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Inledning 

Detaljplanens bakgrund och syfte 

Efter jämförelse med lokaliseringsalternativet Moskogen togs 2014 ett beslut i 

Kalmar kommunfullmäktige om lokaliseringen av ett nytt stadsnära reningsverk i 

Tegelviken, 2014-01-27 § 8.  

Startbeslut och plankostnadsavtal med Kalmar Vatten AB och Kommunlednings-

kontoret togs fram under 2017. 

Detaljplanearbetets syfte är att möjliggöra ett modernt stadsnära reningsverk.  

Området är en del av ett attraktivt rekreationsområde och stråk för passage förbi 

området ska finnas. Anläggningarna ska vara ett tillskott för området med attraktiv 

gestaltning och pedagogisk utformning. 

Planområdets läge  

 

Figur 1 Översiktskarta, detaljplanens läge markerat genom svart cirkel. 



   

 
  

 

 3 
  

Planområdets karaktär och areal 

Planområdet omfattar cirka 14 ha mark och vatten. Markområdet karaktäriseras i 

huvudsak av pågående verksamheter med nuvarande reningsverk. Norr om 

planområdet finns KSRR:s återvinningscentral, som avses flyttas från och med 

2019. I vissa av områdets delar finns natur med gångstråk.  

Planområdet är till stor del beläget på utfylld mark och tidigare deponi. Marken är 

förorenad och delvis lågt belägen. Det förekommer låglänta partier med tidigare 

sjöbotten relativt långt in på land. 

Markägoförhållanden 

Nästan all mark inom detaljplaneområdet ägs av Kalmar kommun. En liten del av 

Vesholmarna 2, som ägs av KLS Ugglarps AB ingår i planområdet. Respektive 

område för pågående verksamheter är upplåtna genom arrende.  

Miljökonsekvensbeskrivningens bakgrund och syfte 

Denna handling är en miljökonsekvensbeskrivning, MKB tillhörande miljö-

bedömningen av Detaljplan för Vesholmarna 1 med flera fastigheter (Kalmarsundsverket) 

på Tegelviken, Kalmar kommun.  

Från och med den 1 januari 2018 gäller miljöbedömningsförordningens 

(2017:966) bestämmelser om miljöbedömningar enligt 6 kap miljöbalken. Enligt 

övergångsbestämmelser gäller den upphävda förordningen för miljökonsekvens-

beskrivningar (1998:905) för planer som har påbörjats före ikraftträdandet, vilket 

skett för denna plan. 

Enligt miljöbalken, MB 6 kap. och plan- och bygglagen PBL 4 kap. 33 § ska en 

miljöbedömning upprättas för de planer och program vars genomförande innebär 

påtagliga miljökonsekvenser. Enligt miljöbalken 6 kap. 1 § är syftet med 

miljöbedömningen att integrera miljöaspekter i detaljplanen så att en hållbar 

utveckling främjas. 

Genomförandet av en miljöbedömning innebär flera steg, varav första steget har 

varit att identifiera och avgränsa relevanta aspekter som sedan tas upp i 

miljökonsekvensbeskrivningen.  

Kalmar kommun har bedömt att ett genomförande av nu aktuellt detaljplane-

förslag kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt MB 6:7, bl.a. eftersom 

planområdet kommer att tas i anspråk av en verksamhet som är tillståndspliktig 

enligt miljöbalken.  
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Miljötillståndsansökan för ett om- och tillbyggt verk i Tegelviken har lämnats in 

till prövningsmyndigheten Länsstyrelsen i Kalmar län i september 2016. 

Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning är en del i miljöbedömningen av nu 

aktuellt detaljplaneförslag och ingår i detaljplanens handlingar. Miljökonsekvens-

beskrivningen kommer precis som detaljplanen bli föremål för samråd med 

allmänheten och berörda myndigheter. MKB:ns och planförslagets samråd och 

granskning samordnas.  

MKB:s innehåll och avgränsning 

Avgränsning sett till miljöaspekter 

Enligt MB 6 kap. 12 § ska både konsekvenser, eventuella åtgärder samt rimliga 

alternativ till förslag på detaljplanen med hänsyn till dess syfte och geografiska 

räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas.  

Syftet med detta är att identifiera betydande positiv eller negativ miljöpåverkan 

som kan antas uppkomma på biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, 

djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, 

bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv.   

Miljökonsekvensbeskrivningars innehåll, omfattning och detaljeringsgrad ska 

avgränsas enligt MB 6 kap. 12-13 §§. För nu aktuellt detaljplaneförslag har MKB:n 

begränsats utifrån platsens förutsättningar, detaljplanens syfte och de miljö- och 

riskfrågor som har identifierats, till att omfatta följande frågor: 

• Strandskydd 

• Naturmiljö 

• Rekreation och friluftsliv 

• Landskapsbild 

• Vattenmiljö 

• Lukt 

• Luft 

• Förorenad mark och deponigas 

• Klimatanpassning 

Motiveringen till avgränsningen till ovanstående punkter är att dessa miljöaspekter 

anses vara mest intressanta med hänsyn till platsens förutsättningar och den 

planerade exploateringen. 
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Tidsmässig avgränsning 

Framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen och detaljplanen sker parallellt. 

Miljökonsekvensbeskrivningen och detaljplanen har justerats vartefter planarbetet 

fortskridit. Detaljplanen kommer efter det att den antagits och vunnit laga kraft att 

gälla så länge den anses vara aktuell och till dess att den upphävs eller en ny 

detaljplan antas för samma geografiska område.  

Detaljeringsgrad vid bedömning 

Huruvida miljökonsekvenserna vid ett genomförande av detaljplanen är påtagliga 

är till viss del en tolkningsfråga, eftersom olika genomförandescenarier är tänkbara 

inom detaljplanens ramar.  

Geografisk avgränsning 

Ett genomförande av detaljplaneförslaget medför konsekvenser inte endast inom 

avgränsningen av detaljplanens yta utan även utanför. Konsekvenserna utanför 

planområdet är påverkan på rekreation, landskapsbilden, vattenmiljön, luft samt 

lukt. 

Redovisning av alternativ 

Huvudalternativet 

Som huvudalternativ belyses de konsekvenser som kan förväntas uppstå vid ett 

genomförande av nu aktuellt detaljplaneförslag. 

Nollalternativet 

Bedömning av konsekvenser för det så kallade nollalternativet speglar den troliga 

utvecklingen om detaljplanen inte antas. Nollalternativet beskrivs endast 

kortfattat. 

Sidoalternativ 

Som sidoalternativ beskrivs en placering av reningsverket vid Moskogens 

avfallsanläggning eller vid Flygstaden.  
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Planförslaget – detaljplan för ett statsnära reningsverk 

Befintlig markanvändning 

Inom nu aktuellt planområde finns Tegelvikens reningsverk som byggdes 1963 

och drivs av Kalmar Vatten och Kalmar biogas. Sydost om reningsverket finns 

KLS Ugglarps reningsverk och norr om planområdet finns KSRR:s verksamhets-

område. 

Närområdet nyttjas som idrotts- och rekreationsområde. Det finns promenad-

stigar som är tillgängliga för allmänheten genom föreslaget detaljplaneområde. 

Dock går det inte att ta sig fritt fram över hela området, dels på grund av 

vegetationen och dels på grund av inhägnader kring respektive verksamhets-

område. Det är inte möjligt att passera längs med stranden söder om 

reningsverket i nuläget.  

  
Figur 2 Vänstra bilden visar befintligt reningsverk. Högra bilden visar Kalmar Vatten 

AB:s kontorsbyggnad intill reningsverket. Foto: Kalmar kommun. 

 

  
Figur 3 Vänstra bilden visar nuvarande verksamhetsområde för KSRR norr om 

planområdet. Bilden till höger visar containrar i områdets nordöstra del. Foto: 
Kalmar kommun/Vatten och Samhällsteknik AB. 
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Figur 4 Natur i området, till vänster vy mot Västra sjöns skärgård, till höger natur inom 

reningsverkets verksamhetsområde. Foto: Kalmar kommun.  

