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Sammanfattning
Det här dokumentet utgör miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Näsuddens
industriområde inom stadsdelen Skelleftehamn i Skellefteå kommun, Västerbottens
län. Miljökonsekvensbeskrivningen är framtagen av AFRY på uppdrag av Skellefteå
kommun.
Planområdet ligger ca 20 km öster om Skellefteå och omfattar norra delen av
Skellefteå Hamn samt en stor del av Näsudden. Huvudfastigheten Skelleftehamn 2:7
är kommunalt ägd, resterande mindre delar är privatägda. Syftet med detaljplanen är
att utvidga och förnya delar av hamnområdet som kan inrymma kombiterminal, spår,
lastning-, lossning-, och lagerytor samt kontors- och lagerlokaler. Planen syftar också
till att ge plats för verksamheter med industriell karaktär som har behov av god
infrastruktur i form av hamn och järnväg.
Stora delar av planområdet utgörs idag av naturmark medan södra Näsudden är
bebyggd med befintlig hamn och industriverksamheter. På norra Näsudden finns ett
fritidshusområde samt en småbåtshamn. Skellefteå hamn är ett riksintresse som
hamn. Planområdet berör inga övriga riksintressen. Det finns inga registrerade
naturvärden inom tänkt planområde enligt Naturvårdsverkets, Länsstyrelsens,
Skogsstyrelsens eller Jordbruksverkets sökdatabaser. Området har historiskt drabbats
av nedfall från Rönnskärsverket, vilket gör att marken innehåller mycket höga halter
av tungmetaller.
I miljökonsekvensbeskrivningen jämförs detaljplanens miljöpåverkan med ett
nollalternativ. Nollalternativet ska visa utvecklingen i området om planförslaget inte
förverkligas. För det aktuella planområdet skulle området på kort sikt sannolikt förbli
som idag. En viss utbyggnad av hamnen skulle dock kunna genomföras även utan en
ny detaljplan, eftersom hamnen fått tillstånd från Mark- och miljödomstolen för
muddring och utfyllnad. På lite längre sikt är det sannolikt att området skulle genomgå
en total sanering eftersom föroreningarna i marken är så höga. En sådan sanering
skulle innebära att den mest förorenade jorden grävs bort. Träd och annan växtlighet
skulle behöva avverkas. Planerade industriverksamheter skulle utebli med undantag
för de befintliga verksamheter som redan är etablerade inom planområdet.
I miljökonsekvensbeskrivningen redogörs för och bedöms ett stort antal miljöaspekter
som påverkas både positivt och negativt av den planerade exploateringen.
Den största negativa konsekvensen av planförslaget bedöms vara:
Landskapsbild
Exploateringen av Näsudden bedöms få en stor påverkan på landskapsbilden och det
nya industriområdet kommer vara synligt i alla väderstreck. Dock innebär förnyat
planförslag att ytan av den naturmark som tas i anspråk av industriområdet minskat
jämfört med det äldre planförslaget. Att planen innehåller en grön skogsbård runt
industriområdet i norr och i öster bedöms som positivt. Krav på färgsättning så att nya
byggnader harmoniserar med övrig industri bedöms också som positivt. Fritidshusen
på Näsudden kommer visserligen inte att ha utsikt mot industriområdet, men däremot
blir närmiljön starkt påverkad av att grönområdet reduceras mycket starkt.
Sammantaget bedöms planförslaget innebära en stor negativ konsekvens för
landskapsbilden i jämförelse med nollalternativet.
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För följande aspekter har planförslaget bedömts ge måttlig negativ konsekvens:
Havsstrandmiljön
Strandmiljöerna och de akvatiska miljöerna i Skelleftebukten har bedömts ha högt
naturvärde. Strandmiljöernas inom övriga delar av planområdet är dock redan starkt
påverkade av hamnverksamhet. Planförslaget innebär att befintliga strandmiljöer
kommer att förstöras helt. Delar av naturmiljön planeras dock att återskapas utanför
befintlig strand i öster vilket på längre sikt kan minska de negativa effekterna.
Påverkan bedöms bli stor på kort sikt, på längre sikt kan påverkan bli måttlig,
beroende på om det nya naturområdet lyckas fylla samma funktion och arter åter
etablerar sig i området. Sammantaget bedöms konsekvenserna av planförslaget för
strandmiljöerna som måttligt negativa i jämförelse med nollalternativet.
Sjöar och småvatten
På Näsudden inom och utanför planområdet finns småvatten som utgör potentiella
groddjurshabitat. Baserat på genomförda inventeringar bedöms småvattnen inom
planområdet ha ett måttligt värde. Vid ett genomförande av planen kommer
småvattnen inom planområdet att försvinna helt och påverkan bedöms som stor.
Detaljplanen bedöms ha liten negativ påverkan på sjöar utanför planområdet om
föreslagna skyddsåtgärder genomförs. Den sammanvägda bedömningen av att
småvatten försvinner och omgivande sjöar påverkas i en mindre grad bedöms därmed
innebära måttlig negativ konsekvens i jämförelse med nollalternativet.
Terrester naturmiljö och biologisk mångfald
Värdet på den naturmiljön inom planområdet bedöms som litet till måttligt. Jämfört
med nollalternativet kommer planen, på grund av förlust av livsmiljöer, fragmentering,
buller och annat, innebära stor negativ påverkan på den terrestra naturmiljön och den
biologiska mångfalden inom området. Ur ett regionalt sammanhang blir konsekvensen
av fragmenteringen dock måttlig, eftersom Näsudden inte ingår i något större
skogsområde. För fågelfaunan på Näsudden bedöms detaljplanens genomförande leda
till en lokalt minskad artdiversitet. Påverkan är dock begränsad och bedöms inte leda
till försämrad bevarandestatus för majoriteten av fågelarterna – varken på lokal,
regional eller nationell nivå. Sammantaget bedöms konsekvenserna för naturmiljöer bli
måttligt negativa.
Buller
Exploateringen av Näsudden kommer att innebära ökade bullernivåer, både från
framtida verksamheter och från trafiken. Med hjälp av den planerade
bullervallen/skärmen kommer bullernivåerna från verksamheterna inte att överstiga
gällande riktvärden vid bostäder norr om planområdet. Planförslagets påverkan på
bullernivån i närområdet bedöms ge stor negativ påverkan i jämförelse med
nollalternativet. Med bullerreducerande åtgärder genomförda bedöms påverkan som
måttligt negativ. Sammantaget bedöms planförslaget innebära en måttlig negativ
konsekvens med avseende på buller.
Luftmiljö
Utsläppen från väg- och båttrafik inom och i anslutning till planområdet bedöms bli
högre i jämförelse med nollalternativet. Utsläppen bedöms inte riskera att
miljökvalitetsnormer eller miljömål för luft överskrids. Påverkan från luftföroreningar
från detaljplanens genomförande bedöms ha en liten påverkan, dock finns
bostadsområden i närmiljön och känsligheten bedöms som måttlig. Den sammanvägda
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bedömningen är att planförslaget innebär en liten till måttlig negativ konsekvens för
människors hälsa och närmiljön. Konsekvenser av utsläpp till luft från framtida
verksamheter inom planområdet går inte att bedöma i dagsläget då information om
vilka industrier som ska etableras saknas. Påverkan från dessa verksamheter ska
bedömas i respektive verksamhets miljötillståndsprocess.
Planförslaget bedöms ge liten negativ konsekvens för:
Trafik
Exploatering av planområdet kommer att generera mer transporter, både av
personbilar, tung trafik, järnvägstransporter och sjöfart. En kapacitetsutredning visar
dock att nuvarande korsning Järnvägsleden-Näsuddsvägen inte får några
kapacitetsproblem av den tillkommande trafiken. Framkomligheten bedöms bli mindre
god först vid betydligt större trafikökning än den som beräknats i planförslaget.
Sammantaget bedöms planen ge en liten negativ konsekvens i jämförelse med
nollalternativet.
Risk och säkerhet
Planförslaget innebär ett ökat antal fordon med transport av farligt gods. Utifrån
genomförd riskutredning bedöms dock Näsuddsvägen ha en gynnsam placering och
utformning för en sådan ökning. Konsekvenser av planförslaget jämfört med
nollalternativet bedöms medföra en liten negativ påverkan för trafiksituationen. Vilken
påverkan blir på riskbilden för detaljplaneområdet beror till stor del på vilken
industriverksamhet som etableras samt vilka ämnen och volymer som är aktuella för
denna verksamhet. Eftersom nyetablering av industriverksamhet troligtvis innebär
tillståndsansökan och krav på riskanalys kommer denna riskbild utredas och
analyseras närmare.
Planförslaget bedöms innebära obetydlig eller positiv konsekvens för:
Förorenade områden
Genom sanering av förorenad mark bedöms planförslaget innebära positiva
konsekvenser jämfört med nuläget på grund av minskad spridning av bland annat
arsenik till människor, djur, ytvatten och grundvatten. Jämfört med nollalternativet
bedöms planförslaget innebära positiva konsekvenser på kort sikt och likvärdiga
konsekvenser på lång sikt. De positiva konsekvenserna är dock starkt beroende av
mängden förorenade massor som görs otillgängliga för människor och de processer
som driver utlakning.
Dagvatten och vattenmiljön
Ett genomförande av planen kommer innebära snabbare avrinning än idag. Mängden
föroreningar kommer dock vara väsentligt mindre på grund av den planerade
saneringen av förorenad mark samt att den hårdgjorda ytan inom det planerade
industriområdet kommer innebära mindre infiltration av dagvatten. Med de åtgärder
som föreslås i dagvattenutredningen är det möjligt att rena dagvattnet ner till halter
motsvarande nuläget för oförorenad mark eller lägre. Den sammanvägda
bedömningen är att planförslaget innebär positiva konsekvenser i jämförelse med
nollalternativet.
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Rekreation och friluftsliv
Exploateringen av Näsudden innebär att stora delar av området blir otillgängligt för
allmänheten och att den återstående delen sannolikt inte längre kommer att vara så
attraktiv att besöka. De som är vana att promenera på Näsudden kommer att uppleva
en försämring, men hälsoriskerna förknippade med de mycket höga
föroreningshalterna i området ska inte ignoreras. På lång sikt bedöms någon typ av
åtgärd att krävas för området även i nollalternativet. En sådan åtgärd skulle sannolikt
innebära att huvuddelen av naturmiljön skulle förstöras eller göras otillgänglig även i
detta scenario. Sammantaget bedöms konsekvenserna för rekreation och friluftsliv på
kort sikt som positiva med avseende på hälsoriskerna i området och litet till måttligt
negativa med avseende på rekreation. På lång sikt bedöms konsekvenserna som
likvärdiga med nollalternativet eftersom båda alternativen innebär åtgärder som
medför stora ingrepp i naturmiljön.
Miljömål
Planförslaget bedöms bidra positivt till målen giftfri miljö, grundvatten av god kvalitet,
hav i balans samt god bebyggd miljö genom sanering av föroreningar i mark vilket
bedöms leda till minskad exponering av föroreningar för människor, naturmiljö och
vattenmiljö. För målen begränsad klimatpåverkan, bara naturlig försurning och frisk
luft bedöms planförslaget ha en negativ påverkan eftersom vägtransporterna ökar. Å
andra sidan möjliggörs ökade transporter med tåg och fartyg vilket kan ge mer
hållbara varutransporter jämfört med tunga transporter på väg. Planförslaget bedöms
innebära negativ påverkan på målen levande kust och skärgård, levande skogar samt
ett rikt växt- och djurliv eftersom naturmark exploateras samt att havsstrandmiljöer
tas i anspråk.
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1

Inledning

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har utarbetats av AFRY i dialog med
Skellefteå kommun. Rapporten utgör en MKB enligt Plan- och bygglagen (PBL) och de
kompletterande bestämmelserna i Miljöbalken (MB) samt Förordning (2017:966) om
miljöbedömning. MKBn utgör underlag för miljöbedömning av en ny detaljplan för
Näsuddens industriområde i Skellefteå kommun.

2

Bakgrund och syfte
Nuläge

Skellefteå Hamn är en av Sveriges 20 största hamnar. Hamnen omfattar flera kajer på
norra och södra sidan av Kallholmsfjärden. Den södra delen av hamnområdet
angränsar till det stora metallsmältverket Rönnskärsverken och den norra delen av
hamnen; Cementkajen och Oljekajen, är belägna på en udde som heter Näsudden, se
Figur 1.
Skellefteå Hamn är en året runt-hamn som ägs och drivs av Skellefteå kommun. Allt
sedan starten 1912 har hamnens trafik ständigt ökat. Inom hamnområdet lastas och
lossas varje år ca 1,6 miljoner ton gods, huvudsakligen bulk och skogsprodukter,
smältmaterial och produkter till och från Rönnskärsverken samt stålämnen, skrot,
sågade trävaror och vindkraftverk. Skellefteå Hamn är även omlastningsterminal för
allt gods som kommer och går med järnväg till Skellefteå. I hamnen lastas också
container på järnväg för vidaretransport ut i världen.
Årligen angör drygt 400 fartyg hamnen. Det finns en hög efterfrågan på mark för
industriändamål i Skellefteåområdet och även en stigande efterfrågan på hamn med
koppling till väg- och järnvägsnätet. Till följd av denna efterfrågan planerar Skellefteå
kommun att utöka hamnområdet samt planlägga en stor del av Näsudden som
industriområde.
Syftet med detaljplanen är således att utvidga och förnya delar av hamnområdet samt
att ge plats för verksamheter med industriell karaktär som har behov av god
infrastruktur i form av hamn och järnväg.
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Figur 1. Orienteringskarta Skelleftehamn

Figur 2. Orienteringskarta Skelleftehamn Flygfoto Näsudden. Gul markering visar planområdets
ungefärliga utbredning
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Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen
Det övergripande syftet med miljöbedömning av detaljplaner är att integrera
miljöaspekterna i planarbetet, så att en hållbar utveckling främjas. Därtill syftar
miljöbedömningen också till att möjliggöra en samlad bedömning av den inverkan de
olika alternativen till markanvändning får på miljön, människors hälsa och hushållning
med mark, vatten och andra resurser. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) ska belysa
direkta och indirekta effekter som planens genomförande medför på människor, djur,
växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, samt på hushållningen
med mark, vatten och andra resurser och på den fysiska miljön i övrigt. Den utgör ett
beslutsunderlag för kommunens politiker inför antagande av planen, men syftar också
till att ge alla berörda en samlad bild av planens miljökonsekvenser.
MKB:n ska även innehålla uppgifter om lokalisering, utformning och omfattning,
förslag på alternativa lösningar, uppgifter om rådande miljöförhållanden,
nollalternativet (dvs. om planen inte genomförs) samt vilka åtgärder som planeras för
att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa de negativa miljöeffekterna.
Genom miljölagstiftningens krav på att upprätta en MKB för planer som kan antas
medföra betydande miljöpåverkan förväntas följande behov bli tillgodosedda:
-

3

att så miljöanpassade lösningar som möjligt eftersträvas.
att allmänhetens insyn och möjligheter att påverka projektet säkerställs.
att förväntade effekter och konsekvenser av planens miljöpåverkan redovisas
öppet och fullständigt innan ansvariga myndigheter beslutar om projektets
genomförande.

Beskrivning av planförslaget
Lokalisering

Skellefteå Hamn ligger ca 20 km öster om Skellefteå, se Figur 3 nedan.
Huvudfastigheten Skelleftehamn 2:7 är kommunalt ägd, resterande mindre delar är
privatägda. I Figur 1 finns en översiktskarta över Skelleftehamn och i Figur 2 redovisas
vilket område som kommer att omfattas av den nya detaljplanen.
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Figur 3. Översiktskarta över Skellefteå och Skelleftehamn, planområdets lokalisering är inringat i
rött.

Viken söder om Näsudden heter Kallholmsfjärden och viken på norra sidan heter
Hålfjärden. Närmaste bostäder är husen längs Sandhammargatan och Stengatan
väster om planområdet samt Storgrundets fritidshusområde längs Näsuddens norra
kust, mot Hålfjärden. På Näsuddens nordöstra udde finns en småbåtshamn och på
Näsgrundet i sydost finns en lotsstation. Lokaliseringen av bostäder och småbåtshamn
i relation till planområdet framgår av Figur 4.
Längs med planområdets södra del löper Näsuddsvägen som leder ut mot oljehamnen.
Därefter fortsätter vägen förbi hamnområdet och vidare ut mot lotsstationen. Det finns
en förgrening där en enskild väg leder ut till en småbåtshamn på planområdets
nordöstra del. Längs med Näsuddsvägen ut till oljehamnen går ett järnvägsspår. I
sydväst angränsar planområdet till ett befintligt industriområde med flera etablerade
verksamheter. Den här delen av området är idag detaljplanelagt som industri.
Nordväst om planområdet finns en enskild grusväg som leder ut till Storgrundets
fritidshusområde norr om planområdet och vidare till befintlig småbåtshamn i nordost.
Skellefteå hamn är ett riksintresse som hamn. Planområdet berör inga övriga
riksintressen. Det finns inga registrerade naturvärden inom tänkt planområde enligt
Naturvårdsverkets, Länsstyrelsens, Skogsstyrelsens eller Jordbruksverkets
sökdatabaser. Området har historiskt drabbats av nedfall från Rönnskärsverket, vilket
gör att marken innehåller mycket höga halter av tungmetaller. Växtligheten är
påverkad av de höga halterna av miljögifter och de är antagligen orsaken till att en
stor del av området saknar vanliga växter som blåbärsris och lavar. I den
naturvärdesinventering som har genomförts som en del i arbetet med denna MKB har
några områden med naturvärden samt skyddade arter påträffats, se kapitel 6.3 och
6.5.
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Figur 4. Flygfoto med markering av närmaste bostäder mm

Den dominerande jordarten inom planområdet är morän med partier med mycket
stenblock. I vissa delar är det berg i dagen och ett mindre område med grusiga
svallsediment. Det finns även områden som till stor del utgörs av fyllnadsmaterial, där
det har deponerats lättbetong och avfallsmassor.
Planområdet ligger på en höjd som sluttar ut mot havet i norr, öster och söder. I
väster sluttar området mot befintlig bebyggelse och mot Rudtjärnen. Sju olika
avrinningsområden har identifierats på udden och dagvattenavrinning sker idag åt alla
väderstreck.
De geotekniska förhållandena utgörs av berg i dagen eller siltig morän i de områden
som består av naturliga jordarter. Inom området finns relativt stora utfyllnadsområden
där det mest dominerande utgörs av den numera igenfyllda Djävulstjärnen som under
åren använts som deponi och fyllts ut med bl.a. siporex (lättbetong). Även
slaggprodukter från Rönnskärsverket har påträffats och delar av utfyllnadsområdet har
täckts med rötslam. Fyllningens mäktighet varierar mellan cirka 4 – 8 meters tjocklek
innan naturlig morän påträffas.

Planförslaget
Planområdet ligger på fastigheten Skelleftehamn 2:7 och omfattar norra delen av
Skellefteå Hamn samt en stor del av Näsudden där hamnen är belägen. Planområdet
omfattar ca 180 hektar, varav cirka 46 ha planeras för hamn och cirka 61 ha för
industriverksamhet, samt 35 ha kombinerad användning för hamn och industri, i Figur
5 ses en bild av plankartan.
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Figur 5. Utsnitt ur plankarta med markeringar för markanvändning.

Syftet med detaljplanen är att utvidga och förnya delar av hamnområdet som kan
inrymma kombiterminal, spår, lastning-, lossning-, och lagerytor samt kontors- och
lagerlokaler. Planen syftar också till att ge plats för verksamheter med industriell
karaktär som har behov av god infrastruktur i form av hamn och järnväg. Vidare är
också syftet att bekräfta den befintliga småbåtshamnen som finns i planområdets
nordöstra del samt säkerställa bevarandet av naturmark i planområdets norra del.
Detaljplanens genomförandetid (den tidsrymd inom vilken detaljplanen är tänkt att
genomföras) är 10 år från det datum planen vunnit laga kraft. För att iordningställa
industriområdet kommer marken att planeras och asfalteras. Den framtida marknivån
blir som mest 14 m lägre än idag. Byggnader inom planområdet får ej uppföras med
lägre grundläggningsnivå än 2 mö h vilket också är lägsta tillåtna markhöjd.
Det är i dagsläget inte klart vilka företag som kommer att etableras inom området.
Skellefteå kommun avser att iordningställa och planera området på ett sådant sätt att
det ska passa för många olika typer av verksamheter. Det är rimligt att anta att de
verksamheter som etableras inom området kommer att nyttja hamnen och även
järnvägsförbindelsen till området. Beroende på val av metod för att omhänderta den
förorenade marken kan det även bli aktuellt att etablera en deponi inom
industrimarken. Iordningställandet av industriområdet kommer att innebära att all
naturlig vegetation försvinner, att naturliga jordlager grävs bort samt att berget
avjämnas genom sprängning och schaktning. Avvattningen av planområdet kommer
att förändras. Framtida omhändertagande av dagvatten beskrivs i kapitel 6.4. Det
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gröna område som på plankartan betecknas natur, kommer längs med
industriområdets nordvästra och nordöstra kant att rymma en bullervall med en höjd
på som mest 12 meter samt en skogsbård mot omgivande bebyggelse. Det främsta
syftet med bullervallen är att bullrande verksamheter ska kunna etableras inom
industriområdet utan att riktvärden för buller vid bostäder överskrids för några av de
närboende. Ett sekundärt syfte med vallen är insynsskydd mot industriområdet. I
kapitel 6.8 Buller ges en utförligare beskrivning av föreslaget bullerskydd. Inom den
prickade marken i öster kommer utfyllnad ske utanför befintlig strand för att skapa ett
grönt område och på sikt återskapa den naturmiljö med strandskog som finns i
området idag. Syftet med det nya gröna området är att gynna fågellivet samt skapa
en grön skogsbård mot öarna i öster.

Planförhållanden
3.3.1

Översiktsplan

Planområdet är utpekat som lämpligt för industrimark och hamn i fördjupningen av
översiktsplanen för Skelleftehamn (FÖP Skelleftehamn) (Skellefteå kommun, 2011),
som antogs av kommunfullmäktige i september 2011.
För större nybyggnads- eller omvandlingsområden upprättas vanligen en fördjupad
översiktsplan (FÖP) där huvuddragen för gestaltningen av ett område utformas. En
fördjupad översiktsplan är inte juridiskt bindande, men utgör ett viktigt strategiskt
underlag som ska underlätta det efterkommande arbetet med att ta fram detaljplaner.

Figur 6. Plankarta fördjupad översiktsplan för Skelleftehamn (Skellefteå kommun, 2011)
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3.3.2

Gällande detaljplaner

Inom planområdet finns idag tre gällande detaljplaner. De kommer helt eller delvis
ersättas av den nya detaljplanen.
-

”Ett område vid OLJEHAMNEN, stg 448 m.fl.” från år 1974 som anger (från
söder) vattenområde, hamn, gata, upplag och natur (park och plantering).
”Ett område vid NÄSGRUNDET, stg 448 m.fl.” från år 1968 som anger
vattenområde samt hamnändamål.
”Ett område vid Siporexfabriken, stg 457 m.fl.” från år 1967 som anger
vattenområde, industriändamål, hamnändamål, järnvägsändamål samt
parkmark.

