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Sammanfattning
Öckerö kommun har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan (Detaljplan för bostäder m.m. vid Knippla
varv, Del av Källö 1:168 Källö 1:98 m.fl. Källö-Knippla, Öckerö kommun) för ett område på ön KällöKnippla, Öckerö kommun. I samband med planarbetet tog kommunen fram en behovsbedömning
enligt vilken kommunen konstaterar att det inte kan uteslutas att aktuell plan kan medföra betydande
miljöpåverkan.
Detta dokument utgör miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhörande aktuell detaljplan, denna version
av MKB:n har tagits fram till detaljplanens samrådsskede.
Planområdet är beläget inom det gamla varvsområdet på Källö-Knippla, cirka 450 meter norr om
Källö-Knipplas färjeläge och omfattar cirka 15 500 m2 fördelat på både land- och vattenområden.
Området omges av vatten och en mindre småbåtshamn i söder och väst samt bostadshus och en
parkmiljö i norr och öst. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten i att utveckla området med
bostäder och en småbåtshamn.
Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för en utbyggnad av bostäder, men även att visa på
möjligheter för en mer flexibel användning med t.ex. kommunal och kommersiell service i bottenplan.
Planens syfte är också att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till vattnet och att skapa en koppling
mellan havet och befintlig park norr om planområdet. Längs med strandkanten möjliggörs för ett torg
och ett promenadstråk. Inom delar av vattenområdet möjliggörs det för en utbyggnad av en
småbåtshamn.
Miljöbedömningen och MKB:n ska fokusera på relevanta miljöaspekter, det vill säga de miljöaspekter
som kan antas bli påverkade i betydande grad om förslaget till detaljplan genomförs. Avgränsning och
urval av miljöaspekter grundar sig på kommunens behovsbedömning och efterföljande
avgränsningssamråd av MKB:n med länsstyrelsen. De miljöaspekter som tagits med i denna MKB är
som följer:
•
•
•
•
•
•

Geotekniska förhållanden
Föroreningar i mark och sediment
Risk för översvämning/klimatpåverkan
Riksintresse 4 kap högexploaterad kust
Naturmiljö, artskydd och strandskydd
Marin miljö och miljökvalitetsnormer för vatten

Påverkan på respektive miljöaspekt har beskrivits och bedömts i MKB:n. I Tabell 0.1 nedan följer en
sammanfattning av den påverkan som ett genomförande av planen bedöms medföra.
Konsekvenserna, vilka är bedömda enligt en färgkodad skala enligt nedan, kan vara såväl negativa
som positiva och omfattar både tillfälliga och bestående konsekvenser som kan uppstå på kort,
medellång eller lång sikt.
Skala - miljökonsekvenser
Stora positiva

+++

Medelstora
positiva

Små positiva

++

+

Inga eller
obetydliga
0

Små negativa

-

Medelstora
negativa

--

Stora negativa
---
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Tabell 0.1 Samlad bedömning

Miljöaspekt
Geotekniska
förhållanden
+

Föroreningar i mark
+

Föroreningar i sediment

--

Risk för översvämning/
klimatpåverkan
-

Riksintresse 4 kap
högexploaterad kust

0

Naturmiljö, artskydd och
strandskydd
-

Marin miljö

--

Miljökvalitetsnormer för
vatten
-

Samlad bedömning
Risken för stabilitetsproblem ökar tillfälligt under själva byggtiden men på
lång sikt kommer stabilitetsförhållandena inom planområdet att förbättras.
Detta innebär att rasrisken minskar vilket även minskar risken för att
skada uppstår på byggnader och omgivande miljö. Konsekvenserna för
såväl människors hälsa som miljön blir små positiva till följd av planerade
förstärkningsåtgärder.
De ytliga jordlagren ska saneras vilket i jämförelse med nollalternativet
innebär en förbättring av föroreningssituationen inom planområdet. Under
sanerings- och byggtiden ökar risken för föroreningsspridning men på sikt
bedöms konsekvenserna blir små positiva, trots att en del av
föroreningarna lämnas kvar.
Planförslaget omfattar inga saneringsåtgärder av sedimenten samtidigt
som området bedöms bli mer tillgängligt för allmänheten. Riskerna för att
människor och miljö utsätts för negativ påverkan orsakad av sedimentföroreningar blir därmed något högre, vilket i sin tur bidrar till medelstora
negativa konsekvenser.
De rekommendationer som ges i Handboken Stigande vatten (Västra
Götalands och Värmlands län, 2011) följs, vilket är positivt. Det går trots
det inte att utesluta, med de underlag som funnits tillhands, att viss risk
för negativ påverkan från klimatförändringar kan kvarstå för planerade
åtgärder inom planområdet och/eller för omkringliggande befintlig
bebyggelse. Hur stor risken är, och hur stora eller små eventuella
konsekvenser av havsnivåhöjningar och översvämningar kommer att bli
är dock mycket svårbedömt eftersom framtida havsnivåer inte helt går att
förutsäga.
Planområdet ligger inom ett område där tätortsutveckling kan tillåtas
enligt kommunens översiktsplan, varför planförslaget inte bedöms stå i
konflikt med riksintresset. Utbyggnaden bidrar till att öka tillgängligheten
till strandkanten samtidigt som den marina miljön kan påverkas negativt.
Samtidigt utgör planområdet ett redan exploaterat område varför de
sammantagna konsekvenserna för riksintresset bedöms som obetydliga.
Konsekvenserna för naturmiljön på land bedöms bli obetydliga till små
negativa. Detta beror främst på att fyra träd som är värdefulla för insektslivet kommer att avverkas. Planförslagets påverkan på strandskydd,
berörd flora, fågellivet och skyddade arter bedöms som obetydlig.
Konsekvenserna för den marina miljön bedöms blir medelstora negativa
till följd av planerad utbyggnad på land och föreslagen småbåtshamn.
Detta beror bland annat på ökad båttrafik, grumling, närsalts- och
föroreningsspridning, visst biotopbortfall och skuggning av bottnar, men
även på ökad dagvattenpåverkan från land.
Utbyggnaden kan i viss mån bidra till att försvåra möjligheterna att uppnå
miljökvalitetsnormerna i berörd ytvattenförekomst. Påverkan bedöms
dock inte så stor att någon kvalitetsfaktor försämras eller möjligheterna
att uppnå miljökvalitetsnormerna äventyras.
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Vad är en miljökonsekvensbeskrivning?
När kommunen upprättar en detaljplan ska kommunen också göra en miljöbedömning av
planen, om genomförandet av planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med
miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas.
Inom ramen för miljöbedömningen ska kommunen också upprätta en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), där den betydande miljöpåverkan som planens genomförande kan antas
medföra identifieras, beskrivs och bedöms.
När en miljöbedömning ska göras, hur processen ska gå till och vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla framgår av kapitel 6 i Miljöbalken.
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Inledning
Bakgrund
Under 2011 inkom ett antal planbeskedsansökningar för att exploatera det gamla varvsområdet på
Källö-Knippla. Samtliga sökande meddelades negativt planbesked med hänvisning till att kommunen
avsåg att driva planprojektet i egen regi. Öckerö kommun beslutade att upprätta ett program mot
bakgrund till ett stort allmänt intresse och att planbeskeden vid tillfället inte hade stöd i kommunens
översiktsplan (dåvarande ÖP 2005). Programmet arbetades fram av kommunen under 2013 för att
klarlägga förutsättningar, utgångspunkter och riktlinjer inför ett kommande planarbete. När
programmet godkänts inkom en ansökan om planbesked som meddelades positivt planbesked.
Öckerö kommun har därefter tagit fram ett förslag till en ny detaljplan för ett område på ön KällöKnippla, Öckerö kommun (se Figur 1.1). Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten i att
utveckla området med bostäder och en småbåtshamn. Aktuellt planförslag är daterat 2021-03-24 och
har namnet ”Detaljplan för bostäder m.m. vid Knippla varv, Del av Källö 1:168, Källö 1:98 m.fl. KällöKnippla, Öckerö kommun”. I samband med planarbetet tog kommunen fram en behovsbedömning
enligt vilken kommunen konstaterar att det inte kan uteslutas att aktuell plan kan medföra betydande
miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) därför behöver tas fram. Denna MKB tas
fram till detaljplanens samrådsskede.
Ön Källö-Knippla har idag runt 300 invånare (Öckerö kommun, 2018a). Ön förbinds med närliggande
öar med hjälp av färjetrafik. På ön finns varken förskola eller skola, och invånarna hänvisas till övriga
öar för olika typer av offentlig service (Öckerö kommun, 2018a).

Figur 1.1 Översiktskarta som visar Källö-Knipplas lokalisering. Källö-Knippla markerat med röd ring (kartkälla:
Länsstyrelsen Västra Götaland).
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Beskrivning av planområdet
Planområdet är beläget inom det gamla varvsområdet på Källö-Knippla, cirka 450 meter norr om
Källö-Knipplas färjeläge (se Figur 1.2 och Figur 1.3) och omfattar cirka 15 500 m2 både land- och
vattenområde. Området omges av vatten och en mindre småbåtshamn i söder och väst samt
bostadshus och en parkmiljö i norr och öst.
Planområdet avgränsas av Lindeviksvägen i väst, Tranbärsvägen i norr och hav i söder. Öster om
planområdet finns tennisbanor. Angränsande byggnation består framförallt av bostadshus.
Planområdet utgörs av områden med ytligt berg i öster och väster och genom området löper i
sydostlig riktning en mindre dalgång. Markytan utgörs i huvudsak av hårdgjorda ytor, uppfyllda ytor,
grusytor samt, till en mindre del, gräsytor.
Stora delar av planområdet används idag som återvinningscentral. Inom planområdet finns idag tre
stycken byggnader samt en transformatorstation. En av byggnaderna används till
återvinningscentralen. Intill befintlig tennisplan i planområdets östra del finns en mindre byggnad som
nyttjas till idrottsverksamhet. I planområdets västra del ligger en verksamhetslokal i privat ägo. Stora
delar av området är inhägnat med stängsel.

Figur 1.2 Bildkollage från området (Bildkälla: Norconsult AB 2020)
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Figur 1.3 Planområdets lokalisering på Källö-Knippla markerat med röd ring (avgränsningen är ungefärlig, mer
exakt avgränsning finns i Figur 2.1) (kartkälla: Länsstyrelsen Västra Götaland).

Aktuellt område utgör ett gammalt varvsområde. Varvsverksamheten startades 1932, och fram till
1950-talet byggdes främst fiskefartyg. År 1953 brann varvet ner men byggdes upp och drevs därefter
som ett reparations- och servicevarv fram till nedläggningen 1985, se Figur 1.4. År 1995 revs den
stora båthallen, och all kringutrustning togs bort.
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Figur 1.4 Bild av Knippla varv i drift. (Bildkälla: Fiskemuseet.)

MKB-arbetets bedrivande och metoder
Aktuell MKB har upprättats av Norconsult AB. Projektorganisationen består av personer som både har
goda kunskaper gällande miljöbedömning och MKB:er och den kommunala planprocessen samtidigt
som de har god sakkunskap inom sina respektive fackområden.
Följande personer har deltagit i arbetet med miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (se
Tabell 1.2):
Tabell 1.2 Projektorganisation för aktuell MKB.

Namn

Utbildning

Roll

Patricia Brobeck

miljöingenjör

uppdragsledare

Ulrika Poppius

biolog/miljövetare

översvämning/klimatpåverkan,
naturmiljö, artskydd och strandskydd,
sedimentföroreningar och påverkan från
markföroreningar samt riksintresse
högexploaterad kust

Sara Rydbeck

marinbiolog

marinbiologi, MKN vatten, geoteknik

Katarina Holmgren

civilingenjör väg och vatten

expertstöd sedimentföroreningar och
påverkan från markföroreningar

Daniel Svärd

civilingenjör väg och vatten

expertstöd geoteknik

David Reuterskiöld

biolog

granskare av MKB-dokumentet

Som underlag till detaljplanen har ett flertal utredningar gällande bl.a. geoteknik, markföroreningar,
sedimentföroreningar, naturmiljö och marinbiologi tagits fram. Relevanta resultat från dessa
utredningar sammanfattas i MKB:n. Redogörelse för de prognos- och mätmetoder, underlag och
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informationskällor som har använts med uppgift om eventuella brister och osäkerheter i metoderna
och underlagen framgår av beskrivning och bedömning av miljöpåverkan som återfinns i kapitel 5.
Ett översiktligt platsbesök gjordes inom ramen för MKB-arbetet i februari 2020.
Ytterligare material som beaktats i MKB-arbetet är Länsstyrelsens planeringsunderlag (webbgis),
Skogsstyrelsens underlag om bl.a. nyckelbiotoper och naturvärden, Artportalen, Vattenmyndighetens
databas VISS, kommunens översiktsplan samt annat relevant kommunalt underlag. Använda skriftliga
källor har angivits inom parentes i rapporten och återfinns i referensavsnittet.

Behovsbedömning, avgränsningssamråd
Öckerö kommun har gjort den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen kan ge
upphov till betydande miljöpåverkan. Undersökningssamråd har genomförts med Länsstyrelsen 2018–
10–11. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning.
Avgränsningssamråd har hållits med Länsstyrelsen i Västra Götaland. Länsstyrelsens
samrådsyttrande från 2019-01-31 beskriver vilka aspekter som behöver utredas i samband med
upprättandet av detaljplanen (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2019). Aspekterna har behandlats i
denna MKB (se avsnitt 1.5.4 Behandlade miljöaspekter – ämnesmässig avgränsning).

Avgränsningar MKB
MKB-arbetet innebär en systematisk behandling av aktuella problemställningar och har utförts utifrån
de principer och den modell som tillämpas av Norconsult AB. För att läsaren ska känna till de
viktigaste förutsättningarna m.m. behandlas nedan de olika avgränsningar som gjorts i denna MKB.
Effekter och konsekvenser för samtliga miljöaspekter som denna MKB behandlar beskrivs i kapitel 5.
Vidare görs en kortfattad sammanvägd konsekvensbedömning för samtliga miljöaspekter i en tabell i
kapitel 6. Konsekvenserna kan vara såväl negativa som positiva och omfattar både tillfälliga och
bestående konsekvenser som kan uppstå på kort, medellång eller lång sikt. Följande utgångspunkter
och resonemang gäller för MKB:n:

Nivåavgränsning
Miljökonsekvenserna har beskrivits med utgångspunkt i detaljplanens detaljeringsgrad och
detaljeringsgraden i de utredningar som använts som underlag. Endast de miljökonsekvenser som ett
genomförande av planförslaget kan ge upphov till bedöms. Mer storskaliga miljöeffekter kopplade till
strategiska beslut om utveckling, förtätning och bebyggelselokalisering, som normalt hanteras på
översiktsplanenivå, behandlas ej i denna MKB. Denna MKB:n omfattar inte heller andra miljöeffekter
som bättre kan bedömas i den tillståndsprocess för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken som
sannolikt krävs för planerad småbåtshamn.

