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ANMÄLAN - VATTENVERKSAMHET

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Saken:     Anmälan om  av vattenverksamhet enligt kap 11  
     miljöbalken för planerade markstabiliserande skydds-
     åtgärder med spontning, bryggdäck och utläggning  
     av tryckbank inom Hunnebostrands norra hamn-
     område.

Sökande:    Sotenäs kommun
     c/o Martin Andersson
     456 80 KUNGSHAMN 

     
Ombud:    Lars-Harry Jenneborg
     c/o HydroGIS Holding AB
     E-post: lars-harry@hydrogis.se
     Tfn: 070-38 65 691

Berört vattenområde:  Hunnebostrand skärgård SE582665-111706 
     

Kommun:    Sotenäs kommun.

Berörda fastigheter:   Ellene 1:383.

Uppgifter om nyttjanderättsinnehavare samt rådighet:  

Anläggningens vattenområde med ytan ca 2800 m2 inom fastigheten Ellene 1:383, som 
planeras att stabilitetssäkras ägs av sökanden.

          
Samråd:  Samråd planeras att genomföras under perioden september-oktober 2019 
med kungörelser i dagspressen (Bohusläningen och Björklövet) samt utskick till myn-
digheter, organisationer och enskilt berörda. 

Tidigare meddelade tillstånd/beslut:  Se gällande detaljplaner i Bilaga 3:6.
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ANMÄLAN - VATTENVERKSAMHET

Syfte med åtgärden:  

Föreliggande anmälan om vattenverksamhet är framtagen på uppdrag av Sotenäs kommun 
med anledning av akut behov av stabiliserande åtgärder i Hunnebostrands norra hamnom-
råde (fig 1), för att skydda befintlig bebyggelse och förhindra olyckor på grund av rasrisk. 
I början av projekteringen var man övertygad om att flera områden i hamnen var instabila 
och i behov av åtgärder. Efter flera utredningar och förslag till alternativa lösningar har man 
kommit fram till att endast en del av norra hamnområdet måste åtgärdas. Bedömningen 
är emellertid att anläggningsområdets nuvarande storlek (<3.000 m2, se beräkning fig 2) 
ryms inom ramen för en anmälan om vattenverksamhet enligt miljöbalkens kap 11 9a§.

Områdesbeskrivning

Fiske och sjöfart har fram till våra dagar länge varit viktiga näringsgrenar längs kusten. 
Hunnebostrand är en av alla de kustorter som bildats inne i vikar, på öar och utmed sund 
i skärgården. En säregen tät bebyggelse har vuxit upp mellan de kala bergen, invid de 
naturliga hamnplatserna. Bristen på utrymme och behovet av närhet till båten gjorde att 
kustborna byggde tätt. Den kuperade terrängen gjorde att husens måste läggasoregelbundet 
på klipporna. Stränderna kantades av bryggor och sjöbodar. Bebyggelsemiljöerna blev 
varierade och detaljrika. Skuggspel mellan träbyggnader, vattenglitter mellan bryggor och 
släta stenhällar på marken är något som nutidens människor sällan får uppleva, men som 
finns kvar i kustorter som Hunnebostrand.

I dag utvecklas näringslivet i Bohuslän i en riktning där turistnäringen blir alltmer do-
minerande och nyanserad. Olika kustorter utvecklar sina specialiteter och konkurrerar 
om turisterna, såväl dem som kommer sjövägen, som dem som kommer landvägen. Den 

Fig 2. Uppskattning av åtgärdens påverkansyta inom vattenområdet är ca 2800 m2. Se även fig 3.
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attraktiva miljön lockar besökare. Få fiskelägen i Bohuslän speglar fortfarande i sin miljö 
den historiska utvecklingen lika tydligt som Hunnebostrand, fiskeläget som präglats av 
kombinationen av fiske och stenhuggeri.

I samhällets södra del finns en stor småbåtshamn med flera aktörer och i norra delen finns 
både bryggplatser för fritidsbåtar och kajer för angöring av mindre fartyg. I den norra ham-
nen är emellertid markstabiliteten inte tillräcklig, vilket innebär att kajer och byggnader 
på land riskerar att rasa ut i havet om inga åtgärder vidtas.  

Orientering

Under processens framskridande har flera förstärkningsmetoder utretts. De metoder som 
utretts mer noggrant är tryckbank och spont. Det har även räknats på en förstärkning med 
bottenförlagda betongmadrasser förankrade i berg med självborrande stag. Denna lösning 
bedöms inte vara tillräckligt robust och valdes bort i ett tidigt skede. Det studerades även 
om totalstabiliteten beräkningsmässigt kan förbättras genom att tillgodoräkna en del av 
bärförmågan hos den Norra kajens pålar.

Olika metoder som utretts är följande:

• Muddring av hela området och återfyllnad med tryckbanksmaterial. Risk för utglidning 
och ras. Problem med förorenade sediment och avyttring av muddermassorna. Knap-
past möjligt att dumpa massorna till havs t ex inom Ösö dumpningsplats för mudder.

• Bärande och bakåtförankrad spont i stället för tryckbank.

• Förstärkning med spont i hela området. 

• Successiv avschaktning och återfyllning. Olika muddringsmetoder har utretts t ex 
grävmuddring med skopa, sugmuddring (genererar mycket slamhaltigt vatten) och 
frysmuddring (tidsödande och kostsamt)

• Stabilisering/solidifiering, även kallad STSO, av förorenade massor på plats, dvs 
under vatten. Tillsatts av t ex merit och aktivt kol för att dels förhindra urlakning/
spridning av föroreningar samt dels att höja hållfastigheten och densiteten i de ytliga 
bottensedimenten, så att dessa inte behöver forslas bort. Måste ändå kompletteras med 
t ex tryckbank och/eller spontning.

Efter omfattande utvärdering och den senaste geotekniska undersökningen har ovanstående  
metoder utgått och ersatts med tryckbank och bryggdäck enligt fig 3 och 4.
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Förslag till åtgärder:   

Efter utvärdering av de olika metoderna framstår följande  variant av tryckbank som bästa 
lösning:

Förstärkning med enbart tryckbankar (enligt fig 3 och 4 ritning K131-001 och K211-001)

Den valda lösningen med tryckbank är billigare än att förstärka med stålspont. En nack-
del med tryckbankar är att de grundar upp vattenområdet. För att minimera behovet av 
kostnadskrävande muddring innan utläggningen föreslås istället att tryckbankens material 
(300-500 mm stenblock) läggs ut på armeringsnät placerat på bottensedimentet. En del 
gyttja kan tränga upp mellan stenblocken vid utläggningen.

