålgräskartering i vattenförekomsterna kring Öckerö kommuns avloppsreningsverk 

samt nya ledningskorridorer har genomförts. Utformningen av undersökningsområdet 

baseras på den spridningsmodellerings som utförts av DHI samt planerade lednings-

korridorer. Resultaten från denna kartering kommer att redovisas i kommande 

miljökonsekvensbeskrivning. 
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5.8.2 Fauna 

Den undersökning av bottenfauna som har genomförts kommer ligga till grund för 

bedömning av ekologisk status inom påverkansområdet. Resultaten från denna 

undersökning redovisas in kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

6 Verksamhetsbeskrivning - befintlig verksamhet  

6.1 Pinans reningsverk 

Pinans reningsverk är dimensionerat för 14 000 pe.Dimensionerande tillrinning är 280 m3 

/tim. Reningsverket kan belastas med 560 m3 /tim (2 Qdim). Allt vatten som pumpas till 

reningsverket renas fullständigt. 

Den mekaniska reningen består av två galler typ Meva där det mesta av grövre 

föroreningar avskiljs, tvättas och pressas för vidare hantering, ett luftat sandfång om  

93 m3 samt två försedimenteringsbassänger om tillsammans 730 m3 där avsättningsbara 

ämnen sjunker till botten och avskiljs. Sandfånget är försett med mammutpumpar för 

sandupptagning och utrustning för sandtvätt.  

Vattnet renas därefter biologiskt. Detta sker i en biobädd med volymen 360 m3 med ett 

bärarmaterial täckt av mikroorganismer som bryter ner syreförbrukande ämnen (BOD) i 

avloppsvattnet. Ett delflöde (konstant 130 m3 /h) behandlas därefter i en anläggning för 

kväverening. Denna är utförd enligt Kaldnes- processen med nitrifikation-denitrifikation. 

Som kolkälla används etanol.  

Därefter sker kemisk fällning där aluminiumklorid, PAX XL350, doseras till flocknings-

bassängerna som är försedda med grindomrörare. Vattnet överförs därefter till två 

slutsedimenteringsbassänger där bildade flockar avskiljs.  

Efter den kemiska fällningen leds det nu behandlade vattnet till recipienten.  

6.1.1 Slambehandling  

Slam från slutsedimenteringsbassängerna pumpas till inloppet i försedimenterings-

bassängerna. Allt slamuttag ur reningsprocessen sker i försedimenteringsbassängerna. 

Slam från försedimenteringsbassängerna pumpas efter förtjockning i en slamförtjockare 

till ett slamlager. Efter lagring under luftbehandling tillsätts polymerer och därefter 

pumpas slammet till två skruvpressar för avvattning till en torrsubstans av ca 20 %. 

Skruvpressarna körs parallellt. Rejektet från slamavvattningen avleds till en utjämnings-

bassäng, varifrån det pumpas till sandfånget. Från skruvpressarna pumpas slammet till 

en torrslamsilo som rymmer 100 m3. För närvarande utnyttjas endast 80 m3. Avvattnat 

slam transporteras idag till Ragn-Sells anläggning för jordförbättring. 
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6.1.2 Kemikaliehantering  

PAX XL350 förvaras i två stående invallade kemikalietankar som vardera rymmer 15 m3. 

Dosering av fällningskemikalie sker flödesstyrt. Polymerer till slamavvattning levereras i 

storsäckar. Polymer från dessa sugs till en behållare. Polymeren blåses upp från 

behållaren till kärl för inblandande av renvatten. Dosering av polymerlösning till skruv-

pressarna sker med hjälp av excenterskruvpumpar. För närvarande används polymeren 

Superfloc C446. Etanol till kvävereningen förvaras i en liggande plasttank om 25 m3. 

Tanken är invallad och placerad i ett ex-klassat område. Dosering sker med hjälp av två 

doserpumpar.  

6.1.3 Kontroll 

Provtagning på inkommande avloppsvatten sker före det maskinrensade gallret. 

Provtagning på utgående avloppsvatten sker i utloppskanalen. Det renade avloppsvattnet 

avleds till vattenområde öster om Hönö. Kommunen är medlem i Bohuskustens 

vattenvårdsförbund som utför recipientkontrollen i Kattegatt. 

Driftövervakningen utförs dagtid av personal stationerad vid reningsverket. Övervakning 

under övrig tid utförs av jourpersonal enligt fastställt schema och även via larm vid 

driftsstörningar i processen.  

6.2 Befintligt ledningsnät 

Från öarna Fotö, Hönö, Källö-Knippla, Hälsö, Öckerö, Björkö, Kalvsund och Grötö 

överförs avloppsvatten till Pinans reningsverk via ett system av sjö- respektive 

landförlagda ledningar. Totalt finns 62 avloppspumpstationer inom kommunens 

ledningsnät. 

Huvudavloppspumpstationer samt katastrofpumpstationer ingående i ledningssystemet 

övervakas via ett datoriserat övervakningssystem som vid driftsstörningar larmar 

driftpersonalen. Pumpstationerna har försetts med utrustning för registrering av 

bräddningar av orenat avloppsvatten till recipienten vid överbelastningar i ledningsnätet i 

samband med hög hydraulisk belastning.  

Ledningsnätet i den allmänna anläggningen omfattar följande längder.  

• Spillvatten = 171 km  

• Dagvatten = 55 km  

• Dricksvatten = 144 km  

Kommunens allmänna Va-anläggning byggdes till stor del ut i slutet av 50-talet till slutet 

av 60-talet. Då endast dricksvatten- och spillvattenledningar anlades vid denna tid 

medgav kommunen ägare till fastigheter med källare att ansluta drän- och stuprörs-

ledningar till spillvattenledningen. Även fastigheter med svårigheter med avledande av 

dag- yt- och dränvatten tilläts anslutning. Under 1970-talet anlade kommunen 

dagvattenledningar inom delar av verksamhetsområdet. Kommunen har sedan dess ej 

medgivit anslutning av drän- och stuprörsledningar till spillvattennätet. En del av  
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ledningssystemet kan betraktas som kombinerat, men kommunen har ett pågående 

saneringsarbetet. 

7 Verksamhetsbeskrivning - sökt verksamhet 

Pinans reningsverk behöver byggas ut för en kapacitet på 20 000 pe för att möta den 

utveckling Öckerö kommun står inför. Befintligt ledningsnät behöver också förstärkas och 

utloppsledningen från Pinan behöver få ökad kapacitet för att kunna hantera större 

volymer. Se detaljerad beskrivning i avsnitt 4.1.2. 

7.1 Utökad kapacitet på Pinan (miljöfarlig verksamhet) 

Framtida anslutning bedöms vara 20 000 pe och reningsverket dimensioneras för ett 

framtida Qdim som har beräknats till 390 m3/h, se Tabell 2. Beräkningarna baseras på 

nuvarande förhållanden och antaganden om framtida ledningsnät. 

Tabell 2 Framtida dimensionerande belastning 

Belastning till Pinans reningsverk 
Framtida 

dimensionerande 
belastning 

Anslutning (pe) 20 000 

Dimensionerande flöde (Qdim, m3/h) 390 

Medeldygnsflöde vid full belastning m3/d 8 054 

BOD (kg/dygn) 1 400 

N (kg/dygn) 280 

P (kg/dygn) 32 

7.1.1 Vattenbehandling 

Olika reningstekniker på marknaden har undersökts och fyra realistiska alternativ har 

sedan utretts närmare för reningsverkets specifika förutsättningar. Vid jämförelser har 

sedan två förslag utretts närmare och kostnadsberäknats, MBBR (Moving Bed Biofilm 

Reactor) och biobädd samt MBBR i befintliga sedimenteringsbassänger. Båda dessa 

förslag utgår från möjligheten att ta tillvara på befintlig utrustning och bassänger. Nedan 

följer en översiktlig sammanfattning av de två förslagen. 

I samtliga processförslag kommer inkommande ledningar till reningsverket anslutas i ett 

nytt svalltorn där svavelvätet luftas ur vattnet. 

7.1.2 Mekanisk rening 

Nuvarande grovrens och sandfång uppgraderas och renoveras så att det kan behandla  

4 Qdim (1 560 m3/h) alternativt byggs en ny mekanisk rening i en ny byggnad. Sandfånget 

följs av försedimenteringsbassänger som kompletteras med förfällning. 
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7.1.3 Biologisk och kemisk rening  

MBBR och biobädd består av fördenitrifikation med MBBR i två linjer följt av två 

biobäddar för nitrifikation och BOD rening. Sedan ytterligare två MBBR för fortsatt 

kväverening (huvudsakligen efterdenitrikfikation). Från efterdenitrifikationen i respektive 

linje leds vattnet till befintlig fällningsbassäng som renoveras. Sedimenteringen behöver 

kompletteras med ytterligare en sedimenteringsbassäng. Den nya bassängen kan 

antingen placeras parallellt med befintliga slutsedimenteringar eller placeras bredvid de 

nya biobäddarna.  

MBBR i sedimenteringar konstrueras som MBBR i två linjer delvis i befintliga 

sedimenteringsbassänger. Även i detta förslag blir det både fördenitrifikation och 

efterdenitrikfikation som följs av ny kemisk rening och ny slutsedimentering. 

7.1.4 Slamhantering  

Även slamhanteringen kommer att ses över på Pinans reningsverk. Slamhanteringen 

kommer vara liknande oavsett vilket processförslag som väljs med vissa mindre 

variationer. När det fattats beslut om vilken process för vattenrening som ska användas 

anpassas slamhanteringen i detalj till den processen. Slamhanteringen kommer att 

anpassas till de förändringar och lagförslag som är under bearbetning i Sverige.  

I grunden kommer slamhanteringen fungera som i nuvarande verksamhet. Föreslagna 

förändringar är: 

• slamuttagen göras direkt från respektive bassäng till blandslamlagret.  

• befintlig gravimetrisk slamförtjockare ersätts med två mekaniska förtjockare.  

• blandslammet pumpas till ett blandslamlager (nuvarande gravimetriska 

förtjockare) innan förtjockningen.  

• befintliga slamluftningsbassängen optimeras. 

7.1.5 Utsläppskrav  

Förslaget till villkor för det nya reningsverket är beräknade för att inte öka de maximala 

utsläppsmängderna från reningsverket jämfört med vad befintliga fullt utnyttjade tillstånd 

skulle generera. Detta resonemang redovisas närmare i miljökonsekvensbeskrivningen i 

ansökan om miljötillstånd.  

I Tabell 3 redovisas föreslagna villkor för reningsverket och kraven i det befintliga 

tillståndet.  Samtliga värden är medelvärden för kalenderår.  
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Tabell 3 Föreslagna villkor för anläggningen som medelvärde för kalenderår. 

Parameter  Föreslagna villkor Krav i befintligt tillstånd 

BOD7 mg/l 10 15 

N-tot mg/l 12 15 

P-tot mg/l 0,3 0,5 

7.1.6 Provisorisk drift  

Befintlig verksamhet ska fungera under tiden som nya processdelar byggs, vilket också 

har varit en förutsättning vid utredning av möjliga tekniker  

Detaljer kring provisorisk drift kommer att hanteras när slutligt val av teknisk lösning är 

klart. Då tas även ställning till om ansökan ska innehålla yrkanden om tillfälliga villkor 

under tiden ombyggnad/utbyggnad av Pinans reningsverk genomförs. 

7.1.7 Utsläppspunkten 

Den nya utsläppspunkten kommer vara placerad i nära anslutning till befintlig 

utsläppspunkt. Utloppsledningen kommer att behöva ökad kapacitet för att klara större 

volymer och i samband med detta läggs ledningen med en annan sträckning i havet, se 

vidare avsnitt 7.2.3.  

7.2 Nya ledningsdragningar förstärkning av befintligt ledningsnät 

(vattenverksamhet) 

Förstärkningar/förändringar av befintligt ledningsnät planeras mellan Öckerö och Pinan 

samt från Björkö till Pinan. Det ska göras huvudsakligen för att avlasta befintligt lednings-

system och i vissa fall förstärka det. Detta bedöms kunna reducera bräddningarna på 

ledningsnätet. 

7.2.1 Ledning mellan Björkö och Pinan  

Från Björkö till Kalvens norra udde samlokaliseras den nya ledningen med andra 

ledningar i ett befintligt ledningsstråk, se Figur 20. Vidare åt sydväst väljs ledningens 

sträckning utifrån batymetri, fastighetsförhållanden och bottnarnas marinbiologiska värde. 
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Figur 20. Preliminär ledningssträckning (streckad röd linje) från Björkö till Pinans 

avloppsreningsverk. (Figur: Eniro sjökort) 

7.2.2 Ledning mellan Öckerö och Pinan  

Fiskhamnen/Stakeskärshamnen 

På Öckerö går ledningen i mark från en pumpstation i korsningen Hönövägen - 

Lammholmsvägen i gatan österut till piren som skiljer Fiskehamnen från Stakeskärs-

hamnen. Vid piren finns olika tänkbara dragningar; nedschaktad i piren, i hamn-

bassängen norr om piren eller i hamnbassängen söder om piren. Slutligt val av lednings-

sträckning beror på schaktbarhet, bottenbeskaffenhet i hamnbassänger samt hinder i 

form av bergbotten, bryggpålar, erosionsskydd mm, samt påverkan på navigerbarhet, 

miljö och kostnader. Några möjliga alternativ illustreras i Figur 21.  
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Figur 21 Möjliga ledningssträckningar vid Stakeskärshamnen. Källa: Eniro kartor 

Ledningsdragning i mark kan ske antingen med öppen schakt eller med styrd borrning. 

Skulle jorden innehålla en hög andel stora block kan båda metoderna vara svåra att 

utföra. Borrning genom blockrika massor är möjlig om man först hammarborrar med 

foderrör. Speciellt kan piren i öst-västlig riktning längst österut i området antas bestå av 

stora block. 

Ett alternativ till att schakta/borra ledningen genom pirens kärna är att förlägga den norr 

eller söder om piren. I Fiskhamnen på pirens norra sida är pirens slänt flack och 

släntfoten ligger långt ut. Småbåtsplatserna utgörs av flytbryggor och platser med Y-

bommar. Det är alltså inte så många hinder i vattenområdet förutom bryggornas 

betongankare. I Stakeskärshamnen på pirens södra sida är vattendjupet mindre. Alla 

bryggor är pålade och har pålar för akterförtöjning. Pålarna utgör fasta hinder vid en 

ledningsdragning. 

Eftersom vattendjupet i Stakeskärshamnen är begränsat kan en ledningsförläggning 

ovanpå bottnen utgöra ett hinder för navigerbarheten. Sådan påverkan behöver utredas 

innan ett dylikt alternativ väljs. Det är även tekniskt möjligt att schakta ner ledningen i 

bottnen, men det innebär större miljöpåverkan och kostnader. 

En ledningssträckning söderut, som den som visas med streckprickad linje i Figur 21, 

innebär att ledningen går över grundare bottnar med ålgräsängar.  
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Öckerö - Pinan 

Nedan visas en av flera möjliga ledningsdragningar från Fiskhamnen/Stakeskärshamnen 

till Pinan. Även om man går i eller parallellt med piren österut kan man, när ledningen 

viker av söderut mot Pinan, välja olika sträckningar. Antingen går man på grundare vatten 

väster om det kummel som står sydost om hamnmynningen, eller på djupare vatten öster 

om kumlet (se Figur 21 och Figur 22). 

 

 

Figur 22. En möjlig ledningssträckning (streckad röd linje) från Öckerö till Pinans 
avloppsreningsverk. (Figur: Eniro sjökort) 

7.2.3 Utloppsledningen 

Utloppsledningens nya sträckning kommer att vara från samma punkt som inkommande 

överföringsledningar vid reningsverket och sedan ledas runt Kråkholmen och ner mot 

befintlig utsläppspunkt sydost om färjelägena, se Figur 23. Det är ännu inte beslutat om 

befintlig utloppsledning ska behållas eller avvecklas. 
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Figur 23. Preliminär dragning för ny utloppsledning (streckad grön linje) samt befintlig 
utloppsledning (prickad blå linje). (Figur: Eniro sjökort) 
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8 Skyddsvärda miljöer 

8.1 Natur 

 

Figur 24 Riksintressen natur och Riksintresse och Natura 2000 områden Reningsverkets läge visas 
med svart kryss. Källa: Länsstyrelsens informationskarta samt Naturvårdsverkets kartbas Skyddad 

natur.  

8.1.1 Riksintresse Natur 

Rörö – NRO 14143 

Rörö har ett skärgårdslandskap som utmärks av nästan helt trädlösa hedmarker. 

Hällmarker och ljunghedar präglar höjderna och öns norra delar, medan omfattande 

gräshedar breder ut sig på de sandiga markerna i sydväst. Se riksintressets utbredning i 

Figur 24. Öns berggrund är intressant och rikt sammansatt av en mängd olika bergarter. 

Monkhuvudet på öns centrala del innehåller basiska bergarter som genom vittring givit 

upphov till en rik och speciell flora. 

Öns västsida har ett storslaget landskap med vidsträckta blockmarker och en intressant 

flora. Mitt i det flacka hedlandskapet i söder ligger de två små vattnen Stora och Lilla Ers 

vatten. De omges av breda vassar och ger goda förhållanden för fågellivet. 

Rörö är även Natura 2000 område och skyddad enligt fågel samt art- och habitats-

direktiven.  
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Nordre älvs estuarium NRO 14144  

Nordre älvs estuarium är ett s k saltkilsestuarium med dominerande sötvattenutflöde, liten 

tidvattenpåverkan och ett stort djup- till breddförhållande. Områdets biologiska 

produktionsförmåga är stor vilket skapar förutsättningar för ett mycket rikt fisk- och 

fågelliv. Rena sötvattensarter förekommer tillsammans med havslevande arter. Stora 

ålgräsängar förekommer i estuariets grunda inre delar. I mynningsområdet finns sannolikt 

kustens största bankar av blåmusslor. 

Estuariet är för svenska förhållande ovanligt stort och för europeiska förhållanden ovanligt 

opåverkat. 

Nordre älvs estuarium har pekats ut som en värdefull fågelmiljö. Flera rödlistade eller i 

övrigt skyddsvärda arter förekommer. Inom området finns ett par fågelskyddsområden 

med artrik häckfågelfauna, bl.a. labb. 

Nordre älvs estuarium är även Natura 2000 område skyddat enligt fågel samt art- och 

habitatdirektiven. 

Området bedöms inte påverkas av ledningsförläggningar eller utbyggnad av Pinans 

reningsverk. 