Geografisk avgränsning
Geografiskt avgränsas miljöbedömningen till att gälla planområdet samt de angränsande områden
som kan påverkas av planens genomförande, det så kallade influensområdet. Influensområdet
varierar för olika miljöaspekter och geografisk avgränsning framgår således under respektive
miljöaspekt. Om inget annat nämns så är den geografiska avgränsningen det samma som
planområdets gränser.
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Tidsmässig avgränsning
Tidsmässigt avgränsas miljöbedömningen i huvudsak till att beskriva de konsekvenser som bedöms
ha uppkommit vid den tidpunkt när området antas vara utbyggt enligt planens förslag. Detaljplanen har
en genomförandetid på fem år från det datum att den har vunnit laga kraft. Horisontåret för denna
MKB har därför satts till år 2026. Vid konsekvensbedömning av miljöaspekten havsnivåhöjningar har
en längre tidshorisont behövts, horisontåret för denna miljöaspekt är satt till år 2100.

Behandlade miljöaspekter – ämnesmässig avgränsning
Miljöbedömningen och MKB:n ska fokusera på relevanta miljöaspekter, det vill säga de miljöaspekter
som kan antas bli påverkade i betydande grad om förslaget till detaljplan genomförs. Avgränsning och
urval av miljöaspekter grundar sig på kommunens behovsbedömning och efterföljande
avgränsningssamråd av MKB:n med länsstyrelsen (yttrande daterat 2019-01-31), se Tabell 1.1.
Avgränsningssamrådets syfte är just att avgränsa MKB:n så att den får en rimlig omfattning och ett
relevant innehåll.
Tabell 1.1 Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen - miljöaspekter som bedömts relevanta att behandla.

Miljöaspekt

Geoteknik

Föroreningar i mark och
sediment

Risk för översvämning/
klimatpåverkan

Riksintresse 4 kap
högexploaterad kust

Naturmiljö, artskydd och
strandskydd
Marin miljö
Miljökvalitetsnormer för
vatten

Motivering och kommentarer
Planförslaget innebär att olika förstärknings- och grundläggningsåtgärder behöver genomföras för att säkerställa tillfredställande
stabilitetsförhållanden efter utbyggnad. Konsekvenserna av dessa
åtgärder för såväl människors hälsa som land- och havsmiljön behöver
bedömas.
Både marken och sedimenten inom planområdet innehåller
föroreningar, varför planförslaget omfattar vissa saneringsåtgärder
och/eller restriktioner för att uppfylla kraven för känslig
markanvändning. Riskerna för spridning av föroreningar under byggtid
och efter utbyggnad behöver utredas och konsekvenserna av denna
spridning av och exponering för föroreningar behöver bedömas för
människor och omgivande land- och havsmiljö.
Planområdet ligger precis vid kusten och är utsatt vid framtida
havsnivåhöjningar. Risken för översvämningar och behov av eventuellt
översvämningsskydd inom planområdet behöver utredas och
planförslagets konsekvenser till följd av dessa behöver bedömas.
Planområdet ligger inom ett riksintresse för högexploaterad kust.
MKB:n behöver bedöma vilka konsekvenser som planförslaget medför
på riksintresset samt om planförslaget är förenligt med riksintressets
syften. Det behöver särskilt framgå om utvecklingen påverkar
förutsättningarna för rörligt friluftsliv och rekreationsmiljöer samt hur
det påverkar upplevelsevärdet, tillgängligheten till skärgårdsområden,
äldre verksamhetsmiljöer, värdefulla natur- eller kulturvärden och
landskapsbilden.
Utbyggnadens påverkan på naturmiljön på land och på eventuella
landlevande skyddade arter och intrång i strandskydd behöver utredas
och konsekvensbedömas.
Det finns värdefulla marina miljöer inom och i närheten av
planområdet, och planförslagets konsekvenser för dessa miljöer
behöver utredas.
Miljökvalitetsnormerna för berörd vattenförekomst behöver beskrivas
och planförslagets påverkan på dessa bedömas i MKB:n.
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Tidigare studerade alternativ
Ett flertal alternativ till nuvarande huvudalternativ har utretts i ett tidigare skede av planprocessen,
innan denna MKB togs fram. I en lokaliseringsutredning (Öckerö kommun, 2018b) har tre olika
alternativa lokaliseringar utretts.
När en ny detaljplan tas fram inom ett område som ligger inom 100 meter från strandlinjen ska en
omprövning ske för att undersöka om det finns skäl till att upphäva strandskyddet. Planförslaget
innebär användningar som kräver att strandskyddet upphävs. Av den anledningen fanns en separat
del gällande strandskydd med i lokaliseringsutredningen. (Det kan noteras att för denna aktuella plan
avser kommunen låta strandskyddet återinträda inom allmän plats torg, gång och allt vattenområde,
strandskyddet hanteras istället genom dispensprövning eller genom kommande anmälnings/tillståndsprocess för vattenverksamhet. Mer information om strandskydd för denna aktuella plan
återfinns i stycke 5.6 nedan samt i planbeskrivning).
De tre alternativa lokaliseringarna på ön utreddes och ställdes mot huvudalternativet, det vill säga
utveckling av hamn vid det gamla varvet. Huvudalternativet samt de tre alternativa lokaliseringarna
visas geografiskt i Figur 1.5.

Figur 1.5 Alternativa lokaliseringar samt huvudalternativ. Huvudalternativet är markerat med rött, medan de tre
alternativa lokaliseringarna är markerade med blått och siffrorna 1-3 (bildkälla: Öckerö kommun, 2018b).

De tre alternativa lokaliseringarna i lokaliseringsutredningen beskrivs nedan:
Alternativ 1. Utveckling av västra hamnen
Alternativ 1 är lokaliserat på västsidan av ön. Alternativet innebär utveckling av en befintlig hamn, och
kräver förstärkningar av vågbrytare. Eftersom hamnen ligger mot väster kan insegling till hamnen
försvåras vid hård sjö. Tillgängligheten från land till området är idag god och anslutningen sker från
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Dalvägen som går längs hamnens östra och södra sida. I jämförelse med huvudalternativet bedömdes
alternativ 1 inte vara lika lämpligt, främst med anledning av att området är oskyddat och att det blir en
sämre hamnanläggning. Alternativet bedömdes inte tillgängliggöra strandområdet i större utsträckning
än idag, och jämfört med huvudalternativet sker därmed ingen förstärkning av strandskyddets syfte.
Alternativ 2. Söder om färjeläget
Alternativ 2 är lokaliserat söder om färjeläget. Alternativet innebär utbyggnad av hamn inom ett
område som idag utgörs av mindre bryggor. Området ligger på den sydöstra delen av Knippla intill
färjeläget och med god tillgänglighet från land. I jämförelse med huvudalternativet bedömdes detta
alternativ vara mindre lämpligt då det ligger mer oskyddat. Alternativet bedömdes inte tillgängliggöra
strandområdet i större utsträckning än idag, och jämfört med huvudalternativet sker därmed ingen
förstärkning av strandskyddets syften.
Alternativ 3. Utveckling av befintlig hamn
Det tredje alternativet innebär en utveckling av befintlig hamn på Källö-Knippla. Området ligger
skyddat på den östra sidan av ön. Hamnen är idag en av kommunens populäraste hamnar med
många fasta platser för öns invånare, 130 gästplatser samt ett högt antal gästnätter. Hamnen fungerar
som öns centrum och att bevara dess attraktivitet är viktigt för orten. Idag är befintlig anläggning fullt
utnyttjad både på land och i vatten. Utvecklingsmöjligheterna i hamnen är därför starkt begränsande
eftersom det redan idag är stor konkurrens om yta och båtplatser. Alternativet bedömdes inte
tillgängliggöra strandområdet i större utsträckning än idag, och jämfört med huvudalternativet sker
därmed ingen förstärkning av strandskyddets syfte. Tillgängligheten är dock ett värde som skulle
kvarstå vid en utveckling inom hamnområdet.
Slutsats
I lokaliseringsutredningen drogs slutsatsen att huvudalternativet, det vill säga utveckling kring det
gamla varvet, var det alternativ som bäst uppfyller planens ändamål. Det är dessutom det alternativ
som öns hamnförening pekat ut som det mest ekonomiskt rimliga att genomföra.
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Planförslaget
Nedan finns det aktuella förslaget till plankarta tillsammans med teckenförklaring.

Figur 2.1 Plankarta för aktuellt planförslag, samt teckenförklaring.
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Planförslagets syfte
Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för utbyggnad av bostäder, men även att visa på
möjligheter för en mer flexibel användning med t.ex. kommunal och kommersiell service i bottenplan.
Planens syfte är också att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till vattnet och att skapa en koppling
mellan havet och befintlig park norr om planområdet. Längs med strandkanten möjliggörs för ett torg
och ett promenadstråk och inom delar av vattenområdet möjliggörs det för utbyggnad av en
småbåtshamn. Stora delar av planområdet nyttjas i dagsläget som en återvinningscentral.
Återvinningscentralen omlokaliseras inom området i en mindre skala.

Beskrivning i korthet
Planförslaget innebär att markanvändningen ändras från industri, parkmark och öppet vattenområde
till bostad, centrumverksamhet, återvinningscentral, torg, gång, gata, natur, småbåtshamn samt öppet
vattenområde. Den huvudsakliga användningen inom området blir bostäder, detaljplanen möjliggör för
uppförande av cirka 25-30 bostäder.
I den västra delen av planområdet möjliggörs för cirka 8 stycken byggnader som uppförs som
tvåbostadshus i 2 plan. Två stycken typer av mindre bostadshus föreslås inom den västra delen av
området, varav en är ca 90 m2 och den andra är ca 70 m2.
I den östra delen av planområdet, längs berget, möjliggörs för ett flerbostadshus samt
centrumverksamhet. Flerbostadshuset uppförs i 2 1/2 plan och bedöms kunna inrymma cirka 10
bostäder. I flerbostadshusets bottenvåning möjliggörs för centrumverksamhet. Söder om
flerbostadshuset, mot torget, möjliggörs för en byggrätt för centrumverksamhet. Byggnaden föreslås i
första hand att nyttjas för coworking, men ska även kunna nyttjas mer flexibelt, så som exempelvis
konferensanläggning och festlokal.
Sydväst om befintliga tennisbanor möjliggörs för cirka 4-6 sjöbodar i varierande storlek.
Befintlig återvinningscentral omlokaliseras till planområdets nordöstra del. In- och utfart till
återvinningscentralen sker vid områdets entré i planområdets norra del.
Längs med vattenkanten föreslås ett allmänt promenadstråk och en torgyta som ska fungera som en
naturlig mötesplats. För att förhindra att torgytan nyttjas som parkeringsplats har planbestämmelsen
Torg1 specificerats med, ej parkering.
Med anledning av att det finns ett stort behov av båtuppställningsplatser på Källö-Knippla föreslås att
en yta i planområdets norra del nyttjas som uppställningsplats för mindre båtar utan mast under
vinterhalvåret.
Planområdet omfattas inte av strandskydd idag. Strandskyddet återinträder dock då gällande
detaljplan upphör att gälla och ersätts med en ny, varför en prövning mot skäl för upphävande
alternativt dispens behöver genomföras.
Inom vattenområdet sydöst och öster om befintlig natur-/stenpir föreslås en småbåtshamn, se Figur
2.2 nedan. Småbåtshamnen uppförs med flytbryggor och beräknas kunna innehålla cirka 20
båtplatser. En flytbrygga placeras i sydöstlig riktning ifrån befintlig pir och en flytbrygga placeras delvis
inom planområdets östra del. Sistnämnda flytbrygga placeras dock till största del utanför aktuellt
planområde inom angränsande planområde. Gällande plan öster om aktuell plan möjliggör för
hamnanläggning. Båtplatserna föreslås anläggas längs med flytbryggorna med Y-bommar för att
undvika bryggkonstruktioner förankrade i botten och att minska behovet av förtöjning med ankring.
För att undvika uppvirvling av förorenade bottensediment i vikens inre delar får förtöjning endast ske
på vatten som är djupare än 3 meter. Den innersta delen av viken (den skrafferade vattenytan i Figur
2.2 nedan) föreslås skärmas av för båttrafik. Med anledning av de höga föroreningarna i sedimenten
ska hamnanläggningen utformas så att det tydligt framgår inom vilka delar av vattenområdet som bad
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är tillåtet. Det ska även finnas ett förbud mot ankring inom småbåtshamnen. Kommunen avser
säkerställa att dessa åtgärder genomförs genom det exploateringsavtal som upprättas inom ramen för
projektet.
Längs med strandkanten föreslås en bryggpromenad. Bryggpromenaden föreslås anslutas till
befintliga bryggor direkt söder om planområdet, för att skapa ett sammanhängande gångstråk längs
strandkanten. Bryggorna och bryggpromenaden föreslås fästas på land då det förekommer relativt
höga naturvärden i vattenområdet längs huvuddelen av strandkanten. För att minimera påverkan på
de naturvärden som finns längs strandkanten, på land och vatten, ska bryggorna utformas så att
solljus fortsatt når mark och vatten. Om bryggorna förses med palissader/kjol, ska dessa inte sträcka
sig såpass långt ner mot vatten och land så att skuggpåverkan blir negativ. Bryggpromenaden längs
med strandkanten skapar en möjlighet för allmänheten att ta sig ner till strandkanten, vilket är en viktig
del av detaljplanens syfte.
För mer information om planförslaget hänvisas till planbeskrivning och plankarta.

Figur 2.2 Principskiss småbåtshamn (Öckerö kommun. 2020a)
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Förhållande till andra planer och program
Översiktsplan
Öckerö kommuns översiktsplan Utblick Öckerö – översiktsplan Öckerö kommun antogs av
kommunfullmäktige i juni 2018. Översiktsplanen stämmer väl överens med det aktuella planförslaget.
Där anges att Källö-Knippla på kort sikt ska utvecklas med 30 bostäder, och att dessa bostäder
föreslås placeras inom aktuellt planområde. Översiktsplanen föreslår även att en småbåtshamn ska
byggas inom området.
Det betonas att det krävs utredningar rörande områdets marina miljö samt förekomst av
markföroreningar som underlag för en eventuell exploatering. Vidare behöver miljökvalitetsnormer för
vatten och eventuell översvämningsrisk vid havsnivåhöjning tas i beaktande vid en exploatering. Det
anges även att befintlig tennisbana ska bevaras (Öckerö kommun, 2018a).

