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Detaljplanen har antagits av Kommunfullmäktige den 30 augusti 2016. Beslutet vann laga 

kraft den 23 september 2016. 

 
1. PLANBESKRIVNING 
 
1.1 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG  

1.1.2 Bakgrund   

Hedhusets reningsverk och Veinges reningsverk kommer att avvecklas. Ängstorps 

reningsverk ska därför kunna hantera motsvarigheten till den belastning de båda 

reningsverken hanterar idag, samt en successivt ökad anslutning till följd av en 

befolkningsutveckling och ytterligare anslutningar av mindre bebyggelseområden. I 

och med detta behöver Ängstorps reningsverk utöka sin nuvarande kapacitet. 

 

Ängstorps reningsverk har tillstånd, enligt 9 kapitlet 6 och 8 §§ miljöbalken, att 

utöka verksamheten enligt beslut av Länsstyrelsen i Hallands län, 2014-06-18 

(diarienummer 551-4688-13). 

1.1.3 Syfte  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utvidgning av Ängstorps 

avloppsreningsverk då behov finns att utöka verksamhetens kapacitet.  

1.1.4 Huvuddrag 

Planförslaget möjliggör för utbyggnad som är till förmån för Ängstorps reningsverks 

ändamål. Reningsverkets område föreslås att utökas åt väster. Den befintliga gatan 

planläggs så att en utbyggnad möjliggörs, exempelvis för att anlägga en gång- och 

cykelväg. En ny gata föreslås löpa längs med reningsverkets södra utkant och 

avslutas med en parkeringsplats längst i väster till förmån för fiske- och friluftslivet. 

Ytterligare parkeringsplatser föreslås intill den befintliga gatan till förmån för 

besökare till Go-kartbanan. Närmast Lagan planläggs marken som naturmark.  

 
1.2 PLANDATA  

1.2.1 Lägesbestämning  

Planområdet är beläget cirka 2,5 kilometer sydväst om Laholms centrum. Norr om 

planområdet rinner Lagan, i öster angränsar Blåkulla Go-kart, i söder och väster 

omsluts planområdet av åkermark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 1. Översiktsbild som 

visar planområdets läge i 

Laholm. Planområdet är 

markerat med blått.   
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1.2.2 Areal 

Planområdets storlek är cirka 7,7 hektar. 

1.2.3 Markägoförhållanden 

Planförslaget berör fastigheterna Lagaholm 3:17, del av Lagaholm 3:1 och del av 

Trulstorp 1:9. Samtliga fastigheter ägs av Laholms kommun. 

 

1.3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

1.3.1 Kommunens mål och vision 

Laholms kommuns mål och vision lyder: I Laholm vill vi bli fler och bättre för en 

starkare framtid. Här förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling. 

 

Detaljplanen bedöms medverka till att uppfylla kommunens mål och vision. 

Förslaget innebär att en utvidgning av Ängstorps reningsverk möjliggörs. Detta 

behövs då Hedhuset samt Veinge reningsverk ska avvecklas. En större kapacitet för 

reningsverket främjar även Laholms tillväxt. En utbyggnad av reningsverket är även 

en förutsättning för att klara av den befolkningstillväxt som förutspås i kommunen.  

1.3.2 Översiktliga planer 

Framtidsplan 2030 - översiktsplan 

Laholms kommuns översiktsplan, Framtidsplan 2030, antogs i januari 

2014. Enligt denna har Hedhusets reningsverk börjat nå sitt kapacitetstak och därför 

planeras en avveckling av verksamheten. Förutsättningen för att avveckla Hedhuset 

är dock att överföringsledningar till Ängstorps avloppsreningsverk anläggs.  

 

Översiktsplanen hänvisar även till det principbeslut som kommunfullmäktige har 

fattat under år 2011 som innebär en utbyggnad av Ängstorps avloppsreningsverk och 

att all avloppsrening ska överföras dit. 

 

Planförslaget är ett led i ställningstaganden från översiktsplanen och av 

kommunfullmäktiges principbeslut.  

Fördjupning av översiktsplanen för Åmot m.fl. – fördjupad översiktsplan  

Kommunfullmäktige antog 2011-08-30”Fördjupning av översiktsplanen för Åmot 

m.fl.” som berör aktuellt planområde. En utökning av reningsverkets kapacitet var 

initierad i samband med att den fördjupade översiktsplanen togs fram. Därmed 

pekades ett större område runt reningsverket ut som ett utredningsområde som ska 

behandlas närmre i en detaljplaneläggning.  

 

Detta förslag till detaljplan bedöms därmed överrensstämma med den fördjupade 

översiktsplanen.  

1.3.3 Detaljplaner och förordnanden  

För den del av planområdet där Ängstorps reningsverk redan är anlagd finns en 

gällande detaljplan. Den vann laga kraft 2007-07-18 och benämns som del av 

Lagaholm 3:1 (Go-cart motorbana), med detaljplanenumret 01-128. Resterande del 

av planområdet är sedan tidigare inte detaljplanelagt.  

 

Planförslaget ersätter dels delar av den gällande detaljplanen och planlägger dels ny 

mark.   
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1.3.4 Kommunala beslut i övrigt 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari 2011 (§ 28) att ge miljö- och 

byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja en planändring för utbyggnad av Ängstorps 

reningsverk. 

 

Detaljplanen upprättas i enlighet med den äldre plan- och bygglagens lagstiftning 

ÄPBL Äldre plan- och bygglagen (1987:10).  

1.3.5 Program för planområdet 

Planprogram har inte upprättats. Planförslaget är förenligt med gällande 

översiktsplaners intentioner. 

1.3.6 Riksintresse 

Planförslagets totala påverkan på riksintressena bedöms i kapitlet Miljökonsekvenser. 

Riksintresse för natur (NN 22 och NN 19) 

Planområdet berör del av område som är av riksintresse för natur (NN 22 och NN 

19). Området för NN 22 har ett stort värde för forskning om frostsprickor från 

mellanistiderna och de geologiska processer som format landskapet efter den senaste 

nedisningen. Riksintresset ska inte utgöra hinder för en planmässig utbyggnad av 

befintliga tätorter, dock bör jordbruket inom huvuddelen av området bibehållas. 

 

Riksintresset NN 19 är utpekat då området vid Lagan ett av de främsta exemplen i 

landet på sandvandringskuster med karakteristiska avlänkade åmynningar. Här finns 

Figur 2. Det nya planområdet är markerat med blått. Grönmarkerat område visar de delar  

av gällande detaljplan som ersätts med detta planförslag. De delar som fortsatt regleras i 

detaljplan 01-128 markeras med orange. 
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värdefullt djur- och naturliv, till exempel lax- och havsöringsstam, flodpärlmusslor, 

änder, svanar och dalgångar med vass, alsumpskogar samt andra lövskogar.  

Riksintresset innebär att de processer som kännetecknar en sandvandringskust ska få 

verka så ostört som möjligt. Förutsättningarna för friluftsliv är goda i området. För 

riksintressets bevarande får det inte tillkomma anläggningar som kan ha en 

betydande påverkan på områdenas naturvärden. 

Riksintresse för kultur (KN 40) 

Planområdet berör del av område som är av riksintresse för kultur (KN 40). 

Riksintresset är utpekat då det i området finns välbevarade kraftmiljöer från tidigt 

1900-tal som är tidstypiska i stil, bebyggelse och med anläggningar så som dammar 

och tilloppskanaler. För att bevara riksintresset får det inte tillkomma anläggningar 

som kan ha en betydande påverkan på områdenas kulturmiljövärden. 

Riksintresse för friluftsliv (FN 14) 

Planområdet berörs även av riksintresse för friluftsliv (FN 14) bland annat för dess 

goda förhållanden för fritidsfiske. Förutsättningar för att områdets värden ska bestå 

är att undvika igenväxning, föroreningar i vattnet samt parkering och anläggningar 

inom känsliga naturavsnitt. För att bevara intresset får det inte tillkomma 

anläggningar som kan ha en betydande påverkan på områdenas värden.  

Riksintresse för kommunikationer 

Västkustbanan, som ligger cirka 250-300 meter väster om planområdet, är 

riksintresse enligt miljöbalken 3 kapitlet 8 § miljöbalken (1998:808). Västkustbanan 

är av internationell betydelse och ingår i det utpekade Trans European Transport 

Network, TEN-T nätet. Banan sträcker sig från Göteborg till Lund och är en mycket 

viktig bana för person- och godstågstrafiken. Banan ingår även i det utpekade 

strategiska godsnätet.  

1.3.7 Miljökvalitetsnormer  

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

miljöbalken år 1999 med syfte att reglera utsläpp som kan ha skadliga effekter för 

människor och/eller naturen. En miljökvalitetsnorm kan anges som en halt, ett värde 

eller alternativt med en beskrivande text och omfattas av ett tidskrav då normerna ska 

vara uppfyllda. Idag finns miljökvalitetsnormer för vatten, luft, fisk- och 

musselvatten samt omgivningsbuller. 

 

Planförslagets totala påverkan på MKN beskrivs i kapitlet Miljökonsekvenser.   

 

Vatten  
Planområdet berör i direkt bemärkelse ytvattenförekomsterna Lagan och 

Laholmsbukten och därmed beskrivs miljökvalitetsnormerna för dessa vattendrag 

nedan. 

 

Planförslaget medger även att Veinge och Hedhusets reningsverk kan läggas ned. Då 

dessa reningsverk är kopplade till Vessingeån (och via denna även Genevadsån) samt 

Laholmsbukten, kommer även miljökvalitetsnormerna för dessa vattendrag att 

beskrivas nedan.  

 

Uppgifterna nedan är hämtade från söktjänsten VISS (Vatteninformationssystem 

Sverige) samt från Kompletterings-PM nr 1- till ansökan om tillstånd enligt 
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miljöbalken, Ängstorps avloppsreningsanläggning (ERAN Miljökonsult AB, 2014-

01-16).  

 

Miljökvalitetsnormen för Laholmsbukten är "god" ekologisk status senast år 2021 

och god kemisk status till år 2015. Den senaste klassningen av ekologisk status för 

Laholmsbukten visar på "måttlig" status, där bottenfauna och halterna av totalfosfor, 

fosfat och löst oorganiskt kväve under vintern är orsaken till att "god" status ej 

erhålls. Det bedöms att det finns en risk att "god" status ej erhålls 2021. Den senaste 

statusbedömningen är dock en förbättring sedan den förra bedömningen 2009 då 

statusen var "otillfredsställande". Den "måttliga" statusen innebär att det finns ett 

"icke-försämrings"-krav, dvs. någon försämring i vattenförekomsten får inte ske som 

medför att "god" ekologisk status inte kan nås vid någon tidpunkt.  

 

Lagan är en modifierad vattenförekomst i bemärkelsen att den regleras av kraftverk, 

närmsta kraftverk är beläget cirka 3 km uppströms planområdet. För modifierade 

vattenförekomster innebär miljökvalitetsnormen att god ekologisk potential ska 

uppnås (till skillnad från det mest förekommande uttrycket god ekologisk status).  

Lagans ekologiska potential har (2009) klassificerats som måttlig och dess kemiska 

status som god. Miljökvalitetsnormerna för Lagan innebär att Lagan ska uppnå god 

ekologisk potential till tidsfristen 2021 och behålla god kemisk status till tidsfristen 

2015.  

 

Vessingeån bedöms i dagsläget ha god ekologisk och kemisk status. 

Miljökvalitetsnormerna för ån innebär att vattnet ska behålla sin goda kvalitet till 

tidsfristen 2015.   

 

Måttlig ekologisk status och god kemisk status råder i dagsläget för Genevadsån. 

Miljökvalitetsnormerna för ån innebär att vattnet ska uppnå god ekologisk status till 

tidsfristen 2021 och behålla god kemisk status till år 2015.  

 

Luft 
Regeringen har utfärdat en förordning (2010:477) om miljökvalitetsnormer för 

utomhusluft. Förordningen trädde i kraft den 27 maj 2010. Miljökvalitetsnormerna 

för utomhusluft gäller i hela landet. Med utomhusluft avses utomhusluften med 

undantag för arbetsplatser samt väg- och tunnelbanetunnlar. De ämnen som 

reglerades ursprungligen var kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid och bly. 

Förordningen har sedan dess reviderats ett antal gånger och kompletterats med 

ytterligare normer, för partiklar (PM10), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, 

kadmium, nickel och bens(a)-pyren.  

1.3.8 Strandskydd 

Strandskydd finns för att långsiktigt trygga att medborgare har tillgång till 

strandområden genom allemansrätten och för att bevara en god livsmiljö för växter 

och djur. Bestämmelserna gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek.  

 Lagan omfattas av strandskydd på 100 meter och delar av planområdet ligger 

därmed inom strandskyddad mark.  
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Strandskyddet föreslås bli upphävt för delar av planområdet. De särskilda skäl som 

åberopas för detta är att:  

- platsen är redan ianspråktagen av den pågående verksamheten för Ängstorps 

reningsverk, 

- anläggningen behövs för att kunna utvidga pågående verksamhet, 

- reningsverkets funktion och en utbyggnad av detta bedöms vara ett angeläget 

allmänt intresse som även gynnar mellankommunala intressen. 

 

Planförslaget tillgodoser allmänhetens tillgänglighet till strandområdet då området 

närmast ån planläggs som naturmark. Marken omfattar ett 25 till 80 meter brett 

område där allmänheten kan passera. Enligt den översiktliga naturvärdesbedömning 

som har upprättats av miljökontoret och miljöstrateger från Laholms kommun, 

återfinns planområdets biologiska mångfald vid Lagans strandkant samt vid dungar 

av träd och buskage som till största del växer nere vid ån. Detta område föreslås 

fortsatt vara strandskyddat och därmed görs bedömningen att växt- och djurlivet 

gynnas. Vidare föreslås en ny tillfartsväg till Lagan och flertalet nya 

parkeringsplatser vilka är åtgärder som bedöms gynna strandskyddets syften och öka 

allmänhetens tillgänglighet till strandområdet.  

 

Konsekvenserna av att upphäva strandskyddet bedöms och jämförs i kapitel 3 

Miljökonsekvenser, avsnitt 3.5.3.  

 

1.4 BEHOVSBEDÖMNING 
Kommunen ska genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner som kan medföra 

betydande miljöpåverkan enligt 5 kapitlet 18 § ÄPBL (1987:10) och 6 kapitlet 11 § 

miljöbalken (1998:808). Som stöd för kommunens ställningstagande att planens 

genomförande medför betydande miljöpåverkan, görs en behovsbedömning. Om 

behovsbedömningen visar på betydande miljöpåverkan skall en miljöbedömning 

Figur 3. Rödmarkerat område visar den del av strandskyddad mark som upphävs i samband med 

detaljplanen. Grönmarkerat område visar de område där strandskyddet fortsatt gäller.  
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göras i form av miljökonsekvensbeskrivning. Där identifieras, beskrivs och bedöms 

den betydande miljöpåverkan. 

 

Den upprättade behovsbedömningen påvisar att detaljplaneförslaget riskerar att 

medföra en betydande miljöpåverkan och därmed kommer detaljplanens 

miljökonsekvenser att beskrivas.  

 

Till grund för de miljökonsekvenser som beskrivs i denna planbeskrivning ligger den 

MKB som Laholmsbuktens VA har tagit fram i samband med tillståndsprövningen 

för att utöka reningsverket, Miljökonsekvensbeskrivning avseende verksamheten vid 

Ängstorps avloppsreningsanläggning, ERAN Miljökonsult AB, 2013-07-01.  

 

Detaljplanens konsekvenser beskrivs i kapitel 3 Miljökonsekvenser.   

 

 
1.5 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  

1.5.1 Natur 

Mark och vegetation 

Den del av planområdet där reningsverket bedrivs idag utgörs till största del av asfalt 

och bebyggelse. I det område som föreslås för reningsverkets utbyggnad utgörs 

marken av jordbruksmark/naturmark. Jordbruksmarken är klassificerad till sex på en 

tiogradig skala, där tio motsvarar den mest produktiva jordbruksmarken. 

Jordbruksmark som klassificeras över sex bedöms som mycket värdefull.  

 

I den västra delen av planområdet finns befintliga dagvattendammar. Den norra delen 

av planområdet, längs med Lagans strandkant, består av naturmark som är utgör ett 

promenadstråk och en plats för fritidsfiske.  

 

I samband med detaljplanearbetet har en översiktlig naturvärdesbedömning 

upprättats av miljökontoret och miljöstrateger från Laholms kommun. I denna 

beskrivs att den biologiska mångfalden inom planområdet återfinns längs delar av 

Lagans strandkant samt vid dungar med träd och buskar. Jordmånen är lerig och 

näringspåverkad av åkermarken, översvämning av Lagan och från läckage från 

reningsverket. Markskiktet domineras av nässla, hundäxing, och hundkex. Fågelarter 

som observerades vid fältundersökningen var bland annat änder, bofink, stare, 

koltrast och kråka. För övrigt påträffades även stora mängder av spansk skogssnigel 

och trädgårdssnäckor. De variationsrika dungar och stora träd som finns inom 

området skapar förutsättningar för en biologisk mångfald. De döda träd som finns 

inom området bör bevaras. Delar av grönytorna kan skötas mer extensivt för att 

möjliggöra rikare flora.  

