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Abstract 
 
Climate change has become a societal issue that has gained increasing attention in recent 

years. The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, presented in year 2007 its 

Fourth Assessment Report, pointing out different scenarios about the future climate, including 

the anticipated sea level rises during this century. More recent climate research has shown that 

sea levels are most likely to rise more than projected in the IPCC climate report. Scania - the 

southernmost county of Sweden - is expected to be more severely exposed by sea level rises, 

than other parts of the country because of the combination of its low-lying landscape and the 

fact that land uplift following melting of the ice sheet covering Scandinavia during the last 

glaciation has almost ceased in this part of the country. Population density in Scania is high in 

comparison with the rest of the country and the largest towns are located on the coast, which 

means that they are at risk of being affected by sea level rise.                    .                  

 

The Unit of Environmental Inspections within the County Administrative Board has desired 

an analysis of the future situation regarding the impact on activities located within the 

projected exposed areas. The present thesis was developed in cooperation with this unit. The 

main objective is to identify activities, within the supervisory responsibilities of the unit, 

which may suffer impacts by rising sea levels, and how this issue is viewed by the different 

activities. An initial survey was conducted using WebbGIS, the internal geographic 

information system of the County Administrative Board, which is partly based on maps from 

the National Land Survey, in order to locate the various activities. A questionnaire was then 

sent to contact persons within each activity included in the study. Site visits were also carried 

out at three of these activities. The results of the investigation show that the studied activities 

are not at great risk of being affected by flooding, during times of extremely high water 

levels, in the current situation. The survey also revealed that a majority of the activities have 

not implemented any preventive measures. 

 

A visit was also made to Holland, in order to study how sea level rise issues are being dealt 

with in this country. Holland was considered appropriate for this purpose regarding the fact 

that the country has been exposed to severe flooding situations in the past because of its low-

lying position. During this visit it became obvious that the country has well-developed 

strategies regarding this issue. Several preventive measures have already been implemented 

and decisions taken regarding future projects.  



 

 

Sammanfattning  
 
Det förändrade klimatet har blivit en samhällsfråga som fått allt större uppmärksamhet under 

senare år. FN:s klimatorgan, IPCC, presenterade under år 2007 sin fjärde klimatrapport som 

redovisar olika scenarier kring ett framtida klimat, bland annat på de förväntade stigande 

havsnivåerna under detta sekel. Senare klimatforskning har visat på att havsnivåerna med 

största sannolikhet kommer att stiga mer än vad som beräknats i denna klimatrapport. Skåne 

beräknas bli hårdare drabbat av havsnivåhöjningarna än andra delar av landet på grund det 

låglänta landskapet samt att landhöjningen efter avsmältningen av den Skandinaviska 

inlandsisen har avstannat inom de södra delarna. Befolkningstätheten i detta län är hög i 

jämförelse med övriga landet, och de största städerna är här belägna vid kusterna, vilket gör 

att dessa kan bli drabbade vid havsnivåhöjningar.  

 

Länsstyrelsens enhet för tillsyn av miljöfarlig verksamhet har eftersträvat en analys av den 

framtida situationen, vad gäller påverkan på de verksamheter som är belägna inom områden 

som beräknas bli utsatta. Uppsatsen är framtagen i samarbete med denna enhet. Huvudsyftet 

är att kartlägga vilka verksamheter, inom enhetens tillsynsansvar, som kan hotas vid höjning 

av havsnivåerna, samt hur man inom dessa verksamheter ser på detta hot. En inledande 

kartläggning genomfördes med hjälp av WebbGIS, länsstyrelsens interna geografiska 

informationssystem vilken baseras bland annat på kartor från Lantmäteriet, i syfte att 

lokalisera de olika verksamheterna. Ett frågeformulär skickades därefter till respektive 

kontaktperson inom varje verksamhet som ingick i denna undersökning.  Det gjordes även 

platsbesök på tre av dessa verksamheter. Resultatet av undersökningen visar att det i dagsläget 

inte föreligger någon större risk för översvämning inom de studerade verksamheterna, vid 

tillfällen med extrema vattenstånd. Genom undersökningen framkom även att flertalet av 

verksamheterna, som i nuläget eller längre framöver är hotade av höjda havsnivåer, i 

dagsläget inte har vidtagit några förebyggande åtgärder.  

