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INLEDNING 
Simrishamns kommuns avloppsreningsverk Stengården strax söder om 

Simrishamn vill förbereda för framtida utveckling av verksamheten varför en 

detaljplan för området upprättas. Detaljplanens syfte är att ta ett helhetsgrepp kring 

fastigheterna för att i framtiden få bättre utvecklingsmöjligheter för reningsverkets 

verksamhet. 

 

Lokaliseringen av avloppsreningsverket till Stengården bedöms vara den mest 

lämpade då avloppsledningsnätet är anpassat efter platsen samt ligger nära de som 

brukar avloppsvattentjänsterna. En ny lokalisering av avloppsreningsverket 

bedöms inte vara aktuell så länge verksamheten bedöms kunna bedrivas utan 

påtaglig risk för påverkan på omgivande mark och vatten eller så länge den inte 

medför olägenheter för människors hälsa. En alternativ placering kan heller inte 

motiveras ekonomiskt eller miljömässigt då en ny anläggning skulle medföra höga 

kostnader. Sammantaget bedöms Stengården vara den bästa lokaliseringen.  

 

Miljökonsekvensbeskrivningen har upprättats inför detaljplanens samråd och 

samråtts tillsammans med förslag till detaljplan under perioden 2020-05-09 – 

2020-06-01. Inkomna synpunkter på MKB:n finns redovisade i detaljplanens 

samrådsredogörelse tillsammans med inkomna synpunkter på detaljplanen. 

Inkomna synpunkter har inte föranlett några större ändringar av MKB:n och 

bedömningen av betydande miljöpåverkan har inte ändrats efter samrådet. 

 
Cirka 2,5 kilometer söder om Simrishamns stadskärna ligger Stengårdens 

avloppsreningsverk vid Östersjöns kust. Planområdet ligger i ett av kommunens 

pausområden (glest bebyggda områden mellan kustorterna) mellan Simrishamn 

och Brantevik. Landskapet är mångformigt, består av flera naturtyper och gränsar 

till ett Natura 2000-område, Simris strandängar. Området anses fortfarande vara 

orört och välbevarat, med ålderdomliga betesmarker, och rikligt med historiska 

spår så som fornlämningar samt har ett stort attraktions- och rekreationsvärde. 

Närmsta bebyggelse ligger cirka 0,5 kilometer söder om planområdet och tillhör 

Brantevik.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2017-10-19 beslut om planbesked för delar av 

fastigheterna Simris 206:1, Simris 20:31 samt Simris 20:33. Syftet med 

detaljplanen är att pröva möjligheten att utöka VA-verksamheten inom området 

samtidigt som de delar som omfattas av höga natur- och kulturvärden säkras.  

Denna handling är den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som tillhör 

miljöbedömningen för detaljplan för del av Simris 206:1, Simris 20:31 och Simris 

20:33. Enligt miljöbalken, MB 6 kap. och plan- och bygglagen PBL 4 kap. 34 § 

ska en miljöbedömning upprättas för de planer och program vars genomförande 

innebär påtagliga miljökonsekvenser. Simrishamns kommun har bedömt, i samråd 

med Länsstyrelsen i Skåne, att ett genomförande av nu aktuellt detaljplaneförslag 
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kan antas medföra betydande miljöpåverkan och överträdelser av 

miljökvalitetsnormer. Planområdet kommer även fortsatt att tas i anspråk av en 

verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöbalken.  

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för ett om- och tillbyggt 

avloppsreningsverk i Simrishamn har lämnats in till Länsstyrelsen i Skåne. 

Prövningsprocessen pågår parallellt med framtagandet av detaljplan för aktuellt 

område. 

 

 
Bild 1 Karta som visar geografisk placering av planområdet. 
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AVGRÄNSNING  
Enligt miljöbalken 6 kap. 12 § ska konsekvenser, eventuella åtgärder samt 

alternativ till förslag identifieras, beskrivas och bedömas med hänsyn till 

detaljplanens syfte och geografiska räckvidd. Anledningen till detta är att kunna 

identifiera betydande positiv eller negativ miljöpåverkan som kan antas 

uppkomma. Miljökonsekvensbeskrivningars innehåll, omfattning och detaljerings-

grad ska avgränsas enligt miljöbalken 6 kap. 12-13 §§. 

Geografisk avgränsning  

Den geografiska avgränsningen av planområdet består av delar av fastigheterna 

Simris 206:1, Simris 20:31 och Simris 20:33. Berörda fastigheter redovisas i 

samtliga kartunderlag. Ett genomförande av detaljplaneförslaget medför 

konsekvenser som kan påverka även utanför planområdet. Exempel på 

konsekvenser utanför planområdet är påverkan på friluftsliv, landskapsbild, 

vattenmiljö och riksintressen. 

 

 
Bild 2 Fastigheter inom planområdet. 
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Miljöaspekter  

Simrishamns kommun har gjort en avgränsning av miljöaspekter i samråd med 

Länsstyrelsen i Skåne. De miljöfaktorer som framhölls var påverkan på 

riksintressen, Natura 2000-område och artskydd, kulturmiljö (arkeologi), 

miljökvalitetsnormer för luft och vatten, trafik- och buller.  

Även möjlig påverkan på andra detaljplaner och risker för omgivningen bedömdes 

vara relevanta. En sammanställning av de miljöaspekter som behandlas i MKB:n 

visas i Tabell 1. Där finns även en motivering till varför respektive miljöaspekt 

bedömts vara relevant. 

Tidsmässig avgränsning  

Framtagandet av MKB och detaljplanen sker parallellt. 

Miljökonsekvensbeskrivningen tas fram inför samrådsskedet av detaljplan för 

Simris 206:1, Simris 20:31 och Simris 20:33. Detaljplanen beräknas antas kring 

årsskiftet 2020/2021. De bedömningar som görs för nollalternativ och planförslag 

utgår från 2025 då den verksamhet som detaljplanen tillåter kan vara i drift. 
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MILJÖFAKTOR MOTIVERING 

Riksintressen Planområdet ligger inom riksintresse för naturvård, 

högexploaterad kust/kustzon, rörligt friluftsliv, 

turism och friluftsliv och angränsar till riksintresse 

för friluftsliv. 