Hakefjorden-Marstrandsfjorden-Sälöfjorden –NRO 14135  

Hela områden har betydande värden knutna till den marina miljön och skärgårds-

landskapet och anslutande odlingsmarker och lövskogar på fastlandet och på öarna. De 

skilda naturgeografiska förutsättningarna inom området har gett upphov till en mångfald 

av olika marina naturtyper.  

Inom områdets södra delar finns flera viktiga fågel- och sälskyddsområden. 

Hakefjorden-Marstrandsfjorden-Sälöfjorden är även Natura 2000 områden skyddade 

enligt fågel samt art- och habitatdirektiven. 

Området bedöms inte påverkas av ledningsförläggningar eller utbyggnad av Pinans 

reningsverk. 

8.1.2 Naturreservat 

Rörö N14143 är också naturreservat, se Figur 25. Utöver det finns Ersdalens 

naturreservat på Hönö som präglas av rishedar och lavhedar. Vegetationen är påverkad 

av utsatthet för vindar och salt. Floran är relativt artrik tack vare skalgrus. För småfågel 

finns goda lokaler för häckning. 

Ersdalens naturreservat bedöms inte påverkas av ledningsförläggning eller utbyggnad av 

Pinans reningsverk. 
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Figur 25 Ersdalen naturreservat. Källan Naturvårdsverkets portal Skyddad natur 

8.1.3 Fågelskyddsområden  

Det finns flera fågelskyddsområden i Öckerö kommun. I Figur 26 finns en översiktskarta 

som visar var de finns. Inga fågelskyddsområden blir direkt berörda av utbyggnad av 

Pinan eller av ledningsdragningar. 
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Figur 26 Fågelskyddsområden I Öckerö kommun, markerade med gröna små ringar. Källa 
Länsstyrelsens informationskarta 

8.2 Friluftsliv 

8.2.1 Riksintresse Friluftsliv 

Göteborgs skärgård, FO12 

Hela kustområdet från riksgränsen mot Norge och till Göteborg är riksintresse för friluftsliv 

enligt 3 kap miljöbalken, se Figur 27.  

Området är indelat i Norra och Södra Bohuskusten. Det område som berörs är Göteborgs 

skärgård (FO 12) som inkluderar kommunerna Göteborg, Öckerö och Kungälv. Hela 

Öckerö kommun omfattas med undantag för de tätbebyggda samhällena på öarna och 

delar av Björkö.  

Området är vackert med ett varierat skärgårdslandskap och är viktigt för fritidsbåtar, det 

finns många stränder och klippor för bad. Goda förutsättningar för berikande upplevelser i 

natur och kulturmiljöer och både land och vattenanknutna friluftsupplevelser. 
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Figur 27 Riksintresse för friluftsliv. Källa Kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket 

Skärgårdsområdet uppvisar talrika exempel på hällformer av olika slag. På Grötö, Rörö 

och Hyppeln påträffas större klappförekomster vilka utgör ursvallade rester av rand-

avlagringar utsträckta i nordväst-sydost. Vegetationen i området är mestadels sparsam. 

Kalspolade klipphällar förekommer i utsatta lägen. På de större öarna dominerar klipphed 

och hällmarksljunghed medan gräshedar och saltängar karaktäriserar de sedimentfyllda 

dalgångarna. Utmed dalsidorna påträffas vindpinade lövsnår av slån, hagtorn, nypon och 

olvon. 

Riksintressets värden bedöm inte påverkas av Pinans reningsverk eller lednings-

förläggningarna då intressena framförallt är landbaserade. 

8.2.2 Badplatser 

Det finns 13 kommunala badplatser på Öckerö Kommun varav sex stycken är EU-bad, 

enligt badvattendirektivet (2006/7/EG), se Figur 28. Samtliga bad uppnår utmärkt kvalitet.  
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Figur 28 Badplatser i Öckerö kommun. Källa: Badplatsen https://www.havochvatten.se/hav/fiske--
fritid/badvatten.html 

8.3 Kultur 

8.3.1 Riksintresse Kulturmiljö 

Burösund (Hälsö-Burö m fl öar),O 69 

Riksintresse för kulturmiljö finns på Hälsö, se Figur 29. Området är en skärgårdsmiljö där 

en stor koncentration av välbevarade och i grupper samlade tomtningar ger en 

uppfattning om kustfisket före de permanenta fiskelägenas tid. 

Riksintressets värden bedöm inte påverkas av Pinans reningsverk eller lednings-

förläggningarna då intressena framförallt är landbaserade. 
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Figur 29 Riksintresse för kulturmiljö. Källa: länsstyrelsens informationskarta. 
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8.4 Övriga riksintressen  

8.4.1 Riksintresse Högexploaterad kust  

 
Figur 30 Riksintresse högexploaterad kust. Källa: Länsstyrelsens informationskarta 

Bohusläns kust är enligt 4 kap miljöbalken i sin helhet av riksintresse med hänsyn till de 

natur- och kulturvärden som finns där, Figur 30. Miljöbalkens 4 kap handlar om kustens 

samlade värden. Det är det breda perspektivet inte detaljer som värderas. Kusten från 

Lysekil och söderut – den ”Högexploaterade kusten. På Högexploaterade kusten är det 

nära för många människor till attraktiva natur- och kulturmiljöer.  

Riksintressets värden bedöm inte påverkas av Pinans reningsverk eller lednings-

förläggningarna. 
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8.4.2 Riksintresse Kommunikation 

 

Figur 31 Riksintresse för kommunikation - farleder, Skrafferad yta är djupområden och heldraget 

blå är farleder klass 3. Källa Länsstyrelsens informationskarta och Sjöfartsverket 

Flera farleder går strax mellan Öckerö/Höno och Björkö, se Figur 31. Utsläppspunkten 

ligger i nära anslutning till farled men på ett djup om ca 21 m. Sjöfartsverkets allmänna 

farled nr 106 passerar mellan Kalvsund och Björkö. Farled nr 107 passerar mellan 

Kalvsund och Hönö/Öckerö, se Tabell 4. 

Tabell 4 Utsnitt från SJÖFS 2013:4 Sjöfartsverkets förteckning över allmänna farleder 
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Farlederna är intensivt trafikerade av såväl yrkesmässig sjöfart som fritidsbåtar. I det 

aktuella avsnittet av farleden råder hastighetsbegränsning 5 knop. 

Riksintresset bedöms inte påverkas av Pinans utbyggnad, men ledningsförläggningarna 

kan påverka riksintresset tillfälligt. 

8.4.3 Riksintresse Yrkesfiske 

Hamnarna på Fotö, Hönö Klåva, Öckerö och Rörö ingår i riksintresse för yrkesfiske, se 

Figur 32. Fiskevattnen ligger väster om Öckerö kommun och bedöms inte beröras av 

reningsverkets utbyggnad. Ledningsförläggning kan påverka riksintresset gällande 

tillgång till hamnarna tillfälligt. 

 

Figur 32 Riksintresse yrkesfiske väster om Öckerö kommun. Gula stjärnor markerar hamnar som 

ingår i riksintresset. Källa Länsstyrelsens informationskarta 
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8.5 Marinarkeologi  

Vid utfört fornsök på Riksantikvarieämbetets (RAÄ) söktjänst framkom följande objekt 

inom aktuellt vattenområde: 

Tabell 5 Marinarkeologiska objekt från fornsök. 

RAÄ-

nummer 

Lämningsnummer Beskrivning Antikvarisk 

bedömning 

Status 

Öckerö 

346 

L1960:8143 

Fartygs-

/båtlämning 

Fartygslämning, uppgift 

om. 4,5 m l och 2 m br. 

Enligt anmälan från 

Sjöfartsverket. 

Ingen antikvarisk 

bedömning - 

Uppgift om 

lämning, ej 

bekräftad i fält. 

Uppgift 

saknas 

Öckerö 

347 

L1960:8144 

Fartygs-

/båtlämning 

Fartygslämning, uppgift 

om. 15 m l och 5 m br. 

Enligt anmälan från 

Sjöfartsverket. 

Ingen antikvarisk 

bedömning - 

Uppgift om 

lämning, ej 

bekräftad i fält. 

Uppgift 

saknas 

Öckerö 

305 

L1960:5494 

Fartygs-

/båtlämning 

Händelseförlopp: VNV-

lig hård kultje. 

Påseglades och sjönk. 

Ingen antikvarisk 

bedömning - 

Uppgift om 

lämning, ej 

bekräftad i fält. 

Uppgift 

saknas 

Öckerö 

337 

L1960:7175 

Fartygs-

/båtlämning 

Fartygslämning cirka 25 

meter lång. 

(SWEREF 99 TM N, E) 

N 6401550, E 301958 

Fornlämning Delundersökt 

 

Ingen av dessa lämningar bedöms ligga inom de utredda ledningskorridorerna för 

planerade sjöledningar, se Figur 33. 
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Figur 33. Karta från Fornsök över aktuell fornminnesinformation inom aktuellt område. Bild: 

RAÄ/Sweco 

9 Alternativ 

9.1 Nollalternativ 

9.1.1 Reningsverket inkl. utsläppspunkt 

Nollalternativet innebär att verksamheten vid Pinans reningsverk även i fortsättningen 

drivs enligt gällande tillstånd med befintlig dimensionerande belastning och gällande 

utsläppsvillkor m.m. Detta kommer att medföra begränsningar i utvecklingen av Öckerö 

kommun där kommunen ser ett behov av att bygga fler bostäder och reningsverket kan 

inte ta emot en ökad belastning.  

En utveckling av Öckerö kommun är positiv både för regionen som helhet, eftersom det 

finns en bostadsbrist, men också för Öckerö kommun som gynnas av ett ökat 

befolkningsunderlag för att kunna säkerställa en levande byggd.  

9.1.2 Sjöledningar inkl. utloppsledning  

Det är troligt att några av nu föreslagna förbättringar av ledningsnätet ändå behöver 

göras även om en utbyggnad av Pinan inte kommer till stånd. I vilken omfattning och när 

det behöver ske får i så fall utredas närmare. Flera av de planerade förstärkningarna av 

ledningsnätet ger en ökad redundans och gör VA-systemet som helhet mer robust. 
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9.2 Alternativ lokalisering 

9.2.1 Reningsverket inkl. utsläppspunkt  

Öckerö kommun har tagit fram en VA-utbyggnadsplan och utrett begränsningar och 

möjligheter i framtidens spillvattenhantering. För att Öckerö kommun ska kunna ha en 

fortsatt befolkningsökning behöver reningsverkets kapacitet ökas. I VA-utbyggnadsplanen 

utreds tre olika alternativ 

1. bygga om Pinans reningsverk för högre belastning, 

2. behålla Pinans reningsverk i nuvarande utformning och bygga ett kompletterande 

reningsverk alternativt 

3. bygga ett helt nytt reningsverk.  

Den mest lämpliga platsen för ett kompletterande eller nytt verk finns på södra Björkö och 

vidare utredningar gjordes av påverkan på recipienten för två möjliga placeringar på ön. 

Slutsatsen blev att det bästa alternativet skulle vara en placering som innebär att 

utsläppspunkten placeras öster om Björkö, i Björkö fjord. Där finns djupare områden som 

gör att påverkan på recipienten blir mindre. Inget av alternativen bedömdes dock riskera 

att sänka statusen för parametrarna totalkväve eller fosfor (sommar) i de aktuella 

vattenförekomsterna. 

I den sammantagna bedömningen av de tre olika alternativen är alternativ 1 det mest 

fördelaktiga. Betydande är att Pinans reningsverk redan finns varför ingen ny mark 

behöver tas i anspråk. Påverkan på naturvärden och obebyggd mark blir avsevärt mindre 

vid en ombyggnation än vid en nyetablering. Utbyggnaden av Pinans reningsverk 

bedöms kunna göras etappvis och mer tidseffektivt än om ett nytt avloppsreningsverk 

byggs på en ny plats väljs. Det ses också som en fördel driftsmässigt att ha färre 

reningsverk inom kommunen. En utbyggnad av Pinans reningsverk kommer medföra 

färre transporter av så väl varor som personal i jämförelse med att bygga ett ytterligare 

reningsverk. 

9.2.2 Alternativa ledningskorridorer för sjöledningar inkl. utloppsledning  

I samband med framtagande av VA-utbyggnadsplanen har det utretts olika alternativa 

dragningar av ledningar till Pinans reningsverk. De utredda stråken är inte bara olika 

sträckningar i havet utan det har även undersökt möjliga landbaserade dragning. Då 

kommunen består av flera öar är det svårt att undvika havsförlagda ledningar och de kan 

även vara det mest kostnads- och miljömässigt bästa alternativen.  

I kommande miljökonsekvensbeskrivning kommer de olika valen att redovisas närmare. 

De ledningsstråk som föreslås har anpassats till redan befintliga ledningsdragningar i 

havet, plats för möjliga landanslutningar samt rådande bottenförhållanden. 
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9.3 Alternativ utformning av reningsverket 

Möjliga reningstekniker har tagits fram och fyra alternativ har sedan utretts närmare för 

reningsverkets specifika förutsättningar. Vid jämförelser har sedan två förslag valts ut 

som kommer att utredas närmare och kostnadsberäknas, MBBR och biobädd och MBBR 

i sedimenteringar. Båda dessa förslag utgår från möjligheten att ta tillvara på befintlig 

utrustning och utrymmen. Båda teknikerna är beprövade och erfarenhet av teknikerna 

finns redan i organisationen. Teknikerna tar också hänsyn till förutsättningen att 

ombyggnationen måste ske då verksamheten fortgår som vanligt. En ytterligare aspekt är 

att mängderna av restföroreningar i det renade spillvattnet inte ökar eller ökar lite i 

förhållande till vad som tillåts i befintligt tillstånd. 

10 Förutsedd miljöpåverkan - reningsverket och utsläppspunkt 

10.1 Anläggningsskede  

10.1.1 Mark  

Ombyggnationen kommer att rymmas inom befintlig fastighet. Ingen ny mark på land 

väntas tas i anspråk. Omfattningen av ombyggnationen kommer att bero på val av 

tekniska lösning. I förslaget med MBBR i sedimenteringar kommer troligen nytt inlopp att 

byggas. I båda förslagen finns en osäkerhet i hur mycket renovering av befintliga 

bassänger som är nödvändig. 

Om behov finns för schaktning i mark med föroreningar kommer kontakt tas med 

kommunens miljöenhet. Hantering av överskottsmassor kommer att diskuteras i samråd 

med tillsynsmyndigheten. 

Påverkan bedöms i detta läge som måttlig så länge markarbeten sker i icke förorenade 

områden. 

10.1.2 Utsläpp till vatten  

Under ombyggnaden behöver befintligt reningsverk fortfarande vara i drift. Påverkan blir 

lite olika beroende på vilken processlösning som väljs, men också på hur tillbyggnaden 

planeras genomförs. 

Hur ombyggnaden kommer att gå till och vilken påverkan som kan uppkomma med 

avseende på utsläpp till vatten kommer att utredas närmare när processlösningen 

slutligen är vald. Då kommer också en bedömning att göras om provisoriska villkor kan 

behövas under ombyggnadstiden och i så fall hur länge och vilka konsekvenser det får. 

Resultaten kommer att redovisas och bedömas i MKB. 

Bedömningen är att en ökad påverkan från utsläpp till vatten under ombyggnationen inte 

går att utesluta, men att en bra planering kan reducera risken. 



 

 

 

 

44(52) 
 
SAMRÅDSUNDERLAG 

2020-11-20 

Tillståndsprövning enligt 9 och 11 kapitlet Miljöbalken för  

Pinans avloppsreningsverk, Öckerö kommun 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

TA \\segotfs003\projekt\21333\13010987_öckerö_kommun_tillstånd_pinans_arv\000\10 arbetsmtrl_dok\samråd\samrådsunderlag\tillgänglighetsanpassad 
handling\samrådsunderlag 201120 tg.docx 
 

 

10.1.3 Buller och vibrationer 

Anläggningsarbetet vid uppförandet av de nya anläggningsdelarna medför buller och 

vibrationer vid sprängning. Det är sannolikt att sprängning behöver utföras, men det är 

troligen i begränsad omfattning och beror bland annat på processval. 

Anläggningsarbetena medför även buller från arbetsmaskiner och masstransporter samt 

transporter av personal till och från området.  

Området runt reningsverket bedöms vara relativt okänsligt för buller. Buller kan medföra 

störning för de närmaste bostäderna som ligger på ca 250–300 m avstånd från 

anläggningen. Anläggningsskedet pågår under en begränsad tid och antalet berörda 

bostäder är få.  

De tyngre anläggningsarbetena kommer i första hand utföras vardagar under normal 

arbetstid. Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från byggplatser kommer att uppfyllas. 

Behöver avsteg göras så stäms det av med tillsynsmyndigheten. 

Påverkan bedöms i detta läge som måttliga till exempel när sprängningsarbete pågår 

men sammantaget som små eftersom den pågår under en begränsad tid samt att antalet 

berörda bostäder är få. 

Val av processlösning kommer att ha betydelse för hur omfattande ombyggnationen blir 

och därmed också påverka bullersituationen. 

10.2 Driftsskede  

Verksamheten vid ett reningsverk ger upphov till ett antal miljökonsekvenser där utsläpp 

till vatten är det mest signifikanta. Nedan listas de miljöaspekter som kommer att be-

skrivas i den MKB som bifogas tillståndsansökan. MKB:n ska ge en samlad bedömning 

av hur reningsverket påverkar miljön och människors hälsa. Detta sker genom en 

bedömning av de positiva och negativa effekter som reningsverket kan ge tillsammans 

med en jämförelse med ett s.k. nollalternativ, se avsnitt 9.1. Nollalternativet beskriver 

vilka konsekvenserna skulle bli om den planerade verksamheten inte ges tillstånd. Där 

det är möjligt ska även åtgärder som kan minimera eller avhjälpa negativa effekter av 

verksamheten beskrivas 

10.2.1 Vatten  

Utsläpp till vatten 

Behandlat avloppsvatten innehåller generellt en viss mängd näringsämnen, som kan 

orsaka övergödning, samt bakterier som kan vara skadliga för djur och människor. 

I Tabell 6 sammanfattas vilka halter och mängder av föroreningsämnen som recipienten 

har fått ta emot från Pinans reningsverk och en uppskattning av framtida belastning. 

Redovisningen gäller för de senaste fem (2015–2019). I tabellen redovisas även 

nuvarande och framtida dimensionerande belastning. Även nuvarande inkommande flöde 

samt nuvarande och framtida dimensionerande flöden. 
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Dagens medelbelastning till Pinans reningsverk är ca 8 916 pe (dvs. totalt antal 

personekvivalenter beräknat utifrån BOD-belastning i inkommande vatten, medel 2015-

2019). 

