
Huvudförhandling i mål nr M 6153-18 
angående ansökan om tillstånd till 
muddring och byggande av pir i 
Grönhögens hamn i Mörbylånga 
kommun



Yrkanden enligt 11 kap. miljöbalken

Kommunen yrkar att mark- och miljödomstolen lämnar tillstånd enligt 11 
kap. miljöbalken till att inom fastigheten Ventlige 7:62 i huvudsaklig 
överensstämmelse med vad som angivits i ansökan få

• utföra schakt- och muddringsarbeten för att förbättra vågklimatet i 
hamnbassängen

• använda del av schaktmassorna tillsammans med tillförd sprängsten 
och storsten för anläggande av pir

• underhållsmuddra i hamnen vid västra kajen och i hamnens inlopp 



Yrkanden enligt 9 kap. miljöbalken

Kommunen yrkar vidare 

att tillstånd ska meddelas enligt 9 kap miljöbalken till uppläggning och 
avvattning av de muddermassor som uppkommer under punkten 1 och 
som inte kan återanvändas i piren.



Övriga yrkanden

Slutligen yrkar kommunen att mark- och miljödomstolen

• fastställer arbetstiden såvitt avser den ansökta vattenverksamheten till 
3 år från den dag tillståndsdomen vinner laga kraft

• bestämmer tiden för anmälan av anspråk på ersättning för oförutsedd 
skada på grund av den ansökta vattenverksamheten till 5 år räknat från 
dagen för arbetstidens utgång

• bestämmer igångsättningstiden för den miljöfarliga verksamheten till 3 
år från den dag tillståndsdomen vinner laga kraft

• föreskriver villkor i enlighet med sökandens förslag och

• godkänner den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen



Lokaliseringen

• Två alternativa lokaliseringar av den nya 
piren vid småbåtshamnen har utretts. 
Sökt lokalisering valdes utifrån att det 
bedömdes vara det bästa alternativet för 
småbåtsägarna och för att piren då 
hamnar på i princip samma plats där det 
tidigare fanns en pir.

• Alternativa uppläggningsplatser för 
avvattning av muddringsmassor har 
undersökts. Sökt plats bedöms vara bästa 
möjliga inom rimligt avstånd från hamnen 
med hänsyn till miljöpåverkan och 
störning för närboende.



Bakgrund

Hamnen har funnits i flera hundra år 

• Korn och ved skeppades över sundet

• 1700-talet skeppades även kalksten från hamnen 

• 1900-talet utvecklades Grönhögens hamn till en fiskehamn

• Idag fiske- och fritidsbåtshamn

Det är i dagsläget dåligt vågklimat i hamnen. Hamnen kan inte användas 
fullt ut vid vissa vädersituationer. Åtgärder behöver därför vidtas. 
Tillstånd söks för dessa åtgärder.



Planförhållanden

• Gällande översiktsplan (antagen 2014) anger att  
hamnområdet ska användas för fritid och 
verksamhet. Området för uppläggning av 
muddermassor är markerat för verksamhet. 

• Det planerade området för uppläggning av 
muddermassor omfattas av detaljplan. Området 
är huvudsakligen planlagt som naturområde,
samt delvis som golfbana. Det finns ingen 
golfbana där i dagsläget. Upplaget har inte 
bedömts som planstridigt. 

• Hamnbassängen omfattas inte av någon gällande 
detaljplan.



Riksintressen och områdesskydd

• Grönhögens hamn - riksintresse för yrkesfiske och utökat område för 
strandskydd.

• Riksintresset för rörligt friluftsliv och riksintresset för obruten kust 
(fritidsbebyggelse). 

• Ca 320 m österut finns Stora alvaret som är av som är riksintresse för 
friluftsliv samt naturvård, även Natura 2000

• Ca 1 km söder om området finns ett riksintresseområde för 
kulturmiljövård.

• Ca 300 m nordöst om hamnbassängen och ca 600 m öster om 
uppläggningsplatsen för muddermassor finns ett vattenskyddsområde. 



Planerad verksamhet i korthet

• Schaktning av undervattensvägg för att få en flackare slänt där vågorna 
reduceras. 

• Ny pir (varvid en del av massorna från bergschakten återanvänds)

• Underhållsmuddring vid västra kajen och norra hamninloppet

• Upptagande av muddermassor och överskott av schaktmassor på land 
för avvattning innan vidare hantering



Rådighet

• Arbetena kommer utföras inom vattenområdet tillhörande fastigheten 
Ventlinge 7:62.

• Fastigheten ägs av Mörbylånga kommun.

• Erforderlig rådighet finns för den planerade vattenverksamheten.



