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Sammanfattning 

Bakgrund 

På fastigheten Gödastorp 3:13 strax öster om Falkenbergs samhälle planeras åtgärder för att möjlig-

göra en omlastningsstation för hushållsavfall. Ett förslag till detaljplan har tagits fram vars syfte är att 

möjliggöra omlastningsstationen samt en förbehandlingsanläggning för organiskt avfall. Denna miljö-

konsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats till detaljplanen. Den bygger till stora delar på den MKB 

som upprättats i tillståndsärendet, vilket pågår parallellt med planprocessen. 

Konsekvenser av nollalternativet 

Om tillstånd till verksamhet ej kan medges vid föreslagen lokalisering kommer avfallet istället att be-

höva transporteras direkt till externa avfallsmottagare, företrädesvis Halmstad eller Jönköping, utan 

föregående omlastning, i väntan på att en ny lokalisering är föreslagen och godkänd. Ur miljösynpunkt 

innebär nollalternativet kraftigt ökade utsläpp från transporter jämfört med planerad verksamhet då an-

talet transporter ökar väsentligt. De tillkommande transporterna skulle även innebära en mycket stor 

kostnadsökning. 

Naturmiljö 

Planområdet används idag som åkermark. Planområdet berörs inte av några dokumenterade natur-

värden eller skyddade områden. En dryg kilometer nordväst om planområdet rinner Ätran, som utgör 

ett Natura 2000-område med en genetiskt unik laxstam. Ätrans dalgång är vidare av riksintresse för 

naturvården. Utbyggnaden tar inte i anspråk några förhöjda naturvärden. Viss lokal påverkan kommer 

att ske via dagvatten och enskilt avlopp från personalutrymmen. Någon negativ påverkan på Natura 

2000-området Ätran eller riksintresset för naturvård bedöms dock inte uppstå. 

Vatten - miljökvalitetsnormer 

Planområdet ligger inom Ätrans avrinningsområde. Ätran utgör en vattenförekomst för vilken miljökva-

litetsnormer gäller. I anslutning till planområdet finns även en utpekad grundvattenförekomst: Heberg. 

Anläggningen planeras för att inte släppa något processavlopp till varken mark eller vatten då pro-

cessvatten återförs till processen. Sanitärt avlopp från personalutrymmen avses hanteras i enskild an-

läggning. Tillstånd för enskilt avlopp kommer då att sökas hos Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. 

Dagvatten från hårdgjorda ytor kommer att ledas via dike inom verksamheten till en anlagd damm. 

Då det inte finns någon ytvattenrecipient i direkt närhet till planområdet bedöms att påverkan på 

Ätrans vattensystem blir mycket liten. Projektet bedöms inte medföra någon negativ effekt på den 

närmast berörda vattenförekomsten Ätran, delen Vinån-Lilla Å. Den påverkan på grundvattenföre-

komsten Heberg som eventuellt kommer att ske i form av vattenuttag från borrad brunn och infiltration 

av avloppsvatten, bedöms inte påverka vattenförekomstens möjligheter att även fortsättningsvis 

uppnå god kemisk och kvantitativ status. Denna liksom övriga VA-frågor bör belysas närmare i en 

kommande VA-utredning. 

Buller 

Bullerpåverkan bedöms främst orsakas av tillkommande transporter i närområdet och berör framförallt 

fastigheterna som ligger nära avfart från väg 150. Närmaste fastigheter ligger ca 150 meter från in-

fartsvägen. Efter infart kommer fordonen att hålla låg hastighet och underlaget är mjukt, vilket är gynn-

samt ur bullersynpunkt. Konsekvenserna för närboende bedöms bli små.  

Luft och lukt 

Till följd av verksamheten uppkommer lokala luftutsläpp från insamling och transport till behandlings-

anläggningen. Den planerade verksamheten tillför initialt 60 fordonsrörelser under vardagar och 80 st 

vid fullt belastad anläggning. Verksamhetsutövaren ställer miljökrav vid upphandling av transporter i 

uppdraget för insamling och transport av avfall. I aktuellt område är förutsättningarna gynnsamma ur 
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ett luftkvalitetsperspektiv, eftersom området ligger utanför tätbebyggelse. Verksamheten bedöms inte 

bidra till överskridande av miljökvalitetsnormer för luft. 

Vid hantering av avfall finns alltid en viss risk för spridning av lukt till omgivningen. Trots skyddsåtgär-

der kan tillfälliga luktstörningar uppstå, vilket oftast beror på tillfälliga driftstörningar. Konsekvenserna 

av spridning av lukt i närområdet bedöms bli små eftersom eventuell påverkan är lokal och av tillfällig 

karaktär. Verksamheten har med tanke på denna risk planerat för omfattande skyddsåtgärder. Eventu-

ella luktstörningar bedöms kunna förebyggas så att de inte orsakar olägenhet för närboende.  

Naturresurser 

Jordbruksmarken i planområdet ingår i ett område som bedömts enligt klass 5 i en skala från 1-10 där 

10 anger högsta värde. Den planerade verksamheten innebär att en yta på cirka 6 000 m2 jordbruks-

mark kommer att tas i anspråk till förmån för annat användningsområde. Utbyggnaden görs i ett jord-

brukslandskap där stora markytor utnyttjas för odling. 6 000 m2 åkermark i detta landskap får betraktas 

som en marginell andel av den totala jordbruksmarken i området. Enligt Falkenbergs kommuns över-

siktsplan bör annan markanvändning prövas restriktivt på jordbruksmark enligt klass 6 och högre. 

