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INLEDNING

Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är framtagen inför upprättande av en detaljplan för området vid ”Gamla salteriet” Rönnäng 1:139, 1:153 m fl fastigheter. I samrådsskedet
har kommunen tagit ställning till att projektet kan komma att innebära betydande miljöpåverkan,
varvid krav på upprättande av en MKB föreligger.

1.1

SYFTE OCH AVGRÄNSNING AV MKBn

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår i planhandlingarna för detaljplanen och är därmed en del av beslutsunderlaget. Planbeskrivningen innehåller en komplett beskrivning av föreslagna förändringar inom planområdet, medan miljökonsekvensbeskrivningen innehåller en mer
sammanfattad beskrivning av planens innehåll. I MKB:n läggs tonvikten på beskrivning av den
miljöpåverkan som planen ger upphov till. För att få en så bra förståelse som möjligt för de
planerade förändringarna bör planbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning läsas tillsammans.
Miljökonsekvensbeskrivningen skall belysa de direkta och indirekta effekter som planförslaget
kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö,
dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning
med material, råvaror och energi. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa
effekter på människors hälsa och miljön.
För att möjliggöra en bedömning av konsekvenserna för det fall planen inte blir antagen, beskrivs
även effekterna av ett nollalternativ, dvs bibehållande av nuvarande situation.
MKBn har avgränsats till att omfatta de frågor som bedömts som mest väsentliga vid prövning av
planen. Geografiskt har studien i huvudsak begränsats till detaljplaneområdet med angränsande
omgivning. Enligt samråd mellan Tjörns kommun och Länsstyrelsen skall avgränsningen av MKB:n
innefatta frågor som rör: geoteknik, riksintresset enligt 4 kap miljöbalken, planförslagets påverkan på vattenmiljön - speciellt frågor som rör föroreningar, stabilitet och marinbiologi samt att
identifierar faktorer som har betydelse för om planerade åtgärder i vattenområdet går att genomföra.
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1.2

METODER

För kartläggning av bottenförhållandena genomfördes en undersökning med ekolodsplotter (200/
35 kHz) samt chirpad sidescan sonar (420-470 kHz). Sonarbilderna granskades med avseende
på eventuell förekomst av marinarkeologiskt intressanta objekt.
Bottnens flora, fauna och substrat har också inspekterats med en ROV-farkost (Remotely Operated Vehicle), dvs en fjärrstyrd undervattensfarkost med inbyggd videokamera. Från videofilmen
har representativa stillbilder tagits ut för redovisning i denna MKB. Fältarbetet genomfördes
2010-03-29.
Sedimentprover i läge för piren har tagits med Ekmanhuggare.
Undersökning av bottenförhållandena i angränsande områden har också gjorts vid flera andra tillfällen
(referens 11-14), vilka också utgör underlag till föreliggande MKB.
Landmiljön har inventerats främst med avseende på vegetation. Området har också flygfotograferats
från 150-200 m höjd.

Fig 1. MiniROV-farkosten med kontrollsystem och undervattensnavigation. Farkosten har ett maximalt
dykdjup till 300 m och drivs av tre propellrar. Högsta hastighet är hela 4,5 knop, vilket är en stor fördel
vid strömt vatten.
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OMRÅDESBESKRIVNING

Rönnäng är beläget vid sydvästra Tjörn och angränsar i söder mot Marstrandsfjorden. Samhället
har anor från 1700-talet då små fiskesamhällen växte fram vid Stansvik, Ropekullen, Kårevik
och Båtevik under sillperioden. Efter kommunreformen 1952 utvecklades Rönnäng till centralort
för sydvästra Tjörn. Samhällets bebyggda miljö ändrade då karaktär med moderna tegelvillor
och flerbostadshus som kompletterade den äldre träbebyggelsen.
Aktuellt planområde är ett industriområde med Rönnängs motor AB, som numera är avvecklat.
Här bedrevs reparations- och serviceverksamhet för marina fartygsmotorer. Företagets ena verkstadslokal var tidigare ett sillsalteri - därav arbetsnamnet ”gamla salteriet”.
Astrids Fisk AB är ett större fiskberedningsföretag beläget norr om Gamla salteriet.
Rönnängs varv (V.T. Löfbergs slip och båtvarv) är beläget söder om gamla salteriet. Befintliga
byggnader idag utgörs av båthall, mekaniskverkstad, snickeriverkstad och sliphus. Även för
detta område pågår detaljplanering för bostadsbebyggelse och småbåtshamn.

Fig 2. Översiktskarta med markering för aktuellt område.
6

Fig 3 Flygfoto över området från 2009-05-30.
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

3.1

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

MILJÖBALKENS 2 KAP
•
Försiktighetsmått: Alla som planerar vidta en åtgärd skall också utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga,
hindra eller motverka att åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Kommentar:
Om föreslagna geotekniska stabiliseringsåtgärder och räddningsverkets
synpunkter beaktas bedöms planen inte medföra sådan skada eller olägenhet.
•
Bästa möjliga teknik och kunskap: Vid yrkesmässig verksamhet skall bästa möjliga
teknik användas för att undvika skador. Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamheten eller
åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.
Kommentar:
Vid genomförande av planen förutsätts anlitade entreprenörer tillämpa
bästa teknik samt ha goda erfarenheter från liknande byggnationer.
•
Val av plats: Platsvalet har stor betydelse för vilka miljöeffekter en åtgärd får. Enligt 2 kap
6 § miljöbalken skall för alla åtgärder en sådan plats väljas att ändamålet kan uppnås med minsta
intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.
Kommentar:
I gällande ÖP anger kommunen beträffande Rönnäng, Bleket och Klädesholmen att de äldre detaljplanerna i samhällenas centrala delar bör ersättas med nya
detaljplaner som dels tillgodoser behovet av utveckling, dels säkrar de kulturhistoriska
värdena.
•
Hushållnings- och kretsloppsprincipen: Alla som bedriver verksamhet eller vidtar en
åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och
återvinning.
Kommentar:
För byggnader och anläggningar inom planen förutsätts att för miljön
lämpligaste material används.
•
Produktval eller substitutionsprincipen: Alla som bedriver verksamhet eller vidtar en
åtgärd skall ersätta materiel eller produkter, som kan antas medföra risker för människors hälsa
eller miljön, med likvärdig materiel eller produkter, som kan antas medföra mindre sådana risker.
Kommentar:
För anläggningar inom planen förutsätts att de för miljön lämpligaste
byggmaterialen prioriteras och används.
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•
Rimlighetsavvägning: Kraven på de allmänna hänsynskraven gäller i den utsträckning
det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.
Kommentar:
Planområdet ligger inom Rönnängs exploaterade områden. Ur ett samhällsperspektiv framstår nyttan som uppenbar då nuvarande industriområdena Rönnängs motor
och förmodligen även Rönnängs båtvarv omvandlas till attraktiva miljöer med bostäder och
småbåtsbryggor med en naturlig integrering till området med restaurangen vid Kalvesund.
•
Ansvar för skadad miljö: Enligt 8 § alla som bedriver eller har bedrivit eller vidtagit en
åtgärd som medför skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten
har upphört.
Kommentar:
Uppkommer skador på allmän eller enskild egendom under anläggningsarbetena kommer detta att behandlas som ett skadeståndsärende.
•
Slutavvägning: 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:
Planförslaget bedöms ej innebära risk att människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller att miljön försämras avsevärt.

3.2

BESTÄMMELSER OCH RESTRIKTIONER

Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden
•
Mark- och vattenområden ska enligt 3 kap 1 § i miljöbalken användas för det eller de
ändamål områdena är mest lämpade för med hänsyn till deras beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges den användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning.
Kommentar:
Planområdet ingår ej i område av riksintresse för naturvård, friluftsliv eller kulturmiljö (se kartan på nästa sida). Planförslaget bedöms utgöra en lämplig
användning av området med hänsyn till dess beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov av båtplatser och kustnära boende.
•
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
15). I utredningen finns inte något särskilt utpekat riksintresseområde för fisket vid Rönnäng, men däremot i Marstrandsfjorden, vilket således inte berörs av projektet.
9

Fig 4. Strandskydd samt områden av riksintresse i förhållande till planområdets läge (rödmarkering). Från Länsstyrelsens GIS-databas.