 

Natura 2000 och artskydd  

 

Planområdet gränsar i söder och öster till ett Natura 

2000 område. I planområdets östra delar samt i 

direkt anslutning till området, öster och söder om, 

finns värdefull naturmark med ett flertal växt- och 

djurarter som är skyddade enligt EU:s Art- och 

Habitatdirektiv. Byggnationen/exploateringen berör 

inga utpekade områden med höga naturvärden.  

 

 

Kulturmiljö, landskapsbildsskydd 

och strandskydd 

Planen kan påverka landskapsbilden i området. I 

MKB:n belyses påverkan till följd av hushöjder, 

gestaltning och mötet med kulturlandskapet. 

Påverkan på fornlämningar tas också upp. Det 

generella strandskyddet är upphävt inom aktuellt 

detaljplaneområde.  

 

Vatten Från verksamheten sker redan idag avledning av 

renat avloppsvatten till Östersjön, en hantering som 

kvarstår, men som påverkas av vilken framtida 

inriktning som väljs. Exploateringen ger upphov till 

ökad bortpumpning av grundvatten. MKB:n utreder 

om miljökvalitetsnormer för vatten kan komma att 

överskridas. 

 

Förorenad mark Det har tidigare bedrivits minkfarm på området 

vilket gör att marken bedöms kunna innehålla 

föroreningar i form av bekämpningsmedel (bla 

DDT) och eventuellt även oljor och köldmedia. 

 

Luft och klimat Planen medför något minskade utsläpp av 

växthusgaser på grund av en minskning av den 

tunga trafiken.  

 

Buller Detaljplanens genomförande medför minskad tung 

trafik till och från området, men motsvarande 

persontrafik som i nuläget. Även påverkan från 

industribuller bedöms i MKB:n. 

 

Tabell 1 Sammanställning och motivering av de miljöaspekter som behandlas i denna MKB. 
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METOD OCH BEDÖMNINGSGRUNDER 

 

Till grund för bedömningen av miljökonsekvenser används relevanta miljömål, 

riktvärden, miljökvalitetsnormer och liknande. 

Miljömål  

De 16 miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som det 

svenska miljöarbetet ska leda till - den kvalitet som miljön ska uppnå inom en 

generation. På lokal nivå har regionala miljömål tagits fram, vilka ska vara 

vägledande och samordnande för miljöarbetet i Skåne Län. Definitioner och 

preciseringar av de nationella miljökvalitetsmålen finns på Miljömålsportalen 

(www.miljomal.se). Målen tar sikte på 2020.  

De regionala miljökvalitetsmålen överensstämmer i stort sett med de nationella. En 

skillnad är att Skåne har ytterligare regionala delmål för miljömålet Begränsad 

klimatpåverkan, i form av de fyra regionala klimat- och energimålen. Emellertid är 

den potentiella påverkan till följd av detaljplanens genomförande samma för dessa 

delmål som för de nationella miljömålen.  

Region Skåne har tagit fram utvecklingsstrategier för det regionala struktur och 

utvecklingsarbetet. Strategierna kan ses som en uppsättning regionala intressen.  

Följande nationella och regionala miljömål har bedömts beröras av planförslaget:  

• Begränsad klimatpåverkan  

• Frisk luft  

• Ingen övergödning  

• Ett rikt odlingslandskap  

• Grundvatten av god kvalitet  

• Hav i balans samt levande kust och skärgård  

• Ett rikt växt- och djurliv  

• Giftfri miljö  

• God bebyggd miljö 

Miljökvalitetsnormer och andra bedömningsgrunder  

Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer infördes i samband med att miljöbalken 

trädde i kraft den 1 januari 1999. Enligt 5 kap. miljöbalken ska en mil-

jökvalitetsnorm ange föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan 

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

kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter.  
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Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet inom ett 

geografiskt område eller i hela landet. Miljökvalitetsnormer finns för luftkvalitet, 

vattenkvalitet och omgivningsbuller. Relevanta miljökvalitetsnormer för 

planförslaget beskrivs under respektive miljöaspekt. 

Bedömningsskala  

Nedan presenteras en skala som används för att värdera såväl positiva som 

negativa konsekvenser för respektive miljöfaktor. Skalan bygger på relationen 

mellan befintliga värden och omfattningen av bedömd miljöpåverkan. Observera 

att skalan kan beskriva såväl positiva som negativa konsekvenser. En samlad 

bedömning görs i avsnittet Samlad bedömning och måluppfyllelse.  

Skalans olika grader används i ett första steg som ett riktmärke. Därefter vägs 

omfattning av påverkan och effekter in, vilket leder till en slutlig bedömning av 

konsekvenser. Att exempelvis ett riksintresse påverkas ger i det första steget 

indikationen att man bör hamna högt på skalan (mycket stora eller stora 

konsekvenser).  

Men omfattningen av den påverkan som ett planförslag leder till kan betyda att den 

slutliga bedömningen av konsekvenser skiljer sig från riktmärket. Att ett 

riksintresse berörs betyder inte per automatik att planförslaget medför stora eller 

mycket stora konsekvenser. Påverkan kan vara av mycket begränsad omfattning 

eller endast beröra en mindre del av intresseområdet. Omvänt betyder det också att 

påverkan på aspekter av lokal karaktär, t.ex. buller, även kan bedömas få stora 

konsekvenser. En analys av miljömålsuppfyllelsen för planförslaget presenteras i 

avsnittet Samlad bedömning och måluppfyllelse. 

 

Mycket stora konsekvenser  

 

Konsekvenser på riksintressen eller andra 

intressen som gäller på EU-nivå (till exempel 

Natura 2000- områden, överskridande av 

miljökvalitetsnormer).  

Stora konsekvenser  Konsekvenser på riksintressen eller värden av 

regional eller kommunal betydelse.  

Måttliga konsekvenser  Konsekvenser på områden/värden av 

kommunal betydelse.  

Små konsekvenser  Konsekvenser på områden/värden av mindre 

eller lokal betydelse.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

Befintlig markanvändning  

Planområdet omfattas av delar av fastigheterna Simris 206:1, Simris 20:31 och 

Simris 20:33, se bild 2, och karaktäriseras i huvudsak av pågående VA-

verksamhet. Inom nu aktuellt planområde finns redan idag VA-verksamhet. 

Kommunen har i området ett avloppsreningsverk, kontorsbebyggelse 

svämmdammar och massupplag. Markytan utgörs huvudsakligen av gräsytor samt 

asfalterade ytor runt byggnaderna. Även naturmark samt jordbruksmark finns inom 

planområdet.  