 

Ett besök gjordes även i Holland, för att studera hur man i detta land arbetar med frågor kring 

havsnivåhöjningar. Holland ansågs som ett lämpligt land för detta syfte då det tidigare har 

varit drabbat av översvämningar på grund av sitt låglänta läge. Under besöket framkom det att 

man har väl utvecklade strategier kring detta arbete. Ett flertal förebyggande åtgärder har 

redan genomförts och beslut har tagits kring kommande projekt. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

De antropogena utsläppen av växthusgaser ökar ur ett globalt perspektiv och den stigande 

koncentrationen av koldioxid i atmosfären bidrar till en förstärkning av växthuseffekten. 

Debatten kring ett framtida förändrat klimat har pågått under en längre tid och har under 

senare år fått ett allt större genomslag. Förenta Nationernas klimatpanel, IPCC, presenterade 

under januari år 2007 sin fjärde utvärderingsrapport över klimatet, Assessment Report (AR4), 

vilken innehåller olika scenarier kring det framtida klimatet. Dessa scenarier baseras i sin tur 

på ett antal parametrar som beskriver utvecklingen av befolkningsmängd, socioekonomiska 

förhållanden samt den teknologiska utvecklingen, bland annat med avseende på 

energiproduktion (IPCC, 2007). De olika scenarierna indikerade en global höjning av 

medeltemperaturen med 1.8-4.0 ºC samt en höjning av den globala havsnivån på mellan 18-59 

cm år 2100 jämfört med förhållandena under perioden 1980-1999 (ibid). Senare 

klimatforskning har visat att havsnivåerna kan komma att stiga mer än så, och den övre 

gränsen för havsnivåhöjningen är på uppemot 1 m mot slutet av detta århundrade i dessa nya 

uppskattningar (SMHI, 2012 a). Havsnivåerna kommer med allra största sannolikhet att 

fortsätta att stiga även bortom år 2100, men osäkerheten kring dessa havsnivåhöjningar är stor 

med tanke på det långa tidsperspektivet.   

 

Skåne karaktäriseras av ett låglänt och relativt flackt landskap (Länsstyrelserna, 2012). 

Topografin gör att denna södra del av landet blir utsatt vid stigande havsnivåer. 

Isavsmältningen i slutet av den senaste istiden pågick under ett tidigt skede i landets sydligare 

delar och merparten av landhöjningen inträffade i samband med denna. Detta innebär att den 

nutida landhöjningen är mycket begränsad i dessa södra delar, till skillnad mot de nordligare 

delarna av landet, och i dagsläget sker en påtaglig landhöjning endast inom de norra delarna 

av Skåne. Då den absoluta havsnivån kring Sverige i genomsnitt stiger med cirka 3 mm/år 

leder detta till en relativ havsnivåhöjning, vilket gör att man ofta talar om att Skåne ”sjunker” 

(ibid).  

 

Länsstyrelsen i Skåne län har bedrivit ett flertal klimatanpassningsprojekt under senare år. 

Syftet med dessa har dels varit att få en övergripande bild av de konsekvenser som ett 

framtida klimat kommer att medföra för Skåne, dels att redogöra för åtgärder i syfte att 

anpassa samhället till klimatförändringarna i såväl ett kort som ett långt tidsperspektiv.  
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Den här redovisade studien av möjliga effekter av stigande havsnivåer på pågående 

miljöfarlig verksamhet är en del av detta klimatanpassningsarbete. 

 

1.1.1 Förändringar i växthusgaskoncentrationer och medeltemperaturer 

Växthusgaserna utgörs av koldioxid, metan, dikväveoxid, klorfluorkarboner, ozon samt 

vattenånga. Koldioxid är den av dessa växthusgaser som ökar mest i koncentration i 

atmosfären, på grund av mänsklig aktivitet (Houghton, J, 2009). Genom analyser av 

borrprover från djupa islager i Antarktis har en mätserie, som visar förändringen av 

koldioxidhalten i atmosfären under de senaste 650 000 åren, tagits fram (SOU, 2007). 

Mätningarna visar på att denna koldioxidhalt ökat från 280 ppm till 379 ppm från mitten av 

1800-talet fram till år 2005 (ibid). Senaste mätningar från mätstationen på berget Mauna Loa i 

Hawaii visar på att halten ökat ytterligare och i dagsläget, år 2012, ligger denna på 393 ppm 

(Scripps CO2 program, 2012).  

 

Denna ökning av koldioxidhalten i atmosfären bidrar till att förstärka växthuseffekten, vilket i 

sin tur leder till en global uppvärmning av jordytan (Houghton, J, 2009). Under det senaste 

seklet har den globala medeltemperaturen i genomsnitt ökat med 0.74°C (IPCC, 2007).            