 

Planförslaget innebär att det område som idag utgörs av dagvattendammar och 

jordbruksmark/naturmark införlivas i verksamhetsområdet för reningsverket. I 

samband med en utbyggnad av reningsverket kommer de befintliga dagvatten-

dammarna att flyttas längre väster ut och nya reningsbassänger att anläggas inom 

området. Det kan bli aktuellt att ansöka om ett särskilt tillstånd eller göra en anmälan 

för att kunna flytta dagvattendammarna då detta ses som vattenverksamhet enligt 11 

kapitlet miljöbalken (för mer information se kapitel 1 Förutsättningar och 

förändringar, avsnitt 1.5.3).  
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För att skydda reningsverket mot risk för översvämmande vatten från Lagan 

möjliggör planförslaget att upprätta en skyddsvall inom reningsverkets område. 

Anläggning av vallar i syfte att skydda mot översvämmande kräver tillstånd enligt 11 

kapitlet 13 § miljöbalken (för mer information se kapitel 1 Förutsättningar och 

förändringar, avsnitt 1.5.5 och kapitel 3 Miljökonsekvenser, avsnitt 3.5.6.). 

 

I anslutning till den nya gatan, som löper söder om reningsverkets område, kommer 

en trädplantering att anläggas som avskärmar reningsverksområdet visuellt från 

söder.  

 

Området närmast Lagan planläggs som naturmark för att säkerställa att området kan 

nyttjas för motion, friluftsliv och fiske.  

Geotekniska förhållanden 

Planområdet, sluttar söderut ner mot Lagans vattenområde från nivån +10,8 meter. 

Det befintliga reningsverket ligger på marknivåer runt +5,0 meter.  

 

Laholmsbuktens VA har i samband med förprojekteringen för en överföringsledning 

mellan Hedhusets och Ängstorps reningsverk, gjort en geoteknisk utredning och 

provtagning i anslutning till det nu aktuella planområdet (Överföringsledning 

Hedhuset – Ängstorp, Geoteknik, Tyrèns, 2013-06-28).  

 

I ett utlåtande utifrån den geotekniska undersökningen (Geotekniskt utlåtande för 

detaljplan avseende Laholms reningsverk, Tyrens AB, 2014-11-06), beskrivs att de 

geotekniska markförhållandena i anslutning till planområdet består av lera, närmre 

Lagan finns organiska skikt. Grundläggningsförhållanden på den glaciala leran 

bedöms som relativt god, sämre förhållanden föreligger för området närmast Lagan. I 

utlåtandet hänvisas det till att alla byggnationer inom området ska föranledas av en 

för ändamålet anpassad geoteknisk undersökning. 

 

I samband med detaljplanearbetet har WSP Sverige AB utfärdat en 

stabilitetsutredning, genom beställning av Laholmsbuktens VA (Ängstorps 

reningsverk, Laholm, Stabilitetsutredning, PM Geoteknik, uppdragsnummer 

10221942, 2015-12-02, reviderad 2015-12-07, WSP Sverige AB). 

 

Stabilitetsutredningen behandlar totalstabiliteteten ner mot Lagan samt lokalstabilitet 

för den tilltänkta vallen som planförslaget möjliggör för. Ungefärlig placering av vall 

redovisas i figur 4 och för att läsa mer information om vallen se kapitel 1 

Förutsättningar och förändringar, avsnitt 1.5.5 och kapitel 3 Miljökonsekvenser, 

avsnitt 3.5.6. 
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Inom utredningens område lutar marken generellt från ca + 6,0 meter på åkermarken 

från söder mot norr och ån Lagan ca +2,5 meter. Lagan är som djupast på nivån ca 

-5,8 meter mitt i fåran i sektion B och grundast på nivån ca -4,0 meter i sektion C 

(sektionerna  finns redovisade i figur 5). Vattenytan låg vid lodningstillfället på nivån 

+0,16 meter. I utredningen noterar man ute på fält att en strandkant mot Lagan 

påvisar tecken på eroderad mark. Denna bedöms inte ge betydande påverkan ut 

stabilitetssynpunkt, dock bör en kontroll utföras vid detaljprojektering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 4. Ungefärlig placering av vall samt bassänger. Bild hämtad från Ängstorps 

reningsverk, Laholm, Stabilitetsutredning, PM Geoteknik, WSP Sverige. 

Figur 5. Ungefärlig placering av beräknade sektioner. Svarta prickar är utförda sonderingar av WSP 

och SWECO under november 2015. Bild hämtad från Ängstorps reningsverk, Laholm, 

Stabilitetsutredning, PM Geoteknik, WSP Sverige. 
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Generellt utgörs jorden överst av jord med organiskt innehåll som underlagras av 

siltig lera ovan ett gyttjelager, som vilar på fastare material av siltig grusig sand. 

 

I samband med stabilitetsutredningen har två stycken grundvattenrör installerats för 

att mäta grundvattennivåerna. 

 

Stabilitetsberäkningarna har utförts i totalt 3 sektioner: Sektion A, Sektion B och 

Sektion C. Se figur 5 för deras ungefärliga lägen. Inför beräkningar har en 

jordmodell tagits fram för varje sektion baserat på utförda sonderingar, 

laborationsförsök och utvärdering av data, där de mest ogynnsamma förhållandena 

används. Vallen antas utgöras av friktionsmaterial med högsta punkt på nivån +6 

meter och en släntlutning på 1:2. Beräkningar för vall med nivåer +7 meter och +8 

meter samt släntlutning på 1:3 har utförts. 

 

Flera olika beräkningar har utförts och resultatet visar på att stabilitet för tänkt vall 

enligt angivna förutsättningar är tillfredsställande. Totalstabilitet för hela slänten, 

från tänkt vall på nivån +6 meter ner mot Lagan samt stabilitet av slänt närmast 

Lagan är båda tillfredsställande.  

 

Dock bör en kontroll av eroderad mark vid strandkant utföras inför 

detaljprojektering. En geotekniker måste också rådfrågas vid detaljutformning av 

vallen om annat material, utformning och placering projekteras än det som är antaget 

i beräkningarna. 

Fornlämningar 

Under november 2012 utfördes en arkeologisk utredning, både inom och utanför 

planområdet, av Kulturmiljö Halland. Resultatet av utredningen påvisade att det inte 

fanns några fornlämningar inom planområdet som föranleder krav på ytterligare 

arkeologiska insatser.  

Radon  

Marken i Laholms kommun är generellt klassad som lågradonmark och planområdet 

bedöms inte medföra risk för förhöjda radonhalter. Luften i mark har dock alltid så 

hög radonhalt att halten inomhus kan bli för hög. Lufttrycket inomhus är ofta lägre 

än utomhus och det är vanligt att radonhaltig jordluft sugs in i byggnader om 

byggnaden inte är radonskyddad eller radonsäker. 

 

Planförslaget omfattar inga bostäder och bedöms därmed inte som känsligt för radon. 

1.5.2 Bebyggelseområden     

Reningsverket  

Verksamhetsområdet för reningsverket består av reningsbassänger, pumphus, 

slamsilo samt personalbyggnader. Området är inhägnat med staket. Befintliga 

dagvattendammar finns idag utanför verksamhetsområdet.  

 

Planförslaget innebär att reningsverket tillåts att byggas ut åt väster. Inom området 

planeras de befintliga dagvattendammarna att flyttas för att ge plats åt nya 

sedimenteringsbassänger. I samband med att mer slam kommer att hanteras i 

reningsverket kan även en slamsilo tillkomma inom verksamhetsområdet.  
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För att säkerställa säkerheten inom verksamhetsområdet för avloppsreningsverket 

kommer delar av området att stängslas in. Området runt de nya dagvattendammarna 

som tillkommer kommer fortsatt att vara öppet för allmänheten, precis som idag.  

Bostäder och skola 

Närmsta bostadsbebyggelse finns längs med Västerleden, cirka 350 meter från 

planområdet. Närmsta skola finns vid Blåkulla som ligger cirka 400 meter från 

planområdet. Reningsverkets eventuella påverkan på omgivningen beskrivs vidare i 

kapitel 3 Miljökonsekvenser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arbetsplatser 

Reningsverket och en utbyggnad av detta ger goda möjligheter till nya 

arbetstillfällen.  

Tillgänglighet 

Längs med planområdet rinner Lagan som utgör ett promenadstråk och en plats för 

fritidsfiskare. Idag finns en befintlig parkeringsplats för fritidsfisket i anslutning till 

reningsverkets västra utkant. Tillgängligheten till Go-kartbanan tillgodoses via den 

befintliga infartsvägen till reningsverket och med parkeringsplatser i anslutning till 

den östra delen av reningsverket.  

 

Planförslaget innebär att ett antal nya parkeringsplatser tillförs inom planområdet 

vilket säkerställer en bättre tillgänglighet till planområdet, Lagans strandområde och 

Go-kartbanan. En ny gata föreslås löpa söder om reningsverket och som i väster 

avslutas med nya parkeringsplatser. Gatan är främst är tänkt att tillgodose 

fritidsfisket samt friluftslivet.  

 

I planområdets östra utkant, i anslutning till den befintliga infartsvägen, föreslås ca 

40 nya parkeringsplatser som främst kan tillgodose Go-kartbanans besökare. 

Figur 6. Översiktsbild som visar planområdets avstånd till närmsta bebyggelse.  
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Ur tillgänglighetsaspekt är det viktigt att gång- och cykelvägar samt 

parkeringsplatser görs tillgängliga och anpassade så att området kan nyttjas som 

rekreationsområde för personer med olika funktionsnedsättningar. 

1.5.3 Vattenområden 

 Dagvatten  

Befintliga dagvattendammar, som avvattnar Nyby industriområde, finns inom 

området.  

 

Planförslaget innebär att de befintliga dagvattendammarna kan flyttas längre väster 

ut, inom det nya utbyggnadsområdet för avloppsreningsverket. På så vis kan nya 

sedimenteringsbassänger och pumphus anläggas i direkt anslutning till de befintliga 

anläggningarna inom verksamheten. Dagvattendammarnas exakta läge och 

utbredning hanteras vid en projektering av dammarna. 

 

Det kan bli aktuellt att ansöka om ett särskilt tillstånd eller göra en anmälan för att 

kunna flytta dagvattendammarna då detta ses som vattenverksamhet enligt 11 

kapitlet miljöbalken (1998:812). Åtgärder som innebär avvattning av mark eller 

grävning i vattenområde utgör vattenverksamheter. Bestämmelser om 

vattenverksamhet finns i 11 kapitlet miljöbalken och i lagen om särskilda 

bestämmelser om vattenverksamhet (1998:812). Enligt 11 kapitlet miljöbalken 

definieras vattenverksamhet bland annat som fyllning och grävning i ett 

vattenområde. Med vattenområde avses ett område som täcks av vatten vid högsta 

förutsägbara vattenstånd. Dagvattendammarna i området utgör därmed vattenområde 

enligt miljöbalken. Vattenverksamhet kräver tillstånd och ett sådant tillstånd söks hos 

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Ett antal verksamheter är dock undantagna 

från tillståndsplikten och kan genomföras efter en anmälan till Länsstyrelsen. Dessa 

undantag är exempelvis anläggande av våtmark/damm där vattenområdet har en yta 

som är mindre än 5 hektar och fyllning i ett vattenområde om den bottenyta som 

verksamheten omfattar i vattenområdet understiger 3 000 kvadratmeter. Om det är 

uppenbart att allmänna eller enskilda intressen inte skadas av vattenverksamheten 

krävs varken tillstånd eller anmälan enligt 11 kapitlet 12 § miljöbalken. Det är 

verksamhetsutövaren som gör bedömningen om detta lagrum kan åberopas. 

Länsstyrelsen kan dock vid tillsyn göra en annan bedömning. 

 

Vid avledning av dagvatten till nedströms liggande vattenområden, såsom diken eller 

andra vattenområden, är det viktigt att ägare till sådana vattenanläggningar eller -

områden kontaktas och att dessa medger eventuella ökade flöden eller påverkan på 

vattenanläggningar utanför planområdet. Om en överenskommelse med ägare till 

vattenanläggningar som påverkas av till exempel ökade flöden inte kan träffas kan 

frågan behöva tillståndsprövas i domstol. Om ett dikningsföretag berörs krävs i regel 

omprövning om man ändrar företagets båtnadsområde eller flödesmängder till 

företaget. 

1.5.4 Gator och trafik 

Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik 

Planområdet försörjs trafikmässigt av en befintlig väg som i söder ansluter till 

Västerleden. Både fastigheten och den anslutande vägen ligger inom Laholms 

kommuns väghållningsområde. Den anslutande vägen används som infart till 
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reningsverket, räddningstjänstens övningsområde, go-kartbanan samt av allmänhet 

som vill nå Lagan.  

 

Parallellt med Västerleden löper en separat gång- och cykelväg.  

 

Den befintliga infartsvägen ingår i planförslaget och medger en utbyggnad av vägen, 

exempelvis för att kunna anlägga en gång- och cykelväg. Från den befintliga 

infartsvägen föreslås en ny gata som löper väster ut och som avslutas med en 

återvändsplats och en parkeringsyta ner mot Lagan. I direkt anslutning till den 

befintliga vägen föreslås även nya parkeringsplatser.  

Parkering 

Idag finns det en allmän parkering väster om reningsverket som bland annat används 

av fritidsfiskare. I planförslaget flyttas denna längre väster ut för att ge plats åt 

reningsverkets utbyggnad. Totalt tillkommer cirka 20 nya parkeringsplatser för 

besökare till Lagan i planområdets västra utkant. I planområdets södra del, intill 

infartsvägen till reningsverket, planeras ytterligare cirka 40 parkeringsplatser med 

främsta utgångspunkt att tillgodose Go-kartbanans behov.  

Kollektivtrafik 

Planområdet ligger cirka 1 kilometer från järnvägsstationen. Närmsta busshållplats 

finns cirka 500 meter söder ut längs med Västerleden/Trumgatan som trafikeras av 

linjerna 320 och 224 Laholm station, linje 324 Halmstad Regionbuss och av linje 225 

Skottorp.  

 

Planförslaget föranleder inga nya förslag på kollektiva förbindelser eller hållplatser.  

1.5.5 Störningar  

Gasledning 

Swedegas AB har en högtrycksledning för naturgas cirka 30 meter från aktuellt 

planområde. Gasledningen klassificeras som en klass C-anläggning vilket innebär att 

detaljplanen kommer att innefattas av de restriktioner som finns i MSBF 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling). Minsta 

tillåtna avstånd från ledning i mark till byggnad eller närmsta gräns för området med 

förväntade grävningsarbeten är 25 meter. Vid byggnation, förändrad 

markanvändning med mera, granskas ett 1600 meter långt och 400 meter brett 

område från gasledningens centrum. 

 

Närheten till gasledningen medför att framtida entreprenörer ska kontakta Swedegas 

AB i ett tidigt skede i projekteringen för samråd om de föreskrifter som gäller vid 

eventuellt arbete i närheten av gasledningen. 

 

Biogas och gasol 
Då Ängstorps reningsverk har biogasproduktion måste de ansöka om tillstånd enligt 

lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011). Vid vissa ombyggnationer 

behöver även nytt tillstånd sökas. 

 

Då reningsverket använder sig av biogas och gasol bör en riskanalys genomföras 

över hur området och dess omgivning påverkas. Detta bör göras i samband med 

bygglov eller projektering. 
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Farligt gods 
Västkustbanan som ligger cirka 250-300 meter väster om planområdet är primärled 

för farligt gods. 

 

Översvämningsrisk 
Då planområdet ligger strax intill Lagan har man i miljökonsekvensbeskrivningen (se 

kapitel 3 Miljökonsekvensbeskrivning) tittat närmare på de översvämningsrisker som 

finns. För en mer detaljerad genomgång av översvämningsrisker se kapitel 3 

Miljökonsekvenser, avsnitt 3.5.6. 
 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gjort en 

översvämningskartering för Lagan som omfattar naturliga flöden. Denna redovisar 

tre olika översvämningsscenarier som ska motsvara ett flöde med 50-, 100- och 200-

års åtkomsttid. Detaljplanens konsekvenser har i miljökonsekvensbeskrivningen 

bedömts utifrån ett flöde med 200-års åtkomsttid. En översvämningskarta finns 

presenterad under kapitel 3 Miljökonsekvenser, avsnitt 3.5.6. Denna karta visar att 

högsta nivå på 200-årsflöde hamnar på ca +4,16 meter över nollplanet. 

Reningsverket ligger idag på marknivån runt + 5,0 meter över nollplanet. 

Utloppsledningen med renat avloppsvatten från Ängstorps reningsverk ligger på 

nivåer kring ca +5,0 meter över nollplanet inom reningsverkets område och avleds 

till Lagan på 1,0 meters djup, cirka 2,0 meter från strandkanten. Idag finns 

utjämningsmagasin som till viss del kan hantera stigande vattennivåer i Lagan. 

 

Ett värsta scenario gällande översvämning är att ett dammbrott skulle inträffa. 

Sannolikheten för att ett dammbrott skulle inträffa bedöms dock som väldigt låg och 

om det inträffar innebär det en stor katastrof. I miljökonsekvensbeskrivningen görs 

därför ett ställningstagande att ett dammbrott inte är rimligt som ett dimensionerande 

flöde för en detaljplan och specifika åtgärder för att minska konsekvenserna av detta 

belyses inte. 

 

I miljökonsekvensbeskrivningen bedömer man att endast små negativa konsekvenser 

kan uppstå till följd av detaljplaneförslaget. Men för att minimera/helt motverka 

konsekvenserna av en stigande vattennivå i Lagan möjliggör detaljplaneförslaget 

dessa åtgärder: 

- lägsta nivå på färdigt golv i de nya byggnader som tillkommer, samt på den mark 

som iordningsställs i anslutning till det översvämningskänsliga området är +5,5 

meter över nollplanet 

- anläggandet av skyddsvall inom reningsverkets område som motverkar en 

stigande vattennivå 

 

Anläggning av vallar i syfte att skydda mot översvämmande vatten utgör 

markavvattning och kräver tillstånd enligt 11 kapitlet 13 § miljöbalken. Ett sådant 

tillstånd ansöker man om hos Länsstyrelsen. 