Planområdet
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•
Mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt pga områdenas natureller 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:
Föreslagna anläggningar bedöms inte skada natur- eller kulturmiljön
på något påtagligt sätt. Ej heller påverkas några fritidsintressen negativt.
Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i
landet
•
Inom kustområdena och skärgårdarna från Brofjorden till Simpevarp får fritidsbebyggelse
komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda
skäl får dock annan fritidsbebyggelse komma till stånd.
Kommentar:
är inte aktuell.

Planområdet ingår i ovanstående område, men någon fritidsbebyggelse

Skydd av områden
•
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: Det aktuella planområdet omfattas ej av strandskydd (se blå linje i fig 4).
•
Vattenverksamhet: Uppförande, ändring mm av anläggningar i vattenområden omfattas
av lagen om vattenverksamhet enligt 11 kap 2 och 9 §§ miljöbalken.
Kommentar:
samhet.

3.3

Anläggande av småbåtshamnar är i regel tillståndspliktig vattenverk-

NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL

Planförslaget 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.
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Kommentar: Den planerade utökade hamnanläggningen berör främst vegetationsfattig
grundbotten med finsediment, sand, skal och grus. Målsättningen äventyras ej.
•
Ingen övergödning: Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon
negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås
inom en generation.
Kommentar: Tillkomsten av ett mindre antal fritidsbåtar i den planerade utökade hamnen
kan indirekt ge mindre utsläpp av närsalter. Övergödningseffekten på den marina miljön i
området härav bedöms bli närmast obetydlig då båtar i sig inte medför närsaltutsläpp.
•
Giftfri miljö: Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av
samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Inriktningen är att
miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.
Kommentar: Förorenade massor på land skall omhändertas och transporteras bort till
lämplig avfallsanläggning innan anläggningsarbetena påbörjas.
Småbåtsverksamheter medför mer eller mindre diffust läckage av giftiga ämnen från
bottenfärger och eventuellt från impregneringsmedel i bryggorna. Mindre spill av drivmedel och olja kan förekomma oavsiktligt, temporärt och i ringa omfattning då det rör sig
om ett fåtal båtar som tillkommer. Planförslaget strider ej mot målet i den mån giftiga
impregneringsmedel ersätts med mer miljövänligare medel. Båtbranschen blir allt mer
uppmärksammad på miljöproblemen och utvecklar alternativa och mindre giftiga bottenfärger. Fyrtaktsmotorer blir också vanligare och är betydligt mer skonsamma mot miljön
än tvåtaktsmotorer.
•
Ett rikt växt- och djurliv: Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett
hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystem 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:
Varken på land eller i vattnet finns vegetationsytor eller fauna som har
någon betydelse i detta sammanhang. En stenpir i planerat utförande kommer att öka
mångfalden och artrikedomen, jämfört med nuvarande bottenyta som tas i anspråk.
•
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 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:
Genomförande av planförslaget innebär en betydande och positiv utveckling med kustnära boende och goda möjligheter till rekreation. Jämfört med nulägets
industrimark skapas istället en bättre planerad och väl bebyggd boendemiljö.
12
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3.4

MILJÖKVALITETSNORMER (MKN)

MILJÖKVALITETSNORMER - LUFT
Enligt miljöbalkens 5 kap 3§ skall miljökvalitetsnormer beaktas vid planering och planläggning.
Det ska säkerställas att föreslagna åtgärder inte medför att reglerna i förordningen om miljökvalitetsnormer 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:
Jämfört med ett nollalternativ med industriella verksamheter så innebär planens genomförande minskade utsläpp av luftföroreningar. Även förbättrad teknik
med bl a värmepumpar samt snålare drivmedelsförbrukning och bättre förbränning i såväl nyare bilar som båtmotorer bidrar till att miljökvalitetsnormerna inte överskrids.

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 bullerfaktorn
knappast något hinder för uppförande av bostäder intill trafikerade vägar och gator.
Trafikbuller kan dock orsaka sömnstörningar, irritation, stress, huvudvärk, sämre inlärningsförmåga, högt blodtryck och en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.
Kommentar:
Trafikbuller från i huvudsak personbilar på tillfartsvägen mot färjeläget
kommer att öka med motsvarande antal bilar till och från parkeringar respektive planområdets nya bostäder. Planen medför knappast att normer för buller överskrides.
Bullerstörningar uppkommer temporärt från arbetsmaskiner/fartyg under anläggningstiden. Störningarna bedöms dock som acceptabla förutsatt att bullrande arbeten ej sker
nattetid.
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MILJÖKVALITETSNORMER - VATTEN
Vattenmyndigheten kartlägger och beskriver tillståndet för alla vattenförekomster i Sverige. För
ytvatten anges dels ekologisk status, dels kemisk status. Detta arbete ligger sedan till grund för
beslut om vilka miljökvalitetsnormer som skall fastställas för respektive område och vid vilken
tidpunkt de senast skall var uppfyllda. Miljökvalitetsnormerna anger de kvalitetskrav som gäller
för varje vattenförekomst. Nedan återges relevanta parametrar från databasen VISS angående
Marstrandsfjorden, som även omfattar havsvattnet kring Rönnäng. Hur vattenförekomsten berörs av detaljplaneförslaget kommenteras med kursiv stil.
VATTENFÖREKOMST Marstrandsfjorden: EU_CD SE575340-113000

Fig 5. Vattenförekomsten Marstrandsfjordens utbredning.

Ekologisk status
Status 2009:
Kvalitetskrav:

Måttlig ekologisk status
God ekologisk status 2021.

Den ekologiska statusen i ytvattenförekomsten har klassificerats till måttlig, otillfredsställande
eller dålig och Vattenmyndigheten har bedömt att det finns skäl att fastställa miljökvalitetsnormen
till god ekologisk status med tidsfrist till 2021 (4 kap 9 § vattenförvaltningsförordningen och 3
kap 1 § andra stycket NFS 2008:1). Det är ekonomiskt orimligt och/eller tekniskt omöjligt att
vidta de åtgärder som skulle behövas för att uppnå god ekologisk status 2015. Om alla möjliga
och rimliga åtgärder vidtas kan god ekologisk status förväntas uppnås 2021.
Undantag:
Tidsfrist:
Skäl

Övergödning
2021
Naturliga förutsättningar
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Övergödning av vattenmiljön har fler effekter och det kommer att kräva flera åtgärdsinsatser
under en längre tid innan vattenförekomsten uppnår god ekologisk status. Det är därför tekniskt
omöjligt att åtgärdernas effekt uppnås till 2015. Övergödningsproblemen kan förstärkas av de
fysiska förändringarna av vattenmiljön. För att de biologiska kvalitetsparametrar som påverkas
av övergödning ska uppnå god status behövs stegvis kombinerade åtgärder. Arbetet med planering, genomförande av åtgärder och att åtgärdens effekt uppnås kommer att ta tid, och därför har
vattenförekomsten fått tidsfrist 2021. Gemensamma internationella minskningar av näringsämnestillförseln har stor betydelse för att minska påverkan på de svenska kustvattnen.
Kommentar:
Databasens redovisning av övergödningsproblematiken saknar en sammanvägning av de nya rön som tyder på att närsaltöverskott är en effekt av ekologisk
obalans genom främst överfiske. Uppsatta mål kommer därför aldrig att uppnås om inte
de naturliga fiskpopulationerna utmed Bohuskusten först återskapas.
Planens förslag till utbyggnad med anslutning till kommunalt vatten och avlopp innebär
att miljökvalitetsnormen inte överskrides.
Kemisk status (exklusive kvicksilver)
Status2009
God kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
God kemisk ytvattenstatus 2015
Miljökvalitetsnormer för kemisk ytvattenstatus ska fastställas till god kemisk ytvattenstatus. (NFS
2008:1 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten 3 kap. 4§).
Kommentar:
ytvattenstatus.