 

  
Figur 5 Södra utmarkens idrottsplats öster om nu aktuellt planområde. Foto: Kalmar 

kommun. 

 

Gällande detaljplaner och planprogram 

För nu aktuellt planområde gäller i dagsläget två detaljplaner: 

• stadsplanen för strandområden vid Västra Sjön (0880K-I:362), samt 

• detaljplanen för del av Vesholmarna 1 (0880K-P01/16) 

I och med antagandet av nu aktuellt detaljplaneförslag kommer detaljplanen från 

2001 att ersättas i sin helhet samt stadsplanen från 1978 ersätts i vissa delar. Inom 

de område som avses att ersättas av nytt detaljplaneförslag anger stadsplanen från 

1978 respektive detaljplanen från 2001 följande planbestämmelser: Område för 

avloppsreningsverk, område för slamupplag, område för sopomlastningsstation, 

gata, park eller plantering. Vattenområde, naturområde med allmänna strövstigar, 

teknisk anläggning dagvattenbassäng, teknisk anläggning transformatorstation. 

Vidare kan nämnas att nu aktuellt planområde ingår i planprogrammet för 

Skärgårdsparken som antogs av kommunfullmäktige, 2008-04-22. Enligt plan-

programmet är kommunens intentioner att nyttja området för miljöteknisk 

verksamhet med pedagogiska inslag. Avsikten är att området ska kunna fungera 

som en tillgång för rekreationsområdet.  
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Detaljplaneförslag 

Bakgrund 

Nuvarande reningsverk är från 1963 och har därefter byggts till i etapper. Det 

bedöms nu inte längre ekonomiskt hållbart att renovera reningsverket. För att 

kunna möta framtida krav och ökande behov, när staden växer, på ett bra sätt 

krävs nybyggnation och dessförinnan en ny detaljplan. Parallellt med planärendet 

pågår en tillståndsprövning enligt miljöbalken för det nya reningsverket. 

Planförslagets konsekvenser 

Nu aktuellt planförslag möjliggör byggnation av en ny reningsdel och disposition 

av området så att det nya reningsverket får en bättre funktion, blir mer 

klimatsäkert och en attraktivare arbetsplats. 

 

 

Figur 6 Om- och tillbyggnad av Kalmars avloppsreningsverk, WSP 2017-03-28. 
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Utökningen medför konsekvenser på rekreationsstråk som hanteras i planförslaget 

för att området ska kunna fortsätta fungera och utvecklas som rekreationsområde.  

 

Figur 7 Detaljplaneförslag.  
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Alternativ 

Nollalternativ - ingen ny detaljplan tas fram 

Nollalternativet innebär att ingen ny detaljplan upprättas utan att nuvarande 

planförhållanden fortsätter att gälla. I MKB:n för ansökan om nytt miljötillstånd 

redovisas alternativ utformning av sökt verksamhet. De alternativa utformningar 

som anges är följande: 

Fall 1  Ombyggnad av befintligt verk. Ingen planändring krävs. 

Fall 2 Etappvis nybyggnation. Ingen planändring krävs. 

Fall 3 Ny vattenreningsdel. Fall 3 är det sökta alternativet och det 

alternativ som nu aktuellt planförslag möjliggör. 

De stora nackdelarna med Fall 1 anses vara minskad reningskapacitet med risk för 

överskridande utsläppsvillkor som följd under mycket lång tid och höga kostnader 

för provisorisk drift. Utöver detta finns nackdelar som att livslängden på 

renoverade konstruktioner bedöms bli maximalt 30 år och att energieffektivitet, 

långsiktig kostnadseffektivitet och klimatanpassning anses inte kunna uppnås. 

Fördelen bedöms vara att schaktningsbehovet begränsas till uppgrävning av 

befintliga ledningar och kablage för påkoppling eller omläggning.  

Fall 2 innebär nybyggnation genom etappvis nybyggnation och rivning av be-

fintliga konstruktioner på den platsen där befintligt reningsverk är beläget idag. En 

sådan lösning innebär ett flertal nackdelar. Kostnaderna för projekteringen, bygg-

nationen och provisorisk drift bedöms bli mycket höga. Dessutom medför den 

långa byggtiden och riskerna för driftstörningar på grund av provisorisk drift, risk 

för minskad reningseffekt under lång tid. Fördelen med denna lösning bedöms 

vara att mängden schaktmassor skulle bli betydligt lägre jämfört med Fall 3.  

Fall 3 innebär möjlighet till design av en ny modern, energieffektiv vatten-

reningsdel, som byggkonstruktionsmässigt kan vara klimatanpassad. Byggnationen 

skulle ske på en plats med fyllnadsmassor. Hanteringen av en del av massorna 

medför höga kostnader på grund av föroreningar.  

Bedömning 

Enbart Fall 3 anses som ett långsiktigt hållbart alternativ vid en jämförelse med 

Fall 1 och Fall 2. Byggnation av en helt ny vattenreningsdel i enlighet med Fall 3 

ger en modern avloppsreningsanläggning som på ett energieffektivt sätt ska kunna 

uppnå förbättrad rening. Kostnaderna för sanering av förorenad mark, har 
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bedömts underordnat målet att designa en miljömässigt optimal anläggning med 

lång livslängd och långsiktig kostnadseffektivitet. 

Sidoalternativ 

Som en del i Kalmar Vattens ansökan om miljötillstånd för nytt avloppsrenings-

verk, har alternativa lokaliseringar utretts av WSP. Resultatet presenteras i Rapport 

Alternativa lokaliseringar av Kalmar ARV, bilaga 5 – Alternativa lokaliseringar, WSP 

2013-09-16. Kalmar Vatten behöver ersätta sina gamla bassängblock vid avlopps-

reningsverket i Tegelviken med nya på grund av uttjänt livslängd eller dåligt skick 

för de befintliga bassängerna. Befintlig slamhantering, gasbehandling, gas-

uppgradering, personalbyggnad, laboratorium och verkstad behöver i dagsläget 

inte renoveras/byggas om. De alternativa lokaliseringarna som har övervägts 

gällande flytt av avloppsreningsverket är ”Moskogen” intill KSRR:s verksamhet 

och ”Flygstaden”, en placering väster om befintlig flygplats. Båda dessa alternativa 

lokaliseringar innebär att investeringen för byggnation skulle öka markant vid en 

flytt av verket, samtidigt som driftkostnaderna skulle öka markant på grund av 

ökat energibehov för pumpning av avloppsvatten från staden till verket och 

tillbaka till recipienten. Även kostnad för markförvärv förväntas tillkomma. Dessa 

ekonomiska nackdelar anses inte kunna vägas upp av andra fördelar så som 

eventuella samordningsvinster. Bedömningen är också att inte någon av de 

diskuterade alternativa lokaliseringarna visar upp en mer lämpad recipient än vad 

Kalmarsund är. En flytt av verket bedöms inte heller resultera i minskad lukt vid 

Tegelviken i och med att de andra verksamheterna Kalmar Biogas AB och KLS 

ARV ligger där.  

Bedömning 

Då de utredda faktorerna och alternativen vägs ihop, överväger de ekonomiska 

nackdelarna på grund av tillkommande investeringar och ökade driftkostnader vid 

en flytt. De alternativa lokaliseringarna anses inte erbjuda en mer lämplig recipient 

än dagens. Därmed anses varken ekonomiska eller miljömässiga fördelar finnas 

som kan motivera en flytt av Kalmar ARV till någon av de alternativa 

lokaliseringarna.  
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Förutsättningar, konsekvenser och bedömning 

Riksintressen och planer 

Detaljplanen redovisar planeringsunderlag som exempelvis riksintressen, planer, 

analyser och tidigare ställningstaganden som geografiskt sett berör planområdet. I 

efterföljande avsnitt bedöms endast de planeringsunderlag som bedömts som 

relevanta för konsekvensbedömningen. 

