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ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING 

Oskarshamns kommun planerar att anlägga ett nytt industriområde med kombiterminal, Kvastmossen, 

strax väster om södra infarten till Oskarshamn. För detta håller ny detaljplan på att tas fram. Hela 

projektet innebär anläggande av ca 130 ha ytor för verksamheter, väg och järnväg på område som 

idag utgörs av naturmark. Av dessa ligger ca 15 ha inom svämplan för Applerumeån som rinner 

igenom området. För att kunna anlägga ytorna innebär det schaktning och utfyllnad i vattenområdet.  

De planerade åtgärderna utgör tillståndspliktig vattenverksamhet enligt miljöbalken och denna 

miljökonsekvensbeskrivning utgör ett underlag för att bedöma åtgärdernas miljöpåverkan. Ansökan 

och dess bilagor omfattar enbart åtgärder i vattenområdet under anläggningsskedet och inte 

industriområdets permanenta drift och verksamhet. 

Inom det område som ska fyllas ut går också ett åkerdike, vilket omfattas av det generella 

biotopskyddet. Ansökan omfattar därför även dispens för åtgärder vid detta biotopskydd och 

åtgärdernas påverkan på diket beskrivs i denna miljökonsekvensbeskrivning. 

Åtgärderna innebär ianspråktagande av naturmark som översvämmas vid höga flöden i ån. Området 

berörs inte av några dokumenterat skyddsvärda områden eller riksintressen. Naturinventering i 

området har inte heller visat att det finns några särskilda naturvärden i utfyllnadsområdet. 

Applerumeån har dock en relativt artrik fiskfauna. Det biotopsskyddade diket kommer att försvinna 

men inga särskilda naturvärden har hittats däri eller i närliggande omgivningen. 

De beräkningar som genomförts visar att sökt verksamhet inte medför någon påverkan vad gäller 

dämning eller översvämning uppströms eller nedströms planområdet.  

Utfyllnaden kommer att göras vid lågvatten, vilket innebär att Applerumeån inte är översvämmad. 

Schakt och utfyllnad för anläggande av ytor kan därmed ske utan risk för grumlingsspridning till ån. 

Påverkan på ytvatten (Applerumeån och nedströms) bedöms ha en liten negativ konsekvens, 

framförallt på grund av de ekosystemtjänster som försvinner i den berörda delen av svämplanen. 

Svämplanen som försvinner utgör dock endast 2 % av åns totala svämplan. Det föreligger även en 

viss risk för olycka med arbetsmaskiner. 

Som skyddsåtgärd kommer schakt och utfyllnad att genomföras med ett skyddsavstånd på minst 40 m 

från ån, förutom vid de planerade brofästena (väg och järnväg) där skyddsavståndet är 5 m. 

Dagvattnet från de utfyllda ytorna kommer att fördröjas så att det blir samma avrinning från området till 

Applerumeån som vid nollalternativet. 

Mot bakgrund av ovanstående bedöms konsekvenserna av åtgärderna i Applerumeån och nedströms 

vara små.  

Under arbetstiden kommer också transporter och arbetsmaskiner att medföra ökade utsläpp till luft 

och buller. Det finns även en risk för utsläpp, genom exempelvis olyckor med arbetsmaskinerna. 

Konsekvenserna av påverkan under arbetstiden bedöms bli små. 

Verksamheten bedöms också medföra en liten påverkan på landskapsbilden, området är stort men 

ligger huvudsakligen omgiven av skogsmark. 

Sammantaget bedöms inte de planerade åtgärderna att påverka miljökvalitetsnormer eller 

kvalitetsfaktorer negativt. De planerade åtgärderna inverkar dock negativt gällande uppnåendet av 

miljömålet Myllrande våtmarker. 
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1 INLEDNING 

Oskarshamns kommun planerar att anlägga ett nytt industriområde med kombiterminal, Kvastmossen, 

strax väster om södra infarten till Oskarshamn. Projektet innebär anläggande av ca 130 ha ytor för 

verksamheter, väg och järnväg på område som idag utgörs av naturmark. Av dessa ligger ca 15 ha 

inom svämplan för Applerumeån som rinner igenom området. 

Vid höga flöden översvämmas Applerumeån och en del av närliggande mark försätts under vatten.  

För att kunna anlägga industriområdet behöver marken schaktas (där den utgörs av torv), fyllas ut och 

höjas upp för att inte riskera att översvämmas.  

Eftersom projektet medför schakt och utfyllnad i översvämningsområdet är åtgärderna är 

tillståndspliktiga enligt bestämmelser i 11 kap. miljöbalken.  

Inom det område som ska fyllas ut går också ett åkerdike, vilket omfattas av det generella 

biotopskyddet. Ansökan omfattar därför även dispens för åtgärder vid detta biotopskydd och 

åtgärdernas påverkan på diket beskrivs i denna miljökonsekvensbeskrivning. 

1.1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

 

Verksamhetsutövare Oskarshamns kommun 

Organisationsnummer 212000–0761 

Adress Box 706, 572 28 Oskarshamn 

Kontaktperson Lars Ljung 

lars.ljung@oskarshamn.se  

0491-76 40 41 

Ombud Josefin Gooch, WSP 

Anläggningsnamn Kvastmossens industriområde 

Fastighetsbeteckning Djurhult 1:5 

Fastighetsägare Oskarshamns kommun  

Län Kalmar 

Kommun Oskarshamn 

 

1.2 UPPDRAGET 

WSP Sverige AB har fått i uppdrag att utreda miljökonsekvenserna av ansökt verksamhet och 

sammanställa denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) med uppgifter som tillhandahållits från 

Oskarshamns kommun. MKB:n ingår som en del i bolagets tillståndsansökan och syftar till att beskriva 

den sökta verksamhetens inverkan på människor, miljö och hushållningen med naturresurser. 

1.3 BAKGRUND TILL ANSÖKAN 

Oskarshamns kommun planerar att anlägga ett nytt industriområde med kombiterminal, Kvastmossen, 

strax väster om södra infarten till Oskarshamn. Projektet innebär anläggande av ca 130 ha ytor för 

mailto:lars.ljung@oskarshamn.se
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verksamheter, väg och järnväg på område som idag utgörs av naturmark. Av dessa ligger ca 15 ha 

inom svämplan för Applerumeån som rinner igenom området.   

1.4 SAMRÅD OCH BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

Ett kombinerat undersöknings- och avgränsningssamråd med länsstyrelsen genomfördes den 28 

februari 2019.  

Vidare har ett öppet samrådsmöte skett med allmänheten samt berörda närliggande verksamheter 

den 4 april 2019. Samrådet har annonserats i lokaltidningarna Barometern OT och Östra Småland den 

16 mars 2019. 

Skriftligt samråd har skett med övriga myndigheter genom e-post. 

Under samråden har det givits möjlighet att inkomma med synpunkter på den planerade 

verksamheten såsom den beskrivits i samrådsunderlaget. 

En samrådsredogörelse, vilken innefattar de inkomna yttrandena i sin helhet, har upprättats, se vidare 

bilaga 6 i ansökan.  

Efter att samrådsredogörelsen har skickats in har länsstyrelsen i Kalmar län beslutat att verksamheten 

medför betydande miljöpåverkan, se bilaga 7 i ansökan.  

Efter det att Oskarshamns kommun tagit del av alla synpunkter har föreliggande 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tagits fram där de inkomna synpunkterna har beaktats. 

Sökanden har efter samrådsskedet valt att utesluta anläggandet av broar i ansökan på grund av att de 

ligger senare i tidplanen och ännu inte är projekterade. 
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2 METOD FÖR MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

2.1 SYFTE OCH INNEHÅLL 

En MKB är ett redskap för att lägga en grund för åtgärdens miljöhänsyn och utgör det beslutsunderlag 

som ger en samlad bedömning av den ansökta åtgärdens miljöpåverkan.  

2.2 METOD 

Arbetet med föreliggande MKB har utförts genom följande moment:  

1. Kunskapsinsamling av befintligt material gällande områdets 
förutsättningar 

2. Platsbesök 

3. Samråd med berörda  

4. Framtagande av MKB 

2.3 AVGRÄNSNING 

En avgränsning av innehållet i MKB:n innebär en fokusering på 

väsentliga frågor och miljöeffekter som ska konsekvensbedömas. De 

miljöeffekter som beskrivs och bedöms i denna MKB är: naturmiljö, 

landskapsbild, yt- och grundvatten, buller, utsläpp till luft och utsläpp till 

mark. Konsekvenser för miljömål och miljökvalitetsnormer beskrivs 

genomgående.  

