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1 Inledning 

Göteborgs stad, Park- och naturförvaltningen, har för avsikt att söka tillstånd för miljöfarlig 

verksamhet enligt 9 kap MB. Ansökan avses omfatta återvinning av icke farligt avfall för 

anläggningsändamål samt lagring, sortering och mekanisk bearbetning av icke farligt 

avfall i Mellbydalen.  Avfallet uppkommer i Göteborgs stads verksamheter, främst från 

Park- och naturförvaltningen, Kretslopp och Vatten samt Trafikkontoret. Det kan också bli 

aktuellt med andra avfallslämnare. 

Dispens från artskyddsförordningen kommer eventuellt att sökas för ianspråktagandet av 

befintlig leklokal för större vattensalamander.  

Anmälan om vattenverksamhet kommer eventuellt att göras för ianspråktagande av 

leklokal för större vattensalamander och för anläggandet av ny leklokal som ska ersätta 

den befintliga.  

1.1 Syftet med tillståndsansökan  

Enligt gällande stadsplan1 ska den aktuella ytan användas som industrimark och 

vägområde, se Bilaga 1. För att ytan ska kunna användas i enlighet med stadsplanen 

behöver utfyllnad av området ske. Delar av området har redan tidigare fyllts ut i detta 

syfte, men fortsatt utfyllnad är nödvändig för att uppnå rätt marknivåer inom hela området. 

Genom fortsatt utfyllnad kan också de risker som finns för skred i den befintliga 

utfyllnaden och dess branta slänter minskas. Göteborgs stad har nu för avsikt att fylla ut 

området med avfall som är lämpligt för anläggande av industrimark alternativt 

vägområde.  

Staden avser också att utöka mängderna för den befintliga verksamheten med lagring, 

sortering och bearbetning av de avfallsmassor som uppkommer i Göteborgs stads 

verksamheter. Det kan också bli aktuellt med andra avfallslämnare. Verksamheten med 

lagring, sortering och bearbetning syftar till att avfallen i första hand ska återanvändas i 

anläggningsprojekt. Under tiden avfallen lagras och hanteras på anläggningen kommer 

de att belasta marken så att sättningar i den befintliga utfyllnaden påskyndas, vilket ökar 

markstabiliteten och förbättrar de geotekniska förutsättningarna. 

  

                                                      
1 Förslag till ändring av stadsplanen inom stadsdelarna Bergsjön och Hjällbo, industri i 
norra Mellbydalen, 1982 
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2 Samrådsprocessen 

Inför att en tillståndsansökan enligt Miljöbalken om miljöfarlig verksamhet lämnas in till en 

tillståndsmyndighet ska samråd ske med myndigheter, närboende, intresseorganisationer 

och övriga berörda. Samråd kan ske genom möten, brev eller liknande. Syftet med 

samråd är att säkerställa att den kommande tillståndsansökan beaktar de miljöfrågor som 

är aktuella för den ansökta verksamheten.  

Detta samrådsunderlag beskriver kortfattat omfattningen av den planerade verksamheten 

samt vilka miljökonsekvenser som kommer att beskrivas i ansökan och dess 

miljökonsekvensbeskrivning. 

Samrådsunderlaget och inkomna synpunkter från samrådsprocessen sammanfattas i en 

samrådsredogörelse som används som underlag för Länsstyrelsen inför beslut om den 

ansökta verksamheten kan antas innebära betydande miljöpåverkan. Utefter detta beslut 

och inkomna samrådsyttranden utformas därefter tillståndsansökan och 

miljökonsekvensbeskrivningen.  

3 Administrativa uppgifter 

För närvarande är verksamhetsutövare för anläggningen Park- och naturförvaltningen vid 

Göteborgs stad. Verksamhetsutövare för verksamheten kan dock överlämnas till annan 

enhet eller förvaltning inom Göteborgs stad.  