Övriga miljöfrågor 

Byggnaden förankras till den befintliga biogasanläggningen och påverkan på landskapsbilden bedöms 

bli liten trots att jordbruksmark tas i anspråk. 

Risken för skadedjur förebyggs genom att all hantering av avfall sker inomhus där städning sker regel-

bundet. Städning sker även utomhus för att samla upp eventuellt spill. Skulle problem med skadedjur 

uppstå används mekaniska fällor som avhjälpande åtgärd och i sista hand bekämpningsmedel. 

Den miljöriskbedömning som gjorts i tillståndsärendet visar att miljöriskerna som följd av den plane-

rade verksamheten är hanterbara. Med planerade tekniska åtgärder, utbildning och rutiner kan miljö-

riskerna för verksamheten minska. 

Allmänna hänsynsregler och miljömål 

De allmänna hänsynsreglerna enligt miljöbalken bedöms uppfyllas i projektet. Även om en del lokala 

störningar uppstår i form av buller och luftutsläpp bedöms att det aktuella projektet sammantaget ger 

större möjligheter att uppnå miljökvalitetsmål som ”God bebyggd miljö”, ”Giftfri miljö” och ”Begränsad 

klimatpåverkan” jämfört med nollalternativet. 
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 Inledning 

 Bakgrund 

På fastigheten Gödastorp 3:13 strax öster om Falkenbergs samhälle planeras åtgärder för att möjlig-

göra en omlastningsstation för hushållsavfall (se översiktskarta, figur 1). Ett förslag till detaljplan har 

tagits fram vars syfte är att möjliggöra omlastningsstationen samt en förbehandlingsanläggning för or-

ganiskt avfall. Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats till detaljplanen. 

Den i detaljplanen föreslagna verksamheten kräver tillstånd enligt 9 kap miljöbalken. Tidigare i år har 

Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB), som ägs gemensamt av Falkenbergs och Varbergs kommuner, till 

länsstyrelsen inlämnat en ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken med tillhörande MKB. 

MKB:n för detaljplanen har upprättats enligt de regler om miljöbedömningar i kap 6 i miljöbalken som 

gällde före 1 januari 2018, i enlighet med länsstyrelsens samrådsyttrande i ärendet. 

 

Figur 1. Översiktskarta med aktuellt område inringat. 
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 Arbetets bedrivande 

MKB:n har upprättats av biolog Ola Sjöstedt, Norconsult AB. MKB:n bygger till stora delar på MKB:n i 

tillståndsärendet (Sweco 2018a). För att ge en samlad bild av miljökonsekvenserna har sammanfat-

tande beskrivningar gjorts för de olika miljöfaktorerna, vars texter och underlagsmaterial till stor del 

hämtats från MKB:n i tillståndsärendet. För fördjupade beskrivningar av konsekvenser och underlag 

hänvisas till tillstånds-MKB:n. Arbetet med MKB:n till detaljplanen har utförts på uppdrag av Falken-

bergs kommun genom stadsarkitekt Johan Risholm. 

 Behovsbedömning 

EG-direktivet om miljöbedömningar i planer och program har införts i svensk lagstiftning. Således finns 

ett krav på att planer och program skall genomgå en miljöbedömning om deras genomförande kan an-

tas medföra en betydande miljöpåverkan. Miljöbedömningens syfte är att tidigt i besluts- och plane-

ringsprocesser belysa och bedöma miljöeffekterna. För att pröva om en miljöbedömning krävs skall 

först en behovsbedömning göras. Rapporten som upprättas vid en miljöbedömning utgör själva miljö-

konsekvensbeskrivningen. 

Kommunen har gjort en behovsbedömning vilken inskickades till länsstyrelsen den 12 mars 2018. I 

behovsbedömningen bedömde kommunen, mot bakgrund av att en tillståndsprocess för verksam-

heten inletts, att det finns risk för betydande miljöpåverkan på grund av planläggningen, och därmed 

att en MKB behöver upprättas till detaljplanen. Omständigheter som talar för en betydande miljöpåver-

kan är de trafikökningar som kan förväntas i området. Risker med luktstörningar behöver också hante-

ras. 
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 MKB-avgränsningar 

För att läsaren skall känna till de viktigaste förutsättningarna behandlas nedan olika MKB-avgräns-

ningar som gjorts i denna utredning. De olika miljöfaktorerna beskrivs under rubrikerna Nuvarande för-

hållanden, Konsekvenser respektive Skadeförebyggande åtgärder. Konsekvenser av nollalternativet 

beskrivs i ett eget avsnitt. I slutet av rapporten finns även ett kapitel som rör Allmänna hänsynsregler 

och miljömål. 

Följande utgångspunkter och resonemang gäller för MKBn: 

 Nivåavgränsning 

MKB:n inriktar sig i första hand på de lokala fysiska miljöeffekter som detaljplanen ger upphov till. Frå-

gan om öppnande av nya exploateringsområden i kommunen och dess inverkan på miljön i stort, s k 

systemeffekter, är närmast en fråga för mer övergripande studier, t ex i kommunens översiktsplan. 

Möjligheterna är begränsade att i en MKB för en detaljplan belysa och behandla viktiga övergripande 

miljöfrågor inom t ex energi, avfall och VA. Strategivalen beträffande dessa sakområden förutsätts 

vara behandlade i översiktsplanen eller andra överordnade dokument. 