Miljökonsekvensbedömningen avgränsas även i tidsperspektiv och inom 

det geografiska område som en påverkan kan ske. 

Med ansökt verksamhet avses schaktning och utfyllnad i Applerumeåns 

översvämningsområde. Den framtida verksamheten som ska bedrivas 

på ytorna och konsekvenserna av detta (t ex föroreningar i dagvattnet) 

omfattas inte av denna MKB utan omfattas av MKB:n för detaljplanen 

och MKB:er till eventuella tillståndspliktiga verksamheter som kan bli 

aktuella i industriområdet. 

Miljökonsekvensbedömningen avgränsas i sak till den ansökta 

verksamheten, dvs åtgärder som genomförs i översvämningsområdet. 

Geografiskt har konsekvensbedömningen i huvudsak avgränsats till det 

område som är direkt berört av ansökt verksamhet i enlighet med avsnitt 

3. Den geografiska avgränsningen för respektive miljöeffekt kan dock 

variera och belyses i den omfattning som bedömts vara nödvändig. I 

Figur 1 redovisas de tillvägagångssätt som leder fram till hur den 

geografiska avgränsningen bestäms. 

2.4 BEDÖMNINGSGRUNDER 

Miljökonsekvensbedömningen är kvalitativ, men utgår dock i huvudsak från vissa ramar som här 

benämns som bedömningsgrunder.  

Genom att tillämpa bedömningsgrunderna kan den planerade verksamhetens miljöeffekter sättas i 

relation till respektive effekts värde.  

Figur 1 Arbetsgång för att 
identifiera avgränsningen i MKB:n. 
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I föreliggande MKB används begreppen påverkan, konsekvens och åtgärd. Med påverkan avses den 

förändring av miljö- och hälsoeffekter som den planerade verksamheten medför i jämförelse med ett 

nollalternativ (se vidare avsnitt 5.2). Med konsekvens avses resultatet av påverkan och graden av 

påverkan. Påverkan och/eller konsekvensen kan vara av både direkt och indirekt art och relatera till 

miljöeffektens värde, men kan också ställas i relation till nationella, regionala och lokala miljömål, 

miljökvalitetsnormer samt nationella riktvärden, gränsvärden och gällande praxis. För att undvika eller 

för att minska negativa konsekvenser föreslås vid behov olika åtgärder (skyddsåtgärder). 

Bedömningen görs genom en sammanvägning av miljöeffektens värde och av den planerade 

åtgärdens omfattning. Påverkansgraden beskrivs enligt en femgradig skala; positiv konsekvens, 

obetydlig konsekvens, liten negativ konsekvens, måttlig negativ konsekvens och stor negativ 

konsekvens, se nedan Tabell 1.  

I förekommande fall bör även en bedömning göras av de kumulativa effekterna från andra 

verksamheter. 

 

Tabell 1 Bedömningsgrunder. 

Positiv 

konsekvens 

 

Verksamheten medför en 

förbättring för människans 

hälsa och/eller miljö som ges 

vikt vid bedömning mellan 

värden/aspekter. 

- Verksamheten bidrar på ett tydligt sätt med åtgärder i 

miljömålens riktning. 

Obetydlig 

konsekvens 

Verksamheten bedöms inte 

medföra någon effekt, antingen 

positiv eller negativ, på 

värdet/aspekten. 

- Inga relevanta objekt i området som kan påverkas. 

- Ingen uppenbar effekt på relevanta objekt. 

Liten negativ 

konsekvens 

Verksamheten bedöms endast 

medföra negativ påverkan av 

mindre art och omfattning som 

inte innebär någon betydande 

försämring eller skada av 

värdet/aspekten. 

- Vanligt förekommande påverkan. 

- Påverkan på vanligt förekommande värden som tål viss 

påverkan. 

- Påverkan som accepteras inom gällande regelverk och 

rekommendationer. 

Måttlig 

negativ 

konsekvens 

Verksamheten bedöms 

medföra påverkan av måttlig art 

och omfattning som innebär en 

försämring av eller mindre 

skada på värdet/aspekten. 

- Påverkan på vanligt förekommande men känsliga värden. 

- Påverkan med måttlig konsekvens kan vara en 

tydlig/förhållandevis stor konsekvens, men i förhållande till 

miljönyttan med föreslagen verksamhet eller i förhållande till en 

åtgärd som vidtas för att mildra konsekvensen så kan 

konsekvensen ändå anses vara acceptabel/begriplig. 

Stor negativ 

konsekvens 

Verksamheten bedöms 

medföra påverkan av större art 

och omfattning som innebär en 

allvarlig försämring av eller 

skada på värdet/aspekten. 

- Påverkan på ett unikt värde. 

- För de fall åtgärder kan vidtas som mildrar konsekvenserna kan 

dessa istället komma att bedömas som måttlig eller liten negativ 

konsekvens. 
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3 DEN ANSÖKTA VERKSAMHETEN 

Nedan beskrivs den verksamhet som berörs av föreliggande ansökan om tillstånd. En teknisk 

beskrivning för verksamheten återfinns i ansökan. 

Oskarshamns kommun planerar att anlägga ett nytt logistik- och industriområde, Kvastmossen, och 

arbetar för närvarande med upprättandet av en detaljplan för området. En förutsättning för att 

industriområdet ska kunna anläggas är att området kan schaktas och fyllas ut, då det idag till utgörs av 

en del av Applerumeåns svämplan. För att avrinningen till Applereumeån inte ska förändras kommer 

dagvattendammar (fördröjningsdammar) att anläggas. Tre av dessa kommer att anläggas inom 

Applerumeåns svämplan och innebär därmed också schakt och utfyllnad (dammvallar) i 

vattenområde. 

Sökt verksamhet omfattar således utfyllnad i vattenområde (svämplan för Applerumeån), se Figur 2. 

Åtgärderna innebär bortschaktning av torv och annat jordmaterial på platsen samt utfyllnad och 

höjning av marknivåerna. Utfyllnaderna görs för att skapa industri- och upplagsytor samt ytor för väg 

och järnväg. Broarna över Applerumeån omfattas inte av tillståndsansökan eftersom dessa inte är 

projekterade än och ligger längre fram i tidsplanen. Brofundamenten kommer endast att beröra ett 

ytterst begränsat vattenområde och de avses hanteras med en anmälan om vattenverksamhet när det 

blir aktuellt att anlägga dessa. Anläggandet av utfyllnaderna för industri- och logistikområdet måste 

göras innan det blir aktuellt att anlägga broarna.  

Ett skyddsavstånd mellan utfyllnadsområdet och Applerumeån om minst 40 m kommer att hållas, 

förutom vid de planerade brofästena där det hålls ett skyddsavstånd om minst 5 m. 

Eftersom projektet medför schakt och utfyllnad i översvämningsområde är åtgärderna tillståndspliktiga 

enligt bestämmelser i 11 kap. miljöbalken.  
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Figur 2. Utfyllnadsområden inom svämplan markerade med mörkgrönt. 

 

Totalt är det ca 31 000 m3 massor som behöver schaktas bort och ca 48 000 m3 massor som behövs 

för utfyllnaden inom svämplan. 

Inom det område som ska fyllas ut går också ett åkerdike, vilket omfattas av det generella 

biotopskyddet. Då ansökan även omfattar dispens från detta biotopskydd har diket och åtgärdernas 

påverkan på det också beskrivits i föreliggande MKB, se mer under avsnitt 7.1. 

Nedan i Figur 3 kan en övergripande illustration ses över industriområdets ytor. De gröna områdena 

utgörs av naturmark, framförallt skogsmark, som bevaras kring ån. Närmaste bostäder ligger ca 300 m 

från utfyllnadsområdet. 

Läge för framtida 

järnvägsbro 

Läge för framtida  

vägbro 

Dagvattendamm 1 

inom svämplan 

Dagvattendamm 2 

inom svämplan 

Biotopskyddat dike 

Dagvattendam 3 

inom svämplan 
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Figur 3 Plan över det planerade ytorna som ska anläggas för det nya industriområdet Kvastmossen (blått är nya industriytor, 

grått är vägar och järnvägar, grönt är naturområden). Applerumeån, närmaste bostäder och planerad bullervall utpekad. 