Riksintresse för kommunikationer, MB 3 kap. 8 § 

Planområdet är beläget inom hinderfrihetsytan för Kalmar Öland Airport, som i 

sig är av riksintresse. Den fria hinderytan för planområdet är inom höjdzonen 

mellan +4,7 meter över havet (möh) och +50,3 möh (RH 2000). Planområdet 

ligger i utkanten av denna zon.  

Bedömning 

Då planförslaget inte medger några byggrätter över 30 m över markytan bedöms 

den fria hinderytan inte påverkas negativt av planförslaget. 

Översiktsplan Unika Kalmar (ÖP) 

I Kalmar kommuns gällande översiktsplan, som vann laga kraft 2013 ingår 

detaljplaneområdet i ett område som definierats som innerstad och stadskärna.  

Översiktsplanen anger ingen förändring vad gäller reningsverkets placering på 

platsen. 

Bedömning 

Nu aktuellt detaljplaneförslag är förenligt med översiktsplanen. 

Planprogram för Skärgårdsparken 

I planprogrammet för Skärgårdsparken daterat 2008-04-02 är kommunens 

intentioner att nyttja området för miljöteknisk verksamhet med pedagogiska 

inslag. Avsikten är att området ska kunna fungera som en tillgång för 

rekreationsområdet. 

Bedömning 

Nu aktuellt detaljplaneförslag medger en utveckling enligt planprogrammets 

intentioner. 
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Gällande detaljplaner 

Nu aktuellt planområde berörs av följande planer: 

• Förslag till ändring och utökning av stadsplanen för strandområde vid 
Västra sjön i Kalmar kommun, 0880K-1_362, fastställd 1978-06-08. 

• Detaljplan för Vesholmarna 1, del av Tegelviken, 0880K-P01_16, 2001-
11-14. 

 

Bedömning  

I och med antagandet av nu aktuellt detaljplaneförslag kommer detaljplanen från 

2001 att ersättas i sin helhet samt stadsplanen från 1978 ersätts i vissa delar. Se 

redovisning av gällande detaljplaner under avsnitt Gällande detaljplaner och 

planprogram.  

Strandskydd 

Strandskydd gäller från strandlinjen generellt 100 meter på land och ut i vattnet. 

Enligt 7 kap. 13 – 18 §§ miljöbalken är strandskyddets syften att trygga allmän-

hetens tillgång till strandområden samt att bevara goda livsvillkor för växt- och 

djurlivet. I och med tidigare planläggning av området upphävde länsstyrelsen 

redan 1978 strandskyddet med stöd av 15§ NVL för nu aktuellt detaljplane-

område. Enligt nu gällande strandskyddslag återinträder strandskyddet och måste 

upphävas på nytt då en ny detaljplan tas fram. Enligt plan- och bygglagen kan 

strandskyddet upphävas i en detaljplan om det finns särskilda skäl för det enligt 

MB 7 kap. 18 c-d §§.  

Strandskyddet avses att upphävas inom kvartersmarken och naturmarken med 

gångväg inom nu aktuellt detaljplaneområde i och med detaljplanens antagande.  

Bedömning 

Som särskilt skäl för upphävande av strandskydd inom reningsverkets verksam-

hetsområde som idag utgörs av ett inhägnat område, åberopar kommunen 

strandskyddslagens MB § 18 c, punkt 1: området som upphävandet avser har redan tagits 

i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.  

Mark inom strandskyddat område som idag är allmänt tillgängligt avses att även 

fortsättningsvis förbli det och betecknas enligt planförslaget som allmän 

platsmark, eller vattenområde. Genom att upphäva strandskyddet inom 

naturmarken söder om reningsverkets verksamhetsområde är kommunens 

intentioner att möjliggöra förbättring av Södra kustleden, genom anläggandet av 

strandpromenad med spänger och bryggor och på så vis öka tillgängligheten i 

området. För strandremsan söder om reningsverkets verksamhetsområde 

åberopas MB § 18 c, punkt 3: behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
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vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området. Vidare bedöms utvecklingen av 

gångvägen som ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, MB 

§ 18 c punkt 5. 

Livsmiljön för djur och växter i Tegelvikens strand- och vattenmiljö bedöms inte 

försämras vid ett genomförande av detaljplaneförslaget. Ett nytt och modernare 

reningsverk innebär dels en bättre rening av vattnet innan det släpps ut till 

recipienten och dels avses inte utsläppspunkten att ändras från sitt nuvarande läge. 

Utsläppspunkten ligger i Kalmarsund, och omfattas inte av strandskydd. Se avsnitt 

Vattenmiljö. 
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Figur 8 Figuren visar kalmarsundsleden, gräns för strandskydd samt område med mycket 
högt naturvärde enligt Naturvårdsplan. Se vidare under Natur samt Rekreation och 
friluftsliv nedan.  
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Naturmiljö 

Naturvärden 

Planområdet kännetecknas i huvudsak av Kalmar Vattens, Kalmar Biogas och 

KLS Ugglarps verksamheter. Berört område ligger på tidigare utfylld mark, då 

man bedrivit deponiverksamhet från 1939 – 1981 inom detaljplanens gränser. Där 

marken inte exploaterats för verksamheterna finns idag öppna gräsytor, buskar, en 

liten träddunge i sydöstra planområdet samt en öppen dagvattenbassäng i direkt 

anslutning till Västra sjön. Dagvattenbassängen ramas in av vass, träd och buskar.  

På artportalens webb-karta finns information om att vanlig luddvicker (Vicia villosa 

subsp. villosa) observerades 1998 norr om planområdet i höjd med Södra utmarkens 

idrottsplaner. Luddvicker är klassad som sårbar (VU) vilket innebär att man 

bedömer att arten riskerar att dö ut i vilt tillstånd.  

 

Figur 9 Kartutdrag från artportalen, gul cirkel visar 1998 års fyndplats för vanlig 
luddvicker. 

Inom och i anslutning till planområdet har det kunnat observeras en rad fågelarter 

som ingår i artskyddsportalens listor över skyddade arter. 
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I länsstyrelsens skrift Natur i Östra Småland, Länsstyrelsen Kalmar, 1997, pekas 

Tegelvikens strandområden inklusive reningsverkets dagvattendamm ut som 

område med mycket högt naturvärde.  

 

Figur 10 Mycket högt naturvärde, Natur i Östra Småland, Länsstyrelsen i Kalmar, 1997. 

Bedömning 

De området som idag består av vattenyta eller grönområde och som i kartbilden 

ovan markerats som mycket högt naturvärde har i planförslaget erhållit beteckningen 

NATUR Naturområde respektive W Vattenområde. Övriga områden som enligt 

planeringsunderlaget berörs av mycket högt naturvärde tas redan idag i anspråk av 

KLS Ugglarps och Kalmar Vattens verksamheter och bedöms inte ha några 

särskilda naturvärden. Avgränsningen i länsstyrelsens planeringsunderlag från 

1997 bedöms därför vara schematisk.  

Arten vanlig luddvicker som enligt artskyddsförordningen är klassad som sårbar art 

är en ettårig växt som förökar sig genom spridning av fröer.  Byggnation av nytt 

reningsverk bedöms inte påverka växtens fortlevnad norr om planområdet. 

Fågelarterna som observerats inom och i anslutning till planområdet bedöms 

kunna finnas kvar i närområdet, även om ett nytt reningsverk byggs. 

Nybyggnationen av reningsverket bedöms ur miljösynpunkt vara av större allmänt 

intresse än den grad av störning som kan tänkas uppkomma för fågelarterna i 

fråga.  
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Grönstrukturplan 

Grönstrukturplanen för Kalmar kommun antogs, KF 2010-09-29, § 155, 

Grönstrukturen i Kalmar, Planeringsunderlag för Kalmar stad utifrån ett socialt och biologiskt 

perspektiv, 2010-11-29, Kalmar kommun. Grönstrukturplanen är avsedd att fungera 

som vägledning för all fysisk planering i Kalmar kommun såsom vid framtagande 

av detaljplaner. 