Runt fastigheten finns ett två meter högt plank, och befintliga byggnader är mellan 

sju och åtta meter höga. Då delar av planområdet är inhägnat är det inte möjligt för 

obehöriga att röra sig fritt över området. Tät vegetation gör det också svårt att ta 

sig fram i vissa delar av planområdet.  

Marken inom planområdet faller från omkring +24 meter över havet i de västra 

delarna vid slamvassbäddarna till +7 meter över havet vid planområdets gräns vid 

Branteviksvägen. Närområdet nyttjas som rekreationsområde med cykelväg längs 

havet. Fornminnen i närheten är välbesökta. Planområdet ligger längs med 

Kulturmiljöstråket Skånelinjen, en försvarslinje från 1939, vilken klassas som en 

särskilt värdefull kulturmiljö.  

Reningsverkets nuvarande anläggningar är uppförda i byggnader som är cirka sju 

meter höga. Byggnaderna tar upp omkring 0,79 hektar av anläggningsområdets 

totala yta på cirka 11,8 hektar. Det ursprungliga reningsverket uppfördes 1972 och 

sedan dess har det gradvis moderniserats. År 1995 byggdes verket om för 

kväverening i form av fördenitrifikation. År 1998 tillkom slamvassbäddarna för 

behandling av reningsverkets uppkomna avloppsslam. Verksamhetsområdet 

omfattar Gladsax, Gärsnäs, Östra Tommarp, Örnahusen/Kyl, Simrishamn, 

Skillinge, Gröstorp, Brantevik Järrestad, Simris, Hammenhög, Vik, Borrby, Östra 

Hoby, Baskemölla, Vallby, Gislöv Östra Nöbbelöv och Rörum.  

År 2018 uppgick den totala mängden inkommande avloppsvatten till drygt 2,3 

miljoner kubikmeter. Utslaget som medelvärde var tillrinningen strax över 6 000 

kubikmeter avloppsvatten per dygn. I februari 2017 var över 6 800 hushåll och 

flera industrier anslutna till Stengårdens avloppsreningsverk. Industriverksamheten 

omfattar allt från livsmedelsföretag till fiske-, vin- och kemikalieindustrier. 

Översiktsplan  

I Framtiden, Översiktsplan för Simrishamns kommun, pekas gröna pausområden ut 

längs kusten med syfte att skydda områdenas samlade natur-och kulturvärden samt 

att bevara värdena för turism och friluftsliv. Pausområdena är glest bebyggda och 

lokaliserade mellan kustorterna.  
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Planområdet ligger inom Pausområde 3 som omfattar kustområdet mellan 

Simrishamn och Brantevik, se bild nedan. Pausområdet är nästintill obebyggt och 

innefattar naturreservat, Natura 2000-område, fornlämning ar och betesmarker. I 

översiktsplanen beskrivs att betesmarken mellan Stengården och Brantevik bör bli 

naturreservat. Det anges även att ny bebyggelse kan medföra betydande påverkan 

på omgivningen då små ingrepp riskerar att förstöra upplevelsen av ett relativt 

orört och uråldrigt landskap. Pausområdet (se bild 3) karaktäriseras av betesmarker 

(B), bebyggelse norr om planområdet (C), cykelväg utmed havet (D), 

naturreservat/Natura 2000-område (E) och havet. Området väster om planområdet 

karaktäriseras av storslaget jordbrukslandskap (A). 

 

 
Bild 3 Karaktärskarta över Pausområde 3, tagen ur Simrishamns kommuns översiktsplan. 

Markerat område visar placering av Stengårdens avloppsreningsverk. 
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Gällande detaljplaner och planprogram  

Planområdet är inte detaljplanelagt sedan tidigare och gränsar inte heller till några 

sedan tidigare planlagda områden. 

Nu aktuellt detaljplaneförslag  

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av befintligt 

avloppsreningsverk samt för en kapacitetshöjning av den samma. Detaljplan för 

delar av fastigheterna Simris 206:1, Simris 20:31 och Simris 20:33 (Stengården) 

föreslås tillåta åtta meter i byggnadshöjd med möjlighet för skorsten på maximalt 

tio meter. Detaljplanen föreslår vidare en byggrätt som tillåter 60 % 

exploateringsgrad av markyta invid befintligt avloppsreningsverk. I anslutning till 

befintligt kontor möjliggörs ny byggnad på 400 kvadratmeter. Detta gäller som en 

gemensam förutsättning för de båda utbyggnadsscenarier som bedöms i denna 

MKB.  

Lokalisering av Stengårdens avloppsreningsverk  

Det lämpligaste alternativet för att ta hand om avloppsvatten och dess 

restprodukter är att bygga om Stengårdens avloppsreningsverk. En utökning av 

verksamheten inom befintligt område innebär att befintlig infrastruktur som 

ledningar och vägar m.m. kan nyttjas vilket är en betydande fördel. I närområdet 

finns ingen motsvarighet till den befintliga infrastrukturen som är anpassad för 

avloppsreningsverk. Reningsverket har varit lokaliserat till nuvarande plats sedan 

1972 och avloppsledningsnätet är anpassat efter platsen. Vidare ligger 

reningsverket nära de som brukar avloppsvattentjänsterna. Det bedöms inte vara 

ekonomiskt rimligt eller miljömässigt motiverat att anlägga ett nytt reningsverk på 

annan plats och riva befintligt då ett sådant alternativ skulle medföra stora 

kostnader. Ny lokalisering bedöms inte heller vara aktuell så länge som 

verksamheten bedöms kunna bedrivas utan påtaglig risk för påverkan på 

omgivande mark och vatten eller medför olägenheter för människors hälsa.  

 

Sammantaget finns inget rimligt eller framkomligt lokaliseringsalternativ, varför 

det föreslagna alternativet bedöms vara det bäst lämpade för ändamålet. 

Riksintressen och reservat  

Planområdet omfattas av och angränsar till en rad riksintressen (se bild 4).  

Riksintresse för hög exploaterad kust, turism och friluftsliv samt rörligt friluftsliv  

Vid tillståndsbedömning av exploatering eller andra ingrepp i kustområdet från 

Örnahusen till Åhus skall intressen rörande turism och friluftsliv (främst rörligt 

friluftsliv) särskilt beaktas, enligt miljöbalken 4 kap 2 §. Riksintresset grundas i 

närheten till havet och en kulturhistorisk bebyggelsemiljö, bad, fiske och 
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möjligheten att röra sig längs med havet i långa obrutna sträckor. Riksintresset syftar 

till att tillgängliggöra kusten för allmänheten.  