3.1 SVÄMPLAN 

Det har gjorts hydrauliska modelleringar av översvämningsytor (svämplan) vid 50- och 100-årsflöden i 

Applerumeån, se bilaga 8.1. Modelleringar har gjorts både för dagens situation och för situationen när 

industriområdet är fullt utbyggt. Utformningen på utfyllnadsområdena har anpassats för att ligga så lite 

som möjligt inom dagens svämplansområden. En mindre del av utfyllnaderna ligger dock inom dagens 

svämplan, vilket medför att svämplanens utbredning blir annorlunda när utfyllnadsområdena är 

utbyggda. I Figur 4 visas svämplanens djup i utfyllnadsområdet. 

Beräkningarna visar att dämnings- eller översvämningseffekter utanför planområdet är ytterst 

begränsade. 

Av Applerumeåns totala svämplan om 6 480 000 m2 bebyggs 138 500 m2, vilket endast motsvarar 2 % 

av den totala ytan. 

Det har i beräkningarna inte tagits hänsyn till att utfyllnaderna huvudsakligen är uppbyggda av 

genomsläppligt material (sprängsten), vilket innebär att skillnaderna i verkligheten är ännu mindre än 

vad som visas i kartan.  

Applerumeån 

Närmaste bostäder 

Planerad bullervall 
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Figur 4 Djup på svämplan som försvinner (färgmarkerat beroende på utfyllnadsdjup till vattenyta vid 100-års flöde). 
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4 ÖVERGRIPANDE OMRÅDESBESKRIVNING 

Kvastmossens industriområde planeras sydväst om Oskarshamns tätort i Oskarshamns kommun, se 

Figur 5, på fastigheten Djurhult 1:5. Industriområdet planeras strax väster om väg E22 och i direkt 

anslutning till befintlig järnväg. Norr om järnvägen finns idag befintliga verksamheter, bl a Scania. 

Närmsta bostadshus är beläget ca 300 m sydost om området. Inga dikningsföretag berörs i området. 

 

Figur 5 Kvastmossens lokalisering i förhållande till Oskarshamns tätort. Lantmäteriets Karttjänster, hämtad 2019-06-18. 

4.1 PLANER 

Kommunen har köpt marken till hela det planerade industriområdet inklusive de aktuella områdena 

kring Applerumeån, men fastighetsregleringen blir inte klar förrän detaljplanen är fastställd. 

4.1.1 Översiktsplan 

I den gällande översiktsplanen (antagen 2003-03-10) pekar kommunen ut området kring den södra 

infarten som ett utvecklingsområde för verksamheter. Planområdet finns även med i den fördjupade 

översiktsplanen för Oskarshamns stad (antagen 2014-02-10).  

De planerade åtgärderna strider inte mot översiktsplanen. 

4.1.2 Detaljplan 

Oskarshamns kommun planerar att anlägga ett nytt industriområde väster om nuvarande södra 

infarten till Oskarshamn centralort. I nuläget är Oskarshamns stads stora industriella 

verksamhetsområde Västra Industriområdet, situerat direkt öster om E22. Med Kvastmossens 

industriområde ämnar kommunen till att skapa en ny industriyta som del av en naturlig fortsättning på 

det nuvarande Västra Industriområdet. Den tillhörande detaljplanen syftar till att möjliggöra 

anläggandet av ny kombiterminal utöver ny industrimark vilket i sin tur kan skapa möjligheter för 
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framtida expansion för områdets företag. Kvastmossen anses därmed vara av strategiskt intresse med 

hänvisning till dess läge intill E22 och närheten till tågräls. Detaljplanens område omfattar cirka 178 

hektar.  

Detaljplanen för området håller på att tas fram parallellt med tillståndsansökan. Arbetet med 

detaljplanen sker med ett s.k. utökat planförfarande, då detaljplanen kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. Sökt verksamhet kommer att ligga helt i linje med den nya detaljplanen.  

4.2 RIKSINTRESSEN OCH OMRÅDESSKYDD 

En inventering av riksintressen och områdesskydd i anslutning till området är gjord i Boverkets 

databas för riksintressen (2019-06-14). Närmsta riksintresse är väg E22, riksväg 37/47, 

Åsavägen/Gröndalsvägen samt järnvägen Stångådalsbanan. Området berör inga områdesskydd, 

såsom naturreservat eller Natura 2000-områden. Strandskyddet längs Applerumeån kommer att 

upphävas när detaljplanen träder i kraft. 

Övrig information om naturmiljön i området och dess omgivningar finnes i kapitel 7.1.  

5 ALTERNATIV 

5.1 ALTERNATIV LOKALISERING 

Anläggandet av industriområdet är förenligt med kommunens översiktsplan (antagen 2003) samt den 

fördjupade översiktsplanen för Oskarshamns stad (antagen 2014-02-10). I båda planerna är området 

utpekat som utvecklingsområde för verksamheter. För området har också ett planprogram upprättats.  

Lokaliseringen har utretts och redovisats i MKB:n som upprättats i detaljplanearbetet och 

sammanfattas nedan. 

Strax öster om planområdet ligger ett befintligt verksamhetsområde, bland annat innehållande en 

skrotanläggning. Föreliggande exploatering bedöms, trots ianspråktagandet av orörd mark, vara riktig, 

då den ligger i direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde som i allra högsta grad påverkar 

omgivningen. Det bedöms också vara bättre att samla industriverksamhet på en och samma plats, än 

att den är spridd på olika platser i kommunen. 

Vid en översiktlig bedömning av närområdet till Oskarshamn kan det konstateras att det inte bedöms 

finnas några andra lämpligare alternativ till lokalisering av verksamhetsområden. Väster och norr om 

tätorten ligger bostäder och naturobjekt i nära anslutning till lämplig infrastruktur. Placeringen på 

annan plats än i anslutning till befintligt industriområde skulle också troligen skapa fler och längre 

transporter. 

Slutsatsen är därför att det aktuella området vid Södra infarten är det mest ändamålsenliga för fortsatt 

verksamhetsutbyggnad i Oskarshamn. 

Vad gäller lokaliseringen av sökt verksamhet, utfyllnad i översvämningsområde så styrs det helt av 

lokaliseringen av industriområdet och svämplanens geografiska utbredning.  

5.2 NOLLALTERNATIV 

En MKB som upprättas för en verksamhet som antas medföra betydande miljöpåverkan ska även 

innehålla en beskrivning av ett s.k. nollalternativ. Nollalternativet är ett jämförelsealternativ som avser 

situationen om planerad verksamhet i enlighet med ansökan inte genomförs. Ett nollalternativ innebär 

således att platsen för verksamheten genomgår en annan utveckling än vad som skulle vara fallet om 

den ansökta verksamheten blev av.  
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Ett nollalternativ innebär i det här fallet att ingen utfyllnad sker i vattenområdet.  

6 UNDERLAG FÖR BEDÖMNING 

I följande kapitel sammanfattas de viktigaste förutsättningarna som har beaktats i föreliggande MKB. 

Krav avseende varje typ av förutsättning beskrivs mer detaljerat i kapitel 6. 

6.1 MILJÖMÅL 

Nedan i Tabell 2 lämnas en redovisning av de nationella miljökvalitetsmål och det regionala delmål 

som berör verksamheten. Sammanställningen har utarbetats med utgångspunkt från uppgifter om 

miljökvalitetsmålen från www.sverigesmiljomal.se, som är den officiella och aktuella portalen för 

information om de sexton nationella miljökvalitetsmålen redovisas. I Tabell 2 kommenteras också på 

vilket sätt den sökta verksamheten berör målen. 

Tabell 2 Nationella miljökvalitetsmål relaterade till verksamheten enligt ansökan.  

Nationellt miljökvalitetsmål Berör verksamheten 

Levande sjöar och vattendrag 

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara 

och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. 

Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 

kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska 

och vattenhushållande funktion ska bevaras, 

samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. 

Jämfört med nollalternativet kan sökt verksamhet 

innebära påverkan på Applerumeån, då det 

föreligger en viss risk när arbetsmaskiner arbetar i 

svämplanen samt nära ån i händelse av olycka. Ett 

skyddsavstånd på minst 5 m kommer dock att 

hållas. Dagvattendammar ska anläggas för att 

tillflödet av vatten till ån inte ska förändras. 

