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Sammanfattning
Bakgrund
Öckerö kommun upprättar detaljplan för en kretsloppspark, vilket innebär en
utökad återvinningscentral, inom ett verksamhetsområde norr om färjeläget på
Hönö. Området finns upptaget som verksamhetsområde i ÖP05 (1), och
användningen är inte tänkt att ändras till kommande ÖP.
Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är att möjliggöra en samlad
bedömning av den inverkan planens genomförande får på miljön, människors
hälsa och hushållning med mark, vatten och andra resurser.
Alternativ
Alternativa lokaliseringar av återvinningscentralen har gjorts inom ramen för
kommunens arbete med detaljplaneringen. De lokaliseringar som studerats
närmare har utöver denna detaljplans område varit att behålla nuvarande
anläggning Öckerö Kärrsvik eller att förlägga en ny anläggning vid Hönö Pinan
mellan Tärnvägen och väg 155. Båda de alternativen har förkastats då arealerna
varit för små för en långsiktigt hållbar verksamhet.
I MKB:n jämförs planförslaget med ett nollalternativ. Nollalternativet innebär en
situation år 2025 om planen inte är genomförd, det vill säga att nuvarande
återvinningscentral fortfarande är i bruk.
Planförslag
Planförslaget avser att möjliggöra utbyggnad av en återvinningscentral.
Återvinningscentralens tänkta funktion är att möjliggöra sortering av avfall så att
detta kan bortforslas från Öckerö kommun sorterat.
Återvinningscentralens placering stämmer bra överens med närhetsprincipen, det
vill säga den lagstiftning som beskriver att avfall ska hanteras och behandlas så
lokalt som möjligt.
Ytan som planeras är cirka 12500 kvadratmeter och större delen av ytan väntas
hårdgöras. Planområdet är idag detaljplanerat som reningsverk. Området används
idag till en del som avstjälpningsplats, medan den största delen av marken är
naturmark vilken huvudsakligen utgörs av klipphällar.
Planområdet är beläget nära öns färjeläge och genomfartsled och inom det
befintliga verksamhetsområdet Pinan.
Tillfart till återvinningscentralen är tänkt att ske i det sydvästra hörnet med
möjlighet till köbildning inne på området.
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Miljökonsekvenser
MKB:n har avgränsats till att behandla kulturmiljö, naturmiljö, friluftsliv, buller,
luftkvalitet, risk och säkerhet, mark och vatten samt masshantering.
Planområdet är idag planlagt för teknisk anläggning avloppsreningsverk, men är
inte exploaterat och uppfattas därför huvudsakligen som naturmark.
Miljökonsekvenserna av de förändringar planförslaget medger påverkar framförallt
miljön genom den ökade trafikmängden och den utjämning och terrassering av
områdets marknivåer som krävs för att möjliggöra verksamhetsområdet.
Området är beläget inom riksintresset högexploaterad kust, liksom hela Öckerö
kommun. De förändringar planförslaget innebär bedöms utgöra tätortsnära
utveckling och inte påverka möjligheterna för friluftsliv. Förslaget bedöms därför
som möjligt att genomföra utan negativ påverkan på riksintresset.
Planförslaget medför en trafikökning. Då ökningen sker i ett befintligt
verksamhetsområde, och innebär en minskning av tunga avfallsfordon tvärs ön,
bedöms effekterna av trafikökningen som försumbara ur bullersynpunkt.
Luftkvaliteten bedöms inte påverkas av trafikökningen då mängden tillförda
föroreningar är liten och vinden på platsen kommer att föra bort dem och inte
orsaka lokala problem för mänsklig hälsa.
Av detaljplanen framgår att allt vatten ska renas före utsläpp till recipient. Det
handlar främst om att fördröja och rena allt dagvatten från kretsloppsparken före
utsläpp i havet. Dagvatten från parkeringsanläggningen passerar oljeavskiljare för
att sedan ledas ut i befintligt dagvattenledningssystem, och dagvatten från
naturmarken fördröjs lokalt före avledning till recipient. Åtgärder för hur hantering
av dagvatten ska ske redovisas i planens dagvattenutredning.
Området som förbereds för verksamheten kommer att kräva markarbeten i form
av sprängning, schaktning och utfyllnad. Markberedningen medför konsekvenser
främst genom en förändrad landskapsbild, men också genom att området
klimatsäkras genom att höja marknivån så att framtida havsnivåhöjningar ger en
lägre påverkan på platsen.
Planförslaget bedöms inte bidra till någon negativ påverkan på möjligheten att
uppfylla miljömålen Frisk luft, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt och djurliv.
Planförslaget bedöms heller inte innebära ökade svårigheter att uppfylla någon
miljökvalitetsnorm (MKN).
Verksamhetsområden riskerar alltid att medföra miljöpåverkan, men den
sammanvägda bedömningen är att planförslaget med föreslagna åtgärder inte
bedöms ge upphov till betydande miljöpåverkan med särskilda krav på
uppföljning. Uppföljning sker genom fortlöpande miljöprövningar och
bygglovshantering.
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1.

Inledning

1.1

Bakgrund och syfte
Öckerö kommun upprättar en detaljplan för en återvinningscentral inom ett
verksamhetsområde norr om färjeläget på Hönös östra sida (Figur 1). Färjeläget
är den naturliga infarten/utfarten till kommunen. Området finns upptaget som
verksamhetsområde i kommunens ÖP05 (1), och pågående översiktsplanearbete
har också fortsättningsvis utpekat området med samma typ av markanvändning.
En placering av en återvinningscentral i detta läge kan anses vara strategiskt och
möjliggöra en ökad grad av avfallsinsamling inom kommunen. Placeringen
stämmer också väl överens med den så kallade närhetsprincipen, vilken beskriver
att avfall ska omhändertas och bearbetas så lokalt som möjligt.
Återvinningscentralen är också tänkt att bättre uppfylla den så kallade
avfallstrappan där man i första hand ska försöka motverka att avfall uppkommer, i
andra hand återanvända avfallet, i tredje hand återvinna och i sista hand
deponera avfallet. Återvinningscentralen är tänkt att bidra till ett ökat
kretsloppstänkande och återvinning. Detta sker främst genom den returbutik som
planen omfattar och som är tänkt att sälja secondhand och returmaterial från
återvinningsstationens insamling.
För alla detaljplaner ska en behovsbedömning göras med syfte att avgöra om
genomförandet av planen kan antas leda till betydande miljöpåverkan eller inte.
Om så är fallet ska en miljöbedömning göras. Användning av mark för
industriändamål kräver alltid MKB.
Kommunen utgick från att en miljökonsekvensbeskrivning för detaljplanen skulle
behöva upprättas och utvecklas i flera steg, varför den från början gjordes som en
MKB med en preliminär miljöbedömning av betydande miljöpåverkan. Någon
avgränsning eller dialog med Länsstyrelsen om innehåll har inte skett, eftersom
MKB:n är bred till sin karaktär och utförd i tidigt skede i syfte att kunna preciseras
och utvecklas under planens samråd och granskning.
Kontroll av frågor har även gjorts i en
behovsbedömning utförd enligt PBL 5 kap
18 § och miljöbalken 6 kap 11 § (MB) för
aktuell detaljplan (2016-02-02).
Behovsbedömningen visar att området ur
allmän synpunkt är lämpligt för en
utbyggnad av denna typ av verksamhet. Då
området föreslås tas i anspråk för
avfallssorteringsändamål upprättas
miljökonsekvensbeskrivning.
Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) för detaljplan är att möjliggöra en
samlad bedömning av den inverkan planens
genomförande får på miljön, människors

Figur 1 Översiktskarta med
planområdet markerat i rött.
Kartmaterial från eniro.se.
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hälsa och hushållning med mark, vatten och andra resurser. Arbetet med
miljöbedömning och MKB innebär att miljöaspekter och miljöåtgärder integreras i
planen så att en hållbar utveckling främjas för att bland annat uppfylla uppsatta
miljömål och krav i gällande lagstiftning. MKB:n utgör ett beslutsunderlag för
kommunens politiker inför antagande av planen, men syftar också till att ge
allmänheten och berörda tjänstemän en samlad bild av planens
miljökonsekvenser.
Den aktuella planen innebär att en del av ett verksamhetsområde som idag är
detaljplanerat som verksamhetsmark för reningsverk och består av naturmark och
schaktområde istället ska användas till att husera en återvinningscentral. Tanken
är att återvinningscentralens placering ska uppmuntra till inlämning av sorterat
avfall.

2.

Avgränsning
2.1

I tid

Den tidsmässiga avgränsningen har gjorts utifrån möjlighet och önskemål om
genomförande av byggnationen till år 2025. Nollalternativet innebär en situation
år 2025 då planen inte genomförs.