Föreslagna åtgärder mot markföroreningar medverkar till god kemisk

Skyddade områden
EUID
Område
SE0520176
Pater Noster-skärgården
SE0520036
Sälöfjorden

Kvalitetskrav
Gynnsam bevarandestatus
Gynnsam bevarandestatus

Ekologisk status
Värde
Klassificering
Måttlig
Data från provtagning av makroalger i vattenförekomsten visar på ”hög status” medan data från
växtplankton och bottenfauna visar på ”måttlig status”. Den ekologiska statusen bedöms således
vara ”måttlig”. Även siktdjup visar på ”måttlig status” vilket ger stöd för bedömningen.
Kommentar:
gativt.
Kemisk status
Värde
Klassificering

Planens genomförande kommer inte att påverka nuvarande status ne-

Uppnår ej god
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I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet, det vill säga den tillåtna halten,
för kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (ug/kg). I Sverige idag överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten.
Under lång tid har utsläpp av kvicksilver skett i både Sverige och utomlands. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna i vattnet är för höga är internationella luftnedfall. Trots Sveriges
insatser för att minska utsläppen av kvicksilver kan vi inte förvänta oss några förändringar inom
en snar framtid. Det går oftast bra att äta fisk som kommer från ett vatten där kvicksilverhalten
överskrider EG:s gränsvärde på 20 mikrogram per kilogram. Livsmedelsverket har tagit fram
kostrekommendationer som gäller för fisk. Det finns riktade råd till gravida och ammande kvinnor. Fisk som livsmedel har ett allmänt EU-gemensamt gränsvärde (förordning 1886/2006) på
0,5 milligram per kilogram (mg/kg). Vissa fiskarter, såsom gädda, ål och hälleflundra, har ett
högre gränsvärde på 1,0 milligram per kilogram (mg/kg).
Provtagning av miljögifter saknas för vattenförekomsten. Den kemiska statusen bedöms som
God status.
Kommentar:

Nuvarande status påverkas ej negativt av planens genomförande.

Kemisk status (exklusive kvicksilver)
Värde
Klassificering
God
Den hittills utförda kartläggningen har inte kunnat påvisa att statusen i vattenförekomsten är försämrad till följd av påverkan från miljögifter. För ytterligare information beträffande bedömningen av miljögifter - se miljöproblem och risk. Observera att bedömningen är en expertbedömning och behöver utredas i nästa förvaltningscykel.
Kommentar:
Sedimentprover visar på att vattenområdet har låga föroreningshalter.
Planförslaget innebär ej att normen överskrids.
Växtplankton
Värde
Klassificering

Måttlig

Bedömningen baseras på 3 års klorofyllmedelvärden (2004-2006) (jun-aug). Bohuskustens kustkontrollprogram, station: Åstol. Data är sammanställt av SMHI (ver. 2007-12-21).
Kommentar:

Nuvarande status påverkas ej negativt av planens genomförande.

Klorofyll a
Värde
Klassificering
Måttlig
Bedömningen baseras på 3 års medelvärden (2004-2006) (jun-aug). Bohuskustens kustkontrollprogram, station: Åstol Data är sammanställt av SMHI (ver. 2007-12-21).
Kommentar:

Nuvarande status påverkas ej negativt av planens genomförande.
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Makroalger och gömfröiga växter
Värde
Klassificering
God
Bedömningen är baserad på en inventering av makroalger och marin fauna i Bohuslän år 2000
(Pater Noster) (4 stationer). Underlagsmaterialet sammanställt av M. Blomqvist (HAFOK).
Kommentar:
Nuvarande status påverkas sannolikt positivt genom tillkomst av nya
hårdbottenytor från bl a planerad vågbrytare och brygga.
Bottenfauna
Värde
Klassificering

Måttlig

Denna vattenförekomst är samklassad med M Bohusläns skärgårds kustvatten, Sotefjorden och
Mollöfjorden som tillhör samma vattentyp. Bedömningen baseras på 5 provtagningsstationer
med data från 2006: LYSE 7, LYSE 3, LYSE 5, HÄRÖN samt MARSTRANDFJ. Underlagsmaterialet sammanställt av M. Blomqvist (HAFOK).
Kommentar:
Nuvarande status påverkas sannolikt positivt genom tillkomst av nya
hårdbottenytor från bl a planerad vågbrytare och brygga.
Syrgas
Värde
Klassificering
God
Bedömningen baseras på 3 års medelvärden (2004-2006). Bohuskustens kustkontrollprogram,
station: Åstol. Data sammanställt av SMHI (ver. 2007-12-21)
Kommentar:
Bottnen innanför vågbrytaren kan, beroende på utformning, eventuellt i
mindre omfattning och under kortare perioder påverkas av svavelbakterier med syrebrist i och
under sedimentytan. Företeelsen bedöms emellertid ej förändra vattenförekomstens status.
Siktdjup
Värde
Klassificering
Måttlig
Bedömningen baseras på 3 års medelvärden (2004-2006) (jun-aug). Bohuskustens kustkontrollprogram, station: Åstol. Data sammanställt av SMHI (ver 2007-12-21).
Kommentar:

Nuvarande status påverkas ej negativt av planens genomförande.

Totalmängd kväve - sommar
Värde
Klassificering
Hög
Bedömningen baseras på 3 års medelvärden (2004-2006) för månaderna jul-aug. Bohuskustens
kustkontrollprogram, station: Åstol. Data är sammanställt av SMHI (ver. 2007-12-21).
Kommentar:

Nuvarande status påverkas ej negativt av planens genomförande.
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Totalmängd kväve - vinter
Värde
Klassificering
Hög
Bedömningen baseras på 5 års medelvärden (2004-2008) för månaderna dec-mars. Bohuskustens kustkontrollprogram, station: Åstol. Data är sammanställt av SMHI (ver. 2008-10-22).
Kommentar:

Nuvarande status påverkas ej negativt av planens genomförande.

Totalmängd fosfor - sommar
Värde
Klassificering
Hög
Bedömningen baseras på 3 års medelvärden (2004-2006) för månaderna jul-aug. Bohuskustens
kustkontrollprogram, station: Åstol. Data är sammanställt av SMHI (ver. 2007-12-21).
Kommentar:

Nuvarande status påverkas ej negativt av planens genomförande.

Totalmängd fosfor - vinter
Värde
Klassificering
God
Bedömningen baseras på 5 års medelvärden (2004-2008) för månaderna dec-mars. Bohuskustens kustkontrollprogram, station: Åstol. Data är sammanställt av SMHI (ver. 2008-10-22).
Kommentar:

Nuvarande status påverkas ej negativt av planens genomförande.

Löst oorganiskt kväve (DIN) - vinter
Värde
Klassificering
God
Bedömningen baseras på 5 års medelvärden (2004-2008) för månaderna dec-mars. Bohuskustens kustkontrollprogram, station: Åstol. Data är sammanställt av SMHI (ver. 2008-10-22).
Löst oorganiskt fosfor (DIP) - vinter
Värde
Klassificering
Hög
Bedömningen baseras på 5 års medelvärden (2004-2008) för månaderna dec-mars. Bohuskustens kustkontrollprogram, station: Åstol Data är sammanställt av SMHI (ver. 2008-10-22).
Övergödning
Värde
Klassificering
Ja
Enligt den svenska rapporteringen till OSPAR 2007 finns det övergödningsproblem med förhöjda halter av näringsämnen både i Skagerraks och Kattegats kustnära vatten.
Kommentar:
Se kommentar om ”övergödning” ovan.
Miljögifter
Värde
Klassificering

Ja
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I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet, det vill säga den tillåtna halten,
för kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram ( µg/kg). I Sverige idag överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Under lång tid har
utsläpp av kvicksilver skett i både Sverige och utomlands. Den främsta anledningen till att
kvicksilverhalterna i vattnet är för höga är internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att
minska utsläppen av kvicksilver kan vi inte förvänta oss några förändringar inom en snar framtid.
Det går oftast bra att äta fisk som kommer från ett vatten där kvicksilverhalten överskrider EG:s
gränsvärde på 20 mikrogram per kilogram. Livsmedelsverket har tagit fram kostrekommendationer
som gäller för fisk. Det finns riktade råd till gravida och ammande kvinnor. Fisk som livsmedel
har ett allmänt EU-gemensamt gränsvärde (förordning 1886/2006) på 0,5 milligram per kilogram (mg/kg). Vissa fiskarter, såsom gädda, ål och hälleflundra, har ett högre gränsvärde på 1,0
milligram per kilogram (mg/kg).
Kommentar:
påvisas.