Ansökt verksamhet bedöms inte motverka att 

miljömålet kan komma att uppfyllas. 

Levande skogar 

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk 

produktion ska skyddas samtidigt som den 

biologiska mångfalden bevaras samt 

kulturmiljövärden och sociala värden värnas. 

 

Sökt verksamhet medför jämfört med 

nollalternativet ianspråktagande av trädbevuxen 

naturmark. Vissa ytor kommer dock att lämnas 

kvar som grönyta på området. Genomförd 

naturvärdesinventering (bilaga 8.2) visade att det 

inte finns några särskilda naturvärden som kan 

komma att påverkas. 

Ansökt verksamhet bedöms inte motverka att 

miljömålet kan komma att uppfyllas. 

Ett rikt växt- och djurliv  

Den biologiska mångfalden ska bevaras och 

nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 

framtida generationer. Arternas livsmiljöer och 

ekosystemen samt deras funktioner och 

processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i 

långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig 

genetisk variation. Människor ska ha tillgång till 

en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk 

Sökt verksamhet medför jämfört med 

nollalternativet ianspråktagande av växters och 

djurs livsmiljöer.  

Naturvärdesinventeringen (bilaga 8.2)visar dock att 

några särskilda naturvärden inte finns i området. 

Vissa ytor kommer att lämnas kvar som grönytor 

på området.  

Området kommer heller inte att på vara tillgängligt 

som strövområde som det är idag. Det finns dock 

http://www.sverigesmiljomal.se/
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Nationellt miljökvalitetsmål Berör verksamheten 

mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och 

välfärd. 

inga särskilda frilufts- eller sportaktiviteter som 

arrangeras i området. 

Ansökt verksamhet bedöms inte motverka att 

miljömålet kan komma att uppfyllas. 

Myllrande vårmarker 

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande 

funktion i landskapet ska bibehållas och 

värdefulla våtmarker bevaras för framtiden 

I lågområden finns våtmarker och 

översvämningsområdet utgörs av ett sådant vilket 

innebär att dessa våtmarker kommer att försvinna. 

Av den totala svämplanen bebyggs dock endast 2 

%. 

Ansökt verksamhet bedöms påverka uppnåendet 

av miljömålet negativt. 

Grundvatten av god kvalitet 

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar 

dricksvattenförsörjning samt bidra till en god 

livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 

Ansökt verksamhet bedöms inte medföra någon 

grundvattensänkning och ingen grundvattentäkt 

förekommer i området. 

Ansökt verksamhet bedöms inte motverka att 

miljömålet kan komma att uppfyllas. 

God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska 

utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 

medverka till en god regional och global miljö. 

Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 

utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 

lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 

och så att en långsiktigt god hushållning med 

mark, vatten och andra resurser främjas. 

Bostäder är belägna ca 300 m sydost om ansökt 

verksamhet. Bullervall planeras att anläggas för att 

minska påverkan.  

Ansökt verksamhet bedöms inte motverka att 

miljömålet kan komma att uppfyllas. 

 

6.2 MILJÖMÅL FÖR KALMAR LÄN 

Kalmar län har inte antagit några regionala miljömål utan arbetar med de nationella miljömålen, 

förutom målet Storslagen fjällmiljö.  

6.3 MILJÖPROGRAM FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN 

Oskarshamns kommun arbetar med att ta fram ett hållbarhetsprogram som varit ute på remiss under 

2018. Det är ej antaget ännu. 

6.4 MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken 1999. 

Avsikten med normerna är att förebygga eller åtgärda miljöproblem, uppnå miljökvalitetsmålen och att 

genomföra EG-direktiv. 

Enligt 5 kap. miljöbalken ska en miljökvalitetsnorm ange de föroreningsnivåer eller störningsnivåer 

som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen 
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kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. Normvärden finns för timmar, dygn och år. En 

miljökvalitetsnorm anses vara överträdd om minst ett av dessa normvärden överskrids.  

Vid tillståndsgivning enligt miljöbalken ska säkerställas att tillståndet inte medverkar till att några 

miljökvalitetsnormer överskrids. 

I dag finns det miljökvalitetsnormer för:  

 olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477) 

 olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660) 

 olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) 

 omgivningsbuller (SFS 2004:675) 

 

Miljökvalitetsnormen för buller enligt förordning (2004:675) om omgivningsbuller gäller buller från 

vägar, järnvägar, vissa hamnar, flygplatser samt industriell verksamhet som är tillståndspliktig och 

omfattas av industriutsläppsförordningen. Föreliggande ansökan rör inga av dessa och följaktligen 

berörs ansökt verksamhet inte av miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller.  

Berörd vattenförekomst ingår inte i de vatten som pekats ut som fisk- och musselvatten, enligt 

Naturvårdsverkets förteckning över vatten som ska skyddas enligt förordningen (2001:554) om 

miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. 

En bedömning av miljökvalitetsnormer för Applerumeån och Påskallavikområdet har genomförts 2018, 

se bilaga 8.3. Relevanta miljökvalitetsnormer redovisas under respektive avsnitt i kapitel 7. 

7 KONSEKVENSBEDÖMNING 

Följande kapitel redovisar dels förutsättningar för planerad verksamhet, dels den påverkan och de 

konsekvenser som bedöms uppstå på miljön och människors hälsa till följd av planerad verksamhet. 

Konsekvensbedömningen är uppdelad i sektioner för respektive aspekt. Följande information ges för 

varje typ av påverkan:  

• Förutsättningar  

• Påverkan och konsekvenser  

• Skyddsåtgärder  

• Samlad bedömning 

En jämförelse görs också med nollalternativet, vilket beskrivs vidare i avsnitt 5.2. 

Miljökonsekvensbedömningen är kvalitativ, men utgår dock i huvudsak från vissa ramar och 

påverkansgraden beskrivs i denna MKB utifrån en femgradig skala; positiv konsekvens, obetydlig 

konsekvens, liten negativ konsekvens, måttlig negativ konsekvens och stor negativ konsekvens, se 

Tabell 6. Se även avsnitt 2.2 Bedömningsgrunder. 

Tabell 3. Symbolförklaring bedömningsgrunder. 

Positiv 

konsekvens 

Ingen 

konsekvens  

Liten negativ 

konsekvens  

Måttlig negativ 

konsekvens 

Stor negativ 

konsekvens  
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7.1 NATURMILJÖ 

Nedan beskrivs förutsättningar och påverkan vad gäller naturmiljövärdena på land/svämplan. 

Naturmiljövärdena i Applerumeån beskrivs i avsnitt Ytvatten nedan. 

7.1.1 Förutsättningar 

Ett område som är utpekat i Oskarshamns naturvårdsprogram samt ingår i länsstyrelsens 

naturvårdsplan från 1997 berörs, se Figur 6. I naturvårdsprogrammet är Applerumeån och dess 

närområde utpekat som särskilt stort naturvärde. Området beskrivs ha en rik flora med till exempel 

strandviol, ängsruta och hampflockel samt sjöranunkel i ån. Det finns strandkärr, fattigkärr, små 

skvattramtallmossar och blandmyrar med arter så som kallgräs och kärrspira. Mellan myrarna ligger 

hällmarker, ofta med ung tallskog.  

 

Figur 6 I området runt Applerumeån finns ett område som är medtaget i Oskarshamns naturvårdsprogram (grönt område). 
Planområdet är markerat med rött. 

Den del av området som berörs av Oskarshamns naturvårdsprogram omfattas av den 

naturvärdesinventering som WSP genomfört för projektet. Inventeringen i fält genomfördes av WSP 

den 18 augusti 2016 på en detaljnivå motsvarande fältnivå översikt, se bilaga 8.2. Efter det utfördes 

systematisk naturvärdesbedömning samt klassificering med avseende på naturvärde av intressanta 

områden som identifierats vid fältbesöket. 

Vid fältinventeringen noterades två naturvärdesobjekt inom detaljplaneområdet men inget av dessa 

ligger inom den svämplan som påverkas av projektet. Däremot identifierades åkerdiken som 

bedömdes vattenförande en stor del av året, varav ett berörs av den planerade utfyllnaden. Se mer 

om detta nedan under ”Biotopskyddat dike”. 