Verksamhetsutövare 

Namn: Göteborgs stad, Park- och naturförvaltningen 

Adress: Box 177, 401 22 Göteborg 

Telefonnr: 031-365 00 00 

Kontaktperson: Lars Lundgren, Park- och naturförvaltningen 

Lars.lundgren@ponf.goteborg.se 

 

Anläggning 

Platsnamn: Mellbydalen 

Besöksadress: Bergsjödalen 

Kommun: Göteborg 

Län: Västra Götaland 

Fastighetsbeteckningar: Hjällbo 76:1, 80:1, 80:2, 80:3 och Bergsjön 767:282 

Fastighetsägare Göteborgs kommun 

Organisationsnummer: 212000-1355 

Tillsynsmyndighet Miljöförvaltningen, Göteborgs stad 
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4 Ansökt verksamhet 

Ansökan om miljöfarlig verksamhet kommer att omfatta följande verksamhetskoder: 

• B 90.30 Lagring som en del av insamling av mer än 10 000 ton icke farligt avfall 

per tillfälle  

• B 90.70 Sortering av mer än 10 000 ton icke farligt avfall per år 

• B 90.100 Mekanisk bearbetning av mer än 10 000 ton icke farligt avfall per år  

• B 90.131 Återvinning av icke farligt avfall för anläggningsändamål vid mer än 

ringa risk 

Ansökan omfattar sortering och mekanisk bearbetning av upp till 200 000 ton per år, 
lagring av upp till 300 000 ton per år och 400 000 ton per tillfälle samt återvinning av 
avfall för anläggningsändamål. 
 

I Tabell 1 redovisas de mängder och avfallsslag som tillståndsansökan planeras avse.  

På området kommer även byggprodukter såsom sten- och betongprodukter (exempelvis 

betonggrisar, kantsten) hanteras inom området innan de används på andra platser. Det 

har ej räknats med i mängderna i tabell 1. 

Tabell 1 Mängder av icke farligt avfall som tillstånd kommer att sökas för.  

Verksamhet Mängd Enhet Exempel på avfallsslag 

Återvinning av avfall för  
anläggningsändamål 

500 000 Kbm 
(uppskattad 
volym) 

Avfall lämpliga för byggnation, 
exempelvis schaktmassor, grus, 
asfalt, betong, tegel, sten 

Sortering 200 000  Ton/år Schaktmassor, grus, asfalt, 
betong, tegel, sten, matjord, 
sopsand 

Mekanisk bearbetning  200 000 Ton/år Schaktmassor, grus, asfalt, 
betong, tegel, sten, matjord, 
sopsand  

Lagring per år 300 000 Ton/år Samtliga avfallsslag som ovan 

Lagring per tillfälle 400 000 Ton/tillfälle Samtliga avfallsslag som ovan 
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5 Gällande anmälan 

Gällande anmälan för anläggningen visas nedan: 

Beslutsdatum Beslutsmyndighet Beslutet avser 

2015-11-05 

(Dnr. 09287/15) 

Miljöförvaltningen, 

Göteborgs stad 

Anmälan angående mekanisk 

bearbetning, sortering och lagring 

av avfall 

 

Verksamheten har påbörjats enligt anmälan. 

6 Omgivningsbeskrivning och planförhållanden 

6.1 Lokalisering 

Verksamhetsområdet ligger i nordöstra Göteborg i en dalgång som leder ned mot Säveån 

i söder. Området är beläget på östra sidan om Bergsjövägen i Bergsjön, se Figur 1. I 

öster och norr omges området av skog och i söder gränsar det till Bergsjödalens 

industriområde. Närmaste bostäder är belägna på andra sidan Bergsjövägen, på ett 

avstånd av cirka 200 meter. Området ligger i Göteborgs kommun och gränsar i sydost till 

Partille kommun. 

Skogsområdet i öster är kuperat och sluttar ner mot det aktuella området. I skogsområdet 

finns stigar och vandringsleder som ansluter till Lexbybergen och Bohusleden i öster. 



  

   

 
 

 
 

7(23) 
 

SAMRÅDSUNDERLAG 

2017-10-17 

 

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT 9 KAP. MILJÖBALKEN, MELLBYDALEN 

 

 

 
 

 

Figur 1  Det planerade verksamhetsområdet visas med blå oval. Kartbild: WebbGIS 
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I Figur 2 visas en översiktskarta över området.  

 

Figur 2 Översiktskarta över området där den ansökta verksamheten planeras.  

I Figur 3 visas en bild över delar av den befintliga ytan där verksamhet bedrivs.  