Planprogram
Ett planprogram för Knippla varv togs fram 2013, Program för Källö-Knippla varv. Syftet med
planprogrammet var att i ett tidigt skede klarlägga förutsättningar, utgångspunkter och riktlinjer inför ett
kommande detaljplanearbete.
Aktuellt planförslag stämmer i stora drag överens med intentionerna i planprogrammet (Öckerö
kommun, 2013). Det finns dock några skillnader:
•
•
•

Småbåtshamnen har lägre exploateringsgrad i planförslaget
Befintliga tennisbanor innefattas inte i planarbetet. Ytan söder om tennisbanorna föreslås
utvecklas med sjöbodar istället för bostäder.
Parkområdet norr om planområdet innefattas inte i planarbetet

Småbåtshamnens utbredning har i planförslaget minskats för att i större grad omfatta vattenområdet
som i gällande plan pekas ut som industri. Tennisbanorna inkluderas inte i planarbetet då kommunen
genom tidig dialog med länsstyrelsen fastställt att det inte finns särskilda skäl för ett återupphävande
av strandskyddet. Parkområdet innefattas inte i aktuellt planförslag då en utveckling av parkområdet
bedöms kunna komma till stånd inom befintlig plan.
Sammanfattningsvis kan sägas att planprogrammet omfattade ett större område än vad aktuellt
planförslag gör, men i de områden där planprogram och aktuellt planförslag överlappar varandra
stämmer de båda förslagen i stort sett väl överens.

Befintlig detaljplan
Planområdet omfattas av byggnadsplanen Källö-Knipplan (Knipplan och sydöstra Källö) från år 1968,
se Figur 3.1. Inom aktuellt planområde är markanvändningen enligt byggnadsplanen till största delen
klassad som område för industriändamål (J), samt delvis även som V - vattenområde och allmän
platspark.

2021-03-24 | 18(54)

Uppdragsnr: 1070359 Version: 3
Miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan för f.d. Knippla varv, Öckerö kommun |

Figur 3.1 Gällande byggnadsplan med nu aktuellt planområdes ungefärliga läge markerat med röd linje.

Skyddade områden och andra lagskydd
I Tabell 3.1 finns en sammanställning över de områdesskydd och annan miljölagstiftning som anses
relevant att beakta för aktuellt planförslag. Hur planförslaget förhåller sig till dessa beskrivs mer
ingående under respektive miljöaspekt i kapitel 5.
Tabell 3.1 Skyddade områden och andra lagskydd som råder i planområdet och i dess närhet.

Lagstiftning

Kommentar

Riksintressen
(Miljöbalken 3-4 kap)

Riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap 6 § råder runt hela
Källö-Knippla och omfattar även norra delen av ön. Den södra delen,
där planområdet är lokaliserat, är dock undantaget från riksintresset.
Riksintressets namn är Göteborgs skärgård (områdesnummer FO12).
Hela Källö-Knippla, med omgivande vatten och skärgård, ingår i ett
riksintresse för högexploaterad kust enligt miljöbalken 4 kap 1 och 4 §§.

Miljökvalitetsnormer
(Miljöbalken 5 kap)

Kustvattnet utanför planområdet ingår i Källö Fjord (VISS EU_CD:
SE574630-113940) och omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten.

Områdesskydd
(Miljöbalken 7 kap)

Strandskyddet inom planområdet återinträder vid aktuell planläggning.

Artskyddsförordningen

Inom planområdet har fynd av rödlistade och fridlysta arter gjorts,
däribland de rödlistade arterna ejder, tornseglare och ålgräs. Fåglarna
är även fridlysta medan ålgräset utgör en art med åtgärdsprogram.

I övrigt berör planområdet inga andra områdesskydd såsom
naturreservat, Natura 2000-områden, biotopskydd med mera enligt
miljöbalkens kapitel 7.
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Nollalternativ – beskrivning och konsekvenser
Nollalternativet beskriver den troliga utvecklingen i området om planen inte genomförs.
Nollalternativet bedöms i detta fall innebära att områdets nuvarande utseende i huvudsak förblir
oförändrat. Området berörs idag av en gällande byggnadsplan som visserligen medger industri, men
det bedöms ändå som osannolikt att någon industriverksamhet kommer till stånd om inte föreslagen
ny detaljplan vinner laga kraft. I nollalternativet antas således att nuvarande markanvändning består
och att området fortsatt till stor del upptas av återvinningscentralen. Tillgängligheten till stranden och
havet är fortsatt dålig. Bristen på tillgänglighet och trivsamma miljöer uppmuntrar inte till rekreation. I
nollalternativet antas vidare att både marken och sedimenten inom planområdet lämnas orörda, varvid
dessa fortsatt kommer att vara kraftigt förorenade i vissa delområden.
Båtlivet är av stor vikt på Källö-Knippla och utgör en stor del av öns dragningskraft. Idag råder det stor
konkurrens om befintliga båtplatser (Öckerö kommun, 2018b). I nollalternativet bedöms denna brist på
båtplatser kvarstå.
Nollalternativet innebär vidare att de naturvärden som finns inom planområdet lämnas orörda.
Områdets värdefulla marina miljöer med bland annat ålgräs och makroalger bedöms därmed inte
påverkas av avschaktningar, saneringsarbeten eller ökad båttrafik, närsaltspåverkan eller skuggning
från bryggor.

Varför ett nollalternativ?
Nollalternativet ska beskriva den troliga utvecklingen i området om den föreslagna planen inte
genomförs. Bedömningen av planens miljökonsekvenser sker sedan genom att jämföra
planförslagets miljöeffekter med nollalternativets miljöeffekter. En tydlig bild av nollalternativet är
därför en förutsättning för att kunna genomföra en miljökonsekvensbeskrivning på ett bra sätt.
Nollalternativ och nuläge är i många fall ungefär samma sak, men inte alltid. Äldre, gällande
planer som ännu inte genomförts kan till exempel innebära stor skillnad mellan nuläge och
nollalternativ.
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Berörda miljöaspekter – beskrivning och
konsekvensbedömning
Geotekniska förhållanden
Nuvarande förhållanden
Landområdet
Aktuellt planområde utgörs av ett tidigare exploaterat område med ett fåtal byggnader omgivna av
främst hårdgjorda ytor (asfalterade eller grusade ytor) och uppfyllnader av sprängsten och grus men
även vissa mindre gräsytor samt öppna bergspartier i öster och väster. Längs med områdets
strandlinje i söder ligger ett erosionsskydd av sprängsten med inslag av byggnadsrester som har en
släntlutning i som huvudsak är 1:1. Området gränsar mot havet och en mindre småbåtshamn i söder
och väster samt mot bostäder och en parkmiljö i norr och öster. Enligt genomförda geotekniska
utredningar (Norconsult 2009, Geos 2020a & b) sluttar markytan inom planområdet i huvudsak svagt
ned mot havet med nivåer på cirka +2 över kartans grundplan (höjdsystem RH 00) i nordväst och som
lägst cirka +1 vid släntkrönet mot havet i sydost, men nivåer på cirka + 3 förekommer där ytterligare
uppfyllnader gjorts. Inom områdets bergspartier varierar marknivån från som lägst cirka +2 till som
högst cirka +9.
Ytligt berg förekommer i områdets nordöstra och västra delar i form av relativt flacka naturliga hällar
men det förekommer även sprängda bergskärningar som varierar mellan 1 och 4 m i höjd, se Figur
5.2. Berggrunden utgörs av så kallad grå förgnejsad metagråvacka med normal sprickfrekvens för
gnejsberggrund i Göteborgs skärgård.
Med undantag för områden med ytligt berg utgörs jordlagren på land överst av fyllning till mellan 2-6 m
djup som underlagras av lera till som mest cirka 5-6 m djup och friktionsjord av 0-1 m mäktighet.
Djupet till fast botten/berg bedöms i huvudsak variera mellan cirka 1-7 m bortsett från områden med
ytligt berg.
Fyllningen består främst av grus och sand men har även inslag av block, mulljord, skalrester, sten,
byggnadsrester (bland annat trä och tegel) och är som mäktigast närmast havsområdet i sydost.
Fyllningen innehåller även olika typer av föreningar. Leran är siltig med viss förekomst av sand,
skalrester samt lager av skalsand med en mäktighet som varierar mellan 0,5 och 1 m. Underliggande
friktionsjord utgörs av bland annat grus, sand, sten och block.
Grundvattenytan i området ligger på cirka 0-1,7 m djup under befintlig markyta.
Enligt genomförda geotekniska utredningar är säkerheten mot skred för låg närmast havet varför
stabilitetsförhållandena är otillfredsställande cirka 10-15 m från släntkrön mot havet och in på land.
Vidare bedöms jorden i planområdet vara sättningsbenägen.
Kommunens radonundersökning visar att Källö-Knippla klassas som lågriskområde för markradon
(Öckerö kommun. 2020a).

Havsområdet
Anslutande vattenområde har en gyttje- och lerbotten med inslag av sand, silt, skalrester samt mindre
block och stenar. Vidare finns enligt genomförd marinbiologisk undersökning även stora förekomster
av skrot och båtdelar i havsområdets östra delar (Sweco, 2020d). Djupet inom berört vattenområde
bedöms variera mellan cirka 0-10 meter med en jämnt sluttande botten ut från land där 3-meters
djupkurva ligger i linje med befintlig stenpirs yttre del.

2021-03-24 | 21(54)

Uppdragsnr: 1070359 Version: 3
Miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan för f.d. Knippla varv, Öckerö kommun |

Sedimenten på havsbotten utgörs av i huvudsak av gyttja till cirka 2-3 m djup som underlagras av lera
med en mäktighet på cirka 3-5 m. Lagrens mäktighet minskar in mot land. I väster finns ett lager av
friktionsjord mellan gyttjan och leran. Djupet till fast botten varierar mellan cirka 3-7 m djup under
sedimenten.
Enligt genomförda beräkningar har havsbotten en tillfredsställande stabilitet för befintliga förhållanden
men sedimenten bedöms som mycket sättningskänsliga även om dess sättningsegenskaper inte
studerats.

Konsekvenser
Planerad utbyggnad kräver omfattande förstärkningsåtgärder och avschaktningar för att erhålla
tillfredsställande stabilitet i aktuellt område och då i synnerhet i zonen cirka 10-15 m närmast havet, se
Figur 5.1. Åtgärderna omfattar att slänterna med erosionsskydd närmast havet flackas ut för att få en
släntlutning på 1:2, att markytan närmast havet sänks till cirka +1,0 samt att husen närmast havet
förses med en sockel för att minska behovet av uppfyllnader. I genomförd geoteknisk utredning
föreslås även ett flertal förstärkningsåtgärder såsom lättfyllning, spont, påldäck, stödfyllning och
kalkcementpelare. De åtgärder som främst rekommenderas är antingen ett påldäck eller spont i
kombination med lättfyllning. Ett påldäck på nivån cirka -0,3, bedöms dock fungera dåligt i praktiken
då däcket ligger lågt i förhållande till befintliga havsnivåer. En spont kan slås mot havet men behöver
slås till berg, förankras med bergdubb och utföras med stag då det grova materialet i befintligt
erosionsskydd gör det svårt att driva ner sponten genom materialet. För att undvika sättningar
behöver sponten kompletteras med t.ex. lättfyllning.

Figur 5.1 Delområden inom planområdet där förstärkningsåtgärder krävs (rödlinjerat) samt där översyn alternativt
avschaktning av erosionsskydd krävs (svartmönstrat) Geos 2020b).
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Risk för bergras eller blockutfall föreligger på två platser i befintliga bergsskärningar i områdets
sydöstra del, varför en blockrensning alternativt förankring med bergbult krävs i berörda delar, se
Figur 5.2.

Figur 5.2 Delområden med ytligt berg (rosa) inom planområdet samt delområden där risk för bergras/blockutfall
finns (blåa områden med siffra) (Geos 2020b).

Planområdet har varierande jordlagerföljd och djup till fast botten, varför lämplig typ av grundläggning
för planerade byggnader varierar inom området. Därmed kan grundläggning komma att ske på pålar,
plintar alternativt borrade pålar, packad fyllning eller direkt på packad sprängbotten.
Enligt planförslaget kommer nivån för färdigt golv för planerade byggnader inom planområdet att
variera från cirka + 3,175 över grundkartans nollplan för bostäder (RH 00) till cirka +2,675 för
centrumbyggelse medan byggnadsdelar under dessa nivåer ska utformas i fukttålig konstruktion
såsom betong eller mursten. Golvnivån för komplementbyggnader som förråd och sjöbodar regleras
inte i planförslaget utan får översvämmas. Detta innebär att befintlig mark kommer behöver fyllas upp
cirka 1-2 m. Dessa uppfyllnader medför sättningar på land där relativt lös lera förekommer. Nya
uppfyllnader närmast havet medför störst sättningar då den överst belägna gyttjan/leran på
havsbottnen är mycket lös och sättningskänslig.
Generellt krävs också kompletterande geotekniska undersökningar för att i detalj kunna bedöma
risken för sättningar samt behovet av ytterligare förstärknings- och grundläggningsåtgärder inom
aktuellt planområde såväl på land som i havet. Under arbetstiden krävs även kontroller av rörelser och
vibrationer på närliggande byggnader och mark.
Då det förekommer föroreningar i både mark och sediment behöver kommande geotekniska åtgärder
samordnas med de sanerings- och/eller efterbehandlingsåtgärder som krävs inför planerad
utbyggnad. Detta för att säkerställa att hanteringen av förorenade massor sker på rätt sätt under
byggtiden samt att erforderliga skyddsåtgärder genomförs under såväl byggtiden som efter
utbyggnaden.
Under byggtiden innebär utbyggnaden en tillfälligt ökad risk för stabilitets- och sättningsproblem till
följd av de transporter och arbetsmaskiner som rör sig inom planområdet. Dessa risker förutsätts
hanteras genom att erforderliga åtgärder tas fram inför entreprenad. Däremot förändras markförhållandena tydligt efter en utbyggnad och de geotekniska förhållandena (stabilitets- och
sättningsförhållanden) bedöms förbättras i planområdet till följd av planerade förstärkningsåtgärder.
Planförslaget medför därmed att risken för negativ påverkan på omgivande miljö och/eller människor
som rör sig i och kring planområdet genom till exempel ras, sättningar och viss mån erosion kortsiktigt
kan öka under byggtiden. men att denna påverkan på lång sikt minskar. Miljökonsekvenserna bedöms
bli små och negativa under byggtiden men medelstora och positiva på lång sikt.
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Förslag till åtgärder
•

•
•

Kompletterande geotekniska undersökningar krävs för att i detalj kunna bedöma risken för
sättningar samt behovet av ytterligare förstärknings- och grundläggningsåtgärder inom aktuellt
planområde såväl på land som i havet.
Under arbetstiden krävs kontroller av markrörelser och vibrationer på närliggande byggnader
och mark.
Eventuellt bör en markradonmätning genomföras för att bedöma behovet av skyddsåtgärder
med avseende på radon.

Föroreningar i mark
Nuvarande förhållanden
Aktuellt planområde användes under tidsperioden 1932-1985 för varvsverksamhet. Ytorna har på
senare tid även använts som uppställningsyta för båtar (COWI, 2015). På grund av detta är marken
starkt förorenad.
En miljöteknisk markmiljöundersökning genomfördes år 2012 av COWI, vilken sedan kompletterades
år 2015. Totalt har 20 provpunkter tagits inom planområdet, varav sju punkter togs år 2012 och 13
punkter år 2015. De senare provpunkterna placerades för att kunna komplettera provpunkterna från
2012, samt för att verifiera föroreningsnivåer i de områden som då pekades ut som förorenade. Se
Figur 5.3 för placering av provpunkterna.