Tabell 6 Utsläpp till recipient 2015-2019 samt nuvarande och framtida dimensionerande belastning 

Parameter Nu 

gällande 

villkor 

Medel 

(2015-

2019) 

Föreslagna 

villkor 

Dimensionerande 

belastning i 

befintligt tillstånd 

Framtida 

dimensionerande 

belastning 

Flöde m3/dygn - 6180 
 

6720 8054* 

BOD7 mg/l 15 6 10 15 10 

BOD7 ton/år - 14 
 

37 29 

P-tot mg/l 0,5 0,2 0,3 0,5 0,3 

P-tot ton/år - 0,43 
 

1,2 0,88 

N-tot mg/l 15 10 12 15 12 

N-tot ton/år - 22 
 

37 35 

* Detta avser dygnsmedelflödet vid dimensionerande belastning. 

Flödesbelastningen till Pinans reningsverk kommer öka med ca 30% vid framtida dimen-

sionerande belastning jämfört med dagens medelbelastning. Dagens medelbelastning är 

relativt nära nuvarande dimensionerad belastning. 

Av Tabell 6 framgår att flöde är den parameter som ligger närmast nuvarande 

dimensionerande belastning. Nuvarande villkor innehålls med god marginal, sett till 

medelvärden under fem år. 

Föreslagna villkor ger vid framtida maximal belastning en minskning i totalt utsläppta 

mängder jämfört med om dagens tillstånd skulle utnyttjas maximalt. Så de tekniska 

processlösningar som undersöks nu och som blir aktuella om tillstånd beviljas kan ge 

lägre påverkan på recipienten då både halterna och de totala mängder kommer att 

minska, undantag totalkväve som istället ökar något i totalmängd per år. 

Bräddningar (tillskottsvatten)  

Bräddningar förekommer på ledningsnätet vilket beror på ledningsnätets kvalitet, problem 

med havsvatteninträngning och att dagvatten är anslutet till delar av ledningsnätet. 

Utbyggnad och förnyelse av ledningsnätet och ökad kapacitet på reningsverket kan 

komma att reducera bräddningarna. Statistik för nuvarande förhållanden och 

bedömningar om framtida bräddförekomster kommer att redovisas i kommande MKB.  

Recipientpåverkan 

Recipienten Stora Kalvsund är ett inre kustvatten som i dagsläget är påverkat av sitt 

stadsnära läge. Det ligger omgivet av öar i Öckerö kommun och har Göta älvs mynning 

en bit söderut och Nordre älvs mynning en bit norrut. Stora Kalvsund är klassad med 

måttlig status för totalhalt kväve och fosfor (sommar).  
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En recipientutredning har genomförts för att bedöma påverkan på recipienten och 

närliggande vattenförekomster utifrån ett nytt tillstånd. Modellering av framtida utsläpp av 

kväve och fosfor vid maximalt nyttjat tillstånd visar att skillnaden jämfört med dagens 

utsläpp blir liten, se Figur 34. Dagens utsläpp är beräknat på medelflöde och jämförs med 

framtidens utsläpp som beräknats med Qdim som flöde. Qdim (60 percentil) är något 

högre än medelflöde, så framtida utsläpp överskattas sannolikt något. Den visar också att 

utsläppspunkten är bra placerad då utsläppet sker under språngskiktet, vilket är 

betydelsefullt för påverkan i zonen 0–10 meter. 

Haltökningen av kväve på 0–10 m vid ett fullt nyttjat tillstånd är så liten, under 0,1 µmol/l 

för både sommar- och vinterperioden, att det inte skulle påverka den ekologiska kvoten. 

För fosfor är den haltökningen som ett fullt utnyttjat tillstånd skulle leda till så liten för 

både sommar- och vinterperioden att den inte går att mäta och därmed inte heller kunna 

påverka den ekologiska kvoten.  

 

Figur 34 Blå figur visar spridningen av kväve och grön figur visar spridningen av fosfor under 
vinterperiod. 



  

 
 

47(52) 
 

SAMRÅDSUNDERLAG 

2020-11-20 

TILLSTÅNDSPRÖVNING ENLIGT 9 OCH 11 KAPITLET MILJÖBALKEN FÖR  

PINANS AVLOPPSRENINGSVERK, ÖCKERÖ KOMMUN 

 
 

 

 

TA \\segotfs003\projekt\21333\13010987_öckerö_kommun_tillstånd_pinans_arv\000\10 arbetsmtrl_dok\samråd\samrådsunderlag\tillgänglighetsanpassad 
handling\samrådsunderlag 201120 tg.docx 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

 

För syrgasförhållanden bedöms att det inte föreligger någon risk för syrgasbrist i vatten-

förekomsten på grund av ett utökat tillstånd för Pinan. Utsläppspunkten kommer att vara 

kvar i närheten av befintlig utsläppspunkt, på ca 21 meters djup, se Figur 9. Utredningen 

redovisas i sin helhet i Bilaga 2. 

Påverkan på recipienten bedöms som liten i vattenförekomsten. 

10.2.2 Luft och lukt 

På Pinan kan det förekomma luktproblem från framförallt slamhanteringen men även från 

biobäddarna.  

En ökad belastning till reningsverket bedöms inte påverka dagens luktsituation. I stället är 

det utformningen av varje processteg som avgör hur mycket det luktar. Flera 

anläggningsdelar är inbyggda eller övertäckta. 

Det har förekommit klagomål angående lukt de senaste åren och möjlig reducering av 

lukt ingår i projekteringen. I MKB kommer ett utförligare resonemang om hur luftutsläpp 

och lukt förändras i det ombyggda reningsverket. 

Påverkan bedöms kunna hanteras. 

10.2.3 Buller 

De vanligaste källor till buller på ett reningsverk är transporter till och från anläggningen. 

Verksamhetens processer bedöms inte ge upphov till buller som kan påverka boende i 

omgivningen. Flera anläggningsdelar är inbyggda eller övertäckta. 

I dagens gällande tillstånd finns inga villkor för buller och några klagomål angående buller 

har inte kommit till kommunens kännedom. 

Transporter till och från reningsverket ökar vid en utbyggnad av reningsverket för att det 

kommer att bli en ökning av kemikalileveranser och en ökning av borttransport av slam, 

se vidare i avsnitt om trafik och transporter. När Rörö och Hyppeln kopplats på till Pinans 

reningsverk sker en minskning av transporter av externslam, men totalt sett antas 

transporterna öka något jämfört med idag. 

I MKB kommer resonemangen om buller i den ombyggda anläggningen att fördjupas och 

utvecklas. Framtida påverkan från buller bedöms i detta läge som liten. 

10.2.4 Trafik och transporter 

Transporter till och från anläggningen sker med olika typer av fordon. Tyngre fordon 

används för transport av externslam samt avvattnat slam och kan bestå av flera 

transporter varje vecka. Kemikalietransporter av fällningskemikalie och polymer sker vid 

enstaka tillfällen per månad. Till och från området sker även personbilstransporter. 

Dessutom sker transporter av rens, sand och sopor samt övriga leveranser av gods. 

Med sökt verksamhet kommer transporter till och från reningsverket öka något eftersom 

det blir en ökning av kemikalileveranser och en ökning av borttransport av slam, sand och 

rens.  
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Det vägnät som berörs av tunga transporter till och från reningsverket är väg Andvägen 

till väg 155, inkluderande färja från Pinans färjeläge till Lilla Varholmen. Sedan fortsatt på 

väg 155 till Älvsborgsbron (som är rekommenderad väg för farligt gods) eller Tingstads-

motet) där anslutning finns till E6, E 45, E 20 och Rv 40, se Figur 35. 

 

Figur 35 Transportvägar från Pinans reningsverk. Källa Trafikverkets nationella vägdatabas 

10.2.5 Natur, kultur och friluftsliv 

Av de skyddsvärden som presenterats i avsnitt 8 så bedöms preliminärt ingen påverkan 

ske på grund av utbyggnaden av Pinans reningsverk. 

10.3 Hushållning med naturresurser  

10.3.1 Kemikalier 

De kemikalier som används är huvudsakligen fällningskemikalier, polymer för 

slambehandling och kolkälla till den biologiska reningen i form av etanol. Dagens 

förbrukning är relativt stabil sett över 2015–2019. Vid ett nytt fullt utnyttjat tillstånd 

uppskattas förbrukningen av kolkälla vara likvärdig eller mindre beroende på val av 

process. Förbrukningen av fällningskemikalie förväntas öka. 

10.3.2 Energi 

Öckerö kommun har sedan flera år tillbaka haft ambitiösa mål på energiområdet. I 

visionen för 2025 nämns målet att all energi som förbrukas i kommunen 2025 ska vara 

förnybar.  
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För åren 2015–2019 användes i genomsnitt ca 0,8 MWh per år för verksamheten vid 

Pinans reningsverk. Den energi som nyttjas kommer bland annat från bergvärme. Det 

planeras för att installera solceller vid anläggningen. Den sökta verksamheten bedöms 

medföra en ökad energiförbrukning jämfört med dagens. I sambanden med 

uppgraderingen av reningsverket kommer energieffektiviseringar att ske och 

energiförbrukning är en viktig parameter vid val av lösning. En preliminär bedömning är 

att det inte är stor skillnad mellan de processalternativ som är aktuella. 

10.3.3 Användning av slam  

Slammet som produceras i reningsprocessen har använt för sluttäckning av 
avfallsanläggningar. För närvarande hämtas avvattnat slam av Ragn-Sells och 
transporteras till deras anläggning för att sedan användas till jordförbättring.  

10.3.4 Avfallshantering  

Avfall som uppkommer vid anläggningen, förutom avvattnat slam består främst av rens 

och sand. De senaste fem åren har mängden rens varit relativt konstant medan mängden 

sand har minskat.  

I framtiden förväntas mängderna sand och rens öka något då på grund av tillkommande 

påkopplingar.  

Hushållning med naturresurser bedöms som god med den planerade utformningen. 

10.4 Klimatpåverkan 

Öckerö kommun arbetar med att minska sin klimatpåverkan på flera sätt och arbetar 

aktivt för att få en tydlig miljöprofil. Målsättningen är att alla i kommunen ska arbeta för en 

utveckling som är långsiktigt hållbar, vilket betyder att förutsättningarna för framtida 

generationers livskvalitet ska öka. 

Öckerö kommun jobbar för en minskad miljöpåverkan, större miljöansvar och 

förebyggande miljöarbete genom att: 

• införande av en fossilfri fordonsflotta och drift av egen elbilspool 

• användning av förnybar energi för sina fastigheter och verksamheter genom 

ägande av två vindkraftsverk 

• utfasning av all fossilbaserad uppvärmning 

• energieffektivisering av fartygsflottan i form av färjorna. 

Öckerö kommun har skrivit på Västra Götalands klimatstrategi om att bli fossilfritt fram till 

2030 och stöttar regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. 

Öckerö kommun har även en energiplan som antogs av fullmäktige i september 2009. 

Handlingsprogrammet är tänkt att gälla fram till år 2020. Det ansluter sig till EU:s klimat- 

och energipaket, som antogs i december 2008.  
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11 Förutsedd miljöpåverkan – utloppsledning samt överföringsledningar  

De direkta konsekvenserna av de sjöförlagda ledningarna på den marina miljön förväntas 

sammantaget bli mycket små. Valet av förläggningsmetod vid landanslutningen kommer 

att ske i ett senare skede baserat på resultaten från kommande marinbiologiska 

undersökning samt beroende på vilken typ av botten som förekommer på aktuell plats. 

11.1 Anläggningsskedet 

11.1.1 Landanslutningar 

I anläggningsskedet bedöms temporär störning uppstår främst i anslutning till 

grundområdena i samband med etablering av landanslutningarna för överförings- och 

utloppsledningarna. Den definitiva bedömningen av påverkan görs senare i processen 

när den slutliga utformningen och det slutliga genomförandet av nedläggning av 

sjöledningar och anslutning till land har fastställts.  

11.1.2 Ledningsnedläggning  

De konsekvenser som uppkommer i samband med nedläggning av sjöledningar sker i 

varierande grad av tillfällig påverkan. I grundområdena kan det tillexempel utföra 

nedschaktning av ledningar medelst grävning ut till ett vattendjup på ca 2–3 m, vilket ger 

en temporär grumling av vattenmassan i anslutning till grävplatsen, men som framförallt 

under den mest biologiskt aktiva perioden, dvs. sommartid kan innebära viss störning för 

så väl flora som fauna beroende av hur skyddat läge arbetet sker i. En viss spridning av 

suspenderat material i form av en grumlingsplym i strömmens riktning kan förväntas, 

vilket kan innebära en partikelspridning över en större yta. Den mest påtagliga 

konsekvensen är dock att all flora och fauna längs ledningsgraven slås ut, vilket även 

gäller den flora och fauna som begravs vid sidan av ledningsgraven, där schaktmassorna 

tillfälligt måste läggas upp. Om återfyllningen av schakten ej görs jämn med omgivande 

bottenyta kan de fördjupningar som eventuellt bildats kvarstå under många år. I dessa 

ansamlas organiskt material, vilket kan medföra reducerade syreförhållanden vid botten.  

I det fall tätväxande ålgräsvegetation eller annan känslig vegetation förekommer där 

ledningarna ansluts mot land och om mark-/bottenförhållandena i anslutning till 

landanslutningarna består av ett borrbart material bör ledningarna i första hand förläggas 

genom styrd borrning ut till erforderligt vattendjup. Genom denna metod kommer negativ 

påverkan på såväl flora som faunan inom grundområdena att kunna undvikas helt. Vid 

styrd borrning upptas en mindre startgrop i strandzonen för borrutrustningen. Därefter 

borras ett pilothål som sedan ryms upp i ett eller flera steg. Ledningen kopplas sedan fast 

med hjälp av dykare ute i vattenområdet varpå ledningen dras tillbaka in till land via det 

upprymda hålet. 

I det fall ledningarna läggs direkt på botten, vilket kan göras på djupa bottnar, ska dessa 

tyngas med förankringsvikter av betong som antingen kan utformas så att de omsluter 

ledningen helt, eller som en betongvagga som läggs under ledningen eller i form av 

hängselvikter (två betongelement) som placeras på ömse sidor av ledningen med förband  
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på ovansidan. I samband med detta kan en mycket begränsad uppgrumling av 

suspenderat material ske, i det fall anläggningen görs på en mjukbotten. Det 

suspenderade materialet kommer att sedimentera i närområdet. 

Utlansering av ledningarna, dvs. när de luftfyllda ledningarna dras ut i vattnet, förväntas 

inte medföra någon negativ påverkan på vattenmiljön. 

I hela anläggningsskedet kommer buller att genereras från anläggningsmaskiner. Detta 

buller kommer vara mest störande för människor och landlevande djur vid de tillfällen när 

anläggning nära land genomförs. Fiskar, fåglar och marina däggdjur kommer att störas 

under hela anläggningsperioden, då ljud transporteras mycket effektivt i vatten. 

Störningens omfattning beror på anläggningsmetod, period på året samt plats där arbete 

pågår. De tyngre anläggningsarbetena kommer i första hand utföras vardagar under 

normal arbetstid. Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från byggplatser kommer att 

uppfyllas. 

11.2 Driftsskedet 

I driftsskedet bedöms ledningarna inte medföra någon negativ påverkan på vare sig flora 

eller fauna. Vid ledningar, samt kring tillhörande förankringsvikter, kommer såväl fisk som 

kräftdjur kunna finna skydd. I det avseende som ledningarna läggs på mjukbotten, får 

ledningarna en positiv inverkan då mångformigheten ökar. 

12 Miljökonsekvensbeskrivning 

Den miljökonsekvensbeskrivning som kommer att lämnas tillsammans med ansökan om 

tillstånd föreslås innehålla samma rubriker som detta samrådsunderlag. Till 

bedömningarna av verksamhetens påverkan kommer följande utredningar ligga till grund: 

• Spridningsberäkning av utsläpp i vatten och bedömning av påverkan på 

recipienten. 

• Bottenundersökningar som batymetri och side-scan. 

• Bottenfaunaundersökningar. 

• Undersökning av förekomst av ålgräs inom påverkansområdet. 

• Eventuella marina utredningar för landfästen 

  



 

 

 

 

52(52) 
 
SAMRÅDSUNDERLAG 

2020-11-20 

Tillståndsprövning enligt 9 och 11 kapitlet Miljöbalken för  

Pinans avloppsreningsverk, Öckerö kommun 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

TA \\segotfs003\projekt\21333\13010987_öckerö_kommun_tillstånd_pinans_arv\000\10 arbetsmtrl_dok\samråd\samrådsunderlag\tillgänglighetsanpassad 
handling\samrådsunderlag 201120 tg.docx 
 

 

13 Referenser 

Översiktsplan Öckerö kommun 

Detaljplaner Öckerö kommun 

Kartverkyg Öckerö kommun 

VISS Vatteninformationssystem Sverige https://viss.lansstyrelsen.se/ 

Länsstyrelsen informationskarta https://ext-

geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=023f6dde755f41c5a719b111ddfb80ed 

Skyddad natur Naturvårdsverket https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-

miljon/Kartor/Kartverktyget-Skyddad-natur/ 

Miljörapporter för Pinan avloppsreningsverk 

Öckerö kommun VA-utbyggnadsplan 2019-11-01 Sweco Environment 

Påverkan på recipienten för två möjliga placeringar av ett nytt avloppsreningsverk på 

Björkö, juni 2019 DHI 

Badplatsen https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/badvatten.html 

Riksantikvarieämbetets Fornsök, www.raä.se 

 

https://viss.lansstyrelsen.se/
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=023f6dde755f41c5a719b111ddfb80ed
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=023f6dde755f41c5a719b111ddfb80ed
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kartor/Kartverktyget-Skyddad-natur/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kartor/Kartverktyget-Skyddad-natur/
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/badvatten.html


Bilaga 1 Fastigheter berörda av överföringsledningar och 
utloppsledning 
 

Öckerö – Hönö och utloppsledning   

Öckerö 17:1  Hamnföreningen  

Öckerö 2:32  Öckerö kommun 

Öckerö 14:1  Öckerö kommun   

Öckerö Heden 1:229 Öckerö kommun  

Öckerö Heden 1:430 Aston Harald Property AB 

 

 

 

 

 

 



 

Björkö – Hönö    

Björkö Sörgård 3:154 Öckerö kommun  

Öckerö 14:1  Öckerö kommun   

Öckerö Heden 1:229 Öckerö kommun  

Öckerö Björkö 35:1 Öckerö kommun  

Fastighetsutredning på berört vatten vid Kalven och Grötö pågår. Tre av fastigheterna är outredda.  