Som information kan nämnas att planområdet i gällande översiktsplan för Falkenbergs kommun anges 

som jordbruksmark. 

 Geografisk avgränsning 

Planområdet är beläget öster om Falkenberg strax sydost om väg 150 (se figur 1 och 2). Beskriv-

ningen av miljökonsekvenserna är i första hand inriktad på planområdet. I detta fall behöver dock även 

miljöeffekter tas upp som påverkar områden utanför planområdet, främst aspekter som rör trafik re-

spektive lukt. 

 Behandlade miljöfaktorer 

Mot bakgrund av den planerade verksamhetens karaktär, de miljöaspekter som tagits upp i MKB:n i 

tillståndsärendet och det avgränsningssamråd som hållits med länsstyrelsen görs bedömningen att 

följande miljöfaktorer bör tas upp i MKB:n: Naturmiljö, Vatten (inklusive miljökvalitetsnormer), Buller, 

Luft (inklusive lukt) och Naturresurser. Dessutom redovisas ett kapitel med Övriga miljöfrågor där 

landskapsbild, skadedjur och miljörisker tas upp. 

Det kan även nämnas att en arkeologisk utredning genomförts för planområdet. Frågan behandlas 

inte vidare i denna MKB. 
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Figur 2. Den föreslagna anläggningens lokalisering (markerad som "Ny anläggning"). Den befintliga biogasan-
läggningen syns söder om den föreslagna anläggningen. Kartfigur från Sweco (2018a). 

 Studerade alternativ 

Nedan beskrivs alternativa lokaliseringar som studerats för den aktuella anläggningen. Utöver detta 

har även olika alternativ övervägts som har att göra med den tekniska utformningen och operativa drif-

ten. För mer information om det senare hänvisas till MKB:n i tillståndsärendet (Sweco 2018a). 

 Alternativa lokaliseringar - övergripande 

En lokaliseringsutredning har utförts för den aktuella verksamheten (Sweco 2018b). I denna utreddes 

fyra alternativa placeringar för verksamheten: Smedjeholmen, Getterön, Gödastorp, Himle (se figur 3). 

Följande faktorer har varit av avgörande betydelse för val av placering: 

• Placering i verksamhetsområdet med avseende på inkommande transporter från insamling 

och utgående transporter till förbränningsanläggning, d v s närhet till E6. 

• Placering intill biologisk behandling av källsorterat matavfall som är efterföljande verksamhet. 

• Placeringens möjlighet att bidra till så liten omgivningspåverkan som rimligt möjligt 

Dessutom har verksamheten ett ytbehov av cirka 6 000 m2. Behovet utgörs dels av verksamhetens 

byggnad och dels av utrymme för körvägar och logistik för att undvika korsande trafik från verksam-

hetens olika delar. 
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Figur 3. Alternativa placeringar som utvärderats i en lokaliseringsutredning. Kartfigur från Sweco (2018b). 

 

Mer information om de olika platserna finns i lokaliseringsutredningen (Sweco 2018b). Utvärderingen 

av alternativen visar att Gödastorp sammantaget har flest fördelar jämfört med övriga alternativ. Öv-

riga alternativ bedömdes till mindre del uppfylla behovet då risken för omgivningsstörningar är större, 

tilläggsinvesteringar behövs vid intilliggande verksamheter och möjligheten att bidra till uppfyllande av 

lokala och nationella miljömål är mindre. 

Fördelarna med Gödastorp är att läget är enskilt, men ändå nära E6. Omgivningspåverkan kan mins-

kas i och med placeringen i vindriktning från tätort och med skydd intill Ödgärdaberg. Intilliggande bio-

logisk behandling kan utan större anpassningar behandla det källsorterade matavfallet från hushåll 

och verksamheter, vilket bidrar till lokala och nationella mål om produktion av förnybara bränslen samt 

produktion av gödselmedel för ekologisk odling. 
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 Alternativa lokaliseringar – lokalt 

Även på lokal nivå har olika alternativa placeringar studerats. De lägen som bedömts framgår av figur 

4. Av dessa lägen har alternativ A bedömts som det mest fördelaktiga. Detta läge minimerar påverkan 

från tillkommande trafik för den intilliggande biogasanläggningen. Placeringen ger också minskad 

sträcka för pumpledning för slurry och eventuell kraft- och värmeförsörjning. När det gäller landskaps-

bilden innebär alla alternativen att den nya anläggningen förankras till en befintlig anläggning och på-

verkan på landskapsbilden bedöms bli liten. Skillnaden i placering är marginell ur landskapsbildssyn-

punkt. Alternativ B bedöms dock ge något mindre påverkan på landskapsbilden då den är tydligare 

kopplad till befintlig anläggning. Platsen för alternativ C lutar rejält vilket inte är gynnsamt ur anlägg-

ningssynpunkt och i viss mån även kan påverka landskapsbilden mer. Sammantaget bedöms att för-

delarna med alternativ A överväger, varför detta alternativ valts att gå vidare med. 

 

Figur 4. Alternativa lägen som studerats lokalt. 
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 Planerad verksamhet 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en omlastningsstation för hushållens brännbara avfall samt 

en förbehandlingsanläggning för källsorterat matavfall från hushållen och verksamheter. I figur 5 redo-

visas föreslagen anläggning med interna trafikflöden. Infart till anläggningen kommer att ske från väg 

150. Nedan beskrivs kortfattat hur verksamheten kommer att bedrivas. För närmare information om 

bl a energianvändning, hantering av olika typer av avfall m m hänvisas till MKB:n i tillståndsärendet 

(Sweco 2018a). 