I Figur 1 redovisas en mätserie för den globala medeltemperaturen, som sträcker sig från den 

industriella revolutionen, under mitten av 1800-talet, ända fram till år 2011. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Global medeltemperatur mellan åren 1850-2011. Nollvärdet i temperaturskalan 

representerar medelvärdet av åren 1961-1990, den så kallade referensperioden.          

(Modifierad figur)  

Källa: University of East Anglia, 2012             
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Som tidigare nämnt så beräknas medeltemperaturen att stiga med mellan 1.8-4.0 °C till slutet 

av detta århundrade, jämfört med åren 1980-1999 (IPCC, 2007).  

 

1.1.2 Förändringar i globala havsnivåer  

Mätningar av havsnivåerna visar på att stigningshastigheten har ökat under de senaste 

decennierna (IPCC, 2007). Mellan åren 1961-2003 steg havsnivåerna i genomsnitt med       

1.8 mm/år, men med ett genomsnitt på 3.1 mm mellan åren 1993-2003 (ibid). Den främsta 

anledningen till detta är den termiska expansionen av havsvattnet, som en följd av den globala 

uppvärmningen (SOU, 2007). Den andra viktigaste faktorn kring havsnivåhöjningar, förutom 

havets termiska expansion, är det vatten som tillförs från smältande glaciärer och de stora 

landisarna på Grönland och Antarktis (SMHI, 2012 a). Enligt IPCC:s senaste klimatrapport 

från år 2007, beräknas de globala havsnivåerna stiga med mellan 18 och 59 cm fram till slutet 

av detta sekel (IPCC, 2007). Denna beräkning baserades på dåvarande tillgänglig 

klimatforskning och tog inte hänsyn till förändring i de landbaserade isarnas avsmältning. Ett 

flertal klimatforskningsrapporter som publicerats senare visar på att denna isavsmältning kan 

komma att accelerera vilket därmed leder till att havsnivåerna kommer att stiga mer än 

beräknat. Sammanställningen av dessa visar en rimlig övre gräns på cirka 1 m för de globala 

havsnivåhöjningarna, under perioden 1990-2100 (SMHI, 2011).  

 

1.1.3 Stigande havsnivåer i Sverige 

SMHI:s mätserie över havsnivåerna i Sverige, som sträcker sig ända från år 1886 och framåt, 

visar på att havsnivåhöjningen i Sverige har ökat under 1900-talet (SMHI, 2009). Effekterna 

av stigande havsnivåer är inte lika märkbara i Sverige som i andra länder på grund av 

landhöjningen som fortfarande pågår efter avsmältningen av den senaste inlandsisen för cirka 

10 000 år sedan (Länsstyrelserna, 2012). Denna smälte successivt söderifrån och 

landhöjningen skedde därmed som tidigast i landets södra delar (ibid). I dagsläget har 

landhöjningen avstannat i Skånes södra delar, söder om den så kallade noll-linjen, vilket 

innebär att varken landhöjning eller landsänkning förekommer inom detta område (SMHI, 

2012 a). Inom länets norra delar sker en landhöjning med cirka 1 mm/år och landhöjningen 

ökar i hastighet längre norrut i landet (Länsstyrelserna, 2012). Vid exempelvis Norrbottens 

kustland är denna cirka 9 mm/år (ibid).  
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1.1.4 Vattenstånd i Skåne 

SMHI har i sin senaste klimatanalys för Skåne län (SMHI, 2012 a), baserat sina beräkningar 

av framtida medelvattennivåer samt extremvattennivåer på antagandet att stormfrekvenserna 

inte kommer att förändras väsentligt i framtiden. Den osäkerhet som detta leder till gör att 

frågan bör följas upp med noggrannhet framöver (ibid). 

 

1.1.5 Mätstationer  

Mätstationerna för vattenstånd inom Skåne är placerade på fem olika platser vid länets kuster 

(Figur 2) (SMHI, 2012 a). De tidigaste mätningarna skedde år 1886 vid stationen i Ystad. 

Denna mätstation är i dagsläget inte i bruk, utan värden från Skanör och Simrishamn används 

tillsammans för att få fram värden inom detta område. Den nyaste av mätstationerna är den i 

Skanör, vilken togs i bruk år 1992. SMHI anger i rapporten även värden från mätstationen i 

Kungsholmsfort i Blekinge. Anledningen till detta är att det vid Skånes östkust inte finns 

någon mätstation längre norrut än den i Simrishamn, samt att mätserierna från 

Kungsholmsfort är lika långa som de i Ystad och därmed värdefulla att ha med i analyser 

(ibid). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Skånes och Blekinges mätstationer för vattenstånd. Mätstationen i Ystad, den äldsta av 

dessa, är inte längre i bruk.  