2.2

I rum

MKB:n behandlar de konsekvenser som detaljplanen medför inom planområdet
(Figur 2), men översiktligt även konsekvenser som den kan medföra på
kringliggande områden.

Figur 2. Planområdets yttre gräns markerat med rött, samt utredningsområdet i
lila. Kartmaterial från Lantmäteriet och Öckerö kommun.
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2.3

I sak

MKB:n fokuserar på de aspekter som kan medföra betydande miljöpåverkan och
på hur planen påverkar möjligheterna till att uppfylla befintliga
miljökvalitetsnormer, miljömål och hur den påverkar områdets ekosystemtjänster.
För den kommande verksamheten på platsen krävs tillstånd för mellanlagring av
farligt avfall enligt miljöbalkens 9 kapitel, miljöprövningsförordningen (SFS
2013:251). Tillståndsansökan avses i dagsläget omfatta verksamhetskoder i
enlighet med miljöprövningsförordningen 29 kap. 2, 3 och 10 §§. Verksamheten
omfattas också av industriutsläppsförordningen (SFS 2013:250) som följd av den
planerade hanteringen av farligt avfall. De frågor som är relevanta för själva
verksamhetens utövande hanteras i tillståndsansökan med särskild MKB parallellt
med detaljplaneprövningen.
Utifrån behovsbedömningen har MKB:n till detaljplanen avgränsats till att främst
hantera:
•
Dagvattenhantering inom området
•
Bullerstörningar från verksamheten och trafik till och från området
•
Befintligt vindkraftverk och eventuell risk kopplad till detta
•
Möjlighet till att förhindra nedskräpning av havsmiljön från flygande
föremål
•
Rödlistade arter funna vid naturvärdesinventering

3.

Mål och krav
3.1

Miljömål

Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljökvalitetsmål (miljömål) för en hållbar
samhällsutveckling. Det innebär att nuvarande och kommande generationer ska
tillförsäkras en hälsosam och god miljö utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska
aspekter. Många av miljömålen kopplar till olika ekosystemtjänster.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har utifrån de nationella miljömålen tagit
fram regionala tilläggsmål för Västra Götalands län i september 2015 (2).
Med utgångspunkt i de nationella och regionala miljömålen har Öckerö kommun
tagit fram lokala miljömål (3), vilka kopplar till de nationella miljömålen. I Öckerö
kommun har man arbetat med miljömål inom områdena; friskt vatten, energi och
klimat, konsumtion och avfall, god livsmiljö samt inspirerande natur- och
kulturmiljö.
Dessa fem områden kopplar till de nationella paraplymålen: Bara naturlig
försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag,
Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, God
bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö,
Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt och djurliv.
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MKB:n innehåller en avstämning mot relevanta nationella, regionala och lokala
miljömål. De nationella miljömål som har bedömts vara relevanta för den här
MKB:n är:
•
Begränsad klimatpåverkan
•
Frisk luft
•
Hav i balans samt levande kust och skärgård
•
God bebyggd miljö
•
Ett rikt växt- och djurliv

3.2

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är juridiskt bindande styrmedel som regleras i
miljöbalkens femte kapitel. En miljökvalitetsnorm ska tas fram på vetenskapliga
grunder och ange den miljökvalitet som människan och/eller miljön kan anses
tåla. För närvarande finns miljökvalitetsnormer för:
•
Luftkvalitet (utomhusluft) omfattande kvävedioxid, kväveoxider,
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, bly, partiklar och ozon
•
Buller
•
Fisk- och musselvatten
•
Vattenförekomster
MKB:n hanterar en översiktlig avstämning mot MKN, främst då
miljökvalitetsnormerna för vatten vilka bedöms vara de normer som är av
relevans för den konsekvensbeskrivna detaljplanen.

4.

Alternativ
4.1

Studerade alternativ

Idag ligger Öckerö återvinningscentral Kärrsvik på Hönös västra sida och man
hanterar där kommunens avfall. I framtiden räknar man med ökade
avfallsmängder, liksom även hantering av matavfall på återvinningscentralen. Ett
alternativ till att bygga en ny återvinningscentral kunde vara att bygga om den
nuvarande. Då en ökning av mängden avfall som hanteras på platsen förväntas
innebär detta ökad trafik över ön och genom bostadsområden.
Kommunen har i sin lokaliseringsutredning studerat två ytterligare alternativ
(Figur 3). Dels att bibehålla befintlig verksamhet på befintlig plats, och dels
möjligheten att lokalisera återvinningscentralen mellan Göteborgsvägen och
Tärnvägen. Båda alternativen har förkastats då områdena bedömts vara för små
för en långsiktigt hållbar avfallshanteringsverksamhet.
För att minska påverkan från tung trafik över ön och genom bostadsområden har
kommunen föreslagit Pinans verksamhetsområde som lämplig plats, mycket med
tanke på närheten till genomfartsled (väg 155) och förenklad bortforsling av
avfall. I samband med nybyggnationen planerar kommunen även att förse
anläggningen med en komprimator som utöver att minska mängden transporter
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inom kommunen också kan minska mängden transporter med avfall från
kommunen.
Fortsättningsvis hanterar denna MKB endast det för detaljplanläggning aktuella
området inom verksamhetsområdet Pinan.

Figur 3. Studerade alternativa lägen. Detaljplanens läge i nordväst (1), studerat
förslag mellan Göteborgsvägen och Tärnvägen (2), samt nollalternativet med
nuvarande återvinningscentral i Kärrsvik (3). Kartunderlag från eniro.se.

4.2

Nollalternativ

Nollalternativet är ett jämförelsealternativ som innebär en situation år 2025 då
planen inte genomförs, men övriga förändringar i kommunen genomförs.
Miljökonsekvenserna jämförs mot nollalternativet.
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I och med att området idag är planlagt som reningsverk har det i samband med
denna MKB antagits att området inte kommer att behövas till
reningsverksanläggning i framtiden och att kommunen därför utsett området till
ändamålet avfallsanläggning.
För planförslaget innebär därför nollalternativet att befintlig markanvändning med
naturmark samt område med avstjälpta massor kvarstår. Avfallshanteringen sker
då även fortsättningsvis på den idag befintliga återvinningscentralen vid Kärrsvik.
Med avfallshanteringen kvar på platsen vid Kärrsvik kommer detta medföra att
dagens tunga trafik, samt vid ökad verksamhet ett ökat antal tunga transporter,
för bortforsling av avfall kör på väg 155 en längre sträcka, vilket i sin tur medför
trafikbuller och utsläpp av luftföroreningar från fordonstransporter i anslutning till
befintliga bostadsområden.
Marken vid Kärrsvik har behov av sanering då där påträffats höga halter av bland
annat PCB vid markundersökningar. Att genomföra en sådan sanering samtidigt
som verksamhet pågår kommer att sänka kapaciteten på platsen ytterligare.
Flyttas verksamheten beror saneringen av kommande markanvändning.

5.

Övergripande förutsättningar
5.1

Kommunal planering

Öckerö kommun har en gällande översiktsplan (ÖP05) antagen av
kommunfullmäktige 2006 (1). En ny översiktsplan är också under arbete, men
efter avstämning med kommunens pågående översiktsplanearbete har ingen
skillnad på områdets planerade användning identifierats. Det planerade området
är beläget inom ett område som båda översiktsplanerna tar upp som
verksamhetsområde.
Området är idag detaljplanerat som område för reningsverk, men används inte
som detta utan huvudsakligen som naturmark och avstjälpningsplats för massor.
Det område där butikslokal samt industritvätt för fordon planeras är idag planerad
som verksamhetsområde, och det område som planeras för parkering används
idag som parkering.

5.2

Riksintressen

I miljöbalken 4 kap redovisas särskilda bestämmelser för hushållning med mark
och vatten för vissa områden i landet. I 4 kap 2§ redovisas områden där
turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska
beaktas. I 4 kap 4§ redovisas områden där fritidsbebyggelse får komma till stånd
endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.
Hela Öckerö kommun omfattas av riksintresset högexploaterad kust. Detta
innebär att nybyggnation och planering endast får komma till stånd i anslutning till
befintlig bebyggelse och som tätortsnära utveckling. Inom riksintresset ska också
särskild hänsyn tas till friluftslivet samt de samlade natur- och kulturvärdena.
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I Länsstyrelsens remiss om förslag på utökade områden för riksintresse för
friluftslivet finns hela Öckerö kommun föreslaget som ett sådant område.
Remissförslaget är ännu inte antaget och bedöms vara av mindre betydelse för
detaljplanen i och med att friluftslivet på platsen idag är begränsat.