 

Figur 5. Den planerade anläggningens utformning. Kartfigur från Sweco (2018a). 

 

Verksamheten i omlastningen bedrivs på vardagar. Avfallet inkommer med sophämtningsbil från för-

middag och fram till eftermiddagen. Lossning sker i en plan ficka och omlastning sker löpande med 

hjullastare till containers försedda med heltäckande tak. Det omlastade avfallet transporteras dagligen 

med lastbil till behandling (se figur 6). En utgående transport lastar upp till tre containers beroende på 

utförande. 

Även mottagning till förbehandlingen bedrivs på vardagar. I förbehandlingen bearbetas källsorterat 

matavfall från hushåll och verksamheter. Oönskade material så som plast, metall m m sorteras ut. Fly-

tande organiskt avfall tillsätts för att framställa en lämplig slurry beroende på efterföljande hantering, 

d v s om pumpbarhet eller transport eftersträvas, för vidare biologisk behandling. Utgående transport 

av källsorterat matavfall reduceras till noll i det fall slurryn pumpas till och behandlas i intilliggande bio-

gasanläggning. 
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Figur 6. Schematisk bild över omlastning och mottagning till förbehandling. Figur från Sweco (2018a). 

 

 

Figur 7. Skiss över planerad anläggning (från Sweco 2018a). 

All hantering av avfall i omlastning och mottagning till förbehandling sker inomhus i en för ändamålet 

uppförd byggnad (se figur 7). Byggnaden anpassas för att förebygga störningar till omgivningen. Verk-

samheten bedrivs alla vardagar, även om dagen är en röd dag. Omlastningen töms varje dag på av-

fall, undantag kan förekomma vid storhelger. Brännbart avfall lagras högst tre dagar. I mottagning av 

källsorterat matavfall kan lagring ske längre tid för att minimera användning av vatten och nå optimal 

blandning av inkommande avfall. 
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 Konsekvenser av nollalternativet 

Ett nollalternativ innebär i princip att inga åtgärder utförs i det aktuella området. Den nuvarande mark-

användningen på platsen i form av jordbruk förutsätts då fortsätta. De lokala miljökonsekvenser i form 

av ökad trafik och luktstörningar i området skulle då inte uppstå. För den planerade verksamheten in-

nebär ett nollalternativ att den nuvarande omlastningsverksamheten i Torsholm upphör efter den 31 

december 2019, då det gällande tillståndet upphör. 

Om tillstånd till verksamhet ej kan medges vid föreslagen lokalisering kommer avfallet istället att be-

höva transporteras direkt till externa avfallsmottagare, företrädesvis Halmstad eller Jönköping, utan 

föregående omlastning, i väntan på att en ny lokalisering är föreslagen och godkänd. Utan omlastning 

kör avfallsbilen med 8 ton direkt till behandlingsanläggning, jämfört 30 ton efter omlastning. Utan för-

behandling kör avfallsbilen 8 ton direkt till behandlingsanläggning, jämfört med det fall då lokal be-

handling i intilliggande behandlingsanläggning kan utesluta transporter. 

Ur miljösynpunkt innebär nollalternativet kraftigt ökade utsläpp från transporter jämfört med planerad 

verksamhet då antalet transporter ökar väsentligt. De tillkommande transporterna skulle även inne-

bära en mycket stor kostnadsökning. 
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 Naturmiljö 

 Nuvarande förhållanden 

 Naturförhållanden 

Planområdet används idag som åkermark (se omslagsfotot). Floran i vägkanten som gränsar till plan-

området är relativt artfattig och trivial och domineras av konkurrensstarka arter. 

 Tidigare dokumenterade naturvärden och skydd 

Planområdet berörs inte av några dokumenterade naturvärden eller skyddade områden (Länsstyrel-

sen Halland 2018). En dryg kilometer nordväst om planområdet rinner Ätran, som utgör ett Natura 

2000-område enligt art- och habitetdirektivet (Ätran SE0510185), se figur 8. Utpekad art i Natura 

2000-området är lax, och bevarandesyftet för området är att bevara åns genetiskt unika laxstam 

(Länsstyrelsen Halland 2013). 

Ätrans dalgång är av riksintresse för naturvården (Ätradalen-Högvadsån) enligt 3 kap 6 § miljöbalken. 

Området har höga naturvärden knutna till vattendraget, bl a i form av den unika laxstammen. I områ-

det finns även höga värden knutna till ädellövskog i dalgången. 

 

Figur 8. Område av riksintresse för naturvården och Natura 2000. Bearbetad karta från länsstyrelsens WebbGIS. 
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 Naturvårdsarter 

I begreppet ”Naturvårdsarter” ryms bl a rödlistade arter, fridlysta arter och signalarter. I artrapporte-

ringsverktyget Artportalen finns inga artfynd angivna i eller i direkt närhet av planområdet (Artportalen 

2018). I omgivningarna finns en del artfynd för rödlistade fågelarter, men inga av dessa bedöms kunna 

knytas direkt till det aktuella planområdet.  

I samband med fältbesök i området i maj 2018 noterades revirhävdande sånglärka över odlingsmar-

kerna i närheten av planområdet. Arten är rödlistad i kategorin nära hotad (NT). 