Källa: SMHI, 2012 a  
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1.1.6 Adventsstormen 

Hösten år 2011 var mild samt blåsig, med sydvästliga vindar (SMHI, 2012 a). Dessa 

förhållanden bidrog till att Västerhavet, det vill säga Skagerrak, Kattegatt samt Öresund, hade 

vattennivåer som låg högre än normalt. Då Adventsstormen drog fram under november månad 

samma höst steg vattenståndet snabbt tack vare den kraftiga västvinden med orkanstyrka i 

byarna, vilket medförde att vattenståndet uppnådde extrema nivåer längs delar av västkusten 

(ibid).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Diagrammen visar uppmätta vattenstånd på fem olika platser i Skåne, under perioden 

26-30 november, år 2011. Nollpunkten i diagrammen utgör vattenståndets medelvärde. 

Källa: SMHI, 2012 a 

 

De båda diagrammen i Figur 3 illustrerar variationen i vattennivåerna inom Skånes 

kuster under Adventsstormen, hösten 2011. Samtidigt som vattennivåerna steg norr om 

Malmö sjönk vattennivån tillfälligt inom delar av de sydvästra och södra kustområden, vilket 

ledde till stora skillnader i havsnivåer vid de olika kusterna (SMHI, 2012 a). 
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Materiella skador till följd av Adventsstormen drabbade bland annat Helsingborg (SMHI, 

2012 a). Det höga vattenståndet, i kombination med kraftiga vågor och vindar på uppemot 40 

m/s, gav upphov till vågor som sköljde över en 4 m hög skyddsmur utanför Norra hamnen i 

Helsingborg. Dessa vågor slog emot muren med en sådan kraft att ett antal fastmurade 

stenblock, med vikter på 500 kg vardera, lossnade från muren (Figur 4). En annan konsekvens 

var även det dagvattensystem, som blev igenfyllt med havsvatten och bidrog till 

översvämning av en gata i staden (ibid). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Bilden visar de skador som uppstod då de höga vågorna slog emot skyddsmuren under 

Adventsstormen hösten år 2011. Kraften i dessa vågor gav upphov till lossade stenblock, 

bortspolad kullersten samt flyttade bilar.  

Källa: SMHI, 2012 a 

 

1.1.7 Förutsättningar för höga vattenstånd 

Faktorer som bestämmer vattenståndet på en plats är lufttryck, vind, vattendensitet, globalt 

vattenstånd, landhöjning samt topografi (SMHI, 2012 a). Samspelet mellan dessa samt 

varaktigheten i tid bestämmer därmed nivåerna kring vattenstånden (ibid). De lågtryck som 

kommer in över Sverige uppstår vanligtvis över Nordatlanten (SMHI, 2012 b). Dessa lågtryck 

kan ge upphov till kraftiga vindar in mot kusten, vilket kan leda till kortvariga höga 

vattenstånd (SMHI, 2012 a). Dessa höga vattenstånd kan vara mellan några timmar upp till 

flera dagar, innan vattennivåerna sjunker till normalnivån (ibid). 
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Det låglänta och öppna landskapet i Skåne gör denna södra del av landet utsatt för många och 

ofta kraftiga vindar (SMHI, 2012 a). Vindriktningen är vanligtvis västlig till sydvästlig och 

vindhastigheten oftast som högst under månaderna september-mars. Vindarna ger upphov till 

kusterosion, jordflykt vid åkrar samt stormfällning av skog (ibid). Mätningar utförda av SMHI 

visar på att medelvärdet av vindhastigheten minskat mellan åren 1951-2010 (SMHI, 2011). 

Vad gäller respektive årshögsta vindhastigheter kan inga generella slutsatser dras kring 

ökning eller minskning, under motsvarande period (ibid). 

 

1.1.8 Beräknade extrema vattenstånd i dagens klimat samt i det framtida klimatet 

De värden som redovisas här är framtagna av SMHI och baseras på det nationella 

höjdsystemet, RH 2000, som används sedan år 2005 (Lantmäteriet, 2010). Detta höjdsystem 

är en utveckling av de tidigare höjdsystemen, RH 00 samt RH 70, och betraktas som en del av 

det europeiska höjdsystemet (ibid).  