Befintliga tillstånd enligt miljöbalken
För hamnverksamheten finns ett gällande tillstånd enligt miljöbalken från 2007-02-09,
med beteckning 551-3733-2005. I syfte att utöka hamnens kapacitet pågår i dagsläget
arbete med muddring och utfyllnad inom hamnområdet, vilket har medgivits av Markoch miljödomstolen i dom M1336-15, 2017-09-08 och i dom M3044-15, 2018-05-28.
Inom detaljplaneområdet ligger två befintliga verksamheter; Wibax AB och Forcit
Sweden AB, vilka har befintliga tillstånd enligt miljöbalken.

Riksintressen
I miljöbalken 3 kap. finns ett antal grundläggande bestämmelser för hushållning med
mark- och vattenområden av betydelse för vissa allmänna intressen. Hushållningsbestämmelserna rör främst mark- och vattenområden, men även kulturmiljö och
friluftslivet. I miljöbalken anges att områden som är av riksintresse ska skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan skada eller försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
riksintresset. I miljöbalken 4 kap har riksdagen pekat ut ett antal geografiska områden
som i sin helhet är av riksintresse. Områdena, som i de flesta fall är stora, har pekats
ut med hänsyn till de stora natur- och kulturvärden som finns i dem.
För det aktuella planområdet har följande riksintressen identifierats:
Riksintresse kommunikationer (3 kap 8 § miljöbalken) – Port of Skellefteå utgör
riksintresse för kommunikationer. En utvidgning av området skulle påverka
riksintresset positivt. I anslutning till planområdet finns riksintresset för farleder. Även
Väg 372 och 827 samt järnvägen Bastuträsk-Rönnskär omfattas av riksintresse för
kommunikation. Utpekande av ett riksintresse för kommunikationer innebär enligt 3
kap. 8 § miljöbalken att riksintresset ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Genomförandet av planen
bedöms inte påverka intresset negativt då hamnens etablering går i linje med
objektens placering.
Riksintresse yrkesfiske (3 kap 5 § miljöbalken) – Längs Näsuddens havssträcka ligger
ett utpekat riksintresseområde för yrkesfiske. Etableringen av industri och hamn i
aktuellt läge bedöms inte påverka intresset negativt då hamnändamål redan bedrivs i
området.

Skyddade områden
I miljöbalken 7 kap. finns bestämmelser om skyddade områden, till exempel
naturreservat, biotopskyddsområde eller nationalpark samt strandskydd. Det finns
också så kallat generellt biotopskydd för vissa lätt identifierbara naturtyper, bland
annat alléer, stenmurar och småvatten i jordbruksmark och åkerholmar.
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Inom det aktuella planområdet finns områden som omfattas av strandskyddet.
Därutöver finns inga andra skyddade områden. Inga naturtyper som omfattas av det
generella biotopskyddet har heller identifierats.

3.6.1

Strandskyddet

Strandskyddet regleras i 7 kap 13 § miljöbalken. Strandskyddets syfte är att
långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden. Syftet
är också att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Strandskyddszonen omfattar både land, vatten och undervattensmiljö. Strandskyddet
utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter i båda riktningarna.
Länsstyrelsen kan utvidga strandskyddszonen upp till 300 meter om det behövs för att
säkerställa något av strandskyddets syften. Planområdet omfattas inte av utvidgat
strandskydd.
Strandskyddet inom planområdet är idag upphävt inom områden som planlagda sedan
tidigare. Det omfattar hela södra delen av Näsudden, längs med befintlig hamn och
industri, samt Näsgrundet. Den nya detaljplanen ersätter i delar de tre äldre
detaljplanerna varpå strandskyddet ska prövas på nytt inom dessa planområden. Östra
delen Näsudden som idag har småbåtshamn och ett större orört kustområde är inte
planlagt sedan tidigare och där gäller strandskyddet.
Inom strandskyddsområde är det förbjudet att utföra vissa åtgärder. Kommunen och
Länsstyrelsen kan meddela dispens för vissa åtgärder om det finns särskilda skäl och
strandskyddets syfte inte motverkas. Kommunen kan även upphäva strandskyddet
genom en särskild planbestämmelse i detaljplan om det finns särskilda skäl.
Med det aktuella planförslaget har kommunen för avsikt att upphäva strandskyddet
inom planområdet med hänvisning till de särskilda skäl som anges i miljöbalken 7 kap
18 c §.
Kommunens ställningstagande gällande upphävande av strandskyddet är att området i
stora delar redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften, genom de befintliga verksamheterna småbåtshamnen,
oljehamnen och cementkajen. Syftet med planförslaget är att utvidga och förnya delar
av hamnområdet som för sin funktion måste ligga vid vattnet och utvidgningen kan
inte genomföras utanför området. Hamn och industriverksamheten behövs för att
tillgodose ett allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför planområdet på grund
av det strategiska läget. För beskrivning och bedömning av planens påverkan inom
strandskyddat område hänvisas till kapitel 6.2 Havsmiljön, kapitel 6.5 Naturmiljö och
kapitel 6.6 Rekreation och friluftsliv. För kommunens ställningstagande gällande
strandskyddet hänvisas till planbeskrivningen.

Miljökvalitetsnormer (MKN)
Plan- och bygglagen 2 kap. 10 § anger att planer ska följa de miljökvalitetsnormer
(MKN) som meddelats med stöd av miljöbalken 5 kap. eller tillhörande föreskrifter.
Miljökvalitetsnormer finns för luft, vatten och buller och syftar till att skydda
människors hälsa och miljön genom att ange vilka föroreningsnivåer eller
störningsnivåer som kan godtas utan fara för olägenheter.
För den här MKB:n är det miljökvalitetsnormer för luft, vatten och buller som är
relevanta och dessa miljökvalitetsnormer beskrivs och behandlas under kapitel 6.2
Havsmiljön, 6.4 Dagvatten, 6.8 Buller och 6.9 Luftmiljö.
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3.7.1

MKN för vatten

De miljökvalitetsnormer som är aktuella i denna miljökonsekvensbedömning finns
reglerade i Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten innebär att sjöar, vattendrag och kustvatten ska
nå god ekologisk och god kemisk ytvattenstatus medan grundvatten ska ha god
kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ status. Den aktuella statusen får inte
försämras i något avseende. I databasen VISS, Vatteninformationssystem Sverige,
finns klassningar och MKN för alla klassade vatten som utgör vattenförekomster.

3.7.2

MKN för buller

Miljökvalitetsnormen för buller regleras genom förordning (2004:675) om
omgivningsbuller. Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en slags
målsättningsnorm. Normen följs när strävan är att undvika skadliga effekter på
människors hälsa av omgivningsbuller. Det är kommuner och myndigheter som
ansvarar för att miljökvalitetsnormer följs, men det fråntar inte andra
verksamhetsutövare att genom sin egenkontroll sträva efter att begränsa
bullerstörningar. MKN för omgivningsbuller omfattar buller från större vägar, järnvägar
och flygplatser i hela Sverige.

3.7.3

MKN för luft

I luftkvalitetsförordningen (2010:477) återfinns de svenska miljökvalitetsnormerna för
utomhusluft. Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet. Med
utomhusluft avses enligt förordningen utomhusluften med undantag för arbetsplatser
samt vägtunnlar och tunnlar för spårbunden trafik. Det finns miljökvalitetsnormer för
kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen,
kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. För alla miljökvalitetsnormer
har fastställts en tidpunkt då de ska, alternativt bör, vara uppfyllda/följas. Om en
miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att överskridas, kan ett åtgärdsprogram
behöva upprättas av den berörda kommunen eller länsstyrelsen.

4

Alternativ
Nollalternativ

Enligt Plan- och Bygglagen (2010:900) ska planförslaget i MKB:n jämföras med ett så
kallat nollalternativ. Nollalternativet beskriver planområdets sannolika utveckling ifall
den föreslagna detaljplanen inte genomförs.
På kort sikt skulle området sannolikt förbli som idag, om den aktuella detaljplanen inte
skulle antas. En viss utbyggnad av hamnen skulle kunna genomföras även utan en ny
detaljplan, eftersom hamnen fått tillstånd från Mark- och miljödomstolen för muddring
och utfyllnad.
På lite längre sikt är det sannolikt att området skulle genomgå en total sanering,
eftersom föroreningshalterna i jorden är så höga att de sannolikt inte kommer att
anses acceptabla i ett naturområde där människor vistas. En sådan sanering skulle till
stora delar kräva liknande åtgärder som de som nu planeras genomföras. Den mest
förorenade jorden skulle behöva grävas bort, dvs all ytlig jord, mulljord inklusive
markvegetation. Träd och annan växtlighet skulle behöva avverkas. Planerade
verksamheter skulle utebli med undantag för de befintliga verksamheter som redan är
etablerade inom planområdet.
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Alternativa lokaliseringar
I miljökonsekvensbeskrivningen ska rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte
och geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas.
Utvecklingen av Skellefteå hamn med både nya kajer och plats för industriområde har
funnits med i den kommunala planeringen under lång tid. I såväl Fördjupad
översiktsplan för Skelleftehamn antagen 1999-09-21 och i Fördjupad översiktsplan för
östra delen av Skelleftehamn, antagen 2011-09-20, finns Näsudden markerad som
industri- och hamnområde.
I FÖP 2011 redovisas flera alternativa sätt att utvidga hamnområdet. De olika
utvidgningsalternativen utesluter dock inte varandra utan kan, enligt den fördjupade
översiktsplanen, ses som en möjlighet att bygga ut i flera etapper. Enligt Skellefteå
kommun finns det inga andra alternativa platser inom kommunen som skulle kunna
uppfylla de behov som finns på ett stort industriområde med tillgång till både hamn
och järnväg.

Alternativ utformning
I arbetet med detaljplanen har olika utformningar av planområdet utretts. I tidigt
skede fanns ett förslag som omfattade ett större markområde (ca 200 hektar). Det
planförslaget skulle innebära att hamnutbygganden hamnade närmare bostäder i
Skelleftehamn samt att större naturområden togs i anspråk med negativa
konsekvenser för naturmiljön samt rekreation och friluftsliv. Därefter har planförslaget
omarbetats och ytan som tas i anspråk har minskats betydligt.

5

Miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning och
metod

En miljökonsekvensbeskrivning ska belysa sådant som är av vikt för det aktuella
planförslaget, det vill säga de väsentliga miljökonsekvenserna som kan inverka på
människors hälsa, miljö och hushållning av resurser. Miljökonsekvenser av
planförslaget jämförs med nollalternativet vars definition i den här MKB:n beskrivs i
avsnitt 4.1 ovan. Avgränsningen av MKB:n har gjorts med hänsyn till vad som
framkom under detaljplanesamrådet som hölls i januari 2022 samt det
samrådsyttrande som Länsstyrelsen Västerbotten lämnade 2022-02-03.

Geografisk avgränsning
MKB:n redovisar både konsekvenser inom planområdet och, när det är relevant,
konsekvenser utanför planområdet. I de fall påverkan sker utanför planområdet
används ett så kallat influensområde, som antas vara den geografiska yta i planens
närområde som direkt och indirekt kan påverkas av planens genomförande. Radien på
ytan som antas påverkas är i utgångsläget ca 500 m från planområdet åt alla håll. Den
geografiska avgränsningen kan dock variera beroende på vilken aspekt som påverkas.
I det fall påverkan bedöms uppstå på längre avstånd från planområdet beskrivs det i
kapitel 6 för den aktuella aspekten.
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Tematisk avgränsning
Miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas tematiskt till att behandla de miljöaspekter
som vid undersökningen om betydande miljöpåverkan (BMP) identifierats innebära risk
för att miljöpåverkan kan bli betydande, dvs följande:
-

Förorenade områden
Påverkan på havs- och vattenmiljön
Dagvattenhantering
Naturmiljö och biologisk mångfald
Rekreation och friluftsliv
Landskapsbild
Trafik
Buller
Luftmiljö
Risk och säkerhet

Övriga miljöaspekter bedöms inte påverkas i någon stor omfattning.

Tidsmässig avgränsning
Iordningställandet av industriområdet enligt planförslaget kommer att ske etappvis
under flera år. För bedömning av miljökonsekvenser av planförslaget utgås i första
hand från prognos år 2040 då aktuell detaljplan antas vara genomförd.
Eftersom genomförandet av denna plan bedöms påverka omgivningen även under
byggtiden, redovisas effekter och konsekvenser av själva iordningställandet av
området för de miljöaspekter där det är relevant.

Metodik för konsekvensbedömning
Miljökonsekvenser av planförslaget jämförs med nollalternativet. För beskrivning av
nollalternativet se 4.1. Bedömningarna omfattar tillfälliga och bestående effekter som
uppstår på kort och lång sikt. I bedömningen inkluderas indirekta (sekundära) och
kumulativa (samverkande) effekter, både positiva och negativa konsekvenser
redovisas. Bedömningarna görs utifrån förutsättningen att detaljplanen genomförs fullt
ut.
Bedömningarna i denna MKB har genomförts av personer med miljövetenskaplig
examen eller motsvarande samt yrkeserfarenhet av miljökonsekvensbeskrivningar.

5.4.1

Bedömningsgrunder

I arbetet med konsekvensbedömning vägs värdet på berörda intressen samman med
påverkan och effekt för att ge en konsekvens. Konsekvensbedömningen sker i tre
steg: påverkan, effekt och konsekvens.
Värde (och känslighet) beskriver de värden som finns i planområdet och i
influensområdet som kan komma att påverkas av verksamheten eller åtgärden.
Värden inom respektive miljöaspekt/miljöintresse kategoriseras enligt skalan högt
värde, måttligt värde eller lågt värde och för ett lokalt, regionalt och nationellt
perspektiv.
Påverkan – är den förändring av fysiska förhållanden som projektets genomförande
medför. Det kan handla om exempelvis ljud, utsläpp av föroreningar, förlust av
värdefulla naturmiljöer, ökat antal transporter i området osv. Påverkan kan vara lokal,
regional eller nationell samt vara permanent eller temporär.
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Effekt – beskriver den betydelse som påverkan (förändringen) bedöms få för
förekommande värden i omgivningen, dvs påverkans storlek och omfattning. Direkta
effekter uppkommer som en omedelbar följd av till exempel fysiskt intrång, ljud eller
påverkan på vatten. Indirekta effekter uppkommer sekundärt till följd av en åtgärd.
Vilken/vilka effekter som uppstår till följd av en påverkan måste relateras till områdets
specifika förutsättningar, det vill säga vilka värden som förekommer och utsätts för
påverkan, och deras känslighet. I ett område med få värden kan således effekterna
förväntas bli av mindre skala, medan effekterna på en plats med höga värden eller
värden med hög känslighet förväntas bli större. Värderingen av effekten görs med
hänsyn till relevanta bestämmelser, exempelvis miljöbalkens
hushållningsbestämmelser, vedertagna rikt- eller gränsvärden och gällande
miljökvalitetsnormer.
Konsekvens är en värdering av vad miljöeffekterna medför för de intressen som
berörs, till exempel klimatet, människors hälsa eller biologisk mångfald. Vid
värderingen av konsekvenserna utgår bedömningen ifrån hur många som är berörda,
miljöaspektens värde/känslighet samt hur stor förändringen bedöms bli. Vid
värderingen av miljökonsekvenser görs bedömningen mot ett jämförelsealternativ (ett
så kallat nollalternativ). Nollalternativet beskriver den framtida utvecklingen om
planen inte genomförs.
Konsekvenserna värderas enligt följande skala: stor negativ konsekvens, måttlig
negativ konsekvens, liten negativ konsekvens, obetydlig konsekvens eller positiv
konsekvens. En lokal konsekvens blir generellt lägre värderad jämfört med om
planförslaget medför regionala eller nationella konsekvenser för miljöaspekten. För att
få fram konsekvensen vägs intressets antagna värde och miljöeffektens antagna
påverkan/effekt samman i en matris, varifrån en konsekvens kan utläsas, se Tabell
nedan.
Tabell 1 Matris som illustrerar bedömningsmetodik i MKB

Aspektens
värde/känslighet

Miljöeffekt, ingreppets/störningens omfattning

Stor negativ
påverkan/effekt

Måttlig negativ
påverkan/effekt

Liten negativ
påverkan/effekt

Obetydlig eller
positiv
påverkan/effekt

Högt värde

Stor negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens

Måttlig negativ
konsekvens

Obetydlig eller
positiv konsekvens

Måttligt värde

Stor negativ
konsekvens

Måttlig negativ
konsekvens

Måttlig negativ
konsekvens

Obetydlig eller
positiv konsekvens

Lågt värde

Måttlig negativ
konsekvens

Liten negativ
konsekvens

Liten negativ
konsekvens

Obetydlig eller
positiv konsekvens

Läsanvisning för konsekvensbedömningen
I kapitel 6 kommer miljökonsekvenser för respektive miljöaspekt att redovisas.
Avsnitten är uppbyggda så att områdets förutsättningar och effekterna av föreslagen
detaljplan beskrivs. Därefter redogörs för skyddsåtgärder som syftar till att minska de
negativa effekterna av planförslaget och konsekvenserna av planförslaget bedöms.
Avsnittet avslutas med samt en sammantagen bedömning utifrån matrisen med
bedömningsskalan.
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I kapitel 7 kommer planens påverkan på kommunala, regionala och nationella miljömål
att redovisas. En samlad bedömning av planens miljöpåverkan kommer att göras i
kapitel 8.

6

Miljökonsekvenser

I detta avsnitt beskrivs de miljökonsekvenser som föreslagen detaljplan bedöms
medföra för varje enskild miljöaspekt. För varje aspekt redogörs för förutsättningarna i
nuläget, effekter av planförslaget, möjliga skyddsåtgärder samt en bedömning av
miljökonsekvenserna. I vissa fall är åtgärdsförslagen inte möjliga att omhänderta i
planprocessen utan beskriver då en möjlighet att i senare skede hantera en
miljökonsekvens.

Förorenade områden
6.1.1

Förutsättningar

6.1.1.1

BEDÖMNINGSGRUNDER JORD

Naturvårdsverket har tagit fram vägledningsmaterial och generella riktvärden
(Naturvårdsverket rapport 5977 och 5976 (Naturvårdsverket, 2009)
(Naturvårdsverket, 2009) som används för att bedöma risker och behov av åtgärder
för förorenade områden.
De generella riktvärdena utgår från det enskilda ämnets toxicitet, kemisk fysikaliska
egenskaper samt generella antaganden om humanexponering och närhet till
naturresurser vid aktuell markanvändning.
•

•

6.1.1.2

Känslig markanvändning (KM) utgår från att enskilda personer vistas inom
området varje dag (365 d/år barn och vuxna) genom boende. Exponering
(intag av förorening) från området sker genom mat odlad inom området,
vatten, jord, hudkontakt, damm och ånga. KM ger ett skydd för ca 75% av
marklevande organismer.
Mindre känslig markanvändning (MKM) utgår från att enskilda personer vistas
inom området under del av året (vuxna 200 d/år, barn 60 d/år) samt del av
dagen (8 h) såsom är aktuellt vid en arbetsplats. Exponering (intag av
förorening) från området sker genom jord, hudkontakt, damm och ånga. MKM
ger ett skydd för ca 50% av marklevande organismer.
BEDÖMNINGSGRUNDER GRUNDVATTEN

Vid tidigare utförda provtagningar av grundvatten har halter jämförts mot SGU:s
tillståndsklassning för grundvatten (SGU-rapport 2013:01).
När det gäller uppmätta halter av alifatiska och aromatiska kolväten har
grundvattenprover jämförts mot SPBI:s branschspecifika riktvärden för grundvatten
vid bensinstationer (SPBI, 2011, reviderad 2012).
6.1.1.3

BEDÖMNINGSGRUNDER YTVATTEN

För ytvatten har Miljökvalitetsnormer (Länsstyrelsen Norrbotten, 2021) och
Naturvårdsverkets förslag till gränsvärden för särskilda förorenande ämnen
(Naturvårdsverket, 2008) använts. För indelning av tillstånd har Naturvårdsverkets
(1999) vägledning använts.
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6.1.1.4

BEDÖMNINGSGRUNDER SEDIMENT

För bly, krom och zink har gränsvärden från Naturvårdsverket rapport 5799
(Natuvårdsverket, 2008) använts. För kadmium, bly, antracen och flouranten har
gränsvärden från (HVMFS , 2015) använts. För övriga metaller har tillståndsklassning
för sjösediment använts (Naturvårdsverket, 1999), vilka är baserade på rådande
förhållanden i Sverige vilket endast ger en indikation om värden är höga eller låga i ett
nationellt perspektiv. För PAH:er har kanadensiska riktvärden jämförts mot (CCME,
2001), vilka är ekotoxikologiskt baserade riktvärden. Naturvårdsverkets (2009)
riktvärden för förorenad jord har använts för att bedöma hur eventuella massor bör
omhändertas.
6.1.1.5

FÖRORENINGSSITUATION INOM PLANOMRÅDET

Marken inom hela planområdet är kraftigt förorenad av historisk atmosfärisk
deposition (nedfall) av svavel och tungmetaller (bl.a. arsenik, kadmium, kvicksilver
och bly) från Rönnskärsverken (Naturvårdsverket, 2022). Depositionen skedde främst
på 1960- och 1970-talet innan rökgasrening installerades på Rönnskärsverken.
Dessutom finns deponier/utfyllnadsområden på området som innehåller föroreningar i
olika omfattning.
Två omfattande undersökningar av föroreningssituationen på Näsudden har
genomförts av Tyréns, på uppdrag av Skellefteå kommun, under 2016 och 2018. De
delar av planområdet som omfattar befintligt hamnområde (cementhamnen och
oljehamnen) samt Näsgrundet med lotsstationen, har inte ingått i
undersökningsområdet. Undersökningsområdet har delats in i fyra delar, vilka
undersöktes i olika omfattning.
1. Deponiområdet (provtagning av jord ner till ca 6 m djup samt av grundvatten)
2. Små deponierna i östra delen (provtagning av jord ner till ca 3 m djup, samt
av grundvatten, i två mindre deponiområden)
3. Rudtjärnen (provtagning av sediment och ytvatten)
4. Naturmark inom området i övrigt (ytlig provtagning av jord)
Undersökningsområdets utbredning och delområdenas lokalisering redovisas i Figur 7.
Undersökningsområdet omfattar totalt cirka 155 ha varav Rudtjärnen, deponiområdet
och upplagsområden tillsammans omfattar ca 15 ha.
Omfattningen av planområdet har sedan undersökningarna av Tyréns ändrats.
Ändringen visas med röd polygon i Figur 7 nedan.

MKB detajplan Näsudden industriområde slutver_20220404.docx
Sida 24/85

Figur 7. Undersökningsområdet med de olika delområdena. Område 4, benämns här Naturmark,
men omfattar även viss exploaterad mark. Röd polygon visar ungefärlig utbredning på
planområde (planområdet fortsätter söderut i vattnet).