Ett avsnitt på cirka 1 km längs med kustområdet, ön Oletveten och Vadholmen 

söder om reningsverket anges som Bostadsnära naturområde och föreslås att 

förbättras. Kustområdet väster om reningsverket anges som friluftsområde – 

Hagbynäs. I grönstrukturplanen nämns dessutom att det är önskvärt att utveckla 

Södra kuststråket västerut från Tegelviken med gångvägar genom Hagbynäs och 

Kalmar dämme, och med tydliga kopplingar upp till Ångloksleden. 

 

Figur 11 Utsnitt ut kommunens grönstrukturplan, område A) Hagbynäs friluftsområde, 3) 
Tegelviken, Bostadsnära naturområde. Grön markering längs strandlinjen mellan 
område A och 3 visar kommunens intentioner om att skapa en förbindelse söder 
om reningsverket. 
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Bedömning 

Ett genomförande av detaljplaneförslaget går hand i hand med grönstruktur-

planens intentioner om att utveckla Södra kuststråket. I samband med 

nybyggnation av reningsverket avses nuvarande barriär att ersättas med nytt 

delavsnitt för Kalmarsundsleden, det vill säga en förbindelse västerut.  

 

Figur 12 Utblick över Västra sjön från ett utfyllnadsområde.  

Rekreation och friluftsliv 

Tegelviken är i kommunens grönstrukturplan omnämnt som en av Kalmars 

stadsdelar med anmärkningsvärd dålig tillgång till rekreativa grönområden i 

förhållande till folkmängden. Grönstrukturplanen anger vidare Tegelviken som en 

stadsdel där befintliga naturområden bör ses som mycket värdefulla, bevaras och 

utvecklas. Vid stadsutveckling i områden med dålig tillgång till rekreativa områden 

bör man utreda möjligheterna att skapa nya park- och naturområden samt stärka 

förbindelserna till närliggande rekreativa grönområden. 

Reningsverkets detaljplan angränsar i nordväst till området som i grönstruktur-

planen pekas ut som område där en utveckling för att förbättra rekreativa värden 

är önskvärt. I dag blockerar reningsverket framkomligheten längs med vattnet 

trots att gällande detaljplan från 2001 föreslår en passage längs med Västra sjön. 

Kommunens intentioner är att bygga en gångväg/spång längs vattnet i samband 

med byggnationen av det nya reningsverket. I så fall förverkligas ett stråk (Södra 
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kuststråket) från Stensö ut till det vackra kulturlandskapet kring Hagbynäs i 

enlighet med gällande detaljplan och grönstrukturplanen från 2010.  

Norr om befintligt reningsverk löper Kalmarsundsleden som i och med nu 

aktuellt detaljplaneförslag, som tar en större yta i anspråk än gällande plan, 

kommer behöva flyttas för att rekreationsstråket ska kunna behålla sin funktion.  

Öster om reningsverket och nuvarande återvinningsstation ligger Södra utmarkens 

idrottsplats. Trots närheten till stadskärnan så upplevs idrottsplatsens läge som lite 

avsides. En ny detaljplan har tagits fram nyligen för idrottsområdet och beslut 

finns att genomföra satsningar för att utveckla idrottsplatsen.  

Bedömning 

Enligt planprogrammet för Skärgårdsparken som antogs av kommunfullmäktige, 

2008-04-22 är kommunens intentioner att nyttja området för miljöteknisk 

verksamhet med pedagogiska inslag. Avsikten är att området ska kunna fungera 

som en tillgång för rekreationsområdet.  

Aktuellt detaljplaneförslag vars syfte bland annat är att förbättra tillgängligheten 

till och att ta vara på möjligheten för rekreation bedöms stämma väl in på 

kommunens intentioner i tidigare planeringsunderlag. Även avsikterna att utveckla 

idrottsverksamheten på Tegelviken bedöms kunna gå hand i hand med planerna 

på det nya reningsverket. 

Landskapsbild 

Landskapsbilden präglas inom detaljplaneområdet och i dess närhet av asfaltsytor, 

återvinningsstationens, reningsverkets och KLS reningsverk, såsom 

dagvattendamm, reningsbassängar, biogasanläggning och kontorsbyggnader. 

Byggnadernas fasadmaterial är i betong eller gult tegel. Verksamhetsområdena är 

inhägnade och har en tydlig industriell prägel. Träddungar, buskage och öppen 

gräsmark förekommer inom planområdet.  

Terrängen i anslutning till planområdet präglas av utfyllnadsmassor då området 

tidigare använts som deponi. Mot kusten på båda sidor om reningsverket finns 

deponikullar som idag erbjuder utsiktsplatser med vackra vyer över Västra sjön. 

Bedömning 

Befintliga byggnader inom planområdet bedöms inte ha något kulturhistoriskt 

skyddsvärde. 

Detaljplanen möjliggör en flytt av reningsverkets läge längre norrut vilket innebär 

en bättre placering med tanke på framtida vattenhöjningar. Klimatanpassningen 

av reningsverkets läge innebär att de nya byggnaderna hamnar, i jämförelse med 
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nuvarande anläggning, högre upp i terrängen. Den nya anläggningen bedöms på 

grund av sitt nya läge och högre byggnadshöjder, kunna synas tydligare från 

anslutande vatten- och naturområden.  

I sin helhet bedöms landskapsbilden, i jämförelse med nuläget, inte påverkas 

påtagligt negativ. Kommunens intentioner är att ha den visuella påverkan på 

landskapsbilden särskilt i beaktande vid verkets utformning. 

 

Figur 13 Idéskiss för utformning av nytt reningsverk, vy från Vesholmsvägen (Staffan 
Strindberg ark SAR/MSA) 

Vattenmiljön 

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. miljöbalken.   

EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom Förordningen om förvaltning av 

kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har Vatten-

myndigheten beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt åtgärds-

program för i princip alla vattenresurser, såväl yt- som grundvatten. Miljö-

kvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms kunna uppnås och 

vidmakthållas i vattenresursen. För ytvattendrag är målet att god ekologisk och 

kemisk status ska nås 2027 eller i undantagsfall något senare. Det förväntas att alla 

verksamheter och samhällssektorer i förhållande till sina respektive belastningar 

medverkar till att god status kan uppnås. Detta är särskilt lämpligt att beakta i 

samband med framtagande av en detaljplan. Planområdet berör i första hand 

vattenförekomsten Västra sjön (SE563825-161810), men längre ut även N v s 

Kalmarsunds kustvatten (SE 563100-161500) och Hossmoviken (SE563770-161670). 

Grundvattnet på platsen tillhör Kalmarkustens sandstensformation (SE 628995-

153160). 

Västra sjön 

Vattenförekomsten har 2017 klassats som kustvatten med måttlig ekologisk status 

och god kemisk status (utan överallt överskridande ämnen). Vattenförekomsten 

ska senast 2027 ha uppnått en god ekologisk status. Miljöproblemet bedöms 

främst vara övergödning och miljögifter.  
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Hossmoviken 

Vattenförekomsten har 2017 klassats som kustvatten med måttlig ekologisk status 

och god kemisk status (utan överallt överskridande ämnen). Vattenförekomsten 

ska senast 2027 ha uppnått en god ekologisk status. Miljöproblemet bedöms 

främst vara övergödning och miljögifter.  

N v s Kalmarsunds kustvatten  

Vattenförekomsten har 2017 klassats som kustvatten med måttlig ekologisk status 

och god kemisk status (utan överallt överskridande ämnen). Vattenförekomsten 

ska senast 2027 ha uppnått en god ekologisk status. Miljöproblemet bedöms 

främst vara övergödning och miljögifter.  