För att blocken inte ska sjunka för djupt vid utläggningen, och förstöra lerans bärförmåga, 
kommer blocken att läggas ut på armeringsnät.

Erfarenhetsmässigt pressas inte all gyttja upp i blockstrukturen. Gyttja kommer även 
pressas framför utfyllnadsfronten efterhand som stenen läggs ut. Efter avslutad fyllning 
kommer därför ansamlingar av gyttja som utgör ett hinder för båttrafiken att grävas bort. 
Gyttja som grävs bort med mudderverk kommer efter uppgrävningen att köras i pråmar till 
kajen vid Lökholmen. Vid kajen grävs pråmarna ur med grävmaskin och gyttjan avvattnas 
i anslutning till kajen. Efter avvattningen körs gyttjan till deponi i tät lastbil.
  
För att behålla tillräckligt djup vid kajerna/bryggorna efter uppgrundningen av vattenom-
rådet behöver kajlinjen flyttas ut med hjälp av nya bryggor. Hur långt kajlinjen behöver 
flyttas ut beror delvis på hur djupt blocken tränger ned i botten och hur mycket gyttja som 
pressas undan vid utläggningen. 

Figur 3 visar en 5 m bred brygga utanför den norra kajen. Den bredden bedöms krävas för 
att det ska bli vattendjupet 3 m vid kajen (vid normaltvattenstånd) efter utläggningen. Ett 
djup som är tillräckligt för de flesta fritidsbåtar. I dag är djupet något större. 

Stenen förutsätts bli utlagd med ett mudderverk från vattnet. Om delar av materialet kan 
läggas ut med grävmaskin från land minskar kostnaden något. Bella Gästis lokal, en icke 
pålad byggnad vid norra kajen, har idag problem med sättningar. En tryckbank utmed 
byggnaden skulle förvärra sättningarna. Tryckbanken vid Bella Gästis ska enligt förslag-
et därför förses med en sättningsavskärmande spont mellan banken och byggnaden. En 
sättningsavskärmande spont behöver inte förankras med stag eller dubbas i berget, men 
ska stoppslås mot fast botten.

En spont utmed kajen hindrar framtida besiktningar och underhåll av befintliga kajpålar 
och platta. I samband med att en sättningsavskärmande spont slås, bör konstaterade skador 
på kajen åtgärdas och kajen ”byggas om” så att den blir underhållsfri. I vald lösning fylls 
utrymmet under den pålade kajplattan med betong och makadam.
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Fig 5. Uppmätta vattendjup i meter enligt medelvattenstånd meddelat av SMHI samt gränsmarkering för 
planerad åtgärd.
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Förstärkningsbehovet kan generellt beräknas utifrån två principer, endera ska beräknade 
säkerhetsnivån nå upp till Skredkommissionens krav eller så ska förstärkningen medföra 
en föreskriven procentuell förbättring i förhållande till säkerhetsnivån i dag.

Skredkommissionen rekommenderar att den så kallade ”säkerhetsfaktorn” ska ligga inom 
intervallet 1,3-1,4 för befintlig bebyggelse om beräkningarna baseras på en fördjupad 
utredning. Det är den säkerhetsfilosofi och utredningsnivå som förslagen  här baseras på. 

Eftersom säkerheten för dagens förhållanden beräkningsmässigt ligger mellan ca. 0,9 och 
1,1 innebär en tillämpning av skredkommissionens nivåer en procentuell förbättring på 
motsvarande ca 20 % (1,3/1,1) till 50 % (1,4/0,9). Om den första metoden bygger på att 
säkerheten ska uppnå en fastställd nivå bygger den andra filosofin på en relativ förbät-
tring. Enligt COWI skulle ”förbättringsfilosofin” kräva att den beräknade säkerheten höjs 
med 25 till 40 %, vilket i princip medför samma konstruktion som skredkommissionens 
riktlinjer kräver.

Beskrivning av förhållandena på platsen:  

Bottentopografi

Området har kartlagts med ekolodsplotter vilket redovisas i fig 5, samt avsökts med sidescan 
sonar 450 kHz. Vattendjupet i anläggningsområdet sluttar mot väster från ca 3 meter till 
ca 7-8 meter och bildar en svag ränna med ökat vattendjup mot norr.

Sediment

Sedimentprover har tagits både med Ekman-huggare och dykare på ett flera platser i hamnen 
(se Bilaga 2:1) och på två olika sedimentdjup, dels ytsediment 0-10 cm, dels underliggande 
sediment på 40-60 cm. 

Ytsubstratet på bottnen utgörs av siltig sandblandad gyttja med hög vattenhalt och luktar 
starkt av svavelväte. Underliggande sediment var generellt finkornig svartgrå eller svart 
gyttja.

En utvärdering har gjorts av sedimentanalyserna (Bilaga 2) med omräkning till de fem 
föroreningsklasser som presenteras i Naturvårdsverkets rapport 4914 (metaller; referens 
20) respektive SGU rapport 2017:12 (organiska föroreningar; referens 21). 

Klass 1 = mycket låg halt, klass 2 = låg halt, klass 3 = medelhög halt, klass 4 = hög halt 
och klass 5 = mycket hög halt. Höga värden, dvs klass 4 och 5 har markerats med röd färg.

Halterna av tungmetaller och organiska föroreningar är över lag så höga (oftast klass 4-5), 
att muddermassor inte kan avyttras i havet. 
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 Marin miljö

Undersökning av den marina bottenmiljön  utfördes 2012-07-20  med fjärrstyrd undervat-
tensfarkost med videokamera (ROV-farkost).

Bottnen i området saknar särskilt värdefulla marina växt- och djursamhällen. Vegetationen 
på bottnen dominerades vid undersökningstillfället 2012-07-20 av snärjtång Chorda filum 
(fig 6 och 7) samt grönalgen svartnande havssallad Ulvaria obscura. Den senare täcker 
stora delar av hamnens gyttjiga sediment (fig 10-16), framför allt i området där tryckban-
ken planeras läggas ut.

I hamnens inre södra del förekommer rikligt med tarmtång Enteromorpha spp. (fig 18-21) 
samt snärjtång Chorda filum (fig 18-19). Enstaka tångplantor  Fucus sp. (fig 18) är i regel 
helt överväxta med trådformade alger som Pilayella litoralis eller Enteromorpha spp.