Figur 5.3 Borrade provpunkter från genomförda markmiljöundersökningar (röda markeringar för provpunkter från
år 2012 och gula markeringar för provpunkter från år 2015). Markeringen för provpunkt 4 ser annorlunda ut
eftersom borriggen inte kunde komma ner i markytan och prov därför inte kunde tas. Bildkälla: COWI, 2015.
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Ett urval av proverna skickades för analys på ackrediterat laboratorium. Analyspaket som användes
omfattade metaller inklusive kvicksilver, alifater, aromater, BTEX, PAH-16, PCB och tennorganiska
föreningar (COWI, 2015). Samtliga prover analyserades för metaller och kvicksilver.
Riktvärden
Indelningen av ett områdes markanvändning med avseende på markkvalitet styrs av de aktiviteter
som antas få förekomma inom aktuellt område (exempelvis bostäder, skola, kontor och industri) och
därmed vilka grupper som kan exponeras och i vilken omfattning det förväntas ske. Markanvändningen påverkar även de krav som kan ställas på skydd av markmiljön inom området.
Naturvårdsverkets generella riktvärden beaktar fyra skyddsobjekt; människor som vistas på området,
markmiljön inom området, grund- samt ytvatten. Naturvårdsverkets generella riktvärden anger även en
nivå som ger skydd mot hälso- och miljöeffekter vid ett flertal förorenade områden, se faktaruta nedan.
Planerad utbyggnad av bostäder klassas som KM (känslig markanvändning), medan parkmark,
visstidboende och centrumverksamheter klassas som MKM (mindre känslig markanvändning). Den
planerade markanvändningen i denna aktuella plan är bostäder, vilket innebär att området klassas
som KM.
I riktvärdesmodellen används två olika typer av markanvändning för beräkning av Naturvårdsverkets
generella riktvärden:
•

Känslig Markanvändning, KM, där markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. Alla
grupper av människor kan vistas permanent inom området under en livstid. De flesta
markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. KM gäller generellt för bostadsmark.

•

Mindre Känslig Markanvändning, MKM, där markkvaliteten begränsar val av markanvändning
till t.ex. kontor, vägar eller industrier. Exponerade grupper antas vara personer som vistas inom
området under sin yrkesverksamma tid. Barn och äldre antas vistas tillfälligt inom området.
Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig
markanvändning. Grundvatten (på ett avstånd om 200 m) samt ytvatten skyddas.

(Naturvårdsverket, 2009)
Figur 5.4 Faktaruta Naturvårdsverkets riktvärden för förorenade markområden

Analysresultat
Analyserna visar att riktvärdena för både KM och MKM överskrids för flera av de analyserade
ämnena. Det är främst metaller, PAH och TBT som uppvisar halter över riktvärdet för MKM. I en av
provpunkterna påvisades PCB-halter över riktvärdet för MKM. För alifater finns ett prov som
överskrider riktvärdet för KM.
Metallhalterna är höga i de flesta provpunkterna med enstaka undantag. Av fem analyser med
avseende på tennorganiska föroreningar är dock endast två prover förhöjda. Kvicksilver överskrider
riktvärdet för KM i de flesta provpunkterna. Även PAH-halterna är förhöjda i fyra av fem analyserade
prover varav PAH-H överskrider riktvärdet för MKM i tre av punkterna.
Provpunkterna 1, 2 och 3 är tagna på ytor som använts för båtuppställning. I dessa punkter finns
halter av koppar, krom, bly och zink som med råge överskrider riktvärden för MKM. För zink överskrids
även riktvärdet för farligt avfall. Även TBT-halten i en av dessa provpunkter är kraftigt förhöjd
(överstiger riktvärdet för farligt avfall).
Omfattningen av saneringsbehovet redovisas översiktligt i Figur 5.5.
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Figur 5.5 Bedömda ytor som behöver åtgärdas (ungefärliga gränser). Gult område baseras på sanering ovan
sprängstensfyllning (bildkälla: COWI, 2015).

Det finns fortfarande en del kunskapsluckor i hur föroreningssituationen ser ut. Det kan konstateras att
föroreningarna finns på olika djup och i varierande halter. I vissa delar har jorddjupet varit svårt att
bedöma eftersom sprängsten, betong eller andra rivningsmassor förhindrat borrning. Det har heller
inte varit möjligt att provta och undersöka mängden föroreningar i jord och sediment som finns under
sprängstensfyllning. Den största volymen förorenade massor bedöms dock finnas i och under kullen i
den nordvästra delen av området (COWI, 2016a).
Nuvarande miljö- och hälsorisker
Enligt den riskbedömning som gjordes av COWI (2016a) finns det risk att föroreningarna i
jordmassorna sprids till havsmiljö och sediment. Påvisade föroreningar binder huvudsakligen till
finkorniga partiklar, och den grova sprängstensfyllning som finns på området släpper lätt igenom
föroreningar. Det är troligt att grundvattnet i marken står i direkt kontakt med havsvattnet eftersom
markens grovkorniga material och sprängstensfyllnad sträcker sig ut i vattnet som strandskoning. I
kombination med detta har nederbörd på området haft en urlakande effekt och bidragit till spridning av
föroreningar till sedimenten (COWI, 2016a).
Eventuella hälsorisker består framför allt av intag av jord eller exponering för damm med höga halter
av metaller. Det finns en teoretisk risk att föroreningarna i marken kan spridas till fisk, som sedan intas
av människor. Risken bedöms dock som ringa eftersom vattenomsättningen på platsen är hög, samt
att fisk som möjligen fiskas troligtvis inte är stationär i viken. Något intag av vatten från brunn
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förekommer inte på området och risken att föroreningar sprids via dricksvatten finns därför inte
(COWI, 2016a).
Miljörisker består framför allt i att föroreningarna kan spridas till vatten och sediment. Både koppar och
TBT är skadligt för vattenlevande organismer (läs mer om föroreningar i sediment i avsnitt 5.3). Det
finns även en risk att befintliga föroreningar sprider sig till de landytor som vid provtagningen inte
uppvisade höga halter av föroreningar (COWI, 2016a).

Konsekvenser
På plankartan finns en planbestämmelse som reglerar att startbesked inte får ges för uppförande av
byggnation innan markens lämplighet säkerställs genom avhjälpande åtgärder avseende förorenad
mark.
Länsstyrelsen Västra Götaland (2019) anser att sanering bör ske ned till minst två meters djup om inte
skäl föreligger för en annorlunda bedömning. Två meters djup har valts eftersom det normalt är
maximalt djup för växters nedträngning och eftersom det annars kan finnas en exponeringsrisk i
samband med normalt boende (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2019).
I framtagen riskbedömning förordas istället att de ytliga jordlagren saneras, till skillnad från en
totalsanering (COWI, 2016a). Exakt hur djup saneringen skulle bli varierar troligtvis, eftersom djupet
ner till berg och sprängsten skiljer sig åt i området. Genom att sanera de ytliga jordlagren tas de
direkta exponeringsvägarna bort, och den begränsade saneringen minskar risken för problem med
stabiliteten i området. I riskbedömningen förutsattes att schakt inte behöver utföras under havsytenivå,
vilket minskar risken för spridning av föroreningar via vattnet. Ett sådant alternativ anses mindre
kostsamt och inte lika tekniskt problematiskt som en totalsanering. Kommunen delar den bedömning
som gjorts av COWI (2016a) och avser sanera de ytliga jordlagren men låta djupt liggande
föroreningar lämnas kvar.
Enligt riskutredning (Cowi 2016 a), är vidare det mest problematiska området vid punkt 9 (nära vattnet,
se Figur 5.3 ovan) där mycket höga halter uppmätts från 2-4 meters djup under markytan. Översta
2 metrarna visar halter under KM. Från 2 meter är man nere i den gamla havsbottnen och under
närliggande havsytenivån, vilket innebär en sanering nere i gammal havsbotten. Utfyllnaden ovan
vattenytan är inte förorenad utan uppvisar halter under riktvärdet för känslig markanvändning. Som
beskrivits ovan under Geotekniska förhållanden, så kräver planerad utbyggnad omfattande
förstärkningsåtgärder och avschaktningar för att erhålla tillfredsställande stabilitet i aktuellt område.
Åtgärderna omfattar att slänterna med erosionsskydd närmast havet flackas ut för att få en
släntlutning på 1:2, och att markytan närmast havet sänks till cirka +1,0. Inför genomförande av dessa
åtgärder behöver det utredas huruvida den gamla havsbotten under sprängstensutfyllnad nås som
beskrivits ovan, och hur detta i så fall påverkar spridning av föroreningar och om tidigare
riskbedömning därmed behöver revideras.
Schaktning inom området kommer att innebära hantering av förorenade överskottsmassor. Hantering
av förorenade massor kräver särskilt omhändertagande, och massorna ska då transporteras av
godkänd transportör till lämplig mottagning.
Att föroreningar i de djupa lagren lämnas kvar innebär att föroreningar även fortsättningsvis kommer
att läcka ut till havet och ansamlas i sedimenten. Risken för att människor exponeras för
föroreningarna i marken bedöms dock vara låg, eftersom de ligger så djupt.
I jämförelse med nollalternativet så innebär föreslagen sanering en förbättring av föroreningssituationen på land inom planområdet. Under själva sanerings- och byggtiden ökar riskerna för
föroreningsspridning tillfälligt, men på lång sikt medför planförslaget att små positiva konsekvenser i
förhållande till nollalternativet, trots att en del av föroreningarna lämnas kvar.
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Förslag till åtgärder
•
•

Eventuellt bör en markradonmätning genomföras för att bedöma behovet av skyddsåtgärder
med avseende på radon.
Ytterligare utredning krävs gällande riskerna för att planerade förstärkningsåtgärder
(avschaktning längs strandkanten och sänkning av markytan) kan påverka den gamla
havsbottnen under sprängstensutfyllnad och eventuell spridning av föroreningar.

Föroreningar i sediment
Nuvarande förhållanden
En sedimentprovtagning utfördes år 2008 av Sandström Miljö och säkerhetskonsult. Resultaten visade
att sedimenten är förorenade av metaller, organiska ämnen och PCB (Sandström Miljö och
säkerhetskonsult, 2008).
En kompletterande provtagning gjordes år 2020 av Sweco. Prover togs med handhållen
bottenhuggare i åtta punkter med varierande vattendjup. Proverna skickades till laboratorium och
analyserades med avseende på metaller, TBT, PCB och PAH (Sweco, 2020a).
I Figur 5.6 nedan visas de utförda provpunkterna från båda provtagningarna.

Figur 5.6 Placering av provpunkter i sediment utförda år 2008 (orange) och år 2020 (gula). Provpunkter för vatten
har markerats med blå cirkel. Bildkälla: Sweco 2020b.
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Riktvärden
Riktvärden i Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet, Kust och hav (SGU och
Naturvårdsverket 2017) används som jämförelsevärden. Halterna har för respektive ämne delats in i
fem klasser från låg halt (ingen avvikelse) till hög halt (mycket stor avvikelse). Genom att jämföra
uppmätta halter i sedimenten med de olika klassningarna får man veta hur stor avvikelse halterna kan
anses innebära. Klassningen är dock inte relaterad till ekotoxikologiska effekter utan beskriver endast
hur halten i provet ligger i förhållande till andra prover tagna i svenska kust- och utsjöområden.
Analysresultat
Resultatet från analyserna visar att föroreningshalterna generellt sett är höga i ytliga sediment. Det är
tydligt att sedimenten är påverkade av den varvsverksamhet som bedrivits på området. De högsta
föroreningshalterna finns i områdets östra del samt i nordväst nära den befintliga småbåtshamnen. De
prov som tagits längre ut har generellt sett lägre halter än prov tagna längre in, närmare land.
Området kan grovt delas in i fyra delområden, utifrån uppmätta föroreningshalter (Sweco, 2020a):
•

Östra viken karaktäriseras av höga halter av metaller och PAH. Vid den marinbiologiska
inventeringen (Sweco, 2020d) har man i detta område noterat stora förekomster av skrot och
båtdelar. I punkt 1 och 2 finns högst halter av föroreningar och halterna överskrider riktvärdena i
klass 5 (mycket stor avvikelse) med råge.

•

Västra viken, innehållande punkt 7 och 8, karaktäriseras av förhållandevis låga halter av
föroreningar om man jämför med resten av provpunkterna. Botten i punkt 7 bestod mestadels av
sand, vilket är ett material som har sämre förutsättningar att binda till sig föroreningar. Även punkt
8 innehöll en viss del sand. Inom området har halter av PCB, PAH och koppar påvisats som
överskrider halterna för klass 5 (mycket stor avvikelse). Halter av TBT har påvisats som
överskrider halterna för klass 3 (tydlig avvikelse).

•

Utanför småbåtshamnen (norr om) i den sydvästra delen av planområdets västra vik finns
punkt 4 och 5. Den här delen karaktäriseras av höga halter av TBT, PAH och metaller. Området
är troligtvis påverkat av de båtar som ligger förtöjda i närheten, samt av avrinning från
omkringliggande hårdgjorda ytor.

•

Vattenområdets yttre sydöstra del, innehållande punkt 3 och 6, är inte ett homogent område,
men resultaten tyder dock på lägre halter än i de mer förorenade områdena innanför. För
majoriteten av ämnena uppvisas dock halter tillhörande klass 3-5, det vill säga tydlig avvikelse,
stor avvikelse och mycket stor avvikelse.

Nuvarande miljö- och hälsorisker
En riskbedömning har gjorts för att bedöma hur stora hälsorisker som föreligger vid användande av
området enligt tre olika scenarier; bad på grunt vatten, bad på djupt vatten och småbåtshamn (Sweco,
2020b). Bad på grunt och djupt vatten skiljer sig åt genom att ingen direkt kontakt med sedimenten
antas ske vid bad på djupt vatten. Scenariot för småbåtshamn utgår från att begränsad kontakt med
sedimenten kan förekomma exempelvis i samband med krabbfiske, men inkluderar inte bad. Däremot
omfattar riskbedömningen ingen bedömning av eventuella miljörisker kopplade till föroreningarna i
sedimenten såsom påverkan på akvatiska ekosystem. I riskbedömningen ingår inte heller de risker
som kvarvarande skrot samt fartygs- och bryggdelar kan medföra.
Vattenprovtagning har utförts i ett fåtal punkter och resultaten visar generellt låga halter av de
föroreningar som förekommer i sedimenten (Sweco, 2020b).
Resultatet från beräkningarna gjorda i riskbedömningen visar att bad på grunt vatten kan vara förenat
med oacceptabla hälsorisker. Dessa risker är förknippade med exponering för arsenik, bly och PCB
via oralt intag av sediment och hudkontakt med sediment. De halter som ligger till grund för
bedömningen har uppmätts i östra viken, men det kan inte uteslutas att oacceptabla hälsorisker
föreligger också i övriga delområden.
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I scenariot småbåtshamn visar beräkningarna huvudsakligen inte på oacceptabla hälsorisker,
eftersom kontakt med sediment bedöms vara begränsad. Inte heller beräkningarna för bad på djupt
vatten visar på några oacceptabla hälsorisker.
Beräkningarna visar att direkt kontakt med sedimenten har mycket stor betydelse för den totala
exponeringen, och således även för vilka risker som föreligger vid respektive scenario. Enligt analysen
kan bad på djupt vatten ske vid mer än 80 tillfällen per år utan att oacceptabla hälsorisker uppstår.
Den exponering som beräknas uppstå vid bad på grunt vatten är redan vid ett fåtal badtillfällen per år
på nivåer som kan innebära oacceptabla hälsorisker.