 

Räddningstjänstens övningsområde 
Räddningstjänsten har ett övningsområde som angränsar till Ängstorps 

avloppsreningsverk. Övningsområdet kan i vissa fall ge upphov till olika störningar i 

form av exempelvis ljud och rök beroende på vad som övas. 
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Detta bedöms dock som acceptabla störningar då planförslaget möjliggör för ett 

verksamhetsområde och då både räddningstjänstens övningsområde och 

avloppsreningsverket redan finns där idag.  

1.5.6 Teknisk försörjning 

Renvatten, spillvatten, dagvatten 

Inom planområdet finns befintliga ledningar för renvatten, spillvatten och dagvatten. 

Om det i framtiden blir aktuellt att dessa ska flyttas ansvarar och bekostar 

exploatören flytt och iordningställande av dessa.  

 

Laholmsbuktens VA planerar att anlägga en VA-ledning sydväst om planområdet. 

Det är en VA-ledning som ska föra över vatten från Hedhusets avloppsreningsverk 

till Ängstorps avloppsreningsverk. Nedan visas en karta över den planerade VA-

ledningen.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brandvattenförsörjning 

Det finns inget utbyggt system för brandvattenförsörjning till planområdet. 

 

Tillgång på vatten för brandsläckning kan fås enligt kombination av följande; 

 

 Befintliga brandposter i området med en kapacitet på 0 liter per minut. Inom 

en radie på 500 meter finns två stycken brandposter som ger minst 600 liter 

per minut vardera. 

 Räddningstjänsten kan kontinuerligt med tank- och släckbilar hålla en 

tillförsel av vatten på omkring 900 liter per minut. 

 Öppet vattentag finns i form av Lagan, där med motorspruta kan hållas en 

kapacitet runt 2000 liter per minut. 

 

Figur 7. Karta över planerad VA-ledning, från Hedhusets ARV till Ängstorps ARV.  
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Utifrån detta är brandvattenförsörjningen på 2900 liter per minut. Enligt 

Handlingsprogram Lagen om skydd mot olyckor & Lagen om extraordinära 

händelser 2012-2015, Laholms kommun, ger att detta är B2-områden. 

Värme  

Reningsverket ansvarar själv för uppvärmning. 

Avfall 

Avfall ska hanteras enligt kommunens gällande föreskrifter för avfallshantering. 

El, telefoni och bredband  

Södra Hallands Kraft ansvarar för eldistributionen. Innan ett eventuellt arbete 

påbörjas ska Södra Hallands kraft kontaktas för kabelutsättning. Om ledningar måste 

flyttas så bekostas förändringen av markägare/exploatör. En 20kV luftledning 

passerar i östra delen av planområdet, denna skyddas inom ett så kallat l-område på 

plankartan. L-område innebär att marken ska vara tillgänglig för allmännyttig 

luftledning. På plankartan läggs även luftledningen inom ett så kallat u-område för 

att möjliggöra en eventuellt framtida nedgrävning av luftledningen. U-område 

innebär att marken ska vara tillgänglig för allmännyttig underjordisk ledning. För 

denna luftledning gäller vissa regler för avstånd vid byggnation och användning av 

grävmaskiner, mobil- och byggkranar med mera i ledningens närhet. Man får inte 

bygga närmare än 5 meter från ytterfasen och säkerhetsavstånden vid maskinarbete 

är cirka 4 meter i både sid- och höjdled. Denna ledning är livsfarlig och Södra 

Hallands Kraft ser gärna att man kontaktar dem vid eventuellt arbete i närheten av 

denna. Säkerhetsföreskrifter för den luftburna kraftledningen finns även gentemot 

den parkeringsplats som återfinns i planområdets sydöstra del och som innebär att 

parkeringsplatsen behöver ligga minst fem meter från kraftledningen. Det har lett 

fram till att plankartan har reviderats efter det att planen har ställts ut. Revideringen 

innebär att parkeringsplatsen har delats in i två delar samt att den västra delen har 

förlängts ytterligare västerut. Förlängningen syftar till att kompensera för de 

parkeringsplatser som tidigare har legat under kraftledningen. Revideringen bedöms 

inte vara av intresse för allmänheten samt ha liten betydelse för sakägare då antalet 

parkeringsplatser är likvärdig och håller sig inom samma område.  

 

Inom planområdet finns även en nätstation som Södra Hallands kraft ansvarar för. 

Denna läggs inom ett så kallat E-område på plankartan, vilket innebär att 

planförslaget möjliggör för teknisk anläggning inom detta område. Södra Hallands 

kraft önskar att så tidigt som möjligt få reda på ett eventuellt högre effektbehov från 

reningsverkets sida för att kunna planera framtida utbyggnad av nätstationen. Om 

nätstationen behöver flyttas i framtiden så bekostas detta av markägaren/exploatören.  

 

TeliaSonera Skanova Access AB ansvarar för de teleledningar som finns inom 

området. Dessa skyddas i ett så kallat u-område på plankartan. U-område innebär att 

marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar. Skulle det 

uppkomma konflikt vill TeliaSonera Skanova Access AB att man kontaktar dem på 

ett tidigt stadie. 

 

Bredband finns inom planområdet. 
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1.5.7 Sociala aspekter 

Trygghet och säkerhet 

Ett välfungerande reningsverk bedöms som viktigt ur ett trygghets- och 

säkerhetsperspektiv, detta ger planförslaget möjlighet till. Den nya gatan som 

föreslås, samt en utbyggnad av den befintliga infartsvägen bedöms förbättra 

säkerheten för besökare till Lagan och för reningsverkets personal.  

 

För att trygga säkerheten inom avloppsreningsverket kommer delar av området där 

verksamheten utövas att stängslas in.  

Jämställdhet 

En utökning av reningsverket kan ge upphov till fler arbetstillfällen vilket bedöms 

som gynnsamt ur ett jämställdhetsperspektiv. Planområdet ligger intill relativt goda 

kollektiva förbindelser och i anslutning till ett befintligt gång- och cykelnät, vilket 

innebär att det finns goda möjligheter att nå området för de som inte har tillgång till 

bil. Möjligheten till alternativa färdsätt och att kunna ta sig snabbt och smidigt 

mellan hem och arbete bedöms som positivt för både kvinnor och män.  

Barn- och äldreperspektivet 

Den nya gatan och utökningen av parkeringsplatserna i området förbättrar 

tillgängligheten till Lagan, vilket bland annat kan gynna äldre och barn. Planområdet 

är kopplat till den separata gång- och cykelbanan längs med Västerleden, som 

möjliggör för barn och äldre att tryggt och säkert ta sig till planområdet och till 

Lagans strand.  
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2. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 

2.1 ORGANISATORISKA FRÅGOR  

2.1.1 Tidplan 

Planen hanteras med normalt planförfarande i enlighet med den äldre plan- och 

bygglagen (1987:10) och ska efter samråd och utställning antas av 

kommunfullmäktige.  

 

Samråd  maj 2015 

Utställning  mars 2016 

Antagande  juni 2016 

Laga kraft  juli 2016 

2.1.2 Genomförandetid 

Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 

2.1.3 Ansvarsfördelning 

Kommunen ansvarar för genomförandet av allmän platsmark.  

2.1.4 Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för ren, spill- och dagvattenledningar. 

Kommunen föreslås bli huvudman för allmän platsmark. 

 

 

2.2 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR  

2.2.1 Fastighetsrättsliga konsekvenser för berörda fastigheter 

 

Fastighet Åtgärd Kostnader Ansvar 

Lagaholm 3:1 

Fastighetsreglering. Del av 

Lagaholm 3:1 övergår till 

Lagaholm 3:17. 

Kostnader för 

lantmäteriförättning 

utgår i samband med 

fastighetsreglering.  

 

 

Laholms kommun 

Lagaholm 3:17 

 

Fastighetsreglering. Del av 

Lagaholm 3:1 samt Trulstorp 1:9 

övergår till Lagaholm 3:17.  

 

Del av Lagaholm 3:17 övergår 

till Lagaholm 3:1.  

Kostnader för 

lantmäteriförättning 

utgår i samband med 

fastighetsreglering. 

 

 

 

Laholms kommun 

Trulstorp 1:9 

Fastighetsreglering. Del av 

Trulstorp 1:9 övergår till 

Lagaholm 3:17. 

Kostnader för 

lantmäteriförättning 

utgår i samband med 

fastighetsreglering. 

 

 

Laholms kommun 

 



 21 

 

2.2.2 Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning mm 

Del av Trulstorp 1:9 samt Lagaholm 3:1 som berörs av planförslaget övergår genom 

fastighetsreglering till Lagaholm 3:17. Kommunen är huvudman för allmän 

platsmark och därmed behöver inga gemensamhetsanläggningar bildas.  

 

2.3 EKONOMISKA FRÅGOR  

2.3.1 Planekonomi 

Laholms kommun står för kostnader för upprättande av detaljplan. Planavgift tas ut i 

samband med bygglovsansökan. Laholms kommun står för samtliga kostnader som 

uppstår i samband med utbyggnad enligt planförslaget, så som gator, parkeringar och 

byggnader/anläggningar för avloppsreningsverket.  

2.3.2  Inlösen, ersättning 

All mark inom planområdet ägs av Laholms kommun och därmed är 

inlösen/ersättning inte aktuellt.  

 

2.4 TEKNISKA FRÅGOR  

2.4.1 Tekniska utredningar 

Tekniska utredningar som har gjorts i samband med detaljplaneläggningen för 

Ängstorps avloppsreningsverk är: 

 

- Geotekniskt utlåtande för detaljplan avseende Laholms reningsverk, 2014-11-06, 

Tyréns AB.  

- Arkeologisk undersökning för fastigheterna Trulstorp 1:9 och Lagaholm 3:1, 3:26, 

Laholms socken och kommun, 2012-11-23, Kulturmiljö Halland. 

- Ängstorps reningsverk, Laholm, Stabilitetsutredning, PM Geoteknik, 

uppdragsnummer 10221942, 2015-12-02 (reviderad 2015-12-07), WSP Sverige AB 

 
2.5 KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

 2.5.1 Konsekvenser för berörda fastigheter  

Fastighet Konsekvens Ansvar 

Lagaholm 3:1 

Del av fastigheten övergår till kvartersmark för 

avloppsrenings-verkets ändamål. Del av fastigheten 

detaljplaneläggs som allmän platsmark i form av naturmark 

och gata.  

 

Laholms 

kommun 

Lagaholm 3:17 

Fastigheten planläggs delvis som användningsområde för 

avlopps-reningsverk, delvis som  allmän platsmark i form av 

naturmark samt delvis som användningsområde för teknisk 

anläggning. 

 

Laholms 

kommun 

Trulstorp 1:9 

Del av fastigheten övergår till kvartersmark för 

avloppsrenings-verkets ändamål. Del av fastigheten 

detaljplaneläggs som allmän platsmark i form av naturmark 

och gata. 

 

Laholms 

kommun 
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3. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
 
3.1 ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING 

Nedan följer en icke-teknisk sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen som 

är gjord för planförslaget. Bakgrunden till och mer utförliga ställningstaganden och 

bedömningar redovisas för i originaltexterna under respektive ämnesområde.  
 

Planförslaget och alternativ  
Planförslaget innebär att Hedhusets och Veinges reningsverk avvecklas, samtidigt 

som avloppsvattnet från dessa båda reningsverk överförs till Ängstorps 

avloppsreningsverk. För att klara en ökad belastning krävs en utbyggnad av 

Ängstorps reningsverk.  

 

Nollalternativet till planförslaget innebär att samtliga tre reningsverk, Hedhuset, 

Veinge och Ängstorp, är i drift på samma plats som idag och att de utnyttjar sin 

maximala kapacitet, inom ramen för gällande miljötillstånd.  

 

Det finns inga andra utformningsalternativ eller lokaliseringsalternativ till 

planförslaget som bedöms som relevanta att jämföra planförslaget med.  

 

Miljöpåverkan  
Planförslaget bedöms sammantaget inte ge upphov till betydande negativ 

miljöpåverkan för gällande miljökvalitetsnormer eller riksintressen.  

 

Planförslagets totala miljöpåverkan på stads- och landskapsbilden bedöms i 

förhållande till nollalternativet som liten då utbyggnad sker i anslutning till ett redan 

ianspråktaget område.    

 

Planförslaget bedöms inte ge upphov till negativa konsekvenser ur lukt- eller 

bullersynpunkt.  

 

I förhållande till nollalternativet bedöms planförslagets totala miljöpåverkan på 

vattenkvaliteten i Lagan och Laholmsbukten som liten.  

 

Ett nollalternativ bedöms generellt medföra att växt- och djurlivet påverkas negativt i 

större grad än i planförslaget då påverkan omfattar tre delområden. Påverkans-

området för nollalternativet bedöms därmed som större än i planförslaget och därmed 

kunna ge fler negativa konsekvenser för vattenlevande fauna.     

 
Planförslaget bedöms sammantaget medföra liten negativ miljöpåverkan för 

strandskyddet i jämfört med nollalternativet. Ställningstagandet görs då planförslaget 

har kompensationsåtgärder som bedöms ge positiva konsekvenser för strandskyddets 

syfte.  

 

Planförslaget bedöms sammantaget inte ge upphov till negativ miljöpåverkan till 

följd av ras eller skred eller medföra risk för negativ miljöpåverkan från förorenad 

mark. 
 
Planförslagets negativa påverkan på klimatet bedöms som mycket liten eftersom 

reningsverkets tillkommande utsläpp är mycket marginella sett ur ett regionalt 

perspektiv. Verksamheten kan även bidra med positiva konsekvenser för klimatet 

genom produktionen av biogas.  
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I förhållande till ett nollalternativ bedöms planförslaget medföra liten risk för negativ 

miljöpåverkan till följd av översvämningar.  

 
Ur ett smittspridningsperspektiv, med en främsta utgångspunkt i badvattnets kvalitet, 

bedöms planförslaget medföra liten negativ miljöpåverkan i förhållande till ett 

nollalternativ.  

 

Under byggskedet 
Planförslaget medför negativa konsekvenser under ett byggskede, framför allt genom 

transporter till planområdet och genom negativ påverkan på landskapsbilden. 

Miljökonsekvenserna som uppkommer under byggskedet är dock övergående och 

åtgärderna måste genomföras för att genomförandet av utbyggnaden.  

 

Hänsynstagande till miljökvalitetsmålen 
Planförslaget påverkar till viss del de nationella miljökvalitetsmålen för Begränsad 

klimatpåverkan och Ett rikt odlingslandskap, då det innebär att mark som idag 

nyttjas för jordbruk tas i anspråk. Genom att reningsverkets avloppsvatten innehåller 

föroreningar så påverkas även miljömålen Ingen övergödning, Levande sjöar och 

vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård samt Ett rikt växt- och 

djurliv. Planförslaget bedöms dock inte motverka miljökvalitetsmålen avsevärt, eller 

bidra till en stor negativ miljöpåverkan.  

 

 

3.2 INLEDNING 
Den här miljökonsekvensbeskrivningen syftar till att utreda ifall planförslaget för 

Ängstorps avloppsreningsverk medför en betydande negativ miljöpåverkan för 

omgivningen. Texterna som följer kommer att belysa och bedöma planförslagets 

påverkan på omgivningen under olika ämnen.  

3.2.1 Avgränsning 

Ämnesavgränsning  

Genom behovsbedömningen har en rimlig ämnesavgränsning av 

miljökonsekvenserna tagits fram som omfattar stads- och landskapsbild, buller, 

vatten, luft, klimat samt säkerhetsaspekter. Under dessa kategorier kommer 

underkategorier att belysas, exempelvis översvämningsrisk, förorenad mark och lukt.  

Geografisk avgränsning 

Miljökonsekvensernas geografiska avgränsning baseras delvis på detaljplane-

områdets utbredning och dels på det påverkansområde som miljökonsekvenserna 

från detaljplanen bedöms medföra. Nedanstående kartbild visar på dessa olika 

avgränsningar, blåmarkerat innebär påverkansområde och orangemarkerat innebär 

detaljplaneområdet.  
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Tidsmässig avgränsning  

De miljökonsekvenser som bedöms uppstå kommer att belysas inom ett 

tidsperspektiv av 10 år, vilket motsvarar den planerade genomförandetiden för 

detaljplanen över Ängstorps reningsverk.  

 

Översvämningsrisken för planförslaget kommer att belysas för ett längre 

tidsperspektiv för att kunna väga in de konsekvenser som uppstår vid ett förändrat 

klimat. De högsta flöden som konsekvensbeskrivs har klimatanpassats för den 

flödessituation som förväntas gälla vid slutet av seklet, år 2098.  

3.2.2 Alternativ 

Nollalternativet 

Nollalternativet är det alternativ som en miljökonsekvensbeskrivning ska jämföra 

planförslaget med. Nollalternativet skiljer sig från nuläget då det innebär en 

framskrivning av de konsekvenser som beräknas att uppstå om planen inte 

genomförs. Nuläget är endast en beskrivning av befintliga förhållanden i dagsläget.  