Ingen förekomst av ålgräs Zostera marina eller andra marina fanerogamer har kunnat 
påvisas i hamnen. 
 
Ingen annan synlig fauna än enstaka sjöstjärnor Asterias rubens (fig 20) och lerstubb 
Pomatoschistus microps. 

Generellt är bottensamhällena i Hunnebostrands norra hamn mycket triviala, men ändå 
inte så dåliga att beläggningar med cyanobakterier och svavelbakterier förekom. Man kan 
dock förvänta sig att dessa bildas längre fram mot hösten. Riklig förekomst av svartnande 
havssallad Ulvaria obscura tyder emellertid på höga närsalter i området.

Bedömning

Då inga särskilt bevarandevärda marina bottensamhällen kunnat påvisas inom hela ham-
nområdet, bedöms planerade åtgärder med tryckbank mm inte få någon betydande negativ 
påverkan på den marina miljön. 

Någon negativ förändring av förekommande marina bottensamhällen eller försämring 
av livsvillkoren för ingående organismer bedöms inte  heller inträffa. Övertäckning av 
förorenade sediment innebär tillskapande av renare bottenytor vilket istället bör gynna 
det marina livet på sikt.

Beskrivning av skydds- och skadeförebyggande åtgärder:

För att undvika påverkan på de marina bottensamhällena och andra berörda intressen 
föreslås arbetstiden med tryckbanken förläggs till vinterhalvåret 1 september - 30 april.

Ett förslag till kontrollprogram skall upprättas, som omfattar mätning markrörelser på land 
samt av sedimentspridning (grumling). 

ANMÄLAN - VATTENVERKSAMHET



HydroGIS Holding AB
Ödsmåls industriväg 2
444 95 ÖDSMÅL

TELEFON
070-38 65 691
070-29 65 692

E-POST
info@hydrogis.se

HEMSIDA
www.hydrogis.se

ORG. NR
556772-4934

SÄTE
STENUNGSUND

12

ANMÄLAN - VATTENVERKSAMHET

Fig 6-13. Befintliga förhållanden inom anläggningsområdet.
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Fig 14-21. Befintliga förhållanden inom hamnområdet.



HydroGIS Holding AB
Ödsmåls industriväg 2
444 95 ÖDSMÅL

TELEFON
070-38 65 691
070-29 65 692

E-POST
info@hydrogis.se

HEMSIDA
www.hydrogis.se

ORG. NR
556772-4934

SÄTE
STENUNGSUND

14

Det åligger utsedd entreprenör att tillse att inga utsläpp av drivmedel, oljor eller andra 
förorenande ämnen sker. Därvid skall entreprenör anlitas som har god erfarenhet och vana 
vid liknande arbeten och som använder bästa möjliga teknik.

Transportstyrelsens sjötrafikavdelning och övriga berörda myndigheter skall kontaktas i god 
tid före arbetet med tryckbank påbörjas så att allmänheten och sjöfaranden blir informerade 
via UFS (underrättelser för sjöfarande) och trafikkanalerna på VHF. 
Samverkan skall ske mellan entreprenören och Sjöfartsverket gällande arbeten som kan 
påverka sjöfarten i området. 

Entreprenadarbeten, som eventuellt påverkar seglingsbart vattenområde, skall markeras på 
platsen så att entreprenörens mudderverk, båtar, flottar och andra arbetsredskap är upplysta 
och väl synliga under hela dygnet.

Kustbevakningen skall hållas informerad om arbetet och skall särskilt kontaktas  vid olycka 
som t ex kan medföra utsläpp av olja eller annat skadligt ämne till vatten.

Ödsmål 2019-09-19

HydroGIS Holding AB 

Lars-Harry Jenneborg
 ombud

ANMÄLAN - VATTENVERKSAMHET
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ANMÄLAN - VATTENVERKSAMHET



BILAGA 1:1

177-2012-07250175
177-2012-07250175

177-2014-01140240  (0,5 m)

177-2013-09260908-01 177-2014-01140239  (0,5 m)

177-2012-07250173
177-2013-09260909-01
177-2014-01140238  (0,5 m)

177-2014-01140237  (0,5 m)
177-2013-09260910-01

177-2013-09260911-01

177-2013-09260912-01

177-2014-01140236  (0,5 m)

177-2012-07250171

Lokaler för sedimentprovtagning

Endast analyserade prover är markerade med analysnummer. Utan djupangivelser är ytsediment (0-0,1 m). 
Där sedimentdjupet 0,5 m anges är tagna med dykare.



BILAGA 2:1

Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-12-SL-076373-01

EUSELI2-00058745Í%R%^ÂÂ0Çd@Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Hunnebo

Hydro Gis AB
 Mery-Lorna Jenneborg
Ödsmåls industriväg 2
444 95 ÖDSMÅL

Kundnummer: SL8433477

Provbeskrivning:

177-2012-07250171Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,1

Lars-Harry Jenneborg

2012-07-20

Provet ankom:

SedimentMatris:

2012-07-25

Utskriftsdatum: 2012-08-07

Provmärkning: Hunnebo 1-A

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%56.9Torrsubstans a)SS EN 1288010%

mg/kg Ts21Arsenik As a)SS 028150-2 / ICP-AES30%

mg/kg Ts140Barium Ba a)*SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts76Bly Pb a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/kg Ts1.3Kadmium Cd a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts3.5Kobolt Co a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts550Koppar Cu a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts19Krom Cr a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts2.7Kvicksilver Hg a)SS 028150-2 / AFS25%

mg/kg Ts8.7Nickel Ni a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts22Vanadin V a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts900Zink Zn a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

µg/kg Ts18Monobutyltenn (MBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts33Dibutyltenn (DBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts200Tributyltenn (TBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts11Tetrabutyltenn (TTBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Monooktyltenn (MOT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts2.6Dioktyltenn (DOT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Tricyklohexyltenn (TCHT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts5.3Monofenyltenn (MPhT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Difenyltenn (DPhT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts3.0Trifenyltenn (TPhT) b)DIN 1974410%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v29

Klass 3

Klass 4
Klass 4

Klass 5

Klass 5

Klass 5

Klass 5

Klass 4
Klass 5



BILAGA 2:2

Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8390

AR-12-SL-076845-01

EUSELI2-00058745Í%R%^ÂÂ1'OIÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Hunnebo