Konsekvenser
Planförslaget innebär att strandkanten och vattenområdet inom planområdet tillgängliggörs genom
föreslagen bryggpromenad och småbåtshamn med bryggor. Samtidigt medför planförslaget att de
förorenade sedimenten inom vattenområdet tillåts ligga kvar efter utbyggnad utan att saneringsåtgärder genomförs. Som skäl till detta anges att risken för negativa miljöeffekter under saneringsarbetena bedöms överstiga miljönyttan av en sanering och att ålgräsbeståndet i området påverkas
negativt.
Utan åtgärder och/eller restriktioner innebär därmed planförslaget en högre risk jämfört med idag för
att människor exponeras för de ställvis höga föroreningshalter som finns i sedimenten inom berört
vattenområde. Detta kan i sin tur leda till oacceptabla hälsorisker genom direktkontakt eller intag av
sediment vid aktiviteter som bad och krabbfiske i vattenområdets inre delar, medan hälsoriskerna är
mindre inom föreslagen småbåtshamn eftersom vattendjupet begränsar kontakten med sedimenten.
Utöver detta medför föreslagen småhamn en ökad båttrafik inom aktuellt vattenområde vilket också
ökar risken för uppvirvling och spridning av förorenade sediment genom båtmotorer, ankring,
eventuellt framtida behov av muddring med mera, vilket negativt kan påverka den marina miljön.
Vidare ligger det skrot samt fartygs- och bryggdelar på botten som kan skada såväl människor som
båtar. Det kan dessutom finnas ytterligare miljörisker såväl med att låta de förorenade sedimenten
ligga kvar, som att genomföra en sanering av sedimenten. Ytterligare riskbedömning krävs för att
kunna bedöma konsekvenserna till följd av dessa miljörisker.
För att minimera hälsoriskerna föreslås i planförslaget vissa restriktioner gällande användningen av
vattenområdet genom att hamnanläggning och bryggpromenaden föreslås utformas så att det tydligt
framgår kommer var det är tillåtet med bad. Vidare föreslås att skrotet samt fartygs- och bryggdelarna
som är belägna inom vattenområdet bör flyttas eller kapas för att minimera riskerna kopplat till dessa
(Öckerö 2020a). För att undvika uppvirvling av föroreningar föreslås enligt planförslaget att de inre
delar av den östra viken (innanför båtplatserna) ska vara stängd för båttrafik samt att ankring ska vara
förbjuden inom hamnområdet. Kommunen avser, enligt planförslaget, säkerställa att dessa åtgärder
genomförs genom exploateringsavtal.
Trots dessa föreslagna restriktioner bedöms planförslaget innebära en högre risk för att människor
exponeras för förorenade sediment jämfört med idag då antalet personer som rör sig i området blir
större samtidigt som risk finns för att badförbudet inte efterlevs eller oavsiktligt bryts (genom
ohörsamhet, okunskap och/eller olyckor). Även risken för ökad föroreningsspridning bedöms bli högre
än idag även om båttrafiken begränsas till vattenområdets djupare delar (> tre meters djup). Om det
blir aktuellt att flytta skrot från botten, bedöms en viss omrörning av sedimenten ske vilket tillfälligt ger
en ökad föroreningsspridning. Vid omhändertagandet av upptagna skrotdelar kan även särskild
hantering med avseende på föroreningar krävas för att undvika föroreningsspridning.
Vidare medför planerade avschaktningar längs med strandlinjen för att säkerställa stabiliteten inom
planområdet, omrörning av sediment, grumling och föroreningsspridning, vilket negativt påverkar den
marina miljön. Om muddring skulle visa sig behövas i framtiden, skulle denna medföra kraftig
föroreningsspridning. Påverkan från en eventuell framtida muddring bedöms inte vidare i denna MKB
då den bättre bedöms, och vid behov regleras, i kommande prövning av vattenverksamhet enligt 11
kapitlet i Miljöbalken som sannolikt kommer att krävas.
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Sammantaget bedöms planförslaget innebära ökad föroreningsspridning under byggtiden samt en
ökad risk för att människor exponeras för hälsofarliga nivåer av föroreningar. Konsekvenserna
bedöms därför till medelstora negativa.

Förslag till åtgärder
•

•

I sedimentundersökningen utförd av Sandströms (2008) poängteras att de ytliga sedimenten
visar en tydlig påverkan av olja. Hur oljeföroreningar i sediment påverkar människors hälsa
behöver förtydligas i fortsatt planarbete.
Risker med att lämna kvar förorenade sediment har belysts utifrån ett hälsoperspektiv men
även en riskbedömning av andra miljörisker behöver tas fram. Denna bör belysa de miljörisker
som finns såväl med att låta de förorenade sedimenten ligga kvar, som med att låta
genomföra en sanering av sedimenten. Även risker med att lämna kvar skrot och vrakdelar på
botten bör utredas.

Risk för översvämning och annan klimatpåverkan
Nuvarande och framtida förhållanden
Den globala uppvärmningen gör att glaciärer och landisar smälter fortare än de byggs på. Den gör
dessutom att världshaven ökar i temperatur, vilket leder till att vattnet expanderar. Effekten av dessa
två faktorer blir en havsnivåhöjning. Planområdets kustnära läge gör att det är känsligt för
havsnivåhöjningar. En höjning av havsnivån på grund av global uppvärmning gör även att effekten av
tillfälliga havsnivåhöjningar, exempelvis vid stormar eller kraftiga lågtryck, förvärras eftersom
utgångsläget på havsnivån blir högre.
För Öckerö kommun finns inte idag några exakta beräkningar på högsta, medel eller lägsta
vattenstånd. Istället används Torshamnen för denna indata. Torshamnen bedöms som jämförbart med
anledning av den geografiska närheten till Källö-Knippla. Högsta beräknade havsvattenstånd vid
oväder i dagens klimat är beräknat till 1,9 meter över medelvattenstånd för Göteborg-Torshamnen,
som är den närmaste mätstationen (SMHI, 2020). Det är dock viktigt att komma ihåg att detta endast
är en uppskattning, och att oväder kan ha olika effekter på havsnivån.
Exakt hur stor havsnivåhöjningen kommer att bli i framtiden är osäkert och beror på en lång rad olika
faktorer. I Tabell 5.1 anges några tänkbara scenarion. Ett av dem är att år 2100 kommer havsnivån ha
stigit med 0,45 meter jämfört med dagens medelvattenstånd, beräknat på scenario RCP 4,5 1 (SMHI,
2020). Vid scenario RCP 8,5 år 2100 beräknas det framtida medelvattenståndet ligga på cirka 0,65
meter över dagens medelvattenstånd. Detta kan anses vara mer eller mindre permanenta
havsnivåhöjningar.

1

Representative Concentration Pathways (RCP) är scenarier över hur växthuseffekten kommer att förstärkas i framtiden. Det
benämns strålningsdrivning och uttrycks som watt per kvadratmeter (W/m2). RCP-scenarierna benämns med den nivå av
strålningsdrivning som uppnås år 2100; 2,6, 4,5, 6,0 eller 8,5 W/m 2. (SMHI:s websida, 2020)
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Tabell 5.1 Medelvattenstånd och högsta beräknade havsvattenstånd idag och vid två olika klimatscenario år
2100. Källa: SMHI 2020.
Medelvattenstånd

Högsta
beräknade
havsvattenstånd

Medelvattenstånd

Högsta
beräknade
havsvattenstånd

Medelvattenstånd

Högsta
beräknade
havsvattenstånd

Scenario

Dagens
klimat

Dagens
klimat

RCP 4,5

RCP 4,5

RCP 8,5

RCP 8,5

År

2020

2020

2100

2100

2100

2100

Meter över dagens
medelvattenstånd

0

1,9

0,45

2,3

0,7

2,6

De tillfälliga havsnivåhöjningarna kommer i framtiden troligtvis att vara kraftigare, och kan dessutom
förväntas inträffa oftare på grund av klimatförändringarna. SMHI har beräknat det framtida högsta
vattenståndet genom att utgå från beräknat framtida medelvattenstånd, höjning orsakad av
klimatförändringar och höjning orsakad av tillfälliga oväder såsom stormar. Vid scenario 4,5 beräknas
det framtida högsta vattenståndet ligga på cirka 2,3 meter över dagens medelvattenstånd, och vid
scenario 8,5 ligger det på cirka 2,6 meter över dagens medelvattenstånd (SMHI, 2020).
I Regional handlingsplan för klimatanpassning (Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2017) anges att
långsiktiga åtgärder bör dimensioneras för att kunna hantera en framtid motsvarande RCP 8,5.
Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län har dessutom tagit fram ett regionalt
planeringsunderlag i form av handboken Stigande vatten (Västra Götalands och Värmlands län,
2011). Handboken beskriver en planeringsmodell där översvämningsrisken kartläggs i fyra översvämningszoner. En stor del av planområdet ligger i dagsläget inom zon 4, vilket är den mest
riskfyllda zonen. Mark inom zon 4 bör, enligt planeringsunderlaget, reserveras för parker, grönytor,
jord- och skogsbruk samt till exempel uthus, förråd och parkeringsplatser.
Öckerö kommun har gjort en översvämningskartering som visar vilka delar av planområdet som skulle
översvämmas vid olika havsnivåhöjningar (Öckerö kommun, 2020b). Illustrationen syns i Figur 5.7. I
illustrationen är de delar som bedöms tillhöra zon 4 enligt planeringsunderlaget Stigande vatten
markerat med röd färg.
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Figur 5.7 Framtida beräknat högvatten för planområdet där nuvarande högsta högvatten är markerat med blå linje
(bildkälla: Öckerö kommun 2020b).

Av hänsyn till framtida stigande havsnivåer kommer höjdsättningen av färdiga byggnader att regleras i
plankartan. Det behöver i sammanhanget noteras att Öckerö kommun använder sig av höjdsystemet
RH00 och inte RH2000. Inom planområdet skiljer det 22,5 cm mellan RH200 och RH00 varför 22,5 cm
behöver dras av från de siffror som Länsstyrelsen anger i Stigande vatten för att få rätt höjdangivelse.
Lägsta nivå på färdigt golv och öppningar i bostadsbyggnader föreslås ligga på +3,175 meter över
grundkartans nollplan (RH00), samt att alla byggnadsdelar under samma nivå ska uppföras i fukttålig
konstruktion (exempelvis betong och mursten). Lägsta nivå på färdigt golv och öppningar i
centrumbebyggelse föreslås ligga på +2,675 meter över grundkartans nollplan (RH00) och att alla
byggnadsdelar under nivån på + 2,676 ska uppföras i fukttålig konstruktion. Förråd och sjöbodar
föreslås inte regleras på något särskilt sätt, utan tillåts översvämmas (Öckerö kommun, 2020a).
Denna förändring av marknivå innebär att bostadsbyggnader kommer att hamna i zon 1 vilket är
positivt. (Det kan dock noteras att bostäderna precis hamnar inom zon 1 vilket gör att det inte finns
några marginaler till de riktlinjer som anges i Stigande vatten.)
Planområdet bedöms inte vara särskilt utsatt för andra klimatrelaterade konsekvenser.
Översvämningar orsakade av skyfall bedöms inte vara förknippad med någon risk eftersom det finns
goda möjligheter för vattenmassor att rinna ut i havet. (Hur områden utanför aktuell plan påverkas vid
skyfall efter att marken inom planområdet höjts är dock inte utrett). Planområdet bedöms inte heller
vara extra utsatt för den så kallade värmeöeffekten, som kan uppstå i tättbebyggda områden,
framförallt stadsbebyggelse, vid värmeböljor.

Konsekvenser
I Regional handlingsplan för klimatanpassning (Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2017) anges en rad
inriktningar för att planera för klimatanpassning. Den mest relevanta för aktuellt planförslag är enligt
handlingsplanen att planera för klimatscenario RCP 8,5. Högsta beräknade havsvattenstånd enligt
klimatscenario 8,5 är 2,6 meter över dagens medelvattenstånd. Öckerö kommun följer således
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planeringsriktlinjerna i den regionala handlingsplanen eftersom höjdsättningen av planerad byggnation
(utom för förrådsbyggnader och sjöbodar) är högre än vad det högsta beräknade havsvattenståndet
vid klimatscenario RCP 8,5 är.
Det kan sammanfattningsvis även konstateras att Handboken Stigande vatten följs vilket är positivt,
men att det inte finns någon marginal i höjdsättningen av planområdet vad gäller bostäder (bostäder
hamnar precis inom zon 1). Det har vidare inte utretts hur angränsande ytor utanför planområdet
kommer att påverkas av havsnivåhöjning och/eller skyfall när marknivån höjs inom planområdet. Detta
ger sammantaget att det inte går att utesluta, med de underlag som funnits tillhands för bedömningar,
att viss risk för negativ påverkan från klimatförändringar kan kvarstå för planerade åtgärder inom
planområdet och/eller för omkringliggande befintlig bebyggelse. Hur stor risken är, och hur stora eller
små eventuella konsekvenser av havsnivåhöjningar och översvämningar kommer att bli är dock
mycket svårbedömt eftersom framtida havsnivåer inte helt går att förutsäga.

Förslag till åtgärder
•
•

Överväg om det finns behov av att hålla en viss marginal till de rekommendationer för
bostäder som ges i Stigande vatten.
Hur omgivande områden påverkas av att marknivån inom planområdet höjs har inte beskrivits,
varför detta bör ses över i det vidare planarbetet.