Rädda Skogen har i samrådsskedet yttrat sig om att hasselsnok finns i skogen utanför området. 

Hasselsnok är rödlistad som sårbar och trivs i biotoper som karaktäriseras av tät markvegetation. 

Arten anträffas ofta på blockrik eller sandig mark i solexponerat läge, enligt SLU:s artfakta1. Exempel 

på biotoper är lövskogsbryn, ljung- och hagmarker samt öppna klippbranter. Det aktuella området för 

åtgärderna utgörs dock av framförallt av våtmarksområden som inte utgör lämplig biotop för 

                                                   
1 http://artfakta.artdatabanken.se/taxon/100041 hämtad 2019-05-07 

http://artfakta.artdatabanken.se/taxon/100041
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hasselsnok. Nedan i Figur 7 kan det ses att hasselsnok har observerats norr om järnvägen intill väg 

E22 (år 2015) samt väg 37/47 (år 2016). 

 
Figur 7 Fyndplatser (gul cirkel) för hasselsnok under perioden 2000-2019. Källa: www.artportalen.se 2019-05-07 

 
Berörda skogsområden karakteriseras av sammanhängande mattor av lavar, främst olika arter 

renlavar. I skogsområdets allra lägsta delar har de finkorniga jordarna gett upphov till våta och fuktiga 

marker. Flertalet av dessa har senare kommit att dikas ut och överföras till åkermark, s.k. 

mossodlingar. Vissa av dessa åkrar brukas som vall än idag, mycket extensivt av växtligheten att 

döma. Andra har övergivits mycket tidigare och består idag av 30- till 40-åriga granplanteringar. 

Skogarna är starkt påverkade av ett modernt skogsbruk. De delar som ännu inte varit röjda, gallrade, 

slutavverkade med mera verkar vara förhållandevis små. Dessa skogar finner man på hällmarker i 

områdets allra högst belägna delar. 

Inom detaljplaneområdet samt i dess omgivning har olika inventeringar genomförts av rödlistade arter. 

WSP har utfört inventering samt kontrollerat arter mot uppgifter i Artdatabanken. Inga rödlistade arter, 

signalarter eller arter som omfattas av artskyddsförordningen har hittats inom det vattenområde under 

perioden 2000–2019 (Applerumeåns svämplan) som berörs av utfyllnaden. 

Något riksintresseområde för naturvård, Natura 2000-område eller naturreservat berörs inte. Inga 

områden från ängs- och betesmarksinventeringen (Databasen Tuva, Jordbruksverket, 2019) och inga 

fornlämningar (Databasen Fornsök, Riksantikvarieämbetet, 2019) berörs. Inte heller några 

nyckelbiotoper finns registrerade i området (Skogsstyrelsen, 2019). De rödlistade arterna mindre 

bastardsvärmare (NT), duvhök (NT), spillkråka (NT) och kungsfågel (VU) har iakttagits nära men inte 

inom det planerade området (Databasen Artportalen, SLU, 2019). Närmaste vattenskyddsområde är 

beläget 2,6 km nordväst om det planerade industriområdet. 

Biotopskyddat dike 

Vid fältinventeringen noterades ett antal smala och relativt grunda åkerdiken som visade tecken på att 

vara vattenförande större delen av året. Dikena omfattas således av det generella biotopskyddet enligt 

7 kap miljöbalken. De bedömdes vid naturvärdesinventeringen ha naturvärdesklass 4, vilket är den 

lägsta klassen.  

I Figur 8 finns ett foto på aktuellt åkerdike och i Figur 9 visas lokaliseringen av diket. 

http://www.artportalen.se/
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Figur 8. Biotopskyddat åkerdike som läggs igen. 

 

Figur 9 Identifierade diken i eller nära berört områden markerade med blå linje. De gråa områdena utgör planerade industriytor. 
Det aktuella diket som omfattas av det generella biotopskyddet är markerat. 

7.1.2 Skyddsåtgärder 

Områden av skogsmark kommer att sparas längs med Applerumeån samt i flera delar av det utpekade 

industriområdet. Dessa områden är valda med hänsyn till områdets topografi, Applerumeåns 

sträckning samt med hänsyn till de mest värdefulla områdena enligt naturvärdesinventeringens 

resultat.  

Biotopskyddat dike 
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7.1.3 Påverkan och konsekvenser 

De planerade åtgärderna kommer att ha en påverkan på naturmiljön i området men inga 

naturvärdesobjekt (enligt SIS 199000:2014) har noterats inom svämplanen där utfyllnaden planeras. 

För hasselsnoken bedöms det inte bli någon negativ konsekvens då området för utfyllnad utgörs av 

våtmarksområden, vilket inte är en karaktäristisk biotop för arten. 

Det biotopskyddade diket kommer att fyllas igen, vilket har en stor påverkan på diket då det kommer 

att upphöra. Enligt den naturvärdesinventering som har gjorts har inte några särskilda fynd gjorts i 

diket, utan det har bedömts som naturvärdesklass 4 (lägst). 

7.1.4 Samlad bedömning 

Utredning har genomförts i området avseende naturmiljön och inga naturvärdesobjekt finns inom 

berört område för ansökans åtgärder. Det biotopsskyddade diket kommer att försvinna men inga 

särskilda naturvärden har hittats däri eller i närliggande omgivningen.  

Den samlade bedömningen är därför att påverkan på naturmiljön kan ses medföra måttlig negativ 

konsekvens. 

7.2 LANDSKAPSBILD 

7.2.1 Förutsättningar 

Idag utgörs området av skogsbeklädd naturmark i huvudsak omgiven av liknande skogsmarker.  

7.2.2 Skyddsåtgärder 

Skogsmark kommer att sparas, framförallt i området kring Applerumeån, se vidare kapitel 3.  

7.2.3 Påverkan och konsekvenser 

De planerade åtgärderna har en stor lokal påverkan på området men det är inte beläget nära ett 

rekreations- eller friluftsområde, utan avskilt omgivet av skogsmark, varför konsekvenserna på 

landskapsbilden bedöms vara liten.  

Förändringen av området går även i linje med kommunens översiktsplan. 

7.2.4 Samlad bedömning 

Då områdets är placering är avskilt bedöms konsekvenserna på landskapsbilden medföra en liten 

negativ konsekvens. 

7.3 YTVATTEN 

7.3.1 Förutsättningar 

Genomförda hydrauliska beräkningar visar att dämnings- eller översvämningseffekter utanför 

planområdet är ytterst begränsade. 

Dagvattnet från det planerade industri- och logistikområdet kommer att avledas till främst 

vattenförekomsten Applerumeån (SE634841-153130). Karaktären av vatten som avleds från ett 

industri- och logistikområde och dagens skogsmark skiljer sig åt och kan påverka MKN. Detta är dock 

inget som omfattas av sökt verksamhet eftersom sökt verksamhet endast gäller utfyllnad i vatten och 

inte verksamheten som ska bedrivas på ytorna i framtiden. Även ändringar av vattendragets närmiljö 

kan påverka MKN.  



 

Sida 22 av 34 
 

I det utbygga industriområdet skapas våtmarker/dammar och flackdiken för rening, se Figur 10 nedan. 

I område 5 finns ingen svämplan, så det berörs inte av sökt verksamhet. 

 

Figur 10. Planområdets fem delområden med föreslagna fördröjningsåtgärder. Dagvattenmagasin markerade med röda prickar 
och svackdike/dike markerat med gröna streck.  

Vattnet avleds främst till Applerumeån. Applerumeån mynnar i kustvattnet Påskallavikområdet 

(SE633846-154163). 

Applerumeåns vattenförekomst (SE634841-153130) 

Vattenförekomsten är ett vattendrag som är 28 km långt och mynnar i Smältevik (Påskallaviken) (se 

Figur 11). Idag har vattenförekomsten kvalitetskraven god ekologisk status till 2021 och god kemisk 

ytvattenstatus. Den ekologiska statusen är satt till måttlig pga. att hydrologi, morfologi och 

konnektivitet visar på hög, måttlig respektive måttlig status, där de bägge sistnämnda parametrarna 

varit styrande för klassningen.  

Vattenförekomsten har det nationella problemet med förhöjda halter av kvicksilver och bromerade 

difenyleter (PBDE) som främst beror på luftdeposition. Dessa problem, främst PBDE, gör att 

vattenförekomsten inte uppnår god kemisk status. 