 

Figur 3 Delar av den befintliga ytan där verksamhet pågår. Sett från norr mot söder. 
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I dagsläget består det norra området av en delvis gräsbeväxt grusyta medan det västra 

området som ska fyllas ut består av naturmark samt en bäck som avleds längs den västra 

släntfoten av det utfyllda området. I Figur 4 visas en bild på den norra delen av området 

och i Figur 5 visas en bild på den västra delen av området. 

 

Figur 4 Bild tagen norrut över delar av det område som planeras fyllas ut.  

 
Figur 5 Bild tagen över området i väst som avses fyllas ut. 
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6.2 Naturvärden 

Under maj och juni 2017 genomfördes en Naturvärdesinventering (NVI) av det aktuella 

området, se Bilaga 2. Inventeringen omfattade både det område där verksamhet redan 

pågår och det tillkommande område där utfyllnad planeras.  

Vid naturvärdesinventeringen noterades 13 värdeelement. Dessa är i huvudsak torrakor, 

lågor och småvatten utspridda inom inventeringsområdet. Småvattnen i den befintliga 

utfyllnaden har uppstått när gropar för markprovtagning grävts i de schaktmassor som 

använts för utfyllnaden. 

I rapporten avgränsades tre naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 3, vilket motsvarar 

påtagligt naturvärde. Ungefärlig placering framgår av Figur 6. Objekt 1 och 2 är 

småvatten, i objekt 2 noterades större vattensalamander. Objekt 3 är ett mindre 

skogsområde med varierande naturtyp.  I Figur 6 framgår även de naturvårdsarter som 

observerades under fältinventeringen. Flera arter påträffades inom det område där 

verksamhet pågår.  
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Figur 6 Fynd av naturvårdsarter och identifierade naturvärdesobjekt under fältinventeringen. 

  

  

1 

2 

3 

Naturvärdesklass 3 
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6.2.1 Observationer i artportalen 

I artportalens databaser har observationer av gällande rödlistade fåglar som bedöms 

kunna häcka inom eller i anslutning till inventeringsområdet inrapporterats för gråtrut, 

nattskärra, gröngöling, mindre hackspett, sånglärka, ängspiplärka, kungsfågel, 

buskskvätta, törnskata, stare och gulsparv. 

Observationer av hussvala och tornseglare finns också, men dessa bedöms inte häcka 

inom inventeringsområdet.  

6.2.2 Observationer av skyddade arter under fältinventering  

Artskyddsförordningen (2007:845) reglerar fridlysning av djur och växter, samt vad som 

gäller för Natura 2000-arter, dvs arter som pekats ut av EU som särskilt skyddsvärda.  

Under naturvärdesinventeringen noterades följande fridlysta arter enligt 

artskyddsförordningen: 

• större vattensalamander 

• mindre vattensalamander  

• revlummer  

• vanlig groda 

• åkergroda 

samt rödlistade arter enligt bilaga 1 i artskyddsförordningen:  

• spillkråka 

• nattskärra 

6.3 Kulturvärden 

Enligt Fornsök finns inga kända fornlämningar i områdets direkta närhet. Cirka 100 meter 

väster om verksamhetsområdet, strax väster om Bergsjövägen finns en kulturhistorisk 

lämning i form av ett område med fossil åkermark.2   

  

                                                      
2http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?tab=3&page=1&objektid=101549012
40001 
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6.4 Recipient 

Dagvatten från området leds via Mellbybäcken till Säveån och därefter vidare till Göta Älv, 

se Figur 1 och Figur 7.  

Säveån har höga naturvärden och är utpekat som Natura 2000-område och riksintresse 

för naturvården. Säveåns största naturvärde är knutet till dess betydelse för Säveålaxen. 

Andra naturvärden knutna till Säveån är vissa fågelarter, däribland kungsfiskaren och 

forsärla, samt ädellövsbestånd längs ån.  

Mellbybäcken är inte klassad som vattenförekomst. Säveån tillhör Göta älvs huvud-

avrinningsområde och är uppdelad i flera vattenförekomster. Recipient för vatten från 

verksamhetsområdet är vattenförekomsten Säveån- Olskroken till Brodalen3.  