5.3

Byggnadstekniska förutsättningar

För att kunna nyttjas för avfallssorteringsändamål behöver planområdet jämnas
ut. För att området ska vara säkert även vid en framtida havsnivåhöjning är det
enligt den tekniska förstudien (4) önskvärt att området fylls upp till en höjd över
havsytan av minst 2,5 meter. Detaljplanen har i samrådsskedet ingen
höjdsättning, men sätter en lägsta golvhöjd för byggnader där miljöfarligt avfall
hanteras till 3,5 meter, något som gör att riskerna vid översvämning minskar.
Ungefär 5800 kvadratmeter av området är berg, och cirka 6200 kvadratmeter
utgörs av jordlager med okänt djup. Hela markområdet behöver anpassas för tung
trafik.
Förutsättningarna innebär att området kräver åtgärder i form av sprängning,
schaktning och utfyllnad för att kunna användas till den tänkta verksamheten.

5.4

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är sådana funktioner som ekosystemen bidrar med till
samhället. Dessa brukar delas in i stödjande, reglerande, försörjande och
kulturella. Stödjande ekosystemtjänster handlar om hur naturen bidrar med
biologisk mångfald, ekologiska samspel, bördighet och möjligheter till habitat för
olika arter. Reglerande ekosystemtjänster handlar istället om naturens möjligheter
att bidra med pollinering, vattenrening, minska påverkan på luftkvaliteten och
effekter av buller liksom klimatanpassning och skydd mot extremt väder. När man
talar om kulturella ekosystemtjänster är det naturens möjligheter att bidra till den
allmänna hälsan, ge sinnliga upplevelser, bidra till sociala interaktioner samt
inspirera till naturpedagogik och andlighet. Den fjärde kategorin av
ekosystemtjänster, de försörjande, visar på naturens förmåga att bidra till
människans samhälle genom sin produktion av mat, färskvatten och material, till
exempel träråvara.
Inom planområdet finns idag begränsat med ekosystemtjänster, men några har
ändå bedömts vara relevanta för denna MKB. Det handlar om biologisk mångfald,
vattenrening, buller, klimatanpassning och sociala interaktioner eftersom dessa
ekosystemtjänster bedöms kunna påverkas av planens genomförande.
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6.

Planförslag
Planförslaget innebär att mark som tidigare varit planerat som
avloppsverk/reningsverksanläggning övergår till att vara planerad som
återvinningscentral. Detaljplanen visas i Figur 3 samt beskrivs i sin helhet i
planhandlingarna.

Figur 4. Planförslaget där återvinningscentralen markerats med blålila,
parkeringen med grått och personalbyggnad samt tvätthall för bilar med orange.
Grön markering är naturområde och turkosblå vattenområde. Skyddsområdet för
vindkraftverket framgår av prick-linje-cirklar i övre högra hörnet.

6.1

Verksamheter

Detaljplaneläggningen avser möjliggöra användning av ett mindre område på
omkring 12500 kvadratmeter inom ett större verksamhetsområde till att skapa en
återvinningscentral. Området är idag detaljplanerat som vattenreningsverk, men
utgörs till stor del av schaktpåverkad mark samt klippor och hällmark.
Detaljplanen omfattar även parkering och parkeringsgarage, samt arbetslokaler
och butikslokaler på mark som idag används som parkering respektive
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verksamhetsfastighet. Inom en del av området planeras också för fordonstvätt.
Inom det detaljplanelagda området står idag ett vindkraftverk som producerar
energi.

6.2

Trafik

Väg 155 är viktig för alla boende och verksamma inom Öckerö kommun då den
utgör en länk till fastlandet i och med sin färjeförbindelse. Pendlande till och från
Öckerö kommun passerar verksamhetsområdet på väg 155 och trafikmängden på
väg 155 är cirka 7200 fordon/dygn samt närmare 600 fordon under en timme
med högtrafik. Ungefär 11 procent av fordonen på riksvägen är tung trafik.
Enligt trafikutredningen är det att vänta maximalt ytterligare 500 fordon per dygn
som har återvinningscentralen som målpunkt under återvinningscentralens
öppettider en dag under högsäsong. Två förslag på tillfart till planområdet har
getts i trafikutredningen. Planen förespråkar en infart i det sydvästra hörnet där
köande besökare kan stå i kö inom själva fastigheten.
Busshållplatser ﬁnns i anslutning till entrén mot verksamhetsområdet vid
färjeläget. Där finns också en cykelparkering, samt en pendelparkering för bil.

6.3

Teknisk försörjning

Ett V/A-system är tänkt att hantera det avlopps- och spillvatten som uppstår vid
verksamhetens personalbyggnad, liksom för den del av verksamheten som tvättar
fordon. En särskild dagvattenutredning ska göras för planområdet. Innan
dagvatten från områdets hårdgjorda ytor och tak släpps i recipienten Stora
Kalvsund ska allt dagvatten renas. Detta kan göras genom att vattnet tillåts
passera sediment- och oljeavskiljare, men ska beskrivas närmare i
dagvattenutredningen. I den brandtekniska utredningen (5) finns kring området
förslag på ett dike som ska ta hand om överskottsvatten vid extrema väder när
kapaciteten i oljeavskiljarna inte hinner med. Diket ska samla och fördröja
överskottsavrinningen för att leda det till oljeavskiljarna när kapacitet åter finns.
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7.

Förutsättningar och konsekvenser
I detta avsnitt beskrivs nuvarande förhållanden och förutsättningar, miljöeffekter
som uppstår vid ett genomförande av planen, de miljöåtgärder som har inarbetats
i planförslaget samt de konsekvenser som kan uppstå som en följd av den
föreslagna detaljplanen för de miljöaspekter som bedömts som relevanta (se
avsnitt 2.3 Avgränsning i sak). Det är både negativ och positiv miljöpåverkan som
bedöms och analyseras.

7.1
Särskilda bestämmelser enligt Miljöbalken 4 kap,
Riksintresse
7.1.1

Förutsättningar

Hela Öckerö kommun omfattas av riksintresse enligt miljöbalken 4 kapitlet
avseende högexploaterad kust.
I miljöbalken 4 kap redovisas särskilda bestämmelser för hushållning med mark
och vatten för vissa områden i landet. Av miljöbalken 4 kapitlet 1§ framgår att;
”De områden som anges i 2-8 §§ är, med hänsyn till de natur- och kulturvärden
som finns i områdena, i sin helhet av riksintresse. Exploateringsföretag och andra
ingrepp i miljön får komma till stånd endast om
1. det inte möter något hinder enligt 2-8 §§ och
2. det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och
kulturvärden”.
Bestämmelserna i första stycket 2 och i 2-6 §§ utgör inte hinder för utvecklingen
av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av
anläggningar som behövs för totalförsvaret.”
I 4 kap 2§ redovisas områden där turismens
och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets,
intressen särskilt ska beaktas vid bedömningen
av tillåtligheten av exploateringsföretag eller
andra ingrepp i miljön.
1 4 kap 4§ redovisas områden där
fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i
form av kompletteringar till befintlig
bebyggelse. Om det finns särskilda skäl får dock
annan fritidsbebyggelse komma till stånd,
företrädesvis sådan som tillgodoser det rörliga
friluftslivets behov eller avser enkla fritidshus i
närheten av de stora tätortsregionerna.
7.1.2

Konsekvenser av nollalternativet

Nollalternativet innebär att befintlig
markanvändning kvarstår, vilket inte bedöms
medföra någon påverkan på riksintressena då

Figur 5. Vindkraftverket i områdets
nordöstra hörn.
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naturområdet är tillgängligt. Alternativt används området till byggnation av
reningsverk enligt gällande detaljplan. Skulle området hägnas in och pågående
avstjälpning av massor fortsätta eller öka kan det medföra en negativ påverkan på
främst friluftslivet och den strandnära naturen.
7.1.3

Konsekvenser av planförslaget

Planområdet ligger inom riksintresse enligt 4 kap miljöbalken. Området är idag
detaljplanerat som reningsverk, men har inte nyttjats för ändamålet utan utgörs
idag av naturmark, samt till viss mån också väg och område för avstjälpning av
massor. Detaljplanen bedöms inte påverka möjligheterna för friluftslivet i området
och ingen påverkan på riksintressena kan därför sägas vara aktuell.
7.1.4

Förslag till åtgärder

Inga särskilda åtgärder föreslås.