Resultaten från markundersökningen visade att tungmetaller härrörande från den
atmosfäriska depositionen har påträffats i höga halter i jorden, tydligt över NV:s
riktvärde för MKM, i hela undersökningsområdet. Högst halter påträffas i ytliga prover
men förhöjda halter finns även i deponiområdena ned till 6 m.u.my (Tyréns, 2016)
(Tyréns, 2018a). De metallhalter som påträffas i mycket höga halter är främst arsenik,
koppar, bly och zink, samt till viss del även kadmium.
Inom Område 4 är arsenikhalten i naturmarken generellt mycket hög i den ytliga
jorden, det organiska skiktet eller mulljorden. Halterna är i de flesta fall flera gånger
högre än gränsen för akuttoxisk halt, dvs den halt som innebär att vistelse i området
medför reella hälsorisker. Höga arsenikhalter förekommer även norr och väster om
planområdet även om tendenser till sjunkande halter kan ses norrut, med något
undantag, se Figur 8.
Inom Deponiområdet påträffas höga föroreningshalter endast sporadiskt och
medelhalterna ligger klart under riktvärdet för MKM. De högsta halterna inom detta
område har analyserats i jord som kommer från nivån för den gamla markytan, under
deponimassorna. Det avfall som har deponerats i deponierna består till stor del av
relativt ren siporex-fyllning (lättbetong), vilket kommer från den siporex-fabrik som
tidigare fanns på området. I den södra delen av deponiområdet ligger arsenikhalten
något över riktvärdet för MKM. Laktester visar att lakbarheten ökar om deponimaterial
deponimaterial blandas med siporex, samt att siporex ökar pH i lakvätskan. Detta
innebär att lakbarheten av arsenik ökar när jorden blandas med siporex.
Deponimaterial som inte blandats med siporex klassas som icke farligt avfall, och
lakningen för de flesta metaller motsvarar inert avfall.
I de Små deponierna i områdets östra del ligger medelhalterna i jordprover av de
flesta ämnen under Naturvårdsverkets riktvärden för MKM, med undantag för arsenik
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som ligger något över riktvärdet för MKM. Även dessa deponier består i huvudsak av
siporex-fyllning.
Se Figur 8 för en överblick av uppmätta arsenikhalter inom området.

Figur 8. Tolkad planritning som visar uppmätta arsenikhalter i den översta 0-0,1 m. Riktvärdet för
MKM är 25 mg/kgTS och gränsen för akuttoxisk halt är 100 mg/kgTS.

I Rudtjärnen visar utförda provtagningar att både ytvatten och sediment är påverkade
av föroreningshalterna i omgivande jord, och sannolikt även av historisk påverkan från
luftnedfall. Metallhalterna i sediment och ytvatten är tydligt förhöjda jämfört med
gällande bedömningsgrunder. Den nya utformningen av detaljplanen omfattar inte
längre Rudtjärnen men resultaten visar ändå på föroreningens utbredning.
Även grundvattnet inom området är starkt påverkat av främst arsenik men även bly,
kadmium, krom, nickel, zink och vanadin samt enstaka fall av kvicksilver. Övriga typer
av föroreningar som har undersökts, BTEX, alifater, aromater och PAH, har inte
påträffats i halter över riktvärdet för MKM i analyserade jordprover och inga halter
över laboratoriets detektionsgräns har heller analyserats i grundvattnet.
Föroreningsproblematiken inom området bedöms därför främst ha koppling till de
förhöjda metallhalterna. Se Figur 9 för lokalisering av grundvattenrör inom området.
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Figur 9. Lokalisering av grundvattenrör inom området. Karta hämtad från (Tyréns,
2018a).
Under 2021 utförde AFRY en markundersökning samt riskbedömning på Näsudden
(AFRY, 2022). Inom undersökningsområdet påträffades ett tunt lager organiskt
material (2-15 cm) följt av mineraljord eller block/sten/klippor. Många döda träd som
inte förmultnat påträffades inom området. Prover togs på den ytliga jorden (organiskt
material) och analyserades med avseende på metaller med hjälp av fältinstrumentet
XRF1. Enskilda prover samt sammanslagna prover för laktest skickades även in till labb
för analys. Syftet med undersökningen var att undersöka föroreningssituationen samt
att klassificera den ytliga jorden.
Totalt undersöktes 32 kontrollrutor à 150x150 meter inom området. Det organiska
ytskiktet mättes med XRF i respektive provpunkt, varefter ett medelvärde av
metallhalter i vardera provpunkter räknades ut. Mätningar utfördes även på
mineraljorden under ytskiktet.
I åtta utspridda kontrollrutor uttogs prover på organiskt material samt mineraljord
som skickades in till labb för analys av metaller samt TOC. I samma kontrollrutor
uttogs fyra hinkar med organiskt material eller mineraljord från två kontrollrutor per
hink för laktest på labb.
Resultatet påvisade mycket höga metallhalter i det organiska skiktet. Inom hela
undersökningsområdet överskreds Naturvårdsverkets (NV) riktvärde för mindre känslig
markanvändning (MKM) i det organiska skiktet. På flertalet platser påträffades även
1

Röntgenfluorescens - Med hjälp av röntgenstrålning joniserar instrumentet materialet man mäter på och
identifierar och kvantifierar metaller.
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halter överskridande Avfall Sveriges haltgräns för farligt avfall (FA) för bly, arsenik,
koppar, zink och kvicksilver, se Figur 10.
I området längst österut på Näsudden påträffades ett lager matjord ovan det naturliga
organiska lagret. Även i matjorden tydde XRF-mätningar på förhöjda halter av arsenik,
koppar och kvicksilver (>MKM).
Generellt korrelerar XRF-mätningar och analysresultat sämre i det organiska skiktet än
i mineraljorden. Det finns flera faktorer som kan påverka resultatet vid XRF-mätning,
där bland fukthalt och organisk halt. XRF-medelhalterna i det organiska skiktet kan
därför antas vara underskattade.
I mineraljorden tyder korrelationskoefficienten för bly, koppar och zink på mycket
starka positiva linjära samband. Uppmätta halter av kadmium, kobolt, kvicksilver och
nickel var i mineraljorden lägre än instrumentets detektionsgräns och
korrelationskoefficienter kan därför inte beräknas. Statistik kan heller inte tas fram för
barium då grundämnet inte kan analyseras med XRFen.

Figur 10. Metallhalter i det organiska skiktet mätt med XRF. Provpunkternas lokalisering redovisas
i aktuell kontrollruta och punkterna är färgkodade efter uppmätta halter samt aktuella riktvärden
(MKM eller FA). Aktuellt undersökningsområde (2021) är markerat med rött.

I mineraljorden direkt under det organiska skiktet återfanns betydligt lägre halter av
metaller, inga halter överskridande Avfall Sveriges haltgräns för farligt avfall (FA). Inte
heller vid sammanställning av farliga egenskaper enligt Avfall Sveriges metod. Arsenik
påträffades dock överskridande MKM i övervägande del av alla kontrollrutor. I den
underliggande jorden (0,15 m) påträffades enbart förhöjda halter av arsenik
överskridande MKM. Detta tyder på att ämnet lakar från det organiska skiktet och
sedan mineraljorden. I Figur 11 redovisas medelvärden baserade på data från hela
undersökningsområdet i de olika nivåerna. De medelhalter som överskrider MKM vid
XRF-mätning är arsenik, bly, koppar, zink och kvicksilver. Kvicksilver är enbart
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detekterbart med i det organiska skiktet (18,5 ppm och 21 mg/kg Ts analyserat på
lab) och redovisas därför inte i figuren.

Figur 11. Medelhalter av arsenik, bly, koppar och zink i de olika nivåerna: organiskt skikt,
mineraljord (0-0,1 m) och avgränsningsmätning (0,15 m). Medelvärdena baseras på XRFmätningar och analysresultat (LAB) från hela undersökningsområdet. Naturvårdsverkets riktvärde
för MKM redovisas med gult och Avfalls Sveriges haltgräns för farligt avfall med rött.

Enligt de laktester som utfördes av AFRY 2022 lakades högre halter metaller och
organiskt kol från organisk jord jämfört med mineraljord. Laktesten visade på att jord i
de flesta prov kan tas emot på deponier för icke-farligt avfall (IFA), men i vissa
områden överskred den organiska jorden IFA-gränsvärdet för arsenik. Alla prover
utom ett hade pH-värden nära ett neutralvärde, vilket innebär att de flesta prover får
deponeras på IFA-deponier.
Laktester på ytligt material (0-0,2 meter) från naturmark som provtogs av Tyréns
2018 visar att i flertalet av proverna är utlakningen av arsenik så hög att materialet
vid deponering klassas som farligt avfall (FA). För ett prov, taget i de norra delarna av
området, är utlakningen så hög att materialet inte får läggas i en FA-deponi utan
förbehandling. Utlakningen av antimon och organiska ämnen, DOC samt TS-halt för
lösta ämnen klassar också materialet som FA i några av proverna. I övrigt är
utlakningen av bly, koppar och selen förhöjda och ligger över gränsen för inert avfall i
flera av proverna (Tyréns, 2019).
Tyréns (2018) provtog även deponimaterial och laktester utfördes på dessa. Prover
som inte blandats med siporex klassas som icke farligt avfall enligt laktester, och det
är främst lakbarheten med avseende på sulfat, DOC och antimon som styr
klassningen. Lakningen för de flesta metaller motsvarar inert avfall med undantag av
arsenik och molybden i ett av proverna. Lakbarheten av metallerna bedöms därmed
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vara relativt låg i deponimaterialet. Laktesterna som utförts med lika delar
deponimaterial och siporex visar att siporex ökar pH i lakvätskan. Detta medför även
att lakbarheten av arsenik ökar när jorden blandas med siporex. Denna påverkan
varierar dock stort i de tre proverna och påverkan av siporex bedöms vara relativt
liten jämfört med andra osäkerheter.
Sammanfattningsvis består föroreningarna, som härrör från historiska utsläpp till luft
från Rönnskärsverken, främst av arsenik, bly, koppar, zink och kvicksilver. Metallerna
arsenik, bly och kvicksilver har samtliga enligt Naturvårdsverkets bedömning mycket
hög farlighet. I samma bedömning har koppar har hög farlighet medan zink har
måttlig farlighet. Föroreningarna finns enligt utförda undersökningar inom i stort sett
hela Näsudden. Även i naturområden utanför Näsudden har höga metallhalter
påträffats. Föroreningarna förekommer ytligt, där högst metallhalter påvisats i det
organiska skiktet som i stora delar av området utgör markytan. Det organiska skiktet
innehåller halter som i många fall överskrider FA och mineraljorden innehåller halter
överskridande MKM. De flesta metaller, undantaget arsenik, binder hårt i det organiska
skiktet och lakar inte till underliggande skikt. Däremot visar tidigare laktest (2018) att
även antimon, DOC och lösta ämnen lakar i betydande mängd från det organiska
skiktet. För deponimaterial är lakbarheten lägre, särskilt om materialet inte blandas
med siporex.
De grundvattenundersökningar som utförts i området har påvisat förhöjda halter av
främst arsenik men även andra metaller. Detta indikerar en utlakning av metaller till
grundvattnet. BTEX, alifater, aromater och PAH har inte påträffats i några högre halter
i jord eller grundvatten.

6.1.2

Effekter

Planförslaget innebär att vegetationsskiktet samt den starkt förorenade ytliga
mulljorden (det ytliga organiska skiktet) kommer att grävas bort inom delar av
området som ska exploateras som industrimark. I vilken utsträckning avtäckning (det
vill säga bortskaffandet av organiskt material) kommer att ske är i nuläget ej bestämt.
Mulljorden kan hanteras genom extern deponi, men då detta är såväl kostsamt samt
innebär många transporter, studeras olika lokala lösningar. Det kan bl.a. handla om
att delar av mulljorden kan ligga kvar under nya hårdgjorda ytor, om användande av
massor i kajfyllning m.m., eller om att etablera en deponi inom planerad industrimark.
Deponin, som huvudsakligen innehåller siporex (lättbetong), kommer till stora delar
att schaktas bort på grund av höjdsättningen. Mängden deponerat material samt
material med liknande egenskaper som ska schaktas bort från deponiområdena
beräknas uppgå till ca 400 000 m3. Vidare kommer markytan att sänkas inom stora
delar av området och jämnas av genom att berget sprängs och schaktas till erforderlig
nivå.
Den totala mängden förorening som finns tillgängligt på området idag kommer att
minska betydligt, oberoende av vilken metod som kommer att användas för
omhändertagandet. Förutom att det minskar risken för människor att komma i kontakt
med föroreningarna så medför det även att utlakningen av föroreningar till
grundvatten och ytvatten bedöms bli betydligt lägre än idag.
I Figur 12 visas en exempelbild på naturområdet inom planområdet. Områdets
vegetation påverkas mest troligt negativt av de mycket höga metallhalterna.
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Figur 12. Rudtjärnen. Avsaknaden av lavar på klipporna och markvegetation som blåbärsris i
skogen är sannolikt en följd av de höga halterna av markföroreningar. Foto: Tyréns.

6.1.2.1

Riskbedömning

AFRY (2022) har utfört en riskbedömning avseende föroreningar inom planområdet
samt hur de kan påverkas av planerad markanvändning. Syftet med en riskbedömning
är att uppskatta vilka risker som föroreningssituationen innebär idag och i framtiden
och om i så fall hur mycket eventuella risker behöver reduceras för att oacceptabla
effekter inte ska uppstå.
Föroreningen bedöms framför allt att spridas via infiltrerad nederbörd som perkolerar
nedåt i markprofilen ner till grundvattnet för att slutligen rinna till havet. Spridningen
varierar sannolikt i området med hänsyn till topografi, markyta och jordlagerföljd.
Exempelvis består den västra delen till stor del av hällområden med större andel
ytavrinning och grundare jordar. Om området exploateras kommer den nya markytan
med hårdgjorda ytor och byggnader att påverka infiltrationen i området. Det skapas
antropogena spridningsvägar via ledningsgravar och diken etc. som kommer att
påverka hur vattnet flödar. Eventuella scenarier med ökade skyfall och högre
vattennivåer kan öka utlakning och spridning av metaller i framtiden.
Spridning via damm bedöms i dagsläget vara en möjlig risk för spridning av
föroreningar även om det organiska lagret i stora delar av området begränsar
damning. En framtida exploatering av området kan minska risken för damning
förutsatt att de ytliga förorenande massorna antingen avlägsnas eller täcks över.
Eventuella framtida schakt- och markarbeten i den förorenade jorden kan innebära en
ökad risk för exponering och spridning av föroreningar genom förflyttning av massor
samt damning.
Utförda undersökningar visar att metallerna binder relativt hårt i det organiska ytliga
marklagret. De kemiska bindningarna kan ses som en källbarriär som reducerar
spridning av föroreningen (läckaget från källan). På lång sikt kan nedbrytning av det
organiska material bidra till att metallerna får ökad rörlighet och spridning. Arsenik

MKB detajplan Näsudden industriområde slutver_20220404.docx
Sida 31/85

som visat sig spridas nedåt i markprofilen till mineraljorden i större utsträckning har
en relativt hög rörlighet i jämförelse med andra metaller. Rörligheten varierar
beroende på jordens sammansättning samt pH i marken. Lakförsök visar på pH-värden
som ger förutsättningar för att arsenik kan bilda komplex och stabiliseras i marken.
Detta kan således betraktas som en käll- och transportbarriär (förhindrar läckage samt
spridning från källan) i området. Vidare uppskattas det råda positiva redoxförhållanden
i den ytliga marken vilket kan betraktas som en barriär, då det gynnar att exempelvis
järnoxider förblir stabila och kan behålla arsenik bunden i marken.
Beräkning av total utlakade mängder arsenik, bly, koppar och zink visas i Tabell 2
nedan. Dessa baseras på laktesten AFRY utfört på det översta organiska skiktet och
den översta decimetern av mineraljorden och motsvarar lakning ur marken under en
tidsperiod på 17 år. Om total lakning av arsenik istället beräknas utifrån uppmätta
halter i grundvattnet blir storleksordningen liknande.
Ämne

Total lakning
organiska skiktet
L/S 10 (kg)

Total lakning
mineraljorden
L/S 10 (kg)

16

192

5

11

Koppar

19

38

Zink

51

10

Arsenik
Bly

Tabell 2. Beräknad total lakning utifrån lakförsök (L/S 10) från det organiska skiktet och översta
decimetern av mineraljorden.

Vid förändrad markanvändning eller schaktarbeten i området kan kemiska och
fysikaliska förutsättningar förändras vilket kan leda till ökad spridning från området.
Exempelvis kan övertäckning av arsenik leda till reducerande förhållanden och ökad
lakning. Utförda lakförsök kan därför vara underskattade om föroreningen täcks över.
Platsspecifika riktvärden för planområdet har beräknats utifrån ett antal
förutsättningar, där planerad markanvändning samt markarbeten med schaktning och
övertäckning tas hänsyn till. Riktvärdena överskrids i det organiska skiktet och
mineralskiktet med avseende på skydd av markmiljö samt människors hälsa.
Sammanfattningsvis finns mycket stora mängder föroreningar med mycket hög
farlighet i området. Om åtgärder för att minska mängden föroreningar inte genomförs
innebär detta en oacceptabel risk för människors hälsa och miljö. Mängden förorening
som kan spridas till Bottenviken är stor (AFRY, 2022).

6.1.3

Skyddsåtgärder

Enligt AFRYs riskbedömning (2022) utgör föroreningarna idag och vid planerad
framtida markanvändning en stor risk för människors hälsa och miljö. Detta innebär
att sanering av jord behöver utföras för att riskerna ska bli acceptabla. Det organiska
skiktet, men även den översta decimetern eller de översta decimetrarna av
mineraljorden behöver efterbehandlas.
Den planerade höjdsättningen och projekteringen av området innebär att markytan
kommer att sänkas rejält inom stora delar av området och schakt kommer att ske av
stora mängder jord- och bergmassor. Utfyllning kommer att krävas i de mer låglänta
delarna men totalt sett kommer anläggandet av industriområdet medföra ett stort
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massöverskott, och delar av dessa massor utgörs av förorenade massor. Vidare
behöver hela det organiska skiktet troligtvis schaktas bort av geotekniska skäl (AFRY,
2022).
Åtgärder kopplade till föroreningssituationen kan delas in i två olika delar:
•
•

Lämpligt omhändertagande av den ytliga, kraftigt förorenade organiska jorden
samt delar av den underliggande mineraljorden
Lämpligt omhändertagande av deponimassorna från deponiområdet samt de
två små deponierna

I en åtgärdsplan utförd av AFRY 2022 föreslås följande övergripande åtgärdsmål för
området (AFRY, 2022):
•
•

Området ska efter exploatering kunna användas för industriändamål utan
risker för oacceptabla hälsoeffekter för yrkesverksamma eller besökande
Området ska efter exploatering på kort och lång sikt inte innebära oacceptabla
risker för spridning av föroreningar till grundvatten samt belastning på
recipient

Åtgärdsplanen som utförts av AFRY är en del i den pågående processen att välja
åtgärdsmetod. Processen för att välja efterbehandlingsåtgärd för området Näsudden
planeras att pågå under år 2022 och 2023 och innefattar bland annat utveckling av ny
åtgärdsteknik samt laboratorie- och pilotförsök. En åtgärdsutredning och riskvärdering
tas fram i processen. I åtgärdsutredningen utreds vilka åtgärdsalternativ som är
lämpliga för att reducera de identifierade riskerna inom området. Den är ett underlag
till riskvärderingen där ett förslag till åtgärdsalternativ slutligen tas fram.
I åtgärdsplanen utförd av AFRY redovisas ett antal åtgärdsalternativ där kostnader för
schaktsanering, solidifiering2, förbränning och deponering grovt uppskattas.
Kostnadskalkylen visar att alternativen för behandling på plats med exempelvis
solidifiering av förorenade massor för anläggningsändamål är ekonomiskt fördelaktiga.
Möjligheten att solidifiera förorenade massor med bioaska och använda massorna som
anläggningsmaterial vid anläggning av exempelvis bullervall är under utredning.
För att förhindra grumling under byggskedet kan någon typ av sedimentfälla anläggas.
Eftersom en stor del av de massor som hanteras under byggskedet är starkt
förorenade av tungmetaller är det extra viktigt att bar jord inte utsätts för onödig
lakning och erosion. Skyddsåtgärder för hur jorden ska skyddas under byggtiden
kommer även att beskrivas i den anmälan eller tillståndsansökan som kommer att
lämnas in till miljömyndigheterna gällande masshantering och återanvändning av
massor.

6.1.4

Konsekvensbedömning

Konsekvenserna av planförslaget ska bedömas i jämförelse med nollalternativet, dvs.
att området förblir som idag på kort sikt, men på lite längre sikt sannolikt kommer att
saneras genom omfattande bortschaktning av förorenad jord på liknande sätt som
enligt planförslaget.
Jämfört med nollalternativet på kort sikt innebär planförslaget att risken för människor
att exponeras för höga halter av föroreningar inom området minskar. Det går dock inte
att dra några slutsatser om huruvida de närboende totalt sett kommer att exponeras
för mindre mängd föroreningar, eftersom de som idag rör sig i området sannolikt
2

Solidifiering innebär att ett oorganiskt material blandas in i de förorenade massorna, vilket resulterar i en
robust fast massa med minskad genomsläpplighet och lägre lakbarhet som binder föroreningar.
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kommer att välja andra skogsområden i Skelleftehamnsområdet att promenera i, när
Näsudden exploateras. Då föroreningsproblematiken sannolikt är likartad även i andra
närliggande skogsområden, kanske den minskande exponeringen på Näsudden inte
kommer att spela så stor roll för att minska hälsorisken för närboende. Eftersom
Näsudden ligger mycket nära Rönnskärsverken är det dock möjligt att halterna här är
högre än i andra skogsområden i närheten och att minskad exponering inom just
Näsudden faktiskt kan bidra till mindre total exponering för närboende.
Idag infiltrerar nederbörden den förorenade marken och leds via naturlig ytavrinning
de olika recipienterna. Eftersom en stor del av det organiska jordskiktet som innehåller
höga föroreningshalter kommer att schaktas upp och exempelvis göras otillgängliga för
spridning genom att solidifieras kommer utlakningen av föroreningar att minska.
Konsekvenserna för påverkan på vatten bedöms som mycket positiv.
Sammantaget bedöms planförslaget innebära positiva konsekvenser jämfört med
nuläget på grund av minskad spridning av bland annat arsenik till människor, djur,
ytvatten och grundvatten. Jämfört med nollalternativet bedöms planförslaget innebära
positiva konsekvenser på kort sikt och likvärdiga konsekvenser på lång sikt. De
positiva konsekvenserna är dock starkt beroende av mängden förorenade massor som
görs otillgängliga för människor och de processer som driver utlakning.