Vattenförekomsten har måttlig ekologisk status. Detta beror främst på att habitaten är 

förändrade genom fysisk påverkan. Strandzonen är mycket kraftigt påverkad av 

rensningar, strandskoningar eller andra hinder som människan har byggt. Detta gör att de 

naturliga livsmiljöerna för fiskar, smådjur och växter har minskat eller är försämrade. God 

ekologisk status ska uppnås till år 2021.  

Vattenförekomsten uppnår ej god kemisk status på grund av förekomsten av kvicksilver 

och kvicksilverföroreningar samt bromerad difenyleter, vilket är en nationell bedömning 

för ytvattenförekomster i Sverige.   

Säveån mynnar i Göta älv som omfattas av miljökvalitetsnormer för fisk- och 

musselvatten. 

I Figur 7 framgår avrinningsområde och avledning av ytvatten från området. 
 

                                                      
3 SE640726-127722 
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Figur 7 Avrinningsområden och avledning av ytvatten från området 
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6.5 Översiktsplan 

Den gällande översiktsplanen (ÖP) för Göteborgs stad antogs av kommunfullmäktige 

2009-02-26. I Figur 8 visas ett utklipp från ÖP karta 1, Användning av mark- och 

vattenområden, över det aktuella området och dess närmaste omgivningar.  

 

Figur 8 Utklipp från översiktsplanens karta 1, Användning av mark- och vattenområden. Området 
som omfattas av tillståndsansökan ligger inom den röda ovalen.   

I översiktsplanen är den aktuella ytan markerad som verksamhetsområde för industri, 

lager, hamn, partihandel, mindre grönytor mm. Det anges att området får innehålla 

störande verksamheter. Det finns även en markering för en nedlagd deponi i en del av 

området, vilket beror på att området är utfyllt. 

I västra delen av området finns ett utredningsområde för framtida kommunikation.  
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Området söder om planerat verksamhetsområde är i översiktsplanen markerat som 

pågående verksamhetsområde. Angränsande område i öster är markerat som område 

med särskilt stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild och/eller kulturlandskap.  

6.6 Detaljplan 

I området finns en gällande stadsplan (Förslag till ändring av stadsplanen inom 

stadsdelarna Bergsjön och Hjällbo, industri i norra Mellbydalen, 1982). I stadsplanen 

regleras markanvändningen inom området, se Bilaga 1. Det finns utpekade områden för 

industriändamål och trafikändamål. Det finns också områden som inte får bebyggas. Den 

planerade verksamheten är tänkt att bedrivas både inom delar av området som i 

stadsplanen är avsatt för industriändamål och trafikändamål. I Bilaga 3 redovisas angiven 

markanvändning i stadsplanen samt planerat verksamhetsområde. Verksamhetsområdet 

omfattar de två områden som är omringade med svart linje, där båda områdena avses 

användas för avfallshantering och det västra området är aktuellt för utfyllnad. Det 

planerade verksamhetsområdet kan komma att förändras under arbetet med 

tillståndsansökan. 

Väster om det aktuella områdets södra del, på andra sidan Bergsjövägen, vid 

Merkuriusgatan och Tellusgatan, planeras för nya bostäder och en förskola. Detaljplanen 

godkändes av byggnadsnämnden den 29 augusti 2017. Planen går nu vidare till 

kommunfullmäktige för antagande. Om detaljplanen inte överklagas förväntas de nya 

bostäderna kunna färdigställas under 2021. De bostäder som planeras ligga längst 

österut, dvs närmast planerad verksamhet, skulle hamna cirka 150 meter från gränsen till 

området som tillståndsansökan planeras för. 

6.7 Historisk användning av platsen 

Delar av det planerade verksamhetsområdet har länge använts som utfyllnadsområde. 

Det är oklart när utfyllnaden påbörjades och vad utfyllnaden bestod av. Ryktesvis började 

utfyllnad på 1960–1970-talet, men det framgår inte av flygbilden från 1970 i  Figur 9.  

1982 antogs den gällande stadsplanen för norra delen av Mellbydalen. Där angavs att 

delar av området skulle tas i anspråk för industriändamål. Området bestod då i huvudsak 

av åkermark och det fanns några villor inom området. I planen anges det att en bäckravin 

skulle fyllas igen och att marknivån skulle höjas cirka 10 m upp till nivån för 

anslutningsgatan.  