 

De årshögsta, så kallade extrema vattenstånden, för dagens klimat samt för år 2100 har 

beräknats och redovisas i SMHI:s klimatrapport i form av sannolikhetsfördelningar (SMHI, 

2012 a). Ett vanligt begrepp som används för dessa extrema vattenstånd är återkomsttid, vilket 

anger sannolikheten för en sådan händelse, för varje enskilt år. En återkomsttid på 100 år 

innebär exempelvis att en sannolikhet att händelsen ska inträffa är en gång per 100 år, eller 

1/100 för varje år. Dessa extrema vattenstånd brukar vanligtvis ha en varaktighet på mellan 3-

12 timmar (ibid). 

 

Figur 5 och 6 visar den beräknade sannolikhetsfördelningen för extrema vattenstånd vid de 

olika mätstationerna. Samtliga sannolikheter ligger inom 95% konfidensintervall (SMHI, 

2012 a). Sannolikheten på figurernas vertikalaxlar kan omvandlas till procentsatser; en 

sannolikhet på 0,5 är detsamma som 50% sannolikhet för ett enskilt år, det vill säga att det 

rent statistiskt borde inträffa vartannat år. På motsvarande sätt anger exempelvis en 

sannolikhet på 0,1 en 10% sannolikhet för det enskilda året. Mot slutet av århundradet 

beräknas de vattenstånd, som i nuläget har en återkomsttid på 100 år, att inträffa oftare än 

vartannat år (ibid). 
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Figur 5. Sannolikhetsfördelning av årshögsta vattenstånd vid dagens klimat, beräknat med 

höjdsystemet RH 2000. 

Källa: SMHI, 2012 a  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Sannolikhetsfördelning av årshögsta vattenstånd år 2100, beräknat med höjdsystemet 

RH 2000. 

Källa: SMHI, 2012 a  
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Figur 6 visar att Skanör och Viken har bytt plats, det vill säga att Skanör har högst extremer år 

2100, vilket beror på den pågående landhöjningen i norra Skåne (SMHI, 2012 a). En 

jämförelse av de båda figurerna visar också att det inte finns några större förändringar kring 

de övriga grafernas placering. Ur dessa figurer kan även utläsas att de högsta registrerade 

havsnivåerna är vid mätstationerna på västkusten, undantaget Ystad och Barsebäck. Effekter 

från våguppsköljning ingår inte i SMHI:s klimatanalys. Denna kan bli betydligt högre än den 

totala vattennivån, bland annat beroende på de inkommande vågornas höjd. Under 

Adventsstormen bildades troligtvis en eller några mycket höga vågor som gav upphov till de 

skador som har beskrivits ovan (ibid). I Helsingborg har en hittills högsta vattennivå på     

+1.7 m uppmätts. Till detta högvattenstånd har effekter som vind och våghöjd lagts vilket gör 

att dagens extrema havsnivå beräknas till +2.5 m. Mot slutet av århundradet, då den konstanta 

havsnivån beräknas ha stigit med upp till 1 m, beräknas de extrema havsnivåerna uppgå till 

+3.5 m (Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborg, 2011). 

 

1.1.9 Påverkan på miljö och samhälle 

Stigande havsnivåer leder till konsekvenser för såväl samhälle som miljö (Länsstyrelsen i 

Skåne Län, 2011). Naturmiljöer i kustnära områden drabbas av stranderosion till följd av 

höjda havsnivåer och de vågor som bildas vid kraftigare vindar. Erosionen leder i sin tur till 

ras samt jordskred, vilka kan påverka kustnära bebyggelse (ibid). Samhällsviktiga funktioner 

som kan påverkas vid stigande havsnivåer är exempelvis: 

 Reningsverk 

 Elproduktion och elförsörjning 

 Värmeförsörjning 

 Vattenförsörjning 

 Avloppssystem 

 Avfallshantering   

(Länsstyrelsen i Skåne Län, 2009). 
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1.1.10 Tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter 

Miljöfarliga verksamheter definieras enligt Miljöbalkens 9 kap: Miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd (SFS 1998:808). Första paragrafen i detta kapitel anger följande: 

9:1§ Med miljöfarlig verksamhet avses  

1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller 

anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 

2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra 

olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller 

genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller 

3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra 

olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-

joniserande strålning eller annat liknande (SFS 1998:808). 

 

Miljöfarliga verksamheter delas vidare in i tillståndspliktiga och anmälningspliktiga 

verksamheter, enligt Miljöbalkens förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd. Verksamheterna delas in i så kallade A-, B-, C- och U-verksamheter, utifrån 

verksamhetens omfattning och miljöpåverkan. A-verksamheterna är de verksamheter som 

bedöms medföra störst miljöpåverkan, följt av B-, C- och U-verksamheterna. I förordningen 

anges verksamheterna i en lista, i vilken en beskrivning av verksamheten tillsammans med en 

bokstavsbeteckning ingår. En beskrivning av dessa beteckningar följer nedan. 