Riksintresse för naturvård och friluftsliv  

Enligt miljöbalken 3 kap 6 § ska mark- och vattenområden som är av betydelse för 

det allmänna på grund av deras naturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt 

möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada miljön. Värdena i rik-

sintresseområde för naturvård utgörs av kusten mellan Mälarhusen och Simrishamn 

som präglas av långa sandstränder med system av strandvallar. Landskapet har en 

ålderdomlig karaktär med äldre gårdsbildningar och få inslag av nya moderna hus i 

det öppna odlingslandskapet. Även förekomst av naturbetesmarker med lång 

hävdkontinuitet anges som ett värde. Riksintresse för friluftslivet syftar till att värna 

områden som har stora friluftsvärden på grund av särskilda natur- och 

kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god tillgänglighet för allmänheten.  

Naturreservat och Natura 2000  

Planområdet gränsar i söder och öster till naturreservatet Simris strandängar (se bild 

6). Området är klassat som ett Natura 2000-område och är även skyddat enligt 7 kap 

§27 miljöbalken och av Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet (EU-direktiv). 

Alla områden som är förtecknade i nämnda lagrum utgör riksintressen och berörs 

därmed även av bestämmelser i miljöbalken 4 kap.  

Natura 2000-området är cirka 33,7 hektar stort och består av ca 12,7 hektar land ca 

21 hektar vatten. Området ingår i ett större öppet landskap av betesmark med spridda 

buskage och solitärträd. 

 



  

MKB för Stengårdens reningsverk  

bilaga till detaljplan för del av Simris 206:1, Simris 

20:31 och Simris 20:33, Stengårdens reningsverk, 

Simrishamn, Simrishamns kommun 

2020-08-21 

  

 

 

 

 
15 

 

 

 

 

ALTERNATIV 

Nollalternativ  

Nollalternativet är det alternativ som visar påverkan på miljöfaktorer och miljömål 

om en detaljplan inte tas fram, det vill säga att verksamheten fortsätter att bedrivs 

på i stort sett motsvarande sätt som görs idag. I dagsläget renas vatten genom 

mekanisk samt biologisk rening. Processen består i korthet av följande steg för 

mekanisk rening:  

1. Avloppsvatten passerar galler (maskinrensat)  

2. Sand- och fettavskiljning (luftat sandfilter och fettfång)  

3. Kemisk fällning (simultanfällning med PAXIS)  

4. Slam förs till slamoxidation (bryts ner med hjälp av syre)  

Den mekainska reningen åtföljs av biologisk rening sker genom oxidation och 

sedimentering. Det renade vattnet släpps ut i Östersjön. Trots reningsprocesserna 

ovan kvarstår en del kväve och fosfor som följer med vattnet ut i Östersjön. 

Slammet som innehåller både tungmetaller och skadliga ämnen (från 

avloppsvattnet), körs iväg till förbränning i Malmö. Sommartid sker mellanlagring 

på Måsalycke avfallsanläggning i Simrishamn. I dagsläget körs cirka 80 

transporter med slam om året. 
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Pyrolysanläggning  

Föreslagen detaljplan avser möjliggöra en utveckling av en pyrolysanläggning på 

aktuella fastigheter. Den mekaniska reningen av avloppsvattnet kommer i stort ske 

på motsvarande sätt som idag. Den förändring som detaljplanen kan medföra är en 

förbättrad reningsprocess samt framförallt hur slammet tillvaratas.  

Pyrolys innebär att en syrefri förbränning av avloppsslammet sker. 

Pyrolysförbränningen avger ingen lukt men vid förbränningen förgasas delar av 

slammets innehåll. De gaser som avgår är främst vattenånga, kolmonoxid, metan 

och andra lättare kolväten. Dessa används i sin tur för att driva anläggningens 

förbränningsmotor i ett självförsörjande cirkulärt system. De metaller som förgasas 

fångas upp i ett kolfilter.  

Tyngre organiska föreningar som förgasas kan ofta kondenseras och kallas då för 

tjäror eller pyrolysoljor. Oljorna kan antingen brännas eller utnyttjas på annat sätt, 

men kan då orsaka emissioner av kolväten (PAH). Faktorer som inkommande 

material, temperatur, uppvärmningshastighet, tid och tryck avgör de olika fasernas 

mängd och sammansättning. Systemet producerar även värme vilket kan användas 

t. ex. för att torka avloppsslammet innan förbränning, alternativt för uppvärmning 

av bl. a. verksamhetens lokaler. En restprodukt från processen är biokol. Beroende 

på restproduktens innehåll finns en rad olika användningsområden för biokol, från 

jordförbättringsmedel till grillkol.  

Då slammet vid beskriven process förbränns minskar behovet av tunga transporter 

drastiskt, bedömningen är att det endast skulle krävas fem lastbilstransporter per år 

för att understödja verksamheten. 
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Biogasanläggning  

Föreslagen detaljplan avser möjliggöra en utveckling av en biogasanläggning på 

aktuella fastigheter. Den mekaniska reningen av avloppsvattnet kommer i stort ske 

på motsvarande sätt som idag. Den förändring som detaljplanen kan medföra är en 

förbättrad reningsprocess samt framförallt hur slammet tillvaratas.  

I en bioanläggning används avloppsslammet för att framställa biogas. När slammet 

har avvattnats pumpas det in i en rötkammare där mikroorganismer och bakterier 

genom anaerob nedbrytning av det organiska materialet bildar biogas som restpro-

dukt. Biogas är en energirik gas som består av ca 2/3 metangas och 1/3 koldioxid. 

Den kan efter uppgradering/raffinering används som fordonsbränsle eller vid 

fjärrvärme- och elproduktion. Raffineringen innebär att gaserna genomgår rening 

för att ta bort korrosiva ämnen, partiklar och vatten samtidigt som en höjning av 

energivärdet sker genom att koldioxid tas bort. Processen medför risk för 

metanläckage och olägenhet från lukt, det senare ofta kopplat till hanteringen av 

slammet innan rötning, men kan även komma från läckage i anläggningen.  