  



  

 

 

 Sweco Environment AB 

Rapport 

Oktober 2020 

 

 

Pinans reningsverk 

Recipientutredning för Stora Kalvsunds 

vattenförekomst 

Modellerad spridning av kväve, fosfor och syreförbrukande 

ämnen 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bilaga 2



  

 recipientutredning_pinan_arv.docx / sohj / 2020-10-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna rapport har tagits fram inom DHI:s ledningssystem 

för kvalitet certifierat enligt ISO 9001 (kvalitetsledning) av Bureau Veritas 

 

 

 

 

 



  

 

DHI Sverige AB • Drakegatan 6 • 412 50  Göteborg • Sweden 

Telefon: +46 10 685 08 00 • Fax: - •   • www.dhi.se 

 

Pinans reningsverk 

Recipientutredning för Stora Kalvsunds 

vattenförekomst 

Modellerad spridning av kväve, fosfor och syreförbrukande 

ämnen 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Framtagen för Sweco Environment AB 

Kontaktperson Anna Thyrén  
Korseberget vid Hönö 

Mattias Blomgren / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektledare Hanna Corell 

Kvalitetsansvarig Lars Jonasson 

Övriga projektmedlemmar Sofia Hjalmarsson, Cecilia Gustafsson 

 

Uppdragsnummer 12804737 

Godkänd datum 2021-10-28 

Version Slutlig 1.0 

Klassificering Öppen  

 

  



  

 recipientutredning_pinan_arv.docx /sohj /2020-10-28 

 

 

 



  

 i 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 Sammanfattning .............................................................................................................. 1 

2 Metodik för spridningsmodelleringen .......................................................................... 1 
2.1 Översikt modelleringsverktyget MIKE .................................................................................... 2 
2.2 Beräkningsnätet ................................................................................................................... 2 
2.3 Underlag till modelleringen.................................................................................................... 3 
2.3.1 Meteorologiska och oceanografiska data ............................................................................... 3 
2.3.2 Underlag från kund............................................................................................................... 4 
2.4 Validering av modelluppsättningen ........................................................................................ 5 
2.5 Spridningsmodelleringen ...................................................................................................... 6 
2.6 Utsläppets inlagring i vattenpelaren ....................................................................................... 6 

3 Spridning från Pinans reningsverk, nulägesbeskrivning........................................... 7 
3.1 Kväve .................................................................................................................................. 7 
3.1.1 Totalhalt kväve under sommaren .......................................................................................... 7 
3.1.2 Totalhalt kväve under vintern ................................................................................................ 8 
3.1.3 Kväve vid botten .................................................................................................................. 8 
3.2 Fosfor................................................................................................................................ 10 
3.2.1 Totalhalt fosfor under sommaren ......................................................................................... 10 
3.2.2 Totalhalt fosfor under vintern............................................................................................... 10 
3.2.3 Fosfor vid botten ................................................................................................................ 10 
3.3 Utspädning i recipienten, nulägesbeskrivning ....................................................................... 11 

4 Spridning av näringsämnen vid föreslagna villkorshalter ....................................... 13 
4.1 Kväve ................................................................................................................................ 13 
4.1.1 Totalhalt kväve under sommaren ........................................................................................ 13 
4.1.2 Totalhalt kväve under vintern .............................................................................................. 14 
4.2 Fosfor................................................................................................................................ 15 
4.2.1 Totalhalt fosfor under sommaren ......................................................................................... 15 
4.2.2 Totalhalt fosfor under vintern............................................................................................... 15 
4.3 Utspädning i recipienten ..................................................................................................... 16 

5 Påverkan på recipientens näringsämnesstatus ........................................................ 17 
5.1 Beräkning av påverkan på statusklassningen i recipienten .................................................... 17 
5.1.1 Näringsämnesstatus för Stora Kalvsund .............................................................................. 17 
5.1.2 Påverkan på klassningen .................................................................................................... 18 

6 Syrgasförbrukning i bottenvattnet .............................................................................. 19 

7 Referenser ...................................................................................................................... 21 

 

 



  

ii recipientutredning_pinan_arv.docx / SOHJ /2020-10-28 

FIGURER 

Figur 2-1 Modelldomän och beräkningsnät för spridningsmodelleringen av vattnen runt Göteborgs 

skärgård. Koordinater i SWEREF 99TM. ................................................................................ 3 
Figur 2-2  Tidsserier över medlet av åren 2017 och 2019 för flödet (överst t.v.), fosfor (överst t.h.), 

kväve (nederst t.v.) och BOD (nederst t.h.). ........................................................................... 4 
Figur 2-3  Tidsserie för ett framtida flöde motsvarande förväntat Q dim på 390 m3/h. Tidserien är 

uppräknad från medlet för 2017 och 2019. ............................................................................. 5 
Figur 2-4 Modellerad salt och temperatur (svart linje) i ytvattnet är jämfört mot observationer i 

Danafjord (röda punkter)....................................................................................................... 5 
Figur 2-5 Tvärsnitt längs Stora Kalvsund av sommarmedelvärden (juni-augusti) av totalkväve (övre 

panel) och totalfosfor (undre panel) ....................................................................................... 6 
Figur 3-1 Medelhalt totalkväve på 0–10 m djup för nuläget under vinterperioden. Gränsen är satt vid 

1,4 µg/l vilket motsvarar 0,1 µmol/l som är det antal decimaler som kväve anges med i 

HVMFS 2019:25. Lila linjer visar gränserna mellan vattenförekomsterna.................................. 8 
Figur 3-2 Medelhalt totalkväve på botten för nuläget under ett år. Gränsen är satt vid 1,4 µg/l vilket 

motsvarar 0,1 µmol/l som är det antal decimaler som kväve anges med i HVMFS 2019:25. 

Lila linjer visar gränserna mellan vattenförekomsterna. ........................................................... 9 
Figur 3-3 Utspädning i ytan för utsläpp i nuläget. Medelvärde över hela året. Lila linjer visar gränserna 

mellan vattenförekomsterna. ............................................................................................... 11 
Figur 3-4 Utspädning på botten för utsläpp i nuläget. Medelvärde över hela året. Lila linjer visar 

gränserna mellan vattenförekomsterna. ............................................................................... 12 
Figur 4-1 Medelhalt totalkväve på 0–10 m djup vid fullt utnyttjat tillstånd under sommarperioden. 

Gränsen är satt vid 1,4 µg/l vilket motsvarar 0,1 µmol/l som är det antal decimaler som kväve 

anges med i HVMFS 2019:25 Lila linjer visar gränserna mellan vattenförekomsterna. ............ 13 
Figur 4-2 Medelhalt totalkväve på 0–10 m djup för sökt tillstånd under vinterperioden. Gränsen är satt 

vid 1,4 µg/l vilket motsvarar 0,1 µmol/l som är det antal decimaler som kvävehalten anges 

med i HVMFS 2019:25. Lila linjer visar gränserna mellan vattenförekomsterna. ..................... 14 
Figur 4-3 Medelhalt totalfosfor på 0–10 m djup för sökt tillstånd under vinterperioden. Gränsen är satt 

vid 0,1 µg/l vilket motsvarar 0,003 µmol/l. Lila linjer visar gränserna mellan 

vattenförekomsterna. .......................................................................................................... 15 
Figur 4-4 Utspädning i ytan för utsläpp enligt föreslaget Q dim. Medelvärde över hela året. Lila linjer 

visar gränserna mellan vattenförekomsterna. ....................................................................... 16 
Figur 6-1 Syrgashalten på 15 m (svarta ringar) och 20 m (blå trianglar) vid mätstationen Danafjord.  ........... 19 
Figur 6-2 Medelvärdet av syreförbrukningen under perioden augusti–oktober, från 15 m djup till botten. 

Nuläget visas till vänster (a) och ett fullt utnyttjat tillstånd till höger (b). ................................... 20 

TABELLER 

Tabell 2-1 Flöde och halter från Pinan som använts i spridningsmodelleringen......................................... 4 
Tabell 5-1 Beräknade medelhalter och statusklass för totalkväve i Stora Kalvsund. ................................... 17 
Tabell 5-2 Beräknade medelhalter och statusklass för totalfosfor i Stora Kalvsund. ................................... 18 

 

 



Sammanfattning  

 1 

1 Sammanfattning 

Pinans reningsverk på Hönö i Göteborgs norra skärgård kommer söka nytt miljötillstånd för  

20 000 pe. I detta arbete har DHI på uppdrag av Sweco modellerat den påverkan som Pinans 

reningsverk har på recipienten. För nuläget används månadsmedelvärden över flöde och halt. 

För framtiden används en tidsserie med ett medelflöde motsvarande det dimensionerade flödet 

ut från verket samt de föreslagna villkorshalterna om: 12 mg/l kväve, 0,3 mg/l fosfor och 10 mg/l 

BOD-ämnen. Påverkan bedöms framförallt utifrån Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 

(HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. 

Pinans reningsverk har sin utloppsledning på 20 m och därmed kommer det renade 

avloppsvattnet till största del att hålla sig under språngskiktet på ca 15 m djup. Eftersom 

statusklassningen avseende näringsämnen för kust- och övergångszonen baseras på halten 

näringsämnen på 0–10 m djup kommer statusklassningen inte påverkas av ett ökat utsläpp. 

Inför undersökningarna av bottenfauna i recipienten togs även kartor fram på utsläppets 

utbredning längs botten, även dessa presenteras i rapporten. Men även här är halterna låga 

eftersom utsläppet stiger och lägger sig under språngskiktet, i mitten av vattenpelaren.  

Syrgasförbrukningen per dag på djup under 15 m till följd av Pinans reningsverks utsläpp av 

lösta syreförbrukande ämnen (BOD) beräknas uppgå till under 1 µg/l och dag. Det finns inget 

som tyder på att man skulle ha låga syrgashalter i vattenförekomsten Stora Kalvsund och vid 

den mest representativa stationen, Danafjord, söder om Stora Kalvsund går syrgashalten inte 

ned under 5,7 mg/l (4 ml/l) under 15 m.  

2 Metodik för spridningsmodelleringen 

Pinans reningsverk på Hönö i Göteborgs norra skärgård har sin utsläppspunkt i 

vattenförekomsten Stora Kalvsund. För att beräkna strömningsförhållanden och salt- och 

temperaturskiktning i dessa områden har en beräkningsmodell byggts upp med programvaran 

MIKE 3 by DHI. Utifrån dataunderlag från Öckerö kommun på flödet av det utsläppta vattnet och 

halter av näringsämnen i utgående vatten har spridningen av ämnen modellerats.  

I studien är utbredningsområden framtagna genom att beräkna det tillskott av totalfosfor  

respektive totalkväve som avloppsreningsverket tillför recipienten. Näringsämnena sprids 

”ostört” i recipienten, men eftersom det är totalhalten som modelleras så ingår algers upptag av 

lösta näringsämnen. Eftersom halten i vattnet beror på transport och omblandning och 

processer som betning, sedimentering, denitrifikation och makroalgers upptag inte modelleras 

kommer halterna överskattas något. Faktorer så som t.ex. vattentemperaturen har endast en 

indirekt effekt genom dess påverkan på de hydrodynamiska processerna.  

Syrgasförbrukningen i bottenvattnet har beräknats genom att modellera spridning och 

nedbrytning av lösta syrgasförbrukande ämnen. Dessa representeras i modelleringen av halten 

BOD7 som är ett mått på syrgasförbrukningen under 7 dagar på lab. De syreförbrukande 

ämnena i det utgående vattnet antogs vara suspenderade och nedbrytningen i recipienten styrs 

av vattentemperaturen. 
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2.1 Översikt modelleringsverktyget MIKE 

MIKE 3FM är ett tredimensionellt numeriskt modellsystem för beräkning av strömning och 

transport i vatten. Beteckningen FM står för Flexible Mesh, vilket betyder att 

modelleringssystemet använder ett flexibelt beräkningsnät som kan anpassas till detaljer i 

strandlinjen, så som konstruktioner, m.m. Beräkningsnätets upplösning kan varieras så att  

områden av särskilt intresse kan beskrivas med hög noggrannhet. I varje element beräknas 

strömmarna till riktning och styrka, temperatur och salthalt, den turbulenta blandningen, lösta 

ämnens koncentrationer och andra parametrar som efterfrågas. Beräkningsnätet visas i Figur 

2.1. 

MIKE 3 utgör grundbulten i DHI:s svit av programvaror för marina och kustnära områden och 

används vid projekt världen över. MIKE 3 består av flera delmoduler. Den grundläggande 

modulen är den som beräknar de hydrodynamiska processerna, d.v.s. hur vattnet rör sig utifrån 

de drivande krafterna. Den bygger på välkända hydrodynamiska ekvationer som löses så exakt 

som beräkningsnätets upplösning, noggrannheten i de drivande krafterna och andra indata 

tillåter. Modellen tar bland annat hänsyn till transport av salt och värme, drivning på grund av 

skillnader i densitet och vattenståndsvariationer, drivning av vinden på ytan och tillflöden av 

sötvatten från land. Mer information och dokumentation om MIKE 3 finns på 

https://www.mikepoweredbydhi.com/products/mike-3 

Till den hydrodynamiska delen i modellsystemet kan man sedan koppla andra moduler som 

beräknar spridning av ämnen, vattenkvalitet, spridning av badvattenbakterier och mycket annat.  

2.2 Beräkningsnätet 

Beräkningsnätet sträcker sig från Marstrand i norr till Onsala-Sandö i söder och ca. 20 km ut i 

Kattegatt, Figur 2-1. Den modellerade utsläppspunkten är markerad med orange pil i 

uppförstoringen till höger i figuren. Flöden och halter anges i Tabell 2-1. Den horisontella 

upplösningen är mellan 50 och 100 m närmast utsläppspunkterna och utanför, i resterande 

Björköfjorden och Stora Kalvsund, 200 m. Från Björkö och ut är upplösningen succesivt grövre, 

med som lägst 2 km. Vertikalt har modellen 38 lager, varav de översta 6 är bottenföljande ned 

till 3 meters djup, därefter 1-meterslager ned till 18 m, 2 m ned till 28 m och sen 3 m resten av 

djupet. 

Batymetri-data som använts för att bygga beräkningsnätet kommer från CMAP (c-map.com). 
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Figur 2-1 Modelldomän och beräkningsnät för spridningsmodelleringen av vattnen runt Göteborgs 
skärgård. Koordinater i SWEREF 99TM.  

2.3 Underlag till modelleringen 

2.3.1 Meteorologiska och oceanografiska data 

Modellen drivs av meteorologiska fält med vind, lufttryck och temperatur på ytan och med 

salthalt, vattentemperatur, strömmar och vattenstånd på de öppna ränderna.  

Det meteorologiska datasetet består av atmosfäriska parametrar nära havsytan (2–10 m höjd) 

och är framtaget åt DHI av företaget STORMGEO (stormgeo.com). 

Rand-data, i 3D, kommer från DHI:s operationella modell DKBS som täcker Skagerrak-

Kattegatt-Östersjön. Den är väl validerad mot mätdata och används i en stor mängd 

tillämpningar, både i sig och som rand-data till modelluppställningar med högre upplösning.  

Beroende på tillgängligheten av drivdata för modellen är oceanografin baserad på väderåret 

2014. Vilket väderår som väljs har ingen reell betydelse så länge det kan anses vara ett 

normalår med tanke på vind, temperatur osv då mellanårsvariationen i cirkulationen är 

förhållandevis liten.  

Data på flödet i vattendragen som mynnar i Stora Kalvsund kommer från SMHI:s modell  

S-HYPE, som kan laddas ned på vattenweb.smhi.se. 
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2.3.2 Underlag från kund 

Från Sweco erhöll DHI uppgifter om medelflöde över året ut från reningsverket, samt halter av 

totalkväve, totalfosfor och syreförbrukande ämnen.  

Utsläppet som används för nuläget är medelvärdet av 2017 och 2019 (avstämt med Sweco). 

Innan 2017 genomfördes provtagning mer sällan vid verket. 2018 var ett extrem-år med låga 

flöden och varmt väder vilket har för stor påverkan på medelvärdet för att kunna anses vara 

representativt.  

Även data för det dimensionerade framtida flödet samt föreslagna tillståndshalter levererades av 

Sweco. För framtiden användes föreslaget Qdim som medelvärde av flödet över året. Qdim 

motsvarar det flöde som anläggningen dimensioneras för att ta emot. Precis som för kväve och 

fosfor behöver det finnas viss marginal och verkets faktiska påverkan kommer med stor 

sannolikhet bli mindre i framtiden än det man ansöker om att få släppa ut.  

Indata till modelleringen visas i Tabell 2.1 samt Figur 2-2 och Figur 2-3 nedan. 

  

Tabell 2-1 Flöde och halter från Pinan som använts i spridningsmodelleringen. 

 Flöde [m3/h] N-tot [mg/l] P-tot [mg/l] BOD7 [mg/l] 

Nuläget, medel för år 

2017 och 2019 
267 10 0.2 5 

Föreslagna Qdim och 

villkorshalter 
390 12 0.3 10 

 

 

Figur 2-2  Tidsserier över medlet av åren 2017 och 2019 för flödet (överst t.v.), fosfor (överst t.h.), 
kväve (nederst t.v.) och BOD (nederst t.h.).  
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Figur 2-3  Tidsserie för ett framtida flöde motsvarande förväntat Q dim på 390 m3/h. Tidserien är 
uppräknad från medlet för 2017 och 2019.  

2.4 Validering av modelluppsättningen 

För att validera modelluppsättningen har simulerad temperatur och salthalt i ytvattnet jämförts 

mot observationer i Danafjord (Figur 2-4). Både salthalten och temperaturen överensstämmer 

väl med uppmätta värden. Eftersom den rumsliga upplösningen på observationerna är ca. 1 

månad och att modellvärde och observationer inte alltid är provtagna vid samma tidpunkt blir 

kortvariga fluktuationer svåra att utvärdera. Dock kan man tydligt se att medelnivån och större 

variationer är väl representerade av modellen för både salt och temperatur.  

 

Figur 2-4 Modellerad salt och temperatur (svart linje) i ytvattnet är jämfört mot observationer i 
Danafjord (röda punkter) 
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2.5 Spridningsmodelleringen 

Baserat på beskrivningen av kustvattnets rörelser från den hydrodynamiska modellen och 

uppgifterna om halter och flöden från Pinan, modellerades spridningen från 

avloppsreningsverket. Resultaten analyseras för vintern (december till mars) och sommaren 

(juni till augusti) enligt hur årstiderna definieras i HVMFS 2019:25 för kustvatten av typ 1s. 

Påverkan av de syreförbrukande ämnena analyserades för en period under hösten (september-

november) vilket är de tre månader som syrehalterna vid den närmsta mätstationen, Danafjord, 

historiskt är som lägst. 