Kalmarkustens sandstensformation 

Vattenförekomsten har klassats som grundvatten med god kvalitativ och god 

kemisk status. Planförslaget bedöms inte ha någon påverkan på grundvatten-

förekomsten.  
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Dagvatten 

Dagvatten är en av de diffusa föroreningskällorna till vattenförekomsterna 
tillsammans med bland annat atmosfäriskt nedfall, avrinning från jordbruket och 
utsläpp från båtar och enskilda avlopp. Kalmar Vatten har gjort en dagvatten-
utredning för planområdet, Dagvattenutredning i detaljplan för Vesholmarna 1 m fl. 
(Kalmarsundsverket), 2018-03-29. Planområdet ligger inom verksamhetsområde för 
dagvatten. Bredvid det kommunala reningsverket ligger Tegelviksdammen. 
Dammen renar dagvatten från hela avrinningsområdet innan det leds till utloppet i 
Västra sjön. Planområdet omfattar markområden vid Tegelviken med kommunalt 
reningsverk. Marken är relativt platt med lägsta marknivå på +2,0 meter över 
nollplanet (RH2000). Marken stiger sen upp mot KSRR:s anläggning norr om 
planområdet, där marken ligger på ca +7,0 meter. Området för nuvarande 
avloppsreningsverk består av reningsbassänger, byggnader och körytor som är 
kopplade till ett internt dagvattensystem. Vissa ytor ansluts direkt till den stora 
dagvattendammen medan det är oklart hur övriga ytor är kopplade. Det finns 
också en större del gräsytor samt ett mindre skogsparti inom nuvarande område 
för avloppsreningsverket.  

Kalmar kommuns generella principer för dagvattenhantering är att dagvattnet ska 
fördröjas och renas innan det släpps ut till Kalmarsund.  

För det nya reningsverket har Kalmar Vatten följande strategi för dagvatten-
hanteringen: 

a. Fördröjning för kapaciteten är inte relevant, då området ligger så pass 
nära havet. 

b. Infiltration kan anses som oönskad i detta fall då det kan finnas 
förorenade massor. 

c. Diken utan infiltration är nödvändig; tätskikt i botten är viktigt. 

d. Diken kan utformas som ”gröna diken” för att uppnå en fördröjnings- 
och reningseffekt. 

e. Takytor får gärna utformas som gröna tak 

f. Materialval för tak/byggnader ska inkludera dagvattenperspektivet 
(inget koppar). 

g. Västra diket ska utformas på ett sätt som inte medför förändringar i 
lakvattenuppsamlingssystemet för västra deponikullen. 

h. Ytavrinning från västra deponikullen kan inte anses som någon 
riskfaktor. 

Enligt planförslaget finns möjlighet att rena och fördröja dagvatten från plan-

området inom den egna fastigheten och därefter avleda dagvattnet till dagvatten-

dammen väster om reningsverket. 

I området för nya reningsverket kommer den hårdgjorda ytan att öka på grund av 

nya byggnader, reningsbassänger och körytor. I det aktuella planförslaget 

tillkommer maximalt 3 hektar hårdgjord yta. Dessa ytor kommer att avvattnas till 

täta svackdiken som sedan ansluts till den huvudledning för dagvatten (öst-västlig 
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riktning) som avleder dagvattnet västerut mot den lilla och stora dagvatten-

dammen. I svackdikena kommer fördröjning och rening av dagvattnet att ske. 

Ytterligare rening sker i den lilla och stora dagvattendammen.  

 
Figur 14  Planerad dagvattenhantering inom planområdet.  

 

Nuvarande reningsverk och hårdgjorda ytor kommer att rivas. Ytan kommer att få 

växtjord och fukthållande lager samt gräsbesås. Träd planteras i området som 

terrängmodulleras. 

Klimatanpassning 

Enligt Kalmar Vattens utredning finns inte något omedelbart behov av klimat-

anpassning av Tegelviksdammen. Vallkrönet vid Tegelviksdammen är 

dimensionerat för att klara ett vattenstånd med 100 års återkomsttid i dagens 

klimat. I framtiden, när havsnivån beräknas stiga, är det tekniskt möjligt att höja 

krönet vid befintlig invallning och även runt dammen. Rådighet finns eftersom 

kommunen äger marken.   
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Bedömning 

Genom ett lokalt omhändertagande av dagvatten inom planområdet kommer 

föroreningsbelastningen till dagvattensystemet att begränsas. Den hårdgjorda ytan 

som skapas i detaljplanen kompenseras till stor del med återställning av befintligt 

reningsverk. Kalmar Vatten bedömer att Tegelviksdammen klarar det extra 

tillskott som exploateringen i detaljplanen ger i form av hårdgjorda ytor och ökad 

föroreningsbelastning utan att den övergripande reningseffekten påverkas 

negativt. Om rening av dagvattnet genomförs minimeras påverkan från dagvattnet 

till vattenförekomsten Västra sjön.  

Utsläpp av avloppsvatten 

Planförslaget möjliggör att ett nytt reningsverk kan byggas norr om befintligt 

reningsverk, som avses rivas. Syftet med det nya reningsverket är förbättrad 

rening av avloppsvatten. I MKB:n till ansökan om nytt miljötillstånd för 

Kalmarsundsverket redovisas påverkan av utsläpp av renat avloppsvatten till 

recipienten.1 Recipient för det renade avloppsvattnet från Kalmar avlopps-

reningsverk är Kalmarsund. Utsläppspunkten ligger i en djup del av Kalmarsund 

med gynnsamma förhållanden för snabb inblandning av det renade avloppsvattnet 

i recipientens vattenmassa. Det innebär en snabb utspädningseffekt och 

minskning av ämnens koncentration till låga halter. 

Den sökta verksamheten omfattar avloppsreningsverk med mekanisk, biologisk 

och kemisk rening i fyra olika reningssteg, slambehandling med termofil rötning 

och biogasproduktion, värme och/eller kraftvärmeproduktion av biogasen samt 

småskalig elproduktion med hjälp av solceller på nya tak. 

Den sökta verksamhetens största miljöpåverkan på vattenrecipienten är utsläpp av 

syretärande ämnen och näringsämnen. Den sökta verksamheten kommer leda till 

ca 50 % mindre BOD-utsläpp och ca 35% mindre kväve- och fosforutsläpp 

jämfört med nollalternativet, räknat som maximalt möjliga utsläpp, baserat på 

gällande respektive sökta utsläppsvillkor. Minskade kväveutsläpp sker bland annat 

på bekostnad av lustgasutsläpp, se under Luft.  

Bedömning 

Planförslaget som möjliggör att ett nytt reningsverk byggs norr om befintligt verk, 

medför en positiv miljöeffekt på vattenförekomsten N v s Kalmarsunds 

kustvatten, som är recipient för utsläppet av det renade avloppsvattnet från 

reningsverket.   

                                                 

1 Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning MKB till ansökan om miljötillstånd för 
Kalmarsundsverket, Kalmar Vatten, 2016-09-09. 
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Lukt 

Inom området finns flera olika verksamheter som orsakar lukt i omgivningen, det 

är reningsverket, biogasanläggningen, KLS reningsverk samt återvinnings-

centralen. I framtiden planeras återvinningscentralen att flytta och befintligt 

reningsverk bytas ut mot ett nytt reningsverk norr om befintlig anläggning. I 

samband med tillståndsprövningen enligt miljöbalken av det planerade renings-

verket, har en luktutredning utförts, Rapport För Kalmar Vatten, Luktutredning i 

samband med ombyggnad av reningsverk, 2017-05-24, ÅF-Infrastrukture AB. 

Det som har studerats är lukt från reningsverk, biogasanläggningen och KLS 

reningsverk. Dels har dagens situation med befintligt reningsverk studerat och 

dels en framtida situation med ett nytt reningsverk. 

Eftersom det saknas svenska riktvärden för lukt, har danska och norska riktvärden 

använts som referenser. 

En lukts förnimbarhet uttrycks vanligen med ett tröskelvärde (mg/m3) som mot-

svarar en luktenhet per kubikmeter l.e/m3. Lukttröskelvärdet l.e/m3 definieras 

som den halt där 50 % av befolkningen kan förnimma lukt.  

För att kunna jämföra lukten från verksamheterna inom området med referens-

värden har en luktkartläggning gjorts. Kartläggningen innebär att man mäter 

luktkoncentrationen vid samtliga identifierade luktkällor. I tabellen nedan 

redovisas den totala luktemissionen från området. Olika driftförhållanden gör att 

luktemissionerna varierar. 