A: Tillstånd krävs för verksamheten. Tillstånd söks hos miljödomstolen. 

B: Tillstånd krävs för verksamheten. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen. 

C: Verksamheten är anmälningspliktig. Anmälan ska göras till den kommunala nämnden.  

U-verksamheter är de övriga verksamheter som inte omfattas av tillstånds- eller 

anmälningsplikt.  

 

I dagsläget finns det totalt sett 624 tillståndspliktiga verksamheter i Skåne, varav 239 ingår 

inom Länsstyrelsens tillsynsansvar. Kommunerna har tillsynsansvaret för de övriga 

verksamheterna. Överlåtelse av tillsynsansvar sker efter en anmälan från respektive kommun. 

Länsstyrelsen gör då en bedömning huruvida kommunen anses ha den nödvändiga 

kompetensen och resurserna för att kunna bedriva denna tillsyn, och fattar därefter ett beslut 

kring detta (Malmquist P 2012, pers. kom.).  
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1.1.11 Länsstyrelsens och kommunens roll 

De enskilda kommunerna ansvarar för samhällsutvecklingen samt bebyggelseplaneringen 

inom det egna geografiska området (SOU, 2007). Kommunerna ansvarar för den fysiska 

planeringen, som bland annat genom översiktsplaner reglerar mark- och vattenanvändningen 

inom kommungränserna. Vad gäller befintlig bebyggelse, ny bebyggelse eller förändring i 

bebyggelse styrs dessa i detaljplaner, som är juridiskt bindande. Kommunen ansvarar även för 

vatten- och avloppsnäten inom kommungränserna. Länsstyrelsen, som är statens företrädare 

på regional nivå, har flera roller gentemot kommunerna i länet. Samordningsrollen består i att 

tillvarata, samordna och sammanväga olika statliga intressen. Ett exempel är de samråd som 

sker tillsammans med kommunen kring deras planförslag. Länsstyrelsens myndighetsroll 

består bland annat i att pröva framtagna detaljplaner. Rådgivningsrollen består av att 

tillhandahålla underlag samt ge råd kring tillämpning av Plan- och bygglagen. Vad gäller 

hälso- och säkerhetsfrågor i kommunernas bebyggelseplanering har Länsstyrelsen ett ansvar, 

enligt Plan- och bygglagen, att se till att dessa tillgodoses. Detta innebär bland annat ett 

ansvar att förebygga skador genom att säkerställa att risker för ras, erosion, skred och 

översvämning tas hänsyn till i de kommunala planerna. Myndigheten har även ett ansvar för 

att risk- och beredskapshänsyn ingår i samhällsplaneringen (ibid).  

 

Enligt Klimat- och sårbarhetsutredningen är Länsstyrelsen, på grund av sina olika roller, det 

mest lämpliga organet att hålla ihop arbetet med anpassning till ett förändrat klimat (SOU, 

2007). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Miljöavdelningen inom Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn och prövning av miljöfarliga 

verksamheter inom Skåne. De största städerna inom detta län är belägna vid kusterna och 

många av verksamheterna befinner sig inom dessa kustnära områden, vilket leder till att dessa 

befinner sig inom utsatta lägen med avseende på stigande havsnivåer i samband med 

klimatförändringarna. Denna studie är skriven på uppdrag av Miljötillsynsenheten, tidigare 

Miljöskydd industri, och syftar till att undersöka hur dessa miljöfarliga verksamheter runt 

Skånes kuster kan komma att påverkas av höjda havsnivåer till följd av klimatförändringarna. 

Studien är bland annat tänkt att utgöra ett underlag inför kommande undersökningar inom 

detta område. Denna undersökning avser behandla följande: 
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 Kartlägga de kustnära miljöfarliga verksamheterna längs Skånes kuster som ligger 

inom de områden som, enligt Länsstyrelsens framtagna översvämningskartering, 

beräknas bli drabbade av stigande havsnivåer, såväl i nuläget som i framtiden. 

 Undersöka vilka möjliga hot och påverkan som ett förändrat klimat med avseende på 

stigande havsnivåer kan komma att medföra för de olika miljöfarliga kustnära 

verksamheterna samt på närliggande omgivning.  