Havsmiljö
6.2.1

Förutsättningar

Planområdet omges av tre vattenförekomster; Hålfjärden, Skelleftebukten och
Skelleftehamnsfjärden (Kallholmsfjärden), se Figur 13 nedan. Gemensamt för
havsmiljöerna i anslutning till planområdet är att de är utsatta för mänskligt orsakad
miljöpåverkan. Rönnskärsverket har orsakat ett mycket stort nedfall av tungmetaller
över land och vatten, främst under 1960-70-talen. Utsläppen är idag väsentligt mycket
lägre, men eftersom halterna av miljögifter på land och i sedimenten är mycket höga,
pågår sannolikt en kontinuerlig utlakning till havsmiljön. Några föroreningar som enligt
VISS (Vatteninformationssystem Sverige) är förhöjda i vattnet är arsenik, koppar, zink
och kadmium samt organiska miljögifter. I fisk överskrider kvicksilver, PBDE och dioxin
gällande gränsvärde och i sediment överskrider bly, kvicksilver, zink och TBT
gränsvärdena för sediment.
Källorna till föroreningarna är det närliggande metallverket Rönnskärsverken,
förorenad industrimark och atmosfäriskt nedfall. Skellefteälven ger ett visst bidrag av
metaller då berggrunden är naturligt metallrik. Fartygstrafik kan bidra till utsläpp av
TBT från båtbottenfärger. Morfologiska förändringar i form av urbanisering och
hamnverksamhet har en betydande påverkan på hela Skelleftehamnsfjärden.
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Figur 13. Översiktsbild över vattenförekomsterna; Hålfjärden, Skelleftebukten och
Kallholmsfjärden/Skelleftehamnsfjärden. Planområdet ligger inom den röda cirkeln. Källa:
Dagvattenutredning (Sweco, 2022)

Gällande statusklassning för de vattenförekomster som omger planområdet framgår av
Tabell 3.
Tabell 3. Information om aktuella vattenförekomster enligt VISS, Vatteninformationssystem
Sverige.
Statusklassning

Miljöproblem

Påverkanskällor

Miljögifter,
förorenade
sediment

•

Skelleftebukten, SE646360-213700
Ekologisk status

Måttlig ekologisk status
De fysikalisk/kemiska
kvalitetsfaktorerna är styrande
för klassningen. Bland andra
kvalitetsfaktorn Särskilt
förorenande ämnen har klassats
som måttlig med hänvisning till
arsenik, koppar och zink.

Kemisk
ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk status
Mätningar i sediment visar att
gränsvärdet för bly överskrids.
Mätningar i vatten visar att
gränsvärdet för kadmium
överskrids. Mätningar i fisk visar
att gränsvärden för PBDE,
dioxiner samt kvicksilver
överskrids.

•
•

Metallverket vid
Skelleftehamn
Förorenade
områden
Diffusa källor:
Förorenad
mark/gammal
industrimark,
Atmosfärisk
deposition,
Transport
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Skelleftehamnsfjärden (Kallholmsfjärden) SE644070-211650
Ekologisk status

Dålig ekologisk status
Den biologiska kvalitetsfaktorn
bottenfauna indikerar dålig
status. Kvalitetsfaktorn
konnektivitet i kustvatten har
bedömts till dålig status.
Mätdata på särskilt förorenade
ämnen visar på måttlig status.

Kemisk
ytvattenstatus

Miljögifter,
Förorenade
sediment

Morfologiska
Förändringar
och kontinuitet

•
•
•
•
•

Uppnår ej god kemisk status
Mätningar i vatten visar att
gränsvärdet för kadmium
överskrids. Mätningar i
sediment visar att gränsvärdena
för bly och TBT överskrids.
Mätningar i fisk visar att
gränsvärden för kvicksilver,
PBDE samt dioxiner överskrids.

Metallverket vid
Skelleftehamn
Hamnverksamhet
Industriverksamhet
Förorenade
områden
Diffusa källor:
Förorenad
mark/gammal
industrimark,
transport,
Atmosfärisk
deposition,
Förändring av
konnektivitet,
hydrologisk regim,
morfologiskt
tillstånd (sjöfart,
dammar etc.)

Hålfjärden SE647260-212660
Ekologisk status

God ekologisk status

Kemisk
ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk status

Miljögifter

•

Atmosfärisk
deposition

Mätningar i fisk visar att
gränsvärden för kvicksilver
överskrids. Indikationer finns på
att även andra ämnen i fisk
överskrids.

En naturvärdesinventering av vattenmiljöer har utförts av Tyréns AB (Tyréns, 2018d).
Resultatet från naturvärdesinventeringen sammanfattas nedan avseende havsstranden
och i kapitel 6.3 avseende sjöar och vattendrag.
Kuststräckan utmed Näsuddens södra sida, mot Kallholmsfjärden, bedöms sakna
förutsättningar för höga naturvärden eftersom den ingår i ett aktivt hamnområde och
har därför inte inventerats.
Kustavsnittet på Näsuddens östra sida, mellan vägbanken ut till Näsgrundet
(lotsstationen) och småbåtshamnen identifierades som ett naturvärdesobjekt med
högt naturvärde (klass 2). Strandremsan är förhållandevis opåverkad av mänsklig
aktivitet. Havet möter land på ett naturligt sätt och det finns inga byggnader eller
andra konstruktioner längs detta avsnitt.
Stränderna och det grunda vattenområdet domineras av block och sten, längre ut ökar
inslaget av sand. Relativt små mängder av vattenvegetation noterades, vilket
tillsammans med stor vattenomsättning gör att förutsättningarna för fisklek är mycket
begränsade för varmvattengynnade arter. De fiskarter som eventuellt kan utnyttja
området för lek är sik, siklöja, tånglake, strömming, sandstubb, svart smörbult samt
eventuellt harr. Denna typ av miljö är emellertid vanlig längs kusten och
naturvärdesinventeringen kunde inte ge svar på om just detta kustparti fyller en
funktion för de nämnda arterna. Se exempelbild på kusten inom området i Figur 14.
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Området är en utpost mot havet och sannolikt ett riktmärke för sträckande sjöfågel.
Det finns ett stort antal fågelarter rapporterade som sträckande/rastande längs denna
del av kusten enligt uppgifter i Artportalen. Området bedöms därför ha ett värde för
fågellivet. Utifrån ett påtagligt artvärde och påtagligt biotopvärde har naturvärdet
bedömts vara högt (Tyréns, 2018b).

Figur 14. Kustavsnittet norr om vägbanken ut till Näsgrundet.

6.2.2

Effekter

Planförslaget medger en utökning av hamnområdet, vilket ger förutsättningar för en
ökad hamnverksamhet. Hamnen planeras att fördjupas genom muddring och
hamnområdet planeras att utökas genom utfyllnad. Åtgärderna berör en yta av ca
253 000 m2 i Kallholmsfjärden och 102 000 m2 i Skelleftehamnsbukten. Dessa
åtgärder utgör tillståndspliktig vattenverksamhet och tillstånd för den första delen av
utfyllnaden söder om hamnområdet, har erhållits från Mark- och miljödomstolen, se
avsnitt 3.4.
För bedömning av planförslagets påverkan på MKN för vatten har ett PM utarbetats av
AFRY, se bilaga 1. PM:et behandlar dels bedömning av påverkan på hydromorfologiska
kvalitetsfaktorer och miljögifter som ingår i särskilda förorenande ämnen i ekologisk
status och dels miljögifter som ingår i kemisk status.
Kallholmsfjärden har mindre stränga krav i VISS för ekologisk status på grund av den
hydromorfologiska påverkan från befintlig hamnanläggning. Istället för att god
ekologisk status ska uppnås är miljökvalitetsnormen för ekologisk status satt till
otillfredsställande ekologisk status med målår 2027. I Skelleftehamnsbukten är
påverkan betydligt mindre i förhållande till storleken på vattenförekomsten varför god
eller hög status nås för de hydromorfologiska parametrarna. Skelleftebukten har
miljökvalitetsnorm god ekologisk status med mindre stränga krav till 2027 på grund av
särskilda förorenande ämnen.
För Kallholmsfjärden bedöms planförslagets utformning innebära att konnektiviteten
försämras inom klassen dålig, övriga kvalitetsfaktorers status bedöms bibehållas trots
ökat påverkanstryck. Planförslaget utformning bedöms inte riskera sänkt status för de
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hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna i Skelleftebukten. Planförslaget innebära inga
åtgärder som ger fysisk påverkan på vattenförekomsten Hålfjärden.
Marken och vattnet kring Näsudden är förorenade med metaller från verksamheter
som pågått under lång tid i området kring Skelleftehamn. Inför anläggande av det nya
industriområdet planeras för sanering av ytliga marklager. Dagvattenutredningen
påvisar möjlighet att anlägga reningsanläggningar för dagvatten i de nya områdena.
Hårdgjorda ytor kommer dessutom minska infiltrationen och spridning av föroreningar
från djupare marknivåer och grundvatten. Reningskraven på dagvattenreningen är satt
mycket högt för att inte öka belastningen på fjärdarna. Sammantaget kommer dessa
åtgärder enligt dagvattenutredningen minska belastningen av metaller, olja, PAH och
arsenik till respektive vattenförekomst.
Inom planområdet finns en småbåtshamn på norra sidan av Näsudden. Småbåtshamnen har ingen anläggning för tvätt och skrapning av båtbottnar, för sådan
verksamhet hänvisas medlemmarna i småbåtshamnen till närliggande marinor och
tvättanläggningar.
Hela kustlinjen i östra delen av planområdet som idag är oexploaterad kommer att bli
del av det framtida hamnområdet. Denna kustlinje är idag klassad med högt
naturvärde. På en del av den kuststräckan, utanför befintlig strandlinje, planeras ett
nytt grönområde som sträcker sig från småbåtshamnen Tjuvkistan i norr till
Djävulsviken i söder. Området kommer anläggas i det grunda vattenområdet och
sträcka sig ungefär 80 meter ut i vattnet. Syftet med åtgärden är att återskapa delar
av den naturmiljö som tas i anspråk för hamnverksamhet för att gynna fågellivet i
området. På sikt kommer strandskog att växa upp på den nya utfyllnaden.

6.2.3

Skyddsåtgärder

Utfyllnad och muddring utgör vattenverksamhet och kräver antingen anmälan eller
tillstånd. Lämpliga skyddsåtgärder kommer att utredas mer i detalj i samband med
anmälan eller tillståndsansökan.
Under byggskedet finns det en risk att utlakningen av metaller ökar tillfälligt på grund
av att så pass stora mängder massor schaktas och flyttas runt och den förorenade
jorden blottas för erosion och regnvatten på ett annat sätt än när den ligger orörd.
Riktlinjer för hur förorenade massor och frilagd jord ska skyddas mot regn under
byggtiden bör tas fram. Denna fråga bedöms komma att prövas av
miljömyndigheterna i samband med anmälan eller tillstånd för återvinning av avfall i
anläggningsändamål.
För att undvika eventuell spridning av föroreningar från sedimenten utanför utloppsrör
från dagvattenledningar i Kallholmsfjärden behöver utformning och placering utredas.

6.2.4

Konsekvensbedömning

Konsekvenserna för vattenmiljön av muddring och utfyllnad har bedömts innebära en
försämring för konnektiviteten i Kallholmsfjärden. Konnektiviteten är dock redan
klassad som dålig och Kallholmsfjärden har mindre stränga krav för miljökvalitetsnormen ekologisk status på grund av den redan kraftiga påverkan från befintlig
hamnanläggning. Samtidigt gäller att om en kvalitetsfaktor redan befinner sig i den
lägsta klassen, dvs dålig status, ska varje försämring av denna kvalitetsfaktor anses
innebära ”en försämring av statusen”, vilket är en otillåten försämring enligt EU:s
vattendirektiv och 5 kap 4 § miljöbalken. Då ickeförsämringskravet gäller behöver
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planen skickas till Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt för granskning av
kvalitetsfaktorn konnektivitet, enligt 19 kap § 3 Miljöbalken.
När det gäller utlakning av miljögifter till ytvattnet kan planförslaget innebära en
måttligt negativ påverkan på mycket kort sikt, under byggskedet, genom att
utlakningen ökar när den förorenade jorden schaktas och blottläggs. Därefter
förväntas en mycket positiv påverkan jämfört med nuläget, eftersom utlakningen blir
betydligt lägre när stora delar av den förorenade marken är bortgrävd och marken
dessutom täcks med asfalt i en stor del av området.
Med vidtagen sanering, rening av dagvatten och noggrann placering av utloppsrör
bedöms det inte finnas någon risk för negativ påverkan på de parametrar som ingår i
kemisk status och SFÄ i berörda vattenförekomster. I stället bedöms planförslaget
förbättra möjligheten att nå de satta miljökvalitetsnormerna för kemisk status.
Den samlade bedömningen av påverkan på havsmiljön från förorenande ämnen är att
den innebär positiva konsekvenser i jämförelse med nuläget. I jämförelse med
nollalternativet är konsekvenserna positiva eller likvärdiga eftersom någon form av
saneringsåtgärd troligtvis kommer genomföras även då.
Strandmiljöerna och de akvatiska miljöerna i Skelleftebukten har bedömts ha högt
naturvärde och värdet i konsekvensbedömningen bedöms därför vara högt.
Strandmiljöernas inom övriga delar av planområdet är redan starkt påverkade av
hamnverksamhet och värdet inom dessa områden bedöms som lägre. Planförslaget
innebär att befintliga strandmiljöer kommer att förstöras helt. Delar av naturmiljön
planeras dock att återskapas utanför befintlig strand i öster vilket på längre sikt kan
minska de negativa effekterna. Påverkan bedöms bli stor på kort sikt, på längre sikt
kan påverkan bli måttlig, beroende på om det nya naturområdet lyckas fylla samma
funktion och arter åter etablerar sig i området. Konsekvenserna av planförslaget för
strandmiljöerna och vattenmiljön bedöms vara måttligt negativa i jämförelse med
nollalternativet.

Sjöar och småvatten
6.3.1

Förutsättningar

Det finns flera små sjöar uppe på Näsudden. Den största, Rudtjärnen, och den näst
största, Bastuavan, finns markerade i Figur 15. Ingen av sjöarna är klassade som
vattenförekomster enligt VISS, men Bastuavan är klassad som övrigt vatten.
En naturvärdesinventering för vatten har genomförts av sjöar och småvatten på
Näsudden (Tyréns, 2018b). Vid naturvärdesinventeringen identifieras områden av
positiv betydelse för biologisk mångfald. Naturvärdesobjekten klassas enligt en
fyrgradig skala där klass 1 är högsta naturvärde, klass 2 är högt naturvärde, klass 3 är
påtagligt naturvärde och klass 4 är visst naturvärde. Några vattenmiljöer inom
planområdet identifierades vid inventeringen som naturvärdesobjekt. Dessa småvatten
bedömdes ha påtagliga naturvärden.
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Figur 15. Naturvärdesobjekt från genomförda naturvärdesinventeringar. Observera att
inventeringsområdet är större än det nuvarande detaljplaneområdet.

Groddjur har påträffats i Rudtjärnen samt i några småvatten inom området vid analys
med eDNA (Aquabiota, 2018). De groddjur som påträffats är åkergroda, vanlig groda,
vanlig padda och mindre vattensalamander. Både fågel- och groddjursfaunan inom
planområdet är framför allt kopplade till vattenmiljöerna.
En utredning avseende artskydd för groddjur har utförts av Tyréns, vilken baseras på
tidigare nämnda naturvärdesinventeringar av Tyréns, eDNA-analys som utförts av
AquaBiota, grod- och kräldjursinventering utförd av Skellefteå kommun 2001 samt
rapporterade fynd i Artportalen (Tyréns, 2022a). Samtliga arter av groddjur som
påträffats inom området för naturvärdesinventeringen är fridlysta enligt 4 och 6 §§
Artskyddsförordning (2007:845). Småvatten på Näsudden bedöms som normalgoda
eller mindre bra lokaler för lekvatten. Rudtjärn och Bastuavan bedöms som
normalgoda lokaler.
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Figur 16. Naturvärdesinventering i Rudtjärnen.

6.3.2

Effekter

Genomförandet av planen kommer att påverka både skyddade arter och övriga arter;
dels direkt genom förlust av enskilda individer vid anläggningsarbeten och genom
biotopförlust.
Både groddjurslokaler och fågelbiotoper kommer att försvinna om skogsområdena
med småvattnen och de havsstrandnära områdena tas bort. Se Figur 17 för exempel.
Småvatten kommer att försvinna antingen genom att jorden schaktas bort och
markytan sänks, eller genom att de täcks över av bullervallen. När vattenområdena
försvinner medför det att hela livsmiljöer för mindre djur och växter, bland annat
lekplatser för groddjur, försvinner. Genom att ytan för industriområdet har justerats
jämfört med ursprungligt förslag kommer området där Bastuavan och Rudtjärnen
ligger inte att exploateras. Det är viktigt att nämna att även om de
naturvärdesinventeringar som utförts på Näsudden innefattar Rudtjärnen och
Bastuavan omfattas dessa sjöar inte längre av den nya utformningen av planområdet.
Rudtjärnen och Bastuavan, och därmed även grod- och kräldjur som vistas i vattnen,
kan dock påverkas av det planerade industriområdet som ändå ligger nära de två
sjöarna.
Viktiga ekologiska funktioner försvinner om vattenmiljöer tas bort då arter knutna till
dessa system ofta är föda åt ytterligare andra arter. Även indirekt sker påverkan
genom barriäreffekter, fragmentering och störning.
Planen kommer påverka naturmiljön och mångfalden i området vilket kan innebära att
genutbytet mellan lokala populationer av groddjur minskar. Skog, vatten och
strandmiljöer kommer tas i anspråk vilket innebär en habitatförlust. Ökad störning på
närliggande miljöer kommer ske under anläggande och driftskede.
Vandringsmöjligheter mellan områden kommer att begränsas och enskilda individer
kan dö under anläggningsskedet. Fyra vattenmiljöer förstörs helt av planen och delar
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av djurens hemområden öster om Rudtjärn kommer gå förlorade. De områden som
förstörs helt bedöms dock vara mindre bra groddjurslokaler utan konstaterade
förekomster av groddjur och ganska få individer kommer påverkas direkt.
Även om habitatförlust uppkommer så bedöms inte groddjurens spridningsmöjligheter
på ett landskapsplan försämras i någon större utsträckning. Den identifierade
spridningsriktningen är i nordvästlig riktning och hindras alltså inte av att ytterdelen
av Näsudden tas i anspråk då inga groddjurshabitat kommer finnas kvar i den yttre
delen. Möjligtvis kan en viss spridning ske till öarna norr om Näsudden, men inte heller
denna spridning hindras av planen.
Att artens bevarandestatus inte påverkas är troligen fallet för vanlig groda, åkergroda
och vanlig padda, med viss reservation för osäkerheten som föreligger i
kunskapsluckor om arternas utbredning och status i området då ingen riktad
inventering genomförts. Näsudden bedöms även efter exploatering kunna upprätthålla
kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för vanlig groda, åkergroda och vanlig
padda, med avseende på möjligheter till vila och reproduktion. Bedömningen baseras
på det faktum att kvarvarande miljöer av bättre kvalité sparas och
spridningsmöjligheten i nordvästlig riktning bibehålls. Det är emellertid osäkert hur
den lokala bevarandestatusen för mindre vattensalamander kan påverkas eftersom
arten har sina nordligaste utposter i dessa trakter.
Påverkan på naturmiljön kan sträcka sig utanför själva industriområdet i och med att
det kan uppkomma en bullerpåverkan på de närliggande skogsområden och
Bastuavan.

Figur 17. Ett av de små vattenområden som studerades i Naturvärdesinventeringen.
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6.3.3

Skyddsåtgärder

För ingrepp i vattenmiljöer krävs normalt anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet,
enligt miljöbalken, kapitel 11. För den aktuella åtgärden krävs eventuellt tillstånd för
markavvattning och Skellefteå kommun kommer då att söka tillstånd för detta.
Samråd har hållits med Länsstyrelsen men bedömning om dispens från
artskyddsförordningen krävs eller inte avgörs först när detaljplanen är på granskning.
Om dispens krävs så kommer kommunen föra dialog med Länsstyrelsen om
lämpligaste hanteringen av ärendet.
Tyréns (2022) sammanfattar följande skyddsåtgärder för att minska risken för negativ
påverkan på grod- och kräldjur:
•

De inledande exploateringsarbetena ska styras i tid så att inga åtgärder i lekvatten
görs under lekperiod för groddjur (maj-juni). Eftersom groddjur går i vinterdvala
(framförallt på land men vissa även i vatten) så är det lämpligt att påbörja
arbetena efter lekperiod men innan vinterdvala så hinner förhoppningsvis några
individer hitta andra övervintringsplatser som inte grävs bort.

•

Då några potentiella lekvatten och omgivande livsmiljöer försvinner bör man
utreda möjligheten att skapa nya livsmiljöer med lekvatten och
övervintringsmöjligheter alternativt göra biotopförbättrande åtgärder i närliggande
befintliga miljöer.

•

För att åtgärda risken under drifttiden att groddjur letar sig in i industriområdet
och förolyckas bör skyddsåtgärder vidtas där man förhindrar groddjuren att ta sig
in i industriområdet. Lämpliga åtgärder kan exempelvis vara att sätta upp
groddjursbarriärer längs vägarna och groddjurssäkra stängsel runt
industriområdet.

•

För mindre vattensalamander som bedöms vara den av de fyra berörda groddjuren
som har svårast att sprida sig och vars lokala populationer bedöms som mest
sårbara kan det vara lämpligt att fånga in och flytta några individer från de
småvatten som förstörs till nya småvatten. En sådan åtgärd som flytt av groddjur
kräver dispens från artskyddsförordningen och bör utredas i samråd med
kommunens ekologer samt med Länsstyrelsen.

•

En riktad inventering för att studera populationen för mindre vattensalamander i
området ska genomföras under 2022. Detta för att säkerställa att rätt
anpassningar och skyddsåtgärder vidtas enligt skadelindringshierarkin, så inte
salamanderns lokala bevarandestatus riskerar att försämras. Tyréns
rekommenderar även att inventering av övriga groddjur genomförs under 2022.

6.3.4

Konsekvensbedömning

Värdet av småvatten inom detaljplaneområdet bedöms vara måttligt baserat på
underlagsrapporter till denna MKB. Eftersom flera småvatten inom detaljplaneområdet
kommer försvinna helt om planen genomförs bedöms påverkan på dessa som stora.
Detaljplanen bedöms ha liten negativ påverkan på sjöar utanför planområdet om
merparten av tidigare nämnda skyddsåtgärder genomförs.
Den sammanvägda bedömningen av att småvatten försvinner och omgivande sjöar
påverkas i en mindre grad bedöms därmed innebära måttlig negativ konsekvens i
jämförelse med nollalternativet.
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Dagvatten
En dagvattenutredning har genomförts som en del av plan-processen av Sweco 2022.
I utredningen beskrivs dels dagvattenförhållandena på Näsudden idag, dels framtida
förhållanden när planen har genomförts.

6.4.1

Förutsättningar

Planområdet utgörs av relativt genomsläppliga jordarter. Grundvattennivån varierar
och följer topografin i sydvästlig riktning. Området omfattar idag sju
avrinningsområden med utlopp mot Hålfjärden i norr, Skelleftebukten i öster och
Skelleftehamnsfjärden i söder, se Figur 18.

Storgrundet

Småbåtshamn

Näsuddsvägen

Oljehamnen
Djävulstjärnen

Figur 18. Avrinningsområden på Näsudden i dagsläget, markerade med gul linje. Röd linje visar
planområdets ungefärliga gräns. Blå pilar visar ytlig avrinning.

Inom planområdet finns i nuläget ett antal olika dagvattensystem. Dagvatten rinner ut
till havet via diken, rännstens- och kupolbrunnar, ledningar, kulvertar eller trummor
(Sweco, 2022).
Inom Tjuvkistans småbåtshamn är ytorna grusade vägar och planer för parkering och
uppställning av båtar och båtvagnar. Det finns några tappvattenkranar för
sommardricksvatten. Det finns ingen iordningställd plats för båttvätt utan båtägare
hänvisas utföra detta på annan plats. Det finns en del byggnader för vinterförvaring av
båtar, några med grusade golv och andra med gjuten platta. Inga avlopp finns i
byggnaderna.
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6.4.2

Effekter

Markytans höjd och utformning kommer att förändras drastiskt vid genomförandet av
planen. Se Figur 19 för en illustration av de nya avrinningsområdena.