 

Nollalternativet till planförslaget innebär att samtliga tre reningsverk, Hedhuset, 

Veinge och Ängstorp, är i drift på samma plats som idag och att de utnyttjar sin 

maximala kapacitet, inom ramen för gällande miljötillstånd, vilket inte sker i 

dagsläget. Utnyttjandet av den maximala kapaciteten är ett måste för att hantera den 

beräknade befolkningstillväxten som förutspås i kommunen.  

 

 

 

 

Figur 8. Figuren visar översiktligt detaljplaneområdet markerat med orange och detaljplanens 

påverkansområde markerat med blåstreckad linje.  
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Nollalternativet innebär för Ängstorps avloppsreningsverk att detta inte byggs ut 

fysiskt, men att verksamheten kommer att utnyttja sin fulla kapacitet.  

 

För Hedhusets reningsverk innebär ett nollalternativ endast en liten 

belastningsökning. Detta på grund av att reningsverkets nuvarande lokalisering intill 

skyddade naturområden medför att det fysiska utbyggnadsområdet är begränsat. För 

Hedhuset måste därmed en mindre ytkrävande ombyggnation ske vilket bedöms 

medföra stora ekonomiska kostnader.  

 

På grund av Hedhusets begränsade utbyggnadsmöjligheter medför nollalternativet 

troligtvis även att Båstadsanslutningen till Hedhusets avloppsreningsverk, kommer 

att avvecklas och ersättas med/överföras till en ny anläggning. Därmed berörs 

mellankommunala intressen.  

Lokaliseringsalternativ   

Planförslagets konsekvenser kommer att jämföras med nollalternativet, inga andra 

lokaliseringsalternativ bedöms i detta läge som rimliga. Ställningstagandet görs då 

den valda lokaliseringen och utsläppspunkten bedöms som mest lämplig i 

Figur 9. Figuren visar Laholms kommuns tre olika avloppsreningsverk; Hedhuset i Skummeslövsstrand, 

Veinges reningsverk i Veinge, samt Ängstorps reningsverk i Laholm.  
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förhållande till omgivningen, recipient, översvämningsrisk samt att Ängstorpsverket 

idag har en betydlig kapacitetsreserv, som kan utnyttjas effektivt vid en 

överföringsledning av avloppsvatten från Hedhuset och Veinge avloppsreningsverk.  

 

Nedan sammanfattas de ställningstaganden som visar på att Ängstorpsverkets 

lokalisering är det bästa alternativet:  

 
1. Hedhusets reningsverk börjar nå sin maximala kapacitet och måste byggas ut. 

Länsstyrelsen har tidigare yttrat att en utbyggnad vid Hedhusets nuvarande 

placering inte är aktuell, då man behöver ta mark i anspråk från intilliggande 

naturreservat (Skummeslövs sanddynsreservat). Därmed görs slutsatsen att en 

utökning av Hedhusets reningsverk på sin befintliga plats inte är ett alternativ. 

 
2. Avvecklingen av Hedhuset reningsverk innebär att det direkta utsläppet till 

Laholmsbukten försvinner. Utsläppet till Laholmsbukten kvarstår dock via 

Lagan. 

 
3. Ett annat alternativ till placering där yta finns skulle störa befintliga 

bostäder/verksamheter (dock kommer även Ängstorps reningsverk att befinna 

sig inom det riskavstånd som finns för reningsverk, enligt Boverkets "Bättre 

plats för arbete", som är 500 meter för ett verk som överstiger 20 000 

personekvivalenter). 

 
4. Översvämningsrisk finns på vissa alternativa placeringar (planförslagets 

konsekvenser i förhållande till översvämning hanteras i denna MKB).  

 
5. Det blir kostsamt att dra en ny ledning från Hedhuset och Ängstorp till ett nytt 

reningsverk 

 
6. Alternativet att utnyttja Veinges reningsverk istället, bedöms inte som aktuellt 

då Vessingeån och Genevadsån är för små för att vara recipient för ett så pass 

stort reningsverk. 

 

7. Utbyggnad av ett befintligt reningsverk, där marken redan är ianspråktagen, 

bedöms som ett rimligt alternativ i förhållande till att ta helt ny mark i anspråk.   

 

Utformningsalternativ  

Två andra utformningsalternativ som bedöms som rimliga att jämföra planförslaget 

med, är att möjliggöra en utökning av reningsverket åt öster eller söder istället för åt 

väster. Andra utformningsalternativ vid Hedhusets eller Veinges reningsverk har inte 

bedömts som rimliga att jämföra planförslaget med, ställningstaganden till detta 

beskrivs mer utförligt ovan under rubrikerna nollalternativet och 

lokaliseringsalternativet.  

 

Alternativet att bygga ut reningsverket åt öster medför att go-kartbanan måste flyttas 

till annan plats. I förhållande till planförslaget bedöms detta dock inte som rimligt 

utifrån de ekonomiska konsekvenser som ett sådant alternativ skulle medföra. Likaså 

innebär ett utbyggnadsalternativ i öster att reningsverket kommer närmre befintlig 

bebyggelse vid Blåkulla, vilket ökar risken för negativa konsekvenser för människor.  

 

Att bygga ut reningsverket åt söder medför, liksom i planförslaget, att 

jordbruksmarker tas i anspråk, konsekvenserna bedöms därmed bli de samma för 

denna parameter. Alternativet bedöms ge sämre förutsättningar för de planerade 

sedimenteringsbassängerna då dessa placeras längre bort från recipienten och därmed 
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måste ledas genom reningsverkets område. Även en utbyggnad i söder medför att 

reningsverkets anläggning kommer närmre befintlig bostadsbebyggelse som ligger 

söder om Västerleden, vilket ökar risken för negativa konsekvenser för människor.  

 

Planförslaget bedöms sammantaget som rimligt utifrån de konsekvenser som 

ovanstående utformningsalternativ skulle medföra.  

Sammanfattning av planförslaget  

Planförslaget innebär att Hedhusets och Veinges reningsverk avvecklas, samtidigt 

som avloppsvattnet från dessa båda reningsverk överförs till Ängstorps 

avloppsreningsverk. För att klara av överföringen byggs Ängstorps reningsverk ut 

och anpassas för att hantera den nuvarande situationen, samt för att klara av en ökad 

belastning i samband med att befolkningen i kommunen ökar. Planförslaget 

möjliggör för att Ängstorps avloppsreningsverk kan utökas åt väster.  

 

Hedhusets och Veinges avloppsanläggning kommer att vara kvar på respektive 

platser och utnyttjas som pumpstationer. 

 
 
3.3 MILJÖKVALITETSNORMER 

Här redogörs för planförslagets påverkan på de miljökvalitetsnormer som berörs av 

planförslaget (läs mer om detta i kapitel 1.3.7).  

3.3.1 Vatten 

Lagan 
Den framtida högre belastningen på Ängstorps reningsverk och de planerade 

tekniska förändringarna inom verksamheten medför att punktutsläppet av 

föroreningar som når Lagan kommer att öka. Under förutsättning att vattnet i Lagan 

tappas vid Laholms kraftverk, sker normalt en kraftig omblandning och snabb 

uttransport av Lagans vatten till havet. Detta medför att Lagans kvalitet inte påverkas 

negativt.  

 

Periodvis förekommer dock så kallad nolltappning, vilket innebär att tillförseln av 

vatten nedströms kraftverket i Laholm är mycket begränsat eller inget. Vid låga 

flöden ger ökade utsläppsmängder avloppsvatten tydligt förhöjda halter av 

föroreningar i Lagan jämfört med idag. Exponeringen för förhöjda föroreningshalter 

blir dock hela tiden tidsbegränsade och upphör i princip när vatten åter tappas vid 

kraftverket. 

 

I enlighet med det tillstånd Länsstyrelsen i Hallands län har utfärdat 18 juni 2014 ska 

Laholmsbuktens VA utreda vidare den påverkan Ängstorps avloppsreningsverk har 

på Lagans kvalitet i samband med att nolltappning sker. Detta ska utredas senast två 

år efter att detta tillstånd har tagits i anspråk (Länsstyrelsen i Hallands län, 

diarienummer 551-4688-13).   

 

Laholmsbukten  
Ett led i planförslaget är att det direkta utsläppet till Laholmsbukten försvinner i och 

med att Hedhusets reningsverk kan avvecklas, vilket innebär att miljön i 

utsläppspunktens närområde borde förbättras på sikt. Planförslagets verksamhet 

kommer att medföra att utsläppen av kväve och fosfor kommer att vara lägre 

och/eller på samma nivå som ett nollalternativ medför till Laholmsbukten. I 

förhållande till nuläget i Laholmsbukten, kommer en marginell ökning av utsläpp att 
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ske, men ökningen kommer endast att ske i Lagan, det direkta utsläppet till 

Laholmsbukten försvinner (Hedhusets avloppsreningsverk). Detta borde innebära att 

icke-försämringskravet uppfylls för Laholmsbukten.  

 

Planförslaget bedöms sammantaget inte motverka miljökvalitetsnormerna för 

Laholmsbukten.  

 

Vessingeån och Genevadsån  
Planförslaget innebär att Veinges reningsverk kan avvecklas, vilket kommer att bidra 

till att utsläppet av renat avloppsvatten till Vessingeån och Genevadsån, försvinner. 

Därmed gynnas möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för dessa vattendrag.   

3.3.2 Luft 

De luftutsläpp som uppkommer i samband med transporter och energianläggningar 

bedöms till så pass små att de inte motverkar miljökvalitetsnormerna för luft.  

 

 

3.4 RIKSINTRESSEN 
Här redogörs för planförslagets påverkan på riksintressen inom planområdet (läs 

mer vilka riksintressen som gäller inom planområdet i kapitel 1.3.6).  

3.4.1 Riksintresse för natur 

En förutsättning för bevarandet av riksintresset för natur NN 22, är att 

jordbruksmarker ska bevaras (se kap.1.3.6). Då planförslaget innebär att 

jordbruksmarker tas i anspråk, kommer därmed riksintresset att påverkas.  

Ianspråktagandet av jordbruksmarken görs dock på grund av att reningsverkets 

utbyggnad ska ske i direkt anslutning till befintlig verksamhet. I förhållande till att ta 

helt ny jungfruelig mark i anspråk för en nyetablering av ett reningsverk, bedöms 

planförslaget dock inte ge upphov till en avsevärd negativ påverkan för riksintresset.  

 

Beträffande riksintresset NN 19 kan nya anläggningar, så som dammar, parkeringar 

och vägar, tillkomma inom området vilka påverkar områdets naturvärden.  

De dammar som tillkommer bedöms medföra positiv påverkan på riksintresset, 

medan parkeringar och vägar medför negativ påverkan. Området närmast Lagan 

detaljplaneläggs som naturmark vilket bedöms som positivt för riksintresset.  

 

Sammantaget bedöms planförslaget inte motverka riksintressena för natur. 

3.4.2 Riksintresse för kultur 

Då planförslaget möjliggör för en utökning parallellt med befintligt 

verksamhetsområde så begränsas påverkan på riksintresset. Närmsta kraftverk 

tillhörande riksintresset återfinns i Laholm och är beläget cirka 3 km öster om 

planområdet, detta avstånd bedöms vara så pass stort att planförslaget inte påverkar 

riksintresset för kulturmiljövården negativt. 

3.4.3 Riksintresse för friluftsliv 

Riksintresset för friluftslivet påverkas av planförslaget i bemärkelsen att naturmark 

tas i anspråk till förmån för en verksamhet.  

 

Utökningen av reningsverkets kapacitet bedöms inte medföra någon nämnvärd 

negativ inverkan ur fiskbeståndssynpunkt. Då planförslaget möjliggör för avveckling 
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av Hedhusets reningsverk och Veinge reningsverk kan detta bidra till att förbättra 

livsmiljön för vattenlevande djur och fiskar i Laholmsbukten och Vessingeån.  

 

Planförslaget möjliggör för en utökning parallellt med befintligt område för 

reningsverket. Avståndet mellan Lagan och eventuell anläggning bedöms vara 

acceptabelt då möjlighet att passera längs med promenadstigar vid Lagan kvarstår.  

 

Planförslaget bedöms även kunna gynna riksintresset då det möjliggör för förbättrad 

tillgänglighet till Lagan genom en ny gata samt med flertalet nya parkeringsplatser.    

 
 
3.5 MILJÖKONSEKVENSER  

Nedan följer en beskrivning av nuläget, nollalternativets och planförslagets 

påverkan på omgivningen utifrån olika ämnen.  

3.5.1 Stads- och landskapsbild (natur och bebyggelse) 

Nulägesbeskrivning 
Landskapsbilden präglas av det öppna slättlandskapet som sluttar åt norr ner mot 

Lagan. Väster om det befintliga reningsverket finns tre stycken dagvattendammar. 

Vegetationen inom området återfinns vid Lagan, dagvattendammarna samt vid 

parkeringsplatserna mellan reningsverket och Blåkulla Go-kart. Längs med Lagan är 

vegetationen relativt tät med inslag av strandväxter, så som vass, samt slyvegetation 

med buskar och träd så som ask, rönn och björk.  

 

Befintligt område för Ängstorps reningsverk utgörs till största del av asfalt och 

byggnader och är dominerande till följd av dess höjd i det övrigt flacka landskapet.  

Intill reningsverket ligger Blåkulla Go-kart vars verksamhetsområde är avgränsad av 

stängsel och med en bullervall åt söder och sydöst. Intill reningsverket ligger även 

räddningstjänstens brandövningsområde som förutom en byggnad till största del 

utgörs av asfalterade ytor. 

 

Den biologiska mångfalden i området återfinns för närvarande längs delar av Lagans 

strandkant samt vid dungar av träd och buskage. De arter som finns inom området 

visar på att området är näringspåverkat av åkermarken, översvämning av Lagan och 

läckage från reningsverket. Fågelarter som återfinns inom området är bl.a. änder, 

bofink, stare och koltrast.  
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Nollalternativ 

Nollalternativet bedöms medföra att den nuvarande landskapsbilden består, det är 

fortsatt stora delar öppet jordbrukslandskap som omger reningsverket. Byggnaderna 

vid avloppsreningsverket kommer fortsatt att vara ett dominant inslag i 

landskapsbilden.  

 

Nollalternativet bedöms även medföra att landskapsbilden vid Veinge och Hedhuset 

reningsverk består, alternativt att ett av dessa verksamhetsområden måste utökas. 

Detta innebär att påverkan inte begränsas till ett område utan att konsekvenserna 

fortsatt drabbar totalt tre områden.  
 

Planförslag 
Den utökning av reningsverket som planförslaget medger bedöms sammantaget 

medföra liten negativ påverkan på stads- och landskapsbilden. Ställningstagandet 

görs då marken vid reningsverket redan är ianspråktagen och då det visuella intrycket 

av landskapsbilden domineras av befintliga byggnader och den infrastruktur som 

försörjer reningsverket. En utbyggnad kommer därmed inte att förändra 

landskapsbilden avsevärt.  

 

Planförslaget bedöms även medföra positiva konsekvenser för bevarandet av den 

biologiska mångfalden, då planförslaget innebär att marken närmast Lagans strand 

planläggs som naturmark.  

 

Figur 10. Bilderna överst visar reningsverkets byggnader och anläggningar. Bilderna nertill visar till vänster 

Lagans strand och det befintliga promenadstråket längs med denna, samt en dagvattendamm som ligger inom 

reningsverkets område.  
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Planförslaget bedöms även kunna medföra positiva konsekvenser för 

landskapsbilden kring Hedhusets och Veinges reningsverk, då dessa inte behöver 

vara i bruk. Istället kan befintliga byggnader till stor del rivas. Planförslaget bidrar 

även till en positiv konsekvens för övriga delar av Laholms kommun då inget nytt 

obebyggt område behöver tas i anspråk för avloppsreningsverkets syfte.  

 

De nya dagvattendammar som kan anläggas i samband med en utbyggnad av 

reningsverket bedöms ge positiva konsekvenser för landskapsbilden samt gynna 

växt- och djurlivet. Planläggning av naturmarken norr om reningsverket bedöms 

medföra positiva konsekvenser då naturmarken skyddas i plan och säkerställer att 

ingrepp inte sker i naturen.   

Slutsats 

Planförslagets totala miljöpåverkan på stads- och landskapsbilden bedöms i 

förhållande till nollalternativet som liten då utbyggnad sker i anslutning till ett redan 

ianspråktaget område.    

Åtgärder 

Trots liten miljöpåverkan på landskapsbilden kan ytterligare åtgärder göras för att 

planförslaget ska medföra positiva miljökonsekvenser för landskapsbilden. En sådan 

åtgärd är att möjliggöra för trädridåer i anslutning till reningsverket som visuellt 

avskärmar området.  

 

Åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden inom området är att bevara 

variationen av träd och buskar, gallra och komplettera befintliga dungar, bevara 

större träd och att fortsatt hålla den yttersta strandkanten vid Lagan orörd för att 

möjliggöra ett ostört djurliv.  

 

3.5.2 Buller (från verksamhet och trafik) 

 

Nulägesbeskrivning 
Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning för industribuller. I denna anges 

riktvärden för ekvivalent ljudnivå (medelvärdet av ljudnivå) utomhus i samband med 

nyetablering av industri. För bostäder gäller riktvärdena (50 dB(A) dagtid, 45 dB(A) 

kvällstid och under helger, respektive 40 dB(A) nattetid. Då de närmsta fastigheterna 

som berörs av planförslaget är bostäder bedöms det därmed som rimligt att jämföra 

nyetableringen av reningsverket i förhållande till dessa riktvärden.  

 

De befintliga bullerkällor som kan hittas kring planområdet är de som uppstår från 

Ängstorps reningsverks anläggning samt från fordonstrafik till området.  