7.2

Stads- och landskapsbild

7.2.1

Förutsättningar

Planområdet är beläget på Hönös norra strand med utsikt mot Öckerö hamn och
utgörs idag av naturmark. Naturmarken domineras av klippor och hällmark samt
en mindre dunge med träd och högre vegetation i den sydvästra delen. Delar av
planområdet är schaktade, vilket har lett till att naturmarken delvis förlorat sin
karaktär. Strandkanten inom planområdet är inte opåverkad utan har
strandskonats genom förstärkning med sten.
Inom planområdet finns ett vindkraftverk (Figur 4). Vindkraftverket är ett Vestas
V47 – 660/200 kW med en höjd av 50 meter och rotordiameter på 47 meter (6).
Verket är försett med två generatorer varav den mindre arbetar i lägre vindstyrkor
för att hålla nere bullernivåerna. Verket producerar el vid vindar mellan 4 och 25
m/s, vilket ger i snitt 1620 MWh/år. Vindkraftverket är ett landmärke för platsen.
Området kring det detaljplanerade området utgörs av verksamhetsmark.
Väster om detaljplaneområdet finns en skjutbana. Öster om detaljplaneområdet
ligger ett reningsverk. Inom verksamhetsområdet i övrigt finns flertalet
bilverkstäder och däckverkstäder, liksom bygg- och snickeriverksamhet,
markentreprenader samt verksamhet som tillverkar och servar båtar.
Verksamhetsområdets östra delar präglas av rörelser till och från ön då färjeläget
med avgångar in mot Göteborg är beläget här. Här finns cykelförråd och
pendelparkering, liksom ett gatukök och en bussuppställningsplats. Inom området
finns också den dagliga verksamheten ”Gallerian”.
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Figur 6. Till vänster strandskoningen med skytteklubbens stuga i bakgrunden. Till
höger avstjälpta massor och kvarglömda maskiner på området.
7.2.2

Konsekvenser av nollalternativet

Nollalternativet innebär att området kvarstår som naturmark respektive
avstjälpningsplats. Nollalternativet kommer att ha en begränsad påverkan på
landskapsbilden och då främst i form av större högar med massor.
7.2.3

Konsekvenser av planförslaget

Planförslaget innebär att ett mindre stycke hällmark tas i anspråk.
Landskapsbilden kommer inte ändras nämnvärt vare sig sett från land eller hav då
området redan idag omges av industriverksamheter, samt redan idag närmast
vattenbrynet utgörs av schaktområde. Då vindkraftverket är tänkt att stå kvar på
platsen påverkas inte funktionen platsen har som landmärke. Stängsel och
troligen även plantering kommer att utgöra ny front mot vattnet och
omgivningarna. Nya byggnadsvolymer och avskärmade upplag kommer
tillkomma. Området kommer att utrustas med ny belysning som enligt
planförslaget ska vara nedåtriktad. Parkeringen och industribyggnaden kommer
smälta in i området och dess nuvarande användning och bedöms inte påverka
landskapsbilden.
7.2.4

Förslag till åtgärder

Inga åtgärder föreslås.
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7.3

Naturmiljö

7.3.1

Förutsättningar

Planområdet omges av verksamhetsmark, men gränsar även till havet. Idag
består området till stor del av klippor och hällmark med buskage och yngre lövträd
(Figur 8). Öckerö kommuns naturvårdsprogram pekar ut Kråkholmen söder om
verksamhetsområdet som viktigt för fågellivet (7). Kråkholmen är en liten
hällmarksö med en stor häckningskoloni av bland annat skrattmås. Naturvärdena
på Kråkholmen ligger huvudsakligen i skrattmåsarnas stora antal (cirka 100) samt
de särskilda förutsättningarna för växtliv måsarna och deras avföring ger.
Kråkholmens måskoloni bedöms inte påverkas negativt av detaljplanen för
återvinningscentralen, däremot kan en framtida återvinningscentral påverkas av
måskolonin då måsar i sitt födosök gärna letar upp avfall. Kråkholmens läge i
förhållande till planområdet framgår av Figur 8.
Vid naturvärdesinventering genomförd på området under hösten 2015 (Figur 7)
konstaterades vissa naturvärden i det vattenområde som gränsar till den tänkta
återvinningscentralen. Därutöver var det främst en skogsalm och ett krypbjörnbär
(förmodligen skagerracksbjörnbär), båda rödlistade, som var av intresse för
naturvården.
Det möjliga fyndet av skagerracksbjörnbär konstaterades vara ett exemplar av
arten hasselbjörnbär (Rubus wahlbergii) vid efterföljande kompletterande
naturvärdesinventering i början av juli 2016.
Skogsalm (Ulmus glabra)
Skogsalm (Ulmus glabra) är en rödlistad art som främst hotas av almsjuka som är
orsakas av alm angrepp av Ophiostoma novo. Svampen sprids med hjälp av
almsplintborren och trädet missfärgas då och grenar och bladverk påverkas
genom avdöende. För att almsjukan inte ska spridas är det viktigt att träden vid
tecken på angrepp avverkas och bränns. Förhoppningsvis angrips trädet inte och
bör då skötas genom gallring och röjning såsom sedvanligt med jämna, inte alltför
täta, mellanrum. Föryngring av arten bör tillses och skötseln bör anpassas så att
föryngring underifrån kan ske.
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Figur 7. Naturvärdesinventeringen med klassning och artfynd inritade.
Vattenområdet markerat som naturvärdesklass 3 (gul yta med objektsnummer 1)
och fynd av de rödlistade arterna skogsalm och det möjliga fyndet av
skagerracksbjörnbär markeras med röda prickar.

Figur 8. Den natur som finns inom området domineras av hällmarker, buskage och
några yngre lövträd. Utsikt mot bussparkering och färjeläget sydost om
planområdet.
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7.3.2

Konsekvenser av nollalternativet

Nollalternativet innebär att befintlig markanvändning med naturmark och
avstjälpning av massor inom området kvarstår, vilket inte bedöms medföra några
ytterligare konsekvenser.
7.3.3

Inarbetade åtgärder

Vattenområdet har i och med sina identifierade naturvärden tagits upp i
detaljplanen som vattenområde. Därutöver har området där den rödlistade arten
skogsalm växer ritats in som naturmark. Åtgärder i växtens närområde ska alltid
samrådas med sakkunnig.
7.3.4

Konsekvenser av planförslaget

Planområdet utgörs till övervägande delen av berghällar, men också till en del av
avstjälpningsytor där diverse massor av olika ursprung höglagts, främst utmed
den del av området som är närmast havet. Då massorna har okänt innehåll av
föroreningar kan en exploatering av området som medför att massorna bortforslas
och marken vid behov saneras vara positiva för främst vattenkvaliteten.
Planområdet är undantaget strandskyddsbestämmelserna, förutom den del av
planområdet som består av vatten. Vattnet närmast stranden är inritat i
plankartan som vattenområde.
Större delen av planområdet är utpekat av länsstyrelsen som exploaterad
fastlandsyta, medan en trekant väster om vindkraftverket i områdets nordligaste
del är klassat som fastland oexploaterad yta.
Den naturvärdesinventering som genomförts i samband med detaljplanearbetet
(Figur 7) har inte identifierat några skyddsvärda arter inom området, utöver en
skogsalm och ett krypbjörnbär, och heller inga höga naturvärden på platsen. Det
vattenområde som ingår i detaljplaneområdet har naturvärden och är klassat till
en naturvärdesklass 3 enligt den inventering som genomförts (8). Någon
förändring av vattenområdet sker inte genom detaljplanen och skogsalmen sparas
inom område med naturmark. Konsekvenserna bedöms därför som små.
Planområdet avvattnas mot Stora Kalvsund. Ett genomförande av planen innebär
att marken inom planområdet till stor del hårdgörs, vilket medför en ökad
avrinning. Risk finns att områdets användning bidrar till att avrinningsvatten kan
innehålla viss mängd föroreningar. Dagvattenhantering inom planområdet blir
därför viktig, både utifrån fördröjnings- och föroreningssynpunkt. Den föreslagna
dagvattenhanteringen innebär att vattnet fördröjs och renas inom planområdet,
vilket inte bedöms påverka naturvärdena i Stora Kalvsund.
Sammanfattningsvis innebär planens genomförande små konsekvenser för öns
naturmiljö. Inga skyddade objekt som biotopskydd eller strandskydd påverkas,
liksom heller inga identifierade naturvärden. Den miljöeffekt som en högre
återvinningsgrad medför måste anses som positiv.
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7.3.5
•
•
•
•

Förslag till åtgärder
Säkerställa en god dagvattenhantering inom detaljplaneområdet
Följa de råd som ges i den brandtekniska utredningen om invallningar
Ta prov på föroreningsnivån i de massor som dumpats inom planområdet
före bortforsling och utreda om marksanering krävs
Tillse att den rödlistade arten skogsalm skyddas under
genomförandefasen.