Hydro Gis AB
 Mery-Lorna Jenneborg
Ödsmåls industriväg 2
444 95 ÖDSMÅL

Kundnummer: SL8433477

Provbeskrivning:

177-2012-07250172Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0-0,1
Lars-Harry Jenneborg
2012-07-20

Provet ankom:

SedimentMatris:

2012-07-25

Utskriftsdatum: 2012-08-08

Provmärkning: Hunnebo 1-B

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%61.9Torrsubstans b)SS EN 1288010%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 b)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 b)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts0.0034PCB 101 b)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts0.0027PCB 118 b)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts0.0066PCB 153 b)LidMiljö.0A.01.3620%

mg/kg Ts0.0053PCB 138 b)LidMiljö.0A.01.3620%

mg/kg Ts0.0038PCB 180 b)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts0.024S:a PCB (7st) b)LidMiljö.0A.01.36

µg/kg Ts147Naftalen a)Internal method

µg/kg Ts170Acenaftylen a)Internal method

µg/kg Ts41.5Acenaften a)Internal method

µg/kg Ts138Fluoren a)Internal method

µg/kg Ts1360Fenantren a)Internal method

µg/kg Ts600Antracen a)Internal method

µg/kg Ts3500Fluoranten a)Internal method

µg/kg Ts2830Pyren a)Internal method

µg/kg Ts1590Benz(a)antracen a)Internal method

µg/kg Ts1210Krysen a)Internal method

µg/kg Ts1990Benzo(b,j)fluoranten a)Internal method

µg/kg Ts688Benzo(k)fluoranten a)Internal method

µg/kg Ts1700Benzo(a)pyren a)Internal method

µg/kg Ts232Dibenz(a,h)antracen a)Internal method

µg/kg Ts1360Indeno(1,2,3-cd)pyren a)Internal method

µg/kg Ts1120Benzo(g,h,i)perylen a)Internal method

µg/kg Ts18700Total 16 EPA-PAH exkl LOQ a)Internal method

µg/kg Ts18700Total 16 EPA-PAH inkl LOQ a)Internal method

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v29

Klass 4

Klass 5
Klass 5



BILAGA 2:3

Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-12-SL-076374-01

EUSELI2-00058745Í%R%^ÂÂ0ÇeIÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Hunnebo

Hydro Gis AB
 Mery-Lorna Jenneborg
Ödsmåls industriväg 2
444 95 ÖDSMÅL

Kundnummer: SL8433477

Provbeskrivning:

177-2012-07250173Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,1

Lars-Harry Jenneborg

2012-07-20

Provet ankom:

SedimentMatris:

2012-07-25

Utskriftsdatum: 2012-08-07

Provmärkning: Hunnebo 3-A

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%18.1Torrsubstans a)SS EN 1288010%

mg/kg Ts19Arsenik As a)SS 028150-2 / ICP-AES30%

mg/kg Ts110Barium Ba a)*SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts110Bly Pb a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts2.5Kadmium Cd a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts7.9Kobolt Co a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts170Koppar Cu a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts95Krom Cr a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts0.69Kvicksilver Hg a)SS 028150-2 / AFS25%

mg/kg Ts30Nickel Ni a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts75Vanadin V a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts520Zink Zn a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

µg/kg Ts19Monobutyltenn (MBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts11Dibutyltenn (DBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts78Tributyltenn (TBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Tetrabutyltenn (TTBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Monooktyltenn (MOT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Dioktyltenn (DOT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Tricyklohexyltenn (TCHT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts5.2Monofenyltenn (MPhT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Difenyltenn (DPhT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Trifenyltenn (TPhT) b)DIN 1974410%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v29

Klass 3

Klass 4
Klass 5

Klass 5

Klass 4

Klass 5
Klass 4
Klass 4
Klass 5



BILAGA 2:4

Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8390

AR-12-SL-076846-01

EUSELI2-00058745Í%R%^ÂÂ1'PRÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Hunnebo

Hydro Gis AB
 Mery-Lorna Jenneborg
Ödsmåls industriväg 2
444 95 ÖDSMÅL

Kundnummer: SL8433477

Provbeskrivning:

177-2012-07250174Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0-0,1
Lars-Harry Jenneborg
2012-07-20

Provet ankom:

SedimentMatris:

2012-07-25

Utskriftsdatum: 2012-08-08

Provmärkning: Hunnebo 3_B

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%19.6Torrsubstans b)SS EN 1288010%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 b)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts0.0049PCB 52 b)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts0.0026PCB 101 b)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts0.0030PCB 118 b)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts0.0038PCB 153 b)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts0.0032PCB 138 b)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 b)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts0.020S:a PCB (7st) b)LidMiljö.0A.01.36

µg/kg Ts117Naftalen a)Internal method

µg/kg Ts85.2Acenaftylen a)Internal method

µg/kg Ts16.3Acenaften a)Internal method

µg/kg Ts59.6Fluoren a)Internal method

µg/kg Ts619Fenantren a)Internal method

µg/kg Ts161Antracen a)Internal method

µg/kg Ts1550Fluoranten a)Internal method

µg/kg Ts1340Pyren a)Internal method

µg/kg Ts735Benz(a)antracen a)Internal method

µg/kg Ts622Krysen a)Internal method

µg/kg Ts1210Benzo(b,j)fluoranten a)Internal method

µg/kg Ts384Benzo(k)fluoranten a)Internal method

µg/kg Ts810Benzo(a)pyren a)Internal method

µg/kg Ts160Dibenz(a,h)antracen a)Internal method

µg/kg Ts946Indeno(1,2,3-cd)pyren a)Internal method

µg/kg Ts783Benzo(g,h,i)perylen a)Internal method

µg/kg Ts9590Total 16 EPA-PAH exkl LOQ a)Internal method

µg/kg Ts9590Total 16 EPA-PAH inkl LOQ a)Internal method

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v29

Klass 4

Klass 5
Klass 5



BILAGA 2:5

Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-12-SL-076375-01

EUSELI2-00058745Í%R%^ÂÂ0ÇfRÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Hunnebo

Hydro Gis AB
 Mery-Lorna Jenneborg
Ödsmåls industriväg 2
444 95 ÖDSMÅL

Kundnummer: SL8433477

Provbeskrivning:

177-2012-07250175Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,1

Lars-Harry Jenneborg

2012-07-20

Provet ankom:

SedimentMatris:

2012-07-25

Utskriftsdatum: 2012-08-07

Provmärkning: Hunnebo 5-A

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%23.7Torrsubstans a)SS EN 1288010%

mg/kg Ts18Arsenik As a)SS 028150-2 / ICP-AES30%

mg/kg Ts500Barium Ba a)*SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts49Bly Pb a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/kg Ts1.2Kadmium Cd a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts10Kobolt Co a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts150Koppar Cu a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts44Krom Cr a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts0.38Kvicksilver Hg a)SS 028150-2 / AFS25%

mg/kg Ts33Nickel Ni a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts87Vanadin V a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts200Zink Zn a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

µg/kg Ts37Monobutyltenn (MBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts18Dibutyltenn (DBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts100Tributyltenn (TBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Tetrabutyltenn (TTBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Monooktyltenn (MOT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Dioktyltenn (DOT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Tricyklohexyltenn (TCHT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts8.6Monofenyltenn (MPhT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts4.3Difenyltenn (DPhT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts2.4Trifenyltenn (TPhT) b)DIN 1974410%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v29

Klass 3

Klass 3

Klass 5

Klass 3
Klass 3

Klass 3

Klass 5
Klass 4
Klass 5



BILAGA 2:6

Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8390

AR-12-SL-076847-01

EUSELI2-00058745Í%R%^ÂÂ1'Q[Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Hunnebo

Hydro Gis AB
 Mery-Lorna Jenneborg
Ödsmåls industriväg 2
444 95 ÖDSMÅL

Kundnummer: SL8433477

Provbeskrivning:

177-2012-07250176Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0-0,1
Lars-Harry Jenneborg
2012-07-20

Provet ankom:

SedimentMatris:

2012-07-25

Utskriftsdatum: 2012-08-08

Provmärkning: Hunnebo 5-B

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%20.5Torrsubstans b)SS EN 1288010%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 b)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts0.0051PCB 52 b)LidMiljö.0A.01.3620%

mg/kg Ts0.0024PCB 101 b)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts0.0028PCB 118 b)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts0.0033PCB 153 b)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts0.0025PCB 138 b)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 b)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts0.018S:a PCB (7st) b)LidMiljö.0A.01.36

µg/kg Ts77.9Naftalen a)Internal method

µg/kg Ts74.1Acenaftylen a)Internal method

µg/kg Ts39.9Acenaften a)Internal method

µg/kg Ts71.8Fluoren a)Internal method

µg/kg Ts519Fenantren a)Internal method

µg/kg Ts203Antracen a)Internal method

µg/kg Ts1520Fluoranten a)Internal method

µg/kg Ts1310Pyren a)Internal method

µg/kg Ts821Benz(a)antracen a)Internal method

µg/kg Ts637Krysen a)Internal method

µg/kg Ts1200Benzo(b,j)fluoranten a)Internal method

µg/kg Ts412Benzo(k)fluoranten a)Internal method

µg/kg Ts921Benzo(a)pyren a)Internal method

µg/kg Ts165Dibenz(a,h)antracen a)Internal method

µg/kg Ts918Indeno(1,2,3-cd)pyren a)Internal method

µg/kg Ts781Benzo(g,h,i)perylen a)Internal method

µg/kg Ts9680Total 16 EPA-PAH exkl LOQ a)Internal method

µg/kg Ts9680Total 16 EPA-PAH inkl LOQ a)Internal method

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v29

Klass 4

Klass 5
Klass 5



BILAGA 2:7

Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-105896-01

EUSELI2-00127482
Í%R%^ÂÂDxKaÎ

Analysrapport

Hydro Gis AB

 Mery-Lorna Jenneborg

Ödsmåls industriväg 2

444 95 ÖDSMÅL

Kundnummer: SL8433477

Provbeskrivning:

177-2013-09260907Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Lars-Harry Jenneborg

2013-09-23

Provet ankom:

SedimentMatris:

2013-09-26

Utskriftsdatum: 2013-10-14

Provmärkning: Hbo 2

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%29.0Torrsubstans a)SS EN 1288010%

mg/kg Ts11Arsenik As a)SS 028150-2 / ICP-AES30%

mg/kg Ts66Barium Ba a)*SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts43Bly Pb a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/kg Ts1.1Kadmium Cd a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts4.6Kobolt Co a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts63Koppar Cu a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts29Krom Cr a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts0.32Kvicksilver Hg a)SS 028150-2 / AFS25%

mg/kg Ts17Nickel Ni a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts37Vanadin V a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts200Zink Zn a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

µg/kg Ts16Dibutyltenn (DBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Difenyltenn (DPhT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Dioktyltenn (DOT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts38Monobutyltenn (MBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts7.1Monofenyltenn (MPhT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Monooktyltenn (MOT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts3.9Tetrabutyltenn (TTBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts71Tributyltenn (TBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Tricyklohexyltenn (TCHT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Trifenyltenn (TPhT) b)DIN 1974410%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34

Klass 5

Klass 5

Klass 4
Klass 3

Klass 4

Klass 4

Klass 3
Klass 3

Klass 2



BILAGA 2:8

Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-105897-01

EUSELI2-00127482
Í%R%^ÂÂDxLjÎ

Analysrapport

Hydro Gis AB

 Mery-Lorna Jenneborg

Ödsmåls industriväg 2

444 95 ÖDSMÅL

Kundnummer: SL8433477

Provbeskrivning:

177-2013-09260908Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Lars-Harry Jenneborg

2013-09-23

Provet ankom:

SedimentMatris:

2013-09-26

Utskriftsdatum: 2013-10-14

Provmärkning: Hbo 5

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%20.7Torrsubstans a)SS EN 1288010%

mg/kg Ts13Arsenik As a)SS 028150-2 / ICP-AES30%

mg/kg Ts97Barium Ba a)*SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts65Bly Pb a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/kg Ts2.6Kadmium Cd a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts7.3Kobolt Co a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts90Koppar Cu a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts48Krom Cr a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts0.49Kvicksilver Hg a)SS 028150-2 / AFS25%

mg/kg Ts30Nickel Ni a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts62Vanadin V a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts360Zink Zn a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

µg/kg Ts6.5Dibutyltenn (DBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Difenyltenn (DPhT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Dioktyltenn (DOT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts18Monobutyltenn (MBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts6.6Monofenyltenn (MPhT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Monooktyltenn (MOT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Tetrabutyltenn (TTBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts36Tributyltenn (TBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Tricyklohexyltenn (TCHT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Trifenyltenn (TPhT) b)DIN 1974410%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34