Påverkas ej av planen då inga onormala kvicksilverhalter har kunnat

Miljögifter (exklusive kvicksilver)
Värde
Klassificering
Nej
Inom denna vattenförekomst avrinningsområde finns inga idag kartlagda källor med sådant utsläpp att de bedöms påverka vattenförekomsten negativt avseende miljögifter. Observera att
bedömningen är en expertbedömning och behöver utredas i nästa förvaltningscykel.
Kommentar:
Då markföroreningar på land avses saneras blir urlakningen till havet
mindre jämfört med nuläget.
Främmande arter
Värde
Klassificering
Ja
Det finns ett stort antal främmande arter som är helt eller delvis etablerade utmed den svenska
västkusten. En del av dessa är sk invasiva vilket betyder att de kan tränga undan etablerade
inhemska arter. Underlaget är dock för osäkert för att kunna dra några slutsatser om påverkan
på ekologisk status. Detta måste utredas ytterligare. I referenslistan till denna klassning finns en
lista med exempel på några av de viktigaste främmande arterna som är eller kan komma att
utgöra ett hot mot de ”naturliga” ekosystemen.
Kommentar:
De främmande arter som i nuläget har identifierats i området är japanska jätteostron, amerikansk kammanet, agarsnärja och sargassosnärja. Risken för hittransport av främmande arter genom fler fritidsbåtar bedöms vara liten.

Punktkällor - Påverkanskällor
Värde
Klassificering
Osäker påverkan
Som ett första steg i arbetet med att identifiera betydande påverkan från punktkällor har följande
anläggningar definierats i vattenförekomsterna: IPPC-anläggningar (omfattas av IPPC-direkti19
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vet, Integrated Pollution Prevention and Control (96/61/EG) samt Förordning om översyn av
vissa miljöfarliga verksamheter (SFS 2004:989) UWWT-reningsverk (Urban Waste Water
Treatment - omfattas av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse för reningsverk
med >2000 personekvivalenter) MIFO- objekt riskklass 1 från arbetet med förorenade områden som kommunicerats med den ansvarige. Allteftersom kartläggningsarbetet fortsätter och
mer detaljerade analyser utförs kan fler punktkällor komma att läggas till som betydande föroreningar och andra kanske faller bort.
Kommentar:

Berörs ej av planen med anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Risk att Ekologisk status/potential inte uppnås 2015
Värde
Klassificering
Risk
Vattenförekomsten uppnår inte god ekologisk status. Det finns ett antal miljöproblem som kan
vara orsaken till detta . Det är osäkert om åtgärder för att komma tillrätta med dessa problem
hinner få önskvärd effekt till år 2015. I vissa fall behöver även kunskapsunderlaget förbättras för
att rätt åtgärder ska kunna vidtas.
Kommentar:
planen.

Någon risk föreligger ej genom de verksamheter som planeras inom

Risk att Kemisk status inte uppnås 2015
Värde
Klassificering
Risk
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet, det vill säga den tillåtna halten,
för kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram ( µg/kg). I Sverige idag överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Under lång tid har
utsläpp av kvicksilver skett i både Sverige och utomlands. Den främsta anledningen till att
kvicksilverhalterna i vattnet är för höga är internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att
minska utsläppen av kvicksilver kan vi inte förvänta oss några förändringar inom en snar framtid.
Det går oftast bra att äta fisk som kommer från ett vatten där kvicksilverhalten överskrider EG:s
gränsvärde på 20 mikrogram per kilogram. Livsmedelsverket har tagit fram kostrekommendationer
som gäller för fisk. Det finns riktade råd till gravida och ammande kvinnor. Fisk som livsmedel
har ett allmänt EU-gemensamt gränsvärde (förordning 1886/2006) på 0,5 milligram per kilogram (mg/kg). Vissa fiskarter, såsom gädda, ål och hälleflundra, har ett högre gränsvärde på 1,0
milligram per kilogram(mg/kg). Provtagning av miljögifter saknas i vattenförekomsten. Det finns
i dagsläget inga identifierade påverkansfaktorer som skulle kunna utgöra ett hot mot den kemiska statusen i vattenförekomsten.
Kommentar:

Bedöms ej påverkas av planen.

Risk att Kemisk status (exklusive kvicksilver) inte nås till 2015
Värde
Klassificering
Ingen risk
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Inom denna vattenförekomst avrinningsområde finns inga idag kartlagda källor med sådant utsläpp att de bedöms påverka vattenförekomsten negativt avseende miljögifter. Observera att
bedömningen är en expertbedömning och behöver utredas i nästa förvaltningscykel.
Kommentar:

3.5

Bedöms ej beröras av planen.

GÄLLANDE PLANER

För planområdet gäller en byggnadsplan för Rönnängs fiskeläge upprättad 1966 och reviderad
1967-01-11, samt kommunens översiktsplan (ÖP 03) antagen av kommunfullmäktige 200303-13.
ÖP 2003 anger beträffande Rönnäng, Bleket och Klädesholmen att de äldre detaljplanerna i
samhällenas centrala delar bör ersättas med nya detaljplaner som dels tillgodoser behovet av
utveckling, dels säkrar de kulturhistoriska värdena. Inom de äldre bebyggelsemiljöerna skall
om- och tillbyggnader ske varsamt och eventuella nya hus anpassas till omgivande miljö. Tillkommande bebyggelse skall prövas i detaljplan.

Fig 6. Flygfoto från norr över området (röd inramning) samt Stansviks industriområde.
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4
4.1

PLANFÖRSLAG
FÖRESLAGEN UTFORMNING

Detaljplaneförslaget (se fig7A-B) skall kunna inrymma följande i korthet beskrivna åtgärder/
anläggningar:
Befintliga verkstadslokaler rivs för att marken och omgivande ytor skall kunna användas för
bostäder. Markytor med förorenad jord schaktas därvid av och förorenade massor transporteras bort för omhändertagande vid lämplig avfallsanläggning.
Befintlig brygga rivs och en pirarm anläggs av stenmassor för att kunna bilda vågskydd till en
mindre hamnanläggning. Mindre och utjämnande fyllnader längs strandkanten utförs för att kunna
beklädas med trädäck eller liknade. Detta skall kunna användas som gångdäck försett med
förtöjningsanordningar för ca 6-8 fritidsbåtar. Någon båtupptagning skall ej ske inom planen.

4.2

ALTERNATIV UTFORMNING

Enligt MB 6 kap.12§ skall förutom föreslagen utformning, även rimliga alternativ identifieras,
beskrivas och bedömas med hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd. I föreliggande
fall bestäms hamnens läge av rådande djupförhållanden och befintlig strandkontur (se fig 10-11).
En alternativ utformning är då att den fasta piren ersätts med en flytande vågbrytare. Nackdelen
är att platsen (samt södra delen av Astrids Fisk) är den mest utsatta för hård västlig sjö i Rönnängsområdet. Det ställer mycket stora
krav på en extra bred och tung vågbrytare, som dessutom får vågorna direkt
in mot långsidan. Erfarenheter från en
liknande anordning vid Havsporten i
norra Skärhamn talar för att alternativet
är klart olämpligt, då denna hamn i nuläget är fullkomligt obrukbar.
Fig t h: Flygfoto över Havsporten med den
oanvändbara flytande vågbrytaren.
Landgången är borttagen för att undvika
olyckor.