7.4

Kulturmiljö

7.4.1

Förutsättningar

Planområdet berörs inte av något riksintresse för kulturmiljö. I
Riksantikvarieämbetets byggnadsregister finns inget registrerat för området på
Pinan.
En sökning i Riksantikvarieämbetets databas för fornlämningar (9) visar att det
finns två registrerade fornlämningar i detaljplanens närområde. Det handlar om en
fartygs-/båtlämning en bit öster om detaljplaneområdet som är 4,5 meter lång
och 2 meter bred och en fartygs-/båtlämning nordost om detaljplaneområdet som
är 15 meter lång och 5 meter bred. Ingen av lämningarna bedöms påverkas av
den förändring i detaljplaneläggningen som detaljplanen innebär.

Figur 9. Intressekarta kulturmiljö med de båda fartygslämningarna utmärkta med
R. Kartmaterial från Riksantikvarieämbetets databas Fornsök.

18 av 36

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till detaljplan för del av Heden 1:300 (Öckerö kretsloppspark), Hönö, Öckerö kommun
Unr 1320013269

7.4.2

Konsekvenser av nollalternativet

Nollalternativet innebär att befintlig användning kvarstår, vilket inte bedöms
medföra några ytterligare konsekvenser då eventuella tidigare forn- eller
kulturlämningar förmodas vara bortschaktade redan tidigare.
7.4.3

Inarbetade åtgärder

Inga åtgärder har arbetats in i planen då fartygslämningarna inte påverkas av
planen.
7.4.4

Konsekvenser av planförslaget

Planområdet bedöms inte påverka några kända fornlämningar då de lämningar
som finns i närheten av området befinner sig i vattnet utanför ön.
Sammanfattningsvis påverkar planområdet inga kända fornlämningar eller
byggnadsminnen.
7.4.5

Förslag till åtgärder

Inga åtgärder föreslås.
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7.5

Friluftsliv

7.5.1

Förutsättningar

Förutsättningarna för friluftsliv inom det nu planerade området är begränsade.
Pinan utgörs idag huvudsakligen av verksamhetsområde, och endast ett mindre
grönområde finns. Grönområdet bedöms inte användas för närrekreation då det
inte finns några boende i området, och närmsta bostadsområde ligger söder om
väg 155 och verksamhetsområde, vilket bör begränsa attraktiviteten för besök till
grönområdet. Det huvudsakliga värdet för besökaren till området är utsikten mot
Öckerö hamn (Figur 9). Avstjälpning av massor har också skett inom området och
viss uppställning av avfall/maskiner verkar ske (Figur 5).

Figur 10. Utsikt från planområdet mot Öckerö hamn.
7.5.2

Konsekvenser av nollalternativet

Nollalternativet innebär att befintlig markanvändning kvarstår, vilket inte bedöms
medföra några ytterligare konsekvenser så länge området med avstjälpta massor
inte utökas, eller området inhägnas.
7.5.3

Konsekvenser av planförslaget

Planområdet utgörs idag av avstjälpningsområde och naturmark utan särskilda
rekreativa värden. Planförslaget bedöms därför inte påverka möjligheterna att
utveckla öns friluftsliv.
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Förslag till åtgärder

7.5.4

Om området invallas bör vallen täckas med vegetation/plantering för att minska
påverkan på det visuella intrycket för besökaren på havet utanför området.

7.6

Buller

7.6.1

Förutsättningar

Buller kan utgöra ett problem för boende eller människor som tidvis vistas inom
området. Naturvårdsverkets riktvärden för buller från infrastruktur sätter en
maxnivå på 70dBA maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad och 55dBA
vid fasad i samband med nybyggnation av bostäder. Naturvårdsverkets riktvärden
för buller från infrastruktur framgår av Figur 10.

Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt inte överskridas vid nybyggnation
av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av
trafikinfrastruktur:
•
•
•
•

30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Figur 11. Naturvårdsverkets riktvärden för buller från trafikinfrastruktur
För buller från industriverksamhet finns riktlinjer fastställda hos Boverket där
nivåerna vid bostadsfasad inte någon gång på dygnet får överstiga 60dBA (8),
kvällstid inte överstiga 55 dBA, samt nattetid inte får överskrida 50 dBA, under
förutsättning att byggnaderna har ljuddämpad och är bulleranpassade. Om
byggnader inte har ljuddämpad sida eller är bulleranpassade gäller riktvärden
50dBA dagtid och 45 dBA nattetid.
I övrigt ligger på platsen idag ett vindkraftverk. För vindkraftverk är den
rekommenderade ljudnivån maximalt 40 dBA vid bostäder. Bullret från
verksamheten på återvinningscentralen överstiger åtminstone tidvis denna nivå.
I anslutning till detaljplaneområdet finns också en skjutbana för pistol, vilket
bidrar till buller vid användningstillfällena. Naturvårdsverket har tagit fram
riktvärden för buller från skjutbanor (NFS 2005:15). Dessa anger riktvärden för
bostäder, rekreationsområdet etc.
7.6.2

Konsekvenser av nollalternativet

Nollalternativet innebär att befintlig markanvändning kvarstår, vilket inte bedöms
medföra några ytterligare konsekvenser. Att inte bygga en återvinningscentral
kommer att öka transportbehovet med ökat antal tömningar på andra
avfallscentraler inom kommunen, främst Kärrsvik, vilket kan ge konsekvenser i
form av bland annat buller.
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7.6.3

Konsekvenser av planförslaget

Planförslaget medger hantering av avfall på platsen. Hantering av containrar och
flismaskiner kan medföra buller, men detta är begränsat i tid och omfattning. Då
planområdet är beläget längst in i ett industriområde/verksamhetsområde med
närliggande vindkraftverk, skjutbana och färjeterminal bedöms ökningen i buller
vara av icke-besvärande karaktär.
Inga bostäder finns i närheten av planområdet. Närmaste bostad ligger på ett
avstånd av cirka 300 meter från planområdet, varför inga boende kan förväntas
störas av det buller som uppstår i samband med verksamhet på platsen.

Figur 12. Karta med planförslaget i nordost markerat med nr.1. Närmsta
bostadsbyggnader markerade med nr.2, och området Minkeberg markerat med
nr.3. Infarten till detaljplaneområdet och Riksväg 155 sker på den väg som tar av
norrut från Rv.155.(Tärnvägen) som är synlig mellan bostadsområdena 2 och 3 på
kartan. Kartunderlag från eniro.se.
Planförslaget medför trafikökning på infarten mot återvinningscentralen.
Trafikökningen kommer att medföra ökat buller. Detta medför en ökning av
trafikbuller inom verksamhetsområdet då besökare kör till och från
återvinningscentralen. Uppskattningen i trafikutredningen är att det handlar om
ungefär 500 fordon som besöker anläggningen under en dag med högsäsong (lov
och lördagar).
Trafikbuller från närliggande väg 155 med ungefär 600 fordon i timmen under
högtrafik kommer att vara högre än trafikbuller från trafik till och från
återvinningscentralen. Trafikökningen bedöms som relevant och främst
förekommande under anläggningens öppettider då trafiken i området redan är
relativt hög. Det buller som följer av trafikökningen bedöms inte vara avgörande
för områdets miljö då det redan inom verksamhetsområdet finns annan bullrande
verksamhet och trafiken till färjeläget även fortsättningsvis bedöms vara högre.
Vid väg 155 ligger närmsta bostad (området Minkeberg) väster om planområdet
och med cirka 30 meters avstånd från vägen. Dessa bostäder kan vara utsatta för
det ökade buller som kommer av trafik, men då de redan är bullerskyddade med
vall och all tung trafik till och från återvinningscentralen, som idag passerar förbi,
istället svänger av före detta bostadsområde, bedöms risken för att
bullernormerna ska överskridas av trafik till och från kretsloppsparken som liten
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då andelen tung trafik som måste passera in på vägen minskar i och med planens
genomförande.
Planområdet gränsar till en befintlig skjutbana i väster. För skjutbanor är det
generellt bullret som är dimensionerande vid en lokalisering. Naturvårdsverket
anger i Branschfakta skjutbanor finkalibrigt skytte (10) att skjutbanor bör
lokaliseras till områden där störningar för närboende och friluftsliv blir så små som
möjligt. Man anger också att platsen med omgivning inte får vara aktuell för
framtida bostadsbebyggelse. Utifrån ovanstående information kan man anta att
buller från avfallshantering på återvinningscentralen kommer att ge begränsade
störningar. Planförslaget innebär också en skyddszon kring skjutbanan.
7.6.4

Förslag till åtgärder

Inga åtgärder föreslås.