Klass 4

Klass 4

Klass 3

Klass 5

Klass 4

Klass 5

Klass 3
Klass 4

Klass 2



BILAGA 2:9

Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-105898-01

EUSELI2-00127482
Í%R%^ÂÂDxMsÎ

Analysrapport

Hydro Gis AB

 Mery-Lorna Jenneborg

Ödsmåls industriväg 2

444 95 ÖDSMÅL

Kundnummer: SL8433477

Provbeskrivning:

177-2013-09260909Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Lars-Harry Jenneborg

2013-09-23

Provet ankom:

SedimentMatris:

2013-09-26

Utskriftsdatum: 2013-10-14

Provmärkning: Hbo 6

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%26.5Torrsubstans a)SS EN 1288010%

mg/kg Ts17Arsenik As a)SS 028150-2 / ICP-AES30%

mg/kg Ts190Barium Ba a)*SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts72Bly Pb a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/kg Ts2.2Kadmium Cd a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts6.1Kobolt Co a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts110Koppar Cu a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts37Krom Cr a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts1.0Kvicksilver Hg a)SS 028150-2 / AFS25%

mg/kg Ts24Nickel Ni a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts48Vanadin V a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts550Zink Zn a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

µg/kg Ts14Dibutyltenn (DBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Difenyltenn (DPhT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Dioktyltenn (DOT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts33Monobutyltenn (MBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts10Monofenyltenn (MPhT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Monooktyltenn (MOT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Tetrabutyltenn (TTBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts98Tributyltenn (TBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Tricyklohexyltenn (TCHT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Trifenyltenn (TPhT) b)DIN 1974410%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34

Klass 5

Klass 5

Klass 4
Klass 5

Klass 4

Klass 5

Klass 4
Klass 4

Klass 2



BILAGA 2:10

Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-105899-01

EUSELI2-00127482
Í%R%^ÂÂDxN|Î

Analysrapport

Hydro Gis AB

 Mery-Lorna Jenneborg

Ödsmåls industriväg 2

444 95 ÖDSMÅL

Kundnummer: SL8433477

Provbeskrivning:

177-2013-09260910Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Lars-Harry Jenneborg

2013-09-23

Provet ankom:

SedimentMatris:

2013-09-26

Utskriftsdatum: 2013-10-14

Provmärkning: Hbo 7

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%23.8Torrsubstans a)SS EN 1288010%

mg/kg Ts39Arsenik As a)SS 028150-2 / ICP-AES30%

mg/kg Ts220Barium Ba a)*SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts190Bly Pb a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts5.1Kadmium Cd a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts13Kobolt Co a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts560Koppar Cu a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts97Krom Cr a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts1.1Kvicksilver Hg a)SS 028150-2 / AFS25%

mg/kg Ts51Nickel Ni a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts120Vanadin V a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts970Zink Zn a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

µg/kg Ts<1.0Dibutyltenn (DBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts10Difenyltenn (DPhT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Dioktyltenn (DOT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts80Monobutyltenn (MBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts26Monofenyltenn (MPhT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Monooktyltenn (MOT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts11Tetrabutyltenn (TTBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts220Tributyltenn (TBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Tricyklohexyltenn (TCHT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts5.1Trifenyltenn (TPhT) b)DIN 1974410%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34

Klass 5

Klass 5

Klass 2
Klass 5

Klass 5

Klass 5

Klass 5
Klass 5

Klass 4



BILAGA 2:11

Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-105900-01

EUSELI2-00127482
Í%R%^ÂÂDxOÉÎ

Analysrapport

Hydro Gis AB

 Mery-Lorna Jenneborg

Ödsmåls industriväg 2

444 95 ÖDSMÅL

Kundnummer: SL8433477

Provbeskrivning:

177-2013-09260911Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Lars-Harry Jenneborg

2013-09-23

Provet ankom:

SedimentMatris:

2013-09-26

Utskriftsdatum: 2013-10-14

Provmärkning: Hbo 8

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%27.2Torrsubstans a)SS EN 1288010%

mg/kg Ts15Arsenik As a)SS 028150-2 / ICP-AES30%

mg/kg Ts99Barium Ba a)*SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts73Bly Pb a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/kg Ts2.3Kadmium Cd a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts5.8Kobolt Co a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts150Koppar Cu a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts42Krom Cr a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts0.59Kvicksilver Hg a)SS 028150-2 / AFS25%

mg/kg Ts22Nickel Ni a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts50Vanadin V a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts470Zink Zn a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

µg/kg Ts26Dibutyltenn (DBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Difenyltenn (DPhT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Dioktyltenn (DOT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts60Monobutyltenn (MBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts23Monofenyltenn (MPhT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Monooktyltenn (MOT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Tetrabutyltenn (TTBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts190Tributyltenn (TBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Tricyklohexyltenn (TCHT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts5.1Trifenyltenn (TPhT) b)DIN 1974410%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34

Klass 5

Klass 5

Klass 4
Klass 5

Klass 4

Klass 5

Klass 3
Klass 4

Klass 2



BILAGA 2:12

Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-105901-01

EUSELI2-00127482
Í%R%^ÂÂDxP'Î

Analysrapport

Hydro Gis AB

 Mery-Lorna Jenneborg

Ödsmåls industriväg 2

444 95 ÖDSMÅL

Kundnummer: SL8433477

Provbeskrivning:

177-2013-09260912Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Lars-Harry Jenneborg

2013-09-23

Provet ankom:

SedimentMatris:

2013-09-26

Utskriftsdatum: 2013-10-14

Provmärkning: Hbo 9

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%32.3Torrsubstans a)SS EN 1288010%

mg/kg Ts23Arsenik As a)SS 028150-2 / ICP-AES30%

mg/kg Ts130Barium Ba a)*SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts170Bly Pb a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts1.5Kadmium Cd a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts5.0Kobolt Co a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts200Koppar Cu a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts31Krom Cr a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts0.99Kvicksilver Hg a)SS 028150-2 / AFS25%

mg/kg Ts15Nickel Ni a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts36Vanadin V a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts530Zink Zn a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