Tabell 1 Luktbidrag från olika verksamheter 

Anläggning Medel emission Maximal emission 

 Ml.e/h (miljoner luktenheter/timme) 

Reningsverket, Kalmar Vatten 31 31 

Kalmar Biogas 65 99 

KLS Ugglarps 8,3 68 

Totalt 110 200 

 

För att klargöra hur lukten sprider sig i omgivningen har spridningsberäkningar 

gjorts. Spridningsberäkningarna visar de olika luktkällornas bidrag till 

omgivningen och en bedömning har gjorts av lukten från det nya reningsverket. 

Resultatet har sammanställt i följande tabell där högsta omgivningskoncentration i 

närområdet vid intilliggande bostadsområde samt i sju receptorpunkter kring 

anläggningen redovisas. 
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Tabell 2 Sammanställning av resultaten från spridningsberäkningarna 

Scenario Beskriver Inom 
bostadsområde 

Receptorpunkt 

1 2 3 4 5 6 7 

  Högsta luktkoncentration (99-%-il) av minutmedel l.e/m3. 

1 Dagens situation 
alla verksamheter 

Ca 20 30 20 19 20 17 17 26 

1a Bidrag dagens 
reningsverk 

3-4 6 4 4 4 3 2 3 

1b Bidrag dagens 
biogas 

Ca 10 16 10 10 12 9 6 8 

1c Bidrag dagens KLS Ca 10 11 7 9 12 11 13 21 

2 Framtida alla 
verksamheter 

>15 23 16 16 18 15 16 24 

2a Bidrag biogas + KLS 10 16 12 11 13 12 14 23 

2b Framtida bidrag 
nytt reningsverk 

2-3 6 4 3 3 2 2 2 

 

Som framgår av ovanstående tabell är bidraget från reningsverket idag inom 

befintligt bostadsområde som högst 3-4 l.e/m3. Det betyder att lukt från renings-

verket kan förnimmas vid dessa tillfällen. Dagens luktbidrag från reningsverket är 

lägre än de danska riktvärdena för bostadsområden (<5l.e/m3). Bidraget kan också 

jämföras med vad som krävs för luktfrihet (0,2-0,5 l.e/m3). Det bör noteras att 

summan av delmängderna i receptorpunkterna inte alltid överensstämmer med det 

sammanlagda bidraget. Beroende på källornas placering i relation till receptor-

punkten kan därför det sammanlagda högsta värdet avvika från summan av 

delmängderna.  

I figurerna nedan visas hur lukten sprids i omgivningen i nuläget och med ett nytt 

reningsverk. 
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Figur 15 Scenario 1, dagens situation alla verksamheter. Resultatet presenteras som högsta 
minutmedelvärde uttryckt som 99-%-iler. 

 

Figur 16 Scenario 2, framtida situation alla verksamheter. Resultatet presenteras som 
högsta minutmedelvärde uttryckt som 99-%-iler.  
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Figur 17 Scenario 2b, framtida situation med bidrag från reningsverket. Resultatet 
presenteras som högsta minutmedelvärde uttryckt som 99-%-iler. 

Bedömning 

Luktutredningen visar att byte till ett nytt reningsverk betyder att luktemissionen 

kommer att minska från ca 31 Ml.e/h till 24 Ml.e/h vilket också betyder att lukt-

bidraget från reningsverket vid närliggande bostäder kommer minska till 2-3 

l.e/m3. I de studerade receptorpunkterna innehåller man det danska riktvärdet i 

samtliga positioner utom en. 

Lukten från reningsverket utgör 16-30 % av dagens luktemissioner och ännu lägre 

med det nya reningsverket. Det högsta luktbidraget inom befintliga bostads-

området hamnar på nivån 20 l.e/m3 vilket tydligt överskrider de danska rikt-

värdena. Att byta till ett nytt reningsverk inom planområdet minskar lukten för 

närboende men det är även angeläget att även minska lukten från KLS Ugglarps 

reningsverk och Kalmar biogas.  

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för Kalmar biogas verksamhet inom 

planområdet och i samrådsyttrandet skriver länsstyrelsen att det regelbundet 

inkommer klagomål på lukt från biogasanläggningen. Enligt länsstyrelsen har 

Kalmar biogas föreslagit och genomfört ett antal åtgärder för att få ner luktnivån 

från biogasanläggningen. Sedan luktutredningen gjordes har Kalmar biogas 
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minskat sina luktutsläpp genom att alla emissioner passerar via biofilter, vilket inte 

var fallet tidigare. I takt med att åtgärder genomförs kommer luktproblemet från 

biogasanläggningen att minska.  

Luft 

Spridning av aerosoler 

Avloppsvatten kan ge upphov till aerosoler, som kan innehålla smittoämnen. 

Kalmar vatten har tagit fram ett PM, PM Aerosoler och andra luftburna föroreningar 

2018-02-27. I PM:et redovisas fakta och en riskbedömning för det planerade 

avloppsreningsverket.  

Aerosoler kan spridas från spritsning med vatten vid skumbekämpning, luft-

inblåsning för syresättning och omblandning, spolning samt när avloppsvatten 

faller fritt från höjd eller i övrigt sätts i kraftig rörelse. Enligt Boverkets Bättre plats 

för arbete2, är halterna jämförbara med normala förhållanden på ett avstånd av 200 

meter. Enligt en utredning i Lidköping3, bedöms aerosoler inte spridas längre än 

max 300 meter från källan. Denna utredning grundar sig på en studie från 70-

talet4. Senare studie från år 20005 visar att syreindrivning i aktivslambassänger med 

ytluftare leder till spridning av avsevärt mycket fler aerosoler jämfört med 

moderna finblåsiga luftningssystem. Sådana finblåsiga luftningssystem fanns inte 

på 70-talet, då studien som visade på relativt lång spridning genomfördes. Enligt 

en studie publicerad 20136, ligger koncentrationen av partiklar (PM2,5 och PM10) 

direkt bredvid luftningsbassängerna inom intervallet för koncentrationer som 

råder i urban miljö.  

I PM:et redovisar Kalmar Vatten vilka moment i reningsprocessen som kan 

medföra risk för bildning av aerosoler samt vilka åtgärder som planeras att göras 

för att minska risken. De åtgärder som är aktuella är i huvudsak täckt inlopps-

pumpstation, bottenluftarsystem istället för ytluftare samt stort avstånd mellan 

vattenyta och bassängkant. Spritsning med vatten för skumbekämpning 

förekommer inte på befintliga verk idag och bedöms inte komma att användas i 

framtiden på grund av att det innebär slöseri med vatten. Det kommer inte 

förekomma fritt fall av avloppsvatten från hög höjd. 

                                                 

2 Allmänna råd 1995:5 
3 Miljömedicinsk bedömning inför bostadsbyggande nära reningsverk i Lidköping, Västra 
Götalandsregionen miljömedicinskt centrum, Göteborg 15 april 2 2010, Martin Tondel PhD 
överläkare. 
4 Hickey JLS, Health Significance of airborne microorganisms from wastewater treatment 
processes Part 1: Summary of investigations, 1975) 
5 Brandi G, 2000 
6 Upadhyay N, 2013 
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Bedömning 

Avståndet till närmaste bebyggelse är cirka 500 meter, vilket bedöms vara mer än 

tillräckligt med hänsyn till spridning av aerosoler från det planerade reningsverket.   

Avståndet till idrottsplatsen öster om planområdet ligger som närmast ca 60 meter 

från platsen för det nya reningsverkets bassänger. Enligt Kalmar Vattens PM 

kommer de anläggningsdelar som innebär störst risk för aerosolbildning att vara 

placerade med längs avstånd från idrottsplatsen. Avståndet mellan inloppspump-

stationen och idrottsplatsen blir cirka 250 meter. Kalmar Vatten bedömning är att 

risken för att påverkas av smittsamma aerosoler vid idrottsplatsen intill planerat 

avloppsreningsverk är låg.  