4.3

NOLLALTERNATIVET

Ett nollalternativ innebär en analys av vad som inträffar eller inte inträffar i det aktuella området,
om den föreslagna detaljplanen ej antages. I det här fallet innebär det att de planerade anläggningarna med byggnader, parkering, utökad småbåtshamn med tillhörande vågbrytare mm inte
kan uppföras, varvid miljön i sin helhet på land och i havet förblir i sitt nuvarande skick - dvs som
industriområde med kaj och brygga, som båda är i behov av reparation (se kap 5.10 ).
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Fig 7A. Föreslagen detaljplan.
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Fig 7B. Illustrationskarta.
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Fig 8. Nuvarande situation med ungefärlig plangräns.
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Fig 9. Visualisering av enbart hamnen med pir samt utan planerade byggnader.
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NATURMILJÖ

5.

MILJÖ - NULÄGE OCH KONSEKVENSER

5.1

NATURMILJÖ

Inventering av landmiljön utfördes i april 2010 och den marina miljön 2010-03-29. Den marina
miljön undersöktes med fjärrstyrd undervattensfarkost med videokamera (ROV-farkost ).

5.1.1

MARIN MILJÖ

Grundbottnarna mellan ca 3 och 4,7 m djup med sediment är delvis täckta med ålgräs Zostera
marina (fig 12, 17 och 38). Kartläggningen av utbredningen har gjorts med integrering av bilder
från sidescan sonar och ekolod samt verifierats på video med ROV-farkost. Det finns två områden med sammanhängande vegetation, som visas som gröna ytor i fig 12. Ålgräs utgör ekologiskt värdefulla och produktiva miljöer. Inga ålgräsrosor Sagartiogeton viduatus som annars är
karaktärsgivande fauna på ålgräsbladen har observerats. Grundare områden mellan ålgräset och
land utgörs antingen av stenutfyllnader, bergsgrund eller sediment med grus och skalinslag (fig
13-15). På dessa bottnar förekommer istället kelpbestånd Laminaria saccharina (fig13-14)
eller sargassosnärja Sargassum muticum (fig 22, 23, 27 och 30). Enstaka bruna trådalger
Pilayella litoralis (fig 10) förekommer bland kelpalgerna.
I norr närmare den muddrade djuprännan finns vita fläckar på bottnen av svavelbakterier
Beggiatoa spp. (fig 14, 15 och 26). Här mynnar också en avloppsledning, vilket kan vara
bidragande orsak till förekomsten med svavelbakterierna.
På bergbotten och stenutfyllnader i strandkanten finns överst normal tångvegetation med blåstång, sågtång samt kelp och sargassosnärja. Bland de sistnämnda finns flera rödalgsarter som
Furcellaria lumbricalis, Chondrus crispus, Polysiphonia urceolata samt Ceramium spp.
Grövre sedimentbotten med skalinslag på ca 5 m djup hyser purpurfärgade beläggningar med
cyanobakterier Spirulina sp. (fig 27, 28, 32 samt 35).
Synlig fauna på sedimentbotten är sparsam och utgörs främst av vanlig sjöstjärna Asterias rubens
(fig 20), tarmsjöpungar Ciona intestinalis (fig 18) och sandmask Arenicola marina (fig 21).
På bryggstolparna sitter sparsamt med havsnejlikor Metridium senile. Blåmusslor Mytilus edulis
(fig 22 och 24) är vanliga och ligger utspridda på botten utan högre vegetation.
Observerad fiskfauna var sparsam och representerades enbart av ler/sandstubb Pomatoschistus
spp.
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Berg

Fig 10 och 11. Topografiska bottenförhållanden i området.
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Fig 12. Utbredning av ålgräsvegetationen i det undersökta området och i förhållande till planerad pir.
Undersökningens gräns mot söder är markerad med gult. Ålgräset fortsätter dock söder om denna
gräns.

5.1.2

LANDMILJÖ

Huvuddelen av landytorna inom planområdet utgöres av utfyllnader, hårdgjorda ytor samt berg i
dagen som delvis är ursprängt (bild 39). Vegetationen är i sin helhet mycket sparsam. På utfyllnadsytorna är vegetationen mest av ruderat karaktär med dominans av vanliga och triviala arter som
vit fetknopp Sedum album, gul fetknopp Sedum acre, skörbjuggsört Cochlearia officinalis,
vitklöver Trifolium repens, maskros Taraxacum officinalis, gulkämpar Plantago maritima,
Silene maritima och Cerastium vulgare.
På gammalt trädäck och skrotsten nära vattnet växer orangegula lavar Xanthoria parietina och
Caloplaca marina, vilka gynnas av kvävet från fågelspillning.
Invid tomtgränsen till angränsande trädgårdar förekommer mindre bestånd med förvildade och
odlade växter t ex Hosta sp.
Träd och buskar representeras mycket sparsamt av oxel Sorbus intermedia, vresros Rosa
rugosa samt vide Salix spp.
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Fig 37. Cyanobakterier och sargassosnärja på sedimentbotten.

5.1.3

KONSEKVENSER

Landmiljö
Vid anläggande av byggnader, uppställningsplatser för bilar samt tillfartsvägar inom området förstöres stora delar av nuvarande vegetation på dessa ytor. Vegetationen är genomgående trivial,
varför förlusten av denna blir närmast obetydlig.
Marin miljö
Vattenområdet har så god omsättning att inga nämnvärda skador på de bottensamhällena behöver uppkomma om detaljplanen genomföres. Den goda vattengenomströmningen är viktig att
upprätthålla, vilket kräver särskild hänsyn vad gäller planerad vågskyddande pir. En
genomströmningsöppning vid dess anslutning mot land är önskvärt. Om en sådan uteblir finns
risk för ansamling av lösdrivande alger som kommer att ligga på bottnen innanför piren och ruttna
med temporär syre brist vid bottnen. Bildande av vita beläggningar med svavelbakterier kan då
uppkomma.
Då inget ålgräs förekommer inom anläggningsområdet för vare sig vågbrytande pir och utfyllnader
i strandkanten bedöms påverkan på övervägande bottenytor bli ringa eller obetydligt förändrad.
Viss ansamling av algmaterial kan förekomma innanför pirens mest skyddade del. Någon risk för
bottenupptryckning av ålgräsvegetation nordväst om planerad pir föreligger knappast.
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Ålgräs

Kaj

Brygga

Fig 38. Sidescan sonarbild av området utanför befintlig brygga och kaj.
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Utjämning av strandkanten utmed hamnbassängen kan ske genom ändtippning av utfyllnadsmaterial (sprängsten). Här är sedimentet så grovt och utvaskat att ingen betydande spridning av
bottensediment uppkommer. Grumling uppkommer däremot av det stendamm som finns i
sprängstensmassorna, varför dessa skall vara fria från föroreningar.
Då båtupptagning och bottenrengöring ej skall ske inom planområdet behövs ej spolplatta med
reningsanordning. Platser för båtupptag/förvaring finns i Stansviks industriområde, Rönnängs
inre hamn samt vid Mossholmens marina. Någon märkbar negativ effekt på den marina miljön
uppkommer ej av 6-8 fritidsbåtar.