Biogasproduktion vid reningsverk kan medföra högre ammoniumhalter i det renade 

vattnet. Detta innebär i sin tur krav på ökad kväverening innan vattnet kan släppas 

ut i Östersjön, något som ger en ökad energiförbrukning.  

Metallerna i slammet stannar kvar i restprodukten, rötslam, vilket efter avvattning 

transporteras till Malmö för förbränning eller slutdeponi. Hanteringen beräknas 

generera ca 40 lastbilstransporter om året. Om rötslammets metall- och 

kemikalieinnehåll understiger gällande begränsningsvärden och används i enlighet 

med gällande föreskrifter kan det spridas som gödningsmedel på åkrarna. 
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MILJÖKONSEKVENSER  

 

För detaljplan Stengårdens avloppsreningsverk bedöms i detta kapitel 

konsekvenserna av nollalternativet och planförslaget med två möjliga 

verksamheter. Som nämnts tidigare sker bedömningen utifrån fullt utbyggd 

verksamhet och målåret har satts till år 2025. För varje avsnitt sammanfattas 

konsekvensbedömningarna i en tabell. 

Riksintressen  

Då det inom planområdet redan finns en etablerad avloppsreningsanläggning 

bedöms påverkan från föreslagen detaljplan på berörda riksintressen bli begränsad. 

Det kan i vissa fall uppstå besvärande lukt från denna typ av verksamhet. Dock 

sker all avloppsbehandling, med undantag av sedimentering, inomhus. Det finns 

idag inga krav på luftrening för avloppsreningsverket Stengården på grund av 

avståndet till befintlig bostadsbebyggelse och verksamheter (0,5 km). Hanteringen 

av avloppsslam i sedimentationsbassängerna skulle kunna ge upphov till 

besvärande lukt. Dock medför det öppna läget vid kusten att risken för olägenhet 

för de som visas i området bedöms vara mycket begränsad.  

Vid framställning av biogas kan utsläpp av illaluktande ämnen bli ett problem som 

dock relativt enkelt kan lösas genom installation av filter och 

luftreningsanläggningar. Pyrolysanläggningar i sig avger ingen lukt, däremot 

kvarstår, precis som för biogasanläggningen, hantering av avloppsslam vilken kan 

ge upphov till olägenhet.  

Utsläppen av kväve och fosfor till Östersjön bidrar till övergödning vilket i sin tur 

påverkar dessa kustnära riksintressen genom försämrad vattenkvalitet, 

algblomning och påverkan på vattenlevande organismer. 

 

Nollalternativ Måttliga konsekvenser 

Pyrolys Små konsekvenser 

Biogas Måttliga konsekvenser 
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Bild 4 Karta som visar planområdet i förhållande till riksintressena: Friluftsliv, Högexploaterad 

kust, Naturvård samt rörligt friluftsliv. 
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Kulturmiljö, landskapsbildsskydd och strandskydd  

Planområdet omfattas av landskapsbildsskydd. Det ligger även inom ett av 

kommunens Pausområden (se sida 10 avsnitt ”Befintlig markanvändning”) som 

bedömts ha stort värde för kommuninvånarna. Det är ett mångformigt och 

nyansrikt landskap med flera naturtyper och historiska spår som i stort anses vara 

orört och välbevarat.  

Länsstyrelsen lämnade i slutet av september 2017 tillstånd för uppförande av en ny 

byggnad på fastigheten Simris 20:33. En förutsättning var att byggnaden skulle 

uppföras i ett område med sammanhållen bebyggelse samt med anpassning till 

landskapets färger. Länsstyrelsen gjorde då bedömningen att byggnaden kunde 

uppföras utan väsentlig påverkan på landskapsbilden.  

Föreslagen detaljplan anses inte medföra någon påverkan på landskapsbilden då 

den endast tillåter att byggnader uppförs inom samlad bebyggelse, med likvärdig 

utformning (även höjdmässigt) som den befintliga.  

Planområdets ligger längs kusten, mellan Brantevik och Simrishamn. Båda orterna 

klassas som särskilt värdefulla kulturmiljöer. Brantevik är ett av 1800-talets bäst 

bevarade skånska kustsamhällen, präglat av skutfarten och i viss mån fisket.  

Planområdets norra delar omfattas i denna klassning av området ”Simrishamns 

centralort” och ligger därmed i ett område som är utpekat som särskilt värdefull 

kulturmiljö.  

Landskapet i området visar på utvecklingen av det kustanknutna kulturlandskapet 

från förhistorisk tid till nutid. Viktiga element är fornlämningarna samt de öppna 

odlings- och betesmarkerna. Två välbesökta hällristningsområden ligger norr om 

planområdet; Horsahallen och Yxornas häll. Inget av dessa områden/lämningar 

berörs direkt av föreslagen detaljplan då den exploatering som detaljplanen avser 

tillåta endast sker på fastigheterna Simris 20:31 och Simris 20:33.. Planområdets 

östra delar, längs med kusten, omfattas delvis av kulturmiljöstråket Skånelinjen. 

Försvarslinjen började byggas år 1939 och är en unik företeelse som visar Skåne 

som gränsprovins. Samtliga värn är viktiga delar i den helhet som är Skånelinjen.  

Den 118 mil långa Skåneleden löper längs med kusten på Österlen och går förbi 

öster om planområdet.  

Skånes kust omfattas av strandskydd (100 meter). Inom aktuellt detaljplaneområde 

är strandskyddet upphävt, se bild 5  

Påverkan på kulturmiljö, landskapsbildsskydd och strandskydd bedöms vara 

obetydliga till ringa för samtliga alternativ.  

Nollalternativ Små konsekvenser 

Pyrolys Små konsekvenser 

Biogas Små konsekvenser 
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Bild 5 Karta som visar planområdet i förhållande till omgivande kulturmiljö, strandskydd och 

landskapsbildskydd. 
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Natura 2000 och artskydd  

I området återfinns ett flertal växt- och djurarter som är skyddade enligt EU:s Art- 

och habitatdirektivet, såsom gulyxne, gråsäl, kalkkärrsgrynsnäckan, 

smalgrynsnäckan, och större vattensalamander. Av dessa arter saknar gulyxne, 

kalkkärrsgrynsnäckan och smalgrynsnäckan fullgod bevarandestatus till följd av 

kvävepåverkan i rikkärren där de förekommer. Den befintliga verksamhetens 

(Nollalternativets) utsläpp av kväve bedöms ha en negativ effekt på rikkärren i 

området. Vid en utbyggd kväverening kopplat till pyrolys- eller biogasanläggning 

bedöms de kvävepåverkade arterna gynnas.  