Riksintresse 4 kap högexploaterad kust
Nuvarande förhållanden
Bohusläns kust från Lysekil och söderut omfattas av riksintresse för högexploaterad kust som
omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 4§ miljöbalken. I området gäller 4 kap
1 och 4 §§ MB. Det innebär att hela planområdet ingår i riksintresseområdet. Enligt MB 4:1 får
exploateringsföretag inte komma till stånd som påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden.
Bestämmelserna utgör dock inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala
näringslivet. MB 4:4 rör bestämmelser om utbyggnad av fritidsbebyggelse och större anläggningar
enligt 17 kap MB.
Kuststräckan är utpekad som riksintresse eftersom den besitter ett antal särskilda kvaliteter, såsom en
delvis ursprunglig karaktär, särskilda natur- och kulturvärden och särskild attraktivitet för människor.
Det handlar bland annat om attraktiva bad-, strand- och skärgårdsmiljöer, goda förutsättningar för
rörligt friluftsliv och rekreation i närheten till tätbebyggda områden samt högklassiga natur- och
kulturmiljöer (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2000).
Enligt Länsstyrelsen Västra Götaland (2000) ska bedömning av om en exploatering innebär påtaglig
skada eller inte, genomföras utifrån ett helhetsperspektiv, det vill säga att påverkan på alla värden ska
bedömas och bedömningen ska innefatta påverkan på hela kuststräckan, inte bara den som ingår i
det specifika planområdet. Det anges också att om områden ska tas i anspråk nära stranden, så bör
utbyggnadens innehåll och utformning övervägas noga så att platsen samtidigt görs tillgänglig och
tilltalande för turister och för allmänheten.
Aktuellt planområde bedöms i dagsläget inte hysa de värden som riksintresset avser att skydda och
det saknar många av de kvaliteter som är karaktäristiska för riksintresseområden för högexploaterad
kust. Området har idag begränsad tillgänglighet då det är inhägnat med stängsel. Således är
områdets förutsättningar för rekreation, bad och skärgårdsupplevelser mycket dåliga i dagsläget.
Vidare är planområdets naturvärden på land triviala, medan de marina värdena är höga främst genom
förekomsten av ålgräs i vissa delar (se vidare kapitel 5.6 nedan). Planområdet hyser inte heller några
fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar (Riksantikvarieämbetet, 2020).
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Konsekvenser
Tillgängligheten till strandkanten är idag mycket dålig och kommer att förbättras i och med en
utbyggnad i enlighet med planförslaget. Vidare bidrar planerad småbåtshamn till att öka områdets
rekreationsvärde genom att möjligheterna till båtsport ökar. Inga kulturvärden riskerar att skadas och
inte heller några terrestra naturvärden. Däremot bedöms de marina naturvärdena i viss mån påverkas
negativt av planerad småbåtshamn.
Sammanfattningsvis bedöms riksintresset inte påverkas nämnvärt negativt av den planerade
exploateringen. Konsekvenserna av en eventuell exploatering blir positiva för tillgängligheten till
strandkanten, men kan bli något negativa för de marina naturvärdena. Vidare ligger planområdet inom
befintligt samhälle på Källö-Knippla varför planerad utbyggnad bedöms utgöra en utveckling av
befintlig tätort. Planförslaget bedöms därför inte stå i konflikt med bestämmelserna i 4 kap MB.
Sammantaget medför planförslaget obetydliga konsekvenser för riksintresset.

Naturmiljö, artskydd och strandskydd
Nuvarande förhållanden
Planområdet utgörs av ett gammalt industriområde som till stor del består av hårdgjorda ytor och
byggnader. Den naturmark som finns utgörs av steniga och grusiga ruderatmarker som också är
tydligt påverkade av tidigare varvsverksamhet, utfyllnader med stenmassor samt mindre partier av
hällmark, se Figur 5.8. Ruderatmarkerna är bevuxna med ett huvudsakligen trivialt fältskikt men har ett
visst inslag av intressantare torrbacksarter. Även i och kring hällmarkernas skrevor växer ett fältskikt
med ett visst örtinslag. Det finns även vissa partier bevuxna med yngre lövträd av bland annat sälg
och vildapel, vilket kan bidra till att skapa bra levnadsmiljöer för småfåglar och pollinerande insekter
(Sweco, 2020c).

Figur 5.8 Vy från norr över planområdets ruderatmarker och hårdgjorda ytor (till vänster) och vy från söder över
planområdets vattenområde, strandlinje och befintliga byggnader. (Bildkälla: Norconsult AB).

5.6.1.1 Områdesskydd
Stora delar av Källö-Knipplas norra och västra delar omfattas av strandskydd, men inom aktuellt
planområde och angränsade område söder om detta har strandskyddet upphävts (Öckerö kommun,
2020c). Planområdet utgörs idag av exploaterad, inhägnad industrimark som inte uppfyller syftet med
strandskyddet. I samband med att en ny detaljplan upprättas återinträder dock strandskyddet inom
stora delar av planområdet.
Hela Källö-Knippla ingår i ett riksintresseområde för högexploaterad kust (läs mer i kapitel 5.5). I övrigt
finns inga skyddade områden inom planområdet enligt Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur
(Naturvårdsverket, 2020).
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5.6.1.2 Tidigare dokumenterade värden
Stranden i planområdet består enligt genomförd strandtypskartering av anlagd strand (Länsstyrelsen
Västra Götaland, 2020). Inom planområdet finns inga utpekade objekt enligt Öckerö kommuns
naturvårdsplan (Öckerö kommun, 2014) eller enligt Informationskartan i Västra Götaland
(Länsstyrelsen Västra Götaland, 2020).

5.6.1.3 Naturvärdesbedömning
En naturvärdesinventering för aktuellt planområde har genomförts av Sweco (2020c). Resultatet av
denna sammanfattas nedan.
Planområdet utgörs huvudsakligen av hårdgjorda ytor och naturmark utan några högre naturvärden
men ett naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde (klass 3) samt fyra värdefulla träd identifierades
inom planområdet. Objektets avgränsning syns i Figur 5.9 och har klassats utifrån svensk standard för
naturvärdesbedömning (SS199900:2014) där en skala 1-4 används och klass 1 motsvarar högsta
naturvärde.

Figur 5.9 Avgränsning av identifierat naturvärdesobjekt i orange. Bildkälla: Sweco, 2020c.
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Utpekat naturvärdesobjekt utgörs av en strandnära sprängstensutfyllnad delvis täckt med grus vilken
är bevuxen av ett fältskikt av främst vanligt förekommande arter men även vissa mer intressanta
torrbacksarter, se Figur 5.10 . Arter som noterades inom objektet är vanligt kungsljus, geranium sp.,
gråbinka, gråfibbla, vit fetknopp, röllika, svartkämpar och blåeld. Enligt Swecos bedömning hyser
objektet ett visst artvärde på grund av sin förekomst av torrbacksarter men även ett visst till påtagligt
biotopvärde, framförallt för torrbacksarter och pollinerande insekter. Den sammanvägda bedömningen
blir därmed påtagligt naturvärde. Inventeringen skedde i april månad, varför Sweco anger att ett besök
under sommarmånaderna eventuellt skulle ge en bättre helhetsbild över området (Sweco, 2020c).

Med tanke på områdets tydligt påverkade karaktär samt att förekommande arter är vanliga i
strandnära miljöer på västkusten, anser Norconsult AB dock att denna klassning verkar vara för högt
satt. Möjligen hyser utpekat område ett visst värde genom sin förekomst av torrbacksarter men består
framförallt av sprängsten utan några naturvärden.

Figur 5.10 Foto över identifierat naturvärdesobjekt. Bildkälla: Sweco 2020b.

Inom inventeringsområdet påträffades även fyra lövträd i form av tre sälgar (nr 1-3 i Figur 5.9) och en
vildapel (nr 4 i Figur 5.9) som bedöms vara värdefulla för insektslivet eftersom de fungerar som en
födoresurs för pollinerande insekter inom bland annat utpekat naturvärdesobjekt.

5.6.1.4 Skyddade eller skyddsvärda arter
ArtDatabanken har myntat begreppet ”naturvårdsarter”, och beskriver det som ett samlingsbegrepp för
arter som behöver uppmärksammas inom naturvården, det vill säga arter som är extra skyddsvärda,
antingen genom att själva vara av särskild vikt eller genom att de indikerar att områden eller
naturtyper är särskilt viktiga ur ett naturvårdsperspektiv. I begreppet ingår rödlistade arter, fridlysta
arter, arter förtecknade i EU:s art- och habitatdirektiv, signalarter (indikerar artrikedom), ansvarsarter
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(arter som har en stor andel av sin population i Sverige), samt nyckelarter (arter som bär upp
artsamhällen). För dessa artgrupper, utom de två sistnämnda, finns förteckningar på nationell eller
internationell nivå. För ansvarsarter har vissa län eller kommuner tagit fram egna förteckningar. För en
närmare förklaring av dessa begrepp, se faktarutan nedan.
Ett enstaka fältbesök kan inte ge en heltäckande bild av vilka naturvårdsarter som förekommer i ett
område. De fynd som görs och de naturtyper som finns representerade kan dock ge en vägledning om
hur naturvärdena skall bedömas. Vid genomförd naturvärdesinventering påträffades en naturvårdsart,
den fridlysta murgrönan, i planområdets sydvästra hörn samt i en hög med trädgårdsavfall inne på
återvinningscentralen. Sannolikt har arten spridit sig från närliggande trädgårdar och utgör därmed
inte en naturlig förekomst. Enligt genomförd sökning i Artdatabanken har sex naturvårdsintressanta
kärlväxter noterats inom eller i nära anslutning (inom cirka 200 meter) till planområdet. Två av dessa
är alm och ask, vilka vanligtvis inte brukar tillskrivas någon betydelse i naturvärdesinventeringar
eftersom deras rödlistning beror på sjukdom och inte brist på lämpliga miljöer. De övriga fyra arterna
är murgröna, backtimjan, småsnärjemåra och ålgräs (Sweco, 2020c). Enligt Artdatabanken har
dessutom 19 rödlistade fågelarter noterats, varav fyra har registrerats med häckningskriterier,
nämligen ejder, gråtrut, tornseglare och stare (Sweco, 2020c).
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Konsekvenser
5.6.2.1 Områdesskydd
Planförslaget innebär att strandskyddet återinträder inom aktuellt område, varför det i fortsatt
planprocess krävs antingen en dispens från, eller ett nytt upphävande av, strandskyddet. Planerad
utbyggnad av en småbåtshamn med torg och bryggpromenad bedöms medföra att allmänhetens

2021-03-24 | 39(54)

Uppdragsnr: 1070359 Version: 3
Miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan för f.d. Knippla varv, Öckerö kommun |

tillgänglighet till strandlinjen förbättras jämfört med idag samtidigt som vissa torrbacksarter i
strandlinjen försvinner och vissa naturvärden i havet kommer att tas i anspråk eller påverkas negativt.
Därmed bedöms utbyggnaden medföra positiva konsekvenser för allmänhetens tillgång till berörd
strandlinje och havsmiljö samtidigt som den medför negativa konsekvenser för möjligheten att bevara
vissa marina livsmiljöer för växt- och djurliv.
Vid framtagandet av en anmälan för dispens alternativt upphävande av strandskyddet ska de särskilda
skäl som anses föreligga redovisas. För aktuellt planområde kan skäl för dispens anses vara att
området redan idag har tagits i anspråk på sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets
syften. Vidare behöver planerad småbåtshamn för sin funktions skull ligga vid vattnet och detta behov
anses inte kunna tillgodoses utanför området. Som underlag till detta skäl hänvisas till den
lokaliseringsstudie för hamnar som kommunen genomfört (Öckerö kommun, 2018b). Eventuellt kan
även planerad strandpromenad med angränsande torg anses tillgodose ett angeläget allmänt intresse.
För fullständig redovisning av strandskydd hänvisas till planbeskrivningen (Öckerö kommun 2020a).

5.6.2.2 Naturvärden och artskydd
Aktuellt planförslag innebär att området tas i anspråk för bostäder, centrumverksamheter, sjöbodar,
torg och strandpromenad samt en småbåtshamn. För att kunna genomföra planerad utbyggnad krävs
såväl förstärkningsåtgärder med pålning och spontning samt en sanering av befintliga markföroreningar, vilket medför att områdets övre jordlager och fyllnadsmassor kommer att tas bort.
Därmed kommer huvuddelen av områdets naturmark att försvinna vid en exploatering med undantag
för ett mindre område i planområdets östra delar som avses bevaras som naturmark. Detta innebär
både att utpekade lövträd avverkas och att utpekat naturvärdesobjekt ersätts med torgytor och
strandpromenad, vilket ger små lokala effekter på naturmiljön. Samtidigt är området redan idag kraftigt
påverkat och berörd naturtyp är vanligt förekommande i kommunen, varför konsekvenserna bedöms
som relativt små. Berörd flora bedöms även vara av sådan typ att den snabbt sannolikt kan
återetableras på annan plats, till exempel i de flackare strandskoningar som skapas vid planerad
utbyggnad.
Vidare bedöms utbyggnaden medföra att bestånd av den fridlysta arten murgröna tas bort eller
påverkas negativt. Då dessa bestånd bedöms komma från närliggande trädgårdar och inte utgöra en
naturlig förekomst bedöms inte en dispens enligt Artskyddsförordningen krävas. Kompenserande
åtgärder för murgrönan planeras dock, eftersom Öckerö kommun har för avsikt att flytta murgrönan
(Öckerö kommun, 2020a). Konsekvenserna för naturvårdsarten bedöms som obetydliga till små.
Fyra träd som har bedömts vara värdefulla för insektslivet kommer att avverkas, vilket medför små
negativa konsekvenser.
Planförslagets påverkan på fågellivet inom och i anslutning till planområdet bedöms som obetydlig då
området redan idag är påverkat av industriverksamhet och att området vidare inte hyser några
värdefulla lokaler för skyddsvärda fåglar.
Påverkan på marin flora och fauna bedöms i avsnitt 5.7 nedan.
Sammanfattningsvis bedöms konsekvenserna för naturmiljön på land bli obetydliga till små negativa
men då endast temporära och mycket lokala.