5.2

KULTURMILJÖ

Rönnängs samhälle växte fram under 1700-talets sillperiod. Små fiskarsamhällen växte då upp
vid Stansvik, Ropekullen, Kårevik och Båtevik. Efter sillperioden livnärde sig befolkningen på
jordbruk och fiske. Kyrkan låg högt upp i en trång dalgång mitt emellan de olika bebyggelsegrupperna. Mot slutet av 1800-talet växte Rönnäng då många återigen började livnära sig på
fiske. Bostäder och sjöbodar byggdes nära stränderna utmed Kalvesund och Stansvik. Senare
uppfördes också större bostadshus i kanten av dalgången upp motkyrkan. Efter 1800-talets
fiskeperiod hade samhällsstrukturen förändrats och bebyggelsen låg då relativt glest längs de
olika dalgångarna. De flesta bostadshusen var stora dubbelhus från tiden kring sekelskiftet och
därefter, med ljusmålad träpanel, tegeltak och trädekorationer. Små åkerlappar låg intill trädgårdarna och sjöbodar fanns både utmed Kalvesund och på en liten udde vid Stansvik, där fiskeläget bestod av en liten klunga enkelhus.
År 1889 inrättades en poststation med adress Rönnäng. Stationen kom att ligga på Ropekullen.
Här kom det också att finnas affärer och en knutpunkt för ångbåt och buss. Bryggan har därför
under en lång tid varit en naturlig mötesplats.
Efter andra världskriget slutade många med fisket. Kommunreformen 1952 medförde att Rönnäng utvecklades till centralort för sydvästra Tjörn. Under 1970-talet pågick en successiv befolkningstillväxt. Inflyttning skedde ofta från ösamhällena där det var svårare att försörja sig. Det var
också under denna tid som Rönnäng fick regelbundna båtförbindelser till Stora Dyrön, Åstol och
Tjörnekalv, samt bussförbindelser till Skärhamn och Stenungsund. Befolkningstillväxten och de
förbättrade kommunikationerna gjorde att samhället successivt försågs med fl era samhällsfunktioner såsom affärer, bank, post, pensionat mm. Övergången från fiskeläge till centralort för
sydvästra Tjörn medförde att samhällets byggda miljö ändrade karaktär. Bebyggelsen kännetecknas idag av flera olika byggnadstyper och material. Stora sekelskifteshus med vackra snickerier
ligger intill moderna tegelvillor och stora flerbostadshus. Stansvik har utvecklats till sydvästra
Tjörns stora industriområde.
Undersökning av området med sidescan sonar gav ingen indikation som tyder på föremål av
marinarkeologiskt intresse (fig 38). De antropogena föremål som observerades var flera bildäck
(fig 33 och 36), som låg utspridda på bottnen nära brygga och kaj. Dessutom observerades ett
grövre rör (fig 38) alldeles utanför bryggnocken. Bohusläns museum har däefter med dykare låtit
genomföra en undersökning, som inte visade på några föremål av marinarkeologiskt intresse.
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Fig 39. Nuläge med utfyllnader och asfalterade markytor.

5.3

LANDSKAPSBILD

En utbyggnad enligt detaljplaneförslaget innebär att det hittillsvarande industriområdet med fd
Rönnängs motor bebyggs med bostäder och tillhörande bilparkering och i vattenmiljön uppförs
anläggningar med vågbrytare och utfyllnad/bryggdäck utmed strandkanten. En betydande positiv förändring av landskapsbilden sker med dessa åtgärder jämfört med befintliga markytor med
rester från industriella verksamheter (fig 39).
Vid genomförandet av detaljplanen påverkas landskapsbilden tillfälligt negativt med avschaktade
massor, ledningsgravar, tillfälliga materialupplag uppförande av byggnader, brygga vågbrytare
etc.

5.4

FRILUFTSLIV

I nuläget har planområdet liten betydelse för friluftslivet dvs det är i stort sett begränsat till enstaka besökare som kan bedriva sportfiske från brygg- och kajkanter. Området är privatägt,
vilket innebär att bilparkering inom området ej är tillåtet utan markägarens medgivande.
Området är avspärrat mot Astrids Fiskexports industriområde.
I västra delen finns en långgrund vik med sandigt ytsediment. I nuläget är viken inte lämplig för
bad, dels då höga föroreningar i sedimenten förekommer i området för Rönnängs varv. Emellertid pågår nybyggnation med åtgärder för att isolera föroreningarna. När detta och föreliggande
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projekt är klart bedöms möjlighet finnas att använda viken för bad, trots närheten till brygganläggningarna i söder och norr. Vind- och vågexponering från nordväst bedöms ändå ge tillräckligt
god vattenomsättning i viken för att kunna användas för bad.
Tillgängligheten för allmänheten ökar då både vågbrytare och bryggdäck kommer att vara öppna,
dvs inte bara ägarna till fritidsbåtarna kan passera här. Jämfört med nollalternativet så öppnas
området upp på ett mycket tilltalande sätt.

5.5

NATURRESURSER

Inga naturresurser i form av grus-, sand- eller vattentäkter tas i anspråk i samband med genomuppförande av detaljplanen.

5.6

BOENDEMILJÖ

Rönnäng samhälle är ett gott exempel på att både åretruntboende och sommarboende trivs
tillsammans. Etablerade industrier som Astrids Fiskexport AB och ett flertal industrier på Stansviksområdet innebär att Rönnäng är ett levande samhälle även vintertid. Vid Stansvik finns dessutom tillgång till en ishall. Även ett äldreboende är beläget inom Rönnäng.
Planförslaget medger ett utökat boende i en mycket attraktiv maritim miljö. Tillkommande boende kan emellertid eventuellt tidvis störas av verksamheterna vid Astrids Fisk.
Närboende kan dock ha delade meningar om hur deras boendemiljö påverkas genom skymd
utsikt över havet. De byggnader som föreslås i detaljplanen har en högsta tillåtna byggnadshöjd
på +7,0 m, vilket skall jämföras med nollalternativet där området är ett industriområde som
medger +8.0 m byggnadshöjd. I detaljplanen har placeringen av byggnaderna gjorts för att minimera skymd sikt för de närboende.
Antalet personer som kommer att vistas i området blir fler jämfört med nuläget.
Temporära störningar med arbetsmaskiner och transportfordon uppkommer i samband med
anläggningsarbetena vid planens genomförande.

5.7

HÄLSA OCH SÄKERHET

Människors hälsa och säkerhet är centrala frågor att belysa vid arbete med miljöbedömningar.
Många mänskliga aktiviteter leder till påverkan på miljön, människors hälsa och säkerhet - direkt
eller indirekt. Det handlar om t ex utsläpp till luft och vatten, elektromagnetiska fält, buller och
andra störningar i boendemiljön. Hälsa är att ha ett psykiskt och fysiskt välbefinnande. I miljöbalken
är olägenhet för människors hälsa ett grundläggande begrepp. Säkerhetsaspekten handlar om
såväl trafikmiljösäkerhet som upplevd trygghet.
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Beträffande hälsa och säkerhet för friluftsbad: se kap 5.4.
Framkomlighet för räddningsfordon och ambulans måste säkerställas.
Inga övriga och påtagliga säkerhetsproblem förväntas uppkomma till följd av planförslaget.