Ett marklov för området beviljades 1990. Enligt marklovet skulle området fyllas med 
massor som innebar goda förutsättningar för grundläggning. Byggbar mark skulle skapas 
och materialet skulle vara pålbart. På marklovsritningen finns utpekat var det skulle fyllas 
med torrskorpelera, grus och sand samt var det skulle kunna ligga grövre material som 
sten, tegel och betong. Utfyllnad genomfördes därefter av några olika privata 
verksamhetsutövare.  
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Figur 9 Ortofoto från 1970,1998 och 2008 

2005 beviljades ett nytt marklov. Entreprenören Carlbergs i Göteborg AB tog då över 
verksamheten och en miljöteknisk undersökning genomfördes. Undersökningen kunde 
inte påvisa att några massor med högt föroreningsinnehåll tillförts området, men att viss 
påverkan på bäcken som passerar området fanns. Den ursprungliga marklovsritningen 
användes för det nya marklovet men det ritades in en höjning av fyllnadsvolymen. 2005 
fanns ca 2–5 m fyllnadsmassor inom området och bäckfåran hade flyttats en bit västerut 
från sitt ursprungliga läge, se flygbild från 1998 i Figur 9.  
 
Sedan 2005 har ytterligare ett par meter fyllts på området som även har utvidgats. 
Bäckfåran har flyttats mer västerut och det har skapats ett djupt dike där den rinner.   
 
Under åren 2007–2015 har det tillförts ca 50 000 m3 massor med syfte att fylla ut området 
för att iordningställa ytor för industrimark. Under 2015 avslutades Carlbergs verksamhet. 
Carlbergs har tagit fram en slutredovisning som sammanställer föroreningssituationen i 
marken och resultat från grund- och ytvattenkontrollen i kontrollprogrammet.  

7 Befintlig verksamhet  

På anläggningen pågår verksamhet enligt den anmälan som Miljöförvaltningen godkände 

i november 2015. Verksamheten omfattar lagring, mekanisk bearbetning och sortering 

och av icke farligt avfall. 
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7.1 Mottagning och kontroll av massor 

Inför inleverans av schaktmassor till anläggningen görs bedömning av massorna på 

ursprungsplats samt kontroll i stadens kartsystem för att undersöka om det finns risk för 

att massorna innehåller halter som överstiger Naturvårdsverkets riktvärden för mindre 

känslig markanvändning, MKM. Om det bedöms finnas risk att massorna innehåller halter 

som överstiger MKM transporteras massorna till annan mottagare och tas inte emot på 

Mellbydalen. 

Massor som har tagits emot på anläggningen genomgår provtagning i enlighet med 

upprättat kontrollprogram. Beroende på massornas föroreningsinnehåll och egenskaper 

sorteras de och återanvänds inom stadens bygg- och anläggningsprojekt alternativt 

transporteras till en extern avfallsanläggning med relevant tillstånd. 

För att främja resurshushållning återanvänds överskottsmassor från Mellbydalen i 
möjligaste mån i andra bygg- och anläggningsprojekt. 
 

Andra avfallsslag än jordmassor mottas också, exempelvis asfalt och betong. Dessa 

genomgår normalt också provtagning inför utleverans. 

Transporter till och från anläggningen sker med tunga fordon via befintlig infartsväg. En 
smal grusväg finns längs områdets östra kant. På anläggningen används främst 
hjullastare och grävmaskiner. 
 
All hantering av avfallet sker på icke hårdgjorda ytor ovanpå den befintliga utfyllnaden. 

7.2 Lagring 

På anläggningen lagras icke farligt avfall. Avfallet kommer framförallt från stadens 

anläggningsprojekt och kan exempelvis bestå av schaktmassor, grus, matjord, asfalt, 

sopsand, ej förorenad betong och avfallsliknande material som sorteras ut ur massor.  

Avfallet som lagras på anläggningen återanvänds främst i stadens anläggningsprojekt, se 

avsnitt 7.   