2018-11-08 genomförde Simrishamns kommunekolog en översiktlig bedömning av 

naturmiljön och ekosystemtjänsterna på fastigheterna Simris 20:31, del av 20:33 och 

del av Simris 206:1. I det sydvästra hörnet av fastigheten Simris 20:31 har 

jordmassor lagts upp. Här har flora uppstått som troligtvis är föda till insekter under 

sommartid. Simris 20:33 ligger i planområdets östra del och är ett intressant område 

för värdefull naturmiljö. Dessa delar har en hedkaraktär med fuktigare mark österut 

som utgörs av kärrmarker. Dessa marker betas av nötboskap. Floran inom Simris 

20:31 anses ha liten betydelse för områdets insektsfauna. Dock utgör floran ett 

viktigt inslag lokalt för eventuell insektsfauna inom planområdet.  

Då varken befintlig verksamhet eller föreslagen detaljplan tar ytor som bedömts 

som värdefulla för naturmiljö i anspråk, bedöms påverkan på naturmiljön, utöver 

de natura 2000-arter som bedömts under rubriken som ringa.  

 

Nollalternativ Måttliga konsekvenser 

Pyrolys Små konsekvenser 

Biogas Små konsekvenser 
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Bild 6 Karta som visar planområdet i förhållande till Natura 2000-området Simris strandängar. 

 

Vattenmiljö  

Planområdet ligger i nära anslutning till Östersjön. Enligt Havs- och 

vattenmyndigheten är den ekologiska statusen i kustvattnet måttlig på grund av 

övergödningen i Östersjön. Bedömningen är att god status inte kommer att uppnås 

till 2021 avseende på näringsämnen (eller biologiska kvalitetsfaktorer som 

indikerar näringsämnespåverkan) på grund av att över 60 % av den totala 

tillförseln av näringsämnen kommer från utsjön (dvs från Östersjön). Dock uppnås 

god kemisk ytvattenstatus med undantag av förekomst av bromerade 

flamskyddsmedel och kvicksilverföreningar (som är undantagna nationellt).  

Avloppsreningsverkets utsläpp av kväve och fosfor till Östersjön bidrar till 

övergödning vilket i sin tur påverkar kustvattnets kvalitet negativt. Nollalternativet 

bedöms ge störst negativ effekt på kustvattnet, medan den utökade kvävereningen 

vid genomförd detaljplan ger en positiv effekt på den samma, även om en 

förbättring av kustvattnets ekologiska status är beroende av övergripande åtgärder 

för att reducera kvävetillförseln till Östersjön.  

Vid kraftiga regn eller mycket regn på kort tid finns risken att det sker bräddning 

från det befintliga avloppsreningsverket. Det innebär att orenat avloppsvatten 

släpps ut vid vissa punkter i systemet på grund av överbelastning (för stora 

volymer avloppsvatten på för kort tid). Idag när inkommande avloppsmängder 

överstiger reningsverkets kapacitet bräddas avloppsvatten från reningsverkets in-

tagsdel till Östersjön. Bräddningarna i Simrishamns kommun har främst ägt rum i 

samband med kraftig nederbörd i kombination med högt grundvattenstånd. Risken 

för bräddning bedöms som oförändrad efter om/tillbyggnad av reningsanläggning.  
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Då marken inom planområdet är mellan 35 och 7 meter över havet bedöms det inte 

föreligga risk för översvämning, varken vid nollalternativet eller vid de båda 

detaljplanealternativen. Området omfattas inte av något vattenskyddsområde. 2017 

installerades grundvattenrör på fastigheten. Grundvattennivån har uppmätts till 

mellan en och en halv och två meter under markytan. Vid höga grundvattennivåer 

pumpas fem liter vatten per sekund bort från fastigheten och ut i Östersjön. Denna 

hantering kommer att kvarstå vid nollalternativet. Vid detaljplanens genomförande 

bedöms behovet av bortpumpning vid högt grundvatten att öka till tio liter per 

sekund. 

 
Nollalternativ Måttliga konsekvenser 

Pyrolys Små konsekvenser 

Biogas Små konsekvenser 

 

Förorenad mark och radon  

I planområdet har en av Sveriges största minkfarmar tidigare varit lokaliserad. Enligt 

Länsstyrelsens MIFO-inventering (Metodik för Inventering av Förorenade 

Områden) har det på fastigheten Simris 20:31 (se bild 2) bedrivits 

pälsdjursuppfödning från tidigt 1960-tal till 2008. De föroreningar som misstänks 

finnas på fastigheten är bekämpningsmedel för bekämpning av ohyra, främst DDT 

men även Cypermetrin, Diflubenzuron, Malation, Diazinon, Lindan och Chloralose 

kan ha förekommit. Andra föroreningar som kan förekomma är smörjoljor, 

dieselolja och eventuellt köldmedel. Dessa kemikalier är samtliga mycket skadliga 

för både människa och miljö. Fastigheten Simris 20:31 har placerats i riskklass 2, 

Stor risk. Det kan finnas höga föroreningshalter av bl a DDT i marken där 

minkburarna tidigare var placerade. Idag används platsen för upplag av jordmassor.  

I samband med att det uppfördes kontorsbyggnader på fastigheten genomfördes 

markmiljöundersökningar där resultaten visade att föroreningsnivåerna låg inom 

MKM (mindre känslig markanvändning) på just den platsen. I länsstyrelsens rapport 

anges att det finns risk för spridning av misstänkta föroreningar i mark och grund- 

och ytvatten.  

Föroreningarna är befintliga och påverkar såväl nollalternativet som de båda 

utvecklingsalternativen. I samband med nybyggnation på fastigheten kommer det 

att ställas krav på provtagning och vid behov efterbehandling av berörda områden 

oavsett om dessa omfattas av detaljplan eller bygglovsprövning.  

Radonmätningar har gjorts i området och mätningar i det före detta bostadshuset har 

visat värden under normal halt av radon, det vill säga värden under 200 Bq/m³. 