Figur 19. Avrinningsområden efter exploatering. Röd linje visar gränsen för planområdet. Blå pilar
visar huvudsaklig avrinningsriktning.

Planförslaget innebär att några av småvattnen kommer att försvinna helt och
Rudtjärnen samt Bastuavans avrinningsområde påverkas, se Figur 20. Den del av
avrinningsområdet som påverkas av detaljplanen är 1,8 ha och denna yta kommer
med planerad höjdsättning i framtiden att avrinna söderut till Kallholmsfjärden i stället
för till Rudtjärnen. Det kan innebära en anmälnings/tillståndspliktig vattenverksamhet.
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Figur 20. Avrinningsområdet till Rudtjärnen markeras med blått.

Söder om Rudtjärnens avrinningsområde finns en instängd lågpunkt som i nuläget kan
dämmas med någon decimeter vatten innan det rinner vidare söderut till
Kallholmsfjärden. Det avrinningsområde som avrinner till denna lågpunkt är 0,91 ha,
se Figur 21. Det bör undersökas huruvida en omledning av detta område skulle kunna
fungera som en viss form av flödeskompensation för den avgående del av Rudtjärnens
avrinningsområde som ligger inom planområdet. Detta kan vara en vattenverksamhet
och det behöver undersökas hur grundvattenströmningen inom området sker för att
säkerställa vilken skillnad en sådan omledning skulle ge.
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Figur 21. Instängd lågpunkt söder om Rudtjärnen vid ett 2-årsregn (Sweco, 2022).

Efter exploateringen kommer en stor del av området att vara bebyggt eller asfalterat.
En ökad andel hårdgjorda ytor innebär generellt en snabbare avrinning vid regn och en
ökad mängd av bland annat närsalter i dagvattnet jämfört med om en yta inte
hårdgörs.
Under byggtiden kommer stora schaktarbeten att utföras vilket kan innebära att
grumling av jordpartiklar följer med dagvattnet ut i havet. I byggskedet finns det även
en risk att utlakningen av metaller ökar tillfälligt på grund av att så pass stora
mängder massor schaktas och flyttas runt.

6.4.3

Skyddsåtgärder

För de naturmarksytor som avsätts inom planområdet kommer ingen specifik
dagvattenhantering att behöva iordningställas. För tillkommande ytor för industri eller
hamnverksamhet behöver ett nytt dagvattensystem konstrueras. Antalet
utloppspunkter från detta område kommer att bero utifrån framtida höjdsättning och
antalet industrifastigheter inom området. Dagvattnet från industriområdet bör avledas
till Skelleftebukten och Kallholmsfjärden. I Skellefteå kommuns dagvattenstrategi finns
riktvärden för dagvatten som släpps ut i kommunalt dagvattensystem eller direkt till
en recipient. Dessa riktvärden kan utgöra en utgångspunkt för reningskraven för
dagvattenhanteringen.
Det finns många olika typer av åtgärder som kan genomföras för att minska påverkan
på dagvatten av att stora ytor bebyggs och asfalteras. I Swecos rapport från 2022
beskrivs ett antal åtgärder som kan vara aktuella. I princip handlar det om att
konstruera tak och mark så att vatten fördröjs, vilket kan vara viktigt dels för att
skapa bättre förutsättningar för rening av vattnet, dels för att hindra översvämning
nedströms. Eftersom Näsudden är en udde i havet finns inga värden nedströms att ta
hänsyn till i fråga om översvämningsrisk, men däremot kan fördröjning vara viktigt för
att dagvattnet ska kunna renas innan det går ut i havet. Exempel på åtgärder som ger
fördröjning är gröna tak, olika typer av dammar och flacka, vegetationsklädda diken.
Snöupplag kan placeras på särskilda uppsamlingsytor för att förhindra
föroreningstransport samt partiklar som sätter igen dagvattensystemet.
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Generellt sett har det föreslagits att alla ytor som har stor risk för höga oljehalter ska
vara anslutna till en oljeavskiljare. Det föreslås även att de dagvattendammar som
anläggs inom området förses med oljeavskiljande funktion. Projektering för de
tillkommande hamnytorna för Port of Skellefteå pågår och dagvatten föreslås hanteras
via dagvattendammar och oljeavskiljare. Övriga tillkommande hamnytor kan förses
med ett eget dagvattensystem. Wibax är i processen att invalla alla sina cisterner och
dagvatten kommer därefter pumpas till Port of Skellefteås OFA-system.
För mycket av de befintliga ytorna kommer optimering och viss komplettering av
dagvattensystem att bidra till att minska dagvattenföroreningarna från de befintliga
verksamheterna. Men den största åtgärden inom dessa ytor är att hålla en fortsatt hög
skötsel och underhåll av anläggningen.
Resultat av dagvattenutredningen visar att med föreslagna reningsmetoder kommer
föroreningshalterna i dagvattnet efter exploatering att minska till motsvarande nivå
eller lägre än naturmarksavrinningen för ett ej förorenat markområde. Halterna
kommer även vara betydligt lägre än de riktvärden som Skellefteå kommun tagit fram
i dagvattenstrategin för Skellefteå kommun, se Tabell 4. Den totala avrinningen från
området kommer dock att öka i och med att marken hårdgörs.
Tabell 4. Tabellen visar en sammanställning av beräknade schablonvärden för totalbelastningen i
kg/år för nuläget utan dagvattenrenande åtgärder samt efterläget utan dagvattenrenande
åtgärder och efterläget med dagvattenrenande åtgärder.

För ytor som det är stor risk för spill eller olycka är det viktigt att dagvattensystemet
är utformat med avstängningsmöjligheter. Dagvattensystemet behöver även ha
möjlighet att samla upp släckvatten för att förhindra att det sprids till omgivningen och
recipienterna. Detta kan göras antingen via uppsamling på ytor som tillåts stå
översvämmade under kortare tid eller via uppsamling i själva dagvattenanläggningen.
Vid skyfallshändelser är det viktigt att dagvattensystemet är utformat med
bräddfunktion som gör att flöden utöver de dimensionerande bräddas förbi. Detta för
att minska riskerna för urspolning av tidigare fastlagda avskilda dagvattenföroreningar. Översyn av befintliga kupolbrunnar och dagvattenledningar inom
området behöver göras för att bibehålla dess kapacitet och eventuellt öka kapaciteten i
takt med utbyggnaden. Särskild översyn behöver göras för de ledningar
som korsar Näsuddsvägen i detaljplanens sydvästra del. Längs med grusvägen i norra
delen av planområdet kommer en yta att behöva avsättas och ett erosionsförstärkt
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avvattningsstråk behöver anläggas för att klara av att avleda större dagvattenflöden
till Skelleftebukten.
I nuläget finns det inget verksamhetsområde för dagvatten inom planområdet och
Skellefteå kommun har inte beslutat om ett verksamhetsområde för dagvatten ska
upprättas för planområdet. För det tillkommande industriområdet finns i nuläget inte
kännedom om det kommer att bestå av en fastighet eller flertalet mindre, vilket
påverkar bedömningen ifall ett verksamhetsområde skulle kunna vara lämpligt.
Utgångspunkten är att det inte kommer att upprättas ett verksamhetsområde för
dagvatten utan Skellefteå kommun avvaktar detta beslut tills fastighetsindelningen blir
känd.
Vissa verksamheter klassas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken, för att få
bedriva dessa verksamheter krävs tillstånd. I många miljötillstånd regleras även krav
på dagvattenhanteringen, samt löpande provtagning av dagvattnet, vilket ska
rapporteras in till tillsynsmyndigheten.
För de delar av planområdet där befintliga verksamhetsutövare såsom Port of
Skellefteå och Wibax har sina verksamheter regleras dagvattenhanteringen inom
ramen för respektive verksamhets miljötillstånd.

6.4.4

Konsekvensbedömning

Konsekvenserna av miljöpåverkan via dagvatten efter exploateringen ska jämföras
mot nollalternativet, dvs dagsläget när dagvatten leds via ytavrinning, ytligt
grundvatten och diken ut i havet.
Efter genomförandet av planförslaget kommer avrinningen att ske snabbare än idag
och vattnet kan innehålla en viss mängd föroreningar från den kommande
industriverksamheten. Mängden föroreningar kommer dock vara väsentligt mindre på
grund av den planerade saneringen av förorenad mark samt att den hårdgjorda ytan
inom det planerade industriområdet kommer innebära mindre infiltration av dagvatten.
Eftersom varje stor industrietablering kommer att kräva tillstånd från länsstyrelsen
eller miljödomstolen, förutsätts att några större utsläpp inte kommer att tillåtas via
dagvattnet. I nollalternativet sker dagvattenavrinningen långsammare, men vattnet
innehåller sannolikt höga halter av föroreningar från marken.
Med de föreslagna dagvattenåtgärderna i dagvattenutredning är det möjligt att inom
planområdet skapa de dagvattenrenande åtgärder som krävs för att inte riskera att
försämra statusen för mottagande vattenförekomster. Det är möjligt att rena
dagvattnet ner till motsvarande eller lägre halter än oförorenad mark skulle gett
upphov till avseende nulägesavrinningen från området (Sweco, 2022).
Vattenförekomsterna som omger Näsudden bedöms ha en hög känslighet för
förorenande ämnen, ingen av vattenförekomsterna uppnår god kemisk status idag.
Planförslaget innebär minskad föroreningsbelastning från dagvattnet jämfört med
nuläget. Den sammanvägda bedömningen är att planen innebär positiva konsekvenser
i jämförelse med nollalternativet med avseende på dagvattenutsläppen till havet.
Den påverkan som de förändrade avrinningsområdena innebär för Bastuavan bedöms
innebära små negativa konsekvenser.
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Terrester naturmiljö och biologisk mångfald
6.5.1

Förutsättningar

Näsudden är en till största del skogsbeklädd udde i havet. Närhet till havet gör att den
blockiga moränmarken är vindutsatt och karg. I svackorna finns mindre tjärnar som
delvis är igenväxta och på höjderna finns vindpinad tallskog på hällmark. I den västra
delen vid Rudtjärnen övergår den vindpinade tallskogen till mer högrest och tätare
barrskog. Skogen runt Bastuavan är avverkad. Området har historiskt drabbats av
nedfall från Rönnskärsverket, vilket sannolikt är orsaken till att det finns onaturligt lite
undervegetation och att lavar på träden och klipporna saknas. I stora delar saknas t ex
växtlighet som blåbärsris i skogarna. Ur ett landskapsekologiskt perspektiv utgör
stränder längs kusten ofta viktiga spridningsvägar för djur. Näsudden är inget
undantag men delar av uddens strandmiljöer är kraftigt exploaterade och därmed är
kuststrandremsan redan i dagsläget fragmenterad. I övrigt tillhör Näsudden en
ytterkant av barrskogsområdet kring Skellefteå.
Det finns inga skyddade naturområden eller andra utpekade naturvärden inom
planområdet enligt Naturvårdsverkets, Länsstyrelsens, Skogsstyrelsens och
Jordbruksverkets kartverktyg.
Ett antal inventeringar och utredningar av naturvärden på Näsudden har utförts i
samband med detaljplaneringen. Under 2018 har en Naturvärdesinventering av
landmiljöer utförts (Tyréns, 2022c). Ecogain genomförde i juni 2021 två
fältinventeringar med fokus på naturvärden och artförekomster inom området: en
häckfågelsinventering (Ecogain, 2021a) och en smålomsinventering (Ecogain, 2021b).
Även en artskyddsutredning avseende fridlysta arter enligt artskyddförordningens 4
och 6 §§ samt fåglar har genomförts (Ecogain, 2022).
Fyra naturvärdesobjekt har identifierats vid naturvärdesinventeringen av landmiljöer
på Näsudden, dessa redovisas i Figur 22. Objekten utgörs av skogsmiljöer av olika
slag. De bedöms hysa vissa eller påtagliga naturvärden, inga högre naturvärden har
påträffats. Naturvärdena är framför allt knutna till att det förekommer biotopkvaliteter
som gör skogsområdena mer variationsrika än omgivande landskaps hårt brukade
skogar.
Tre av objekten har bedömts hysa vissa naturvärden, varav två områden
(naturvärdesobjekt 2 och 3) utgörs av barrskog och ett område (naturvärdesobjekt 4)
utgörs av lövrik strandskog. Barrskogsområdet runt Rudtjärnen (naturvärdesobjekt 1,
Figur 22) har bedömts hysa påtagliga naturvärden och är mer högrest och tätare än
längre ut på Näsudden. Naturvärdesobjekt 1 och 2 ligger utanför det som utgör
planområde i aktuellt planförslag.
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Figur 22. Resultat från naturvärdesinventeringarna på Näsudden. Siffrorna 1-4 är numreringen av
de naturvärdesobjekt som beskrivs i texten.

Näsudden bedöms generellt hysa naturvärde kopplat till den fågelfauna som finns i
området. I inventeringen av vattenmiljöer redovisas naturvärdena kopplade till
tjärnarna, småvattnen och havsstränderna (Tyréns, 2018b). Värdet av fågelfaunan har
framför allt kopplats till vattenmiljöerna, då exempelvis Rudtjärnen nyttjas av smålom.
Av naturvärdesinventeringarna i land- och vattenmiljöer påträffades ett antal fridlysta
eller rödlistade arter inom planområdet, däribland fåglar inklusive smålom (rödlistad
som nära hotad), storlom och sångsvan samt lake (nära hotad) och vedskivlav (nära
hotad). Många av de fåglar som registrerats i området är flyttfåglar som rastar och
inte stannar för att häcka. Enligt en inventering utförd av Skellefteå kommun på 1990talet konstaterades dock att Rudtjärnen används av smålom för födosök. I
inventeringar av smålom i Rudtjärnen utförd av Skellefteå kommun 2018 och 2021
fastslogs att Rudtjärnen var ett revir åt ett smålomspar. Ett smålomspar påträffades
även i Bastuavan. I en utredning om smålom i Skellefteåområdet bedömdes det som
motiverat att bygga en konstgjord ö i Rudtjärnen vilket kan förbättra
häckningsmöjligheter för arten (Ecogain, 2021a). Värt att notera är dock att både
Rudtjärnen och Bastuavan ligger utanför det nya planområdet.
Under häckfågelinventeringen som utfördes i juni 2021 noterades 51 fågelarter, varav
42 bedömdes utgöra häckfåglar i området. Övriga 9 arter utgjordes av förbiflygande,
rastande eller tillfälligt födosökande individer. Av de häckande fågelarterna är 14 arter
prioriterade, alltså rödlistade eller markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen.3 Prioriterade arter visas i Figur 23 nedan. Sammanfattningsvis
bedömdes tätheterna för häckande fåglar generellt vara mycket låga i
inventeringsområdet. Det finns dock tre mindre områden med flera prioriterade arter

3

Arter markerade med B i Bilaga 1 till artskyddsförordningen indikerar ovanliga eller hotade arter listade enligt
Natura 2000 och bör prioriteras i skyddsarbetet (Naturvårdsverket, 2009)
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än i andra delar. De viktigaste miljöerna för områdets fågelfauna är strandremsan
längs i öster samt häckningstjärnarna för smålom.

Figur 23. Fågelområden och prioriterade arter inom detaljplaneområdet. Inventeringsområdets
viktigaste fågelmiljö är den östra stranden samt häckningstjärnarna för smålom. Om man bara
ser till inventeringsområdet i sig finns ytterligare tre områden med något rikare fågelförekomster.
Källa: Ecogain (2021).

Enligt naturvärdesinventeringen av Tyréns 2018 (uppdaterad 2022) samt
observationer på Artportalen kan utter tillfälligt röra sig inom området. En del fridlysta
insekter kan även förekomma inom området.

6.5.2

Effekter

Planen kommer att innebära stor påverkan på naturmiljön och den biologiska
mångfalden i området. Skog, vatten och strandmiljöer kommer att tas i anspråk av det
nya industriområdet och det utökade hamnområdet.
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Den mest uppenbara effekten är förlusten av livsmiljöer. Där industri och
hamnverksamhet anläggs förstörs all naturmark permanent och blir hårdgjord yta som
inte kommer att kunna nyttjas av de skogs- och vattenanknutna arter som nu finns på
platsen. Även bullervallen kommer att ta befintlig naturmark i anspråk. Fastsittande
arter eller arter med begränsad rörelseförmåga kan komma att dö, medan rörliga arter
som fåglar och vilt kommer att tvingas söka nya livsmiljöer. Både groddjurslokaler och
fågelbiotoper kommer att försvinna om småvattnen och de havsstrandnära områdena
tas bort. Viktiga ekologiska funktioner försvinner om vattenmiljöer tas bort då arter
knutna till dessa system ofta är föda åt ytterligare andra arter. Även indirekt sker
påverkan genom barriäreffekter, fragmentering och störning.
Påverkan på de naturvärdesobjekt som finns inom detaljplaneområdet och identifierats
vid naturvärdesinventeringen kommer att bli stor. När industriområdet anläggs
kommer stora delar av naturvärdesobjekt 3 samt hela lövstrandskogen,
naturvärdesobjekt 4, att försvinna. Området vid Rudtjärnen och Bastuavan kommer
inte tas i anspråk av industrimark men de kan ändå påverkas av närheten till
industriområdet.
Endast områden med ”visst naturvärde” kommer försvinna i samband med
anläggandet av industriområdet. Inga områden som är formellt utpekade som skyddad
natur (som t ex naturskyddsområde) kommer att påverkas av planen, eftersom det
inte finns några sådana på Näsudden eller i områdets direkta närhet.
En stor andel av påverkan på arter inom och i närheten av området är omvandlingen
av naturmark till industrimark. Buller och ökad mänsklig aktivitet stör bland annat
fåglar även utanför området. Ecogain har dock gjort bedömningen att områdets
kontinuerliga ekologiska funktionalitet för ett antal revir av mestadels allmänna
fågelarter, men också några rödlistade fågelarter, kommer att brytas. För fågelarterna
görs dock bedömningen att detaljplanen inte riskerar att leda till påverkan på
respektive arts bevarandestatus, varken lokalt, regionalt eller nationellt. Områdets
kontinuerliga ekologiska funktionalitet för fladdermöss, utter och fridlysta insekter
bedöms kunna bibehållas. Inga fridlysta arter av växter, mossor, lavar eller svampar
bedöms ha förekomster i planområdet (Ecogain, 2022).
Negativa effekter på naturvärden och den biologiska mångfalden kan minimeras
genom ett antal skyddsåtgärder som listas i kapitlet nedan.

6.5.3

Skyddsåtgärder

Vilda fåglar och vissa andra arter som bedöms ha revir inom planområdet är skyddade
enligt 14 § Artskyddsförordningen. Genom att föreskriva skyddsåtgärder i form av till
exempel att undanta vissa områden från exploatering, och att återskapa
fortplantningsområden och viloplatser, skulle konflikt med förbuden 4 §
Artskyddsförordningen kunna undvikas. Om skyddsåtgärder inte går att föreskriva för
att undvika skada, krävs det dispens enligt 14 § Artskyddsförordningen (Ecogain,
2022).
I artskyddsutredningen av Ecogain (2022) sammanfattas åtgärder som kan minimera
risken för att fridlysta djur (fåglar, fladdermöss och övrigt djurliv) ska påverkas
negativt av detaljplanens genomförande. Nedan beskrivs åtgärderna:
•

Ingen del av verksamheten inom detaljplaneområdet kommer att ligga inom 100
meter från Rudtjärnen.

•

Säkerställ en oförändrad hydrologi för Rudtjärnen och Bastuavan. Särskilt viktigt
är att inga onormalt höga flöden inträffar under smålommens ruvningstid.
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•

Led inget orenat dagvatten mot tjärnarna.

•

Förändringar av grundvattennivåer ska inte påverka tjärnarna.

•

Ta bort grillplatsen på den lilla udden i norra delen av Rudtjärnen för att inte
attrahera personer till tjärnen vilket kan medföra en störning på häckande
smålom.

•

Ta bort parkeringen vid hundklubbens stuga för att inte personer ska parkera där
vilket minskar risken för att personer rör sig nära Rudtjärnen under
smålommarnas häckningstid vilket kan medföra en störning på häckande
smålom.

•

Avveckla hundklubbens verksamhet för att undvika störning från dess
verksamhet på häckade smålom.

•

Avskärma bullret mellan verksamhetsområdet och Rudtjärnen/Bastuavan för att
minska ljudpåverkan.

•

Plantera en avskärmande busk- och skogsridå mellan tjärnarna och
detaljplaneområdet för att minska den visuella störningen. Säkerställ att ridån
inte hamnar för nära tjärnarna (inom cirka 50 meter) då den i så fall kan hindra
lommarna från att lätta från och landa i tjärnen.

•

Påbörja inte bullrande anläggningsarbeten inom 300 meter (nuvarande
verksamheter ligger ca 300 meter från tjärnen) under perioden maj till juli då
smålommen häckar. En störning som uppkommer under den tiden kan ha en
större störningseffekt än en störning som finns på plats när lommarna
återvänder till tjärnen på våren.

•

I syfte att minimera risken för att individer, bon, ägg och ungar dödas eller
häckningar avbryts ska avverkning och initiala markarbeten i hela planområdet
undvikas under fåglarnas huvudsakliga häckningsperiod (15 mars–31 juli).

•

Skog kring Rudtjärnen (naturvärdesobjekt 1) lämnas intakt.

•

I de delar av planområdet som inte exploateras ska skog och buskmarker
lämnas, eller (om ytliggande massor ska ersättas) tillåtas återetablera sig,
naturligt eller med hjälp av plantering.

•

Ersättningsstrand som nyanläggs i öster ska utformas på ett sätt som främjar
och snabbar på återetablering av naturlig strandvegetation och strandskog.

•

Fågelholkar ska sättas upp på lämpliga platser inom de delar av planområdet
som inte exploateras.

•

Ingen belysning ska riktas ut över omgivande naturmiljöer. Belysning i
planområdet ska ha skärmat, nedåtriktat ljus.

•

I kant mot anslutande sjöar och strandskog ska eventuella stolpar för belysning
vara lägre än trädtoppshöjd, max 5 meter.