µg/kg Ts36Dibutyltenn (DBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Difenyltenn (DPhT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Dioktyltenn (DOT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts100Monobutyltenn (MBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts30Monofenyltenn (MPhT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Monooktyltenn (MOT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Tetrabutyltenn (TTBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Tributyltenn (TBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Tricyklohexyltenn (TCHT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Trifenyltenn (TPhT) b)DIN 1974410%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34

Klass 2

Klass 5

Klass 5
Klass 5

Klass 5

Klass 5

Klass 5
Klass 4

Klass 3



BILAGA 3:1

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN

HÄNSYNSREGLER 

• MB 2:2. Alla som bedriver eller avser att bedriva eller vidta en åtgärd skall skaffa 
sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller skyddsåtgärdens art och 
omfattning för att skydda människor hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Kommentar: Föreslagna skyddsåtgärder är nödvändiga för att befintliga allmäntillgäng-
liga anläggningar utmed kajerna inte skall rasa ut i havet och därmed riskera olyckstillbud. 
Åtgärderna i sig bedöms  inte medföra någon betydande skada eller olägenhet på vare sig 
allmänna eller enskilda intressen.

• MB 2:3. Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 
skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i 
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden 
medför skada eller olägenhet för människor hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid 
yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller 
åtgärden kan medföra skada eller olägenhet för människor hälsa eller miljön.

Kommentar: Vid genomförande av åtgärderna skall anlitade entreprenörer tillämpa 
bästa teknik samt ha goda erfarenheter från liknande projekt.

• MB 2:4. Alla som bedriver eller avser att bedriva eller vidta en åtgärd skall undvika 
att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan 
befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med produkter 
eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om 
varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism. 

Kommentar: Till föreslagna skyddsåtgärder skall för miljön lämpligaste tryckbanksma-
terial användas som stenkross utan föroreningar.

• MB 2:5. Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla 
med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att: minska mängden avfall, minska 
mängden skadliga ämnen i material och produkter, minska de negativa effekterna av avfall 
och återvinna avfall.

Kommentar:  Till föreslagna skyddsåtgärder skall för miljön lämpligaste tryckbanksma-
terial användas som stenkross utan föroreningar. 

• MB 2:6. För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenom-
råde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås 
med minsta intrång eller olägenhet för människors hälsa och miljön.  

Kommentar: Alternativa platser är inte aktuella när det gäller säkerhetshöjande åtgärder 
inom aktuellt område. 



BILAGA 3:2

 • MB 2:7. Kraven i 2-5 §§ och 6§ första stycket gäller i den utsträckning det inte 
kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning skall särskilt hänsyn tas till 
nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana 
åtgärder.

Kommentar: Nyttan av skyddsåtgärderna bedöms vida överväga olägenheterna med bul-
ler från anläggningsarbetet och förstörd bottenvegetation och fauna inom tryckbanksytorna 
under första säsongen. Därefter sker en återetablering av hårdbottenfora och fauna på 
stenmaterialet. 

• MB 2:8.  Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd 
som medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten 
har upphört för att denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 kap.

Kommentar:  Uppkommer skador på allmän eller enskild egendom genom föreslagna 
skyddsåtgärder kommer detta att behandlas som ett skadeståndsärende.  Förstörd botten-
vegetation/fauna kommer att ersättas med nykolonisation på det nya substratet till nästa 
vegetationssäsong.  

• MB 2:9. Kan en verksamhet eller åtgärd befaras föranleda skada eller olägenhet 
av väsentlig betydelse för människor hälsa eller miljön, även om sådana skyddsåtgärder 
och andra försiktighetsmått vidtas som kan krävas enligt denna balk, får verksamheten 
bedrivas eller åtgärden vidtas endast om regering finner att det finns särskilda skäl.
En verksamhet eller åtgärd får inte bedrivas eller vidtas om den medför risk för att ett 
stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller att miljön 
försämras avsevärt.

Kommentar:  Skyddsåtgärderna bedöms ej innebära risk för att människor får sina 
levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller att miljön försämras avsevärt - tvärtom 
uppnås nödvändig säkerhet, dels för att kunna vistas i området, dels för befintliga bygg-
nader på markytorna innanför kajerna.

BESTÄMMELSER OCH RESTRIKTIONER

•  Mark- och vattenområden som har betydelse för yrkesfisket eller för vattenbruk 
ska enligt 3 kap 5 § i miljöbalken så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
försvåra näringarnas bedrivande.

Kommentar:  Skyddsvärda uppväxt- och rekryteringsområden för kommersiellt viktiga 
arter finns i hela kustområdet, men det saknas underlag för att avgränsa de viktigaste av 
dessa som riksintresse (citat ur Fiskeriverkets utredning Finfo 2006:1; referens 8). I utred-
ningen finns inte något särskilt utpekat riksintresseområde för fisket vid Hunnebostrand. 
Riksintresset påverkas därför ej.
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•  Mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av 
områdenas natur- eller kulturvärde eller med hänsyn till friluftslivet ska enligt 3 kap 6 § 
i miljöbalken så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller 
kulturmiljön.

Kommentar: Föreslagen åtgärd bedöms inte skada natur- eller kulturmiljön på något 
påtagligt sätt. Byggnader av kulturellt intresse utmed hamnområdet kommer att bli mer 
säkrade mot sättningsskador.  Ej heller påverkas några fritidsintressen negativt. 

•  Anläggningsområdet för tryckbanken ligger tillsammans med vidsträckta omgiv-
ningar inom riksintresseområde för både rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2§ i miljöbalken 
som inom riksintresset ”obruten kust” enligt  4 kap 3§ i miljöbalken.

Kommentar:   Projektet bedöms inte skada riksintressena på något sätt.

•  Strandskydd enligt 7 kap 13-18 §§ miljöbalken omfattar land- och vattenområdet 
vid havet, insjöar och vattendrag intill åtminstone 100 meter från strandlinjen vid normalt 
medelvattenstånd. Inom detta område får inte byggnader uppföras eller grävningsarbeten 
utföras för sådana byggnader, eller andra åtgärder utföras som kan förhindra allmänhetens 
åtkomst av området eller väsentligen försämra livsvillkoren för djur- och växtarter.

Kommentar: Anläggningsområdet för tryckbanken omfattas ej av strandskydd. 

Fig 4.  Områden av riksintresse för naturvård samt friluftsliv i förhållande till området med tryckbanken 
(rödmarkering). 
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•  Uppförande, ändring mm av anläggningar i vattenområden omfattas av lagen om 
vattenverksamhet enligt 11 kap 2 och 9 §§ miljöbalken.