7.3 Sortering och mekanisk bearbetning  

Delar av det avfall som tas in på anläggningen sorteras, exempelvis genom att större 

stenar, stubbar och trä plockas ur schaktmassor samt genom siktning av massorna, så 

att grus och mindre sten kan återanvändas. Ytterligare avfall kan behöva bearbetas 

mekaniskt för att exempelvis skilja betong från armering eller krossa exempelvis sten, 

asfalt och betong. 

Krossat material i form av exempelvis ren asfalt, betong eller sten blandas med makadam 

för att framställa ett material med goda byggnadstekniska egenskaper för att användas 

som exempelvis bärlager. 
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På anläggningen mottas uppsamlad sopsand (vinterflis) från GC-vägar inom staden. 

Sopsanden siktas i flera omgångar för att få en ren fraktion som kan återanvändas eller 

återvinnas. 

På anläggningen kan det framgent bli aktuellt att jordar blandas och siktas för att 

åstadkomma rätt kvalitet för olika anläggningsändamål, en verksamhet som bedöms 

omfattas av anmälan. 

8 Ansökt verksamhet 

Den ansökta verksamheten innebär en utökning av mängderna som bearbetas 

mekaniskt, sorteras och lagras. Dessutom tillkommer återvinning av icke farligt avfall för 

anläggningsändamål genom utfyllnad av området för att industrimark och vägområde ska 

kunna anläggas på sikt. Dessutom behöver den befintliga utfyllnadens slänter åtgärdas 

på grund av risk för skred.  Ansökan omfattar ett större verksamhetsområde än idag 

eftersom utfyllnad kommer att ske utanför nuvarande verksamhetsområde. I Bilaga 3 

framgår översiktligt planerat verksamhetsområde samt användningsområden för marken 

inom området enligt stadsplanen.  

Lagring av större mängder av avfall på det utfyllda området innebär också att de 

sättningar som förväntas i utfyllnaden kan påskyndas, vilket ger möjlighet att anlägga 

industrimark inom en kortare tid än om naturliga sättningar inväntas. Med avseende på 

att dessa avfallsmassor belastar marken och således ökar markstabiliteten och förbättrar 

de geotekniska förutsättningarna vill verksamhetsutövaren kunna lagra avfall längre än 

tre år. 

Området avses att i framtiden användas som industrimark och vägområde. Därför 

kommer det inkommande avfallets byggnadstekniska egenskaper tas i beaktande för att 

minska risk för sättningar och stabilitetsproblem i den framtida utfyllnaden. 

Vad beträffar innehåll av föroreningar kommer riktvärden för lokal återanvändning av 
fyllnadsmassor på platsen att tas fram i samband med tillståndsansökan, beräknade med 
hjälp av Naturvårdsverkets modell för generella riktvärden. Ett antal platsspecifika 
anpassningar kommer att göras. Som utgångspunkt kommer de generella antagandena 
för mindre känslig markanvändning, MKM att användas. Massor med ett högre 
föroreningsinnehåll än vad som medges av de framtagna riktvärdena kommer inte att 
användas för utfyllnad. 
 
Inkommande avfall kan komma att lämnas av andra avfallslämnare än staden. 

8.1 Vattenverksamhet 

Den bäck som avleder vatten runt utfyllnadens västra sida kommer att kulverteras eller 
flyttas för att möjliggöra utfyllnad åt väster. I samband med detta kommer eventuellt en ny 
damm anläggas som ska fungera som leklokal för groddjur. Den skulle i så fall ersätta de 
tre småvatten i området som idag fungerar som leklokaler. 
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Anmälan om vattenverksamhet kommer, om det blir aktuellt, att göras för 

ianspråktagande av den damm som fungerar som leklokal för större vattensalamander 

och anläggandet av ny leklokal. Då dammens area understiger 3 000 m2 bedöms inte 

verksamheten kräva tillstånd för vattenverksamhet.  

Anmälan om vattenverksamhet bedöms däremot inte krävas för kulverteringen eller flytt 

av bäcken som avleder vattnet runt den befintliga utfyllnadens västra sida, då inga 

allmänna och enskilda intressen berörs av åtgärden. Om bäcken flyttas till utfyllnadens 

östra sida kan det bli aktuellt med anmälan eftersom det skulle kunna påverka de 

naturvärden som finns där. 