•

Vitt, dagsljusliknande ljus i armatur undviks i planområdet. Istället används ett
rödare ljus.
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6.5.4

Konsekvenser

Värdet på den terrestra naturmiljön och biologiska mångfalden inom planområdet
bedöms som litet till måttligt. Jämfört med nollalternativet kommer planen, på grund
av förlust av livsmiljöer, fragmentering, buller och annat, att innebära stor negativ
påverkan på den terrestra naturmiljön och den biologiska mångfalden inom området.
Nollalternativet, att ingen exploatering sker, innebär dock att föroreningar ligger kvar
och fortsatt exponeringsrisk finns för organismerna på platsen. Hur påverkade de
lokala arterna på platsen blivit av föroreningarna är oklart. Om ingenting görs nu
skulle sannolikt någon typ av åtgärd att krävas på lång sikt för att minska
exponeringen av föroreningar från området, vilket skulle innebära att naturvärdena på
platsen till stor del ändå skulle försvinna på grund av åtgärden. På lång sikt bedöms
skillnaden mellan planen och nollalternativet därför inte bli lika stor som på kort sikt.
Näsudden sett ur ett landskapsekologiskt perspektiv utgör redan i dag en
fragmenterad kustremsa, vilket kommer att öka då större delen av udden stängs av
för djur och växters spridning och förflyttning. Sett i ett större regionalt sammanhang
blir konsekvensen av fragmenteringen dock måttlig, eftersom Näsudden inte ingår i
något större skogsområde. Däremot medför exploateringen en tydlig förlust av
livsmiljöer.
För fågelfaunan på Näsudden bedöms detaljplanens genomförande leda till en lokalt
minskad artdiversitet då en handfull arter förväntas utgå som häckfåglar från
planområdets del av udden, samt genom ett minskat antal häckande fågelpar då
flertalet fågelarter får ett minskat livsutrymme. Generellt sett rör dock påverkan
mestadels allmänna fågelarter i låga tätheter vilket medför att få individer berörs. Sett
till populationsnivå är påverkan begränsad och den kan inte väntas leda till försämrad
bevarandestatus för majoriteten av fågelarterna – varken på lokal, regional eller
nationell nivå.
Sammantaget bedöms konsekvenserna för naturmiljöer bli måttligt negativa.
Genomförandet av planen bedöms kunna medföra måttlig negativ påverkan på
individer av fridlysta arter och övriga arter som finns i området.
Även kumulativa effekter kan uppstå vid exploatering. Då skogsmark som hyser
naturvärden förvinner bidrar det till ytterligare utarmning och fragmentering av
biologisk mångfald i skogslandskapet, framför allt tillsammans med det konventionella
skogsbruk som bedrivs runtom. En annan kumulativ effekt är ytterligare exploatering
av stränder, då strandnära miljöer ofta även är attraktiva för bostadsbebyggelse.
Strandmiljöer är viktiga livsmiljöer och spridningskorridorer för arter, varför ytterligare
exploatering är negativ ur naturmiljösynpunkt.

Rekreation och friluftsliv
6.6.1

Förutsättningar

I dagsläget används en delar av Näsudden för rekreation och friluftsliv. Människor och
hundar promenerar på Näsudden och många småstigar vittnar om att framför allt
området runt Rudtjärn är välbesökt. Grillplatser finns vid tjärnen samt vid en stuga
som hundklubben äger.
Vid småbåtshamnen finns det en liten badplats, i övrigt är kustremsan stenig och
sannolikt olämplig för bad. Det är inte ovanligt att människor promenerar ut till
Lotsstationen eller runt udden till småbåtshamnen. Trots industriområdet är det ett
relativt lugnt område där man får utblick över havet, Skelleftehamn och
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Rönnskärsverken. Vintertid används Näsudden för skid- och skoteråkning. En skoterled
passerar Rudtjärn strax utanför planområdet i väster. Det förekommer också att folk
tar skoter ut till småbåtshamnen och ut på isen men där finns ingen markerad
skoterled.

Figur 24. Skoterleden som passerar väster om planområdet markeras med rött. (Skellefteå
kommun, 2022)

6.6.2

Effekter

Exploateringen av Näsudden kommer att innebära att ett stort område inte längre blir
tillgängligt för närrekreation. Eftersom planområdet utgör en stor del av Näsudden
kommer tillgängligheten till udden att begränsas betydligt. Strandskyddet kommer
upphävas genom detaljplanen vilket innebär att allmänheten inte längre kommer ha
tillgång till dessa områden.
Längs nordvästra och nordöstra kanten av planområdet löper ett stråk markerat som
natur på plankartan. Det här området kommer i viss mån vara tillgängligt för
allmänheten som ta sig till fots till småbåtshamnen i öster. Området kommer även att
omfatta innehålla en bullervall vars utbredning kan komma att påverka allmänhetens
tillgänglighet i området.
Området kring Rudtjärn ligger utanför planområdet men kommer indirekt att påverkas
av planförslaget genom de skyddsåtgärder för smålom som föreslagits i
artskyddsutredningen (Ecogain, 2022). Det föreslås bland annat att grillplatsen och
hundklubbens stuga avvecklas för att minska risken för att personer rör sig nära
Rudtjärnen under smålommarnas häckningstid.

6.6.3

Skyddsåtgärder

Möjliggöra allmänhetens tillgång till stråket markerat som natur på plankartan så att
det blir möjligt att gå till fots ut till småbåtshamnen.

6.6.4

Konsekvensbedömning

Exploateringen av Näsudden innebär att stora delar av området blir otillgängligt för
allmänheten och att den återstående delen sannolikt inte längre kommer att vara så
attraktiv att besöka. Industriområdets påverkan på närmiljön, såsom buller,
landskapsbilden samt skyddsåtgärder för fågellivet gör också att närliggande
grönområden som Rudtjärn blir mindre attraktiva att besöka.
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På kort sikt bedöms exploateringen av området att medföra både negativa och positiva
konsekvenser för de som nyttjar området. De som är vana att promenera på
Näsudden kommer att uppleva en försämring, men hälsoriskerna förknippade med de
mycket höga föroreningshalterna i området ska inte ignoreras (se kapitel 6.1
Förorenade områden). Utifrån uppmätta föroreningshalter har en riskbedömning av
intag av bär och svamp från området utförts av Arbets- och miljömedicin vid Norrlands
Universitetssjukhus. Resultaten visar att det kan finnas en risk för negativa
hälsoeffekter med anledning av förhöjda halter av arsenik, kadmium och bly i bär,
svamp och ytliga jord. Barn och gravida avråds från att äta bär och svamp från
området medan övriga vuxna rekommenderas att begränsa sitt intag (Arbets- och
miljömedicin Norrlands universitetssjukhus, 2020). Under förutsättning att de som
använder området kan hitta en mindre förorenad naturmark att vistas i, bedöms
exploateringen av området kunna innebära en positiv påverkan genom minskad
exponering för toxiska föroreningshalter.
På lång sikt bedöms någon typ av åtgärd att krävas för området även i
nollalternativet, d v s om planen inte skulle antas. En sådan åtgärd skulle sannolikt
innebära att huvuddelen av naturmiljön skulle förstöras även i detta scenario.
Alternativt att området spärras av vilket skulle bevara naturmiljön men förhindra
möjligheten att använda området som rekreationsområde.
Sammantaget bedöms konsekvenserna för rekreation och friluftsliv på kort sikt som
positiva med avseende på hälsoriskerna i området och litet till måttligt negativa med
avseende på rekreation. På lång sikt bedöms konsekvenserna som likvärdiga med
nollalternativet eftersom båda alternativen innebär åtgärder som medför stora ingrepp
i naturmiljön.

Trafik
6.7.1

Förutsättningar

Transporter till och från hamnområdet på Näsudden går idag via väg 372
(Järnvägsleden) genom Skelleftehamn till Näsuddsvägen som leder ut till själva
hamnområdet, se Figur 25. I nuläget sker ca 1000 fordonsrörelser (trafik i båda
riktningar) på Näsuddsvägen och ca 30 procent utgörs av tung trafik.
Järnvägen går parallellt med både väg 372 och Näsuddsvägen ut till Skelleftehamn.
Spåret delar sig strax före hamnen så att ett spår går till norra delen (Näsudden) och
ett spår går till södra delen av hamnen där bland annat Kuusakoski och Rönnskär har
sin verksamhet. Spåret mot Rönnskär är elektrifierat och spåret mot Näsudden är inte
elektrifierat i dagsläget. Strax före där spåret delar sig finns det växlingsspår där det
går att byta från ellok till diesellok.
Både på väg 372 och järnvägen genom Skelleftehamn utgör en relativt stor andel av
den tunga trafiken transporter av farligt gods, eftersom även transporterna till
Rönnskärsverken går samma väg som transporterna till Skellefteå Hamn.
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Figur 25. Översiktskarta med markering av tillfartsvägar. Underlagskarta hämtad från
Länsstyrelsens WebbGis

6.7.2

Effekter

Planförslaget innebär att Näsuddsvägen även fortsättningsvis blir tillfartsväg till
hamnområdet samt nu även till det nya industriområdet. Vägen som leder till
småbåtshamnen (Tjuvkistan) och de fritidshus som ligger norr om området kommer
med nuvarande utformning av planförslaget vara belägen utanför industriområdet och
kommer inte beröras av exploateringen.
Exploatering av planområdet kommer att generera mer transporter, både av
personbilar, tung trafik, järnvägstransporter och sjöfart. Dimensioneringen av hamnoch industriområdet utgår från att mängden transporter kan komma att uppgå till
2000 transporter, varav 300 tunga transporter, per dygn för prognosår 2040. Räknat
som fordonsrörelser, in och ut från området, blir det alltså totalt upp till 3400
personbilspassager och 600 lastbilspassager. I Figur 26 nedan redovisas de
huvudsakliga transportvägarna
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Figur 26. Figuren visar huvudsakliga transportvägar med godstrafik till hamn- och
industriområde. (Figur hämtad från bullerutredning (Tyréns, 2022b))
Tabell 5. Tabellen visar antal transporter i nuläget samt beräknad trafikmängd för prognosår
2040 för allmänna vägar i närheten av Näsudden.

Väg

Fordonsrörelser/dygn

Andel tung trafik

Nuläge
2021

Prognos
2040

Nuläge
2021

Prognos
2040

Järnvägsleden väster

4900

8650

360

950

Järnvägsleden mitten
(norr om korsning)

3200

6900

360

950

Järnvägsleden mitten
(söder om korsning)

3150

3700

315

450

Järnvägsleden öster

2000

2500

280

380

Näsuddsvägen

900

4000

90

600

En kapacitetsutredning har genomförts (Tyréns, 2019) för att avgöra om
trafikökningen skapar problem i korsningen mellan Näsuddsvägen och den statliga
vägen Järnvägsleden, väg 372. Av utredningen framgår att nuvarande korsning inte
får några kapacitetsproblem av den tillkommande trafiken. Det är först om trafiken
skulle öka mycket kraftigt, dvs en ökning på 100 procent jämfört med prognosen för
Näsuddsvägen år 2040, som befintlig korsningsutformning ger så hög belastningsgrad
att nivån för god framkomlighet enligt VGU överskrids (Trafikverket, 2020).
En ökning av fartygstransporterna är förutsättningen och själva syftet med den nya
detaljplanen. Hamnen planeras att byggas ut och huvuddelen av de industrier som ska
etableras inom industriområdet förväntas vara sådana som kommer att nyttja
fartygstransporter.
Tåg planeras att användas för en del av transporterna till och från Näsudden vilket
innebär att fler eller längre tåg kan komma att passera genom Skelleftehamn. Ett
antagande har gjorts att det kommer vara en tågtransport, dvs två tågrörelser, per
dag år 2040.
En ökad mängd transporter innebär ökat utsläpp av avgaser och ökade
luftföroreningar i närområdet. Effekter av luftföroreningar till följd av ökade
transporter i området hanteras i kapitel 6.9 Luftmiljö. Påverkan av buller från trafiken i
området hanteras i avsnitt 6.8 Buller. En ökad mängd transporter innebär en ökad risk
för trafikolyckor både inom området och på tillfartsvägarna. Beroende på vilken typ av
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verksamhet som kommer att etableras kan transporterna även komma att omfatta
transport av farligt gods, både på väg och järnväg. Risker med avseende på transport
av farligt gods behandlas i avsnitt 6.11 Risk.

6.7.3

Skyddsåtgärder

Nuvarande korsning får inga kapacitetsproblem av den tillkommande trafiken. Genom
att transporterna är stora och svängande ges i kapacitetsutredningen en
rekommendation om att utforma korsningen med ett eget körfält för
vänstersvängande trafik för att göra korsningen tydligare.
Om den tillkommande trafiken skulle öka betydligt mer än beräknat framkommer av
samma utredning att en cirkulationsplats i korsningen är den utformning som bäst
skulle klara en sådan ökning.

6.7.4

Konsekvensbedömning

Planen bedöms innebära goda möjligheter att även fortsättningsvis kunna nå
fritidshusen och småbåtshamnen på ett tillfredsställande sätt.
Vad gäller konsekvenser till följd av den ökade trafikmängden bedöms kapaciteten,
framför allt i korsningen Näsuddsvägen-Järnvägsleden, vid genomförande av planen
fortfarande vara god i jämförelse med nuläget och nollalternativet. Framkomligheten
bedöms bli mindre god först vid betydligt större trafikökning än den som beräknats i
planförslaget. Detaljplanen innebär ökade transporter med tåg och fartyg vilket
möjliggör mer hållbara varutransporter jämfört med tunga transporter på väg.
Sammantaget bedöms planen innebära liten negativ påverkan med avseende på
transporter och detaljplanen bedöms ge en liten negativ konsekvens i jämförelse med
nollalternativet.

Buller
6.8.1

Förutsättningar

6.8.1.1

BEDÖMNINGSGRUNDER INDUSTRIBULLER

Naturvårdsverket har sedan 2015 en vägledning om industri- och annat
verksamhetsbuller, rapport 6538 (Naturvårdsverket, 2015), se Tabell 6. Nivåerna bör i
normalfallet vara vägledande för bedömning av om buller utgör en olägenhet, men det
kan finnas skäl att tillämpa andra nivåer än tabellvärdena, såväl högre som lägre,
liksom andra tider.
Tabell 6. Tabellen anger Naturvårdsverkets riktvärden för ljudnivå från industri/verksamhet,
frifältsvärde utomhus.
Högsta ekvivalenta ljudnivåer från industri och annan verksamhet, frifältsvärden dBA
Dag
(06-18)

Kväll (18–22)
Lör, sön och
helgdag

Natt
(22–06)

(06–18)

Maximal
ljudnivå
natt
(22–06)

Utgångspunkt för
olägenhetsbedömning vid bostäder,
skolor, förskolor och vårdlokaler

50

45

40

55

Friluftsområde

40

35

35

50
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För nyare bostadsbebyggelse, där ett ärende om detaljplan eller bygglov har påbörjats
efter 2 januari 2015, tillämpas riktvärden enligt Tabell 7 , se Boverkets allmänna råd
(2020:2).
Tabell 7. Boverkets riktvärden för högsta ljudnivå vid bostadsfasad från industri och annan
verksamhet vid ny bostadsbebyggelse (från år 2015), frifältsvärde utomhus.
Högsta ekvivalenta ljudnivåer från industri och annan verksamhet, frifältsvärden dBA
Dag (06-18)
Vid bostadsfasad

Kväll (18–22) Lör,
sön och helgdag
(06–22)

Natt (22–06)

Zon A* Bostadsbyggnader bör
kunna medges upp till angivna
nivåer.

50

45

45

Zon B Bostadsbyggnader bör
kunna medges upp till angivna
nivåer förutsatt att tillgång till
ljuddämpad sida finns och att
byggnaderna bulleranpassas.

60

55

50

Zon C Bostadsbyggnader bör
inte medges över angivna
nivåer.

>60

>55

>50

För zon B anges att bostäder kan accepteras om det finns tillgång till ljuddämpad sida
(45 dBA dag och kväll samt 40 dBA nattetid kl. 22-06).
Utöver detta anger Naturvårdsverket och Boverket bland annat att:
•
Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22–
06 annat än vid enstaka tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång till
en ljuddämpad sida avser begränsningen i första hand den ljuddämpade sidan.
•
Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens
buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som nitningsarbete,
lossning av metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara
tonkomponenter bör värdena i Tabell 6 sänkas med 5 dBA.
•
I de fall den bullrande verksamheten endast pågår under en del av någon av
tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket,
bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande
verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst
en timme, även vid kortare händelser.
•
Vid hamnar och färjelägen bör riktvärden för trafikbuller vara vägledande även
för vägtrafik eller spårtrafik inom verksamhetsområdet där trafiken utgör en
fortsättning av trafikflödet på det allmänna trafiknätet. Slammer och smällar
från exempelvis fartygens ramper samt buller från godshantering och
uppställningsplatser bör dock bedömas som industribuller. Det gäller också
buller från fartygens motorer och hjälpaggregat.
6.8.1.2

BEDÖMNINGSGRUNDER TRAFIKBULLER

Det har genom åren funnits olika riktvärden för trafikbuller vid bostäder. Från de olika
riktvärdena har Naturvårdsverket sammanställt riktvärden för befintliga bostäder där
skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått behöver övervägas, se Tabell 8.
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Tabell 8. Ljudnivåer för att i normalfallet avgöra när skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått
behöver övervägas för befintliga bostäder vid trafikbuller (frifältsvärden utomhus).
1997 – 2015
”nyare befintlig miljö”

Bullerkälla
Buller från väg, vid fasad
Buller från spår, vid fasad
Buller från väg och spår,
uteplats

Före 1997
”äldre befintlig miljö”

55 dBA Leq

65 dBA Leq

60 dBA Leq

55 dBA1) Lmax inomhus
under natt

55 dBA2) Leq
70 dBA3) Lmax

-

1)

Värdet får överskridas maximalt 5 ggr/årsmedelnatt i rum för sömn och vila (sovrum), kl22-06.

2)

Varken infrastrukturpropositionen eller praxis har någon tydlig angivelse för vägbuller vid

uteplats. Enligt Naturvårdsverket är en tänkbar nivå för att nå en god miljökvalitet 55 dBA Leq,
d.v.s. samma som för buller från spår.
3)

Tidsvägning Fast. Får överskridas maximalt 5 ggr/genomsnittlig maxtimme under dag och

kväll, kl 06-22.

När åtgärder eller andra försiktighetsmått övervägs för att begränsa bullerstörningar,
ska nyttan av dem vägas mot kostnaderna. Kraven på försiktighetsmått eller åtgärder
får inte vara orimliga att uppfylla (2 kap 7§ miljöbalken).
Den 1 juni 2015 trädde nya riktlinjer i kraft gällande buller vid bostadsbyggande i form
av Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. I förordningen finns
bestämmelser om riktvärden gällande buller utomhus vid bostadsbyggnader från
spårtrafik, vägar och flygplatser. I Tabell 9 nedan sammanfattas de riktvärden som
gäller ljud från spår- och vägtrafik.
Tabell 9. Riktvärden utomhus för ljudnivå från väg- och spårtrafik vid nya bostadsbyggnader
enligt Förordning (2015:216).
Ljudnivå utomhus, frifältsvärde
[dBA]

Ekvivalent A-vägd
ljudnivå, LAeq

Maximal A-vägd
ljudnivå, LAFmax

Ljudnivå vid en bostads-byggnads
fasad som inte bör överskridas

601)

-

Ljudnivå om bostaden ≤ 35 m2

651)

-

Ljudnivå som inte bör överskridas vid
en uteplats, om en sådan ska
anordnas i anslutning till byggnaden
Om ljuddämpad sida krävs, se 1),
gäller att ljudnivån vid fasad på den
ljuddämpade sidan får vara högst
1)
2)

50

55

702)

70 (kl. 22-06)

Kan överskridas om minst hälften av bostadsrummen är vända mot ljuddämpad sida.
Kan överskridas med som mest 10 dBA-enheter fem gånger per timme mellan kl. 06.00-22.00.

6.8.1.3

BULLERUTREDNING FÖRUTSÄTTNINGAR

En bullerutredning har genomförts av Tyréns Sverige AB (Tyréns, 2022b) för det
aktuella planområdet. Beräkningar har utförts för nuläge och en framtida prognos
2040 när detaljplanen har fått laga kraft och nya verksamheter har etablerat sig där.
Beräknade ljudnivåer från verksamheter inom detaljplanens område redovisas och
jämförs mot aktuella riktvärden för industribuller. Även beräknade ljudnivåer från
närliggande vägar och järnvägen som är de huvudsakliga transportvägarna för gods till
och från planområdet redovisas och jämförs med riktvärden trafikbuller. I
beräkningarna för verksamhetsbuller är framtida tänkta bullerkällor i detaljplanens
område med. Beräkningar har även utförts med närliggande industriers bullerbidrag
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för att se den sammanlagda ljudnivån och även den totala ljudnivån med trafik och
verksamhetsbuller sammanslaget.
Beräkningarna utgår från ett worst-case scenario, dvs. att alla bullerkällor är igång
samtidigt och att det råder medvind från alla bullerkällor till mottagare. I verkligheten
är ljudnivån ofta lägre långa stunder, då det sällan sker lastning/lossning på alla
ställen samtidigt. På kvällar och nätter minskar verksamheten och ljudnivån sjunker
därmed ytterligare.
6.8.1.4

BESKRIVNING AV BULLERSITUATIONEN I OMRÅDET

I detaljplanens område består verksamheten idag främst av en oljehamn där
oljeprodukter lossas från båt till närliggande tankar. I nära anslutning till detaljplanens
område finns andra industri och hamnverksamheter som i hög grad bidrar till
bullernivån i området. Närliggande bostäder finns i väster, norr och öster, alla på
mindre än 1 km avstånd från området.
I Figur 27-Figur 30 redovisas resultat från beräkning av buller i nuläget dels för
trafikbuller, dels för verksamhetsbuller. I Figur 29 visas verksamhetsbuller
sammanslaget, dvs från verksamheter inom och utanför planområdet. I Figur 30
redovisas verksamhetsbuller sammanslaget med trafikbuller.

Figur 27. Nuläge 2022, beräkning av trafikbuller (väg och järnväg) i detaljplanplanens
närområde. Gul färg motsvarar riktvärdet för buller från väg och järnväg för befintliga bostäder,
dvs ≤ 55 dB(A). Beräkning på 1,5 m höjd över markytan.
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Figur 28. Nuläge 2022, beräkning av verksamhetsbuller inom planområdet. Gul färg motsvarar
nattriktvärdet för industribuller dvs ≤ 40 dB(A) för bebyggelse före 2015. Beräkning på 1,5 m
höjd över markytan.

Figur 29. Nuläge 2022, beräkning av verksamhetsbuller sammanslaget inom och utanför
planområdet. Gul färg motsvarar nattriktvärdet för industribuller dvs ≤ 40 dB(A) för bebyggelse
före 2015. Beräkning på 1,5 m höjd över markytan.
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Figur 30. Nuläge 2022, beräkning av verksamhetsbuller sammanslaget inom och utanför
planområdet samt trafikbuller. För denna sammanslagna ljudnivå finns det inga riktvärden
utomhus då det är olika typer av buller. Beräkning på 1,5 m höjd över markytan.