Kommentar:  Anläggningar i havet, som ändrar vattnets djup och läge är i regel tillstånds-
pliktiga vattenverksamheter. Tillstånd prövas i Mark- och miljödomstolen.

NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL

Planerad åtgärd bedöms beröra följande miljömål.

•  Hav i balans samt levande kust och skärgård: Västerhavet ska ha en långsiktigt 
hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård 
ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. 
Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård bedrivs så att en hållbar 
utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar. 
Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

Kommentar:  Den planerade tryckbankens stenytor kommer att fungera som en ny hårdbotten 
varpå marina alger och djur snabbt kommer att kolonisera och bilda värdefulla ekosystem. 

•  Ingen övergödning: Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon 
negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjlig-
heterna till allsidig användning av mark och vatten. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet 
ska nås inom en generation.
 
Kommentar:  Föreslagen tryckbanksutfyllnad av stenmassor medför inget utsläpp av nä-
ringsämnen och följaktligen ingen övergödning.

•  Giftfri miljö: Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller ut-
vunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 
Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

Kommentar: Endast rena massor av stenkross skall användas.

•  Ett rikt växt- och djurliv: Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på 
ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosys-
tem samt deras funktioner och processer skall värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt 
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha tillgång till en 
god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och 
välfärd.

Kommentar: Nuvarande sedimentbotten ersätts med hårdbotten av stenkross, vilket skapar 
en rikare och mer mångfaldig marin flora och fauna.

•  God bebyggd miljö: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö samt medverka till en lokalt och globalt god miljö. Natur- och kulturvärden 
ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på 
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ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 
resurser främjas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

Kommentar:  Skyddsåtgärderna innebär ett betydligt säkrare boende i Hunnebostrand.

MILJÖKVALITETSNORMER (MKN)

MILJÖKVALITETSNORMER - LUFT

Miljökvalitetsnormerna anger de förorenings- eller störningsnivåer som människor eller 
naturen kan utsättas för utan olägenheter av betydelse, och som inte får överskridas eller 
underskridas efter en viss angiven tidpunkt.  

Det ska säkerställas att föreslagna åtgärder inte medför att reglerna i förordningen om miljök-
valitetsnormer i utomhusluft överskrides. Miljökvalitetsnormer finns för halter av kväveoxid, 
svaveldioxid, kolmonoxid, bly, partiklar (PM 10, kvävedioxid, bensen och ozon). Halterna av 
kvävedioxid, bly, kolmonoxid och partiklar härrör från biltrafik. Halterna av luftföroreningar 
utmed gatorna inom och kring planområdet bedöms i huvudsak och under stora delar av året 
vara relativt låga, men inga mätningar är gjorda.

Kommentar:   De utsläpp som förekommer i samband med projektet kommer främst från 
de arbetsmaskiner och materialtransporter med bil eller pråmar, som behövs vid spontning 
samt utläggandet av tryckbank. Vid utläggning av fyllnadsmassorna kan mindre mängder 
damm förekomma i hamnen. Miljökvalitetsnormerna bedöms inte överskridas vid åtgärdernas 
genomförande.

  
MILJÖKVALITETSNORMER - BULLER

Naturvårdsverkets hittillsvarande riktvärde för trafikbuller vid yttervägg på bostäder är 55 
dBA. Helt nyligen har emellertid Boverket på regeringens begäran framfört nya tolkningar 
för riktvärden för buller i samband med bostadsbyggande. Tolkningen öppnar för mer buller 
från trafiken vid uppförande av nya bostäder - högst 65-70 dBA. Men då måste bullernivån 
på den andra tysta sidan av bostaden begränsas till 45-50 dBA. Med dessa tankar blir buller-
faktorn knappast något hinder för uppförande av bostäder intill trafikerade vägar och gator.

Trafikbuller kan dock orsaka sömnstörningar, irritation, stress, huvudvärk, sämre inlärnings-
förmåga, högt blodtryck och en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.

Kommentar:  Periodiskt buller genereras i huvudsak från arbetsmaskiner/fartyg under 
anläggningstiden vid utläggning av tryckbanksmaterial. Kraftigare och stötvis buller av 
mer ihållande karaktär uppkommer när stålspont skall drivas ner i bottnen. Störningarna 
är tidsbegränsade och bedöms ändå som acceptabla förutsatt att bullrande arbeten ej sker 
nattetid, inom normal arbetstid och helst utanför turistsäsongen. 
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MILJÖKVALITETSNORMER - VATTEN

De vattenförekomster som berörs av tryckbankarna är Hunnebostrand skärgård SE582665-
111706 och av deponering av schaktmassorna Sotefjorden SE582700-110451.

Normerna för vattenresurser är av målkaraktär och syftar till att en viss vattenkvalitet skall 
uppnås vid en viss angiven tidpunkt i framtiden. Anläggningsområdet för tryckbankarna och 
deponering av schaktmassor omfattas av dessa normer. Analyser av området visar på höga 
halter av  Zn, Cu, Cd och Pb (se Bilaga 2).

Enligt normerna skall god ekologisk status uppnås 2021 och god kemisk status 2015. Före-
slagna åtgärder utgör ej hinder för att dessa mål skall kunna uppnås. Ett utbyte av nuvarande 
sedimentbotten i hamnen med sten gynnar i stället den ekologiska statusen.

GÄLLANDE PLANER

• Föreslagen tryckbank och brygga följer gällande detaljplan 14-HUN-7 från 1954.

Arbete pågår med framtagande av en nya detaljplanen:Gamla Hunnebo, Hunnebo 1:647 och 
Ellene 1:383, Hunnebostrand. 

Syftet med denna är att skapa en aktualiserad detaljplan i Hunnebostrands äldsta område 
närmast hamnen. Detaljplanen ska vara ett tydligt beslutsunderlag för en hållbar utveckling, 
där kulturmiljön ges ett juridiskt skydd samtidigt som verksamheter och handel inom pla-
nområdet har stöd i planen. Vidare är målsättningen att kommunens handläggning av ärenden 
inom gamla Hunnebostrand ska bli enklare och att kommunen ska ha tydliga riktlinjer till 
fastighetsägare och verksamhetsutövare vid önskemål om förändring.

Nuvvarande status: 2018-11-22 återremitterade kommunfullmäktige förslaget till bygg-
nadsnämnden för fortsatt handläggning. 