2.6 Utsläppets inlagring i vattenpelaren 

Djupet vid utsläppspunkten för Pinan ligger på ca 20 m, men i och med att utsläppet består av 

färskvatten i en omgivning av saltvatten så kommer vattnet i plymen ha mycket lägre densitet 

och därmed stiga. Hur mycket den stiger skiljer sig från dag till dag beroende på salthalten i 

området kring utsläppspunkten. Som man ser i Figur 2–4, som visar salthalten vid Danafjords 

mätstation, så varierar salthalten i vattnet över tid beroende på varifrån det strömmar och hur 

mycket ytvatten som därmed finns inblandat i havsvattnet. Skillnaden i temperatur påverkar 

också vattnets densitet och inlagringen, men effekten är försumbar i jämförelse med salthalten. I 

Figur 2–5 nedan visas en tvärsnittsbild längs Stora Kalvsund för sommarmedelvärdet av 

totalkväve och totalfosfor. Då utsläppet oftast stiger, men sällan stiger över språngskiktet så 

innebär det att huvuddelen av utsläppet hamnar under 10 m men över botten. Det innebär att 

det inte är mycket av utsläppet som ingår i statusklassningen av kväve och fosfor. På samma 

sätt (fast inte visat i bild) kommer de lösta syreförbrukande ämnena att brytas ned strax ovanför 

botten och inte vid botten. Det innebär att påverkan från Pinans reningsverk, som visas i kap 3–

6, blir förhållandevis liten enligt HVMFS 2019:25 eftersom huvuddelen av utsläppen lagrar in på 

djup som inte ingår i bedömningsgrunderna. 

 

Figur 2-5 Tvärsnitt längs Stora Kalvsund av sommarmedelvärden (juni-augusti) av totalkväve (övre 
panel) och totalfosfor (undre panel) 
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3 Spridning från Pinans reningsverk, nulägesbeskrivning 

I modellsimuleringen betraktas näringsämnena, totalkväve och totalfosfor, som konservativa 

ämnen. Det innebär att de inte bryts ned eller förbrukas och att halten av ämnet i vattnet endast 

beror på transport med strömmarna och utspädning p.g.a. omblandningen i vattnet. Andra 

faktorer så som t.ex. vattentemperaturen har endast en indirekt effekt genom dess påverkan på 

de hydrodynamiska processerna. I och med att sedimentering, denitrifikation och makroalgers 

upptag inte modelleras kommer halterna överskattas något. Detta innebär att vi ur ett 

miljöperspektiv troligare överskattar påverkan något snarare än att underskatta den. 

Valet av parametrar och period utgår från Havs- och vattenmyndighetens föreskrift 2019:25 som 

definierar sommarperioden som juni till augusti och vintern som december till mars. Figurerna i 

detta avsnitt visar medelhalten i ytvattnet, vilken enligt föreskriften motsvarar 0–10 m. 

3.1 Kväve 

I detta avsnitt redovisas medelhalter av totalhalten kväve på 0–10 m, vilket kan antas 

representera den påverkan som Pinans reningsverk har på statusklassningen. 

Inför undersökningar av bottenfauna i recipienten togs kartor fram över halten kväve vid botten 

(nedersta metern) som Pinans reningsverk ger upphov till, även dessa redovisas i detta avsnitt. 

3.1.1 Totalhalt kväve under sommaren 

De medelhalter av kväve som Pinans reningsverk medför under sommaren är under 1,4 µg/l 

(under 0,1 µmol/l) och inom mätosäkerheten för mätning av totalkväve. Som jämförelse är 

standardavvikelsen för mätningarna av totalkväve på 0–10 m vid Danafjord under 

sommarmånaderna 24 µg/l mellan åren 2017–2019. 

. 
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3.1.2 Totalhalt kväve under vintern 

De medelhalten på 0–10 m som Pinans reningsverk medför är under 2 µg/l (0,14 µmol/l) förutom 

inom ett ca 100 m långt område vid utsläppspunkten. Reningsverkets bidrag är inom 

mätosäkerheten för mätning av totalkväve. Som jämförelse är standardavvikelsen för 

mätningarna av totalkväve på 0–10 m vid Danafjord under vintermånaderna 55 µg/l mellan åren 

2017–2019. 

 

Figur 3-1 Medelhalt totalkväve på 0–10 m djup för nuläget under vinterperioden. Gränsen är satt vid 
1,4 µg/l vilket motsvarar 0,1 µmol/l som är det antal decimaler som kväve anges med i 

HVMFS 2019:25. Lila linjer visar gränserna mellan vattenförekomsterna.  

3.1.3 Kväve vid botten 

På grund av att inlagringen främst sker runt språngskiktet (se avsnitt 2.6) kommer även halten 

kväve vid botten (nedersta metern) som Pinans reningsverk tillför bli låg. Figur 3-2 visar 

årsmedelvärdet av de halter som Pinans reningsverk tillför recipienten, dvs halter mellan 2–6 

µg/l (0,14–0,4 µmol/l). 
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Figur 3-2 Medelhalt totalkväve på botten för nuläget under ett år. Gränsen är satt vid 1,4 µg/l vilket 
motsvarar 0,1 µmol/l som är det antal decimaler som kväve anges med i HVMFS 2019:25. 

Lila linjer visar gränserna mellan vattenförekomsterna.  
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3.2 Fosfor 

I detta avsnitt redovisas på motsvarande sätt som för kväve medelhalter av totalfosfor på  

0–10 m., vilket kan antas representera den påverkan som Pinans reningsverk har på 

statusklassningen. 

Inför undersökningar av bottenfauna i recipienten togs även halten fosfor vid botten (nedersta 

metern) som Pinans reningsverk ger upphov till fram och dessa redovisas också i detta avsnitt.  

3.2.1 Totalhalt fosfor under sommaren 

De medelhalter som Pinans reningsverk medför under sommaren är under 0,1 µg/l (under 0,003 

µmol/l) och mindre än noggrannheten för data från Danafjord i SMHI:s databas. Som jämförelse 

är standardavvikelsen för mätningarna av totalfosfor på 0–10 m vid Danafjord under 

sommarmånaderna 3,3 µg/l mellan åren 2017–2019 

3.2.2 Totalhalt fosfor under vintern 

De medelhalter av fosfor som Pinans reningsverk medför är under 0,2 µg/l (0,006 µmol/l). Det är 

fortfarande så låga värden att halten inte skulle gå att påvisa vid mätningar i området.  Som 

jämförelse är standardavvikelsen för mätningarna av totalfosfor på 0–10 m vid Danafjord under 

vintermånaderna 5,7 µg/l mellan åren 2017–2019. 

3.2.3 Fosfor vid botten 

På grund av att inlagringen främst sker runt språngskiktet (se avsnitt 2.6)  kommer även halten 

fosfor vid botten (nedersta metern) som Pinans reningsverk tillför bli låg. Årsmedelvärdet av 

fosforhalten blir under 0,1 µg/l (0,003 µmol/l) vilket innebär att det är så låga halter att de inte 

går att påvisa vid mätningar i recipienten. 
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3.3 Utspädning i recipienten, nulägesbeskrivning 

I Figur 3.5 nedan visas utspädningen av ett fiktivt spårämne som följer med det renade 

avloppsvattnet ut i recipienten från Pinans reningsverk. Kartan visar medelutspädningen i ytan 

för hela det modellerade året. Kartan kan användas för att beräkna halten av inerta ämnen som 

följer med det renade vattnet ut i recipienten, t ex särskilt förorenande ämnen eller prioriterade 

ämnen enligt HVMFS 2019:25. 

Kartan kan även användas för att uppskatta ungefärlig halt i ytan av kväve och fosfor för ett 

utsläpp med konstant halt. 

Inför undersökningar av bottenfauna i recipienten togs utspädningen vid botten (nedersta 

metern) fram, se Figur 3-4. 

 

 

Figur 3-3 Utspädning i ytan för utsläpp i nuläget. Medelvärde över hela året. Lila linjer visar gränserna 
mellan vattenförekomsterna. 
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Figur 3-4 Utspädning på botten för utsläpp i nuläget. Medelvärde över hela året. Lila linjer visar 
gränserna mellan vattenförekomsterna. 
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4 Spridning av näringsämnen vid föreslagna villkorshalter 

Här presenteras figurer på spridning för ett maximalt utnyttjat tillstånd. De föreslagna villkoren 

innebär ett Q dim på 390 m3/dygn med halterna 12 mg/l totalkväve och 0,3 mg/l totalfosfor.  

I modellsimuleringen betraktas näringsämnena, totalkväve och totalfosfor, som konservativa 

ämnen. Det innebär att de inte bryts ned eller förbrukas och att halten av ämnet i vattnet endast 

beror på transport med strömmarna och utspädning p.g.a. omblandningen i vattnet. Andra 

faktorer så som t.ex. vattentemperaturen har endast en indirekt effekt genom dess påverkan på 

de hydrodynamiska processerna. I och med att sedimentering, denitrifikation och makroalgers 

upptag inte modelleras kommer halterna överskattas något. Detta innebär att vi ur ett 

miljöperspektiv troligare överskattar påverkan något snarare än att underskatta den.  

Valet av parametrar och period utgår från Havs- och vattenmyndighetens föreskrift 2019:25 som 

definierar sommarperioden som juni till augusti och vintern som december till mars och ytvattnet 

som 0–10 m.  

4.1 Kväve 

I detta avsnitt redovisas medelhalter av totalhalten kväve på 0–10 m, vilket kan antas 

representera den påverkan som Pinans reningsverk har på statusklassningen. 

4.1.1 Totalhalt kväve under sommaren 

Pinans reningsverk kommer vid ett fullt utnyttjat ge upphov till halter på 1,4–2 µg/l  

(0,1–1,4 µmol/l) i ytvattnet. Det är ett litet bidrag i jämförelse mot standardavvikelsen av 

mätningarna vid Danafjord på 24 µg/l under sommarperioden för åren 2013–2017. 

 

Figur 4-1 Medelhalt totalkväve på 0–10 m djup vid fullt utnyttjat tillstånd under sommarperioden. 
Gränsen är satt vid 1,4 µg/l vilket motsvarar 0,1 µmol/l som är det antal decimaler som kväve 
anges med i HVMFS 2019:25 Lila linjer visar gränserna mellan vattenförekomsterna. 
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4.1.2 Totalhalt kväve under vintern 

Pinans reningsverk kommer vid ett fullt utnyttjat tillstånd ge upphov till halter på 2–6 µg/l  

(0,14–0,4 µmol/l) i vattenförekomsten. Bidraget från reningsverket är mycket litet i jämförelse 

med standardavvikelsen på 55 µg/l för mätningarna av totalkväve vid Danafjord mellan åren 

2013–2017. 

 

 

Figur 4-2 Medelhalt totalkväve på 0–10 m djup för sökt tillstånd under vinterperioden. Gränsen är satt 
vid 1,4 µg/l vilket motsvarar 0,1 µmol/l som är det antal decimaler som kvävehalten anges 
med i HVMFS 2019:25. Lila linjer visar gränserna mellan vattenförekomsterna. 
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4.2 Fosfor 

I detta avsnitt redovisas medelhalter av totalhalten fosfor på 0–10 m, vilket kan antas 

representera den påverkan som Pinans reningsverk har på statusklassningen. 

4.2.1 Totalhalt fosfor under sommaren 

De halter som ett fullt utnyttjat tillstånd för Pinans reningsverk skulle ge upphov till är under  

0,1 µg/l (0,003 µmol/l). Bidraget skulle därmed inte kunna gå att påvisa vid mätningar i området. 

Som jämförelse är standardavvikelsen för mätningarna av totalfosfor under sommarperioden vid 

Danafjord 3,3 µg/l mellan åren 2013–2017. 

4.2.2 Totalhalt fosfor under vintern 

De halter som ett fullt utnyttjat tillstånd för Pinans reningsverk ger upphov till är låga. Halten är i 

huvudsak mellan 0,1–0,2 µg/l (0,003–0,006 µmol/l). En haltökning skulle därmed inte kunna gå 

att påvisa vid mätningar i området. Som jämförelse är standardavvikelsen för mätningarna av 

totalfosfor under vinterperioden vid Danafjord 5,7 µg/l mellan åren 2013–2017. 

 

 

Figur 4-3 Medelhalt totalfosfor på 0–10 m djup för sökt tillstånd under vinterperioden. Gränsen är satt 

vid 0,1 µg/l vilket motsvarar 0,003 µmol/l. Lila linjer visar gränserna mellan 
vattenförekomsterna. 
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4.3 Utspädning i recipienten 

I Figur 4-4 nedan visas utspädningen av ett fiktivt spårämne som följer med det renade 

avloppsvattnet ut i recipienten från Pinans reningsverk. Kartan visar medelutspädningen i ytan 

för hela det modellerade året. Kartan kan användas för att beräkna halten av inerta ämnen som 

följer med det renade vattnet ut i recipienten, t ex särskilt förorenande ämnen eller prioriterade 

ämnen enligt HVMFS 2019:25. 

Kartan kan även användas för att uppskatta ungefärlig halt i ytan av kväve och fosfor för ett 

utsläpp med konstant halt. 

 

 

Figur 4-4 Utspädning i ytan för utsläpp enligt föreslaget Q dim. Medelvärde över hela året. Lila linjer 

visar gränserna mellan vattenförekomsterna. 
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5  Påverkan på recipientens näringsämnesstatus  

Pinans reningsverk har sin utsläppspunkt i vattenförekomsten Stora Kalvsund (SE574330-

114000).  

Alla resonemang om påverkan av recipienten utgår från att samma mätstationer används för att 

uppskatta halten näringsämnen i recipienten och bygger på att övriga belastningskällor 

(antropogena och naturliga) är i samma storleksordning som i nuläget.   

5.1 Beräkning av påverkan på statusklassningen i recipienten 

Statusbedömning av näringsämnen i kustvatten baseras på prover tagna på 0–10 m och 

näringsstatus beräknas genom att jämföra halten av näringsämnet med ett referensvärde 

(bakgrundshalt) som beror på salthalt och typ av kustvatten (i detta fall typ 1s ”Västkustens inre 

kustvatten som tillhör Kattegatt”). Kvoten mellan mätvärden och referensvärden utgör den 

ekologiska kvoten (EK) och det är denna som avgör statusen avseende näringsämnen för 

vattenförekomsten. För en detaljerad beskrivning av uträkning av statusklass, se HVMFS 

2019:25. 

5.1.1 Näringsämnesstatus för Stora Kalvsund 

Vattenförekomsten Stora Kalvsund är klassad med God status avseende näringsämnen. 

(www.viss.lansstyrelsen.se, 20-09-24). Under vintern har både totalfosfor och totalkväve God 

status medan under sommaren är statusen måttlig för båda parametrarna. Då det inte finns 

någon provtagningsstation i vattenförekomsten har man extrapolerat mätvärden från 

mätstationerna Skalkorgarna och Danafjord. 

Den metod vi använder oss av för att beräkna påverkan bygger på att halten vid mätstationen 

utan verksamheten beräknas. För att göra den beräkningen krävs att EK beräknas utifrån en 

medelsalthalt. Nedan redovisas samtliga klassningar samt överensstämmelsen med VISS för 

kväve (Tabell 5-1) och fosfor (Tabell 5-2). 

Tabell 5-1 Beräknade medelhalter och statusklass för totalkväve i Stora Kalvsund.   

 DHI 

medelvärde 

2013-2018 

VISS 

(2013-2018) 

Vinter medelhalt kväve 
20,20 µmol/l 20,85 µmol/l 

 EK 
0,73 Måttlig 0,80 God 

Sommar medelhalt kväve 
16,30 µmol/l 16,47 µmol/l 

 EK 
0,70 Måttlig 0,70 Måttlig 
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Tabell 5-2 Beräknade medelhalter och statusklass för totalfosfor i Stora Kalvsund.  

 DHI 

medelvärde  

2013-2017 

VISS 

2013-2018 

Vinter medelhalt fosfor 
0,87 µmol/l 0,88 µmol/l 

 EK 
0,85 God. 0,80 God. 

Sommar medelhalt fosfor 
0,55 µmol/l 0,55 µmol/l 

 EK 
0,73 God. 0,70 Måttlig. 

 

Att klassningen inte helt överensstämmer med klassningen i VISS beror på att man även 

extrapolerat mätningar från Skalkorgarna som ligger i vattenförekomsten Rivö fjord i Göta Älvs 

mynning. I VISS finns dock ingen information om hur mätningarna från Skalkorgarna vägts in.  

Från den spridningsmodellering som DHI gjort för Ryaverket, ref /1/, ser man att utsläppet från 

Ryaverket, som följer med vattnet från Göta älv, till största delen går längs fastlandskusten i 

Björköfjorden. Vi har utifrån det valt att räkna fram klassningen ur data från Danafjord då den 

stationen ur ett oceanografiskt perspektiv är mer representativ för Stora Kalvsund än 

skalkorgarna. 

5.1.2 Påverkan på klassningen 

Man ser i figurerna med medelhalter under sommar och vinter på 0–10 m i Avsnitt 3 och 4 att 

utsläppet inte når någon av mätstationerna Danafjord eller Skalkorgarna, varken i nuläget eller 

med de föreslagna villkorshalterna. Det innebär att ett ökat utsläpp inte kommer ha någon 

påverkan på den officiella statusklassningen för vattenförekomsten. 

För att se om man i någon del av vattenförekomsten påverkar den ekologiska kvoten har 

medelhalten av näringsämnen vid mätstationen Danafjord använts som bakgrundsvärde för 

Stora Kalvsund, dvs halten i vattenförekomsten utan punktkällor.  

Haltökningen av kväve på 0–10 m vid ett fullt nyttjat tillstånd är så liten, under 0,1 µmol/l för 

både sommar- och vinterperioden, att det inte skulle påverka den ekologiska kvoten.   

För fosfor är den haltökningen som ett fullt utnyttjat tillstånd skulle leda till så liten för både 

sommar- och vinterperioden att den inte går att mäta och därmed inte heller kunna påverka den 

ekologiska kvoten. 
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6 Syrgasförbrukning i bottenvattnet 

Stora Kalvsund är inte klassad avseende syrgasförhållanden (syrebalans i kustvatten och vatten 

i övergångszonen). Detta då det saknas data för klassningen. Stora Kalvsund är dock i god 

förbindelse med omkringliggande vatten och syrgasförhållandena är till stor del styrda av 

genomflödande vattenmassor. Detta innebär i sin tur att syrgashalterna uppmätta på 

närliggande stationer (Danafjord) även kan anses vara representativa för Stora Kalvsund. 

I den tidigare utgåvan av föreskrifterna för klassificering, HVMFS 2013:19, finns bottenvattnet 

definierat för parametern syrebalans. För kustvatten och vatten i övergångszonen djupare än  

10 m definieras där bottenvattnet som 5 m över vattenförekomstens djupast punkt. 