Vattenförekomsten är dåligt undersökt och inga direkta mätdata för näringsämnen, ekologi eller 

kemiska ämnen finns. 
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Figur 11 Applerumeåns hela sträckning markerad (turkos linje). Karta från www.viss.lansstyrelsen.se 2019-03-13. 

Elfiske är genomfört i Applerumeån i tre lokaler i början av september 2018. I Djurhultsmåla utgjordes 

fångsten av lake med antalet 11,6 st per 100 m2. I Sörbo utgjordes fångsten av bäcknejonöga med 

antalet 2,5 st per 100 m2. I Applerum noterades ingen fångst. Observeras bör dock att sommaren 

2018 var mycket torr, vilket sannolikt påverkade resultatet av elfisket. 

En biotopkartering av Applerumeån har genomförts 2017 av Hushållningssällskapet. Där konstateras 

att den sammantagna kunskapen om åns biologi är låg, men uppgifter från närboende gör gällande att 

det förekommer abborre, gödda, id och mört i ån. Id och mört vandrar upp och leker i ån under våren. 

Påskallavikområdet (SE633846-154163) 

Påskallavikområdet är ett kustområde på ca 16 km2 (se Figur 12). Idag har vattenförekomsten 

kvalitetskraven god ekologisk status 2027 och god kemisk ytvattenstatus. Den ekologiska statusen är 

satt till måttlig, där status av bottenfauna i kombination med näringsämnen har varit utslagsgivande för 

bedömningen. 

Vattenförekomsten har det nationella problemet med förhöjda halter av kvicksilver och bromerade 

difenyleter (PBDE) som främst beror på luftdeposition. Dessa problem gör att vattenförekomsten 

uppnår ej god kemisk status. 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Figur 12 Påskallavikområdet markerat. Karta från www.viss.lansstyrelsen.se 2019-03-13. 

I Smältevik och mynningsområdet har ryssjeprovfisken efter gädda genomförts (Biotopkartering, 

2017). I samband med det fångades gädda, abborre, mört, gers, sutare, braxen, ål, id, vimma, nors, 

flodnejonöga, skrubbskädda, mal och lake. Smältevik är ett viktigt område för gädda och abborre, 

enligt länsstyrelsen i Kalmar län (2003). 

7.3.2 Skyddsåtgärder 

Utfyllnaden kommer att göras vid lågvatten, vilket innebär att Applerumeån inte är översvämmad. 

Utfyllnaden kommer inte att göras närmare än 40 m från Applerumeån, förutom vid väg och järnväg 

där framtida brofästen planeras -  där behöver mindre utfyllnad göras med ett skyddsavstånd på 5 m. 

Detta innebär att schakt och utfyllnad för anläggande av ytor kan ske så att risken för 

grumlingsspridning vid kraftig nederbörd elimineras.  

För att flödena till Applerumeån ska bibehållas kommer dagvattendammar att anläggas. Dessa 

dimensioneras för att motsvara dagens naturliga avrinning från området som når ån. Lokalisering av 

dammar visas i Figur 10. 

Arbetsmaskinerna kommer att drivas med förnybara drivmedel så långt det är möjligt och 

saneringsmedel ska finnas tillgängligt vid händelse av läckage av exempelvis hydraulolja. Arbeten i ån 

ska undvikas. 

Tankning av arbetsmaskiner får inte ske i utfyllnadsområdet. Under tiden arbetsmaskinerna inte 

används, t ex nattetid, ska de förvaras utanför utfyllnadsområdet. 

 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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7.3.3 Miljökvalitetsnormer för ytvatten 

Inom ramen för EU:s vattendirektiv (2006/60/EG) har miljökvalitetsnormer för vatten utvecklats. 

För ytvatten innehåller normerna kvalitetskrav angående ekologisk status och kemisk status. 

Normer finns även för konstgjorda och kraftigt modifierade vattenförekomster (t.ex. 

vattenkraftdammar). Som huvudregel ska alla vattenförekomster uppnå normen om god status till 

2015 och statusen får inte försämras, dock kan undantag medges till år 2021 alternativt år 2027. 

Nya miljökvalitetsnormer beslutades och kungjordes i december 2016 för perioden 2016–2021. 

 

Inom ramen för EU:s vattendirektiv (2006/60/EG) har miljökvalitetsnormer för vatten utvecklats. För 

ytvatten innehåller normerna kvalitetskrav angående ekologisk status och kemisk status. För 

grundvatten finns kemiska och kvantitativa kvalitetskrav. Normer finns även för konstgjorda och kraftigt 

modifierade vattenförekomster (t.ex. vattenkraftdammar). Som huvudregel ska alla vattenförekomster 

uppnå normen om god status till 2015 och statusen får inte försämras, dock kan undantag göras. 

7.3.4 Påverkan och konsekvenser 

Applerumeåns vattenförekomst (SE634841-153130) 

Sökt verksamhet medför att 2 % av Applerumeåns svämplan kommer att försvinna, vilket också leder 

till att de ekosystemtjänster som det området idag tillhandahåller försvinner. Detta kompenseras till 

viss del genom anläggande av dagvattendammar.  

Utfyllnaden kommer inte innebära någon påverkan vad gäller dämning och översvämning uppströms 

eller nedströms planområdet. 

Viss risk föreligger för utsläpp till vatten under arbetets gång om någon olycka med arbetsmaskinerna 

skulle uppstå med läckage av hydraulolja eller drivmedel som följd.   

Ingen grumlingsspridning i Applerumeån bedöms förekomma då skyddsavståndet minst kommer att 

vara 5 m vid anläggande av väg och järnväg. I övrigt kommer skyddsavståndet till ån att vara 40 m.  

Flödena till Applerumeån bedöms inte påverkas då dagvattendammarna dimensioneras för att 

upprätthålla den nuvarande avrinningen från området.  

I Tabell 4 nedan beskrivs bedömd påverkan på ekologisk och kemisk status utifrån de kvalitetsfaktorer 

som anges för miljökvalitetsnormerna. En bedömning på miljökvalitetsnormerna återfinns också i 

bilaga 8.3.  

Tabell 4 Status för Applerumeån (SE634841-153130) genom utdrag ur VISS samt samlad bedömning per kvalitetsfaktor.  

 Klassificering enl VISS Kommentar Bedömd påverkan 

Ekologisk status Måttlig Statusen är bedömd 

utifrån expertbedömning. 

Försumbar 

Tillkomst/härkomst Naturlig  Påverkas ej 

Kemisk status Uppnår ej god Uppnår ej god status 

avseende PBDE 

gränsvärden överskrids.  

Påverkas ej 

Kemisk status utan 

överallt överskridande 

ämnen 

Ej klassad  Påverkas ej 

Biologiska kvalitetsfaktorer 
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Påväxt-kiselalger Ej klassad  Påverkas ej 

Fisk God God trots vattenhinder. 

Expertbedömning. 

Påverkas ej 

Bottenfauna Ej klassad  Påverkas ej 

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer 

Försurning Ej klassade  Påverkas ej 

Näringsämnen Ej klassad  Försumbar 

Särskilda förorenande 

ämnen 

Ej klassad  Påverkas ej 

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer 

Konnektivitet i 

vattendrag 

Måttlig Baseras på longitudinell 

konnektivitet. 

Påverkas ej 

Hydrologisk regim i 

vattendrag 

Hög Hög status med 

avseende 

vattenflödesvolym, 

dynamik och 

flödesenergi. S-HYPE 

modell samt SMHIs 

modellering har använts. 

Påverkas ej 

Morfologiskt tillstånd i 

vattendrag 

Måttlig Måttligt baserad på 

sammanvägning av 

vattendragfårans from, 

närområde och 

svämplansstruktur. 

Viss påverkan, 2 % av 

svämplanen vid 

Applerumeån försvinner 

Kemisk status 

Prioriterade ämnen Uppnår ej god Gränsvärdet för PBDE 

och kvicksilver 

överskrids. 

Påverkas ej 

 

Påskallavikområdet (SE633846-154163) 

Recipienterna bedöms inte påverkas eftersom de ligger ca 3,4 km från arbetsområdet och grumlingen 

är så begränsad till följd av de planerade skyddsåtgärderna.  

I Tabell 5 nedan beskrivs bedömd påverkan på ekologisk och kemisk status utifrån de kvalitetsfaktorer 

som anges för miljökvalitetsnormerna. En bedömning på miljökvalitetsnormerna återfinns också i 

bilaga 8.3. 