TEKNISK BESKRIVNING AVSEENDE 

• MUDDRING INOM GRÖNHÖGENS HAMN

• UPPFÖRANDE AV PIR

GRÖNHÖGENS HAMN

MARTIN ELIASSON



Allmänna förutsättningar

Plansystem

Höjdsystem

Sweref 99 1630

RH 70

Vattenstånd

Högsta högvatten

Medelvattenstånd MW

Lägsta lågvatten

+1,3

-0,03

-0,96

Differens mot MW

1,33 m

-

0,93 m

Vattendjup anges relativt 

medelvattenstånd

Inloppet till hamnen 

Västra piren

RAMFRITT DJUP RAMFRI NIVÅ

4,5 m

2,5 m

-4,53 

-2,53 



BEFINTLIG HAMN



SJÖMÄTNING 

SENAST UTFÖRDA SJÖMÄTNING
INOM GRÖNHÖGENS HAMN UTFÖRD 2012

SEKTION 1 - 1 
VATTENDJUP ÖSTRA HAMNBASSÄNGEN



GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

FYLLNING

POSTGLACIAL SAND
JORDDJUP CA 1 m

BERGGRUND UTGÖRS AV LERSKIFFER 
MED INSLAG AV ALUNSKIFFER



UPPGRUNDNING INOM HAMNINLOPPET
URSPRUNGLIGA DJUP I GRÖNHÖGENS HAMN NEDSATTA DJUP EFTER SJÖMÄTNING ÅR 2012



INFALLANDE VÅG

REFLEKTERAD VÅG

VÅGKLIMATET INOM HAMEN



PLANERADE ÅTGÄRDER

UNDERHÅLLSMUDDRING AV

•INLOPPET 

•VÄSTRA HAMNBASSÄNGEN

FÖRÄNDRING AV VÅGKLIMAT

•UTJÄMNING AV SJÖBOTTEN

•UTFYLLNAD PIR

AVVATTNING 

SCHAKTMASSOR



MUDDRING AV HAMNINLOPPET

MUDDRINGSYTA MUDDRINGSVOLYM TRANSPORTERAD MÄNGD

CA 1 800 m² CA 2 000 tfm³ CA 2 400 m³



AVVATTNING MUDDERMASSOR

N

INVALLNING MED 
TÄT BOTTEN



SCHAKT FÖR UTJÄMNING AV SJÖBOTTEN

YTA FÖR SCHAKT MÄNGD SCHAKTMASSOR

CA 4 300 m² CA CA 5 500 tfm³



UTFYLLNAD AV PIR

PLANERAD UTFYLLNAD URSPRUNGLIG PIR



UTFYLLNAD AV PIR

BOTTENYTA 
UTFYLLNAD

MÄNGD NYTTIGGJORDA 
SCHAKTMASSOR

RESTERANDE FYLLNING 
OCH EROSIONSSKYDD

CA 1 400 m² CA 1 500 m³ CA 2 800 m³



ARBETSTID

SAMMANFATTNING
• GENOMFÖRANDETID CA 14 VECKOR
• ENTREPRENADSTART SENAST V02 FÖR FÄRDIGSTÄLLD HAMN VÅREN 2020
• RISK FÖR FÖRSENING VID STRÄNG VINTER



Miljökonsekvensbeskrivning

Naturmiljö

• I dammen intill det planerade området för uppläggning 
av muddermassor hittades 30 olika arter av hotade fåglar,
kärlväxter och ryggradslösa djur mellan år 2000 och 2018.
Några arter skulle kunna häcka i området. 

• I och runt om hamnbassängen har det hittats en hotad 
art (Berglärka) mellan år 2000 och 2018. Den häckar ej på
Öland.

• I hamnen finns stora naturvärden i form av tångbälten 
från 0,3-1,8 m djup

Samlad bedömning
Negativ påverkan för drygt en femtedel av blåstången i 
hamnområdet. Sammantaget - åtgärdernas påverkan acceptabel, 
möjligheter för återväxt god. 

I övrigt - temporär påverkan på naturmiljön.



Miljökonsekvensbeskrivning

Ytvatten
• Grönhögens hamnbassäng ingår i vattenförekomsten Ö s 

Kalmarsunds kustvatten
• Måttlig ekologisk status 
• Ej klassad kemisk statusen (förutom Hg, PBDE).

• Temporär påverkan på ytvatten 
• Uppgrumling och spridning av sediment och de 

föroreningar 
• Huvuddelen av det uppgrumlade materialet bedöms 

återsedimentera inom hamnområdet eller i nära 
anslutning till detta.

• Sökt verksamhet bedöms inte påverka om 
miljökvalitetsnormerna för ytvatten kan nås.



Miljökonsekvensbeskrivning

Grundvatten

• Grönhögens hamn samt uppläggningsplatsen för muddermassor berörs 
av grundvattenförekomst
• god kemisk och god kvantitativ status

• Upplaget för muddermassorna – tätskikt, inget lakvatten uppstår, 
grundvattnet påverkas inte

• Sökt verksamhet påverkar inte om miljökvalitetsnormerna för 
grundvatten kan nås.