Enligt de sjömätningar (c-map) som modellen bygger på är det runt 25 m djupt i den djupaste 

delen av vattenförekomsten. Pinans utsläppspunkt ligger dock på botten på ca 20 m vilket gör 

att det mesta av utsläppet i bottenvattnet kommer brytas ned i områden grundare än 20 m. För 

att utreda effekterna av syrgasförbrukande ämnen i vattenförekomsten beräknades 

syreförbrukningen därmed på djup större än 15 m. 

De syreförbrukande ämnena modelleras som suspenderade och nedbrytningen är 

temperaturberoende.  

Modelleringen är utförd under de tre månader som den uppmätta syrgashalten är lägst vid 

mätstationen Danafjord. Som nämnts ovan finns inga syrgasmätningar tillgängliga i Stora 

Kalvsund men de oceanografiska förutsättningarna är sådana att Danafjord med största 

sannolikhet är representativa även här. Mätningarna visar att syrgashalten under 15 m i 

Danafjord är som lägst i september, se, Figur 6-1. Vi har därmed valt tremånadersperioden 

augusti-oktober för att utvärdera nedbrytning av syreförbrukande ämnen. 

 

 

Figur 6-1 Syrgashalten på 15 m (svarta ringar) och 20 m (blå trianglar) vid mätstationen Danafjord. 

Utsläppet från Pinans reningsverk kommer lägga sig strax under språngskiktet på ca 15 m och 

brytas ned i de djupare delarna av Stora Kalvsund.  

Syrgasförbrukningen per dag i µg/l visas i Figur 6-2. 
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Figur 6-2 Medelvärdet av syreförbrukningen under perioden augusti–oktober, från 15 m djup till botten. 
Nuläget visas till vänster (a) och ett fullt utnyttjat tillstånd till höger (b).   

Under åren 2017–2019 når inte syrgashalten i Danafjordens bottenvatten under 5,7 mg/l (4 ml/l). 

under 15 m (Figur 6-1). Gränsen för syrgasbrist ligger kring 3 mg/l (2ml/l), då dör många arter 

eller flyr området och de biogeokemiska kretsloppen förändras (ref /2/).  

Vid ett utökat tillstånd för Pinans reningsverk ökas syrgasförbrukningen från lösta 

syrgasförbrukande ämnen från under 0,2 µg/l/dag till ca. 0,5 µg/l/dag i merparten av 

bottenvattnet (Figur 6-2). Moderna fiberoptiska mätare har en detektionsgräns på 1 µg/l, så den 

ökade syrgaskonsumtionen till följd av Pinans reningsverks ansökta utsläpp är mycket liten. 

Ökningen kan också sättas i relation till mätningar av syrgasförbrukning i öppna Kattegatt (ref 

/3/), där syrgasförbrukningen i augusti uppmättes till 96 µg/l/dag. Det innebär att Pinans tillskott 

motsvarar under 1 % av syrgasförbrukningen ute i Kattegatt. I kustnära områden som Stora 

Kalvsund är förmodligen den totala syrgasförbrukningen högre, vilket gör det relativa bidraget 

från Pinans reningsverk än mindre. 

Utifrån syrgasförhållandena i havsområdet kring Stora Kalvsund i nuläget och den, relativt 

bakgrunden, låga ökning i syrgasförbrukning som de föreslagna villkorshalterna skulle ge 

upphov till, finns ingen risk för syrgasbrist i vattenförekomsten vid ett utökat tillstånd.  
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Bilaga A1h Fördjupat samråd Öckerö hamnförening



Öckerö kommun har haft möten med Öckerö hamnförening vid två tillfällen. Syftet har varit att 
beskriva planerad verksamhet och höra hur Öckerö hamnförening ser på planerna om 
ledningsförläggning i Stakeskärshamnen. Vid båda mötena har Öckerö kommun representerats av 
Lisette Larsson som är VA-chef. Öckerö hamnförening har representerats av Mikael Pettersson som 
är hamnkapten. 

Nedan följer minnesanteckningar från Lisette Larsson från båda mötena. På efterföljande sidor följer 
den information som överlämnades 2021-06-09. Utöver det har Öckerö hamnförening fått 
samrådsunderlaget utskickat. 

 

Minnesanteckningar 

  

Möte med Mikael Pettersson, Öckerö hamnförening    2020-12-04 

Har haft möte med Hamnföreningen genom Mikael Pettersson. Jag lämnade muntlig information om 
att Öckerö kommun planerar bygga ut Pinans avloppsreningsverk och söka nytt miljötillstånd för 
detta. Vi gick igenom den ledningsdragning gällande ny sträckning för överföringsledningen för 
spillvattnet som planeras gå i Lammholmsvägen och sedan vidare på hamnföreningens mark och ut 
vid piren. 

Hamnföreningen kommer också få ett utskick för samrådshandling för detta ärende där de kan yttra 
sig. 

Mikael fick med sig en ritning för hur sträckningen kan komma att bli och hade ingen ytterligare 
fråga. Han skall vidarebefordra Hamnföreningens styrelse den information han fick till sig idag. 

 

Möte med Mikael Pettersson, Öckerö hamnförening    2021-06-09 

Hade ytterligare ett möte med Mikael idag. Där lämnade jag ut de tre alternativ vi ser som möjliga för 
den spillvattenledning som skall gå i Lammholmsvägen och sedan vidare ut vid piren i 
Stakekärrshamnen, inloppet till Öckerö hamn. 

Jag gick återigen igenom förutsättningarna och tog också upp att de inte lämnat in något yttrande i 
samrådet. Mikael lät meddela att de tagit emot informationen och undrade om det blivit några 
förändringar mot förra gången vi träffades. Det har det inte blivit och Mikael fick med sig de tre olika 
förslagen som tagits fram. Han såg inga problem i detta. 

  



Skriftlig information som lämnades på möte 2021-06-09 

Öckerö går ledningen i mark från en pumpstation i korsningen Hönövägen - Lammholmsvägen i gatan 
österut till piren som skiljer Fiskehamnen från Stakeskärshamnen. Schakt för ledningen från 
pumpstationen fram till Hamncaféet bedöms kunna ske med vanlig jordschakt. De sista drygt 100 
metrarna i piren, se Figur 1, är förmodligen betydligt svårare att schakta. Piren är Fiskehamnens 
ursprungliga vågbrytare mot söder och utgörs troligen av mycket stora stenblock (diameter på 1 m 
eller mer). En normal, öppen schakt kan vara svår att utföra. Ett möjligt alternativ kan vara att driva 
ledningen genom piren med hammarborrning. 

 

Figur 1. Ledningsdragning i piren 

Ett alternativ till att schakta/borra ledningen genom pirens kärna är att förlägga den norr eller söder 
om piren, se Figur 2 och Figur 3.  

 

Figur 2. Ledning söder om piren 



 

Figur 3. Ledning norr om piren 

Om ledningen dras i vattnet norr eller söder om piren kommer den att ligga utanför pirens släntfot. 
Den kommer då att inkräkta på en båtplats närmast piren. Om det ursprungliga vattendjupet är 
2,5 meter minskar det till cirka 1,75 meter. Det är inte tillräckligt för segelbåtar (med marginal för 
lågvatten), men motorbåtar eller flytbryggor skulle kunna ligga över ledningen.  

  



 

Sydost om pirarna kommer ledningen att gå tvärs farleden in till Stakeskärshamnen, men på betydligt 
större djup än de 2,5 meter som råder i hamnen. Figur 4 visar en nyligen utförd sjömätning. Siffrorna 
anger djup under medelvattennivån och den röda linjen är ledningens läge. Ledningen kommer att 
ligga ovanpå bottnen. Själva ledningen har en diameter på 355 mm. Runt ledningen sitter betong-
vikter. Ledningen inklusive vikter kommer som mest att ligga cirka 0,75 meter över befintlig botten. 

 

Figur 4. 

Figur 5 och Figur 6 visar ledningens läge på flygfoto respektive sjökort. 



 

Figur 5 

 

Figur 6 
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Sjöfartsverkets yttrande avgränsningssamråd för Pinans 

avloppsreningsverk och överföringsledningar, Öckerö kommun  

Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk med myndighetsuppgifter och verkar 

för att de transportpolitiska målen uppnås genom ett trafikslagsövergripande synsätt. Vi 

tillhandahåller och utvecklar säkra och hållbara sjövägar, moderna sjöfartstjänster samt 

levererar kunskapsunderlag och experttjänster till såväl offentliga som privata sektorn. 

Vårt huvuduppdrag är att arbeta för sjösäkerhet och en effektiv sjöfart med minimal 

miljöpåverkan 

 

Sjöfartsverket har tagit del av handlingar i rubricerat ärende för yttrande.  

 

Yttrande 
Sjöfartsverket har i sak inget att erinra på nytt tillstånd för Pinans avloppsreningsverk och 

nya sjöförlagda rörledningar men har synpunkter på de preliminära förslagen på 

ledningsdragning. Sjöfartsverket ser att preliminär dragning av utloppsledning kommer 

påverka färjetrafiken till och från Hönö/Öckerö, framför allt i anläggningsfasen. 

Ledningen mellan Öckerö och Pinan riskerar att begränsa framtida renovering och  

underhållsarbeten i Stakeskärshamnen och Fiskehamnen på Öckerö. Även eventuella 

framtida, idag okända, utbyggnadsplaner av hamnarna riskerar begränsas. Nedan följer 

förtydligande av synpunkter som bör beaktas vid fortsatt projektering samt belysas vid 

framtagande av miljökonsekvensbeskrivning.   

 

 

Synpunkter 

Andra ledningar 

I aktuellt område i Stora Kalvsund (mellan Hönö, Öckerö och Björkö) finns i sjökortet 

flera olika ledningar markerade, både el- och rörledningar. Sjöfartsverket vill upplysa om 

att det troligtvis finns fler ledningar än vad som visas i sjökortet. Det föreligger endast 

formellt krav på att anvisa starkströmsledningar i sjökortet vilket göra att sjökortsbilden 

sällan ger en helhetsbild av alla sjöförlagda ledningar i området. Noggrannare 

bottenundersökningar kan komma att visa på fler ledningar som antingen är i drift eller ej 

längre används, detta kan gälla både rör och elledningar. Exempelvis är dagens 

utloppsledning från Pinans avloppsreningsverk inte med i sjökortet. 

Sjöfartsverket tar inte ansvar för, i sjökortet anvisade, ledningars exakta lägen. Dessa 

uppgifter är baserade på information från respektive ledningsägare och Sjöfartsverket tar 
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2021-01-19 20-05068 

    

 

 

 

 

 

heller inte ansvar för eventuella övriga ledningar som inte finns med i sjökortet.  

Det åligger Öckerö kommun att undersöka och samråda med övriga ledningsägare i 

området. 

 

Förläggningsalternativ rörledningar 

Generellt anser Sjöfartsverket att rör- och elledningar bör förläggas utanför farleder och 

hamnområden för att inte skadas vid en eventuell nödankring eller begränsa/hämma 

eventuella framtida farleds- och hamnåtgärder samt utbyggnad (t.ex. 

underhållsmuddring). Ska farleder korsas bör man eftersträva att göra det i så rät vinkel 

som möjligt 

 

-Sträckan Björkö-Pinan. 

Sjöfartsverket instämmer med förslaget för preliminär dragning att förläggning bör ske 

ihop med övriga ledningar i Lilla Kalvsund, försöka följa västsidan av Kalven för att 

undvika farleden för att sedan koras farleden i så rät vinkel som möjligt ner till 

reningsverket vid Pinan. Sjöfartsverket ser detta som en lämplig preliminär rördragning. 

 

-Sträckan Öckerö-Pinan 

Vad gäller förläggningen vid Stakeskärshamnen/fiskhamnen på Öckerö ser Sjöfartsverket 

att hänsyn bör tas till hamnområden och eventuella framtida behov av hamnåtgärder 

exempelvis underhållsmuddring, nya bryggor, flytt av bryggor. En på botten förlagd eller 

bitvis nerschaktad avloppsledning enligt de preliminära förslaget kommer påverka 

möjligheterna för en eventuell framtida hamnutbyggnad. Även vattendjupet måste 

beaktas då stora avloppsledningar med vikter kan bygga upp till 1 meter från botten. Det 

framgår inte i samrådsunderlaget vilken dimension på ledning som avses. 

Generellt anser Sjöfartsverket att hamnområden/hamnbassänger bör undvikas vid 

ledningsförläggning. 

 

-Utloppsledning vid Pinan 

Sjöfartsverket ser att preliminärt förslag av utloppsledning är olämpligt framför allt då 

den i anläggningsskedet kommer förhindra angöring och avgång av Trafikverkets 

vägfärjor till Pinan. Framtida behov av underhåll, eventuella reparationer av ledningen 

kommer också bli komplicerat då det störs av färjetrafiken. 

Sjöfartsverket ställer sig också frågande till föreslaget alternativ, där man väljer att gå  

söderut med ledningsdragningen till utsläppspunkten när förhärskande vattenström i 

området är nordgående och tar ämnen norrut igen. Spridningsanalyserna visar tydligt att 

den största transporten av ämnen sker norrut från utsläppspunkten. Varför väljer man en 

längre (dyrare?) och mer komplicerad (konflikt med färjetrafiken) förläggning när man 

borde kunna uppnå utsläppsdjup på 20 meter närmare Pinan? Se bild nedan. 

Sjöfartsverket ser att man i arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen bör ytterligare 

utreda sträckning för utsläppsledningen och påvisa argument för valt alternativ. 
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Riskreducerande åtgärder ledningsförläggning 

Beroende på metod för ledningsförläggning och tidpunkt på året då arbete med ledningar 

sker kan olika riskreducerande åtgärder behövas. Detta måste utredas vidare i senare 

projektering. Sådan riskreducerande åtgärder kan vara avlysta och utmärkta 

arbetsområden, anpassning av arbetstid till perioder med mindre sjötrafik (vinterhalvåret). 

 

Om man avser gå vidare med utloppsledning enligt det primära förslaget bör det även 

utredas vilken påverkan de får på färjetrafiken och således även tillgängligheten till 

Hönö/Öckerö under arbetstiden. Detta gäller både bil och persontransporter men även 

samhällsviktiga funktioner som ambulans, polis och räddningstjänst. 

 

Minimum av riskreducerande åtgärder är information till sjötrafiken. Vilket sker genom 

att meddelande sänds till Sjöfartsverket senast tre (3)veckor innan rörförläggningsarbeten 

påbörjas till VTS Göteborg vtsgothenburg@sjofartsverket.se samt till 

ufs@sjofartsverket.se (Ufs-redaktionen) för information till sjöfarten via ordinarie 

kontaktvägar. Informationen ska innehålla uppgifter om arbetets omfattning, tidplan samt 

kontaktvägar till ansvarig enhet eller arbetsledning som utför arbetet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

I handläggningen av ärendet har chef för lotsområde Göteborg Pontus Bengtsson, chef 

VTS Göteborg Magnus Birch,  Infrastruktursamordnare Martin Ahlström och 

Infrastruktursamordnare Jonas Sundin deltagit, den sistnämnde föredragande. 

 

Jonas Sundin 

mailto:vtsgothenburg@sjofartsverket.se
mailto:ufs@sjofartsverket.se
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T
M

A
L
L
 0

0
4
9
 B

e
s
lu

t 
v
 1

.0
 

Öckerö kommun 

diarium.sb@ockero.se 

jennie.fatlh@ockero.se  

 

 

 

 

 

 

Trafikverkets samrådsyttrande gällande 
tillståndsprövning enligt 9 och 11 Kap Miljöbalken 
för Pinans avloppsreningsverk Öckerö kommun 
 

Ärendet 

Trafikverket har av Öckerö kommun fått ovan rubricerat ärende för yttrande. Öckerö 

kommun ska utöka kapaciteten på reningsverket för att kunna växa befolkningsmässigt 

som kommun. Öckerö kommun har ett mål om att bli 18 000 personer år 2040. För att 

det målet sa kunna bli verklighet måste reningsverket inklusive kommunens 

ledningsnät byggas ut för ökad kapacitet.  

Pinans reningsverk ligger på nordöstra Hönö nära färjeläget mellan Hönö och Lilla 

Varholmen.  

Ansökans omfattning för tillståndet: 

 Pinans reningsverk ska byggas ut från 14000 personekvivalenter till 20 000. 

 Nedläggning av ny utloppsledning för utsläpp av behandlat avloppsvatten till en 

utsläppspunkt i nära anslutning till befintlig utsläppspunkt. 

 Förstärkningar och förändringar av befintligt ledningsnät med nedläggande av 

nya överföringsledningar för avloppsvatten till reningsverket från öarna Björkö 

och Öckerö. 

Infrastruktur: 

Farleder: 

Farlederna nedan inklusive buffertzoner är riksintresse för kommunikation enligt 3 kap 

8 § miljöbalken.  

Marstrandsfjorden – Danafjorden (vid lilla Kalvsund), farled 106 

Stora Pölsan – Danafjorden (vid Stora Kalvsund), farled 107  

Väg: 

Väg 155 är en statlig regional väg med Trafikverket som väghållare. Vägen är utpekad 

som funktionellt prioriterad väg för funktionerna dagliga personresor och kollektivtrafik 

på aktuellt vägavsnitt.  

Trafikverkets synpunkter 

Trafikverket anser att föreslagen utloppsledning vid Pinan är olämplig. Vid anläggandet 

kommer färjetrafiken till och från Hönö/Öckerö att påverkas. Påverkan på färjetrafiken 

mailto:diarium.sb@ockero.se
mailto:jennie.fatlh@ockero.se
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kommer också att bli märkbar vid framtida reparationer och underhåll. Trafikverket 

anser att man i första hand bör studera en alternativ dragning av utloppsledningen som 

inte stör färjetrafiken. Om detta inte är möjligt behöver påverkan av färjetrafiken 

studeras och lösningar tas fram för att minimera störningarna för färjetrafiken. Detta 

behöver göra i nära samarbete med färjerederiet. 

Väg 155 (inkl färjeleden) behöver fungera i sin helhet för att Öckerö kommun ska kunna 

växa befolkningsmässigt. Arbete med att hitta både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder 

för vägen pågår inom ramen för ÅVS-arbetet för väg 155. 

Riksintresse för kommunikation, sjöfart bedöms inte påverkas av Pinans utbyggnad, 

men kan påverkas tillfälligt vid ledningsförläggandet. Trafikverket anser att det är av 

yttersta vikt att Sjöfartsverkets synpunkter inhämtas och beaktas.  

 

Trafikverket har inga övriga synpunkter. 