 Konsekvenser 

Utbyggnaden tar inte i anspråk några förhöjda naturvärden. Den rödlistade arten sånglärka utnyttjar 

sannolikt odlingsmarker i området för häckning. Då den aktuella exploateringen arealmässigt är 

mycket begränsad och även ligger i anslutning till befintliga verksamheter bedöms att utbyggnaden 

inte kommer att påverka artens bevarandestatus i området. 

Viss lokal påverkan kommer att ske via dagvatten och enskilt avlopp från personalutrymmen. Ambi-

tionen i projektet är att omgivningspåverkan ska bli så liten som möjligt. Av denna anledning tillsam-

mans med det faktum att avståndet till Natura 2000-området Ätran är gott och väl över 1 km bedöms 

att ingen negativ påverkan kommer att ske på Natura 2000-området. Inte heller riksintresset för natur-

vården Ätrans dalgång-Högvadsån kommer att påverkas negativt av utbyggnaden. 
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 Vatten - miljökvalitetsnormer 

 Nuvarande förhållanden 

 Ytvatten 

Planområdet ligger inom Ätrans avrinningsområde. Det finns inget vattendrag inom eller i direkt närhet 

av planområdet. Närmaste vattendrag finns ca 350 meter väster om planområdet. Vattendraget utgörs 

av ett dike, vilket efter en knapp kilometer genom odlingsmarkerna mynnar i Ätran. 

Ätran utgör en vattenförekomst för vilken miljökvalitetsnormer gäller. Den del som här närmast berörs 

är delen Vinån-Lilla Å (WA73650181). Vattenmyndigheten bedömer den ekologiska statusen för vat-

tenförekomsten som måttlig och den kemiska statusen som ej god (Vattenmyndigheten 2018). Klass-

ningen av den kemiska statusen som ej god beror på överallt överskridande ämnen, bl a kvicksilver. 

Någon klassning av den kemiska statusen utan dessa överallt överskridande ämnen är inte gjord då 

tillräckligt underlag saknas. Det finns risk att god ekologisk status respektive god kemisk status inte 

nås till år 2021. 

 Grundvatten 

Under och i anslutning till planområdet finns grundvattenförekomsten Heberg (WA28551556) som om-

fattas av miljökvalitetsnormer för grundvatten (Vattenmyndigheten 2018). Vattenförekomsten är totalt 

ca 15 km2. Den del av vattenförekomsten som närmast berörs i detta fall framgår av figur 9. Både den 

kvantitativa och kemiska statusen har vid den senaste statusklassningen bedömts vara god. Denna 

klassning är dock osäker då närmare undersökningar av vattenförekomsten saknas. Cirka 33 % av 

förekomsten är skyddad av täta jordlager varför förekomsten inte bedöms riskera att inte uppnå god 

kemisk status år 2021. Ingen indikation på förändrad grundvattentillgång har identifierats varför be-

dömningen är att det inte heller föreligger risk för att god kvantitativ status inte nås till 2021. 

Grundvattenförekomsten har vidare i kommunens översiktsplan pekats ut som ett utredningsområde 

för framtida skyddsområde för vattentäkter (Falkenbergs kommun 2014). Inom dessa områden får en-

ligt ÖP planering och byggande inte äventyra grundvattnets kvalitet och/eller kvantitet. 

I närområdet finns enligt SGU:s brunnsarkiv tre stycken brunnar för vattenuttag. Biogasanläggningen 

har en borrad brunn för dricks- och processvatten. Ca 300 meter västerut finns två brunnar registre-

rade, en energibrunn och en brunn med artesiskt grundvatten. Enligt uppgifter som framkommit vid 

samråd i tillståndsärendet används källvatten som trycker ner i vattenådror från berget som dricksvat-

ten vid vissa fastigheter. 
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Figur 9. Berörd grundvattenförekomst. Bearbetad karta från Vattenmyndigheten. 

 Konsekvenser 

 Ytvatten 

Anläggningen planeras för att inte släppa något processavlopp till varken mark eller vatten då pro-

cessvatten återförs till processen. Avloppsvatten samlas in och behandlas skilt från övriga strömmar. 

Sanitärt avlopp från personalutrymmen avses hanteras i enskild anläggning. Avloppsfrågan bedöms 

kunna lösas genom markbaserad rening med infiltration eller markbädd. Tillstånd för enskilt avlopp 

kommer då att sökas hos Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. 

Dagvatten från hårdgjorda ytor kommer att ledas via dike inom verksamheten till en anlagd damm. 

Dammens funktion är att lagra dagvatten (regnvatten) och fungera som utjämningsmagasin vid kraf-

tiga regn. Strömmar till dammen passerar olje- och sedimentavskiljning. Därutöver har dammen en 

funktion att lagra brandvatten i händelse av brand samt i sådant fall samla upp eventuellt släckvatten. 

Då det inte finns någon ytvattenrecipient i direkt närhet till planområdet bedöms att påverkan på 

Ätrans vattensystem blir mycket liten. Projektet bedöms inte medföra någon negativ effekt på den 

närmast berörda vattenförekomsten Ätran, delen Vinån-Lilla Å. VA-frågan kommer att utredas när-

mare i en kommande VA-utredning. 