Geoteknik
Geotekniska utredningar av området har genomförts dels i maj 2010 dels i december 2011 av
Norconsult AB (referens 3-6 respektive 7-8).
I dessa anges att sammansättningen av hamnplanens utfyllnad ej är känd men bedöms främst
består av sten- och blockrikt krossmaterial. Dess mäktighet har som mest uppmäts till ca 3,5-4
meter. Fyllningen bedöms väga 18/21 kN/m3 (över respektive under vattenytan) och med en
friktionsvinkel på 35°. Då fyllningen antas bestå av ett permeabelt material anses det inte troligt
att ett högre portryck kan byggas upp än vad vattennivån i havet medför.
Tidiga utförda undersökningar indikerar förekomst av lös jord under fyllningen. Senast utförda
sonderingar visar att den lösa jorden består av lerig silt med en mäktighet av ca 1-2 m. Den leriga
silten är grå, något finsandig samt innehåller enstaka skalrester/sandkörtlar. Dess vattenkvot respektive konflytgräns varierar mellan ca 20–35 % respektive ca 25–35 %. Förekomsten är också
väldigt lokal då en borrpunkt ej visar någon förekomst av lös jord under fyllningen.
Fyllningen bedöms ej som sättningskänslig om den är välpackad. Då djupet till berg är relativt
begränsad bedöms inte några större sättningar genereras vid en lastökning. Pga skalgrusets/skallerans ringa mäktighet anses det inte heller som om den kommer att utbilda några större sättningar
vid en lastökning. Mindre byggnader kan utan problem grundläggas med platta på mark om
fyllningen packas noga och grundläggningen tjälskyddas.
En viss differens i markrörelser kan uppstå om plattan vilar på berg på en sida och på fyllning på
den andra. Liknande grundläggningsförhållanden bör eftersträvas under hela plattan. Vid stora
laster bör dessa föras ner till berg med hjälp av pålar/plintar.
Stabiliteten för området bedöms som fullgod under förutsättningar att lastrestriktionerna (se referens 6 och 7 samt fig 40) inte överskrides. Fyllningens släntlutning, nuvarande och framtida, skall
aldrig överskrida lutning 1:1,5 samt att laster bör undvikas i anslutning till släntkrön. Annan markbelastning kan vara möjlig, men bör då detaljstuderas.
Två riskområden för blockutfall påträffades inom området (se fig 40 samt referens 7), men ingen
av riskområdena bedöms som farliga under befintliga förhållanden. Men dessa två områden bör
ses över av bergteknisk sakkunnig person vid byggnation i anslutning till dessa, alternativt att de
två aktuella blocken åtgärdas i samband med närliggande arbeten.
Området klassificeras som låg- till normalradonmark med hänsyn till uppmätta värden på gammastrålning från berg i dagen.
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Fig 40. Karta från geoteknisk undersökning (referens 6)

Enligt utförda undersökningar i vattenområdet består jordlagren från havsbotten överst av ca 10
m lera och därunder ca 3 m friktionsjord. Stopp till fast botten har registrerats på ca 13 m djup
under havsbotten. Leran är grå och sulfidflammig. Dess vattenkvot respektive konflytgräns varierar mellan ca 65–75 % respektive ca 65–70 %. Leran vilar på ett relativt tunt friktionsjordlager
på förmodat berg.
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Fig 41. Tabell över markkemisk provtagning och jämförelse med Naturvårdsverkets riktvärden för
känslig (KM) respektive mindre känslig markanvändning (MKM). Referens 5.

Föroreningar på land
En översiktlig miljöteknisk provtagning har genomförts i området (referens 5): På grund av omfattande utfyllnader av sprängsten (under ytjorden ligger sprängsten) var det omöjligt att komma
ned i materialet. Ytlig provtagning genomfördes i två provpunkter. Ingen indikation på förorening
i jord påvisades vid fältarbetet. Jord lämnades in för laboratorieanalys avseende metaller och
PAH (polycykliska aromatiska kolväten). Halter av PAH underskrider riktvärden för känslig
markanvändning (KM), i provpunkt 2 (se fig 41 och 42). Analysresultat påvisar halter av koppar och bly över Naturvårdsverkets riktvärden för KM i provpunkt 3 (se fig 41 och 42). Kopparhalten överskrider riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM; se fig 41).
I rapporten anges följande bedömning: ”Miljö- och hälsorisker föreligger på grund av föroreningshalter i jord. Förorening i jord bör avgränsas, schaktas ur och tas omhand inför bostadsbyggnation.”
Ur tabellen fig 41 framgår emellertid att halterna inte avviker särskilt mycket från riktvärdena.
Såväl halterna för de betydligt giftigare metallerna kvicksilver och kadmium är däremot låga.
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Fig 42. Karta över markkemisk provtagning (referens 5).
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Föroreningar i marina sediment
Provtagning av ytsediment (0-10 cm) har gjorts på 7 olika platser inom planens vattenområde.
Tre av dessa prover har analyserats på metaller, varav två även med avseende på tributyltenn
TBT (från tidigare använda båtbottenfärger), PCB och PAH. Provpunkterna redovisas i Bilaga 1.
Samtliga prov visar på godtagbara halter. Endast i ett prov visa zink på tydlig avvikelse dvs klass
4. Halten tributyltenn TBT var endast 50 µg/Kg Ts. Analysresultaten redovisas i Bilaga 2 och
provtagningspunkterna i Bilaga 1.
Riskanalys
En riskanalys beträffande användande av kylmedel inom den angränsande fiskberedningsindustrin
Astrid Fiskexport AB har genomförts av Jacobsson & Hedvall (referens 9).
Riskerna kring den befintliga kylanläggningen med ammoniak på Astrid Fiskexport AB får anses
vara tolerabla. Beräkningar med en s k kvantitativ riskanalys, med ett stort antal tänkbara haveriscenarier, visar att riskerna med god marginal kan anses vara tolerabla jämförda med gängse
internationellt synsätt och därvid använda riskkriterier.
Individrisken, för en enskild oskyddad person som uppehåller sig vid närmaste husbebyggelse,
är endast ca 10% av det oftast använda toleranskriteriet. Den sk samhällsrisken, för hela det
omkringliggande samhället, har en marginal till normal använda kriterier på många tusen gånger.
Slutsatsen är att man utan tvekan bör kunna tolerera existensen av ammoniakanläggningen som
den är. Dock, kan man med några smärre förändringar höja säkerheten ytterligare (referens 9).
Installation av skadebegränsande åtgärder t ex skrubber-installationer, anses ej vara motiverad.
De viktigaste förklaringarna till att installationen uppvisar förhållandevis låg risk är följande:
1.
Utsläppsmängderna blir även i de värsta scenarierna relativ små. En anledning till detta är
att merparten av ammoniaken föreligger vid atmosfärstryck (eller lägre tryck) och motsvarande
jämviktstemperatur -30/-400C. Detta innebär att det inte finns någon egentlig inneboende energi
för att omgående förånga stora mängder ammoniak adiabatiskt vid ett eventuellt utsläpp.
Hastighetsbestämmande för förångningen blir värmeöverföringen från de ytor som ammoniaken
rinner ut på, vilket innebär förhållandevis låg förångning.
Dessutom innebär det faktum att största delen av den vätskeformiga ammoniaken (som ju kan ge
störst gasmängd) återfinns inomhus, att den gasmängd som gå ut i det fria och kan påverka
omgivningen minskar, utjämnas och späds ut jämfört med den omedelbara utsläppshastigheten
inomhus. Med några undantag blir även de stora haveriscenarierna relativ måttliga betraktade
som utsläpp i det fria.
2.
Ammoniakgas är visserligen giftig, men de facto inte alls lika giftig som exempelvis klorgas
och svaveldioxid. Man tål ända upp mot 5000 ppm under 10-15 minuter innan fara för dödsfall
föreligger, 1700 ppm är starkt hostretande och skadligt efter 30 minuter enligt FOA Rapport
E40011. Detta innebär att nästan inget av de framtagna scenarierna i riskanalysen (referens 9)
kommer åstadkomma dödsfall bland befolkning i samhället - helt bortsett från att sannolikheten
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för sådana scenarier är ytterst låg. Dödfall är den konsekvens som beräknas i beräkningsmodellen
och används i toleranskriterierna. Ammoniakgas har vidare en distinkt och frän lukt vid koncentrationer långt under vad som kan medföra allvarliga toxiska effekter, vilket medför att människor
flyktbeteende initieras tidigt och ger personer en god möjlighet att undkomma.
3.
Sannolikheten för utsläpp av en sådan storlek att de menligt kan påverka hälsan hos allmänheten utanför fabriken är mycket låg - storleksordningen 10-5 eller 10-6 per år. Siffrorna för
haverier av olika sorters utrustning är hämtade från ett välkänt standarverk, ”Dutch Purple Book”.
Efter att ha inhämtat information om status och den fortlöpande tillsynd som utövas på ammoniakanläggningen, görs bedömningen att dessa standarsiffror är rimliga att använda.
Buller och luftföroreningar
Vid Astrids Fisk planeras en nyetablering med verksamhet för rensning och beredning av 10 000
ton sill per år. Anläggningen avses ligga precis norr om Astrids Fiskexport på fastigheterna Rönnäng 1:212 och 1:512. Den går under namnet Rönnäng Seafood. Lukt kan uppkomma i all fiskberedningsverksamhet. Den behandling som planeras ske på anläggningen kommer att ske inomhus och avfall från beredningen fryses eller skickas till fiskmjölsframställning.
Buller från fiskindustrin kommer att genereras i huvudsak från fläktar och kondensorer. Bullret
uppges begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid närmaste bostäder såsom riktvärde under vardagar inte överstiger 50 dB(A) dagtid (07.00-18.00), 45 dB(A) kvällstid (18.0022.00) och 40 dB(A) nattetid (22.00-07.00). Under söndag och helgdag uppges motsvarande
värde ej att överstiga 45 dB(A) dagtid och 40 dB(A) övrig tid.
Trafiken till och från fiskindustrin avses ske via den infart som är norr om fabriken med förbindelse via hamnen (Fiskhamnsvägen) upp till Stansviksvägen.
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen för fiskeriverksamheten (referens 16) bedöms ingen betydande störning uppkomma på omgivningens boendemiljöer beträffande lukt fiskberedningen och
buller från transporter till och från industrin.
Klimatförändringar
Höjning av jordens medeltemperatur medför smältande isar och tinande tundraområden, som
innebär en stigande havsnivå. Detta motverkas av den varmare luftens större förmåga att absorbera vatten samt att landhöjningen vid Bohuskusten är ca 3 mm per år. Den sammanslagna
effekten av detta är att en höjning av havsnivån kan förväntas bli ca 30-50 cm inom några
decennier och i ett värsta scenario en eller flera meter. Detaljplanen bör därför ta hänsyn till en
höjning på minst 0,5 meter.
Med få undantag har planen marknivåer som ej översvämmas vid en höjning av havsnivån med
1 m över nuvarande medelvattennivå. Fastigheten 1:149 i södra delen kommer däremot att
översvämmas då nuvarande nivån ligger vid ca 1 m för hela tomten. Här föreligger redan i nuläget
problem vid extrema vattenstånd i samband med västliga stormar. I fig 43 redovisas vilka delar
av land som kommer att ligga under vatten vid ett vattenstånd på + 1.0 m.
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Fig 43. Risk för översvämning på grund av klimatförändring med 1 m höjning av havsnivån.
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5.8