 

Med vänlig hälsning 

Maria Patriksson Hellsing 

Samhällsplanerare 
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Beträffande Pinans avloppsreningsverk och överföringsledningar, Öckerö 
socken, Öckerö kommun 

 
Ärendet 
Bohusläns museum har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. Ärendet gäller anläggandet av 
nya överförings- och avloppsledningar till Pinans avloppsreningsverk. De tänkta åtgärderna är 
beskrivna i samrådsunderlag daterat 2020-11-20, som inkom till museet 2021-02-23. 
 

Kulturhistorisk bakgrund 
Öckerö kommun har en lång historia av fiske och sjöfart. Sedan åtminstone medeltiden har det 
funnits viktiga hamnar och farleder bland skärgårdens olika öar. Närheten till Göta och Nordre 
älvs mynningar har medfört ett strategiskt läge på såväl segelrutten mellan Norge och 
Danmark, som den mellan Norge och Sverige. Just vattnen runt vid Stora och Lilla Kalvsund har 
nyttjats som ankringsplats och innerfarled sedan åtminstone 1500-talet. Det strategiska läget 
medförde också att öarna drabbades av krig och konflikter mellan 1500-talet och 1700-talet.  
 

Utlåtande ur fornlämningsperspektiv 
I området finns fyra lämningar registrerade i Kulturmiljöregistret: L1960:5494, L1960:7175, 
L1960:8143 samt L1960:8144. Samtliga är registrerade som fartygslämningar men endast 
L1960:7175 har bekräftats i fält. Denna lämning påträffades av föreningen MASG 2004 och 
daterades av Bohusläns museum år 2009. Sannolikt rör det sig om fartyget ’Prinz von 
Hessenstein’ som strandade i stora Kalvsund år 1794. L1960:5494 baseras på en 
förlisningsuppgift medan L1960:8143 och L1960:8144 utgörs av geofysiska observationer. 
Därutöver finns det rikligt med fartygslämningar, förlisningsuppgifter samt andra maritima 
lämningar som tomtningar och fiskelägen i närområdet. 
 
De föreslagna ledningssträckningarna berör framförallt L1960:7175 samt L1960:8143. Då den 
förstnämnda är en fornlämning innebär det att den bör undvikas. Den senare bör besiktas i fält 
för att fastställa antikvarisk karaktär och status. Då det tillhandahållna kartunderlaget visar 
något olika sträckningar kan det inte avgöras i vilken utsträckning lämningarna kommer 
beröras av arbetsföretaget. Till varje fornlämning hör ett så stort område som behövs för att 

Uppdrag och projekt 
Andreas Widerberg 
Datum 2021-03-01 
Diarienummer BM 21/0045 

Anna Berts 
Sweco Sverige AB 
anna.berts@sweco.se 

mailto:anna.berts@sweco.se
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skydda den aktuella lämningen. L1960:7175 beskrivs som 25 m lång och kan då antas ta ett 
större skyddsområde i anspråk. 
 
För att säkerställa att inga okända lämningar kommer till skada, bör en marinarkeologisk 
utredning genomföras innan exploatering sker. En tidigare utredning har utförts mellan Björkö 
och Öckerö. Denna sammanfaller delvis med den planerade ledningssträckningen från Björkö 
innan den viker av söderut i Stora Kalvsund. Med tanke på områdets kulturhistoria är 
potentialen hög för fornlämningar som fartygsvrak, ballastplatser och hamnkulturlager. Inför 
fortsatt planering bör därför Länsstyrelsens kulturmiljöenhet kontaktas. 
 

Sammanfattning 
Sammantaget hyser området stor marinarkeologisk potential. Det finns därmed skäl att anta 
att de planerade ledningarna kommer beröra lagskyddade fornlämningar. Utöver att hänsyn 
bör tas till redan kända lämningar, bör en marinarkeologisk utredning genomföras längs med 
de planerade ledningssträckorna för att avgöra om det finns ytterligare fornlämningar i 
området. 
 
Bohusläns museum rekommenderar att ni snarast kontaktar Länsstyrelsens kulturmiljöenhet 
för samråd inför planerad exploatering. 
 
 
 
För Bohusläns museum 

 
 
Andreas Widerberg  
Arkeolog/marinarkeolog 
Bohusläns museum 
andreas.widerberg@bohuslansmuseum.se 
070-623 34 68 

 
Kopia: Kulturmiljöenheten Länsstyrelsen 

 
 



 

Ellevio AB. 115 77 Stockholm 

Säte Stockholm. Org-nr 556037–7326  

Telefon 08-606 00 00 
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Öckerö kommun 

Sockenvägen 13 

475 80 Öckerö 

Samråd om Pinans avloppsreningsverk och 
överföringsledningar – Öckerö kommun Dnr:199/20 

Med hänvisning till översända handlingar i rubricerat ärende, får vi meddela 

följande. 

Inom aktuellt område finns befintliga sjö- och jordkabelledningar, för mellan- och 

lågspänning, samt en nätstation som kan komma att hamna i konflikt med den 

tänkta avloppsledningen. Dokumentationen är inte i alla lägen lägesriktig, 

elkablarnas läge måste säkerställas i samband med projektering av 

överföringsledningarna. 

För uppgift om befintliga ledningars läge vänligen använd Ledningskollen. Det är 

en kostnadsfri webbtjänst för ledningsanvisning som nås via 

www.ledningskollen.se. 

Vid korsning av våra sjökablar måste korsningen utformas på sådant sätt att 

kablarna skyddas mekaniskt och termiskt. Ellevio ska delta i utformningen av 

korsningar med rörledningar. 

Om befintliga elledningar, nätstation eller kabelskåp måste flyttas eller ändras, 

permanent eller tillfälligt och kostnader som uppstår för att göra erforderliga 

skyddsåtgärder på grund av överföringsledningen, får Öckerö kommun stå för 

kostanden.  

Vi önskar att i god tid bli kontaktade av exploatören för eventuell samordning och 

samförläggning i området. 

För övrigt har vi inte något att erinra mot det upprättade planförslaget. 

Vid frågor angående detta ärende är Ni välkommen att kontakta handläggaren: 

Linus Gullström, 070-321 53 25 

Med vänliga hälsningar 

Ellevio AB, AMO - Mellansverige 

 

Linus Gullström, Områdesansvarig Halland 

http://www.ellevio.se/
http://www.ledningskollen.se/
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Berts, Anna

Från: Maria Aneljung <maria.aneljung@kretsloppochvatten.goteborg.se>
Skickat: den 20 januari 2021 09:31
Till: Berts, Anna
Kopia: Diariet Kretslopp och vatten
Ämne: Re: Inbjudan till samråd om Pinans avloppsreningsverk och överföringsledningar - 

Öckerö kommun

Hej! 
 
Kretslopp och Vatten väljer att inte yttra sig i detta ärende. Vi ser dock att det är bra om Gryaab och MF har 
möjlighet att lämna synpunkter. 
 
Mvh 
Maria 
 
Maria Aneljung 
Enhetschef Stadsutveckling, Enheten för dagvatten och skyfall  
Göteborgs stad 
Kretslopp och vatten 
Tel: 031-368 71 12 
maria.aneljung@kretsloppochvatten.goteborg.se 

Postadress: Box 123, 424 23 Angered 
Besök: Gamlestadsvägen 317 
www.goteborg.se/kretsloppochvatten 

 
 
Från: Berts, Anna <anna.berts@sweco.se>  
Skickat: den 18 december 2020 15:26 
Till: Kretsloppochvatten Kretsloppochvatten <kretsloppochvatten@kretsloppochvatten.goteborg.se>; 
Trafikkontoret Trafikkontoret <trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se> 
Ämne: Inbjudan till samråd om Pinans avloppsreningsverk och överföringsledningar - Öckerö kommun 
 
 
 
Miljöbalksärende –  
Avgränsningssamråd för Pinans avloppsreningsverk och överföringsledningar för avloppsvatten, Öckerö kommun 
 
Öckerö kommun avser att hos Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, söka nytt tillstånd enligt 
miljöbalken för Pinans avloppsreningsverk samt anlägga nya överföringsledningar för avloppsvatten från 
Öckerö och Björkö till avloppsreningsverket på Hönö samt ny utloppsledning. För att möta den ökade 
spillvattenbelastningen i framtiden, inom Öckerö kommun, planeras för en uppgradering av Pinans 
reningsverk till att klara  
20 000 personekvivalenter. Viss ombyggnation av reningsverket är nödvändig. 
 
Innan ansökan lämnas in ska kommunen, enligt 6 kap. miljöbalken, samråda med enskilda, myndigheter, 
kommuner, organisationer och andra intressenter som kan anses berörda, för att ge dessa möjlighet att lämna 
synpunkter i ärendet. Öckerö kommun inbjuder härmed berörda att inkomma med synpunkter på föreslagen 
verksamhet. 
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Framtaget samrådsunderlag som beskriver nuvarande verksamheter, planerade förändringar och förutsedd 
miljöpåverkan bifogas detta mail.  
 
Samrådet kommer att ske skriftligt, men vill ni ha mer information eller vill framföra synpunkter är ni 
välkomna att kontakta Jennie Fälth på Öckerö kommun, telefon 0702 - 10 26 67 
eller  jennie.fatlh@ockero.se. Vid skriftliga synpunkter ange diarienummer 199/20, ditt namn, din 
fastighetsbeteckning och adress i skrivelsen. 
 
Eventuella synpunkter ska skriftligen vara Öckerö kommun tillhanda senast den 29 januari 2021. 
 
  
 
Vänliga hälsningar 
 
Lisette Larsson 
 
VA-chef Öckerö kommun 
 
  
 
  
 
 
  
 

    

  
Anna Berts  
 
 
Göteborg  
Mobil +46 76 647 56 81 
anna.berts@sweco.se  
 

 
Sweco Environment AB 
Skånegatan 3  
Box 5397  
SE-402 28 Göteborg  
Telefon +46 31 62 75 00  
www.sweco.se  
 

 

 
 
 

 
  
 

     
 
 
Följ Sweco i sociala medier:  
Facebook  |  LinkedIn  |  Instagram  |  Twitter  
 
För mer information om hur Sweco hanterar dina personuppgifter, vänligen läs  här. 
Med vänliga hälsningar 
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Berts, Anna

Från: Jennie Fälth <Jennie.Falth@ockero.se>
Skickat: den 14 januari 2021 08:03
Till: Berts, Anna; Thyrén, Anna
Kopia: Lisette Larsson
Ämne: VB: Dnr 199/20 - Inbjudan till samråd om Pinans avloppsreningsverk - Öckerö 

kommun

Hej nu har även livsmedelsverket svarat att de inte har några synpunkter kring avloppsreningsverket, men ställer en 
fråga kring dricksvatten. Är det något vi måste ta med i samrådet?  
 
Mvh Jennie  
 

Från: Ellen.Edgren@slv.se <Ellen.Edgren@slv.se>  
Skickat: den 11 januari 2021 11:16 
Till: Jennie Fälth <Jennie.Falth@ockero.se> 
Ämne: Dnr 199/20 - Inbjudan till samråd om Pinans avloppsreningsverk - Öckerö kommun 
 
Hej Jennie,  
Tack för informationen kring er samrådan angående Pinans avloppsreningsverk.  
Livsmedelsverket har inga synpunkter på detta. Däremot har finns en fundering huruvida dricksvattnet till de olika 
öarna i området skulle kunna påverkas och om det är något som behöver beaktas i sammanhanget? 
 
Med vänliga hälsningar  
 
//Ellen 
_______________________ 
Ellen Edgren 
Statsinspektör 
Avdelning Säkra Livsmedel 

 
Box 622, 751 26 Uppsala 
018-17 57 58 
www.livsmedelsverket.se 

 
 

Från: Berts, Anna <anna.berts@sweco.se>  
Skickat: den 18 december 2020 14:55 
Till: Registrator <Registrator@slv.se> 
Ämne: Inbjudan till samråd om Pinans avloppsreningsverk - Öckerö kommun 
 
Miljöbalksärende –  
Avgränsningssamråd för Pinans avloppsreningsverk och 
överföringsledningar för avloppsvatten, Öckerö kommun 

Öckerö kommun avser att hos Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, söka nytt tillstånd enligt miljöbalken 

för Pinans avloppsreningsverk samt anlägga nya överföringsledningar för avloppsvatten från Öckerö och Björkö till 

avloppsreningsverket på Hönö samt ny utloppsledning. För att möta den ökade spillvattenbelastningen i framtiden, 

inom Öckerö kommun, planeras för en uppgradering av Pinans reningsverk till att klara  

20 000 personekvivalenter. Viss ombyggnation av reningsverket är nödvändig. 
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Innan ansökan lämnas in ska kommunen, enligt 6 kap. miljöbalken, samråda med enskilda, myndigheter, kommuner, 

organisationer och andra intressenter som kan anses berörda, för att ge dessa möjlighet att lämna synpunkter i 

ärendet. Öckerö kommun inbjuder härmed berörda att inkomma med synpunkter på föreslagen verksamhet. 

Framtaget samrådsunderlag som beskriver nuvarande verksamheter, planerade förändringar och förutsedd 

miljöpåverkan bifogas detta mail.  

Samrådet kommer att ske skriftligt, men vill ni ha mer information eller vill framföra synpunkter är ni välkomna att 

kontakta Jennie Fälth på Öckerö kommun, telefon 0702 - 10 26 67 eller jennie.fatlh@ockero.se. Vid skriftliga 

synpunkter ange diarienummer 199/20, ditt namn, din fastighetsbeteckning och adress i skrivelsen. 

Eventuella synpunkter ska skriftligen vara Öckerö kommun tillhanda senast den 29 januari 2021. 

 

Vänliga hälsningar 

Lisette Larsson 

VA-chef Öckerö kommun 

 
 

 

Anna Berts  
 
 
Göteborg  
Mobil +46 76 647 56 
81  
anna.berts@sweco.se

Sweco Environment AB  
Skånegatan 3  
Box 5397  
SE-402 28 Göteborg  
Telefon +46 31 62 75 00  
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1kyuFV-00088h-5V&i=57e1b682&c=kQYh3QOKgeN-TGeOsEP-
s5vl2uQFSL-_x3Jp7fmww-zcBK7OxkTJx3H4wIumkj8eOltk7wyk0WxSYKtldPa2daFA5KYCUSdfxYVRMVpe-
KQtEVMPQenhb38WUy8YHheOhwIYr1HpiAxoXrDT9avMC_tExKgm1qslnlvAAb2vWwwPKHxFYkz0S6GGBs_PA
s50qKwcx5vMBbUmTZlcBIkmQ  

 

 
Följ Sweco i sociala medier:  
Facebook | LinkedIn | Instagram | Twitter  
 
För mer information om hur Sweco hanterar dina personuppgifter, vänligen läs här.  
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Berts, Anna

Från: Jennie Fälth <Jennie.Falth@ockero.se>
Skickat: den 4 januari 2021 14:14
Till: Berts, Anna; Thyrén, Anna; Lisette Larsson
Ämne: VB: Angående samråd om Pinans avloppsreningsverk, Öckerö kommun, 199/20

Hej MSB avstår att yttra sig  
 
Mvh Jennie  
 

Från: Melin Ola <Ola.Melin@msb.se>  
Skickat: den 22 december 2020 10:09 
Till: Jennie Fälth <Jennie.Falth@ockero.se> 
Ämne: Angående samråd om Pinans avloppsreningsverk, Öckerö kommun, 199/20 
 
Hej Jennie, 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått möjlighet att delta i Öckerö kommuns samråd inför 
ansökan om nytt tillstånd för Pinans avloppsreningsverk samt för att anlägga nya överföringsledningar för 
avloppsvatten. Ert dnr: 199/20 
 
MSB avstår från att yttra sig i samrådet. 
 
Med vänlig hälsning 
Ola Melin 
______________________________ 
Ola Melin  
Handläggare 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
 
Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande 
 
Enheten för hantering av industriella risker 
 
Postadress: 651 81 Karlstad 
Besöksadress: Packhusallén 2, Karlstad 
Tel växel: 0771-240 240 
Tel direkt: +4610-240 53 42 

E-post ola.melin@msb.se 
 

 
 
www.msb.se 
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Berts, Anna

Från: Jennie Fälth <Jennie.Falth@ockero.se>
Skickat: den 22 januari 2021 11:29
Till: Berts, Anna; Thyrén, Anna; Lisette Larsson
Ämne: VB: NV-09635-20: Ert diarienummer 199/20 - Avgränsningssamråd för Pinans 

avloppsreningsverk och överföringsledningar för avloppsvatten, Öckerö kommun

 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: naturvardsverket@naturvardsverket.se <naturvardsverket@naturvardsverket.se>  
Skickat: den 22 januari 2021 11:27 
Till: Jennie Fälth <Jennie.Falth@ockero.se> 
Ämne: NV-09635-20: Ert diarienummer 199/20 - Avgränsningssamråd för Pinans avloppsreningsverk och 
överföringsledningar för avloppsvatten, Öckerö kommun 
 
Naturvårdsverket avstår från att lämna synpunkter 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: 
https://urldefense.com/v3/__http://www.naturvardsverket.se__;!!HBVxBjZwpQ!mshgggjp7RFqOFZcY3JP3PDF4lBJC
ESavBsW7N2OvQu2DR13MP1VaPKLNPOP37uG$  
Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet 
 
Läs om hur Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter på 
https://urldefense.com/v3/__http://www.naturvardsverket.se/hantering-av-
personuppgifter__;!!HBVxBjZwpQ!mshgggjp7RFqOFZcY3JP3PDF4lBJCESavBsW7N2OvQu2DR13MP1VaPKLNJkes9xF$  



1

Berts, Anna

Från: Jennie Fälth <Jennie.Falth@ockero.se>
Skickat: den 11 februari 2021 13:27
Till: Berts, Anna; Lisette Larsson
Ämne: VB: diarienummer 199/20

 
 

Från: Margareta Lundin Unger <margareta.lundinunger@havochvatten.se>  
Skickat: den 8 februari 2021 17:46 
Till: Jennie Fälth <Jennie.Falth@ockero.se> 
Ämne: diarienummer 199/20 
 
Hej 
 
Jag har skickar ett avstår yttrande – men det var fel e-postadress angiven. Men nu vet du i alla fall. 
 
Med vänliga hälsningar 
Margareta 
 
 

 
Margareta Lundin Unger 
Utredare 
Enheten för miljöprövning 
+46106986121 
 
Gullbergs Strandgata 15, 411 04 Göteborg 
Box 11930, SE-404 39 Göteborg 
margareta.lundinunger@havochvatten.se 
www.havochvatten.se 

 
 
Havs- och vattenmyndigheten behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och myndighetens dataskyddspolicy, läs mer på 

www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-personuppgifter  

SwAM processes your personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) and our Data Protection Policy, see www.havochvatten.se/sa-

behandlar-hav-dina-personuppgifter  
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Berts, Anna

Från: Jennie Fälth <Jennie.Falth@ockero.se>
Skickat: den 21 december 2020 14:44
Till: Berts, Anna
Kopia: Lisette Larsson; Thyrén, Anna
Ämne: VB: Pinans avloppsreningsverk, 199/20. SGU dnr 33-2758/2020

Hej första svaret från SGU som avstår från all lämna yttrande. 
 