6.8.2

Effekter

Den nya detaljplanen kommer att möjliggöra att fler verksamheter etablerar sig i
området. Detta tillsammans med att befintliga verksamheter utökar sin verksamhet,
medför att ljudnivån ökar jämfört med nuläget.
Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheter i detaljplanens område beräknas med
planförslaget bli upp till ca 24 dBA högre, som högst 45 dBA, för prognosår 2040,
jämfört med nuläget. Denna stora skillnad är vid bostäder norr om planområdet p.g.a.
att nya bullerkällor hamnar närmare men med föreslaget bullerskydd i norr och väster
minskar ljudnivån till 39 dBA vid bostäder i norr, vilket är lägre än riktvärdet 40 dBA
för natt.
Vid en jämförelse för totalt verksamhetsbuller (även andra industrier och
verksamheter utanför detaljplanens område) är skillnaden inte lika stor mellan nuläge
och prognosår 2040. Beräknad ljudnivå är över riktvärdet 40 dBA för natt i några
beräkningspunkter. Främst vid bostäder längs Näsuddsvägen men även i norr om inte
bullerskydd tillämpas. Närliggande områden till Näsudden är redan idag bullerutsatt
med ljudnivåer som tangerar eller överstiger riktvärden. Detta gäller till exempel i
väster när det gäller verksamhetsbuller och längs järnvägsleden när det gäller
trafikbuller. I beräkningen av verksamhetsbuller är alla bullerkällor med, vilket innebär
att beräknad ljudnivå är överskattad under kvälls- och nattperioden. Om nya bostäder
byggs i nära anslutning till verksamheterna eller Järnvägsleden blir det troligen
aktuellt att tillämpa ljuddämpad sida och eventuellt även vägnära bullerskyddsskärmar
för att sänka ljudnivån på de lägre våningsplanen.
För trafikbuller längs transportvägarna för gods är beräknad ekvivalent ljudnivå upp till
7 dBA högre i prognosår 2040 jämfört med nuläget på grund av den ökade trafiken.

MKB detajplan Näsudden industriområde slutver_20220404.docx
Sida 65/85

För prognosår 2040 är beräknad ekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik som högst
63 dBA vid fasad på bottenplan. För högre våningsplan är ekvivalenta ljudnivån oftast
högre än på bottenplan. Beräknad maximal ljudnivå är som högst 77 dBA vid fasad på
bottenvåningen för vägtrafik och 81 dBA för järnvägstrafik, dock är antalet händelser
med höga maximala ljudnivåer från tåg få. Riktvärdena för trafikbuller vid fasad är
olika beroende på när husen är byggda. För bostäder byggda före 1997 är riktvärdet
65 dBA och för bostäder byggda mellan 1997 och 2015 är riktvärdet 55 dBA ekvivalent
ljudnivå.
I Figur 31-Figur 34 redovisas resultat från beräkning av buller för prognosår 2040 dels
för trafikbuller, dels för verksamhetsbuller. I Figur 33 visas verksamhetsbuller
sammanslaget, dvs från verksamheter inom och utanför planområdet. I Figur 34
redovisas verksamhetsbuller sammanslaget med trafikbuller.

Figur 31. Prognos 2040, beräkning av trafikbuller (väg och järnväg) i detaljplanplanens
närområde. Gul färg motsvarar riktvärdet för buller från väg och järnväg för befintliga bostäder,
dvs ≤ 55 dB(A). Beräkning på 1,5 m höjd över markytan.
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Figur 32. Prognos 2040, beräkning av verksamhetsbuller inom planområdet med bullervall. Gul
färg motsvarar nattriktvärdet för industribuller dvs ≤ 40 dB(A) för bebyggelse före 2015.
Beräkning på 1,5 m höjd över markytan.

Figur 33. Prognos 2040, beräkning av verksamhetsbuller sammanslaget inom och utanför
planområdet. Gul färg motsvarar nattriktvärdet för industribuller dvs ≤ 40 dB(A) för bebyggelse
före 2015. Beräkning på 1,5 m höjd över markytan.
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Figur 34. Prognos 2040, beräkning av verksamhetsbuller sammanslaget inom och utanför
planområdet samt trafikbuller. För denna sammanslagna ljudnivå finns det inga riktvärden
utomhus då det är olika typer av buller. Beräkning på 1,5 m höjd över markytan.

Vid byggnationer tillämpas andra högre riktvärden då det normalt sker under en
begränsad period. Naturvårdsverkets riktvärde för byggbuller avseende ekvivalent
ljudnivå är 60 dBA under vardagar, 50 dBA under kvällar och helger samt 45 dBA
under natt. Den maximala ljudnivån har riktvärdet 70 dBA under natt vid bostäder.
Det innebär att riktvärdet vid byggbuller är 5 till 15 dBA högre än riktvärdena för
verksamhetsbuller. Vid kortare byggarbeten än 2 månader är riktvärdena ytterligare 5
dBA högre. Utbredning av byggbuller har inte undersökts i bullerutredningen.

6.8.3

Skyddsåtgärder

Bullerberäkningar har gjorts för att se hur hög en skärm/vall behöver vara.
Bullerskyddet har placerats längs planområdets nordvästra och nordöstra gräns.
Skärmen/vallens höjd varierar med marknivån men total höjd blir ca +18,5 meter över
hav. Skärmen/vallen blir hög på vissa sträckor, som högst ca 12 m över mark. I Figur
35 är skärmen/vallens höjd utmarkerad i förhållande till befintliga marknivåer.
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Figur 35. Figuren visar bullerskydd (grön linje) och använda markhöjder i beräkningar.
Bullerskyddets höjd beskrivs i text med förhållande till befintlig mark eller med + höjder i
förhållande till havsnivå.

Ett annat sätt att förbättra skärmverkan mot norr är placering av höga byggnader där,
som därmed kan utgöra en effektiv skärmning av buller.
För att sänka ljudnivån från arbetsmaskiner kan eldrivna hjullastare och truckar
användas i den mån det är möjligt. Landström bör användas för fartygen där det är
möjligt för att undvika användning av hjälpmotorerna när de ligger vid kaj.
För att minska bullerstörningarna bör så mycket som möjligt av verksamheterna
bedrivas dagtid under vardagar. Verksamheterna får i sina respektive tillstånd angivna
ljudnivåer som inte ska överskridas, vilket innebär att de är skyldiga att vidta
erforderliga åtgärder för att innehålla dessa villkor. Det kan till exempel vara att
begränsa drifttider och använda ljuddämpade maskiner och fläktar.
Om nya bostäder byggs i nära anslutning till verksamheterna eller Järnvägsleden blir
det troligtvis aktuellt att tillämpa ljuddämpad sida och eventuellt även vägnära
bullerskyddsskärmar för att sänka ljudnivån vid de lägre våningsplanen. Om riktvärden
för trafikbuller överskrids har till exempel Trafikverket åtgärdsprogram för att klara
riktvärden, främst inomhus.

6.8.4

Konsekvensbedömning

Exploateringen av Näsudden kommer att innebära ökade bullernivåer, både från de
verksamheter som väntas byggas upp inom planområdet och från trafiken. Med hjälp
av den planerade bullervallen/skärmen kommer bullernivåerna från verksamheterna

MKB detajplan Näsudden industriområde slutver_20220404.docx
Sida 69/85

inte att överstiga gällande riktvärden vid bostäder norr om planområdet. I några
beräkningspunkter är ljudnivå över riktvärdet 40 dBA för natt, främst vid bostäder
längs Näsuddsvägen. Detta gäller även vid beräkning av totalt verksamhetsbuller, dvs
buller från industrier inom och utanför detaljplanens område sammanslaget. Vid
beräkning av totalt verksamhetsbuller är skillnaderna mellan nuläget och planförslaget
dock inte så stora. Det innebär att de kumulativa effekterna av planförslaget inte
bedöms bli särskilt betydande. Skillnaden är större i norr än i söder eftersom
verksamheter kommer byggas ut mer i norr (på Näsudden).
När det gäller trafikbuller är det bostäder norr om Järnvägsleden som får högst
beräknade ekvivalenta ljudnivåer, upp till 63 dBA i planförslaget. Stor påverkan blir
det också längs Näsuddsvägen i norr på grund av att både vägtrafik och tågtrafik ökar
på den sträckan. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer vid fasad för de närmaste husen är
under riktvärden för befintlig miljö för bostäder byggda före 1997 men över riktvärden
för bostäder byggda mellan 1997 och 2015. För nya bostäder behöver ljuddämpad sida
eller små lägenheter tillämpas om ekvivalent ljudnivå är över 60 dBA.
Eftersom bullernivåerna beräknas bli högre än i nollalternativet och vissa fall tangera
eller till och med överskrida gällande riktvärden kan påverkan från buller upplevas som
störande för de närboende. Bullernivåerna beräknas också bli högre än i
nollalternativet på vissa platser inom naturmarken och ute på havet vilket kan
upplevas som störande för de som vistas där. Värt att notera är dock att
bullerberäkningarna utgår från ett värstascenario där alla verksamheter är igång
samtidigt. I verkligheten är ljudnivån ofta lägre, då det sällan sker lastning/lossning på
alla ställen samtidigt. På kvällar och nätter minskar verksamheten och ljudnivån
sjunker därmed ytterligare. Byggtiden kommer sannolikt att upplevas störande för de
närboende, framförallt eftersom det blir en sammantaget relativt stor påverkan av
buller, trafik och förändringar på landskapet och närmiljö i övrigt.
Närområdet är bullerutsatt i nuläget på grund av trafik och befintliga verksamheter.
Områdets känslighet bedöms som måttligt eftersom där finns bostäder och
naturområden. Planförslagets påverkan på bullernivån i närområdet bedöms ge stor
negativ påverkan i jämförelse med nollalternativet. Med bullerreducerande åtgärder
genomförda bedöms påverkan som måttligt negativ. Den sammanvägda bedömningen
är att planförslaget innebära en måttlig negativ konsekvens med avseende på buller.

Luftmiljö
6.9.1

Förutsättningar

6.9.1.1

BEDÖMNINGSGRUNDER LUFT

Luftföroreningar påverkar människors hälsa och bidrar till både ökat antal akuta
inläggningar på sjukhus och till ökad dödlighet, i första hand i hjärt-och kärlsjukdomar.
Utsläpp av luftföroreningar sker bland annat från transporter, industriella
verksamheter och uppvärmning av bostäder och lokaler. Luftföroreningar har
betydelse för miljön och hälsan lokalt, regionalt och globalt.
Som bedömningsgrund har svenska miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål för
utomhusluft använts. Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar högsta tillåtna halter av
luftföroreningar som kan accepteras utan att orsaka skada på natur eller olägenheter
för människors hälsa. Miljökvalitetsnormerna gäller i hela landet, undantaget i
miljökvalitetsnormen för utomhusluft är arbetsplatser, väg- och järnvägstunnlar.
Kommuner och myndigheter bär huvudansvaret för att MKN följs, men
verksamhetsutövare har också ett visst ansvar. MKN ska följas när kommuner och
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myndigheter planlägger, bedriver tillsyn och ger tillstånd till att driva anläggningar. De
svenska miljökvalitetsnormerna för utomhusluft återfinns i Luftkvalitetsförordningen
(2010:477). (Naturvårdsverket, 2022)
Det svenska miljöarbetet styrs även av miljömålssystemet, som omfattar ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål. Ett av de sexton miljökvalitetsmålen, Frisk luft,
berör direkt halter i luft av olika föroreningar. Miljökvalitetsmålet Frisk luft definieras
enligt följande: ”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och
kulturvärden inte skadas” (Sveriges miljömål, 2022).
I Tabell 10 visas en sammanställning av MKN och nationella miljömål för kvävedioxid
(NO2) och partiklar (PM10).
Tabell 10. Miljökvalitetsnormer och miljömål för kvävedioxider och PM10.
Förorening

Medelvärdesperiod

Halt (g/m3)

Antal tillåtna överskridanden per år

NO2 MKN

Timme

90

175 timmar

Dygn

60

7 dygn

År

40

Timme

60

År

20

Dygn

50

År

40

Dygn

30

År

15

NO2 miljömål
PM10 MKN
PM10 miljömål

175 timmar
35 dygn
37 dygn

Bedömning av utsläpp till luft i den här MKB:n omfattar primärt kvävedioxid och
luftburna partiklar (PM10), men lukt tas också upp eftersom det tidigare uppstått
störningar på grund av lukt från befintliga verksamheter i området. En lukts
förnimbarhet uttrycks vanligen med ett tröskelvärde som motsvarar den lägsta
koncentrationen av ett ämne som är förnimbar för människan. Lukttröskelvärdet 1
(l.e./m3) definieras som den halt där 50 procent av befolkningen kan förnimma lukt. I
Sverige finns i dagsläget inga upprättade gräns- eller riktvärden för luktande
föroreningar, som människor exponeras för. Då upprättade miljökvalitetsnormer
saknas får miljöbalkens allmänna hänsynsregler tillämpas. I 2 kap. 3 § miljöbalken
(1998:808) anges att försiktighetsprincipen ska användas i de fall osäkerheter
förekommer vid exempelvis konsekvensen att utsätta människor för olägenhet.
6.9.1.2

LUFTMILJÖN I PLANOMRÅDET

I syfte att utreda luftmiljöfrågorna i aktuellt planområde har en luftutredning
genomförts (Sweco, 2022). I utredningen ges en beskrivning av luftkvaliteten lokalt
för nuläget samt en bedömning av eventuella konsekvenser av detaljplanen. Det finns
i nuläget inga kontinuerliga luftmätningar i närhet till planområdet. Det bedöms dock
som troligt att bakgrundskoncentrationerna inom och i närheten av planområdet är
relativt låga.
I Skellefteå är de förhärskande vindriktningarna mellan väst och sydväst, se vindros i
Figur 36 nedan. Vindrosen beskriver de meteorologiska vindförhållandena 15 m ovan
marknivå och är baserad på vindstatistik mellan 2014–2016 och beskriver ett medel.
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Figur 36. Vindros för meteorologiska data åren 2014 till och med 2016, Skellefteå.

Luftutredningen omfattar primärt luftburna partiklar (PM10) och kvävedioxid, men lukt
nämns då det tidigare uppstått problem i området kopplat till detta. Inom planområdet
finns i dagsläget förvaring av bland annat ammoniak och bitumen. Det har funnits en
problematik kopplad till lukt från bitumen som Skellefteå kommun har pålagt företaget
att åtgärda. I närheten av området ligger Rönnskärsverken där Boliden har smältverk.
Det finns också en metallåtervinningsanläggning som drivs av Kuusakoski. Dessa
verksamheter kan ha viss påverkan på lokal luftkvalitet då de bidrar till trafik i
området samt eventuell dammande aktivitet som sker på området.

6.9.2

Effekter

Planförslaget innebär en ökning av vägtrafiken längs vägarna i nära anslutning till
bostadsområden väster om Näsudden. Jämförelser har gjorts mot luftmätningar
genomförda i Skellefteå centrum, där trafikmängden är högre samt att det är mer
tätbebyggt och mer avskärmat för vinden än i planområdet. Utsläppen inom och i
närheten av planområdet har goda förutsättningar att ventileras ut på grund av att
området är mer öppet samt har nära till kusten (Sweco, 2022).
Även om vägtrafiken i närheten av planområdet ökar till 2040 jämfört med nuläget
kommer utsläppen per fordon minska. Detta på grund av ökade miljökrav i
lagstiftningen samt att äldre fordon fasas ut. Partikelutsläpp från lastbilar förväntas
minska med 50 procent och från personbilar med 80 procent (INFRAS, 2019). Sweco
(2022) bedömer det inte som troligt att miljökvalitetsnormer eller miljömål för
kvävedioxid och partiklar kommer att överskridas vid närliggande bostäder till följd av
den ökade vägtrafiken inom och i närheten av planområdet.
Även båttrafik förväntas öka till följd av planförslaget. Främst kommer ökade utsläpp
till närområdet uppkomma när båtar ligger vid kaj. En förenklad utsläppsmodellering
har utförts av Sweco (2022). Modelleringen utgår från en båt med dödvikt på 15 000
ton som ligger i hamn i Göteborg. Om bakgrundshalter antas vara detsamma som i
centrala Skellefteå kommer luftföroreningarna som uppkommer från båtarna att
överskrida miljökvalitetsnormerna, främst för NO2, inom en radie av 400 meter från
båten. Närmaste bostad ligger dock 1 000 meter från hamnen. Dessutom är det högst
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troligt att bakgrundskoncentrationerna inom planområdet är lägre än i centrala
Skellefteå.
Detaljplanen möjliggör för industrier att etableras i området. I dagsläget är det inte
känt vilka typer av verksamheter som kommer etableras men det är möjligt att antalet
punktutsläpp i området ökar något jämfört med nuläget. Framtida verksamheters
eventuella luftutsläpp kommer prövas i enlighet med miljöbalkens lagstiftning och
mest troligt förses med begränsningar. Detta då verksamheter inte får försvåra
möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna. Det är därför inte förväntat att planen
bidrar med en väsentlig ökning av luftutsläpp från verksamheter i området. Det är
emellertid troligt att bakgrundskoncentrationer är relativt låga och att bidraget från
punktkällor inte är tillräckligt för att förändra den lokala luftkvaliteten i någon väsentlig
grad.
Vad gäller lukt så har ingen mätning av luktande föroreningar genomförts. Enligt
verksamhetsutövare inom planområdet kan lukt förekomma vid lossning och lastning
av fartyg. I framtiden planeras betydligt fler båtanlöp på grund av hamnutbyggnaden.
Eftersom det inte är fastställt vilka verksamheter som kommer att etableras går det
inte att förutse om fler lossningar kommer hantera sådant som ger upphov till lukt.
Framtida verksamheters eventuella luktande utsläpp bör hanteras inom ramen för
tillsyn och prövning enligt miljöbalken.

6.9.3

Skyddsåtgärder

Eftersom beräknade utsläpp till följd av planförslaget inte bedöms försämra den lokala
luftkvaliteten i någon väsentlig grad bedöms inga specifika skyddsåtgärder för att
minska luftutsläppen vara nödvändiga.
Beroende på vilka verksamheter som etableras kan försiktighetsmått och
skyddsåtgärder vad gäller utsläpp till luft bli aktuella. Detta är något som avgörs i en
framtida miljöprövning för respektive verksamhet.
Det har inte utförts någon luktutredning då det inte är klargjort exakt vilka industrier
som kan etableras inom planområdet. Om det finns risk för olägenhet avseende lukt
från framtida verksamheter bör ytterligare utredningar genomföras. Vid behov kan
luktprovtagning och modellering utföras för att kartlägga situationen och bedöma
lämpliga åtgärder.

6.9.4

Konsekvensbedömning

Sammanfattningsvis förväntas planförslaget leda till ökad väg- och båttrafik till och
från området. Dessa källor förväntas försämra luftkvaliteten, men planområdets
bakgrundskoncentrationer av luftföroreningar bedöms vara låga och tillkommande
luftutsläpp bedöms inte riskera att miljökvalitetsnormer eller miljömål för
parametrarna kvävedioxider och partiklar (PM10) överskrids. Miljökvalitetsnormer vid
närmaste bostadshus förväntas därmed inte överskridas till följd av den ökade
trafiken. Det är dock möjligt att en lokal försämring av luftkvaliteten närmast
lastfartyg kan ske. Om el kopplas för att använda som drivmedel av lossning av båtar
undviks bidrag av luftföroreningar från båttrafiken till planområdet.
Utsläppen inom och i anslutning till planområdet bedöms bli högre jämfört mot nuläget
och nollalternativet vid genomförande av planen, dock bedöms MKN och miljömål för
luft inte överskridas. Påverkan från luftföroreningar från detaljplanens genomförande
bedöms ha en liten påverkan, dock finns bostadsområden i närmiljön och känsligheten
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bedöms som måttlig. Den sammanvägda bedömningen är att planförslaget innebär en
liten till måttlig negativ konsekvens för människors hälsa och närmiljön.
Konsekvenser av utsläpp till luft från framtida verksamheter inom planområdet går
inte att bedöma i dagsläget då information om vilka industrier som ska etableras
saknas. Påverkan från dessa verksamheter ska bedömas i respektive verksamhets
miljötillståndsprocess.

Landskapsbild
6.10.1

Förutsättningar

Aktuellt planområde på Näsudden är i dagsläget bebyggt av industrier på södra delen
av Näsudden, medan de centrala och östra delarna är obebyggda. Längs den norra
kusten ligger Storgrundets fritidshusområde. De fritidshus som ligger på öarna norr
och öster om Näsudden har idag utsikt mot den del av Näsudden som är minst
påverkad av industriverksamhet.
Söder om Näsudden ligger Rönnskärsverken och från detta håll är utsikten mot
Näsudden redan präglad av oljehamnen, cementhamnen, vägar och järnväg.

6.10.2

Effekter

Den udde som utgör Näsudden kommer att genomgå mycket genomgripande
förändring när markytan mitt på udden planas ut och sänks med som mest ca 14
meter. Planförslaget anger en högsta byggnadshöjd på 20 meter över den nya
marknivån.
En bullervall på som mest 12 meters planeras byggas runt industriområdet mot väster
och norr. I förhållande till befintliga marknivåer kommer bullervallen ha en höjd på
som mest 18,5 meter över havsnivån. Bullervallen kommer troligtvis att synas både
från Skelleftehamn, från öarna norr om Hålfjärden och från havet. För de boende i
Storgrundets fritidshusområde kommer bullervallen att ligga bakom husen och därmed
inte påverka sikten mot havet.
Beroende på vilka verksamheter som kommer att etableras inom området kan även
nya byggnader komma att synas. Andra konstruktioner som t. ex skorstenar och
kranar kan vara högre än 20 meter och kan komma att synas på längre håll.

6.10.3

Skyddsåtgärder

I detaljplanen ställs krav på färgsättning av nya byggnader för att undvika
reflekterande ljus från fasader samt att utformningen ska harmonisera med
närliggande industri på Rönnskär.
Det gröna området som på plankartan (Figur 5) som betecknas natur, kommer att
rymma bullervallen samt en skogsbård mot omgivande bebyggelse. Valet av växter i
skogsbården kan, liksom skötselåtgärder, anpassas för att skogsbården ska fylla en
funktion som insynsskydd mot industriområdet.
Utformningen av bullervallen kan få stor betydelse för upplevelsen av området på
avstånd. Om vallen utformas som en brant, jämn, kal eller gräsbevuxen slänt kommer
det att ge ett mer onaturligt intryck än om den ges en flack, mer oregelbunden eller
böljande form samt planteras med växtlighet anpassad utifrån den naturliga faunan i
närområdet.
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6.10.4

Konsekvensbedömning

Exploateringen av Näsudden bedöms innebära en tydlig förfulning av området sett från
öarna norr om Hålfjärden och från havet. Bullervallen och kanske även tillkommande
industribyggnader bedöms komma att synas från såväl Skelleftehamnshållet som från
fritidshusen på öarna och från havet.
Fritidshusen på Näsudden kommer visserligen inte att ha utsikt mot industriområdet,
men däremot blir närmiljön starkt påverkad av att grönområdet reduceras mycket
starkt och bullervallen ersätter naturmiljön söder om fastigheterna. Dock innebär
förnyat planförslag att ytan av den naturmark som tas i anspråk av industriområdet
minskat jämfört med det äldre planförslaget. Att planen innehåller en grön skogsbård
runt industriområdet i norr och i öster bedöms som positivt. Krav på färgsättning så
att nya byggnader harmoniserar med övrig industri bedöms också som positivt.
Genom utformningen av bullervallen och planeringen av den återstående skogsbården
kan utsikten mot området med tiden få en mindre industriell karaktär än om en
normal, steril bullervall byggs. Under byggtiden kommer dock utsikten mot området
från alla väderstreck att domineras av anläggningsarbetet.
Exploateringen av Näsudden bedöms få en stor påverkan på landskapsbilden och det
nya industriområdet kommer vara synligt i alla väderstreck. Skogsbården kommer
dock ge visst skydd från insyn mot industriområdet. Sammantaget bedöms
planförslaget innebära en stor negativ konsekvens för landskapsbilden i jämförelse
med nollalternativet.