Lustgas och metan 

Förutom utsläpp av syretärande ämnen och näringsämnen till vattenrecipienten, är 

utsläpp av restmetan och lustgas till luften, reningsverkets största miljöpåverkan. I 

MKB:n till ansökan om nytt miljötillstånd för Kalmarsundsverket anges att 

minskade kväveutsläpp till vattnet sker bland annat på bekostnad av lustgas-

utsläpp. Minskning av utsläpp av restmetan uppnås i den sökta verksamheten 

genom ökad uppehållstid i rötningsprocessen och genom anslutning av rötrest-

lagret till gassystemet så att restmetan från rötrester fångas upp. Lustgasutsläpp 

bedöms vara högre med den sökta verksamheten jämfört med nollalternativet då 

lägre halter totalkväve i utgående vatten automatiskt resulterar i högre lustgas-

utsläpp. Den sökta verksamheten kommer att utformas med en kontinuerlig 

aktivslamprocess för att minska en del av riskerna för lustgastutsläpp.  

Bedömning 

Enligt MKB:n för ansökan om nytt miljötillstånd ger den ökade reningen av 

avloppsvattnet mer luftutsläpp istället. Vid val av framtida process för det 

biologiska steget i den nya vattenreningsanläggningen kommer Kalmar Vatten 

försöka minimera bildandet av lustgas utan att äventyra funktionen av kväve-

reningsprocessen. Det sker genom val av en reningsprocess med så få växlingar 

mellan luftade och icke luftade zoner/volymer som möjligt.  
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Förorenad mark 

Planområdet ligger på Kalmars gamla soptipp, Tegelviksdeponin. Här har man 

deponerat hushållsavfall, industri- och byggavfall mellan 1920 och 1980. I figuren 

nedan visas var tippning har skett under olika tider. Planområdet ligger centralt 

inom området. 

 

Figur 18 Utfyllnader under olika tidsperioder i Tegelviken. 

Kemakta Konsult AB har på uppdrag av Kalmar kommun genomfört en 

undersökning i samband med tidigare detaljplan för Södra utmarkens idrottsplats 

(Undersökning och utredning – Tegelviksdeponin, Kalmar kommun, Kemakta 

AR 2013-14). Kemakta utredde föroreningssituationen inom hela deponiområdet 

på Tegelviken. Kalmar vatten har i samband med sin tillståndsansökan genomfört 

undersökningar och utredningar inom planerat område för de nya bassängerna 

(bilaga 4, Kemaktas utredning 2016-09, till ansökan om nytt miljötillstånd, bilaga 5 

Riskbedömning av markföroreningar inför ombyggnad av reningsverk – Golder 

2017).  

I uppdragen har ingått provtagning och kemisk analys av prover på mark, 

grundvatten och sediment, sammanställning av föroreningssituationen samt en 

bedömning av hälso- och miljörisker och vilket åtgärdsbehov som finns.  
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Ett kontrollprogram togs fram för Tegelviken med syfte att bevaka förorenings-

spridningen från de utfyllda områdena inklusive deponierna. Under två års tid har 

grundvatten, ytvatten, dagvatten och lakvatten provtagits inom Tegelviken. En 

utvärdering av kontrollprogrammet har utförts av Structor Miljö Väst AB. På 

uppdrag av Kalmar Vatten har Structor Miljö Väst AB utrett om mark-

föroreningar utgör något hinder för en ny detaljplan som upprättas i samband 

med att det befintliga avloppsreningsverket ska byggas ut vid Tegelviken.  

Kemaktas utredning från 2013-14 har visat att en rad föroreningar finns inom hela 

Tegelviksområdet, såsom tungmetaller, oljor, klorerade lösningsmedel och lång-

livade organiska föreningar exempelvis polycykliska aromater (PAH). Huvuddelen 

av föroreningarna ligger djupare ned i marken varför det i dagsläget inte finns 

några hälsorisker på grund av kontakt med förorenad jord. Föroreningarna ligger 

vidare relativt hårt bundna i marken vilket innebär att påverkan på Västra sjön är 

begränsad i nuläget. Utredningen konstaterar att det inte föreligger något akut 

åtgärdsbehov, men på sikt vid markarbeten eller förändrad markanvändning bör 

vissa delområden åtgärdas för att minska risken för exponering och spridning av 

föroreningar i ett längre perspektiv. Om man med ett kontrollprogram även i 

framtiden kan bekräfta att grundvattenspridningen är begränsad är det möjligt att 

man kan lämna kvar föroreningar på större djup inom vissa delområden utan en 

ökad risk för hälso- och miljöeffekter.  

Kemakta har under 2016 utfört miljötekniska utredningar åt Kalmar Vatten inom 

det område som huvudsakligen berörs av ombyggnaden. De undersökningar som 

genomförts bekräftar bilden att tungmetaller och PAH förekommer i höga halter 

vid området där reningsverket ska byggas ut.  

Utifrån beräknad föroreningsbelastning och uppmätta halter i nedströms belägna 

grundvattenrör bedöms denna spridning dock vara mycket begränsad. 

Föroreningarna ligger hårt bundna i marken.  

Utvärderingen av kontrollprogrammet visar att den beräknade spridningen av 

föroreningar från planområdet är mycket litet. Structors bedömning är att 

spridningen av tungmetaller är ungefär 100 ggr lägre än förväntad spridning från 

ett teoretiskt MKM-område av samma storlek. Även spridningen av PAH är långt 

mindre än ett tänkt MKM-område. Orsakerna till den begränsade spridningen 

med grundvatten är att föroreningarna (tungmetaller och PAH) i sig är extremt 

svårlösliga i vatten och att de dessutom sitter mycket hårt bundna till partiklar. De 

förorenade massorna ligger inte i markytan utan överlagras av minst 0,5 m rena 

massor. 
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Anläggandet av de nya reningsbassängerna kommer att innebära en omfattande 

schaktning av massor. Detta berör den mest förorenade delen av området.  

Bedömning 

Omfattningen av schaktningen för reningsbassänger har uppskattats baserat på 

principlösningar för den framtida utformningen och visar att ca 40 000 m3 massor 

måste schaktas bort. Schaktmassor för ny rötningsanläggning och ledningar 

tillkommer. De förorenade massorna som behöver grävas upp av anläggnings-

tekniska skäl kommer att hanteras och ytorna runt omkring bassängerna kommer 

att hårdgöras. Spridningen bedöms därmed minska efter det att nya bassänger 

anlagts. Platsspecifika riktvärden har tagits fram för området. De representativa 

föroreningshalterna i jord som inte schaktas bort i samband med anläggning av de 

nya reningsverksbassängerna är lägre än både de platsspecifika riktvärdena för 

skydd av människors hälsa och riktvärdena för skydd av markmiljön.  

Spridningen av föroreningar via grundvatten är mycket liten och i praktiken 

försumbar. Det föreligger inte några risker för människors hälsa eller miljön  

Fyllnadsmassor som inte schaktas bort av anläggningstekniska skäl kan därmed 

lämnas kvar utan risk för negativa effekter på människors hälsa eller markmiljön. 

Mer än hälften av schaktmassorna bedöms kunna återanvändas utan särskilda 

restriktioner. Övriga massor bedöms vara förorenade och ska omhändertas av 

godkänd mottagare. En mindre del av massorna kommer att klassas som farligt 

avfall (ca 2 500 m3).  

En planbestämmelse finns om åtgärder för markföroreningar i samband med 

marklov och bygglov. 

Deponigas 

Som underlag till detaljplanearbetet har Tyréns AB gjort en bedömning av risker 

med metangasproduktion inom området, Tegelviken Kalmar – utredning av 

deponigassituation, 2018-04-25. Baserat på modellering av deponigasproduktionen i 

det deponerade avfallet framkommer att det fortfarande kan bildas en ansenlig 

mängd metangas i det deponerade avfallet. Dock är avfallet fördelat över ett stort 

område och gasproduktionen därmed förhållandevis liten sett till ytan. Utifrån en 

inventering av ledningar som finns förlagda inom området framgår att det finns 

spridningsvägar från området med organiskt avfall till byggnader och tekniska 

installationer inom området vilka båda kan påverkas genom att deponigas kan 

tränga in och ansamlas i slutna utrymmen.  
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Bedömning 

Tyréns gör bedömningen att det sammantaget inte går att utesluta risker kopplade 

till deponigasproduktion. Även om gasproduktionen är låg och avtagande så kan 

konsekvenserna av eventuell olycka bli stor. 