Tabell 5 Status för Påskallavikområdet (SE633846-154163) genom utdrag ur VISS samt samlad bedömning per kvalitetsfaktor. 

 Klassificering enl VISS Kommentar Bedömd påverkan 

Ekologisk status Måttlig Statusen är bedömd 

utifrån tillstånd för 

bottenfauna, 

syrgasförhållanden och 

näringsämnen.  

Påverkas ej 
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Tillkomst/härkomst Naturlig  Påverkas ej 

Kemisk status Uppnår ej god Uppnår ej god status 

med avseende på 

överskridande av PBDE. 

Påverkas ej 

Kemisk status utan 

överallt överskridande 

ämnen 

God Exklusive kvicksilver. Påverkas ej 

Biologiska kvalitetsfaktorer 

Växtplankton God/ej klassad God avseende klorofyll a, 

totalbiomassa ej klassad. 

Påverkas ej 

Makroalger och 

gömfröiga växter 

Hög Expertbedömning, 

baseras på 

undersökningar av 

transekten O12H 2009-

2012. 

Påverkas ej 

Bottenfauna Dålig Bedömningen baserad 

på en provpunkt 

undersökt 2007-2012. 

Påverkas ej 

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer 

Syrgasförhållanden Hög Baserad på modellerad 

data. 

Påverkas ej 

Ljusförhållanden Måttlig Bedömningen är baserad 

på satellitdata 

Påverkas ej 

Näringsämnen God Baserad på modellerad 

data. 

Försumbar 

Särskilda förorenande 

ämnen 

Ej klassad  Påverkas ej 

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer 

Konnektivitet i 

kustvatten och vatten i 

övergångszon 

Ej klassad  Påverkas ej 

Hydrografiska villkor i 

kustvatten och vatten i 

övergångszon 

Ej klassad  Påverkas ej 

Morfologiskt tillstånd i 

kustvatten och vatten i 

övergångszon 

Ej klassad  Påverkas ej 

Kemisk status 

Prioriterade ämnen Uppnår ej god Gränsvärdet för 

kvicksilver överskrids, 

expertbedömning.  

Påverkas ej 
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7.3.5 Samlad bedömning 

Det finns en minimal risk för påverkan på Applerumeån vid utfyllnadsarbetena, framförallt om olycka 

med arbetsmaskinerna sker. Det bedöms inte bli någon övrig påverkan eftersom flödet till ån inte 

kommer att förändras. Det bedöms inte bli någon påverkan på Påskallavikområdet (Smältevik) genom 

de planerade åtgärderna. Den samlade bedömningen är att åtgärderna medför en liten negativ 

konsekvens. 

De planerade åtgärderna bedöms inte påverka någon nuvarande statusklassning för någon av de 

nämnda vattenförekomsterna och inte heller någon av kvalitetsfaktorerna. 

7.4 GRUNDVATTEN 

Marken för planerat industriområde utgörs till stor del av lägre liggande områden där ytjordarten är 

kärrtorv eller annan organisk jord. För dessa områden kommer det att krävas urgrävning av de 

organiska jordlagren för att inte sättningsskador ska uppstå när området börjar fyllas upp och 

bebyggas.   

Enligt SGU:s jordartskarta för området utgörs markförhållandena huvudsakligen av berg i dagen med 

sandig morän och organiska jordar däremellan. Ingen grundvattenförekomst finns i närheten av 

området, enligt VISS (2019). 

7.4.1 Förutsättningar 

De organiska jordlagren i torvområdena är relativt täta och deras vattenhållande förmåga är god. Att 

grundvattensänka vid urschaktning av torvområdena kommer inte att ge någon god effekt eftersom 

grundvattnet hålls kvar i den organiska jorden. Grundvattensänkning för urschaktning av 

torvområdena är således inte meningsfullt. Urschaktning inom detaljplaneområdet får istället ske 

under grundvattenytan.   

Schaktarbeten invid befintlig järnväg kommer att drivas framåt i mindre sektioner där urschaktning av 

sektionerna omgående följs av återfyllning. Detta förfarande medför att risken för sättningsskador på 

järnvägen hålls till ett minimum.  

Även schaktning i närheten av Applerumeån kommer att utföras i mindre sektioner för att förhindra risk 

för dränering eller skred som kan påverka Applerumeån negativt.  

Övriga ytor schaktas och återfylls i ”strängar”, där grävmaskinen från fast mark gräver ur så mycket 

den når och detta urschaktade område sedan återfylls. Grävmaskinen ställer sig på återfyllet och 

schaktar ut nästa del av ”strängen”, som sedan återfylls och så vidare. När strängen är färdigschaktad 

kan området bredvid strängen schaktas ur och återfyllas, så att nästa sträng skapas intill den tidigare. 

Detta upprepas till dess att området är färdigt urschaktat och återfyllt.  

7.4.2 Skyddsåtgärder 

Arbetsmaskinerna kommer att drivas med förnybara drivmedel så långt det är möjligt och 

saneringsmedel ska finnas tillgängligt vid händelse av läckage av exempelvis hydraulolja.  

Tankning av arbetsmaskiner får inte ske i utfyllnadsområdet. Under tiden arbetsmaskinerna inte 

används, t ex nattetid, ska de förvaras utanför utfyllnadsområdet. 

7.4.3 Påverkan och konsekvenser 

Sökt verksamhet bedöms inte innebära någon påverkan på grundvattnet i området. Viss risk föreligger 

dock för utsläpp till grundvatten under arbetets gång om någon olycka med arbetsmaskinerna skulle 

uppstå med läckage av hydraulolja eller drivmedel som följd.   
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7.4.4 Samlad bedömning 

Den samlade bedömningen är att de planerade åtgärderna kan ha en mindre och temporär påverkan 

på grundvattnet. Påverkan bedöms som liten negativ konsekvens. 

7.5 BULLER 

Ljud är tryckförändringar i t.ex. luft som sprider sig i omgivningen. Ljudets styrka, ljudnivån, uttrycks i 

flera olika fysikaliska storheter såsom ljudtryck och ljudintensitet. Ljud som inte är önskvärt definieras 

som buller. 

För att beskriva storleken av ljud används begreppet ljudnivå, vilken mäts i decibel (dB). Ljud inom 

frekvensområdet 20–20000 Hertz (Hz) tillsammans med ljudtrycksnivån blir det ljud som vårt 

hörselorgan kan uppfatta och benämns för decibel A (dBA).  

Ljudnivåer anges antingen som ekvivalent (LAeq) eller maximalt momentana (LAmax). Med ekvivalent 

ljudnivå avses den genomsnittliga ljudnivån under en viss tidsperiod medan den maximala 

momentana ljudnivån är den högsta uppmätta ljudnivån under samma tidsperiod. 

7.5.1 Förutsättningar 

Det buller som alstras från verksamheten utgörs av arbetsmaskiner samt transporter till och från 

området.  

Närmaste bostäder ligger ca 300 m sydost om utfyllnadsområdet. 

7.5.2 Skyddsåtgärder 

Bortschaktad torv kommer att användas för att anlägga bullervall sydost om området. Massorna som 

används till bullervallen kan inte antas vara förorenade, då de kommer från ett naturområde som inte, 

vad som är känt, mottagit utsläpp eller annat som kan ha gjort massorna förorenade.  

Bullervall kommer att anläggas sydost om området för att minska buller till boende. Vallens placering 

kan ses i Figur 3 ovan. 

7.5.3 Påverkan och konsekvenser 

Transporter till och från området kommer att innebära ett ökat buller jämfört med nollalternativet. 

Arbetsmaskinerna inom området medför också ett visst buller, men bedöms inte ha en lika stor 

påverkan då avstånd till boende är väl tilltaget. 

7.5.4 Samlad bedömning 

Buller från de planerade åtgärderna bedöms ha en liten negativ konsekvens för närboende och 

kringliggande naturmiljö. Riktvärdena i Naturvårdsverkets allmänna råd för buller från byggplatser 

(NFS 2004:15) bedöms hållas. 