9 Förutsedd miljöpåverkan 

I detta avsnitt beskrivs den förutsedda miljöpåverkan av den planerade verksamheten. 

9.1 Utsläpp till vatten 

Det planerade verksamhetsområdet ligger i Säveåns avrinningsområde. Närmaste 

recipient är Mellbybäcken som passerar den befintliga utfyllnadens västra sida, se Figur 

7. Nedströms området är bäcken delvis kulverterad och går in i Partille kommun. Cirka 3 

km söderut når bäcken Säveån.  

Den tidigare verksamhetsutövaren Carlbergs redovisar i sin slutrapport4 att analyserna av 
grund- och ytvatten från åren 2007-2015 visar att utfyllnaden har en viss påverkan på 
ytvattnet i Mellbybäcken som passerar området. Påverkan består av tillförsel av lösta 
salter (främst fosfor) och förhöjd alkalinitet, vilket innebär ökad buffringskapacitet. 
Uppmätta halter av metaller, PCB och petroleumämnen bedömdes inte innebära någon 
risk för miljön med undantag för de förhöjda halterna av kobolt som kan öka riskerna för 
negativa biologiska effekter i bäcken.  
 

Den planerade verksamheten kommer att bedrivas på liknande sätt som den tidigare och 

med liknande typ av massor. Det kan därför förväntas att utsläppen till vatten kommer att 

vara av samma karaktär. För att minska påverkan på omgivande ytvatten kommer en 

eller flera sedimentationsdammar att anläggas. Dammarnas syfte är att få partiklar och 

föroreningar att sedimentera samt att fördröja avrinningen från området.  

Ytvatten från omgivande områden når inte området för den planerade verksamheten 

eftersom det finns eller kommer anläggas avskärande diken runt området.  

  

                                                      
4 Orbicon, 2016, Slutrapport för kontrollprogram mellan 2007 och 2015, avseende 
utfyllnadsarbete i Hjällbo 
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9.2 Utsläpp till mark 

Sandström, numera Orbicon, tog fram platsspecifika riktvärden inför att Carlbergs skulle 

inleda utfyllnad av området i mitten av 2000-talet. Efter att Carlbergs avslutat sin 

utfyllnadsverksamhet gjordes markprovtagning inom utfyllnaden. Resultatet visar att 

samtliga parametrar i samlingsproven understiger Sandströms framtagna platsspecifika 

riktvärdena. Orbicon konstaterar i slutrapporten5 gällande Carlbergs verksamhet att det 

inte finns några misstankar om att de massor som körts hit innehållit halter av 

föroreningar över de uppsatta mottagningskriterierna.  

För de avfall som kommer att användas för utfyllnad i den ansökta verksamheten kommer 

nya riktvärden för lokal återanvändning tas fram som baseras på de nya 

bedömningsgrunderna. Övrigt avfall som tas emot för lagring, sortering och bearbetning 

på anläggningen kommer att innehålla föroreningshalter upp till Naturvårdsverkets 

riktvärden för mindre känslig markanvändning, MKM. 

Lagring, sortering och mekanisk bearbetning av avfall kommer att ske öppet på ej 

hårdgjorda ytor. 

Genom krav på innehåll i mottaget avfall och att dagvatten från området kommer att 

samlas upp via diken och renas i sedimentationsdammar kommer påverkan på 

omgivande mark och grundvatten att minimeras. 

9.3 Naturmiljö 

Den föreslagna verksamheten kommer att ta natur- och vattenmiljöer med värden för 

olika växt- och djurarter i anspråk. Avverkning av trädmiljöer inom området kommer att 

ske och ett eller flera av de tre naturvärdesobjekt som avgränsats inom området kommer 

att ianspråktas av den planerade verksamheten. En del påverkan sker också inom 

befintligt verksamhetsområde. Flera av de arter som påträffats inom utfyllnadsområdet 

beror på att den genomförda utfyllnaden skapat naturmiljöer där dessa arter trivs.  

Nedan beskrivs påverkan av den ansökta verksamheten på enskilda arter. 