 

Bullersituationen vid reningsverket är normalt sett statisk då de anläggningar som 

orsakar buller är, mer eller mindre, kontinuerligt i drift. Maskinenheterna som 

orsakar buller är placerade inomhus och speciella åtgärder har vidtagits i vissa fall 

för att begränsa bullernivån, främst av arbetsmiljöskäl. Det utomhusbuller som 

reningsverket kan förorsaka från sina anläggningar har bedömts som relativt tyst.  

 

De olika transporter som kör till och från reningsverket orsakar även dem en viss 

bullernivå. Transporterna utgörs av lastbils-, tankbils, och personbilstransporter som 

trafikerar Västerleden. Den totala transportomfattningen på årsbasis blir cirka 1 000 

stycken lastbilstransporter och sker uteslutande under dagtid. Med transporterna till 
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och från Hedhusets reningsverk inräknat blir den totala transportomfattningen på 

årsbasis cirka 1 200 stycken lastbilstransporter. 

 

I dagsläget har det inte framförts några klagomål på bullerstörningar varken från 

Ängstorps, Veinges eller Hedhusets reningsverk. Generellt sett kan Ängstorps 

reningsverk ur omgivningssynpunkt betraktas som en relativt tyst anläggning. 

 
Nollalternativ 

Planläggs inte området kommer bullersituationen att förbli oförändrad för de alla tre 

reningsverken. Detta kan ses som en negativ konsekvens för Hedhusets och Veinges 

reningsverk då bullersituationen fortsätter vara den samma medan det kan ses som en 

positiv konsekvens för Ängstorps reningsverk då bullersituationen inte ökar. 

 
Planförslag 

Utbyggnad av Ängstorps reningsverk kommer att medföra ökade transporter till 

området, vilket i sin tur innebär ökad risk för bullerstörningar för boende längs med 

Västerleden. I förhållande till nuläget beräknas de tunga lastbilstransporterna till 

reningsverket att öka med cirka 20 %. Några av transporterna kan också komma att 

minska vid nyttjande av bil med släp. Planförslagets trafikökning till reningsverket 

med 20 %, motsvara en ökning av fyra lastbilstransporter per dag på Västerleden. 

Trafikökningen bedöms som marginell ur bullersynpunkt och ger därmed inte 

upphov till negativa konsekvenser för omgivningen.  

 

Beträffande den framtida högre belastningen och centraliseringen till Ängstorps 

reningsverk kommer detta inte att förändra bullersituationen vad gäller buller från 

reningsverket. Bullernivåerna runt reningsverket är oberoende av belastnings-

situationen. Naturvårdsverkets riktlinjer för externt buller vid närmaste 

bostadsfastighet från nyetablerad industri bedöms kunna uppfyllas.   
 

Planförslaget innebär också att Hedhuset samt Veinge reningsverk kan avvecklas och 

med att bullernivåerna vid Hedhuset och Veinge kommer att minska/försvinna helt. 

Detta bedöms ge positiva konsekvenser ur bullersynpunkt.  

 

Slutsats 
Planförslaget bedöms inte medföra någon negativ miljöpåverkan ur bullersynpunkt.  

Åtgärder 

Inga bullerreducerande åtgärder föreslås.   

 

3.5.3 Vatten (Lagans/Laholmsbuktens kvalitet, vattenlevande fauna och 
strandskydd) 

Nulägesbeskrivning 

Lagans och Laholmsbuktens kvalitet 
Den mest väsentliga miljöpåverkan som uppkommer i anslutning till avloppsrenings-

verksamhet är av naturliga skäl påverkan på vatten. Detta sker via de föroreningar 

som finns i det renade avloppsvattnet och i det avloppsvatten som når recipienten via 

olika delflöden, t.ex. via huvudutlopp, bräddavlopp eller nödavlopp. Avloppsvattnet 

från reningsverk innehåller bland annat halter av BOD7 (biologiskt nedbrytbart 

material), fosfor (P) och kväve (N). I för stora mängder medför dessa ämnen 

påverkan på vatten så som övergödning, minskad biologisk mångfald och rubbningar 

i ekosystemen. 
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Idag släpps det renade avloppsvattnet ut på tre olika platser. Det behandlade 

avloppsvattnet från Ängstorps reningsverk avleds till Lagan, Veinges renade 

avloppsvatten avleds till Vessingeån, som via Genevadsån mynnar i Laholmsbukten 

och Hedhusets avloppsvatten leds direkt till Laholmsbukten.  

 

Lagans vattenflöde regleras av kraftverk och periodvis förekommer så kallad 

nolltappning vid kraftverket i Laholm, ca 3 km uppströms Ängstorps reningsverk. 

Nolltappning innebär att tillförseln av vatten nedströms Lagan är mycket begränsat 

eller inget. När tappning från kraftverket sker innebär detta normalt en kraftig 

omblandning och snabb uttransport av Lagans vatten till havet. 

 

De sammanlagda utsläppsmängderna från de tre avloppsreningsverken har de senaste 

åren (medelvärdet av totalt 5 år) uppgått till ca 10 ton BOD7/år, ca 1 ton fosfor (P)/år 

och ca 40 ton kväve (N)/år. 

 

Vattenlevande fauna  
Flera fiskeplatser finns utmed Lagan nära utsläppet från reningsverket. Det finns inga 

registrerade uppgifter om försämrad vattenkvalitet nedströms reningsverket som 

påverkar livsmiljön för fiskar.  

 
I Lagans vattenlevande djurliv finns även flodpärlmusslan som är en fridlyst art och 

upptagen i EU:s habitatdirektiv. Denna återfinns bland annat på sträckan nedströms 

Laholms kraftverk och uppgifter om levande flodpärlmusslor finns ner till 

reningsverket, ytterligare potentiella miljöer finns även längre nedströms.  

 

I samband med inventeringar har musselskal hittats längs åstränderna ner till Lagans 

mynningsområde. Förekommande bestånd av flodpärlmussla nedströms Laholms 

kraftverk bedöms inte reproducera sig på grund av att det troligen inte sker någon 

reproduktion av värdfisk (lax och öring) till följd av nolltappning i Lagan.    

 

Strandskydd 
Lagan omfattas av 100 meter strandskydd, såväl på land som ut i vattnet, och de 

norra delarna av Ängstorps reningsverk omfattas därmed av strandskyddet. För 

Vessingeån gäller 100 meter strandskydd och befintligt avloppsreningsverk i Veinge 

ligger helt inom strandskyddad mark. Vid Hedhusets reningsverk, till följd av 

Laholmsbukten, gäller utökat strandskydd på 300 meter och hela reningsverket 

omfattas av strandskyddad mark.  

 

Strandskyddet är i dagsläget upphävt för samtliga tre delområden där reningsverken 

finns etablerade.  

 

Den biologiska mångfalden inom planområdet återfinns vid Lagans strandkant samt 

vid de dungar av träd och buskar som till största del återfinns i anslutning till Lagan.  

Nollalternativet 

Lagans och Laholmsbuktens kvalitet 
Nollalternativet, med tre reningsverk i bruk som utnyttjar sin totala kapacitet inom 

ramen för gällande miljötillstånd, beräknas sammantaget ge upphov till ca 36 ton 

BOD7/år, ca 1,75 ton fosfor (P)/år och ca 60 ton kväve (N)/år till Lagan och 

Laholmsbukten.  

 

Vattenlevande fauna  
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Ett nollalternativ bedöms generellt medföra att vattenlevande fauna påverkas i totalt 

tre olika vattendrag, Lagan, Vessingeån och Laholmsbukten. Föroreningsnivåerna på 

vattnet, vilka redovisas ovan under rubriken Lagans och Laholmsbuktens kvalitet, 

visar också på att halterna av fosfor och kväve kommer att öka i Lagan och 

Laholmsbukten, vilket påverkar förutsättningarna för vattenlevande växter och djur.  

 

Alternativet bedöms därmed sammantaget ge upphov till stora negativa 

miljökonsekvenser för vattenlevande fauna.  

 

Strandskydd 
Nollalternativet innebär att de tre befintliga reningsverken fortsatt bedrivs inom 

samma verksamhetsområde som i dagsläget. Ingen strandskyddad mark behöver 

därmed tas i anspråk. Alternativet bedöms varken medföra positiva eller negativa 

konsekvenser för strandskyddet.  

Planförslaget 

Lagans och Laholmsbuktens kvalitet 
Planförslaget innebär att avloppsvattnet från Hedhusets och Veinges reningsverk 

överförs till Ängstorps reningsverk och att detta byggs ut för att klara 

belastningsökningen. Efter ombyggnad kommer det renade avloppsvattnet från 

Ängstorps reningsverk att avledas till Lagan via befintligt utlopp.  

 

Den framtida högre belastningen på Ängstorps reningsverk och de planerade 

tekniska förändringarna medför att de totala föroreningsutsläppen till Lagan kommer 

att öka. Utsläppen till Laholmsbukten, via den nuvarande utloppsledningen från 

Hedhusets reningsverk, försvinner i princip, bortsett från eventuellt bräddvatten. 

Vessingeån avlastas från utsläpp från Veinges reningsverk, med undantag från 

eventuellt bräddvatten.   

 

Ökade utsläppsmängder av fosfor, kväve och BOD7 i samband med eventuella 

nolltappningar av vattenflödet vid kraftverket i Laholm, bedöms generellt inte 

påverka vattenkvalitetsförhållandena nämnvärt. Lokalt och tillfälligt, kan 

påverkansområdet kring utsläppspunkten dock bli större vid ökade utsläppsmängder. 

Eftersom exponeringen av förhöjda föroreningshalter är tidsbegränsad och i princip 

upphör när vatten åter tappas vid kraftverket, så bedöms planförslagets verksamhet 

ge upphov till små negativa konsekvenser för Lagans vattenkvalitet.  

 

I enlighet med det tillstånd Länsstyrelsen i Hallands län har utfärdat 18 juni 2014 ska 

Laholmsbuktens VA utreda vidare den påverkan Ängstorps avloppsreningsverk har 

på Lagans kvalitet i samband med att nolltappning sker. Detta ska utredas senast två 

år efter att detta tillstånd har tagits i anspråk (Länsstyrelsen i Hallands län, 

diarienummer 551-4688-13).   

 

En utbyggnad i enlighet med planförslaget bedöms totalt sett att ge upphov till 

mindre än 42 ton BOD7/år, mindre än 1,3 ton fosfor (P)/år och mindre än 50 ton 

kväve (N)/år.  

 

Vattenlevande fauna  
Det går inte att utesluta att de ökade utsläppsmängderna från reningsverket, i 

samband med en nolltappning vid Laholms kraftverk, ger en lokal och tillfällig 

påverkan på vattenkvalitén i anslutning till utsläppspunkten. Detta medför i sin tur att 

livsmiljön för vattenlevande växter och djur påverkas negativ och kan till och med 

leda till fiskflykt från närområdet i Lagan. Även bottenfaunan bedöms kunna 
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påverkas negativt. På grund av regleringarna av vattenflödet har Lagan dock inte en 

fullt normal strömvattenfauna. Även saltvatteninträngning från havet påverkar tidvis 

växt- och djurlivet i ån.  

 

I de fall då avloppsvattnet kan spädas ut med fyra gånger eller mer, bedöms risken 

för negativ påverkan på det vattenlevande djurlivet bli små eller obetydliga. 

Betydelsen av utsläppet minskar även successivt nedströms i vattendraget, på grund 

av ökad tillrinning och omblandning, nedbrytning/omvandling av föroreningarna och 

inträngande saltvatten. 

 

I vilken mån bestånden av flodpärlmussla kan komma att påverkas av förhöjda 

föroreningsnivåer i vattnet är osäkert. Dels är det osäkert om och var det finns 

levande musslor nedströms och i anslutning till reningsverket, dels är det osäkert 

huruvida tidsbegränsade ändringar av vattenkvaliteten eventuellt påverkar 

förekommande musslor. Den faktor som avgör flodpärlmusslans förutsättningar för 

fortlevnad på sikt är sannolikt vattenföringsförhållandena i ån och inte 

avloppsreningsverkets verksamhet. 

 

I enlighet med det tillstånd Länsstyrelsen i Hallands län har utfärdat 18 juni 2014 ska 

Laholmsbuktens VA utreda vidare den påverkan Ängstorps avloppsreningsverk har 

på Flodpärlmusslans bestånd. Detta ska utredas senast två år efter att detta tillstånd 

har tagits i anspråk (Länsstyrelsen i Hallands län, diarienummer 551-4688-13).   

 
Strandskydd 
Planförslaget medför negativa konsekvenser för strandskyddet då mark som idag är 

strandskyddad tas i anspråk för kvartersmark och reningsverkets ändamål. För att 

uppnå god säkerhet för reningsverket reglerar detaljplanen att verksamhetsområdet 

ska stängslas in, vilket stänger ute allmänheten.  

 

Planförslaget bedöms dock medföra åtgärder som kan kompensera de negativa 

konsekvenser som uppkommer. En av dessa åtgärder är att området närmast ån 

planläggs som naturmark, vilket säkerställer att allmänheten har tillgång till 

strandområdet och säkerställer förutsättningarna för bevarandet av områdets 

biologiska mångfald samt gynnar växt- och djurlivet.  

 

I planförslaget ingår även en ny tillfartsväg samt anläggandet av fler 

parkeringsplatser, som ökar tillgänglighet till strandområdet ytterligare och därmed 

bedöms som positiva konsekvenser. De dagvattendammar som planeras inom 

reningsverkets område bedöms som positiva för växt- och djurlivet.  

 

Planförslaget medför att Hedhuset och Veinge reningsverk kan läggas ned, dock 

kommer verksamhetsområdena i stor grad att vara kvar och områdena kommer inte 

kunna nyttjas av allmänheten i större utsträckning än i dagsläget. Planförslaget 

bedöms sammantaget inte medföra några negativa konsekvenser för strandskyddet 

vid Veinge eller Hedhuset, men inte heller några positiva konsekvenser.   

 

Slutsats 
Lagans och Laholmsbuktens kvalitet 
Tabellen nedan visar en sammanställning av skillnaderna mellan utsläppsmängderna 

från nuläget, nollalternativet och planförslaget till recipienterna Lagan och 

Laholmsbukten.  
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Tabellen visar även att planförslaget innebär att samtliga värden utom ett (halten av 

BOD7) minskar i förhållande till nollalternativet, vilket bedöms som positiva 

konsekvenser för Lagans och Laholmsbuktens kvalitet.  

 

I förhållande till nollalternativet bedöms därmed planförslagets totala miljöpåverkan 

på vattenkvaliteten i Lagan och Laholmsbukten som liten.  

 
Vattenlevande fauna 
Ett nollalternativ bedöms generellt medföra att växt- och djurlivet påverkas negativt i 

större grad än i planförslaget då påverkan omfattar tre delområden. Påverkans-

området för nollalternativet bedöms därmed som större än i planförslaget och därmed 

kunna ge fler negativa konsekvenser för vattenlevande fauna.     

 
Strandskydd 
Planförslaget bedöms sammantaget medföra liten negativ miljöpåverkan i jämfört 

med nollalternativet. Ställningstagandet görs då planförslaget har 

kompensationsåtgärder (anläggandet av väg, parkeringsplatser och planläggning av 

naturmark samt att det möjliggör för nya dagvattendammar) som bedöms ge positiva 

konsekvenser för strandskyddets syfte.  

 

Åtgärder 
Lagans och Laholmsbuktens kvalitet 
Åtgärder för att säkerställa Lagans och Laholmsbuktens vattenkvalitet bedöms inte 

kunna göras inom ramen för planförslaget, utan snarare genom tekniska 

reningsåtgärder i avloppsreningsverket.  

 
Vattenlevande fauna 
Anläggandet av allmänna platser så som vägar och parkeringsplatser samt 

utbyggnaden av reningsverket bör göras så att växt- och djurlivet i så stor 

utsträckning som möjligt inte störs. Planläggning av naturmark stärker möjligheterna 

att bevara området och minska ingrepp i naturen.  

 

Strandskydd 
Åtgärder som förbättrar allmänhetens tillgänglighet till Lagan gynnar strandskyddets 

syften, anläggandet av gång- och cykelväg, bilväg och parkeringsplatser är några av 

dessa. Samtidigt bör ingreppen i naturmiljön och anläggandet av åtgärder göras så att 

växt- och djurlivet i så stor utsträckning som möjligt inte störs. Planläggning av 

naturmark i anslutning till Lagans strand stärker möjligheterna att bevara områdets 

biologiska mångfald.    

Nuläget Nollalternativ Planförslaget 

                                  ton BOD7/år 

ca 10 ca 36 < 42 

                                     ton P/år 

ca 1,05 ca 1,75 < 1,3 

                                       ton N/år 

ca 40 ca 60 < 50 

Figur 11. Tabellen visar att planförslaget innebär att samtliga halter kommer att öka i förhållande 

till nuläget. Halterna av BOD7 förändras i stor grad, medan halten av fosfor endast ökar i liten 

utsträckning i förhållande till nuläget. Halten av kväve ökar i mindre utsträckning.  

 



 37 

3.5.4 Luft (lukt- och luftutsläpp) 

Nulägesbeskrivning 
Luktutsläppen från reningsverken utgörs i huvudsak av processlukt. Förutom detta 

uppkommer rökgasutsläpp vid gaseldning. På reningsverk är generellt 

inloppspumpstationer/rensstationer respektive öppna slamlager de mest påtagliga 

luktkällorna som kan ge olägenheter för omgivningen. Dock förekommer ingen yttre 

lagring av slam i dagsläget. Potentiell luktrisk finns även från övrig slamhantering, 

liksom från gasförbränning/gasfackling. Reningsprocesserna i övrigt ger mycket 

begränsade eller inga luktutsläpp.  