KOMMUNIKATIONER

Vägen ner till hamnen går intill området, vilket innebär att goda kommunikationsförbindelser med
såväl bil som med den reguljära busstrafiken finns.
Vägar inom planområdet, gårdsgator, utformas med asfalterad beläggning. Bärigheten bör tåla
fordon upp till 15 ton för att fungera som räddningsvägar.
Planförslaget medför att trafikmängden och i motsvarande grad även buller ökar något inom
Rönnängs samhälle - dock ej i någon betydande omfattning.
Inga övriga kommunikationsproblem förväntas uppkomma till följd av planförslaget.

5.9

MÖJLIGA ÅTGÄRDER

En genomströmningsöppning vid pirarmen anslutning mot land är önskvärt. Denna bör utgöras
av förslagsvis dubbla betongkulvertar med diametern minst 1,5 m. Placeringen skall vara så att
deras horisontella diameter kommer i samma nivå som medelvattenståndet, för att ytfilmen som
ibland kan bildas, samt flytande skräp får möjlighet att transporteras ut ur hamnen.

5.10

NOLLALTERNATIVET

Nollalternativet innebär att ingen detaljplanering av området genomförs, vilket i förlängningen
också innebär att nuvarande förhållanden avseende både landmiljön och havsmiljön förblir oförändrade. Den privatägda marken kvarstår som outnyttjad och mindre tilltalande plangjord yta
med tydliga spår från den avvecklade forna industriella verksamheten. Även befintliga verkstadsbyggnader med det gamla salteriet kommer att stå kvar.
En utveckling av nollaternativet skulle kunna bli att området förblir industrimark, varvid industribyggnader, som t ex höga plåthallar i princip skulle kunna uppföras. Både landskapsbilden och
boendemiljön skulle därvid försämras påtagligt.
I det mycket attraktiva läget vid havet och centralt i samhället framstår emellertid nollalternativets
nuläge som en outnyttjad värdefull resurs.
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6

SAMRÅD

Enligt PBL 5 kap 20 § när program utarbetas och när förslag till detaljplan upprättas, skall
kommunen samråda med Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten och kommuner som berörs av
programmet eller förslaget. Sakägare och de bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som
berörs av programmet eller förslaget samt myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt
som har väsentligt intresse av programmet eller förslaget skall beredas tillfälle till samråd.
Syftet med samråd är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
Synpunkter på planförslaget som framkommer under samrådet har redovisats i en särskilt utlåtande (referens 17). Synpunkterna har därefter inarbetats i föreliggande MKB.
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7

ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING

Ett förslag till detaljplan över industrifastighetenrna Rönnäng 1:139, 1:153 m fl. har upprättats,
som omfattar industriområdet till fd Rönnängs motor med bl a en byggnad, som tidigare varit
sillsalteri. Tjörns kommun har beslutat att planen kan medföra betydande miljöpåverkan, vilket
innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) skall upprättas enligt Plan- och bygglagens
krav.
Enligt genomfört samrådförfarande mellan kommunen och Länsstyrelsen skall avgränsningen av
MKB:n innefatta frågor som rör geoteknik, påverkan på riksintressen, föroreningar samt påverkan på marin miljö.
Geoteknik Enligt genomförda geotekniska utredningar bedöms stabiliteten i området som fullgod under förutsättningar att angivna belastningar inte överskrides. Fyllningens släntlutning, nuvarande och framtida, skall aldrig överskrida lutningen 1:1,5 samt att laster bör undvikas i anslutning till släntkrön. Mindre byggnader kan utan problem grundläggas med platta på mark om
fyllningen packas noga och grundläggningen tjälskyddas.
Riksintressen enligt 4 kapitlet i Miljöbalken: Planområdet berörs ej av några riksintressen (se
fig 4).
Föroreningar. Då f d Rönnängs motor bedrivit mekanisk verkstad inom området finns förhöjda
halter av koppar och bly på land. Då kopparhalten överstiger gränsvärdet för känslig markanvändning rekommenderas sanering av förorenade jordlager ovanpå befintliga fyllandsmassor.
Havsbottnens sediment är däremot rena.
Påverkan på naturmiljön. Inom planförslagets land- och vattenområde finns inga särskilt
bevarandevärda marina växt- eller djursamhällen, som skulle förhindra en detaljplanering som
omfattar utbyggnad av området med bostäder samt med en småbåtshamn skyddad av en vågbrytande pir. Här finns dessutom tillräckligt vattendjup, vilket innebär att ingen muddring behövs.
Vid genomförande av detaljplanen avses följande åtgärder vidtagas: Befintliga verkstadslokaler
rivs för att marken och omgivande ytor skall kunna användas för bostäder. Markytor med förorenad jord schaktas därvid av och förorenade massor transporteras bort för omhändertagande
vid lämplig avfallsanläggning.
Befintlig brygga rivs och en pir anläggs av stenmassor för att kunna bilda vågskydd till en mindre
hamnanläggning. Mindre och utjämnande fyllnader längs strandkanten utförs för att kunna beklädas med trädäck eller liknade. Detta skall kunna användas som gångdäck försett med förtöjningsanordningar för ca 6-8 fritidsbåtar.
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Utanför planerade anläggningar i vattenområdet och vid norra respektive södra plangränsen
finns sammanhängande större ålgräsbestånd av högt marinekologiskt värde. Dessa bedöms inte
påverkas negativt.
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