Nu är vi igång =)  
 
Mvh Jennie 
 

Från: Anna-Klara Elenström <Anna-Klara.Elenstrom@sgu.se>  
Skickat: den 21 december 2020 10:06 
Till: Jennie Fälth <Jennie.Falth@ockero.se> 
Kopia: SGU Diariet <diariet@sgu.se> 
Ämne: Pinans avloppsreningsverk, 199/20. SGU dnr 33-2758/2020 
 
Hej! 
 
SGU har erhållit handlingar daterade 2020-12-18 där möjlighet ges att inkomma med yttrande rörande samråd för 
Pinans avloppsreningsverk. SGU Dnr 33-2785/2020.  
 
SGU avstår från att lämna yttrande i rubricerat ärende.  
 
Beslut i detta ärende har fattats av Anna-Klara Elenström 
 
 
Vänliga hälsningar, 
Anna-Klara Elenström 
Hydrogeolog 
__________________________ 
Epost: anna-klara.elenstrom@sgu.se 
Telefon, växel: 018-17 90 00 
 
Sveriges geologiska undersökning 
Box 670 
751 28 Uppsala 
Besök: Villavägen 18 

 

När du skickar e-post till SGU så innebär detta att SGU behandlar dina personuppgifter. Läs mer om detta på 
https://www.sgu.se/personuppgifter. 
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Berts, Anna

Från: Ekstedt, Anna <anna.ekstedt@mil.se>
Skickat: den 28 januari 2021 13:55
Till: jennie.falth@ockero.se
Kopia: Berts, Anna
Ämne: [ES] Försvarsmaktens yttrande FM2020-27355:8, samråd Pinans avloppsreningsverk, 

Öckerö kommun. Ert dnr: 199/20

Hej. 

Här kommer Försvarsmaktens yttrande FM2020-27355:8, samråd om Pinans avloppsreningsverk och 
överföringsledningar, Öckerö kommun, Västra Götalands län. Ert dnr: 199/20 

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 

Vid frågor i ärendet är ni välkomna att kontakta mig 

 

Med vänlig hälsning 
Anna Ekstedt 

 
  
Anna Ekstedt 
Samhällsplanerare 

FÖRSVARSMAKTEN 
Fysisk planering 
107 85 STOCKHOLM  
Besöksadress: Banérgatan 62 
 
Mobil: 073-4484168 
e-post anna.ekstedt@mil.se 
e-post: fysplan@mil.se 
www.forsvarsmakten.se  

 

 

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post. 
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför rubriken på e-postmeddelandet. 
Detta står för att avsändaren bedömer att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information 
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom Försvarsmakten klassificerar 
den information som man skickar via e-post och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig 
person. 

Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces. 
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice the letters ES in front of the 
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headline of the message. These letters indicate that the sender of the message has assessed that the message 
does not contain classified information. 
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Berts, Anna

Från: Remisser GE Samordning <remiss_ge_sam@goteborgenergi.se>
Skickat: den 22 januari 2021 16:22
Till: Berts, Anna
Ämne: 10-2021-0084-1 - Samrådsärende Pinans avloppsreningsverk, Öckerö kommun, 

UPPDRAGSNUMMER 13010987

Hej! 
 
Göteborg Energi med dotterbolag har utifrån ert samrådsunderlag inga ledningar, kablar eller kanalisationer inom 
planområdet, vi har således inget att erinra. 
 
Med Vänlig Hälsning 

 
Leif Söderwall 
Samordning remisser 
 
Direkt: +46 (31) 62 65 03 
Växel: +46 (31) 62 60 00 
E-post: leif.soderwall@goteborgenergi.se 
 
Göteborg Energi AB 
Box 53, 401 20 Göteborg 
Besöksadress: Johan Willins gata 3 
www.goteborgenergi.se 
Vi är en del av Göteborgs Stad 

 

Från: Jacob Eriksson <jacob.eriksson@goteborgenergi.se>  
Skickat: den 18 januari 2021 15:58 
Till: Dennis Ossman <dennis.ossman@goteborgenergi.se>; Leif Söderwall <leif.soderwall@goteborgenergi.se> 
Kopia: Anette Damgren <anette.damgren@goteborgenergi.se> 
Ämne: SV: Ett ärende som kommit 
 
Hej! 
 
Ett ärende har kommit in till MFN, Marknad & Försäljning Nätprodukter.  
 
Det är inbjudan till samråd gällande ett avloppsreningsverk samt överföringsledningar i Öckerö Kommun. Jag vet 
inte ifall det är relevant men jag hörde mig för på avdelningen och Elisabeth Amnell gissade på att det kanske var 
till GENAB det skulle komma Dennis.  
Det ser ju ut som sådant vi brukar få från remisshanteringen annars, Leif. 
 
Kan ni hjälpa oss få detta till rätt person, om innehållet är relevant? 
 
 
Med vänlig hälsning, 
 

 
Jacob Eriksson 
Affärsanalytiker 
Direkt: +4631626454 
SMS: +46766968059 
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Från: Anette Damgren <anette.damgren@goteborgenergi.se>  
Skickat: den 22 december 2020 17:54 
Till: Jacob Eriksson <jacob.eriksson@goteborgenergi.se> 
Ämne: Ett ärende som kommit 
 
Hej Jacob! 
 
Jag har lagt ett ärende i abalon till dig Ä- , det är någon inbjudna till samråd förläggning av ledningar….. 
 
Det är ju inte sälj men ingen aning, så jag tänkte att du kanske har någon koll vad detta kan vara 
 
Tack på förhand! 
 
/Anette 
 

 

Anette Damgren 
Säljkoordinator 
 
Direkt: +4631626632 
SMS: +46707626632 
Växel: +4631626000 
E-post: anette.damgren@goteborgenergi.se 

Göteborg Energi AB 
Box 53, 401 20 Göteborg 
Besöksadress: Johan Willins gata 3 
www.goteborgenergi.se 

Vi är en del av Göteborgs Stad 
 
#HÅLLBARAIHOP – följ vårt hållbarhetsarbete på goteborgenergi.se/hallbaraihop 
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Berts, Anna

Från: joel.evonson@vattenfall.com
Skickat: den 4 februari 2021 17:38
Till: Berts, Anna
Ämne: Tillståndsprövning enligt 9 och 11 kapitlet Miljöbalken för Pinans 

avloppsreningsverk, Öckerö kommun, uppdragsnummer: 13010987

Hej! 
 
Vattenfall Eldistribution har tagit del av tillståndsprövning enligt 9 och 11 kapitlet Miljöbalken för Pinans 
avloppsreningsverk, Öckerö kommun, uppdragsnummer: 13010987. Vattenfall Eldistribution lämnar 
följande yttrande. 
 
Vattenfall Eldistribution har inga anläggningar inom området och därmed inget att erinra. 
 
Med vänliga hälsningar 
Joel Evonson 
Fastighetsrättslig specialist 
 
Tillstånd & Rättigheter 
Vattenfall Eldistribution AB 
461 88 Trollhättan 
Österlånggatan 60   
 
072-538 45 41 
joel.evonson@vattenfall.com 
www.vattenfalleldistribution.se  
 
 
Confidentiality: C1 - Public 
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Berts, Anna

Från: Anna Säfsten <anna.safsten@trafikkontoret.goteborg.se>
Skickat: den 2 mars 2021 15:11
Till: Berts, Anna; jennie.falth@ockero.se
Ämne: Svar på Samråd gällande Utbyggnad av Pinans avloppsreningsverk  dnr 199/20

Hej! 
 
Trafikkontoret Göteborgs stad har inget att erinra gällande den planerade utbyggnationen.  
 
Med vänlig hälsning  
 
Anna Säfsten 
Enhetschef Miljö 
 
GÖTEBORGS STAD  
Trafikkon toret, Avdelning Samhälle  
Telefon: 031-368 23 63 
E-post: anna.safsten@trafikkontoret.goteborg.se 
 
Postadress: Box 2403, 403 16 Göteborg 
Besök: Köpmansgatan 20 
Webbsida: www.goteborg.se/trafikkontoret 
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Berts, Anna

Från: Fälth, Jennie
Skickat: den 3 december 2021 11:22
Till: Berts, Anna
Ämne: VB: Samråd om utbyggnad av Pinans avloppsreningsverk samt överföringsledningar från Öckerö och Björkö

 
 
Jennie Fälth 
Mobil +46 733655611 

 

 

Från: Lisette Larsson <Lisette.Larsson@ockero.se>  
Skickat: den 3 december 2021 11:20 
Till: Fälth, Jennie <jennie.falth@sweco.se> 
Ämne: VB: Samråd om utbyggnad av Pinans avloppsreningsverk samt överföringsledningar från Öckerö och Björkö 
 
Hej Jennie! 
 
Här kommer svaret från Grötö Naturskyddsförening. 
 
Med vänlig hälsning 
Lisette Larsson 
Va chef 
Öckerö kommun 
---------------------------- 
Kommunstyrelsen/Va-enheten 
E-post: lisette.larsson@ockero.se 
Telefon: 031-976200 
Webb: http://www.ockero.se 
 

Från: Gunnar Bulukin <gunnar@bulukin.se>  
Skickat: den 1 december 2021 18:23 
Till: Lisette Larsson <Lisette.Larsson@ockero.se> 
Ämne: Sv: Samråd om utbyggnad av Pinans avloppsreningsverk samt överföringsledningar från Öckerö och Björkö 
 
Hej Lisette, 
 
Grötö Naturskyddsförening har inget att invända mot att Pinans reningsverk byggs ut. 
 
Må gott 
Gunnar 
 

Från: Lisette Larsson <Lisette.Larsson@ockero.se>  
Skickat: den 30 november 2021 15:42 
Till: 'Gunnar Bulukin' <gunnar@bulukin.se> 
Ämne: Samråd om utbyggnad av Pinans avloppsreningsverk samt överföringsledningar från Öckerö och Björkö 
 
Hej Gunnar! 
 
Nu var det länge sedan vi hördes av. Hoppas att du har det bra. 
 
Som du säker vet så planerar kommunen för att bygga ut Pinans avloppsreningsverk eftersom kapacitetstaket är nått. Vi skall därför skicka in en ny tillståndsansökan för 
ombyggnation av Pinans avloppsreningsverk och nya överföringsledningar från Björkö och Öckerö.  När vi skickade ut samrådshandlingar för detta så observerade vi inte att 
Grötö har en egen Naturskyddsförening och där står du som kontaktperson. Jag skickar därför ut dessa samrådshandlingar till dig och du har rätt att lämna in synpunkter på 
de planer som redovisas i samrådsunderlaget. I detta meddelande bifogas samrådsunderlag med bilagor. 
 
Du får gärna återkomma med frågor, antingen genom att svara på detta meddelande eller genom att ringa till mig. Synpunkter vill vi ha skriftligt, dessa kan du maila in 
genom att svara på detta meddelande. Du kan också svara att du inte har några synpunkter om så är fallet. Vi vill ha synpunkterna senast 10/12 2021.  
 
Nedan följer en kort beskrivning av varför samråd hålls och hur det går till samt en sammanfattning av samrådsunderlaget. 
 
Med vänlig hälsning 
Lisette Larsson 
Va chef 
Öckerö kommun 
---------------------------- 
Kommunstyrelsen/Va-enheten 
E-post: lisette.larsson@ockero.se 
Telefon: 031-976200 
Webb: http://www.ockero.se 
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Välkommen att delta på avgränsningssamråd avseende ansökan om tillstånd för ombyggnation av Pinans avloppsreningsverk, nya 
överföringsledningar för avloppsvatten samt ny utloppsledning 

Under 2018 tog Öckerö kommun fram en ny översiktsplan, Utblick Öckerö, som beskriver hur kommunen ska utvecklas fram till 2040. En del av utvecklingen sker i form av 
befolkningsutveckling och nybyggnad av bostäder. Enligt översiktsplanen kan Öckerö kommun komma att växa med ca 1 700 bostäder fram till 2040. Med ett antagande om i 
genomsnitt tre personer per bostad kan kommunens befolkningsmängd komma att uppgå till ca 18 000 invånare 2040. Detta kommer att innebära en ökad belastning på 
spill- och dricksvattensystemen, vilket medför att Pinans avloppsreningsverk behöver byggas ut och få ökad kapacitet från 14 000 till 20 000 personekvivalenter. 

I samband med kapacitetsökningen behöver även utbyggnad av kommunens ledningsnät genomföras. Vid utbyggnaden av framtida VA-system är det önskvärt att studera ett 
längre tidsperspektiv, fram till 2060. Kommunens översiktsplan omfattar inte åren efter 2040, men det finns riktlinjer från politiskt håll på en tillväxt om 80–120 personer per 
år. 

Samråd 

Enligt svensk miljölagstiftning ska den verksamhetsutövare som söker miljötillstånd samråda med bl.a. myndigheter, närboende och närliggande företag för att ge dessa 
möjlighet att lämna synpunkter i ärendet.  

Ni får detta brev eftersom ni äger en fastighet eller bedriver en verksamhet i närheten av Pinans avloppsreningsverk eller berörs av planerade ledningsdragningar. Om Ni hyr 
ut fastigheten eller upplåter nyttjanderätt till fastigheten på annat sätt, vänligen vidarebefordra denna information till Era hyresgäster/nyttjanderättshavare, efter att Ni själva 
tagit del av den. Ni har rätt att ta del av underlaget, ställa frågor samt framföra synpunkter innan tillståndsprövningen fortsätter. Alla inkomna synpunkter tas vidare i 
tillståndsprövningen. 

Detta samråd är en del i processen att söka tillstånd och samrådet är till för att grannar och andra berörda ska få information och en möjlighet att bidra med synpunkter och 
upplysningar som kan vara värdefulla i tillståndsprocessen. Samråd hålls också med organisationer och myndigheter. 

Era inkomna synpunkter kommer att sparas och är en del av samrådsredogörelsen som kommer att biläggas den tillståndsansökan som lämnas in till mark- och 
miljödomstolen.  

Kort sammanfattning av samrådsunderlaget  

Öckerö kommuns VA-systemet idag 

Öckerö kommun omhändertar idag sitt spillvatten i tre avloppsreningsverk, Pinan (Hönö) samt på Rörö och Hyppeln. Övriga öar avleder sitt spillvatten via ett system av 
pumpstationer och överföringsledningar till Pinans reningsverk. I stora drag leds spillvatten in till Pinan från tre olika håll, söderifrån från Fotö och södra Hönö, från Björkö, 
Grötö och Kalvsund i nordost, samt från Källö-Knippla, Hälsö, Öckerö och norra Hönö i nordväst.  

Pinans reningsverk är byggt med mekanisk, biologisk och kemisk rening. Slammet avvattnas med slamskruvpress och körs iväg för ytterligare behandling utanför kommunen. 

Befintlig utloppsledning för Pinan är en självfallsledning, som är cirka 300 m lång. Utsläppspunkten för utloppsledningen bedöms vara god.  

Öckerö kommuns VA-system i framtiden 

För att möta den ökade spillvattenbelastningen i framtiden planeras för en uppgradering av Pinans reningsverk till att klara 20 000 Pe. Detta medför dels att åtgärder är 
nödvändiga på reningsverket, men även att förstärkningar behöver göras på ledningsnätet. Dimensionen på utloppsledningen från Pinans reningsverk behöver ökas och en 
ny ledningsdragning för ny utloppsledning kommer att sökas för.  

I Figur 1 redovisas korridorerna för nya överföringsledningarna (röda linjer) och utloppsledningen (grön linje) som avses att sökas tillstånd för.  

 

Figur 1 Skiss på överföringsledningar (röd linje) från Öckerö och Björkö till Pinans reningsverk samt utloppsledning (grön linje). Alternativa ledningsdragningar är markerade med orange linje.  

Förväntad påverkan på miljön 

Verksamheten vid ett reningsverk ger upphov till ett antal miljökonsekvenser där utsläpp till vatten är det mest signifikanta. Pinans reningsverk har sitt utsläpp ca 200 m 
utanför reningsverket i Stora Kalvsundet. Den nya utloppsledningen kan komma att medföra att utsläppspunkten flyttas något men kvarstår i närområdet till det nuvarande 
utsläppspunkten. 

Övriga miljöaspekter från reningsverk är lukt, buller, luftutsläpp, transporter och energifrågor. Dessa kommer att beskrivas och bedömas i miljökonsekvensbeskrivningen 
(MKB) som bifogas tillståndsansökan. Där det är möjligt ska även åtgärder som kan minimera eller avhjälpa negativa effekter av verksamheten beskrivas. 

I MKB:n kommer också bedömningar göras av hur verksamheten kan påverka andra intressen som till exempel riksintressen, Natura 2000, sjöfart, vattenbruk och badplatser. 

Påverkan på omgivningen kan komma att uppkomma under ombyggnation av reningsverket samt vid nedläggning av ledningarna och etablering av landfästen. Påverkan 
kommer inte att kvarstå när utbyggnaden är klar. Det kan till exempel vara buller, damning och ökade transporter. Dessa aspekter kommer att tas upp i MKB:n och bedömas. 

Vad händer sedan 

När samrådet är klart hanteras alla inkomna synpunkter och tas i beaktande när ansökan om tillstånd färdigställs. I ansökan ingår en teknisk beskrivning, en 
miljökonsekvensbeskrivning och de utredningar som ligger till grund för ansökan. Till ansökan bifogas också en samrådsredogörelse. Av den ska bland annat framgå vilken 
information som lämnats och en sammanfattning av de synpunkter och förslag som framförts från de berörda. Tillståndsansökan lämnas in till mark- och miljödomstolen 
vid Vänersborgs tingsrätt och kungörs när den anses komplett. Det finns då möjlighet för dem som är berörda att yttra sig över ansökan. Mark- och miljödomstolen 
handlägger ansökan, yttranden och bemötanden och efter eventuell huvudförhandling beslutar de sedan om tillstånd kan lämnas och i så fall vilka villkor som ska gälla. 
Beslutet kan överklagas av sökande samt grannar och andra sakägare 
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Med vänlig hälsning 
Lisette Larsson 
Va chef 
Öckerö kommun 
---------------------------- 
Kommunstyrelsen/Va-enheten 
E-post: lisette.larsson@ockero.se 
Telefon: 031-976200 
Webb: http://www.ockero.se 
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