 

I anslutning till pumpstationer och tryckledningar kan ytterligare luktemissioner 

uppstå. Vid vissa pumpstationer finns idag kolfilter som reducerar lukt. I samband 

med att reningsverket och ledningsnätet byggs ut kan omgivningskänsliga 

pumpstationer förses med svavelbekämpningsutrustning.  

 

Närmsta bostadsbebyggelse finns längs med Västerleden, ca 350 meter från 

planområdet. Närmsta skola finns vid Blåkulla som ligger cirka 450 meter från 

planområdet. I dagsläget finns det inga noterade klagomål på luktolägenheter från 

den nuvarande avlopps- och slamhanteringen.  

 

Luftutsläpp av försurande ämnen såsom kvävedioxid och svaveldioxid uppkommer 

vid gas- och oljeeldning. Sådana utsläpp förekommer i samband med uppvärmningen 

av reningsverket.  
 

Övrigt luftutsläpp som reningsverket ger upphov till i nuläget är den trafik som sker 

till och från området. 

 
Nollalternativ 

Nollalternativet bedöms medföra att situationen med luftutsläpp blir oförändrad för 

alla tre reningsverk. I förhållande till planförslaget kan detta ses som en positiv 

konsekvens för området kring Ängstorps reningsverk då verksamheten inte kommer 

omhänderta ytterligare avloppsslam, som riskerar att medföra luktstörningar. Dock 

innebär nollalternativet att risken för luktutsläpp kvarstår kring Veinges och 

Hedhusets reningsverk, vilket ses som en negativ konsekvens för omgivningen.  

 
Planförslag 

Den successivt ökade belastningen som förväntas bli av utökningen av reningsverket 

bedöms inte medföra några tillkommande luktkällor eller ökade risker för luktutsläpp 

jämfört med dagens verksamhet. Det är inte planerad någon yttre lagring av slam vid 

reningsverket. Då utökningen bidrar till en oförändrad luktsituation, bedöms detta 

som en positiv konsekvens eftersom verksamheten kan utökas utan att bidra till 

någon förändring avseende luktsituationen. 

 

Luftutsläppen av försurande ämnen kan tänkas öka när det kommer till eldning av 

gas. Mer slam/avfall innebär att mer gas behövs för uppvärmning. Verksamhetens 

uppvärmningsbehov av lokaler bedöms bli oförändrat i förhållande till nuläget.  

I samband med verksamhetens utbyggnad kan dock ett mer effektivt gasystem 

installeras, vilket gör att oljeeldningsbehovet kan komma att minska, eller upphöra 

helt.  

 

Planförslaget innebär att metangasen från det processade avloppsslammet kan 

utnyttjas för energi, vilket bedöms som optimalt ur såväl resurssynpunkt som 

utsläppssynpunkt. Positiva konsekvenser kan därmed uppstå av planförslaget.  



 38 

 

Planförslaget kan ge upphov till en viss trafikökning då reningsverket utökar sin 

kapacitet och då allmänna parkeringsplatser anläggs. Detta kan ses som en negativ 

konsekvens ur lukt- och föroreningssynpunkt. Den beräknade trafikökningen bedöms 

dock som så pass marginell att den inte bidrar till några negativa konsekvenser.  

Förslaget medför dessutom att trafiken till Veinges och Hedhusets reningsverk i 

princip försvinner samt att tillgängligheten till Lagan ökar, därmed bedöms den 

sammanvägda miljöpåverkan som liten.  

Slutsats 

Planförslaget miljöpåverkan ur luktsynpunkt bedöms sammantaget som liten.  

Åtgärder 

Planförslaget kan generellt bidra till att skapa ett gent trafiknät till planområdet som 

gynnar transporterna till och från området samt förbättrar framkomligheten för gång- 

och cykeltrafikanter. Sådana åtgärder minskar utsläppen av försurande ämnen till 

luften.  

 

3.5.5 Klimat (koldioxidutsläpp, energi, trafik och jordbruk) 

Nulägesbeskrivning 
Människans stora utsläpp av växthusgaser, framför allt koldioxidutsläpp, påverkar 

jordens klimat och bidrar till den globala uppvärmningen. Växthusgaserna förhindrar 

värmeinstrålningen från jorden att komma ut i atmosfären och därmed stiger 

medeltemperaturen på jorden. Utsläppen av koldioxid är ett växande problem som 

ökar i takt med att fossila bränslen förbränns.   

 

Länsstyrelsen i Hallands län för statistik över användningen och produktionen av 

energi i Halland, så kallade energibalanser. Den senaste rapporten från år 2010 

(meddelande 2021:21) visar att utsläppen från energianvändningen i Hallands län 

uppgick till ca 1,375 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Transportsektorn står för de 

största utsläppen av växthusgaser (ca 55 %) från den totala energianvändningen i 

länet.  

 

Klimatpåverkande utsläpp av betydelse för omgivningen förekommer normalt inte 

vid reningsverk. Utsläpp av koldioxid uppkommer i begränsad omfattning via 

rökgasutsläppen från värmepannor och från transporter till reningsverket (läs mer om 

trafikbelastningen för planområdet i kapitel 3.5.2 Buller).  

 

Viss del av den gasproduktion som sker i reningsverk kan användas till biogas som 

används för bland annat uppvärmning och drivmedel till fordon. Detta bidrar till att 

användandet av fossila bränslen kan minska.  

 

Planområdet berörs av jordbruksmark. Idag har inte jordbruk någon status som 

riksintresse, hushållningsansvaret för jordbruksmark ligger istället hos kommunerna. 

På 1970-talet genomfördes en klassificering av åkermarken ur produktionssynpunkt i 

hela Sverige. Marken graderades i en tiogradig skala där mark som klassificerades 

över sex i Hallands län ansågs som särskilt värdefull. Det är viktigt att påpeka att all 

åkermark är värdefull. Jordgraderingen kan ge den felaktiga uppfattningen att jordar 

med låg klass är oviktiga, men lägre klassade jordar kan fylla viktiga funktioner för 

djurhållning och spridningsytor. Jordbruksmarken inom aktuellt planområdet tillhör 

klassificeringen sex.  
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Restprodukter vid avloppsreningen utgörs av slam. Förutom det slam som bildas vid 

reningsverken tas även externslam från enskilda avlopp emot, liksom slam från 

mindre verk i Laholms kommun. Det avvattnade slammet utnyttjas för närvarande 

främst som anläggningsjord. Kvalitetsmässigt uppfyller slammet de gränsvärden för 

metaller som gäller för jordbruksutnyttjande. Även halterna av organiska ämnen 

ligger normalt under de rekommenderade riktvärdena för användning på 

jordbruksmark.  

Nollalternativ 

Nollalternativet bedöms medföra positiva konsekvenser för resurshushållningen av 

jordbruksmark då det innebär att jordbruksmarker vid Ängstorps reningsverk inte tas 

i anspråk för bebyggelse. Det slam som uppkommer från de tre reningsverken kan tas 

omhand för jordförbättring till jordbruket, vilket bedöms som ytterligare positiva 

konsekvenser.  

 

Nollalternativet kan dock medföra negativa konsekvenser för klimatet från de 

slamtransporter som fortsatt kommer att belasta omgivningen vid Veinge och 

Hedhusets reningsverk. Slamtransporterna till dessa områden kan även komma att 

öka, eftersom dessa två reningsverk behöver byggas ut för att klara av den ökande 

belastning som förutspås.  

 
Planförslag 

Gas- och oljeförbränningen vid Ängstorps reningsverk beräknas i framtiden att 

generera ett koldioxidutsläpp (CO2) i storleksordningen 1100 ton/år. Planförslaget 

kommer även att medföra något ökade utsläpp av koldioxid i samband med fler 

transporter till reningsverket.  

 

Den beräknade trafikökning till Ängstorps reningsverk (med 20 %) och 

koldioxidutsläppen från energianvändningen bedöms dock i jämförelse med de totala 

utsläppen av koldioxid i Hallands län (vilka redovisas i länsstyrelsens rapport) som 

mycket marginella och inte ge upphov till negativa konsekvenser för omgivningen.  

I förhållande till nollalternativet kan planförslaget även medföra positiva 

konsekvenser för koldioxidutsläppen, eftersom förslaget innebär att utsläppen från 

slamtransporterna till Hedhusets och Veinge reningsverk kan försvinna helt.  

 

Det avloppsslam som uppstår i samband med reningsverksamheten kan ur ett 

klimatperspektiv ge upphov till positiva konsekvenser då det möjliggör för en 

naturlig återvinning av gödningsämnen till jordbruket. Avloppsslammet kan även 

användas för produktion av biogas, vilket i sin tur kan leda till att användandet av 

fossila bränslen minskar.  

 

Planförslaget innebär att jordbruksmark, som har bedömts som mycket värdefull 

produktiv mark, kommer att tas i anspråk. Det område som tas i anspråk för 

reningsverket bedöms dock vara så pass litet att det inte skapar stor negativ 

miljöpåverkan.   

Slutsats 

Då reningsverkets utökade utsläpp bedöms som marginella och då verksamheten kan 

bidra till positiva konsekvenser för klimatet, bedöms planförslagets totala 

miljöpåverkan som mycket liten.  
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Åtgärder 

Åtgärder för att minska klimatpåverkan görs framför allt med tekniska anläggningar 

inom ramen för avloppsreningsverket. Planförslaget kan generellt bidra med minskad 

klimatpåverkan genom att underlätta för gena transporter till området, att det finns 

möjlighet för kollektiva förbindelser och gång- och cykelvägar till planområdet. 

 

3.5.6 Säkerhetsaspekter (ras- och skred, översvämning, förorenad mark, 
smittspridning) 

 
Nulägesbeskrivning 

Ras och skred   
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gjort en översiktlig 

stabilitetskartering för fem kommuner längs Lagan, där Laholm är en av dessa 

kommuner (Laholms kommun, översiktlig stabilitetskartering inom fem kommuner 

längs Lagan, MSB dnr 2009-6444). Karteringen är gjord inom bebyggda områden.  

 

Utredningen syftar till att på en översiktlig nivå undersöka var det förekommer 

skredrisker och var fördjupade geotekniska utredningar bör göras. Utredningen har 

gjorts för olika delområden, det delområde som ligger närmsta nu aktuellt 

planområde, är beläget norr om bostadsområdet Blåkulla. Området sluttar brant ner 

mot Lagan och består enligt undersökningen av lerjordar, vilka på utpekade områden 

inte uppfyller tillräckliga stabilitetskrav.  

 

De geotekniska utredningar som beskrivs i kapitel, 1.5.1 Natur – Geotekniska 

förhållanden, visar på att det även inom planområdet är lera som dominerar 

jordarterna. Området har dock en relativt flack lutning ner mot Lagan.  

Grundläggningsförhållandena inom planområdet har generellt bedömts som relativt 

goda. 

 

I samband med detaljplanearbetet har även WSP Sverige AB utfärdat en 

stabilitetsutredning, genom beställning av Laholmsbuktens VA (Ängstorps 

reningsverk, Laholm, Stabilitetsutredning, PM Geoteknik, uppdragsnummer 

10221942, 2015-12-02, reviderad 2015-12-07, WSP Sverige AB). Denna påvisar att 

jorden inom utredningsområdet utgörs generellt överst av jord med organiskt 

innehåll som underlagras av siltig lera ovan ett gyttjelager, som vilar på fastare 

material av siltig grusig sand. 

 

Stabilitetsutredningens resultat redovisar att stabiliteten är tillfredställande för den 

vall som är tilltänkt inom planområdet. Dock bör en kontroll av eroderad mark vid 

strandkant utföras inför detaljprojektering. En geotekniker måste också rådfrågas vid 

detaljutformning av vallen om annat material, utformning och placering projekteras 

än det som är antaget i de beräkningar som gjorts i stabilitetsutredningen. 

 

Hedhusets reningsverk ligger i ett område med flack lutning ner mot havet. Området 

bedöms inte som känsligt för ras eller skred, dock i mindre grad utsatt för erosion.  

 

Jordlagren vid Veinges reningsverk består av sandjordar, bedömningen görs att det 

inte föreligger risk för ras eller skred.   
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Översvämningsrisk 
Översvämningsrisken för planförslaget beskrivs nedan utifrån en förhöjd vattennivå i 

Lagan samt en havsvattennivå höjning vid kusten.  

 

En kartläggning av Lagans översvämningsrisk har gjorts av MSB 

(Översvämningskartering utmed Lagan, Rapport nr:18, 2014-03-31). Underlaget kan 

bland annat användas för samhällsplanering och slutprodukten består delvis av en 

beskrivande rapport, samt av digitala kartskikt, som har använts för 

konsekvensbeskrivningen nedan.  

 

Översvämningskarteringen omfattar endast naturliga flöden, d.v.s. inte flöden som 

uppstår till exempel genom dammbrott. För att beräkna vattennivåerna i Lagan har 

vattendragets egenskaper så som lutning, bottenfriktion, landskapets topografi, 

vattenflöden, höjddata och fysiska strukturer som påverkar vattnets framfart 

(exempelvis broar och dammar) vägts samman.  

 

De översvämningsscenarier som tagits fram är för tre nivåer, som motsvarar ett flöde 

med 50-, 100- och 200-års åtkomsttid. 100-års flödet och 200-års flödet har 

klimatanpassats för den flödessituation som förväntas gälla vid slutet av seklet (år 

2098). Detaljplanens konsekvenser kommer att bedömas utifrån ett flöde med 200-

års åtkomsttid. Plushöjden för de tre högsta nivåerna som ett beräknat högsta flöde i 

Lagan vid ett 200-års regn medför är redovisade i figuren nedan.   

Figur 12. Rödmarkerat område visar planområdet. Gulmarkerat område visar området för gällande detaljplan. 

Mörkblå linje markerar ett 200-års flöde och den ljusblå ett 100-års flöde. Plushöjden för de tre högsta nivåerna 

av ett 200-års flöde är markerade med rött.  

+3,8

9 

+4,1

6 

+4,1

5 
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Reningsverket ligger idag på marknivån runt + 5,0 meter över nollplanet. 

Utloppsledningen med renat avloppsvatten från Ängstorps reningsverk ligger på 

nivåer kring ca +5,0 meter över nollplanet inom reningsverkets område och avleds 

till Lagan på 1,0 meters djup, cirka 2,0 meter från strandkanten. Idag finns 

utjämningsmagasin som till viss del kan hantera stigande vattennivåer i Lagan. 

 

Ett värsta möjliga scenario som kan inträffa med hänsyn till översvämningar är ett 

dammbrott vid Lagans kraftdammar. Statkraft Sverige AB har tagit fram en rapport 

(Underlag för samordnad beredskapsplanering avseende dammbrott i Lagan, 

SWECO Infrastructure AB, 2013-12-18) och karteringar som visar konsekvenserna 

vid ett eventuellt dammbrott. Karteringen som visas nedan i figur 11 har baserats på 

konsekvenserna där samtliga dammar uppströms har brustit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sannolikheten för att ett dammbrott skulle inträffa bedöms dock som väldigt låg och 

om det inträffar innebär det en stor katastrof. Därför görs ställningstagandet att ett 

dammbrott inte är rimligt som ett dimensionerande flöde för en detaljplan. Specifika 

åtgärder för att minska konsekvenserna av ett dammbrott kommer därmed inte att 

belysas.  

 

Utloppsledningen från Veinge reningsverk är kopplad till Vessingeån som via 

Genevadsån mynnar i Laholmsbukten, norr om Lagans utlopp. Den allmänna 

översvämningsrisken för Veinge reningsverk är i dagsläget okänt.  

 

Ett förändrat klimat innebär även att havsvattennivån kommer att stiga. 

Internationella rapporter visar på en trolig havsnivåhöjning med 1 m meter till år 

2100. Till år 2200 spår man en havsnivåhöjning på upp till 2-3 meter 

(Intergovernmental Panel of Climate Change, IPCC, 2013-09-27). Sverige 

meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) gör bedömningen, utifrån 

Figur 13. Den lila linjen markerar det område som översvämmas i planområdet och inom befintligt detaljplane-

område vid ett eventuellt dammbrott där samtliga dammar uppströms har brustit.  
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sammanställning av senaste forskningen, att en havsnivåhöjning på ca 1 meter 

kommer att ske i Sverige till år 2100.  

 

Under 2012 tog Länsstyrelsen i Halland tillsammans med kommunerna fram 

Klimatanalys för stigande hav och åmynningar i Hallands län (WSP). Syftet var att 

få större kunskap om konsekvenserna för Hallands län vid stigande havsnivå. 

Analysen visar att, redan idag utan klimateffekter, är extremnivåerna i havet ca 2,5 

meter högre med 50-års återkomsttid. Med en pålagd klimateffekt (1 meter enligt 

SMHI:s bedömning), ca 3,5 m högre år 2100. 

 

Konsekvenserna av en stigande havsvattennivå i kustområdet i Laholms kommun har 

även studerats i den Klimatanpassningsplan som kommunen just nu håller på att ta 

fram. Där har en stigande havsvattennivå simulerats i ett kartprogram utifrån 

höjddata från kustområdet. Studierna visar att en klimatförändring med stigande 

havsvattennivå + 4,5 meter över dagens normalvattennivå, medför att näst intill hela 

Hedhusets avloppsreningsverk översvämmas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det renade avloppsvattnet från Hedhusets reningsverk avleds till Laholmsbukten på 

7-8 meters djup, via en ca 1 km lång utloppsledning.  