Nollalternativ Små konsekvenser 

Pyrolys Små konsekvenser 

Biogas Små konsekvenser 
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Luft och klimat  

Både rening av avloppsvatten och hantering av avloppsslam ger upphov till utsläpp 

av växthusgaser (framför allt lustgas och metan). Denna påverkan är i stort 

gemensam för samtliga alternativ. Däremot kan läckage av metan förekomma vid 

både rötning och uppgradering av biogasanläggningen vilket ger en negativ 

miljöpåverkan. Om biogasen används som fordonsgas och då också ersätter fossila 

bränseln innebär anläggningen istället en positiv påverkan på klimatet.  

Utsläpp från tung trafik påverkar klimatet negativt. Jämfört med nollalternativets 

80 lastbilar per år, blir transportbehovet för en biogasanläggning halverat (40 

lastbilar) och för en pyrolysanläggning endast 6%, (5 lastbilar) av nollalternativet.  

Vid miljöprövning av pyrolysanläggning respektive biogasanläggning ges 

verksamheten villkor för utsläpp till luft. 

Nollalternativ Små till måttliga konsekvenser 

Pyrolys Små konsekvenser 

Biogas Små till måttliga konsekvenser 

 

Buller  

På det befintliga avloppsreningsverket/nollalternativet är huvuddelen av 

verksamheten inbyggd och de maskinenheter som genererar buller (kompressorer 

och pumpar) är även de placerade inomhus. Den verksamhet som pågår utomhus är 

hantering av massupplag och omlastning av material (hantering av kemikalier, gods 

och avloppsslam) inom verksamhetsområdet, drygt 22 resor med tunga fordon samt 

4 resor med tung grävmaskin. Bedömningen är att buller från verksamheten samt 

från interna fordonsrörelser kommer att motsvara nuvarande nivåer även för 

pyrolysanläggning och biogasanlässning.  

För samtliga alternativ beräknas det ske runt 100 resor med personbil till och från 

området per dag (huvudsakligen verksamhetens personal).  

Pyrolys- och biogasanläggningen kommer båda orsaka färre lastbilstransporter 

jämfört med nollalternativet (50% färre för biogasanläggningen och 94% färre för 

pyrolysanläggningen). Detta medför i sin tur att buller från förbipasserade lastbilar 

i närliggande bostadsområden minskar, vilket kan minska upplevelsen av 

bullerstörning inom planområdet samt genom kustbyarna. Dock är det totala 

antalet lastbilstransporter även för den befintliga verksamheten relativt begränsad 

(80 resor per år), därmed bedöms påverkan vara ringa. 

 

Nollalternativ Små konsekvenser 

Pyrolys Små konsekvenser 

Biogas Små konsekvenser 
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SAMLAD BEDÖMNING OCH MÅLUPPFYLLELSE 

Samlad bedömning  

Nollalternativet  

Genomförande av detaljplanen för Stengården möjliggör utbyggd kapacitet för och 

utveckling av befintligt avloppsreningsverk.  

Utan en ny detaljplan kan avloppsreningsverkets kapacitet inte höjas. Detta medför 

i sin tur att samhällsutvecklingen i Simrishamn stannar upp då fler bostäder och 

verksamheter inte kan byggas och anslutas till det kommunala VA-systemet för 

avloppsvatten.  

Avloppsreningsverket med dess nuvarande process orsakar utsläpp av fosfor och 

kväve till vatten. Fortsatta utsläpp av dessa näringsämnen påverkar Östersjön och 

Natura 2000 området negativt genom att de bidrar till övergödning. Transporterna 

av slam behöver fortgå i samma utsträckning som idag, vilket ger fortsatta utsläpp 

av växthusgaser och medför lokalt förhöjda bullernivåer inom planområdet samt 

genom kustbyarna. 

Pyrolysanläggning  

Alternativet med pyrolysanläggning ger både ekonomiska och miljömässiga 

fördelar. Med ett självförsörjande system kan kostnaderna för transporter och 

omhändertagande av avloppsslam minskas. Värmen som skapas i anläggningen kan 

användas till att torka avloppsslammet och kan även nyttjas för att värma upp lokaler 

eller bostäder. Restprodukten biokol kan säljas. Det innebär att en pyroly-

sanläggning på sikt kan täcka sina egna kostnader, vilket resulterar i ett 

resurseffektivt system som i perspektivet av att bygga ut Stengårdens reningsverk 

även ger en positiv påverkan på klimatet.  

En pyrolysanläggning ger inga utsläpp till luft, luktar inte och avger inte buller. 

Bedömningen är att denna typ av anläggning inte skulle ge negativ påverkan på 

berörda riksintressen, Natura 2000-området eller kulturmiljön. Med pyrolys som 

reningsprocess kan fosfor- och kväveutsläppen reduceras, vilket kan få en positiv 

inverkan på Natura-2000 områdets arter som idag har icke fullgod bevarandestatus 

på grund av kväveutsläpp från omgivningen.  

En pyrolysanläggning bedöms ge positiv påverkan på möjligheten att uppnå 

miljökvalitet god ekologisk status eller god kemisk status på vattenmiljöer, ef-

tersom anläggningen i stort är sluten. 

Biogasanläggning  

Alternativet med biogasanläggning ger både ekonomiska och miljömässiga 

fördelar. Produktion av biogas ger största miljövinst när biogas ersätter fossila 

drivmedel som bensin och diesel. För att rötrest ska få spridas på mark krävs det 



  

MKB för Stengårdens reningsverk  

bilaga till detaljplan för del av Simris 206:1, Simris 

20:31 och Simris 20:33, Stengårdens reningsverk, 

Simrishamn, Simrishamns kommun 

2020-08-21 

  

 

 

 

 
27 

 

 

 

 

att den kommer från en godkänd biogasanläggning och inte innehåller metaller och 

kemikalier över godkända halter. I de flesta fall krävs det att materialet 

värmebehandlats (hygieniserats) för att få användas. Detta är en säkerhetsåtgärd 

för att undvika smittspridning.  

Bedömningen är att denna typ av anläggning inte skulle ge negativ påverkan på 

berörda riksintressen, Natura 2000-området eller kulturmiljön. Reningsprocessen 

genom rötning ger likt pyrolysen miljömässiga vinster och kan ge viss positiv 

påverkan på riksintressen samt Natura 2000-område genom reducerade utsläpp av 

kväve och fosfor.  

Det kan uppstå läckor av metangas från biogasanläggningar, något som om det inte 

åtgärdas påverkar klimatet negativt (metan är en potent växthusgas).  