Miljökonsekvensbeskrivning

Friluftsliv

• Hamnens attraktivitet för fritidsbåtar ökar. 

• Uppläggning av muddermassor berör inte golfbanan

• Tillfällig påverkan friluftslivet tillfälligt då vissa delar av hamnen inte 
kommer att vara tillgängliga. 

• Åtgärderna bedöms vara positiva för de fritidsbåtar som finns i hamnen 
genom att vågklimatet förbättras.



Miljökonsekvensbeskrivning

Avfall

• Avfall kommer att uppstå i form av schakt- och muddermassor -
återanvänds som konstruktionsmaterial till den nya piren och resten 
transporteras till en invallad tät uppläggningsplats för avvattning.

• Sammantaget medför projektet liten negativ konsekvens med avseende 
på att ett avfall uppstår.



Miljökonsekvensbeskrivning

Risk och säkerhet

• Åtgärderna är delvis säkerhetshöjande;
• vågklimatet förbättras 
• bredden på inloppet återställs

• Ökar säkerheten för båtar som ska in till 
hamnen eller ligger vid kaj

• Bättre vågklimat positivt för 
personsäkerhet

• Sammantaget bedöms åtgärderna ha 
positiv effekt vad gäller risk- och 
säkerhetsfrågor i hamnområdet



Miljökonsekvensbeskrivning

Sammanfattning

• Små negativa konsekvenser, framförallt under byggtiden. 

• Positiv påverkan på friluftslivet samt ur risk- och säkerhets synpunkt.



Skyddsåtgärder och förslag till kontroll

• För att minimera påverkan kommer åtgärderna inte att genomföras 
under perioden 30 april - 1 oktober.

• Uppläggningsplatsen kommer att vara tät.

• Marken för uppläggningsplatsen kommer att återställas så att det blir 
möjligt att använda denna som golfbana om önskemål om detta skulle 
finnas i framtiden.

• Krav kommer att ställas på entreprenören att i möjligaste mån använda 
förnyelsebara bränslen, t ex RME eller HVO.



Båtnad

• Den totala kostnaden för projektet bedöms bli ca 4,6 Mkr. Idag kan inte 
hela hamnen utnyttjas under stor del av året och vid hastiga 
väderomslag riskeras skador på båtar och fiskefartyg. 

• Sökta åtgärders värde för det båtburna friluftslivet, turismen i 
Grönhögen och de närboende är svår att uppskatta, men det har varit 
ett stort tryck från närboende och lokala organisationer att få till stånd 
sökt verksamhet. 

• Då miljöpåverkan är begränsad och huvudsakligen håller sig inom 
hamnområdet bedöms nyttan överskrida kostnaderna för åtgärderna.



Förslag till villkor

Allmänt
1. Arbetena ska utföras i huvudsaklig överensstämmelse med vad 

sökanden angivit i ansökan jämte bilagor och i övrigt åtagit sig i 
målet.

Schaktning och muddring
2. Arbetena i vatten får inte ske under perioden 30 april till 1 oktober. 
3. Muddrings – och anläggningsarbetena ska bedrivas på ett sådant sätt 

att grumlingsspridning från hamnbassängen begränsas.

Arbetstider
4. Muddringsverksamheten samt anläggningsarbeten för pir får endast 

bedrivas kl 07.00-22.00.



Förslag till villkor - fortsättning

Tillsyn och kontrollprogram

5. Senast tre veckor före anläggningsarbeten som kan påverka sjöfarten 
påbörjas ska detta meddelas till ufs@sjofartsverket.se för information 
till sjöfarten via ordinarie informationsvägar. Informationen ska 
innehålla uppgifter över område, omfattning och tidplan samt 
eventuella andra uppgifter av betydelse för sjötrafiken.

6. När byggnationerna färdigställts ska dess koordinater geodetiskt 
bestämmas och rapporteras till ufs@sjofartsverket.se för införande i 
sjökort. Även andra förändringar av information som anges i sjökort, 
exempelvis strandlinje ska positionsbestämmas och rapporteras in.

7. Sökanden ska tre veckor innan arbetena påbörjas lämna in ett 
kontrollprogram för verksamheten till länsstyrelsen.



Förslag till delegationsvillkor

Omhändertagande av muddermassor

Sökanden föreslår att mark- och miljödomstolen med stöd av 22 kap. 25 
§ miljöbalken överlåter till tillsynsmyndigheten att fastställa de villkor 
som ska gälla för den vidare hanteringen av de avvattnade 
muddermassorna.



Övriga frågor

• Arbetstid för vattenverksamheten

• Tid för anmälan om oförutsedd skada

• Igångsättningstid för den miljöfarliga verksamheten

• Prövningsavgift



Kartbild syn