 

 

Figur 14. Översvämningsrisk vid Hedhusets reningsverk. Ljusblå skraffering på kartan visar en 

stigande havsvattennivå med +4,5 meter över dagens normalvattennivå.   
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Förorenad mark  
I anslutning till planområdet finns två områden med risk för förorenad mark. Dessa 

omfattar den intilliggande go-kartbanan samt räddningstjänstens brandövningsplats.  

 

Området för go-kartbanan har identifierats som en risk för markförorening, dock har 

ingen klassificering av områdets föroreningsnivåer gjorts. Miljökontoret har i 

samband med inspektioner av Go-kartbanan noterat att farligt avfall så som olja, 

bensin och spillolja hanteras inom området. Dessa förvaras dock i kontrollerade 

former i dunkar som står i spilltråg i containrar. Service och annat underhåll av go-

kart sker på miljömattor. Dagvatten från Go-kartbanan leds till Lagan, ingen 

reningsutrustning finns. Generellt generar avgaserna från motorfordon föroreningar 

till mark och dagvatten.  

 

Brandövningsområden har generellt föroreningar som är kopplade till brandförloppet 

till exempel flyktiga kolväten, tungmetaller, petroleumprodukter, dioxiner och 

högfluorerade ämnen. Brandövningsområdet som angränsar till planområdet är 

inventerat av länsstyrelsen i Hallands län (Inventering av brandövningsplatser, 

diarienummer 577-3654-12, 2012-05-10) och har klassificerats som riskklass 2, på 

en fyrgradig skala där ett motsvarar mycket stor risk för människors hälsa och 

miljön. Det finns inget som tyder på att det med säkerhet är förorenat, men det finns 

vissa faktorer som pekar på detta. Verksamhetstiden är cirka 10 år och det 

förekommer cirka 40 övningstillfällen per år.  

 

På platsen övas rökdykning och det eldas med ved, halm samt lin. Ingen eldning av 

bensin eller diesel förekommer, dock med gasol. Kemikalier, bränslen och farligt 

avfall förvaras i containrar med invallning i väntan på omhändertagande. 

Avloppsvattnet från processerna är, efter en oljeavskiljare, kopplade till det befintliga 

reningsverket. Oljeavskiljare har funnits inom området sedan dess att verksamheten 

startade 1982.  
 

Smittspridningsrisk  
Renat avloppsvatten innehåller bakteriehalter, bland annat av så kallade E.coli som är 

tarmbakterier som förekommer hos människor och djur. Bakterierna kan orsaka olika 

typer av infektioner i exempelvis urinvägar, blodbanor, hjärnhinnor och tarmar. 

 

Det renade avloppsvattnet från de tre reningsverken, Ängstorp, Hedhuset och 

Veinge, når Laholmsbukten och den förstnämnda även Lagan. Laholmsbukten utgör 

ett mycket populärt badvatten. Med hänsyn till detta har därmed bakteriehalterna i 

dessa vattensystem studerats närmare, med främsta utgångspunkt att bedöma 

badvattnets kvalitet i Laholmsbukten. Fyra olika badplatser har valts ut som 

referensobjekt; Birger Pers väg, Ejdevägen, Simvägen och Laxvik.  
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De halter av E.coli-bakterier som uppstår i samband med dagens utsläpp visas i nedanstående 

diagram.  
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Medelkoncentration Maxkoncentration 

Figur 14. Diagrammen visar på dagens utsläppsmängder av E-coli vid fyra olika badplatser vid Laholmsbukten.  

Figur 15. Översiktskarta som visar de fyra olika badplatserna som valts ut som referensobjekt. 

Från norr till söder; Birger Pers väg (blåmarkerad), Ejdervägen (rödmarkerad), Simvägen 

(grönmarkerad) och Laxvik (lilamarkerad).  
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Figurerna visar att de högsta bakteriehalterna återfinns vid vattnet utanför Hedhusets 

reningsverk och att badplatserna vid Simvägen och Ejdervägen har de högsta 

medelvärdena av bakterier, maxkoncentrationen av bakterier återfinns vid Simvägen.  
 

Det förekommer generellt även bakteriehalter av E.coli i Vessingeån, till följd av 

Veinge reningsverk, men de exakta halterna har inte studerats närmre i denna MKB 

eller i MKB för reningsverkets miljötillstånd. Dock kan ett generellt 

ställningstagande göras att eftersom Veinge reningsverk är i bruk så förekommer 

E.coli bakterier i Vessingeån.  

Nollalternativet 

Ras och skred   
Generellt utifrån geologiska förutsättningarna vid samtliga tre reningsverk bedöms 

ett nollalternativ inte medföra någon risk för ras eller skred.  

 
Översvämningsrisk 
Då nollalternativet inte medger någon utbyggnad av reningsverket Ängstorp väster 

ut, medför alternativet ingen översvämningsrisk inom verksamhetsområdet. Vid ett 

eventuellt dammbrott medför nollalternativet att stora delar av verksamhetsområdet 

för Ängstorp översvämmas.  

 

Nollalternativet medför att Hedhusets reningsverk kommer att översvämmas vid en 

stigande havsvattennivå. Hedhuset har i nollalternativet en mycket viktig roll som ett 

avloppsreningsverk som försörjer ett stort antal människor i kusten och är av ett 

mellankommunalt intresse. Stora negativa konsekvenser kan därmed uppstå i ett 

nollalternativ.  

 

Eftersom ingen planändring av de befintliga planerna för Hedhuset och Ängstorps 

reningsverk beräknas ske i nollalternativet, så medför detta att det inte är reglerat i 

detaljplan vilka åtgärder som ska vidtas för att minska översvämningsrisken.  

 

Figur 16. Bilden visar de maximala halterna av E.coli i hela Laholmsbukten i nuläget.  
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Ett nollalternativ bedöms sammantaget ge upphov till stora negativa konsekvenser 

vid eventuella översvämningar.  

 
Förorenad mark  
Ett nollalternativ bedöms inte medföra några negativa konsekvenser från eventuell 

förorenad mark.  

 
Smittspridningsrisk 
Bakteriehalten av E.coli i ett nollalternativ har inte studerats separat. Generella 

ställningstaganden om bakteriehalten bedöms dock kunna göras utifrån de 

bakteriehalter som har beräknats för nuläget och planförslaget.  

 

Ett nollalternativ bedöms innebära positiva miljökonsekvenser för Lagans 

vattensystem, eftersom det inte medför någon ökad kapacitet av Ängstorps 

reningsverk och med det medför lägre bakteriehalter i Lagan.   

 

Nollalternativet innebär dock att bakteriehalten för Laholmsbukten är betydligt högre 

än i planförslaget, eftersom Hedhusets reningsverk måste vara i bruk (se figur 15 

som visar nulägets förhållande med Hedhuset i drift vid Laholmsbukten). 

Bedömningen görs även att bakteriehalten snarast kan komma att öka i 

Laholsmbukten då Hedhusets reningsverk måste utökas något för att hantera en allt 

större belastning i kustområdet. Sammantaget bedöms detta ge upphov till stora 

negativa miljökonsekvenser för Laholmsbukten.  

 

Vidare innebär nollalternativet även att bakteriehalten i Vessingeån kvarstår.  

 

Sammanfattningsvis bedöms ett nollalternativ medföra stor negativ miljöpåverkan 

för badvattnets kvalitet.   

 

Planförslaget 

Ras och skred   
Planförslaget bedöms sammantaget inte ge upphov till negativa konsekvenser till 

följd av ras eller skred. Dock ska man vara uppmärksam och göra en kontroll av 

eroderad mark vid strandkant inför detaljprojektering samt rådfråga en geotekniker 

vid detaljutformning av vallen om annat material, utformning och placering 

projekteras än det som är antaget i de beräkningar som gjorts i stabilitetsutredningen 

(Ängstorps reningsverk, Laholm, Stabilitetsutredning, PM Geoteknik, 

uppdragsnummer 10221942, 2015-12-02, reviderad 2015-12-07, WSP Sverige AB). 

 

Ställningstagandet görs utifrån det resultat som redovisades i utförd 

stabilitetsutredning. 

 

Planförslaget medger ingen utbyggnad inom Veinge eller Hedhuset reningsverk.  

 
Översvämningsrisk  
Vid ett scenario av 100-års och 200-års flöde översvämmas planområdets norra 

delar, närmast Lagan. Ett 200-års regn medför att inom ett avstånd på 60 meter från 

Lagans strandkant kommer markytan att översvämmas.  
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Området närmast Lagan planläggs som naturmark och bedöms därmed inte som 

översvämningskänsligt. Planförslaget innebär att endast en mindre del av 

reningsverkets utbyggnadsområde ligger inom det översvämningskänsliga området.  

De utbyggnadsplaner som i dagsläget är aktuellt för reningsverket i det 

översvämningskänsliga området, är anläggandet av dagvattendammar/sedimen-

teringsbassänger för avloppsvatten. Nybyggnationerna i området består endast av 

mindre byggnader så som pumphus.  

 

I samband med stigande vattennivåer i Lagan finns även viss risk för undertryck i 

utloppsledningen för avloppsvattnet. Nivån på utgående ledningen inom 

reningsverkets område är dock så pass hög (+5,0 meter) att risken för negativa 

konsekvenser sammantaget bedöms som små.  

 

Vid ett dammbrott medför planförslaget att stora delar av reningsverkets befintliga 

anläggning och det nya utbyggnadsområdet översvämmas. Ett dammbrott innebär 

dock en stor katastrof som inte bedöms som rimligt att utgå ifrån vid en 

planläggning.  

 

Planförslaget innebär att Hedhuset får en mindre betydande roll som ett 

avloppsreningsverk. Planförslaget gör det möjligt att endast ha pumpstationer vid 

Hedhuset vilka med relativt enkla åtgärder (så som en viss höjd på färdigt golv/färdig 

mark i anslutning till pumpstationen) kan skyddas från översvämningsrisken vid en 

stigande havsvattennivå.  

 

Planförslaget bedöms sammantaget ge upphov till små negativa konsekvenser vid 

översvämningar.  

 

Förorenad mark  
Planförslaget bedöms inte ge upphov till negativa konsekvenser till följd av risk för 

förorenad mark/grundvatten. Ställningstagandet görs då de kemikalier som används 

inom avloppsreningsverket hanteras inom avloppslösa invallningar. Detsamma gäller 

avfallshanteringen. Inget grundvattenuttag sker på platsen. Planförslaget medger inte 

några nya utbyggnadsområden öster ut i anslutning till brandövningsplatsen eller Go-

kartbanan. De befintliga verksamheterna bedöms förvara de kemikalier som nyttjas 

på platsen under kontrollerade former. Områdets förhärskande jordlager, som består 

av lera, är täta och bedöms därmed kunna minska risken för spridning av eventuella 

föroreningar som når marken. Brandövningsplatsen och Go-kartbanan har stängsel 

som stänger ute allmänheten, vilket bidrar till att exponeringen av eventuella 

föroreningar minskar.  

 

Smittspridningsrisk 
En utökad kapacitet av reningsverket medför att större mängder avloppsvatten tillförs 

Lagan. Planförslaget innebär därmed att det lokalt i Lagan sker en ökning av 

bakteriehalterna, vilket är en negativ miljökonsekvens. Dock medför det även en 

generell minskning av bakterier i Laholmsbukten, eftersom Hedhusets utsläpp 

försvinner, vilket medför positiva miljökonsekvenser.  
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Figurerna nedan visar bakteriehalten vid de fyra olika badplatserna samt i 

Laholmsbukten i stort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figurerna visar att Badplatserna närmast Lagans mynning (Laxvik och Birger Pers 

väg) får en liten ökning i medel- och maxkoncentrationerna av bakterier. För de två  

badplatser där koncentrationerna i dagens situation är som högst (Simvägen och 

Ejdervägen) sker en avsevärd minskning av bakteriehalten.  
 

Planförslaget bedöms generellt kunna bidra till att bakteriehalterna i Vessingeån 

minskar kraftigt, alternativt försvinner helt, i samband med att Veinge reningsverk 

kan avvecklas.  

 

Figur 19. Bilden visar de maximala halterna av E.coli i hela Laholmsbukten vid en 

utbyggnad i enlighet med planförslaget.  

 

Maxkoncentration 

 
Medelkoncentration 

 

Figur 18. Diagrammet visar på planförslagets utsläppsmängder av E-coli vid fyra olika badplatser vid 

Laholmsbukten.  
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Slutsats 
Ras och skred  
Planförslaget bedöms sammantaget inte ge upphov till negativ miljöpåverkan till 

följd av ras eller skred. Dock ska man vara uppmärksam och göra en kontroll av 

eroderad mark vid strandkant inför detaljprojektering samt rådfråga en geotekniker 

vid detaljutformning av vallen om annat material, utformning och placering 

projekteras än det som är antaget i de beräkningar som gjorts i stabilitetsutredningen. 
 
Översvämningsrisk 
I förhållande till ett nollalternativ bedöms planförslaget medföra liten risk för negativ 

miljöpåverkan till följd av översvämningar.  

 
Förorenad mark 
Planförslaget bedöms inte medföra någon negativ miljöpåverkan från förorenad 

mark.  

 
Smittspridningsrisk 
Ur ett smittspridningsperspektiv, med en främsta utgångspunkt i badvattnets kvalitet, 

bedöms planförslaget medföra liten negativ miljöpåverkan i förhållande till ett 

nollalternativ.  

Åtgärder 

Ras- och skred  
Enligt det geotekniska utlåtandet ska byggnationer inom området föranledas av en 

för ändamålet anpassad geoteknisk undersökning. En sådan har upprättats i samband 

med detaljplanearbetet och resultatet redovisar att en kontroll av eroderad mark vid 

strandkant bör utföras inför detaljprojektering samt en geotekniker måste rådfrågas 

vid detaljutformning av vallen om annat material, utformning och placering 

projekteras än det som är antaget i de beräkningar som gjorts i stabilitetsutredningen 

 
Översvämningsrisk 
Trots att bedömningen görs att endast små negativa konsekvenser uppstår till följd av 

planförslaget, kan detta möjliggöra för åtgärder som minimerar/helt motverkar 

konsekvenserna av en stigande vattennivå i Lagan;  

- lägsta nivå på färdigt golv i de nya byggnader som tillkommer, samt på den mark 

som iordningsställs i anslutning till det översvämningskänsliga området är +5,5 

meter över nollplanet 

- anläggandet av skyddsvall inom reningsverkets område som motverkar en 

stigande vattennivå  

 
Åtgärder för att hantera översvämning av utloppsledningen till Lagan görs inom 

ramen för verksamheten och genom tekniska anläggningar så som tryckstegrings-

pumpar.  
 
Förorenad mark 
Inga åtgärder föreslås.  
 
Smittspridning 
Åtgärder för minskad bakteriehalt och därmed minskad smittspridning görs inom 

ramen för avloppsreningsverkets verksamhet. Med nya tekniska anläggningar i 

reningsverket är slutsatsen att bakteriehalten i det renade avloppsvattnet kan 

reduceras till så pass liten mängd att de inte påverkar badvattenkvalitén.  
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3.6 MILJÖKONSEKVENSER UNDER BYGGSKEDET 
De miljökonsekvenser som bedöms uppstå under ett byggskede kommer framför allt 

från arbetsmaskiner och transporter till området. Negativ påverkan på 

landskapsbilden i form av upplag av massor samt schakt- och anläggningsarbeten 

bedöms också uppstå. Miljökonsekvenserna under byggskedet bedöms samtliga som 

övergående och som åtgärder som måste utföras för att kunna genomföra en 

utbyggnad.  

3.6.1 Landskapsbild 

Landskapsbilden i området kommer att påverkas negativt under ett byggskede, 

upplag av massor samt schakt- och anläggningsarbeten förfular omgivningen. Den 

mark som idag är natur kommer att förvanskas.  

 

Anläggningsarbetena är dock ett måste för projektets genomförande och när marken 

är återställd bedöms ingen negativ miljöpåverkan kvarstå.  

 

Åtgärder 
Förslag på åtgärder som kan minimera påverkan på landskapsbilden är att 

byggarbetena utförs etappvis, så att återställandet av marken färdigställs i första 

etappen innan dess att nästa etapp påbörjas. 

3.6.2 Växt- och djurliv  

Ett byggskede kommer att medför vissa ingrepp i naturen som påverkar 

förutsättningarna för växter och djurs livsmiljöer.  

 

Åtgärder 
Denna störningsrisk bör beaktas i ett projekteringsskede samt under 

anläggningsarbetenas genomförande.  

3.6.3 Transporter 

Transporter till och från reningsverket under byggskedet kommer att medföra ökad 

trafik på Västerleden samt på infartsvägen till reningsverket. I vilken omfattning 

trafiken kommer att öka är i dagsläget oklart.  

 

Åtgärder 
Åtgärder för att minimera olägenheter till omgivningen under ett byggskede styrs 

inte i detaljplanen utan i byggprojektet som sådant. Transporter till och från 

byggarbetsplatsen styrs av upphandlingsföreskrifter för respektive entreprenad och 

bestäms vidare i ett projekteringsskede. I entreprenörernas arbetsplaner beskrivs 

åtgärder för att minimera påverkan till omgivningen.  

 

Generella åtgärder som kan minska andelen störningar för boende i omgivningen, till 

exempel längs med Västerleden, är att transporter endast sker under dagtid på 

vardagar. För att inte störa framkomligheten på det befintliga vägnätet bör 

transporter till byggarbetsplatsen undvikas under rusningstider.  
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3.6.4 Buller  

Naturvårdsverket har tagit fram allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 

2004:15. Nedanstående tabell visar på riktvärdena för medelljudnivån. Om 

riktvärdena för utomhusmiljön inte kan hållas med tekniskt möjliga och/eller 

ekonomiska rimliga åtgärder, bör utgångspunkt vara att hålla inomhusriktvärdena.  