En biogasanläggning bedöms ge positiv påverkan på möjligheten att uppnå 

miljökvalitet god ekologisk status eller god kemisk status på vattenmiljöer, ef-

tersom processen medför en bättre rening av kväve och fosfor och därmed 

begränsade utsläpp av näringsämnen till Östersjön. 

Påverkan på närliggande verksamheter  

Förändringar för VA-enheten och avloppsreningsverkets utveckling bedöms inte stå 

i konflikt med hamnens verksamhetsområde, då verksamhet för avloppsreningsverk 

redan bedrivs idag. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av VA-

enhetens verksamhet för en kapacitetshöjning av avloppsreningsverket Stengården. 

En utveckling av verksamheten ger en positiv inverkan för kommunens utbyggnad 

och samhällsutveckling. Att också övergå till en reningsprocess med pyrolys eller 

en biogasproduktion ger både ekonomiska och miljömässiga vinster.  

De utvecklade verksamheterna ger en högre reningsgrad av utgående vatten vilket i 

sin tur kan bidra till en positiv påverkan på miljön. Detaljplaneförslaget möjliggör 

för en långsiktigt god hushållning med mark och vatten.  

En översikt över de konsekvenser som har bedömts uppkomma redovisas i Tabell 

2. 
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MILJÖFAKTORER NOLLALTERNATIV PYROLYS BIOGAS KOMMENTAR TILL 

PLANFÖRSLAGEN 

Riksintressen Måttliga konsekvenser Små 

konsekvenser 

Måttliga 

konsekvenser 

Då det inom planområdet 

redan finns en etablerad 

avloppsreningsanläggning 

bedöms påverkan från 

föreslagen detaljplan på 

berörda riksintressen bli 

begränsad. Det som kan 

medföra påverkan är risken 

för att besvärande lukt 

upplevs, vilket bedöms vara 

högst för nollalternativet 

respektive 

biogasanläggningen. 

Kulturmiljö, 

landskapsbildsskydd 

och strandskydd 

Små konsekvenser Små 

konsekvenser 

Små 

konsekvenser 

Föreslagen exploatering 

bedöms ge mycket 

begränsad påverkan på 

berörda värden, då det 

redan finns ett 

avloppsreningsverk på 

platsen och detaljplanens 

bestämmelser förhåller sig 

väl till befintlig bebyggelse. 

Natura 2000 och 

artskydd 

Måttliga konsekvenser Små 

konsekvenser 

Små 

konsekvenser 

Då det inom planområdet 

redan finns en etablerad 

avloppsreningsanläggning 

bedöms påverkan från 

föreslagen detaljplan på 

berörda riksintressen bli 

begränsad. Då varken 

befintlig verksamhet eller 

föreslagen detaljplan tar 

ytor som bedömts som 

värdefulla för naturmiljö i 

anspråk, bedöms påverkan 

på naturmiljön, utöver de 

Natura 2000-arter som 

bedömts under rubriken 

som ringa. Dock medför 

nollalternativet en 

kvarvarande negativ 

påverkan på de 

kvävepåverkade arter som 

finns i området. 
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Vattenmiljö  Måttliga konsekvenser Små 

konsekvenser 

Små 

konsekvenser 

Utsläppen av kväve och 

fosfor till Östersjön bidrar 

till övergödning vilket i sin 

tur påverkar kustvattnets 

kvalitet negativt. 

Nollalternativet bedöms ge 

störst negativ effekt på 

kustvattnet, medan den 

utökade kvävereningen vid 

genomförd detaljplan ger en 

positiv effekt på den 

samma. Exploatering i 

enlighet med föreslagen 

detaljplan kan medföra att 

grundvattenbortpumpningen 

fördubblas vid höga 

grundvattennivåer i området 

vilket kan medverka till en 

tillfällig avsänkning av 

grundvattennivåerna i 

området. 

Förorenad mark  Små konsekvenser Små 

konsekvenser 

Små 

konsekvenser 

Föroreningarna är befintliga 

och påverkar såväl 

nollalternativet som de båda 

utvecklingsalternativen. I 

samband med nybyggnation 

på fastigheten kommer det 

att ställas krav på 

provtagning och vid behov 

efterbehandling av berörda 

område oavsett om dessa 

omfattas av detaljplan eller 

bygglovsprövning. 

Luft och klimat Små till måttliga 

konsekvenser  

 

Små 

konsekvenser  

 

Små till 

måttliga 

konsekvenser  

 

Rening av avloppsvatten 

och hantering av 

avloppsslam ger upphov till 

utsläpp av växthusgaser. 

Denna påverkan är i stort 

gemensam för samtliga 

alternativ. Läckage av 

metan kan förekomma vid 

både rötning och 

uppgradering av biogas 

vilket ger en negativ 

miljöpåverkan. Användning 

av den producerade 

biogasen som 

fordonsbränsle ger däremot 

en positiv miljöpåverkan. 

Utsläpp från tung trafik 
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påverkar klimatet negativt 

och genererar 

luftföroreningar. 

Nollalternativet genererar 

80 lastbilar, 

biogasanläggningen 40 

lastbilar och 

pyrolysanläggningen endast 

5 lastbilar per år. 

Buller Små konsekvenser Små 

konsekvenser 

Små 

konsekvenser 

Buller från 

verksamhetsområdet är 

begränsat då huvuddelen av 

verksamheten sker och 

kommer att ske inne i 

byggnader. I förhållande till 

befintligt antal bilar på det 

allmänna vägnätet kring 

planområdet genererar 

verksamheten endast 

begränsad trafik, vilket gör 

att påverkan på bullernivån 

bedöms som ringa, dock 

kan lokal påverkan från 

lastbilstrafiken upplevas i 

kustbyarna, något som 

förbättras vid detaljplanens 

genomförande. 

Tabell 2 Sammanställning av nollalternativet respektive detaljplanealternativens påverkan på 

miljöfaktorerna. 

 

Måluppfyllelse  

Samtliga relevanta värden och miljömål har utvärderats. Underlag för analysen är 

de konsekvensbedömningar som har gjorts i de föregående kapitlen. Analysen 

presenteras i tabellen nedan. Bedömningen sammanfattas med figurer enligt 

följande: 
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Tabell 3 Sammanställning av nollalternativet respektive detaljplanealternativens påverkan 

på miljömålen. 