Förslag till åtgärder
•
•

Eventuellt kan nya biotoper med torräng/torrbackar skapas på exempelvis förgårdsmark, inom
bevarad naturmark, i rabatter eller på tak till byggnader.
Plantera nya träd inom planområdet som kompensation för de träd som avverkas.
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Marin miljö
Nuvarande förhållanden
Inom ramen för planarbetet har en översiktlig marinbiologisk inventering genomförts (Sweco 2020d).
Planområdet omfattar ett cirka 9000 m2 stort vattenområde som i dagsläget huvudsakligen är fritt från
bryggor och likande anläggningar, med undantag för en pir av sprängsten som delar områdets strand i
två delar. Längs med strandkanten ligger ett erosionsskydd av sprängsten. I vattenområdets nordöstra
del ligger mycket skrot i form av bland annat fartygsdelar och bryggrester på botten och i anslutning till
stranden sticker resterna av en båt upp cirka 1 m ovanför vattenytan. Själva botten består främst av
gyttja och lera med inslag av sand, silt, skalrester och block.
Utifrån sjökort och sedimentprovtagning bedöms djupet inom berört vattenområde variera mellan 0-10
meter och botten bedöms vara jämnt sluttande ut från land där tre meters djupkurvan ligger i linje med
befintlig stenpirs yttre del. Mer detaljerat underlag gällande vattendjup inom berört vattenområde
saknas. Bottenområdets artsammansättning indikerar att vattencirkulationen är god i området. Det
finns inte heller några hinder på botten som negativt påverkar cirkulationen och vattenutbyte sker
främst genom tidvattenförändringar. Förhärskande vindriktning i området är sydvästlig, varför
planområdets läge i lä på öns östra sida gör att inga stora vågor byggs upp från sydväst. De vågor
som bedöms påverka området uppstår istället främst av passerande båtar i farleden i Källö fjord, vilka
enbart bedöms påverka ytvattnet.
Vattenområdet har inventerats genom snorkling i de grundare delarna (cirka 0-3 m) och med
undervattensdrönare i de djupare delarna (cirka 3-10 m). Inventeringen har inte genomförts enligt
svensk standard och har en egen bedömningsskala för naturvärden. I de grundare delarna dominerar
sandig lerbotten som i nordost har ett stort inslag av skrot från tidigare varvsverksamhet och en del
block. Botten har en relativt hög artrikedom och till stor del bevuxen med främst brunalger (blåstång,
sågtång, skräppetare, sudare) men även en del rödalger (karragenalg, havsris) och grönalger
(tarmalg). Algerna är i varierande grad påväxta med fintrådiga alger. Djurarter som förekommer är
bland annat strandkrabba, havstulpan, japanskt jätteostron, vanlig sjöstjärna, strandsnäcka,
sandmask, olika maneter och enstaka fisk (sandstubb, kantnål). I de djupare delarna av vattenområdet dominerar ett välmående, relativt tätt ålgräsbestånd med viss sedimentation och påväxt i
områdets sydvästra del, det vill säga väster om befintlig stenpir. Beståndets avgränsning visas i Figur
5.11. På ålgräset förekommer havsanemonen ålgräsros, olika kräftdjur samt olika snäckor och
musslor. Öster om stenpiren finns en sandig lerbotten med lösa fintrådiga alger, delvis nedbrutna
växtdelar och musselskal, vilken indikerar förekomst av en syrefattig miljö. På botten finns en del skrot
och vrakdelar bevuxna med brun- och rödalger med kraftig påväxt av fintrådiga alger (Sweco 2020d).
Inom inventerat vattenområde bedöms ålgräsbeståndet i sydväst ha ett mycket högt naturvärde
(grönmarkerade områden i Figur 5.11) då det utgör ett födosöks- och uppväxtsområde för ett stort
antal organismer, däribland flera viktiga fiskarter. Vidare bidrar ålgräset till att stabilisera botten och
motverka övergödning genom att binda näringsämnen och kol till sedimentet. Även området närmast
befintlig stenpir bedöms ha ett mycket högt naturvärde på grund av dess rika förekomst av sågtång
och blåstång samt inslag av knöltång. Områdena längs med stranden och närmast farleden i öster
bedöms ha ett högt naturvärde (gulmarkerade) på grund av hög artrikedom, hög täthet av såg- och
blåstång samt väl syresatt botten. Centralt i hamnen och i sydväst finns bottnar med tecken på
syrebrist och kraftig påväxt av fintrådiga alger som bedöms ha ett litet/lågt naturvärde
(orangemarkerade).
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Figur 5.11 Naturvärdesbedömning av den marina miljön inom planområdet (grönt =mycket högt naturvärde, gult=
högt naturvärde, orange = litet/lågt naturvärde, skrafferat område = ålgräsbestånd).

Konsekvenser
Planerad utbyggnad innebär att en pålad strandpromenad anläggs längs med befintlig strandkant
samt att en småbåtshamn med flytbryggor läggs ut i den östra delen av berört vattenområde.
Flytbryggorna förses i de djupare delarna (> 3m) med Y-bommar för att skapa båtplatser inne i
hamnen, men bryggorna ska även fungera som vågbrytare för att minska vågpåverkan från
anslutande farled samt från nordostlig vind vintertid.
Enligt framtaget utformningsförslag (Sweco 2020e) föreslås ett flertal restriktioner gälla inom berört
vattenområde för att minska hälsoriskerna från de höga föroreningshalterna i bottensedimenten och
de omfattande skrotmängder som ligger på botten inom delar av berört vattenområde. Restriktionerna
ska även minska negativ påverkan på den marina miljön och då i synnerhet det skyddsvärda
ålgräsbeståndet i sydväst. Följande restriktioner föreslås:
•
•

Ankringsförbud föreslås gälla både i föreslagen hamn och i övriga delar av berört
vattenområde i vikens inre delar (0-3 m)
Bad föreslås förbjudas i vikens inre delar (0-3 m) för att undvika uppvirvling av förorenade
bottensediment som kan vara hälsofarliga för människor men även för att badande inte ska
skada sig på kvarvarande skrot på botten. Vikens inre delar förses endast med
räddningsstegar och skyltar som tydligt anger stegarnas syfte. I hamnens yttre del kan
utrymme för bad med badstegar skapas men här bör dykförbud råda på grund av skrotet på
botten.
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•
•
•
•
•
•

Inga båtplatser föreslås i hamnens inre delar (0-3 m djup) och muddring ska undvikas för att
undvika uppvirvling av förorenade sediment och påverkan på ålgräsbeståndet.
Brygganläggningar vid stranden ska placeras en bit från strandskoningen så att solljuset når
vattenytan och eventuell växtlighet i strandzonen. De får inte anläggas ut över vattenytan för
att undvika skuggning av alger på botten.
Palissader bör undvikas för att minska skuggning eller åtminstone utformas så att
skuggningen minimeras.
Bryggdäcken vid stranden och flytbryggor bör utformas för att tillåta ett visst ljusinsläpp.
Flytbryggor och vågbrytare bör förankras med betongfundament eller liknande som inte rör sig
och på så sätt skapar uppvirvling av bottensediment.
Ålgräsbeståndet får inte påverkas av anläggning, skuggning, grumlande verksamhet eller
båttrafik.

Det kan konstateras att flertalet av de av Sweco föreslagna åtgärderna för att minimera negativ
påverkan på marin miljö har införts i planbeskrivningen, se kapitel 2 ovan. Trots dessa åtgärder
bedöms risken för negativ påverkan på den marina miljön som medelstor. Detta beror på att
båttrafiken i området kommer att öka markant och medför oundvikligen att båtmotorer orsakar ökad
uppvirvling av förorenade sediment jämfört med idag. Detta bidrar i sin tur till ökad grumling och
spridning av föroreningar både i själva hamnen och i anslutande delar av vattenområdet. Detta kan
negativt påverka det skyddsvärda ålgräsbeståndet i sydväst men även övriga bottenmiljöer med högt
naturvärde.
Båtarna medför även mindre utsläpp av drivmedel och giftiga ämnen från båtbottenfärger samt
rengöringsmedel, matrester, diskmedel, mikroplast med mera som följer med i sköljvatten från bland
annat båtkök och båttoaletter. Drivmedel och giftiga ämnen kan bidra till att ytterligare öka föroreningshalterna i sedimenten, vilket är negativt. Övriga utsläpp bidrar till att öka närsaltshalterna inne i
hamnområdet vilket i sin tur kan öka förekomsten av fintrådiga alger och öka risken för syrebrist i
bottnarna. Även övrig hamnverksamhet och båtuppställning på land medför risker för utsläpp av giftiga
ämnen och närsalter till havet. Detsamma gäller planerad utbyggnad på land om inte erforderlig
fördröjning och rening av dagvatten sker innan det släpps ut i havet. Samtidigt bedöms planerad
marksanering innebära att riskerna för föroreningsspridning från land minskar avsevärt jämfört med
idag, vilket är positivt för den marina miljön. Vid planering av framtida dagvattenhantering inom
området måste hänsyn tas till eventuella kvarvarande markföroreningar för att säkerställa erforderlig
rening av såväl näringsämnen som föroreningar efter utbyggnad.
Planerade brygganläggningar, palissader och bottenförankringar föreslås utformas för att minska
skuggning och påverkan på botten men kommer trots detta medföra en viss fysisk påverkan på
bottnarna med visst biotopbortfall, en ökad skuggning av bottnar samt bidra till att förändra
strömningsförhållandena i och kring aktuell hamn. Ökad skuggning påverkar såväl ålgräs som övriga
makroalger negativt. Det sistnämnda kan, i kombination med ökad påverkan från båttrafik och från
land, möjligen bidra till försämrade närsaltsförhållanden i hamnen. Detta kan på lång sikt även
medföra ett behov av framtida muddring i vattenområdets inre delar. Muddring kan påverka
bottenmiljön negativt genom grumling och spridning av näringsämnen och föroreningar.
För att minimera båtrörelser inom ålgräsbeståndet, beläget väster om föreslagen brygga i
förlängningen av befintlig stenpir, föreslås inga båtplatser på bryggans västra sida, se Figur 2.2.
Vid en utbyggnad på land krävs omfattande sanerings- och stabilitetsåtgärder, vilka bland annat
omfattar avschaktningar i strandlinjen. Dessa åtgärder medför under byggtiden både direkt och
indirekt negativ påverkan på vattenområdet, både genom att delar av befintlig strandlinje tas bort men
även genom ökad risk för grumling och spridning av föroreningar till havsmiljön vid markarbetena.
Även eventuella förstärkningsåtgärder som kan krävas kring befintlig stenpir och infästningspunkter för
nya brygganläggningar kan medföra ingrepp i bottenmiljön och/eller grumling. Det är viktigt att den nya
strandskoningen efter genomförd avschaktning utformas på ett sådant sätt att makroalger och annan
hårdbottenflora och -fauna enkelt kan återetableras efter utbyggnad. På lång sikt bedöms planerad
marksanering som tydligt positiv för den marina miljön.
Aktuellt område är redan idag en tydligt påverkad vattenmiljö, varvid planerad utbyggnad inte medför
att tidigare opåverkade bottnar tas i anspråk, vilket är positivt. Samtidigt medför befintliga
sedimentföroreningar och förekomsten av skrot och vrakdelar på botten inom berört vattenområde
både kontinuerliga risker för både den marina miljö och människors hälsa om de får ligga kvar vid en
utbyggnad (risk för uppvirvling av föroreningar, risk för skada på båtar och människor vid kontakt med
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sediment och skrotdelar). Genomförs en sanering av sedimenten och borttagande av skrot etc. inför
en utbyggnad kan även detta medföra en stor negativ miljöpåverkan under själva arbetstiden medan
den långsiktiga påverkan är tydligt positivt då befintliga föroreningar omhändertas. Ytterligare
utredningar kring riskerna för föroreningsspridning vid sanering och uppstädning av berört
vattenområde krävs för att kunna jämföra och bedöma miljöpåverkan.
Planerad småbåtshamn och planerade utbyggnader på land under högsta högvattennivån (cirka + 1,6
m enligt Figur 5.7) utgör vattenverksamhet och kräver därmed sannolikt tillstånd enligt 11 kap
miljöbalken. Då detta kräver en egen tillståndsprocess med samråd och framtagande av
ansökningshandlingar (ansökan, teknisk beskrivning och MKB) till Mark- och Miljödomstolen bör
kommunen om möjligt påbörja denna parallellt med pågående planprocess.
Under förutsättning att de förslag till åtgärder som beskrivits i planbeskrivningen och som
sammanfattats ovan genomförs, bedöms konsekvenserna för den marina miljön sammantaget som
medelstora och negativa.

Förslag till åtgärder

•
•
•

Ytterligare utredningar gällande strömmar, vindar etc. krävs som underlag till detaljutformningen av planerad småbåtshamn.
Ytterligare utredningar krävs för att kunna bedöma miljöpåverkan av en eventuell sanering och
uppstädning av berörda bottenmiljöer.
Ny strandskoning efter genomförd avschaktning bör utformas så att makroalger och annan
hårdbottenflora och -fauna enkelt kan återetableras efter utbyggnad. Eventuellt bör
marinbiologisk expertis medverka under projektering och utläggning av strandskoning för att
säkerställa att detta sker.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Nuvarande förhållanden
Kvalitetskrav, eller s.k. miljökvalitetsnormer (MKN) för ytvatten fastställs i enlighet med EU:s
ramdirektiv för vatten genom vattenförvaltningsförordningen samt med stöd av Havs- och
vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2019:25. Miljökvalitetsnormerna uttrycker den kvalitet (status)
en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå
normen god ekologisk status eller potential respektive god kemisk status till ett visst år och att
nuvarande status inte får försämras.
Aktuellt planområde utgörs ungefär till hälften av ett vattenområde som ingår ytvattenförekomsten
Källö fjord (SE574630-113940). Ytvattenförekomsten utgör även recipient till planområdets landdel.
Källö fjord omfattas av miljökvalitetsnormer enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Planområdet utgör en
liten del av denna ytvattenförekomst, se Figur 5.12 och Tabell 5.2.
Enligt Vattenmyndighetens bedömning av vattenkvaliteten (Vattenmyndigheten, 2020) har Källö fjord
god ekologisk status, med målet att god ekologisk status ska uppnås till 2027 se Tabell 5.2. Dock
anges att nuvarande statusklassning har låg tillförlitlighet och där klassningen gällande övergödning
har baserats på kvalitetsfaktorerna Växtplankton och Näringsämnen, vilka har låg säkerhet då
mätdata har extrapolerats mätstationer i närliggande vattenförekomst.
Påverkansanalysen visar samtidigt på betydande påverkan med avseende på övergödning och att
god ekologisk status med avseende på näringsämnen (eller biologiska kvalitetsfaktorer som indikerar
näringsämnespåverkan) inte kan uppnås till 2021 på grund av att över 60 procent av den totala
tillförseln av näringsämnen kommer från utsjön. Åtgärderna för denna vattenförekomst behöver
emellertid genomföras till 2021 för att god ekologisk status ska kunna nås till 2027. Vidare har
vattenförekomsten måttlig status gällande Morfologiska förändringar och flödesförändringar men även
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här är tillförlitligheten okänd då klassningen av underliggande kvalitetsfaktorer är osäker och
expertbedömningar av biologin saknas. Övriga kvalitetsfaktorer bedöms ha god till hög status.

Figur 5.12 Karta över vattenförekomsten Källö fjord i ljusblått med planområdet markerat med en röd ring (Källa:
Vattenmyndigheten).
Tabell 5.2 Gällande status och miljökvalitetsnormer för vattenförekomsten Källö fjord - SE574630-113940. (Källa:
Vattenmyndigheten).

Vattenförekomsten bedöms inte uppnå god kemisk status för ytvatten på grund av halterna av
kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE). Detta gäller för samtliga kustvattenförekomster i Sverige. Ett undantag i form av mindre stränga krav har därför satts för dessa ämnen.
Skälet för undantag som anges av Vattenmyndigheten är att det bedöms vara tekniskt omöjligt att
sänka halterna av PBDE och kvicksilver till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus,
Därmed har MKN med avseende på kemisk status satts till God kemisk status med undantag för
PBDE och kvicksilver. För aktuell vattenförekomst finns även en hög påverkan från båttrafik och
hamnar som ställvis medför höga halter av Tributyltenn (TBT) (Vattenmyndigheten, 2020). Enligt
miljöövervakningen längs Bohuskusten överskrids gränsvärdet för TBT i sediment i samtliga
mätpunkter på västkusten och att TBT förekommer i halter som kan vara problematiska för
sedimentlevande organismer från Strömstad i norr till Göteborg i söder. Småbåtshamnar anses som
punktkällor för utsläpp av TBT men även uppställningsplatser, hamnar och varv där det hanterats
båtbottenfärger är möjliga punktkällor. För aktuell vattenförekomst anges betydande påverkan från
punktkällor i form av förorenade områden där anslutande Källö-Knippla gäst- och fiskehamn samt
Rörö hamn särskilt utpekas. Det förekommer även betydande påverkan från diffusa källor som
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transport och infrastruktur, näringspåverkan från anslutande vattenområden och atmosfärisk
deposition.