7.7

Luftkvalitet

7.7.1

Förutsättningar

Luftföroreningar är i första hand ett tätortsproblem och utsläpp från trafiken är en
betydande orsak. För luftkvalitet finns miljökvalitetsnormer som anger
gränsvärden som inte får överskridas. Trafiken påverkar framför allt utsläppen av
koldioxid, kvävedioxid och partiklar. Trafikens utsläpp av koldioxid är en orsak till
att klimatet håller på att förändras. Trafikens utsläpp av kväveoxider bidrar
tillsammans med kolväten till att marknära ozon bildas. Ozon har en negativ effekt
på växtlighet. Partiklar från trafik påverkar människors hälsa och är extra
besvärligt för till exempel astmatiker och personer med hjärt- och kärlsjukdomar.
7.7.2

Konsekvenser av nollalternativet

Nollalternativet innebär att befintlig markanvändning kvarstår och att
återvinningscentralen ligger kvar i Kärrsvik. Att bibehålla befintlig
återvinningscentral ger konsekvenser i form av ökade trafikutsläpp som följer av
den förväntade ökningen i behov av borttransporter av avfall från anläggningen.
7.7.3

Konsekvenser av planförslaget

Planförslaget medför en ökning av trafiken till platsen. Planområdet ligger
samtidigt vindexponerat i ett läge där risken sannolikt för att luftföroreningar
ansamlas är liten. Planförslaget bedöms därför inte bidra till att MKN riskerar att
överskridas.
Återvinningscentralens placering kan ses som positiv då en återvinningscentral i
detta läge kan minska mängden trafik till andra centraler och istället koncentrera
trafiken till ett redan högt trafikerat område i anslutning till färjeläge.
Återvinningscentralens placering ger också ökade möjligheter för
kollektivtrafikresenärer att lämna in sitt avfall, något som bör ha positiva effekter
på luftkvaliteten. Att en flytt av återvinningscentralen till platsen minskar trafik
23 av 36

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till detaljplan för del av Heden 1:300 (Öckerö kretsloppspark), Hönö, Öckerö kommun
Unr 1320013269

med tunga fordon tvärs ön måste ses som positivt. Även den planerade
avfallskomprimatorn som beräknas öka volymerna avfall per transport vid
bortforsling från ön bedöms som positiv.
Eventuell störande lukt från återvinningsverksamheten bör vara mindre påtaglig
än lukt från reningsverk.
7.7.4

Förslag till åtgärder

Inga särskilda åtgärder föreslås.

7.8

Risk och säkerhet

7.8.1

Förutsättningar

Med risk och säkerhet avses dels sådana anläggningar som kan påverka risk och
säkerhet inom planområdet och dels anläggningar inom planområdet som kan
påverka omgivningen. De områden som berörs nedan är därför i huvudsak
verksamheten i sig, liksom befintligt vindkraftverk.
Vindkraftverket på platsen kan inte sägas öka riskbilden inom planområdet.
Isbildning på rotorblad kan förekomma vid vissa väder men inget belägg finns för
att dessa ska falla annat än nedanför själva kraftverket, med undantag för vid
starttillfället av redan nedisade verk (11). Skyddszon under vindkraftverket kan
därför vara lämplig, så att människor inte vistas omedelbart under verket utan
särskild anledning. Enligt data från Elforsk (11) ligger Öckerö inom en zon med
risk för lätt nedisning under 2-7 dygn årligen, för att närmare identifiera när risk
föreligger kan kommunen använda sig av nedisningsprognoser eller prognoser
som HIRLAM eller MESAM. Särskilt vid start av nedisat kraftverk bör tillses att inga
människor vistas inom vindkraftverkets utökade riskområde. En riskutredning (12)
har genomförts med fokus på vindkraftverket inom arbetet för detaljplanen. Enligt
denna är risknivån tolerabel med ett riskavstånd på 50 meter från verket och
särskilt vidtagna riskåtgärder.
Det finns en brandrisk för vissa typer av avfall. Utsläpp i samband med brand kan
vara aktuella, men den brandtekniska utredningen av detaljplanen behandlar
dessa på ett fullgott sätt. MKB:n förutsätter att de i den brandtekniska
utredningen föreslagna invallningarna byggs.
Öckerö kommun är en havsnära kommun och kommer att påverkas av den
beräknade havsnivåhöjningen. En översvämningskartering har därför genomförts
av kommunen baserad på de zoner Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
föreskriver och som också Länsstyrelsen använder sig av, bland annat i sin
rapport Stigande vatten. Zoneringen för området gör att stora delar av området
löper risk att översvämmas vid hundraårsflöden.
7.8.2

Konsekvenser av nollalternativet

Nollalternativet innebär att befintligt vindkraftverk står kvar på platsen och att
inga ytterligare åtgärder genomförs.
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7.8.3

Inarbetade åtgärder

Detaljplanen har en inritad skyddszon för vindkraftverket enligt Vindlovs (11)
rekommendationer. Detta innebär att området inom 50 meter från vindkraftverket
skyltas med varningsskyltar samt att containeruppställning på platsen är planerat
på ett sådant sätt att ingen ska behöva vistas inom zonen utan att befinna sig i
fordon, samt att området kan stängas av helt vid risk-väder. Riskutredning ger
vidare instruktioner för riskreducerande åtgärder som ska implementeras på
platsen. Bland dessa finns utöver skyltning av riskzonen och information till
personal också regelbunden service enligt tillverkarens rekommendationer och
visuell inspektion av verket före start efter driftstopp som medför nedisningsrisk.
Riskutredningens rekommendationer är inarbetade i planförslaget.
För att säkerställa att farliga ämnen inte sprids med vatten vid översvämningar
har lägsta golvnivå i de byggnader som hanterar miljöfarligt avfall satts till +3,5
meter, det vill säga 10 centimeter över den nivå på 3,4 meter över havet som kan
komma att översvämmas vid ett tvåhundraårsflöde.
7.8.4

Konsekvenser av planförslaget

Planförslagets inverkan på riskbilden i området är främst positiv då planeringen
väntas medföra att inga människor i området går under vindkraftverket som kan
bidra till viss risk i och med exempelvis isfall vintertid. Idag finns inget som varnar
besökaren på platsen för att vistas i vindkraftverkets omedelbara närhet, något
som bedöms förbättras i samband med detaljplanens genomförande. Följs alla
punkter med rekommendationer i riskutredningen såsom planerats, medför
detaljplanen en positiv konsekvens på riskbilden, då verket idag är mindre
skyddat och vistelse under verket kan ske ohejdat även vid risk för iskast.
Då närliggande planområde omfattar industri- och kontorsverksamhet bedöms
verksamheten inte utgöra något problem. En etablerad återvinningscentral inom
området kan kräva särskilda åtgärder och hänsyn på grund av sin verksamhet.
Detta hanteras i så fall i samband med prövning av verksamheten.
7.8.5

Förslag till åtgärder

Skyltningen kring skyddszonen bör vara tydlig och väl synlig när verksamheten på
platsen startar.

7.9

Vatten

7.9.1

Förutsättningar

Stora Kalvsund är utpekat som kustvattenförekomst enligt förordningen
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (VFF). Vattnet omfattas
därmed av miljökvalitetsnormer enligt MB 5 kap, 4 kap VFF.
Miljökvalitetsnormerna utgör kvalitetskrav och syftar till att vattenförekomster ska
uppnå hög eller god ekologisk status samt god kemisk ytvattenstatus senast den
22 december 2015, om de inte omfattas av bestämmelser om konstgjorda eller
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modifierade vattenförekomster eller av bestämmelser om undantag (tidsfrist eller
mindre strängt krav).
Den ekologiska statusen för vattenförekomsten har klassificerats till måttlig för
hela Stora Kalvsund (13). Vattenförekomsten har ett undantag för att nå god
status fram till 2021 med tanke på vattnets höga påverkansgrad från andra
vattenförekomster.
Kemisk status för vattenförekomsten Stora Kalvsund är klassad till god, med
undantag för kvicksilver och kvicksilverföreningar.
Det finns en risk att vattenförekomsten inte kommer att uppnå en god ekologisk
status till 2021. Mer information om vattenförekomsten finns i
Vattenmyndigheternas databas VISS (www.viss.lst.se).
Ett ökande problem i haven är drivande skräp i olika former och storlekar. En
återvinningscentral nära vatten riskerar att öka risken att skräp hamnar i vattnet.
En genomförd markundersökning (14) visar att området har genomsläpplig jordart
varför risk för spridning av eventuella föroreningar i mark föreligger. Däremot har
undersökningen inte påvisat några sådana, utöver höga halter av zink har inga
ämnen uppmätts till värden över de för mindre känslig markanvändning.
Grundvattenprovtagning har visat att vattnet har halter av VOC under
detektionsnivåer och anses därför inte vara förorenat.
7.9.2

Konsekvenser av nollalternativet

Nollalternativet innebär att dagens markanvändning kvarstår. Dagens
markanvändning medför inga konsekvenser för miljön idag, men kan innebära en
risk om förorenade massor förvaras inom området i framtiden.
7.9.3