Vid projektering av nya byggnader och installationer behöver riskerna med 

deponigas vägas in och befintliga byggnader och ledningar bör inventeras i syfte 

att förfina riskbedömningen som tyder på risker med spridning till slutna 

utrymmen. 

Planen får en bestämmelse om att konstruktioner av byggnader, anläggningar och 

ledningar ska utföras på ett sådant sätt att intrång av gas hindras och ventileras 

bort. 

Höjdsättning med hänsyn till höjning av vattennivån i Östersjön 

Planen måste förhålla sig till ett klimatscenario som innebär en stigande havsnivå i 

Östersjön. Marken inom södra delen av planområdet ligger lägre än +2,5 meter, 

vilket innebär att området riskerar att översvämmas i framtiden. Enligt SMHI:s 

senaste uppgifter (se www.klimatanpassning.se) förväntas havsnivån vid Kalmar-

kusten höjas med ungefär en knapp meter till år 2100. Högsta högvatten vid 

SMHI:s mätstationer i regionen har uppmätts till 136 cm över medelvattenstånd 

vilket medför att högsta högvatten förväntas bli knappt 2,36 meter inom 

planområdet år 2100. 

Planförslaget innehåller en bestämmelse om att en byggnad ska utföras så att 

naturligt översvämmande vatten upp till nivån +2,8 meter över nollplanet 

(RH2000) inte skadar byggnadens konstruktion.  

Bedömning 

Planförslaget bedöms vara anpassat till framtida klimatförändringar. Det planerade 

reningsverket kommer ligga på en marknivå över + 3,15 meter.  

För befintlig infrastruktur och byggnader som omfattas av översvämningsrisk 

måste åtgärder göras i framtiden. 

 

  

http://www.klimatanpassning.se/


  
  
 

 

36 
 

Sammanfattning och samlad bedömning  

Detaljplanearbetets syfte är att möjliggöra ett modernt stadsnära reningsverk. Det 

nya reningsverkets placering blir mellan nuvarande reningsverk och återvinnings-

centralen. Inför miljöprövningen av det nya reningsverket, har en lokaliserings-

utredning gjorts där man jämfört placeringen enligt aktuellt planförslag med 

lokalisering intill Moskogens avfallsanläggning eller väster om flygplatsen. 

Utredningen kom fram till att de alternativa lokaliseringarna var dyrare att bygga 

och att driva. Alternativen var inte heller miljömässigt bättre. En jämförelse har 

även gjort med alternativet att bygga om befintligt reningsverk, men även i detta 

fall kom utredningen fram till att enbart ett nytt reningsverk var långsiktigt 

hållbart.  

Nu aktuellt detaljplaneförslag är förenligt med översiktsplanen och plan-

programmet för Skärgårdsparken. Den fria hinderytan för Kalmar Öland Airport 

bedöms inte påverkas negativt av planförslaget. 

Planområdet ligger delvis inom strandskyddat område men strandskyddet föreslås 

upphävas inom planområdet. Det särskilda skäl som finns för upphävande inom 

reningsverkets verksamhetsområde är att området redan har tagits i anspråk på ett 

sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Mark inom strand-

skyddat område som idag är allmänt tillgängligt avses att även fortsättningsvis 

förbli det. För strandremsan och vattenområdet söder om reningsverket, där det 

planeras för byggande av en brygga för passage, är det särskilda skälet att upp-

hävande av strandskyddet behövs för en anläggning som för sin funktion måste 

ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området. 

Planområdet gränsar till värdefull natur, men inom planområdet finns inte någon 

värdefull natur. 

Ett genomförande av detaljplaneförslaget går hand i hand med grönstruktur-

planens intentioner om att utveckla Södra kuststråket. I samband med ny-

byggnation av reningsverket avses nuvarande barriär att ersättas med nytt 

delavsnitt för Kalmarsundsleden, det vill säga en förbindelse västerut.  

Detaljplanen möjliggör en flytt av reningsverkets läge längre norrut vilket innebär 

en bättre placering med tanke på framtida vattenhöjningar. Klimatanpassningen 

av reningsverkets läge innebär att de nya byggnaderna hamnar, i jämförelse med 

nuvarande anläggning, högre upp i terrängen. Det planerade reningsverket 

kommer ligga på en marknivå över + 3,15 meter. Den nya anläggningen bedöms 

på grund av sitt nya läge och högre byggnadshöjder, kunna synas tydligare från 

anslutande vatten- och naturområden. I sin helhet bedöms landskapsbilden, i 

jämförelse med nuläget, inte påverkas påtagligt negativ.  
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Om rening av dagvattnet genomförs minimeras påverkan från dagvattnet till 

vattenförekomsten Västra sjön. Det är olämpligt att infiltrera dagvatten inom 

området på grund av markföroreningarna. 

Planförslaget som möjliggör att ett nytt reningsverk byggs norr om befintligt verk, 

medför en positiv miljöeffekt på vattenförekomsten N v s Kalmarsunds 

kustvatten, som är recipient för utsläppet av det renade avloppsvattnet från 

reningsverket. I det nya reningsverket blir reningen av avloppsvattnet bättre, men 

på grund av detta blir det mer utsläpp av lustgas istället. Vid val av framtida 

process för det biologiska steget i den nya vattenreningsanläggningen kommer 

Kalmar Vatten försöka minimera bildandet av lustgas utan att äventyra funktionen 

av kvävereningsprocessen.  

Lukten från det nya reningsverket kommer att vara 16-30 % av lukten från 

nuvarande reningsverk. Lukt från reningsverket kommer kunna kännas vid 

omkringliggande bostäder men styrkan på lukten bedöms komma att ligga under 

det danska riktvärdet för de allra flesta omkringliggande bostäder (det saknas 

svenskt riktvärde för lukt). Den totala luktavgången från planområdet bedöms 

överskrida det danska riktvärdet på grund av lukten från KLS Ugglarps renings-

verk och Kalmar biogas, som ligger intill reningsverket. Avståndet till de närmaste 

bostäderna är cirka 500 meter, vilket bedöms vara mer än tillräckligt med hänsyn 

till spridning av aerosoler7 från det planerade reningsverket. Avståndet till idrotts-

platsen öster om planområdet är som närmast ca 60 meter från platsen för det nya 

reningsverkets bassänger. Risken för spridning av aerosoler till idrottsplatsen 

bedöms som liten med hänsyn till de åtgärder och den teknik som planeras att 

användas vid det nya avloppsreningsverket. 

Planområdet ligger på Kalmars gamla soptipp, Tegelviksdeponin med 

föroreningar i marken. När reningsverket byggs blir det mycket överskottsmassor 

som måste saneras och därför finns en planbestämmelse om detta.  

Det går inte att utesluta risker kopplade till deponigasproduktion och spridning av 

gas via ledningsnätet till slutna utrymmen. Vid projektering av nya byggnader och 

installationer behöver därför riskerna med deponigas vägas in och befintliga 

byggnader och ledningar inventeras i syfte att förfina riskbedömningen. 

Planförslaget bedöms inte orsaka någon betydande miljöpåverkan jämfört med 

nuläget, utan i stället ge flera miljövinster. 

                                                 

7 Aerosol = system av finfördelade fasta eller flytande partiklar i gas, vanligen luft. 
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Uppföljning 

Enligt MB 6 kap 19 § skall den beslutande myndigheten eller kommunen när en 

plan eller ett program har antagits skaffa sig kunskap om den betydande 

miljöpåverkan som planens eller programmets genomförande faktiskt medför.  

Detta skall göras för att myndigheten eller kommunen tidigt skall få kännedom 

om sådan betydande miljöpåverkan som tidigare inte identifierats så att lämpliga 

åtgärder för avhjälpande kan vidtas. Lag (2017:606). 

 

Kalmar den 8 maj 2018 

Vatten och Samhällsteknik AB 
 
 

  
 
Eva Djupfors Catarina Lund 
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