 Grundvatten 

Beroende på resultatet av kommande VA-utredning kan verksamheten behöva borra en brunn för ut-

tag av dricks- och processvatten. Även avlopp för personalutrymmen kan behöva lösas genom en en-

skild anläggning. 
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Den påverkan på grundvattenförekomsten Heberg som eventuellt kommer att ske i form av vattenut-

tag från borrad brunn och infiltration av avloppsvatten, bedöms inte påverka vattenförekomstens möj-

ligheter att även fortsättningsvis uppnå god kemisk och kvantitativ status. Frågan bör belysas närmare 

i den kommande VA-utredningen. Detsamma gäller påverkan på det artesiska vatten som leder från 

berget, detta för att utesluta påverkan på dricksvattentäkter i området. 

 Skadeförebyggande åtgärder 

Verksamheten planeras för att inte släppa något processavlopp till recipient. Vatten från rengöring i 

förbehandlingen recirkuleras till processen. Åtgärden hindrar negativa miljöeffekter då processavlopp 

inte kommer att uppstå och inte behöver renas för att släppas till recipient. 

Dagvattenhanteringen kommer att utredas närmare i kommande VA-utredning. Målsättningen i utform-

ningen är att inte medföra negativ påverkan på recipient. 

Verksamheten utformas för hushållning av mark, vatten samt andra resurser. Detta betyder bland an-

nat lokala lösningar för recirkulation av vatten, eget omhändertagande av avlopp samt torr städmetod 

för att minimera både uttag av grundvatten och rening av avlopp. 

VA-utredningen behöver belysa hanteringen av vattenuttag från borrad brunn och infiltration av av-

loppsvatten för att säkerställa att ingen negativ påverkan sker på berörd grundvattenförekomst. 
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 Buller 

För närmare beskrivning av hur den planerade verksamheten ger upphov till transporter och påverkar 

trafikflöden hänvisas till MKB:n i tillståndsärendet (Sweco 2018a). Det gäller även allmänna förutsätt-

ningar beträffande riktlinjer för ljudnivåer och buller. Nedan görs en samlad beskrivning av de buller-

konsekvenser som uppstår, vilken hämtats från MKB:n i tillståndsärendet. 

 Konsekvenser 

Planerad verksamhet kommer att ge upphov till buller i form av avfallstransporter till och från anlägg-

ningen, verksamhetsbuller i form av hantering av exempelvis containrar inom fastigheten samt även till 

viss del buller från tekniska installationer som exempelvis ventilationssystem.  

Olägenhet till följd av buller kan vara att sömn, vila och annan återhämtning återkommande hindras 

eller försämras. Buller kan försvåra möjligheten att uppfatta och förstå tal, påverka koncentration och 

arbets- eller studieprestationer med mera. Även då bullerexponerade personer inte upplever sig 

störda kan hälsan påverkas negativt. Samband har bland annat påvisats mellan exponering för buller 

och förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom (Naturvårdsverket 2015). 

Verksamheten är förlagd till dagtid, 06.00 – 18.00. Risken för störning från omlastning med hjullastare 

och bearbetning av organiska avfall är liten då denna i huvudsak sker inomhus med stängda portar. 

Avståndet till närmsta granne, cirka 360 meter, gör att risken för störning i form av verksamhetsbuller 

och buller från tekniska installationer bedöms vara mycket liten.  

Bullerpåverkan bedöms främst orsakas av tillkommande transporter i närområdet och berör framförallt 

fastigheterna som ligger nära avfart från väg 150. Närmaste fastigheter ligger ca 150 meter från in-

fartsvägen (Södra skogsplantor och bostadshus).  

Efter infart kommer fordonen att hålla låg hastighet och underlaget är mjukt, vilket är gynnsamt ur bul-

lersynpunkt. Enligt beräkningar från Boverket skulle trafiken generera ljudnivå på ca 35 dBA 150 me-

ter från infartsvägen om fordonen håller en hastighet på 40 km/h (Boverket 2016). Mellan infartsvägen 

och berörda fastigheter ligger ett skogsområde som fungerar som bullerdämpare, vilket innebär att 

bullernivåerna förväntas bli ännu lägre. Konsekvenserna för närboende bedöms bli små.  

Gödastorps grönt ligger 300 meter från infartsvägen och 50 meter från väg 150. Verksamheten be-

döms inte beröras av trafik från infartsvägen eller av verksamhetsbuller från fastigheten på grund av 

det långa avståndet. Påverkan av buller kommer att ske i form av tillkommande trafik på väg 150 och i 

samma utsträckning som andra fastigheter intill vägen. Denna påverkan bedöms bli försumbar ef-

tersom de kumulativa effekterna av vägtrafikbuller är små (Boverket 2016). 

Verksamheten planeras för att minimera antalet transporter genom samlokalisering, samt minimera 

generation av buller till omgivningen genom att bedriva omlastningsverksamheten inomhus. Verksam-

heten bedöms därmed leva upp till miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller. 
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 Luft 

För närmare beskrivning av hur den planerade verksamheten ger upphov till transporter och påverkar 

trafikflöden hänvisas till MKB:n i tillståndsärendet (Sweco 2018a). Det gäller även vissa förutsättningar 

som rör luktpåverkan och luktreduktion. Nedan görs en samlad beskrivning av de konsekvenser som 

uppstår för luft inklusive luktpåverkan, vilken hämtats från MKB:n i tillståndsärendet. 

 Konsekvenser 

Till följd av verksamheten uppkommer emissioner från insamling och transport till behandlingsanlägg-

ningen. Den planerade verksamheten tillför initialt 60 fordonsrörelser under vardagar och 80 st vid fullt 

belastad anläggning.  