 Syftet är också att göra en undersökning kring hur man arbetar med frågor kring höga 

havsnivåer och de hot som dessa ger upphov till både i dagsläget och i framtiden, i ett 

annat land. För detta ändamål valdes Holland, ett land som har varit drabbat av 

översvämningar under lång tid och därmed intressant att studera ur detta perspektiv. 

 

Frågeställningarna i undersökningen är följande: 

 Vilka verksamheter är hotade av de stigande havsnivåerna till följd av ett varmare 

klimat? Finns det verksamheter som kan drabbas av havsnivåhöjningar redan i 

nuläget? 

 Hur är medvetenheten hos verksamhetsutövarna kring de hot och den påverkan som de 

stigande havsnivåerna medför? Har förebyggande åtgärder vidtagits? Tar man hänsyn 

till dessa hot och denna påverkan i framtida verksamhetsplanering? 

  

2. Material och metoder 

Inledningsvis gjordes en kartläggning inom samtliga kuster i Skåne i syfte att identifiera vilka 

områden som riskerar att bli hotade vid höjda havsnivåer till följd av det framtida klimatet.     

I syfte att identifiera de för undersökningen relevanta verksamheterna användes WebbGIS. 

Detta geografiska informationssystem, som används internt inom Länsstyrelsen, är uppbyggt 

med hjälp av GIS-programmet ArcGIS for server (Persson J 2012, pers. kom.). WebbGIS 

innehåller dels externt levererade data från myndigheter, bland annat kartmaterial från 

Lantmäteriet, men även den verksamhetsdata som tagits fram inom Länsstyrelsen. Internt 

inom Länsstyrelsen används WebbGIS som ett verktyg för att studera kartor och utifrån dessa 

söka information kring olika platser, samt för att publicera kartor och göra enklare GIS-

analyser (ibid).  

 

WebbGIS innehåller en heltäckande karta över Skåne samt ett flertal parametrar med diverse 

information. En av dessa parametrar gäller de miljöfarliga verksamheterna inom Skåne; med 

dennas hjälp lokaliserades verksamheterna och respektive områden markerades på kartan.    
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En annan parameter innehåller översvämningskarteringar för havsnivåhöjningar på +1 m 

respektive +3 m. Dessa havsnivåhöjningar baseras på SMHI:s klimatanalysrapport för Skåne 

(SMHI, 2012 a) Havsnivåhöjningen på +1 m representerar den övre gränsen kring den 

konstanta havsnivåhöjningen, som kan antas att gälla mot slutet av detta århundrade enligt en 

sammanställning av den senaste klimatforskningen (SMHI, 2011). Havsnivåhöjningen på    

+3 m gäller vid de extrema havsnivåer  som kan uppstå vid högvattenstånd (Figur 6). Förutom 

de extrema nivåerna kan även vinduppstuvning och våghöjd, som höjer dessa nivåer 

ytterligare, tillkomma. Denna höjning på +3 m ska betraktas som ett riktvärde för att bland 

annat kunna se vilka områden som kan vara mindre lämpliga för bebyggelse (Persson P 2012, 

pers. kom.).  

 

Vid undersökning av de olika verksamheterna användes två olika metoder. Ett 

diskussionsformulär (Bilaga 1) innehållande inledning och bakgrundsinformation kring 

havsnivåhöjningarna inför undersökningen samt diskussionsfrågor, togs fram. Detta användes 

till de tre verksamheter som besöktes på plats: Kemira Kemi AB, Spillepeng 

avfallsanläggning samt Trelleborgs Hamn AB. Kontakten med övriga verksamheter, som 

ingår i undersökningen, skedde genom att ett frågeformulär (Bilaga 3) skickades med e-post 

till dessa.  

 

För den internationella delen av studien etablerades kontakt med en representant för den så 

kallade Deltakommissionen, det nationella program som arbetar tvärsektoriellt med 

översvämningsfrågor i Holland. En resa på två dagar gjordes därefter till kommissionens 

högkvarter i Haag för ett möte med denna representant. Mötet följdes upp med besök vid två 

platser utmed kusten för att studera de projekt i form av tekniska konstruktioner, som 

utvecklats för att skydda kusten mot stigande havsnivåer. 

 

Denna undersökning behandlar endast kustnära miljöfarliga verksamheter. I detta avseende 

definieras kustnära verksamheter som sådana vars yta i någon omfattning hamnar under 

vatten vid en havsnivåhöjning, enligt utförd översvämningskartering, på grund av den 

förflyttade kustlinjen inåt land. De verksamheter som drabbas av stigande vattennivåer från 

diverse vattendrag inåt land omfattas således inte av denna studie. Denna undersökning avser 

endast de verksamheter som i dagsläget är i drift; nedlagda verksamheter ingår inte i studien. 