7.6 UTSLÄPP TILL LUFT 

7.6.1 Förutsättningar 

Verksamheten medför utsläpp till luft huvudsakligen i form av utsläpp från arbetsmaskiner samt 

transporter till och från området.  
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7.6.2 Miljökvalitetsnormer för luft 

I luftkvalitetsförordningen (2010:477) finns fastställa miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och 

kväveoxid, svaveldioxider, kolmonoxid, ozon, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), bens(a)pyren, 

arsenik, kadmium, nickel och bly i luft. Normerna anger den halt av respektive ämne som maximalt 

får förekomma i utomhusluften.  

7.6.3 Påverkan och konsekvenser  

De planerade åtgärderna medför utsläpp till luft från transporter till och från området samt från 

arbetsmaskiner. Påverkan är temporär och bedöms inte påverka uppnåendet av miljökvalitetsnormer 

för luft. För överskridande av miljökvalitetsnormerna för luft krävs i princip tät stadstrafik och det 

aktuella området ligger utanför tätorten på plats med god luftomblandning.  

7.6.4 Skyddsåtgärder  

Arbetsmaskinerna kommer att drivas med förnybara drivmedel så långt det är möjligt. 

7.6.5 Samlad bedömning 

Sammantaget bedöms den planerade verksamheten medföra en liten negativ konsekvens genom 

utsläpp till luft. 

7.7 UTSLÄPP TILL MARK 

7.7.1 Förutsättningar 

En viss risk föreligger för utsläpp till mark från arbetsmaskinerna i form av drivmedel och hydraulolja.  

7.7.2 Skyddsåtgärder 

Arbetsmaskinerna kommer att drivas med förnybara drivmedel så långt det är möjligt och 

saneringsmedel ska finnas tillgängligt vid händelse av läckage av exempelvis hydraulolja.  

Tankning av arbetsmaskiner får inte ske i utfyllnadsområdet. Under tiden arbetsmaskinerna inte 

används, t ex nattetid, ska de förvaras utanför utfyllnadsområdet. 

7.7.3 Påverkan och konsekvenser 

Vid olycka föreligger risk för att utsläpp når mark och vatten, vilket beroende på mängd har en 

varierande konsekvens. Risken för påverkan är dock bara under byggtiden. 

7.7.4 Samlad bedömning 

Med vidtagna åtgärder bedöms det bli en liten negativ konsekvens vad gäller utsläpp till mark. 

8 SAMLAD BEDÖMNING 

I Tabell 6 har bedömningen för samtliga aspekter som beskrivs i föreliggande MKB sammanställts. 

Därefter görs en samlad bedömning av projektets totala miljökonsekvenser för människors hälsa och 

miljö.  

Tabell 6 Sammanställning av bedömda konsekvenser och risker för människors hälsa och miljö. Bedömningen tar hänsyn till de 
skyddsåtgärder som planeras och som har redovisats under respektive avsnitt. 
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Positiv konsekvens 
Obetydlig 

konsekvens 

Liten negativ 

konsekvens 

Måttlig negativ 

konsekvens 

Stor negativ 

konsekvens 

Bedömd konsekvens Sammanfattning bedömning 

Naturmiljö 

Utredning har genomförts i området avseende naturmiljön och 

inga naturvärdesobjekt finns inom berört område för ansökans 

åtgärder. Det biotopsskyddade diket kommer att försvinna men 

inga särskilda naturvärden har hittats däri eller i närliggande 

omgivningen.  

Den samlade bedömningen är därför att påverkan kan ses som 

måttligt negativ. 

Landskapsbild 

Då områdets är placering är avskilt bedöms förändringen av 

landskapsbilden vara liten, särskilt eftersom förändringen går i 

linje med kommunens översiktsplan.  

Ytvatten 

Endast en risk för påverkan bedöms finnas gällande 

Applerumeån under arbetstiden, framförallt gällande olycka 

med arbetsmaskiner. Minskningen av svämplanen innebär en 

minskning av åns ekosystemstjänster. I övrigt bedöms det inte 

bli någon långvarig påverkan eftersom flödet till ån inte 

kommer att förändras. Det bedöms inte bli någon påverkan på 

Påskallavikområdet (Smältevik) genom de planerade 

åtgärderna. 

Grundvatten 

De planerade åtgärderna kan ha en mindre och temporär 

påverkan på grundvattnet. 

Buller 

Buller från de planerade åtgärderna bedöms ha en mycket liten 

påverkan på människor och närboende, på grund av avstånd 

samt omgivning.   

Utsläpp till luft 

Den planerade verksamheten bedöms endast medföra en 

temporär påverkan genom utsläpp till luft. 

Utsläpp till mark 

Under byggtiden finns viss risk för utsläpp till mark av t ex 

drivmedel och hydraulolja från arbetsmaskiner och fordon. 

 

Planerad verksamhet medför att visst naturvärde försvinner när översvämningsområdet fylls ut, men 

utredningar visar på att det inte finns några särskilda naturvärden i utfyllnadsområdet. De planerade 

åtgärderna bedöms därför medföra en måttlig negativ konsekvens.  

Påverkan på ytvatten (Applerumeån och nedströms) bedöms ha en liten negativ konsekvens, 

framförallt på grund av de ekosystemtjänster som försvinner i den berörda delen av svämplanen. 

Svämplanen som försvinner utgör dock endast 2 % av åns totala svämplan. Det föreligger även en 

viss risk för olycka med arbetsmaskiner. Arbetena utförs utan risk för grumlingsspridning och 

beräkningar visar att inga dämningseffekter eller liknande uppstår utanför planområdet till följd av 

utfyllnaden. Dagvattnet från de utfyllda ytorna kommer att fördröjas så att det blir samma avrinning 

från området till Applerumeån som vid nollalternativet. 

Utifrån sammanställningen av konsekvensbedömningen för respektive aspekt i Tabell 6 kan i övrigt 

konstateras att planerad verksamhet bedöms medföra en liten negativ konsekvens under arbetstiden 
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vad gäller grundvatten, buller samt utsläpp till luft och mark. Verksamheten bedöms också medföra en 

liten negativ konsekvens på landskapsbilden, området är stort men ligger huvudsakligen omgiven av 

skogsmark. 

Sammantaget bedöms inte de planerade åtgärderna att påverka miljökvalitetsnormer eller 

statusklassningar negativt. De planerade åtgärderna inverkar dock negativt gällande uppnåendet av 

miljömålet Myllrande våtmarker. 

9 REFERENSER 

Biotopkartering, Applerumeån (2017). Månsson, C-J, Hushållningssällskapeet 

Naturvärdesinventering, södra infarten Oskarshamn (2016), WSP 

Länsstyrelsen i Kalmar län (2003). Inventering av lek- och uppväxtområden för Kalmar läns 

kustbestånd av gädda och aborre 2002/2003 med inriktning på grunda havsmiljöer. Meddelande 

2003:19. 

  



 

Sida 33 av 34 
 

10 REDOVISNING AV MEDLEMMARNAS 
SAKKUNSKAP 

I arbetet med att ta fram miljökonsekvensbeskrivningen har följande personer deltagit: 

Anna-Karin Jonsson, som är uppdragsledare i projektet, har ansvarat för samrådsprocessen och 

arbetet med MKB:n. Antonia Jonsson har varit utredare i projektet och stöttat upp både vad gäller 

MKB:n och samrådsprocessen.  

Anna-Karin Jonsson 

Anna-Karin är civilingenjör i lantmäteri inriktning Environmental Engineering med examen 1995. Anna-

Karin har sedan år 2001 arbetat som konsult på WSP med MKB:er både till vatten- och 

industriverksamhet. Idag utgör prövning av vattenverksamhet, inklusive samråd, framtagande av 

prövningshandlingar samt miljöbedömningar en stor del av Anna-Karins arbetsområde. Anna-Karin 

har även tidigare under sex år arbetat MKB:er och tekniska miljöutredningar som konsult på olika 

konsultföretag.   

Antonia Jonsson 

Antonia har en naturvetenskaplig masterexamen med inriktning strategiskt miljöarbete från Lunds 

universitet från 2017. Antonia har arbetat med tillståndsprövningar enligt miljöbalken i tre år och har 

arbetat på WSP sedan 2018. Dessförinnan arbetade hon kortare tid som miljöinspektör på kommun 

och som miljökonsult på ett privat företag (parallellt med studierna).  
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WSP är ett av världens ledande analys- och 

teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 

med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 

strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 

naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 

professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 

Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 

& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000 

medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 

hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 

medarbetare. wsp.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