Verksamhetsutövaren ställer miljökrav vid upphandling av transporter i uppdraget för insamling och 

transport av avfall. Tunga fordon som används regelbundet varje vecka uppfyller minst emissionskra-

ven motsvarande EEV-fordon. Övriga tunga fordon uppfyller minst emissionskraven motsvarande 

Euro 5. Sex sophämtningsbilar drivs med fordonsgas. 

Man kan förvänta sig ökade lokala luftutsläpp från transporterna. I aktuellt område är förutsättningarna 

gynnsamma ur ett luftkvalitetsperspektiv, eftersom området ligger utanför tätbebyggelse. Nettoutsläp-

pen av luftföroreningar bedöms inte heller påverka närboende. De hushåll som finns i närområdet lig-

ger intill väg 150 och är redan idag påverkade av trafik. Det tillskott av luftemissioner som den plane-

rade verksamheten ger upphov till i närområdet bedöms vara försumbara i sammanhanget. Verksam-

heten bedöms inte bidra till överskridande av miljökvalitetsnormer för luft. 

 Lukt 

Vid hantering av avfall finns alltid en viss risk för spridning av lukt till omgivningen. Av den anledningen 

planeras omfattande skyddsåtgärder för att minimera risken för luktolägenheter i närområdet. 

Trots skyddsåtgärder kan tillfälliga luktstörningar uppstå, vilket oftast beror på tillfälliga driftstörningar. 

Även om lukten i sig inte är hälsoskadlig, kan den orsaka olägenhet i psykisk mening då den påverkar 

människors välbefinnande.  

Den förhärskande vindriktningen är västlig vilket innebär att störst påverkan förväntas österut. Öster 

och nordost om anläggningen ligger ett tiotal fastigheter i Ödgärdaberg och Källeberg som främst på-

verkas om vinden kommer från väst och sydväst. Höjden Ödgärdaberg har befintlig skog som ger visst 

skydd. Avståndet till dessa fastigheter är över 500 meter vilket medför att utspädningseffekten är stor. 

Närmaste bostad ligger ca 360 meter väster om planerad verksamhet och har ett gynnsamt läge ur 

vindriktningssynpunkt.  

Konsekvenserna av spridning av lukt i närområdet bedöms bli små eftersom eventuell påverkan är lo-

kal och av tillfällig karaktär. 

Området vid föreslagen placering är idag påverkat av andra luktintensiva verksamheter som lantbruk 

och biogasanläggning. Eftersom området är beläget i glesbygd och redan idag inhyser andra luktinten-

siva verksamheter, kan man förvänta sig en högre toleransnivå för luktstörningar vid föreslagen lokali-

sering än i tätort. Samtidigt kan flera olika luktkällor orsaka kumulativa effekter som bidrar till en star-

kare luktupplevelse.  

Verksamheten har med tanke på denna risk planerat för omfattande skyddsåtgärder för att minska ris-

ken för spridning av lukt. Driftstörningar förebyggs genom rutiner och verksamhetens egenkontroll. 

Med hänvisning till dessa aspekter bedöms eventuella luktstörningar kunna förebyggas så att de inte 

orsakar olägenhet för närboende.  



 Uppdragsnr: 105 22 57   Version: Samrådshandling 

 Detaljplan för Gödastorp 3:13  |  Miljökonsekvensbeskrivning 

 

n:\105\22\1052257\5 arbetsmaterial\01 dokument\n\mkb\gödastorp 3_13, mkb till detaljplan.docx 2018-08-17  |  23(28) 

 Skadeförebyggande åtgärder 

Verksamheten ställer krav på entreprenör som utför transporttjänsten för att minska miljöpåverkan från 

transporter. Utbildning och kompetens hos transportörerna är viktigt för att upprätthålla en låg påver-

kan. Åtgärden är förebyggande. 

Etablering av verksamheten innebär nybyggnation och byggnaden anpassas till verksamhetens syfte. 

Detta innebär åtgärder för luktreducering inomhus för bra arbetsmiljö samt åtgärder för att minimera 

luktstörande utsläpp från anläggningen. I förbehandlingen, som har störst risk för generation av lukt, 

skapas en sluss vid in- och utpassage till mottagning. Det råder även undertryck i hela byggnaden för 

att förebygga luktutsläpp. Punktutsug installeras vid bearbetande maskiner och all luft från både förbe-

handling och omlastning renas i ett filter före utsläpp till omgivningen. All ventilationsluft kommer att 

renas i ett biofilter avsett för reduktion av lukt före utsläpp till omgivningen. 
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 Naturresurser 

I detta kapitel behandlas jordbruksmarken i området. Även den grundvattenförekomst som berörs kan 

betraktas som en naturresurs. För beskrivning av denna hänvisas till kapitel 6 Vatten. 

 Nuvarande förhållanden 

Jordbruksmarken i planområdet ingår i ett område som bedömts enligt klass 5 i en skala från 1-10 där 

10 anger högsta värde (Länsstyrelsen Halland 2018). Bedömningen är gjord med utgångspunkt från 

markens produktionsförmåga ur växtodlingssynpunkt och bygger på en klassificering av jordbruks-

mark som gjordes på 1970-talet. Även om synpunkter framförts om att en ny värdering av jordbruks-

marken behövs har ännu ingen sådan gjorts, varför den nuvarande ännu gäller. De högst värderade 

klasserna i Falkenbergs kommun tillhör klass 6-7. 