Inarbetade åtgärder

Höjdsättningen av byggnader där miljöfarligt avfall hanteras är satt till 3,5 m,
vilket bör säkra byggnaderna och deras innehåll vid översvämningar. Därutöver
finns i planen angivet att staket med en höjd av fyra meter ska finnas kring
anläggningen. Detta bör förhindra att skräp och material från
återvinningsstationen förs ut till vattnet med hjälp av vinden.
7.9.4

Konsekvenser av planförslaget

Exploatering enligt planförslaget innebär att andelen hårdgjord yta blir väsentligt
större jämfört med nuvarande situation. Det medför i sin tur bland annat att
avrinningen vid nederbörd ökar. Vidare ger trafiken till och från området upphov
till nya föroreningar inom området, liksom eventuella läckage från
avfallssorteringscontainrar. Då miljöfarligt avfall och elektronikavfall är tänkta att
sorteras i hus bedöms risken för farliga föroreningar som liten.
Dagvattenutredningen ger vidare förslag på gröna tak inom området, liksom visar
på möjliga lösningar för att minska risken för utsläpp av förorenat vatten till
recipienten i samband med brand och släckning.
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Den föreslagna dagvattenhanteringen innebär att vattnet fördröjs och renas inom
planområdet och Stora Kalvsund bedöms inte påverkas av att dagvatten släpps
efter rening i recipienten. Fördröjning av avrinning vid höga flöden för att säkra
att vatten renas före utlopp bedöms också vara positivt för vattenkvaliteten. Att
oljeavskiljare installeras före avledning till befintligt dagvattennät i de områden av
detaljplanen som innebär parkering bedöms vara positivt för kvaliteten på
dagvatten. Konsekvensen av dagvattenhanteringen i stort bedöms vara positiv.
Därmed bedöms inte den föreslagna exploateringen motverka möjligheten att
uppfylla gällande MKN för vattenförekomsten Stora Kalvsund.
7.9.5

Förslag till åtgärder

Genomför de åtgärder som föreslås i dagvattenutredningen.

7.10

Mark och masshantering

7.10.1 Förutsättningar
Området utgörs av naturmark bestående av klipphällar. Det behöver jämnas ut
genom sprängning, schaktning och fyllning för att kunna husera verksamhet. Hela
området behöver vara anpassat för tung trafik så att containrar kan tömmas och
avfall bortforslas utan begränsningar. Den sprängsten som bildas vid sprängning
av klipphällarna kan användas till utfyllnad på andra delar av området. För att
klimatsäkra området för framtida havsnivåhöjningar kan det komma att krävas
markarbeten för höjdsättning. Hur höjdsättning av området hanteras beror på
resultatet av dagvattenutredningen och kommer följa de rekommendationer som
finns i den. Det kan bli fråga om en vall mot havet eller en höjning av marknivån
på hela området, eller båda.
7.10.2 Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet innebär att befintlig markanvändning kvarstår, vilket kan medföra
att området efterhand utfylls okontrollerat med olika typer av massor.
Nollalternativet innebär också att det blir svårt att genomföra en marksanering av
kända föroreningar finns i marken vid den befintliga återvinningscentralen i
Kärrsvik utan att verksamheten på platsen begränsas under saneringstiden.
7.10.3 Inarbetade åtgärder
Marksanering av tidigare återvinningscentralen planeras.
7.10.4 Konsekvenser av planförslaget
Planförslaget innebär att de avstjälpta massorna på platsen blir aktuella för
provtagning och eventuell sanering av marken i den mån detta krävs. Utöver det
kommer flytten av återvinningscentralen till platsen att bidra till att området för
den tidigare återvinningscentralen kan saneras från ett känt föroreningsinnehåll
med bland annat PBC.

27 av 36

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till detaljplan för del av Heden 1:300 (Öckerö kretsloppspark), Hönö, Öckerö kommun
Unr 1320013269

7.10.5 Förslag till åtgärder
Inga åtgärder föreslås.

7.11

Ekosystemtjänster

7.11.1 Förutsättningar
Inom det område som omfattas av detaljplanen är utbudet av ekosystemtjänster
idag begränsat. Här finns till exempel låg nivå av biologisk mångfald i och med att
få arter finns i området. I och med att området huvudsakligen utgörs av
exploaterad/avschaktad mark och hällmark bidrar inte området nämnvärt till
någon av de reglerande tjänsterna som till exempel luftrening, då detta kräver att
växter stoppar upp föroreningar genom till exempel bladverk. I och med att
området används lite eller inte alls av friluftslivet bidrar området idag inte heller
med kulturella ekosystemtjänster. Någon produktion sker heller inte inom området
i och med att det inte bedrivs vare sig jord eller skogsbruk på platsen, och
möjligheterna att utvinna färskvatten från platsen är begränsade.
7.11.2 Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet påverkar inte områdets utbud av ekosystemtjänster nämnvärt.
7.11.3 Inarbetade åtgärder
Ett stycke naturmark sparas i det område där den rödlistade arten skogsalm
identifierats vid naturvärdesinventering gjord på platsen. Vattenområdet har ritats
in i detaljplanen som vattenområde för att skydda det mot framtida utfyllnad.
Vindkraften på området kvarstår men omgärdas av en skyddszon med tydliga
regler kring vistelse inom den och hantering av verket.
7.11.4 Konsekvenser av planförslaget
De ekosystemtjänster som är kopplade till vattenrening förmodas öka med en god
dagvattenhantering på platsen. De sociala interaktionerna på platsen bedöms öka
i och med att allmänhet och personal vistas på platsen i en högre utsträckning och
möjligheter för möten mellan individer därmed ökar. Områdets biodiversitet
bedöms vara i stort bibehållen då naturmark ritats in i planen och det därutöver
rekommenderas gröna tak på platsen. Möjligheterna för pollinering ökar då också.
Möjligheterna för ekosystemen på platsen att bidra till klimatanpassningen inom
detaljplanen beror i mångt och mycket på utformningen av eventuella
skyddsvallar kring området liksom vegetationen på dessa. Då rening av dagvatten
enligt brandutredning är tänkt att ske i slutna lösningar med oljeavskiljare
kommer vegetationens bidrag till vattenrening även fortsatt vara litet, detta är
dock beroende av kommande dagvattenutredning.
Vindkraftverket på platsen utvinner energi ur vind, vilket är ett omhändertagande
av en resurs. Att verket kan vara kvar på platsen bidrar således till positiva
effekter för ekosystemtjänsten vindkraftutvinning och energi.
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Detaljplanen möjliggör för ett ökat återanvändande på platsen i och med syftet
återvinningscentral med kretsloppspark och returbutik. Framförallt butiken
kommer att bidra till ett ökat återbrukande och att kommunen kan klättra upp lite
i ”avfallstrappan”. Ett ökat återbruk bidrar till ekosystemtjänsterna kopplade till
resurser och resursanvändning, då färre råvaror behöver tas i anspråk med ett
ökat återanvändande.
7.11.5 Förslag till åtgärder
Gröna tak på containerskydd och byggnader för att öka biodiversiteten på platsen
och stärka områdets önskade karaktär av kretsloppspark.
Om en invallning byggs mot havet bör denna vara klädd med
vegetation/plantering för att öka biodiversiteten inom planområdet.
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8.

Samlad bedömning
8.1

Sammanfattande miljökonsekvenser

Miljökonsekvenserna av de förändringar som planförslaget medger bedöms inte
påverka miljön negativt och därmed inte heller medföra betydande miljöpåverkan.
Planområdet ligger inom riksintresse enligt miljöbalken 4 kapitlet avseende
högexploaterad kust. De förändringar som planförslaget medför bedöms inte
påverka möjligheterna för friluftsliv utan innebär en tätortsnära utveckling.
Förslaget bedöms därför som möjligt att genomföra utan påverkan på
riksintresset.
Området utgörs av naturmark med avstjälpningsyta, men är detaljplanerat som
reningsverk. Planförslaget innebär markarbeten i form av sprängning, schaktning
och utfyllnad. Dessa åtgärder bedöms ha varit aktuella även vid en utbyggnad av
reningsverksverksamhet, vilket idag gällande detaljplan möjliggör.
Planförslaget medför en trafikökning. Då ökningen sker i ett befintligt
verksamhetsområde, och innebär en minskning av tunga avfallsfordon tvärs ön,
bedöms effekterna av trafikökningen som försumbara ur bullersynpunkt.
Luftkvaliteten bedöms inte påverkas av trafikökningen då mängden tillförda
föroreningar är liten och vinden på platsen kommer att föra bort dem och inte
orsaka lokala problem för mänsklig hälsa.
I detaljplan är skrivet att vatten ska renas före vidare ledning från planområdet.
Den dagvattenutredning som tagits fram för planområdet och de åtgärder som
finns beskrivna i denna ger stöd i arbetet med detta. Renat vatten bedöms inte
påverka vattenstatusen för Stora Kalvsund.