9.3.1 Grodor 

Vad gäller vanlig groda och åkergroda bedöms inga viktigare reproduktionslokaler finnas i 

området och den planerade verksamheten bedöms därför endast marginellt påverka 

dessa arter negativt.  

                                                      
5 Orbicon, 2016, Slutrapport för kontrollprogram mellan 2007 och 2015, avseende 
utfyllnadsarbete i Hjällbo 
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9.3.2 Mindre vattensalamander 

Mindre vattensalamander bedöms påverkas av planerad verksamhet eftersom antalet 

lekmiljöer för arten minskar i området i samband med att två mindre småvatten inom 

befintligt verksamhetsområde tas i anspråk.   

Arbeten i leklokal för mindre vattensalamander ska inte genomföras under perioden april-

augusti. Denna skyddsåtgärd bedöms innebära att dispens från artskyddsförordningen ej 

behöver sökas gällande mindre vattensalamander. 

9.3.3 Större vattensalamander 

Större vattensalamander kan komma att påverkas av planerad verksamhet. Eventuellt 

kommer den befintliga leklokalen (naturvärdesobjekt 2) tas i anspråk. 

En ny potentiell leklokal för större vattensalamander föreslås i så fall anläggas på yta i 

anslutning till befintlig yta och som inte kommer att påverkas av planerad verksamhet. 

Den nya leklokalen planeras utformas så att den är lämplig för större vattensalamander.  

Kring den nya leklokalen planeras högar med ris och virke läggas upp som kan fungera 

som övervintringsmiljöer. Befintlig och ny leklokal planeras finnas parallellt under minst en 

reproduktionssäsong och inventering planeras att genomföras för att kontrollera den nya 

lokalens funktion som reproduktionslokal för större vattensalamander innan befintlig 

leklokal tas i anspråk.  

Ianspråktagande av befintlig leklokal för större vattensalamander, om det blir aktuellt, ska 

inte genomföras under perioden april-november. 

Dispens från artskyddsförordningen för större vattensalamander avses att sökas om 

leklokalen bedöms påverkas, vilket beror på vilket alternativ som väljs.  

9.3.4 Fåglar 

Den planerade verksamheten bedöms inte ha en negativ påverkan på arterna spillkråka, 
nattskärra, gråtrut, gröngöling och mindre hackspett. 
 
Följande arter kan påverkas negativt av den planerade verksamheten, främst på grund av 
minskad möjlighet till häckning och födosök i området: 

• Buskskvätta  

• Sånglärka  

• Ängspiplärka  

• Törnskata 

• Stare  

• Gulsparv 

• Kungsfågel (marginell påverkan) 
 
Som skyddsåtgärd planeras att avverkning av skog inom det aktuella området enbart 
kommer genomföras under perioden september-februari för att undvika att störa 
häckande fåglar eller förstöra bon med ägg.  
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9.4 Utsläpp till luft 

Utsläpp av föroreningar till luft sker framförallt från fordonstransporter till och från området 

samt arbetsmaskiner inom området. 

9.5 Transporter 

Till anläggningen kommer avfallet med tunga fordon antingen via Bergsjövägen eller 

Ljusårsvägen. Från anläggningen kommer uttransport av avfall att ske längs samma 

vägar.  

9.6 Buller och damning 

Buller kommer främst att genereras från transporter och användandet av arbetsmaskiner 

inom anläggningen.  

Damning kan förekomma vid torrt väder. Mekanisk bearbetning av avfall såsom krossning 

och siktning kommer främst att bedrivas i den norra delen av området för att minimera 

störningar för industriområdet i söder. 

9.7 Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål 

I ansökan kommer eventuell påverkan på miljökvalitetsnormer för utsläpp till luft, vatten 

och buller samt miljökvalitetsmål att redovisas.  

9.8 Motstående intressen 

Den planerade verksamheten kan ha påverkan på närboende på västra sidan 

Bergsjövägen, verksamheterna i industriområdet i söder och på blivande närboende i de 

bostäder som planeras vid Merkuriusgatan och Tellusgatan. 

10 Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll 

De miljöaspekter som i första hand bör belysas föreslås vara: 

• Utsläpp till vatten  

• Utsläpp till mark  

• Naturmiljö 

• Utsläpp till luft 

• Transporter 

• Buller och damning 