Risk och säkerhet
6.11.1

Förutsättningar

För att utreda huruvida en exploatering av Näsudden kan medföra eventuella risker
har en riskanalys genomförts (Tyréns, 2022). Riskanalysen avser olycksrisker som kan
påverka den närliggande omgivningen. Med detta menas i huvudsak plötsliga och
oväntade olyckor med akuta konsekvenser för liv och hälsa hos människor som vistas i
eller i närheten av verksamheten, dvs. risker för anställda respektive för tredje man. I
analysen har riskerna brutits ner till två områden att bryta ned två områdena;
transport av farligt gods och industrietablering.
Väg 372 (Järnvägsleden) är en primär rekommenderad väg för farligt gods, dock ej
Näsuddsvägen. Inom planområdet ligger Wibax AB som omfattas av den högre
kravnivån enligt Sevesolagstiftningen. Enligt verksamhetens säkerhetsrapport bedöms
brand eller explosion vara skadehändelser som kan påverka omgivning men
sannolikheterna för dessa händelser anses vara låga. Även Forcit är belägen på
området och omfattas av den lägre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen. Även denna
verksamhet identifierar brand och explosion som potentiella skadehändelser. Påverkan
utanför det egna verksamhetsområdet bedöms som låga. Rönnskärsverken befinner
sig 1,5 km söder om detaljplaneområdet och omfattas av den högre kravnivån enligt
Sevesolagstiftningen. Resultat av riskanalysen var att det var osannolikt eller mycket
osannolikt med skadehändelser som skulle innebära allvarliga eller mycket allvarliga
konsekvenser för människa och miljö utanför det egna verksamhetsområdet.
Det är i dagsläget inte känt vilka industrier och därmed ej heller vilka eventuella
kemikalier som är aktuella. Därför har de av Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskaps schabloniserade riskhanteringsavstånd för hantering av olika ämnen (MSB,
2017) använts som riktvärden i riskanalysen. Urvalet baseras på att kemikalier från
olika riskklasser representeras. Riskanalysen är upplagd för att risker med dessa
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kemikalier ska kunna identifieras. Därmed kan även erforderliga översiktliga
skyddsavstånd för att undvika allvarliga konsekvenser för människa eller miljö
identifieras.

6.11.2

Effekter

De två relevanta riskerna kopplade till det nya planförslaget är transporter av farligt
gods på Näsuddsvägen samt de risker en etablering av industriverksamhet medför.
Planförslaget innebär att trafiken, inklusive farligt gods transporter, till och från
området kommer att öka och därmed även risken för en olycka med farligt gods.
Utifrån beräkning av framtida fordonsrörelser med tung trafik på Näsuddsvägen görs i
riskanalysen bedömningen att byggnaderna längs med Näsuddsvägen ligger på sådant
avstånd (≥ 10 meter) så att det av Länsstyrelsens (Länsstyrelsen i Västerbottens län,
2017) rekommenderade säkerhetsavstånd uppfylls. Den ökade trafikbelastningen med
farligt gods kopplat till rådande hastighetsgräns samt avstånd till befintliga bostäder
bedöms därmed inte medföra krav att på säkerhetshöjande åtgärder för
Näsuddsvägen.
Gällande ny industrietablering är grunden till riskanalys i detta skede är att följa
vägledningen ”Samhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig
kemikaliehantering” från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB, 2017).
Där framgår att inom 100 meter från fastighetsgräns bör ingen bebyggelse eller
verksamhet finnas där människor vistas under längre tid. Vid bebyggelse inom 250
meter skall riskerna särskilt beaktas. Enligt ovan så finns möjligheter för att etablera
verksamhet utan att vidta ytterligare åtgärder då avståndet idag till närmaste
permanenta bostad är cirka 250 meter från planområdets närmaste punkt, västra
delen, men cirka 2000 meter från planområdets östra del. Avstånd till fritidshus är från
planområdets norra del cirka 200 meter och från dess södra del cirka 1000 meter. För
fritidshus kan ett kortare avstånd tolereras än för permanentboende. Mot bakgrund av
detta och genomförd riskanalys är det Tyréns uppfattning att en etablering av industri
är möjlig inom föreslaget detaljplaneområde. Det finns även goda förutsättningar att
med en detaljerad riskanalys kopplad till en specifik industri visa att det går att
etablera industrier med större volymer än de som anges i riktlinjerna.
Avseende risker med en etablering av industri i planområdet går det nuläget endast att
göra en generell bedömning, detta då det inte finns några indata avseende vilka
ämnen och volymer som är aktuella. Dock bedöms det finnas goda förutsättningar till
att etablera industrier med större volymer än de som anges i vägledningen. Detta med
tanke på de grova antagandena som gjorts i kombination med den aktuella
geografiska placeringen av industriområdet med stora avstånd till närliggande
bebyggelse.
Också gällande påverkan på riskbilden för befintliga verksamheter inom och utanför
planområdet går det i nuläget endast att göra en generell bedömning. Vilken påverkan
som kan ske behöver utredas i samband med tillståndsansökan för aktuell
verksamhet. Det bedöms finnas goda möjligheter till skadeförebyggande samt
skadereducerande åtgärder med planområdets aktuella lokalisering.

6.11.3

Skyddsåtgärder

Näsuddsvägen bedöms ha en gynnsam placering och utformning för utökning av farligt
gods transporter. Vid en ytterligare utökning eller utbyggnad av något av områdena
kring Näsuddsvägen eller annan ändring av trafikförutsättningarna på Näsuddsvägen
krävs troligtvis att säkerhetshöjande åtgärder vidtas.
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Aktuellt område är idag delvis upplagsområde och därmed närbesläktat med industri.
Det finns idag ett antal cisterner för förvaring av t.ex. brandfarliga varor. Det är
lämpligt att samla samhällets risker på samma geografiska område och aktuellt
detaljplaneförslag ligger därmed i denna linje.
Det finns även goda möjligheter till skadeförebyggande samt skadereducerande
åtgärder med avseende på aktuell placering, till exempel byggande av fysisk barriär.
Noteras bör även att de metereologiska förutsättningarna är gynnsamma.
Om man i en framtida etablering kan placera eventuella kemitunga delar av industri i
den östra delen av området är det ytterligare gynnsamt. Vid sådan placering kommer
stora avstånd till bebyggelse kunna hållas.
Vid industrietablering är det av vikt att räddningstjänstens framkomlighet beaktas. I
dagsläget består räddningstjänstens utryckningsväg fram till detaljplaneområdet av
Näsuddsvägen som är en allmän väg.
Genomgång av angränsande verksamheters riskanalyser visar att påverkan på
detaljplaneområdet är osannolik. De befintliga industrierna och deras riskanalyser kan
komma att behöva revideras vid en eventuell nyetablering i det nya
detaljplaneområdet.

6.11.4

Konsekvensbedömning

Vid en industrietablering inom planområdet förväntas trafikrörelserna på
Näsuddsvägen öka och därigenom även antalet fordon med tung trafik. Det finns dock
goda möjligheter för transport av tung trafik på både järnväg och fartyg till och från
planområdet. Konsekvenser för planförslaget jämfört med nollalternativet bedöms
medföra en liten negativ påverkan för trafiksituationen.
Utifrån schabloniserade riskhanteringsavstånd och de indata som finns gällande
planområdet ska områden bortanför riskhanteringsavståndet kunna betraktas som
säkra och angivna mängder ska kunna hanteras utan vidare utredning. Det är fullt
möjligt med en nyetablering där mängderna överskrids eller avstånden underskrids.
Detaljplaneområdet är dock stort och var på området en industri placerats kommer ha
betydelse. Det vill säga vid en placering i detaljplaneområdets östra delar så ökar
avståndet till permanentboende och därmed minskar risken för omgivningen.
Konsekvenser av planförslaget jämfört med nollalternativet bedöms medföra en liten
negativ påverkan för trafiksituationen. Konsekvenserna för riskbilden jämfört med
nollalternativet är svåra att bedöma. Riskbilden skulle kunna påverkas negativt men
skulle även kunna förbli oförändrad eller positiv med skadeförebyggande åtgärder.
Vilken påverkan blir på riskbilden för detaljplaneområdet beror till stor del på vilken
industriverksamhet som etableras samt vilka ämnen och volymer som är aktuella för
denna verksamhet. Eftersom nyetablering av industriverksamhet troligtvis innebär
tillståndsansökan och krav på riskanalys kommer denna riskbild utredas och
analyseras närmare. Den sammanvägda bedömningen är att planförslaget innebär en
liten negativ konsekvens för aspekten.
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Planförslagets påverkan på miljömål

I nedanstående stycke analyseras detaljplaneförslaget mot nationella, regionala och
lokala miljömål.

Miljömål
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål, (Naturvårdsverket, u.d.). som
beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till och som ska
utföras på alla nivåer i samhället. Målen ska nås inom en generation, vilket från början
var till år 2020, nu gäller 2030 som uppföljningsår (2050 då det gäller klimatmålet).
Målen syftar till att främja människors hälsa, värna den biologiska mångfalden, bevara
ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga, trygga en god hushållning av
naturresurser samt ta tillvara natur- och kulturmiljön.
De nationella miljökvalitetsmålen är regionaliserade av Länsstyrelsen i samverkan med
kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer. De regionala
miljömålen ska vara utgångspunkt för miljöarbetet på regional och lokal nivå.
Skellefteå kommun vill särskilt lyfta de fyra profilområdena ”Frisk luft”, ”Leva och bo”,
”Levande vatten” och ”Natur i balans” bland de nationella miljömålen som lokalt anses
viktiga att arbeta med.
I Tabell 11 redovisas de nationella miljökvalitetsmål som bedöms kunna påverkas av
planen. De mål som bedömts som relevanta för den aktuella detaljplanen har
markerats med fet stil.
Tabell 11. Sveriges nationella miljökvalitetsmål.
Nationella miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan

Grundvatten av god kvalitet

Frisk luft

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Bara naturlig försurning

Myllrande våtmarker

Giftfri miljö

Levande skogar

Skyddande ozonskikt

Ett rikt odlingslandskap

Säker strålmiljö

Storslagen fjällmiljö

Ingen övergödning

God bebyggd miljö

Levande sjöar och vattendrag

Ett rikt växt- och djurliv

I tabellen nedan redovisas miljökvalitetsmål som är relevanta för planförslaget och om
detaljplanen medverkar eller motverkar till att uppnå målen.
Tabell 12. Bedömning av hur planförslaget förhåller sig till de nationella miljömålen.
Nationella miljömål

Jämförelse mot planförslag

Begränsad klimatpåverkan, Bara
naturlig försurning, Frisk luft
samt Ingen övergödning

Planförslaget förväntas bidra negativt till
måluppfyllelsen då planförslaget leder till ökade
vägtransporter. Planförslaget möjliggör dock ökade
transporter med tåg och fartyg vilket kan ge mer
hållbara varutransporter jämfört med tunga
transporter på väg.

Giftfri miljö

Den sanering av marken som planeras bedöms leda
till minskad exponering av föroreningar för
människor och miljö samt att utlakningen av
föroreningar till grundvatten och ytvatten bedöms bli
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betydligt lägre än i nuläget. Den totala mängden
föroreningar som finns tillgängligt på området idag
kommer att minska betydligt och därmed anses
planförslaget bidra positivt till måluppfyllelsen.
Levande sjöar och vattendrag samt
Myllrande våtmarker

I samband med exploateringen kommer reningsanläggningar för dagvatten att anläggas. Detta
möjliggör ett positivt bidrag till måluppfyllelse, då
det med hjälp av reningsanläggningar ökar chansen
till att förbättra recipientens möjlighet att uppnå
MKN. Även sanering av markmiljön bidrar till
måluppfyllelse.
Småvatten kommer att försvinna antingen genom
att jorden schaktas bort och markytan sänks, eller
genom att de täcks över av bullervallen. När
vattenområdena försvinner medför det att hela
livsmiljöer för mindre djur och växter, bland annat
lekplatser för groddjur, försvinner.
Planförslaget bedöms bidra både positivt och
negativt till måluppfyllelsen.

Grundvatten av god kvalitet

Saneringen av marken kommer minska utlakningen
av föroreningar till grundvatten. Ökad andel
hårdgjorda ytor minskar och/eller förändrar
infiltrationen till grundvatten vilket också minskar
utlakningen av föroreningar. Planförslaget bedöms
bidra positivt till måluppfyllelsen.

Hav i balans samt Levande kust
och skärgård

Planförslaget innebär att friluftslivet delvis kommer
att begränsas och med det aktuella planförslaget har
kommunen för avsikt att upphäva strandskyddet
inom planområdet. För havsstrandmiljöerna och de
akvatiska miljöerna bedöms konsekvenserna av
planförslaget bli mycket stora på kort sikt. För att
kompensera delar av den naturmiljö som tas i
anspråk för hamnverksamhet kommer ett nytt
naturområde återskapas utanför befintlig standlinje
och på så sätt kan konsekvenserna av planförslaget
minskas.
Planförslagets påverkan på havsvattnet från
förorenande ämnen är att den innebär positiva
konsekvenser eftersom markmiljön kommer att
saneras samt att dagvattenrening kommer att
införas.
Planförslaget bedöms bidra både positivt och
negativt till måluppfyllelsen.

Levande skogar samt Ett rikt växtoch djurliv

Där industri- och hamnverksamhet anläggs förstörs
all naturmark permanent och blir hårdgjord yta som
inte kommer att kunna nyttjas av de skogs- och
vattenanknutna arter som nu finns på platsen.
Även bullervallen kommer att ta befintlig naturmark i
anspråk. Fastsittande arter eller arter med
begränsad rörelseförmåga kan komma att dö,
medan rörliga arter som fåglar och vilt kommer att
tvingas söka nya livsmiljöer. Därmed kommer
planförslaget bidra negativt till måluppfyllelsen.
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Den sanering av marken som planeras bedöms leda
till minskad exponering av föroreningar för
människor och miljö och om byggnationen av nya
industrifastigheter utformas på ett miljöanpassat sätt
så att en långsiktigt god hushållning med mark,
vatten och andra resurser främjas kan planförslaget
anses bidra positivt till måluppfyllelsen.

Samlad bedömning

I Tabell 13 nedan redogörs en samlad bedömning av planförslagets konsekvenser
jämfört med nollalternativet. Tabellen redovisar den sammantagna bedömningen för
respektive miljöaspekt i kapitel 6, och bedömningarna är gjorda enligt kapitel 5.4.1
Bedömningsgrunder inklusive genomförande av föreslagna skyddsåtgärder.
Tabell 13. Samlad konsekvensbedömning där planförslaget jämförs mot nollalternativet med stöd
av bedömningsgrunderna.
Miljöaspekt

Sammantagen
bedömning

Kommentar

Förorenade
områden

Obetydlig eller
positiv konsekvens

Planförslaget bedöms innebära positiva konsekvenser
jämfört med nuläget på grund av minskad spridning av
arsenik och andra tungmetaller till människor, djur,
ytvatten och grundvatten. Jämfört med nollalternativet
bedöms planförslaget innebära positiva konsekvenser på
kort sikt och likvärdiga konsekvenser på lång sikt.

Havsmiljön

Måttlig negativ
konsekvens

Sammantaget bedöms påverkan på havsstrandsområdet
och vattenmiljön innebära stora negativa konsekvenser i
jämförelse med nollalternativet på kort sikt. Eftersom
delar av havsstrandmiljöerna kan återskapas bedöms
påverkan bli mindre på längre sikt. Konsekvenserna av
planförslaget för havsstrandsområdet och vattenmiljön
bedöms vara måttligt negativa.
Den samlade bedömningen av påverkan på havsvattnet
från förorenande ämnen är att den innebär positiva
konsekvenser i jämförelse med nuläget. I jämförelse
med nollalternativet är konsekvenserna positiva eller
likvärdiga eftersom någon form av saneringsåtgärd
kommer genomföras även då.

Obetydlig eller
positiv konsekvens

Sjöar och
småvatten

Måttlig negativ
konsekvens

Värdet av småvatten inom planområdet bedöms vara
måttligt baserat på underlagsrapporter till denna MKB.
Eftersom flera småvatten inom detaljplaneområdet
kommer försvinna helt om planen genomförs bedöms
påverkan på dessa som stora. Detaljplanen bedöms ha
liten negativ påverkan på sjöar utanför planområdet om
merparten av föreslagna skyddsåtgärder genomförs.
Den sammanvägda bedömningen av att småvatten
försvinner och omgivande sjöar påverkas i en mindre
grad bedöms därmed innebära måttlig negativ
konsekvens i jämförelse med nollalternativet.

Dagvatten

Obetydlig eller
positiv konsekvens

Havsvattenförekomsterna som omger Näsudden bedöms
ha en hög känslighet för förorenande ämnen, ingen av
vattenförekomsterna uppnår god kemisk status idag.
Planförslaget innebär minskad föroreningsbelastning
från dagvattnet. Den sammanvägda bedömningen är att
planen innebär positiva konsekvenser i jämförelse med
nollalternativet med avseende på dagvattenutsläppen till
havet.
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Terrester
naturmiljö
och
biologisk
mångfald

Måttlig negativ
konsekvens

Värdet på den terrestra naturmiljön och biologiska
mångfalden inom planområdet bedöms som litet till
måttligt. Jämfört med nollalternativet kommer planen,
på grund av förlust av livsmiljöer, fragmentering, buller
och annat, att innebära stor negativ påverkan.
Nollalternativet innebär någon typ av åtgärd på lång sikt
för att minska föroreningar från området, vilket
sannolikt skulle påverka naturvärdena på platsen
negativt. På lång sikt bedöms skillnaden mellan planen
och nollalternativet därför inte bli så stor. Sammantaget
bedöms konsekvenserna för naturmiljöer bli måttligt
negativa. Genomförandet av planen bedöms kunna
medföra måttlig negativ påverkan på individer av
fridlysta arter och övriga arter som finns i området. Hur
stora de negativa konsekvenserna blir på artnivå beror
på hur de lokala och regionala populationerna påverkas.

Rekreation
och
friluftsliv

Obetydlig eller
positiv konsekvens

Sammantaget bedöms konsekvenserna för rekreation
och friluftsliv på kort sikt som positiva med avseende på
hälsoriskerna i området och litet till måttligt negativa
med avseende på rekreation. På lång sikt bedöms
konsekvenserna som likvärdiga med nollalternativet
eftersom båda alternativen innebär åtgärder som
medför stora ingrepp.

Trafik

Liten negativ
konsekvens

Planförslaget bedöms innebära goda möjligheter att
även fortsättningsvis kunna nå fritidshusen och
småbåtshamnen på ett tillfredsställande sätt.
Sammantaget bedöms planen innebära liten negativ
påverkan med avseende på transporter och detaljplanen
bedöms ge en liten negativ konsekvens i jämförelse med
nollalternativet.

Buller

Måttlig negativ
konsekvens

Närområdet är bullerutsatt i nuläget på grund av trafik
och befintliga verksamheter. Områdets känslighet
bedöms som måttligt eftersom där finns bostäder och
natur-områden. Planförslagets påverkan på bullernivån i
närområdet bedöms ge stor negativ påverkan i
jämförelse med nollalternativet. Med bullerreducerande
åtgärder genomförda bedöms påverkan som måttligt
negativ. Den sammanvägda bedömningen är att
planförslaget innebär en måttlig negativ konsekvens
med avseende på buller.

Liten till måttlig
negativ konsekvens

Påverkan från luftföroreningar från detaljplanens
genomförande bedöms ha en liten påverkan, dock finns
bostadsområden i närmiljön och känsligheten bedöms
som måttlig. Den sammanvägda bedömningen är att
planförslaget innebär en liten till måttlig negativ
konsekvens för människors hälsa och närmiljön.
Konsekvenser av utsläpp till luft från framtida
verksamheter inom planområdet går inte att bedöma i
dagsläget då information om vilka industrier som ska
etableras saknas.

Stor negativ
konsekvens

Exploateringen av Näsudden bedöms få en stor
påverkan på landskapsbilden och det nya
industriområdet kommer vara synligt i alla väderstreck.
Skogsbården kommer dock ge visst skydd från insyn
mot industriområdet. Sammantaget bedöms
planförslaget innebära en stor negativ konsekvens för
landskapsbilden i jämförelse med nollalternativet.

Luftmiljö

Landskaps
bild
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Liten negativ
konsekvens

Konsekvenser av planförslaget jämfört med
nollalternativet bedöms medföra en liten negativ
påverkan för trafiksituationen. Konsekvenserna för
riskbilden jämfört med nollalternativet är svåra att
bedöma. Riskbilden skulle kunna påverkas negativt men
skulle även kunna förbli oförändrad eller positiv med
skadeförebyggande åtgärder. Vid nyetablering av
industriverksamhet kommer denna riskbild utredas och
analyseras närmare. Den sammanvägda bedömningen
är att planförslaget innebär en liten negativ konsekvens
för aspekten.

Fortsatt arbete/Uppföljning

Enligt 6 kap. 12 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innefatta en
redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den
betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför.
Uppföljning och övervakning av genomförandet av denna plan bör som ett första steg
vara att kontrollera om de förebyggande åtgärder som föreslagits i MKB:n har
beaktats i det fortsatta arbetet. Steg två bör ske genom uppföljning av
bygglovshandläggning samt uppföljning av ställda krav vid exploateringsavtal.
Syftet med uppföljningen är att se om åtgärderna bidrar till måluppfyllelse på önskvärt
sätt, att kontrollera att negativ miljöpåverkan inte blir större än avsett, samt att kunna
upptäcka och åtgärda oförutsedda negativa konsekvenser. Uppföljningen bidrar också
till kunskapsuppbyggnad och på längre sikt till bättre och effektivare
miljöbedömningar.
För nya verksamheter bör det i tillstånds- och anmälningsärenden säkerställas att
verksamhetsutövarnas egenkontroll och omfattning av omgivningskontroll utformas på
ett lämpligt sätt.
Nedan sammanfattas kortfattat det fortsatta arbetet samt förslag på åtgärder som har
framkommit i arbetet med MKB:n:
•

Konsekvenserna för vattenmiljön av muddring och utfyllnad har bedömts
innebära en försämring för konnektiviteten i Kallholmsfjärden. Då icke
försämringsförbudet gäller behöver planen skickas till Vattenmyndigheten i
Bottenvikens vattendistrikt för granskning angående kvalitetsfaktorn
konnektivitet, enligt 19 kap § 3 Miljöbalken.

•

Hamnområdet har idag tillstånd för utbyggnad av en första etapp. Enligt
planförslaget ska ytterligare hamnområde tillskapas genom utfyllnad, de
kommande utbyggnaderna kommer att behöva prövas separat av
miljödomstolen.

•

Ansökan om vattenverksamhet för att iordningställa utloppspunkter och
utloppsdiken. Se över ifall annan anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet
behöver sökas för förändringar i avrinningsområden till recipienterna.

•

Eventuell ansökan om artskyddsdispens för groddjur.

•

Anmälan eller tillståndsansökan gällande masshantering och återanvändning
av massor.

•

Fortsatt utredning gällande det bästa omhändertagandet av förorenad jord.

•

Framtagande av riktlinjer för skyddsåtgärder gällande urlakning av
föroreningar under byggskedet.
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•

Att bullervallen utformas för att ge ett så naturligt intryck som möjligt samt att
behålla skogsridå mellan bullervallen och bostäder.
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