8.2

Avstämning mot miljömål

Nedan görs en avstämning mot relevanta nationella miljökvalitetsmål. I de fall det
har varit motiverat har även motsvarande regionala och lokala miljömål
kommenterats.
Begränsad klimatpåverkan
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan
på klimatsystemet inte blir farlig”.
Målet finns preciserat i de regionala miljömålen samt i de lokala miljömålen inom
området ”Klimat och luft”.
Kommentar: Planförslaget innebär verksamhet som oftast kräver transport med
bil. Biltransporter innebär utsläpp till luften som påverkar klimatet. Ur denna
aspekt är planförslaget negativt för miljömålet. Planförslaget innebär dock en
lokalisering av verksamheterna nära stora trafikleder, liksom vid kollektivtrafikhubb. Detta bedöms minska det totala trafikarbetet jämfört med annan
lokalisering och ur den aspekten kan det vara positivt för miljömålet.
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Frisk luft
"Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden
inte skadas."
Målet finns preciserat i de regionala miljömålen samt i de lokala miljömålen inom
området ”Klimat och luft”.
Kommentar: Planförslaget innebär inga utsläpp av luftföroreningar i sådana nivåer
att de är hälsofarliga. Miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet överskrids inte,
däremot innebär planförslaget en viss ökning av utsläppen av trafikrelaterade
luftföroreningar på platsen. Däremot är bedömningen att denna trafik om
återvinningscentralens läge ändrades endast förflyttade till annan plats.
Planförslaget innebär en viss ökad svårighet att uppnå miljömålet, men jämfört
med alternativa placeringar en bättre möjlighet till minskade körsträckor med bil.
Planförslaget minskar också behovet av tung trafik med avfallstransporter tvärs
ön.
Hav i balans samt levande kust och skärgård
"Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och
den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av
biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar,
rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en
hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp
och andra störningar."
Målet finns preciserat i de regionala miljömålen och i flera av de lokala
miljömålen.
Kommentar: Befintligt planområde är beläget på en sådan plats och har en sådan
verksamhet att den inte bedöms påverka kustmiljön i stort. Närliggande
kustvatten påverkas inte av återvinningscentralen. Planförslaget bedöms därför
inte påverka möjligheten att uppnå miljömålet.
God bebyggd miljö
"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas."
Målet finns preciserat i de regionala miljömålen inom området ”Mark, byggande
och boende”.
Kommentar: Planförslaget utformas inom ett markområde som redan är påverkat
av olika verksamheter. Placeringen av återvinningscentralen bedöms vara sådan
att tillgängligheten är hög samtidigt som trafikökningen förblir begränsad.
Återvinningscentralen skapar också förutsättningar för en ökad avfallssortering
och underlättar återvinning även för de som färdas med cykel och kollektivtrafik.
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Förslaget är också i linje med den kommunala översiktsplanen. Planförslaget
bedöms sammantaget öka möjligheterna att uppnå miljömålet.
Ett rikt växt- och djurliv
"Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt
deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till
en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa,
livskvalitet och välfärd."
Målet finns preciserat i de regionala miljömålen inom området ”Natur och biologisk
mångfald”.
Kommentar: Den i naturvårdsplanen utpekade Koholmen bedöms inte påverkas
negativt av detaljplaneringen av området. Inga stora naturvärden har identifierats
i området, och påverkan på den biologiska mångfalden kan därför sägas var
minimerad gentemot en placering på andra alternativa platser. Därutöver har den
områden inom planområdet som hyser den rödlistade arten skogsalm skyddats
från exploatering och hårdgöring genom planbestämmelse naturmark, liksom
vattenområdet med vissa naturvärden skyddats i planen genom att planeras som
vattenområde.

8.3

Avstämning mot miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är juridiskt bindande styrmedel som regleras i
miljöbalkens femte kapitel. En miljökvalitetsnorm ska tas fram på vetenskapliga
grunder och ange den miljökvalitet som människan och miljön kan anses tåla. För
närvarande finns miljökvalitetsnormer för:
•
Luftkvalitet (utomhusluft) omfattande kvävedioxid, kväveoxider,
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, bly, partiklar och ozon
•
Buller
•
Fisk- och musselvatten
•
Vattenförekomster
8.3.1

Luftkvalitet

Luftkvalitetsförordningen (2010:477) anger normer för ämnena kvävedioxid/kväveoxid, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen,
kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren i utomhusluft. Ett
genomförande av den föreslagna planen bedöms inte påverka i sådan utsträckning
att miljökvalitetsnormerna inte kan följas. Trafik till och från planområdet ger
visserligen upphov till ökad trafik, men eftersom området ligger vindexponerat är
risken liten och sannolikt obefintlig för att skadliga halter av ämnena ansamlas
och överskrider gällande normer.
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8.3.2

Buller

MKN för buller innebär att kommuner med mer än 100 000 invånare ska göra en
kartläggning och utifrån denna utarbeta ett åtgärdsprogram. Då Öckerö kommun
har ett lägre invånarantal är frågan inte aktuell.
8.3.3

Fisk- och musselvatten

Stora Kalvsund finns inte upptaget i förordningen om fisk- och musselvatten.
Detaljplanen bedöms därför inte påverka något sådant område.
8.3.4

Vattenförekomster

Av kapitel 7.9 Vatten framgår att planområdet ligger i anslutning till
kustvattenförekomsten Stora Kalvsund. Där görs också bedömningen att den
föreslagna exploateringen inte motverkar möjligheten att bibehålla och uppnå de
för vattenförekomsten satta miljökvalitetsnormerna under förutsättning att
dagvatten från området hanteras på ett fullgott sätt efter rekommendationer som
ges i kommande dagvattenutredning.

8.4

Avstämning mot ekosystemtjänster

Dagvattendammarna som planeras kommer bidra till en ökad vattenkvalitet då allt
vatten inom området kommer att renas. Genom att verksamheten på området är
planerad på ett sådant sätt att alla kommunens invånare kommer att ta sig dit för
att sortera sitt avfall kan man förvänta sig att antalet möten på platsen kommer
att öka, vilket gör att områdets bidrag till de sociala interaktionerna ökar. Någon
naturpedagogik eller symbolik och andlighet är inte att förvänta inom området i
framtiden, men finns heller inte idag. Påverkan på upplevelsen av området från
andra platser kommer också att vara begränsad då byggnationen är låg och
området i övrigt redan är exploaterat. I och med att områdets byggnader med
farligt avfall höjs i förhållande till havsvattennivån kommer klimatanpassningen av
området att bli bättre. Områdets funktion som återvinningscentral med
återbruksbutik kommer att bidra med återvunnet material i en hög utsträckning,
något som minskar den andel naturresurser som tas i anspråk av kommunens
invånare.
Detaljplanläggningen kan sammantaget sägas ha ingen eller en svagt positiv
effekt beträffande ekosystemtjänster.
8.4.1 Förslag för att området ska ge ytterligare bidrag till
ekosystemtjänsterna
Om området exploateras såsom föreslaget i detaljplanen finns möjligheter att öka
områdets bidrag till naturen och öka det antal ekosystemtjänster området kan
bidra med. Genom att anlägga gröna tak inom området på byggnader och
skyddstak över containrar kan möjligheterna för både biodiversitet och pollinering
öka. Genom att till exempel placera ut ett vildbi-bo och några blommande buskar
inom skyddszonen för vindkraftverket, på skyddsvallen mot havet eller inom
området med naturmark kan effekten av planeringens bidrag till dessa
ekosystemtjänster bli än mer positiv. Detta är dock något som inte regleras i
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detaljplanen utan är något som fastighetsägaren/verksamhetsutövaren måste ta
ställning till.

9.

Kontroll och uppföljning
Av Miljöbalken 6 kapitlet 12§ framgår att ”en miljökonsekvensbeskrivning för en
plan bland annat ska innehålla en redogörelse för de åtgärder som planeras för
uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet
av planen eller programmet medför”.
Ämnesområden som bedöms behöva kontrolleras och följas upp i fortsatt arbete
med projektering och bygglov är:
Dagvattenhantering så att denna följer intentionerna i dagvattenutredningen och
miljökvalitetsnormerna för Stora Kalvsund inte påverkas.
Masshantering och utformning av eventuella masshanteringsåtgärder.
Efter planens antagande sker uppföljning av miljöfrågor genom fortlöpande
miljöprövning och bygglovhantering.
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