 

Område Helgfri mån-fre.  Lör, sön och helgdag Samtliga dagar 

 Dag  

Kl. 07-19 

Kväll 

Kl. 19-22 

Dag  

Kl. 07-19 

Kväll 

Kl. 19-22 

Natt 

Kl. 22-07 

Bostäder för 

permanent 

bruk och 

fritidshus 

     

Utomhus 60 dBA 50 dBA 50 dBA 45 dBA 45 dBA 

Inomhus  45 dBA 35 dBA 35 dBA 30 dBA 30 dBA 

Vårdlokaler      

Utomhus 60 dBA 50 dBA 50 dBA 45 dBA 45 dBA 

Inomhus  45 dBA 35 dBA 35 dBA 30 dBA 30 dBA 

Undervisnings-

lokaler 

     

Utomhus 60 dBA - - - - 

Inomhus  40 dBA - - - - 

Arbetslokaler 

för tyst 

verksamhet* 

     

Utomhus 70 dBA - - - - 

Inomhus  45 dBA - - - - 

 
 

 

 

De riktvärden som finns för trafikbuller ska användas vid nybyggnation av bostäder 

och/eller vid ombyggnation av trafikinfrastruktur. Riktvärdena innebär: 

- 30 dBA ekvivalentnivå inomhus 

- 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid  

- 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad 

- 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad  

 

Det buller som beräknas uppstå i samband med ett byggskede vid Ängstorps 

reningsverk är i dagsläget okänt, detta gäller för såväl den andel transporter som 

uppstår som byggbullret i sig. Generellt görs dock bedömningen att avståndet till 

närmsta bostadsbebyggelse är så pass långt (ca 350 meter) att bullerstörningarna 

under byggskedet kan begränsas. 

 

Åtgärder 
Åtgärder för att minska bullerstörningarna till omgivningen behandlas inom ramen 

för byggprojektet och i entreprenörernas arbetsplaner. Generella åtgärder som kan 

minska andelen störningar för boende i omgivningen, t.ex. längs med Västerleden, är 

att transporter och byggarbeten endast sker under dagtid på vardagar.  

* Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet med krav på stadigvarande 

koncentration eller behov att kunna föra samtal obesvärat, t.ex. kontor 
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3.7 MILJÖKVALITETSMÅL  
Enligt de lagar som gäller för miljökonsekvensbeskrivningar för detaljplaner ska det 

finnas en beskrivning och en bedömning av hur planförslaget förhåller sig till 

gällande miljömål. Nedan beskrivs både planförslagets beaktande av de nationella 

miljökvalitetsmålen och Laholms kommuns lokala handlingsplan för att uppnå de 

nationella miljökvalitetsmålen.  

3.7.1 Miljömålsarbetet  

Det grundläggande syftet med svenskt miljömålsarbete, är att till nästa generation 

lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka miljö- 

och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Riksdagen har därmed beslutat om totalt 

16 nationella miljö-kvalitetsmål som är framtagna för att säkra en hållbar utveckling 

för miljön samt natur- och kulturresurser. Miljökvalitetsmålen är preciserade och har 

delats in i flera delmål. På regional och lokal nivå har målen sedan preciserats 

ytterligare för att bättre överrensstämma med förutsättningarna i länet och på orten.  

 

Som regionala miljömål för Hallands län gäller de nationella miljökvalitetsmålen 

med tillhörande preciseringar och etappmål som regeringen beslutade om 2012-04-

26. Länsstyrelsen i Hallands län har ansvaret att ta fram regionala åtgärdsprogram 

och driva det regionala åtgärdsarbetet framåt. På lokal nivå har Laholms kommun 

tagit fram ett handlingsprogram för hur kommunens arbete ska bidra till att uppnå de 

regionala miljökvalitetsmålen; Lokalt handlingsprogram för genomförande av 

miljökvalitetsmål.  

 

Hallands län och Laholms kommun berörs av 15 av de nationella 

miljökvalitetsmålen: 

1. Begränsad miljöpåverkan 

2. Frisk luft 

3. Bara naturlig försurning 

4. Giftfri miljö 

5. Skyddande ozonskikt 

6. Säker strålmiljö 

7. Ingen övergödning 

8. Levande sjöar och vattendrag 

9. Grundvatten av god kvalitet 

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 

11. Myllrande våtmarker 

12. Levande skogar 

13. Ett rikt odlingslandskap 

14. Storslagen fjällmiljö 

15. God bebyggd miljö 

16. Ett rikt växt- och djurliv 

 

3.7.2  Måluppfyllelse – nationella miljömål  

Planförslaget bedöms beröra följande nationella miljökvalitetsmål; begränsad 

klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, giftfrimiljö, ingen övergödning, 

levande sjöar och vattendrag, hav i balans och levande kust och skärgård, ett rikt 

odlingslandskap, god bebyggd miljö samt ett rikt växt- och djurliv.    

 

Nedan följer en presentation av de nationella miljökvalitetsmålen med preciseringar 

samt ett ställningstagande till hur planförslaget beaktar/påverkar dessa.  
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Begränsad klimatpåverkan 

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 

klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 

klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den 

biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för 

hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för 

att det globala målet kan uppnås.  

 
Planförslagets beaktande av målet  
Ängstorps reningsverk bidrar med koldioxidutsläpp via förbränning av metangas i 

reningsverkets panncentral. I takt med att reningsverket byggs ut kommer 

energiförbrukningen att öka i takt med den ökande belastningen. Samtidigt kommer 

även biogasproduktionen från hanteringen av avloppslammet att öka, vilket innebär 

att reningsverket kan ta tillvara på biogasen för exempelvis uppvärmningsändamål. 

 

De transporter som planförslaget medger bedöms inte vara av sådan omfattning att 

de motverkar miljömålet. Planförslaget bedöms ha måttligt goda kollektiva 

förbindelser, vilket kan ersätta en del av personbilstrafiken till området. Utbyggnad 

av gatan, exempelvis med en separat gång- och cykelväg bedöms kunna uppmuntra 

till alternativa färdsätt till bil. 

 

Planförslaget innebär även att jordbruksmark kommer att tas i anspråk för annat 

syfte, vilket motverkar miljömålet. Utbyggnadsområde är dock begränsat och en 

utbyggnad av reningsverket ger även upphov till jordförbättrande slam som kan 

användas för jordbrukets ändamål. Sammantaget bedöms därmed påverkan som liten.  

Frisk luft 

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. 

Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.  

 
Planförslagets beaktande av målet  
Den ökade belastningen på reningsverket bedöms inte medföra några tillkommande 

luktkällor eller ökade risker för luktutsläpp jämfört med dagens verksamhet. 

 

För övrig påverkan se kommentar för miljömålet Begränsad klimatpåverkan. 

 

Sammantaget bedöms planförslaget inte motverka miljömålet.  

Bara naturlig försurning 

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad 

mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte öka korrosions-

hastigheten i tekniska material eller kulturföremål och byggnader. Inriktningen är att 

miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.  

 
Planförslagets beaktande av målet  
De koldioxidutsläpp som planförslaget ger upphov till bedöms inte vara av sådan 

omfattning att den riskerar att motverka miljömålet om naturlig försurning.  

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.  
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Planförslagets beaktande av målet  
Utökad verksamhet innebär en större andel nyttjande av kemiska ämnen. 

Bedömningen görs att den framtida verksamheten inte medför några påtagliga risker 

för mark- och grundvattenföroreningar via kemikaliespill eller dylikt.  

 

En utbyggnad av reningsverket medför även att fler sedimenteringsbassänger kan 

anläggas. Dessa kan till viss del möjliggöra att det genom biologisk aktivitet och 

sedimentering fångas upp, bryts ned och/eller avskiljs eventuella kemiska 

föroreningar.   

 

Planförslaget bedöms inte ge upphov till negativa konsekvenser till följd av risk för 

förorenad mark (läs mer om detta under kapitel 3.5.6).  

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.  

 
Planförslagets beaktande av målet 
Kväve och fosfor avleds via det renade avloppsvattnet till Lagan och Laholmsbukten 

och en utökad verksamhet innebär att detta ökar. Mängderna har dock bedömts som 

små i förhållande till den totala belastningen på aktuellt recipientsystem.  

 

Genom att utveckla de tekniska anläggningarna inom avloppsreningsverket, t.ex. 

biologiska reningsdelar och sedimenteringsbassänger, förbättras reningen av 

avloppsvattnet och därmed möjligheter att uppnå miljömålet.  

 

Planförslaget medför även att Hedhusets och Veinge reningsverk kan avvecklas och 

då stoppas det direkta utsläppet till Laholmsbukten och Vessingeån.  

Levande sjöar och vattendrag 

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara, och deras variationsrika livsmiljöer ska 

bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 

landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som 

förutsättningar för friluftsliv värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en 

generation.  

 
Planförslagets beaktande av målet  
Planförslaget medför utöver utsläpp av näringsämnena fosfor och kväve, att 

syreförbrukande substans avleds till Lagan. Dock är mängderna små i förhållande till 

den totala belastningen på aktuellt recipientsystem. Anläggandet av 

sedimenteringsbassängerna kan minska det direkta utsläppet till Lagan. Vessingeån 

kommer även att avlastas helt från avloppsvatten när Veinge reningsverk avvecklas. 

 

Planförslaget påverkar även miljömålet i bemärkelsen badvattenkvalité. Större 

mängder avloppsvatten medför att bakteriehalten i Lagan kommer att öka, men även 

att bakteriemängden till havs minskar när Hedhuset kan avvecklas. Med nya tekniska 

anläggningar i reningsverket kan bakteriehalten reduceras till så pass liten mängd att 

de inte påverkar badvattenkvalitén.  

 

Planförslaget bedöms även gynna friluftslivet då det möjliggör för en ny gata och 

samt fler parkeringsplatser. 
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Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Västerhavet och Östersjön 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.  

 
Planförslagets beaktande av målet  
Se under miljömålen ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, bara naturlig 

försurning och giftfri miljö.  

Ett rikt odlingslandskap 

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 

livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 

kulturmiljövärdena bevaras och stärks. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom 

en generation.  

 
Planförslagets beaktande av målet  
Planförslaget motverkar miljömålet då det innebär att jordbruksmark tas i anspråk för 

bebyggelse. De särskilda skäl som kan finnas för att försvara detta är att 

planförslaget medger en utbyggnad av befintlig verksamhet som är av stor 

samhällsnytta och av mellankommunal angelägenhet.  

 

Planförslaget beaktar miljömålet i den bemärkelsen att det möjliggör för verksamhet 

som producerar ökad mängd slam som kan användas för jordförbättring till 

jordbruket.  

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.  

 
Planförslagets beaktande av målet  
Utbyggnad av ett befintligt reningsverk i ett redan ianspråktaget område bedöms 

överrensstämma med målet då ett sådant förslag minimerar påverkan till 

omgivningen. Den trafik som uppkommer bedöms inte ge upphov till störande buller.  

 

Verksamheten är i princip självförsörjande av biogas som kan användas till 

uppvärmning.  

 

Landskapsbilden kommer att förändras vid Ängstorps reningsverk, dock sker 

utbyggnaden i anslutning till befintlig bebyggelse. Planförslaget innebär att 

landskapsbilden kan förändras i positiv riktning vid Hedhusets och Veinges 

reningsverk genom att dessa avvecklas och byggnaderna då kan rivas.  

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.  
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Planförslagets beaktande av målet  
Planförslaget bedöms beakta miljökvalitetsmålet då det begränsar påverkan på djur 

och natur genom att tillåta en utbyggnad av ett befintligt reningsverk, i ett område 

som redan är ianspråktaget. Planområdet är inte beläget i område med särskilt 

utpekade naturvärden. De föroreningar till vatten som planförslaget ger upphov till 

bedöms inte medföra stora negativa konsekvenser för växter och djur. Planförslaget 

bedöms kunna tillgodose strandskyddets syften och medföra positiva åtgärder för 

allmänhetens tillgänglighet till strandområdet.  

 

De nya dagvattendammar som planförslaget möjliggör, bedöms kunna gynna 

miljömålet för ett rikt växt- och djurliv då det skapar nya livsmiljöer.  

 

3.7.2 Måluppfyllelse – lokalt handlingsprogram  

Laholms kommun har tagit fram ett lokalt handlingsprogram för genomförandet av 

miljökvalitetsmålen (antaget av Kommunfullmäktige den 28 augusti 2012, KF § 

129). Syftet med handlingsprogrammet är att ge kommunen konkreta åtgärder som 

bidrar till att de nationella miljökvalitetsmålen kan uppfyllas. Varje åtgärd har en 

ansvarig nämnd och verksamhet. Handlingsprogrammet ska följas upp årligen genom 

en miljömålsavstämning, där redovisar respektive verksamhet hur man uppfyllt 

respektive ansvarsområde.   

 

De åtgärder som ligger inom Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde och 

inom verksamhetsområdet plan- och bygg, samt som även bedöms vara relevant att 

bedöma med hänsyn till pågående detaljplanearbete för Ängstorps 

avloppsreningsverk, är markerade med kursivt nedan. Hur detaljplanen kan bidra till 

att uppnå åtgärderna kommenteras efter respektive åtgärdsmål, se understruken text.  

 

Begränsad klimatpåverkan: Åtgärder för ökad cykling – beaktas i såväl den 

översiktliga planeringen som detaljplaneringen. 

 

Detaljplanens påverkan: Detaljplaneförslaget medger en utbyggnad av den befintliga 

infartsvägen till reningsverket, där kan en separat gång- och cykelväg anordnas. 

Gång- och cykelvägen gynnar såväl det rörliga friluftslivet som de arbetande på 

reningsverket som kan gå/cykla istället för att köra bil.  

 

Giftfri miljö: Frågor om förorenad mark finns med som rutin vid detaljplanearbetet. 

 

Detaljplanens påverkan: I samband med detaljplanearbetet har förekomsten av 

förorenad mark undersökts översiktligt och möjliga konsekvenser har belysts samt 

bedömts.  

 

Ett rikt odlingslandskap: Jordbruksmark av högt värde ska i möjligaste mån bevaras. 

Särskilda skäl ska finnas för att denna mark ska tas i anspråk för bebyggelse och 

infrastruktur och stor hänsyn ska visas.  

 

Detaljplanens påverkan: Reningsverket avser att utöka på jordburksmark, 

ställningstaganden till detta och ställningstaganden kring den föreslagna 

lokaliseringen beskrivs i kapitel 3.2.2.  

 

God bebyggd miljö: Energiaspekterna belyses fortlöpande i översiktsplanerna och 

detaljplanerna.  
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Detaljplanens påverkan: Reningsverkets bidrag till energiproduktion samt dess 

upphov till energiförbrukning har belysts och bedömts.  

 

God bebyggd miljö: Kartläggning av trafikbuller på kommunala vägar sker i 

samband med trafikplanearbete.  

 

Detaljplanens påverkan: Den trafik som planförslaget ger upphov till bedöms inte 

medföra störningar i form av buller.  

 

Ett rikt växt och djurliv: Den biologiska mångfalden beaktas i all kommunal 

planering. Förlusten av biologisk mångfald ska hejdas och andelen hotade arter ska 

minska. Biologisk mångfald och biologiska resurser såväl på land som i vatten ska 

nyttjas på ett hållbart sätt så att biologisk mångfald upprätthålls.  

 

Detaljplanens påverkan: Planförslaget bedöms inte medföra en avsevärd påverkan på 

växt- och djurlivet, åtgärder för att uppnå detta görs inom ramen för verksamheten. 

De nya dagvattendammar som planförslaget möjliggör kan bidra positivt för växters 

och djurs livsvillkor.  

 

 

3.8  UPPFÖLJNING 
De åtgärder som miljökonsekvensbeskrivningen har uppgett och som kommer att 

implementeras på planförslaget sammanfattas nedan.  

3.8.1  Åtgärder i planförslaget  

Följande åtgärder från miljökonsekvensbeskrivningen appliceras på planförslaget;  

- för att minska negativ miljöpåverkan på stads- och landskapsbilden ska en 

trädplantering finnas längs med den nya gata som föreslås löpa söder om 

reningsverkets område 

- åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden bör införlivas i den 

skötselplan/skötselhantering som upprättas för området som planläggs som 

naturmark  

- den gata och de nya parkeringsplatser som föreslås i planförslaget bedöms främja 

friluftslivet, åtkomsten till strandområdet, fritidsfisket och Go-kartbanan 

- planförslaget möjliggör för anläggande av en separat gång- och cykelväg längs 

befintlig infartsväg, vilket ökar tillgängligheten till planområdet och gynnar det 

rörliga friluftslivet  

- anläggandet av en gång- och cykelväg kan även bidra till minskade klimatutsläpp 

då det ger möjlighet till alternativa färdsätt till bil 

- marken närmast Lagan planläggs som naturmark, vilket gynnar växt- och 

djurlivet, friluftslivet, fritidsfisket samt vattenlevande fauna 

- för att motverka översvämningsrisken inom planområdet regleras en lägsta nivå 

på färdigt golv i tillkommande byggnader inom planområdet, samt på den mark 

som iordningsställs i anslutning till det översvämningskänsliga området, till + 5,5 

meter över nollplanet 

- planförslaget ska möjliggöra för anläggandet av skyddsvall inom reningsverkets 

område som motverkar en stigande vattennivå  
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