 Konsekvenser 

Den planerade verksamheten innebär att en yta på cirka 6 000 m2 jordbruksmark kommer att tas i an-

språk till förmån för annat användningsområde. Utbyggnaden görs i ett jordbrukslandskap där stora 

markytor utnyttjas för odling. 6 000 m2 åkermark i detta landskap får betraktas som en marginell andel 

av den totala jordbruksmarken i området. 

Allmänna rekommendationer om jordbruksmark finns i Falkenbergs kommuns översiktsplan (Falken-

bergs kommun 2014). På jordbruksmark enligt klass 6 och högre bör enligt ÖP annan markanvänd-

ning prövas restriktivt. 
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 Övriga miljöfrågor 

 Landskapsbild 

 Nuvarande förhållanden 

Platsen för omlastningsstationen ligger i ett öppet jordbrukslandskap med flera stora gårdar utefter 

väg 150. Åkrarna avgränsas på flera ställen med poppel- eller buskrader som förstärker tegarnas rikt-

ning. Ett mindre landskapsrum bildas mellan en vegetationsklädd höjdrygg i öster och en träddunge i 

sydöst vilket begränsar vyn mot föreslagen plats för omlastningsstationen i vissa riktningar.  

Gårdarna ligger utspridda i landskapet och här finns ofta, förutom bostadshuset, flera stora lantbruks-

byggnader av olika karaktär såsom stora röda/vita lador och maskinförråd med sadeltak och ibland 

dessutom silos. Byggnaderna ligger samlade i olika riktningar och storlek. 

Idag finns redan en biogasanläggning i området placerad vid foten av höjdryggen. Inom biogasanlägg-

ningen finns flera byggnader som syns på långt håll i det öppna landskapet utan att för den skull kän-

nas främmande då byggnaderna är av samma typ som redan finns i omgivningen på gårdarna runt 

omkring. Anläggningen är också väl förankrad i landskapet med kullen som stöd i ryggen och dessu-

tom delvis skymd bakom dungar och trädrader. 

 

Figur 10. Befintlig biogasanläggning. I förgrunden syns odlingsmark som används för odling av trädplantor. 

 Konsekvenser 

Anläggningen kommer i första hand att upplevas på avstånd från väg 150 och från gårdarna väster om 

vägen. Det är byggnaden som kommer att påverka landskapsbilden, övriga delar av anläggningen ut-

formas i marknivå och här blir det bara trafiken inom och till och från anläggningen som kommer att 

upplevas. Vegetation mellan väg 150 och det öppna landskapet framför anläggningen gör att man 

främst upplever byggnaden från nordost. Det är först när man närmar sig anläggningen på vägarna 

mellan åkertegarna och från närmaste gård som anläggningen blir mer påtaglig. Byggnaden förankras 
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till den befintliga biogasanläggningen och påverkan på landskapsbilden bedöms bli liten trots att jord-

bruksmark tas i anspråk.  

 Skadeförebyggande åtgärder 

En byggnad som utformas liknande omkringliggande gårdars ekonomibyggnader ses som ett naturligt 

inslag i landskapsbilden. Det är därför viktigt att den nya byggnaden ges en form och färgsättning som 

relaterar till de jordbruksbyggnader som finns runt omkring, d v s att den utformas med sadeltak och 

faluröda fasader. 

Utbyggnadsområdet kan med fördel avgränsas med en poppelrad eller högre häck mot norr. Det är 

viktigt att planteringen följer samma riktning som vägarna och häckraderna i området har idag. 

 Skadedjur 

Risken för skadedjur förebyggs genom att all hantering av avfall sker inomhus där städning sker regel-

bundet. Städning sker även utomhus för att samla upp eventuellt spill. Skulle problem med skadedjur 

uppstå används mekaniska fällor som avhjälpande åtgärd och i sista hand bekämpningsmedel. 

Dessa skyddsåtgärder bedöms tillräckliga för att motverka förekomsten av skadedjur i området och 

därmed förväntas heller inga konsekvenser. 

 Miljörisker 

Den miljöriskbedömning som gjorts i tillståndsärendet visar att miljöriskerna som följd av den plane-

rade verksamheten är hanterbara. Med planerade tekniska åtgärder, utbildning och rutiner kan miljö-

riskerna för verksamheten minska.  

Tekniska och administrativa system är en grund och det krävs ett systematiskt och ihållande arbete för 

att upprätthålla ett bra och riskreducerande arbete inom verksamheten. Verksamhetens egenkontroll 

är en årlig avstämning av hur detta arbete fortlöper. 

För närmare beskrivning av miljöriskbedömningen hänvisas till MKB:n i tillståndsärendet (Sweco 

2018a). 
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 Allmänna hänsynsregler och miljömål 

De allmänna hänsynsreglerna enligt miljöbalken bedöms uppfyllas i projektet. En närmare genomgång 

av de enskilda hänsynsreglerna finns i MKB:n i tillståndsärendet, se Sweco 2018a. Här görs även en 

bedömning av hur en del av de nationella miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat om påverkas av 

projektet. Även om en del lokala störningar uppstår i form av buller och luftutsläpp bedöms att det ak-

tuella projektet sammantaget ger större möjligheter att uppnå miljökvalitetsmål som ”God bebyggd 

miljö”, ”Giftfri miljö” och ”Begränsad klimatpåverkan” jämfört med nollalternativet. 
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