Konsekvenser
Planerad utbyggnad av bostäder, strandpromenad och småbåtshamn innebär en ökning av dagvattenflöden i berört vattenområde. Beroende på hur dagvattnet omhändertas kan detta även leda till ökad
närsalts- och föroreningsbelastning på vattenmiljön i det blivande hamnområdet. Om en ambitiös
fördröjning och rening av dagvattnet sker kan denna påverkan minskas väsentligt eller undvikas helt.
Vidare kan även planerad hamnverksamhet ge upphov till en viss ökad närsalt- och föroreningsbelastning samt uppvirvling av förorenade sediment. Hamnverksamheten kan även lokalt påverka
underliggande biologiska kvalitetsfaktorer negativt (bland annat makroalger och gömfröiga växter,
bottenfauna och syrgasförhållanden). Det går därmed inte att helt utesluta att planförslaget i viss mån
kan bidra till att försvåra möjligheterna att upprätthålla respektive uppnå god ekologisk och kemisk
status i berörd ytvattenförekomst.
Samtidigt utgör planområdet en mycket liten del av berörd ytvattenförekomst och den ökning av
föroreningar och närsalter som aktuellt planområde medför bedöms vara obetydlig i jämförelse med
de mängder av närsalter och föroreningar som vattenförekomsten Källö fjord tillförs genom bidrag från
utsjön. Vidare bedöms planerad sanering på land som innebär att förorenade massor schaktas bort,
bidra till att minska risken för utsläpp av föroreningar från mark orsakade av tidigare varvsverksamhet
inom området. Detta kan ha en positiv inverkan på kvalitetsfaktorer som berör ytvattenförekomstens
kemiska status. En sanering av berörda sediment skulle därmed ytterligare bidra till denna positiva
inverkan, särskilt med tanke på att sedimenten idag innehåller halter av vissa metaller och andra
föroreningar som överskrider gällande gränsvärden för miljökvalitetsnormer för prioriterade och särskilt
förorenade ämnen. Trots att planförslaget i viss mån kan försvåra möjligheterna att upprätthålla
respektive uppnå god status, bedöms denna påverkan inte vara så stor att någon kvalitetsfaktor
försämras eller att möjligheterna till att uppnå miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet i Källö fjord
äventyras.
Dock medför många små exploateringar inom berörd kustvattenförekomst var och en med små bidrag
till den totala förorenings- och näringsämnesbelastningen i vattenförekomsten, vilket sammantaget
kan bidra till försämrad status, varför man om möjligt bör försöka minska dagvattenpåverkan och
föroreningsspridning från alla utbyggnadsområden.
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Samlad bedömning
I Tabell 6.1 har en sammanvägd konsekvensbedömning gjorts för varje miljöaspekt, enligt en färgkodad
skala. Konsekvenserna kan vara såväl negativa som positiva och omfattar både tillfälliga och bestående
konsekvenser som kan uppstå på kort, medellång eller lång sikt.
Skala - miljökonsekvenser
Stora positiva

Medelstora
positiva

Små positiva

+++

++

+

Inga eller
obetydliga
0

Små negativa

Medelstora
negativa

-

--

Stora negativa
---

Tabell 6.1 Samlad bedömning

Miljöaspekt
Geotekniska
förhållanden
+

Föroreningar i mark
+

Föroreningar i sediment

--

Risk för översvämning/
klimatpåverkan
-

Riksintresse 4 kap
högexploaterad kust

0

Naturmiljö, artskydd och
strandskydd
-

Marin miljö

--

Samlad bedömning
Risken för stabilitetsproblem ökar tillfälligt under själva byggtiden men på
lång sikt kommer stabilitetsförhållandena inom planområdet att förbättras.
Detta innebär att rasrisken minskar vilket även minskar risken för att
skada uppstår på byggnader och omgivande miljö. Konsekvenserna för
såväl människors hälsa som miljön blir små positiva till följd av planerade
förstärkningsåtgärder.
De ytliga jordlagren ska saneras vilket i jämförelse med nollalternativet
innebär en förbättring av föroreningssituationen inom planområdet. Under
sanerings- och byggtiden ökar risken för föroreningsspridning men på sikt
bedöms konsekvenserna blir små positiva, trots att en del av
föroreningarna lämnas kvar.
Planförslaget omfattar inga saneringsåtgärder av sedimenten samtidigt
som området bedöms bli mer tillgängligt för allmänheten. Riskerna för att
människor och miljö utsätts för negativ påverkan orsakad av sedimentföroreningar blir därmed något högre, vilket i sin tur bidrar till medelstora
negativa konsekvenser.
De rekommendationer som ges i Handboken Stigande vatten (Västra
Götalands och Värmlands län, 2011) följs, vilket är positivt. Det går trots
det inte att utesluta, med de underlag som funnits tillhands, att viss risk
för negativ påverkan från klimatförändringar kan kvarstå för planerade
åtgärder inom planområdet och/eller för omkringliggande befintlig
bebyggelse. Hur stor risken är, och hur stora eller små eventuella
konsekvenser av havsnivåhöjningar och översvämningar kommer att bli
är dock mycket svårbedömt eftersom framtida havsnivåer inte helt går att
förutsäga.
Planområdet ligger inom ett område där tätortsutveckling kan tillåtas
enligt kommunens översiktsplan, varför planförslaget inte bedöms stå i
konflikt med riksintresset. Utbyggnaden bidrar till att öka tillgängligheten
till strandkanten samtidigt som den marina miljön kan påverkas negativt.
Samtidigt utgör planområdet ett redan exploaterat område varför de
sammantagna konsekvenserna för riksintresset bedöms som obetydliga.
Konsekvenserna för naturmiljön på land bedöms bli obetydliga till små
negativa. Detta beror främst på att fyra träd som är värdefulla för insektslivet kommer att avverkas. Planförslagets påverkan på strandskydd,
berörd flora, fågellivet och skyddade arter bedöms som obetydlig.
Konsekvenserna för den marina miljön bedöms blir medelstora negativa
till följd av planerad utbyggnad på land och föreslagen småbåtshamn.
Detta beror bland annat på ökad båttrafik, grumling, närsalts- och
föroreningsspridning, visst biotopbortfall och skuggning av bottnar, men
även på ökad dagvattenpåverkan från land.
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Miljökvalitetsnormer för
vatten
-

Utbyggnaden kan i viss mån bidra till att försvåra möjligheterna att uppnå
miljökvalitetsnormerna i berörd ytvattenförekomst. Påverkan bedöms
dock inte så stor att någon kvalitetsfaktor försämras eller möjligheterna
att uppnå miljökvalitetsnormerna äventyras.
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Miljökvalitetsmål
Nationella miljökvalitetsmål
Detaljplanen har relaterats till de 16 nationella miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat ska utgöra
utgångspunkt för samhällets miljöarbete. Av de sexton miljömålen har fyra bedömts vara särskilt
relevanta för den här planen, nämligen mål nummer 4, 10,15 och 16, se Tabell 7.1. I Tabell 7.2 finns
en översiktlig bedömning av hur målen påverkas av planen. Bedömningen gäller främst lokalt i
planområdet och dess närmaste omgivning.
Tabell 7.1 De nationella miljömålen. Relevanta miljömål är fetmarkerade.
De nationella miljömålen
1 Begränsad klimatpåverkan

9

Grundvatten av god kvalitet

2 Frisk luft

10

Hav i balans samt levande kust och skärgård

3 Bara naturlig försurning

11

Myllrande våtmarker

4 Giftfri miljö

12

Levande skogar

5 Skyddande ozonskikt

13

Ett rikt odlingslandskap

6 Säker strålmiljö

14

Storslagen fjällmiljö

7 Ingen övergödning

15

God bebyggd miljö

8 Levande sjöar och vattendrag

16

Ett rikt växt- och djurliv

Tabell 7.2 Bedömning av planförslagets påverkan på de nationella miljökvalitetsmålen.

Miljökvalitetsmål Planens lokala Positiv (+)
Kommentar
miljöpåverkan* eller negativ
(1-liten, 3-stor) (-) påverkan
4

Giftfri miljö

10 Hav i balans
samt levande
kust och
skärgård

2

+/-

Målet syftar till att minska förekomsten av hälso- och
miljöfarliga ämnen i miljön. Ett förverkligande av
planförslaget innebär att förorenad mark till viss del
saneras, vilket innebär en positiv påverkan på
möjligheten att uppnå målet. Å andra sidan kommer
föroreningar i sediment att lämnas kvar samtidigt som
strandområdet i större utsträckning tillgängliggörs för
allmänheten. Detta påverkar målet i negativ riktning.

2

-

Målet syftar bland annat till att bevara den marina
biologiska mångfalden samt natur- och kulturvärden.
Konsekvenserna för den marina miljön har tidigare i
MKBn bedömts blir medelstora negativa
till följd av planerad utbyggnad på land och föreslagen
småbåtshamn. Detta bland annat beroende på ökad
båttrafik, grumling, närsalts- och
föroreningsspridning, visst biotopbortfall och
skuggning av bottnar, men även på ökad
dagvattenpåverkan från land.
Sammantaget bedöms ovanstående påverka målet i
negativ riktning.

15 God bebyggd
miljö

1

+/-

Målet syftar till att den bebyggda miljön ska vara
hälsosam och att natur- och kulturvärden ska tas
tillvara. Enligt planförslaget ska den gamla varvsmiljön
värnas och goda förutsättningar ska ges för
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återvinning av avfall och cykelparkering. Detta
påverkar målet i positiv riktning.
Som nämnts ovan i MKB:n går det, trots de åtgärder
som Öckerö kommun planerar att vidta av hänsyn till
stigande havsnivå, inte att helt utesluta att viss risk för
negativ påverkan från klimatförändringar kan kvarstå
för planerade åtgärder inom planområdet och/eller för
omkringliggande befintlig bebyggelse. Hur stor risken
är, och hur stora eller små eventuella konsekvenser
av havsnivåhöjningar och översvämningar kommer att
bli är dock mycket svårbedömt eftersom framtida
havsnivåer inte helt går att förutsäga.
Som nämnt ovan i mål 4 Giftfri miljö kommer ett
förverkligande av planförslaget innebära att förorenad
mark till viss del saneras, vilket innebär en positiv
påverkan på möjligheten att uppnå målet. Å andra
sidan kommer föroreningar i sediment att lämnas kvar
samtidigt som strandområdet i större utsträckning
tillgängliggörs för allmänheten. Detta påverkar målet i
negativ riktning.
16 Ett rikt växtoch djurliv

1

-

Målet syftar till att bevara den biologiska mångfalden,
samt att ekosystem och arters livsmiljöer ska värnas.
Planförslaget innebär att träd avverkas, samt att de
marina värdena påverkas negativt, vilket
sammantaget medför att målet påverkas i negativ
riktning.

* 1=liten, 2=måttlig, 3=stor.

Regionala miljömål
De regionala miljömålen i Västra Götaland är samma som de nationella miljökvalitetsmålen, men med
regionala tilläggsmål för respektive miljökvalitetsmål. I Tabell 7.3 listas de tilläggsmål som
planförslaget berör, och en bedömning görs av huruvida planen bidrar till måluppfyllandet eller ej.
Tabell 7.3 Regionala miljömål och bedömning av planförslagets påverkan på målen.

Miljökvalitets Regionalt
mål
tilläggsmål

Planens
lokala
miljöpåver
kan*
(1-liten, 3stor)

Positiv (+)
eller
negativ (-)
påverkan

Kommentar

4. Giftfri miljö

Alla områden med
mycket stor risk
eller stor risk för
människors hälsa
eller miljön ska
åtgärdas

1

-

Förorenad mark kommer till viss del att
saneras, medan förorenat sediment
kommer lämnas och därmed göras mer
tillgängligt för allmänheten. Målet
påverkas i negativ riktning.

10. Hav i
balans samt
levande kust
och skärgård

Bevarade grunda
marina ekosystem

2

-

Ålgräsängarna kommer att påverkas
negativt av planförslaget, vilket beskrivits
tidigare i MKBn.

15. God
bebyggd miljö

Lätt att gå, cykla
och åka kollektivt

1

+

Parkeringstalet för bil har sänkts till 0,5.
För att väga upp för detta har
parkeringstalet för cykel angetts till 20
cykelplatser/1000m2 BTA, vilket bedöms
påverka målet i positiv riktning.

2021-03-24 | 50(54)

Uppdragsnr: 1070359 Version: 3
Miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan för f.d. Knippla varv, Öckerö kommun |

15. God
bebyggd miljö

16. Ett rikt
växt- och
djurliv

Samhället
anpassas till klimatförändringarna

1

-

De planeringsriktlinjer som anges i den
regionala handlingsplanen följs eftersom
höjdsättningen av planerade bostäder är
högre än vad det högsta beräknade
havsvattenståndet vid klimatscenario 8,5
är. Även Stigande vatten följs vilket är
positivt. Vissa små risker bedöms dock
ändå kvarstå, eftersom framtida scenarier
är förknippade med stora osäkerheter.

God miljö för
pollinerare

1

-

Fyra träd som har bedömts vara viktiga för
insektslivet kommer att avverkas, vilket
påverkar målet i negativ riktning.

Lokala miljömål
Öckerö kommun har ingen särskild plan eller strategi kopplad till miljö eller hållbarhet.
Ett av kommunens övergripande mål för mandatperioden 2019-2022 är att kommunens miljöpåverkan
ska minska. I målbeskrivningen nämns bland annat att man ska verka för ett renare hav och att
bostadsmiljöer ska vara hållbara. Ett förverkligande av planförslaget bedöms inte bidra till ett renare
hav, men kan möjligtvis bidra till hållbara bostadsmiljöer eftersom nybyggda bostäder ofta ger bättre
förutsättningar för en hållbar livsstil (fler cykelparkeringar, energisnålare byggnader, bättre
avfallshantering etc.).
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Uppföljning och övervakning
Enligt 6 kap 11 § miljöbalken ska en redogörelse ges för de åtgärder som planeras för
uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen
medför. Den betydande miljöpåverkan som ett genomförande av denna aktuella plan medför,
bedöms främst beröra marin miljö och förorenade sediment.
Nedan följer en sammanfattning av den uppföljning och övervakning som identifierats och
beskrivits i MKBn:
• Enligt förslag ovan bör ny strandskoning efter genomförd avschaktning utformas så att
makroalger och annan hårdbottenflora och -fauna enkelt kan återetableras efter
utbyggnad. Eventuellt bör marinbiologisk expertis medverka under projektering och
utläggning av strandskoning för att säkerställa att detta sker.
• Inför genomförande av geotekniska åtgärder (avschaktning vid strandkant för att få en
släntlutning på 1:2, samt sänkning av markytan) behöver det utredas huruvida dessa
schaktningar innebär att den gamla förorenade havsbotten under
sprängstensutfyllnad som beskrivits ovan nås, och hur detta påverkar spridning av
föroreningar.
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