Av dessa studeras endast de verksamheter som ingår i länsstyrelsens tillsynsansvar. Endast 

tillståndspliktiga verksamheter, så kallade A- och B-verksamheter ingår i undersökningen.     
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Undersökningen fokuserar på hur själva verksamhetsområdet påverkas vid 

havsnivåhöjningarna. En av frågorna som ställs till verksamhetsutövarna handlar om eventuell 

påverkan på närliggande omgivning, då den egna verksamheten drabbas, men fokus ligger på 

själva verksamheten.  

 

3. Resultat 

3.1 Kartlagda verksamheter 

Enligt kartläggningen är det ett totalt antal av 93 miljöfarliga verksamheter vars ytor helt eller 

delvis hamnar under vatten vid havsnivåhöjningar på antingen +1 m eller +3 m. Av dessa är 

det 25 som är tillståndspliktiga och som har Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet (Tabell 1, 

Figur 7). I detta kapitel redovisas resultat för dessa verksamheter. I rubriken för respektive 

verksamhet anges en branschkod som gäller för verksamheten. Förteckning över 

branschkoderna anges i Bilaga 1. 

 

I Tabell 2 delas de undersökta verksamheterna in efter närhet till respektive mätstation vid 

Skånes olika kuster. Då marknivån över dagens havsnivå för samtliga verksamheter är känd 

redovisas de olika verksamheternas förhållande till beräknade extrema vattenstånd, vid dagens 

klimat samt under år 2100, i tabellen. De beräknade extrema vattenstånden beskrivs i avsnitt 

1.1.8 och sannolikhetsfördelningarna kring dessa illustreras i Figur 5 och 6.  
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Tabell 1. Samtliga verksamheter som ingår i undersökningen. 

 

 

 

 

 Verksamhet Beskrivning av verksamhet Lägsta marknivå 

över dagens havsyta 

(m) 

1 Kemira Kemi AB Anläggning för 

kemikalieframställning 

2,0 

2 Spillepeng 

avfallsanläggning 

Anläggning för deponering av bland 

annat farligt avfall 

3,5 

3 Trelleborgs Hamn AB Hamn för fartygstrafik 2,0 

4 Öresundsverket Avloppsreningsverk 2,5 

5 Lundåkraverket Avloppsreningsverk 2,0 

6 Höganäs 

avloppsreningsverk 

Avloppsreningsverk 2,5 

7 Västhamnsverket AB Produktion av el, fjärrvärme samt 

fjärrkyla 

2,5 

8 Helsingborgs hamn Hamn för fartygstrafik 2,2 

9 Lundåkrabuktens 

avfallsanläggning 

Avfallsanläggning 2,5 

10 Befasa Scandust AB Återvinning av metaller från 

metallindustrier 

2,3 

11 Yara AB Lagring av mineralgödsel 2,0 

12 Landskrona Hamn AB Hamn för fartygstrafik 2,2 

13 Boliden Bergsöe AB Återvinning av blybatterier 1,9 

14 Rohm and Haas 

Nordiska AB 

Tillverkning av bindemedel för färg- 

och pappersmassaindustri 

2,6 

15 Hetvattencentralen i 

Landskrona 

Fjärrvärmeverk 2,3 

16 Trelleborgs 

återvinningscentral 

Återvinningscentral 2,2 

17 Lilla Hammar 

återvinningscentral 

Återvinningscentral 1,7 

18 Styrolution Sweden AB Tillverkning av polystyren 2,0 

19 Trelleborgs 

avloppsreningsverk 

Avloppsreningsverk 2,3 

20 Ystad Hamn Logistik 

AB 

Hamn för fartygstrafik 2,0 

21 IMS Nonwoven AB Tillverkning av nonwoven material 3,0 

22 Simrishamns hamn Hamn för fartygstrafik 1,5 

23 Kiviks Musteri AB Tillverkning av livsmedel baserat på 

frukt- och bärprodukter 

2,9 

24 Kiviks 

avloppsreningsverk 

Avloppsreningsverk 1,9 

25 Stora Enso AB Massa- och pappersindustri 2,0 
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Figur 7. De undersökta verksamheternas placering (lila markering) utmed Skånes kuster.  

© Lantmäteriet 
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Tabell 2. De undersökta verksamheterna sorterade efter närhet till SMHI:s mätstationer    

(Figur 2). För mätstationerna anges beräknade extrema högvattensstånd med 100-års 

återkomsttid (angivet i m) i dagsläget samt år 2100. Inom parentes anges lägsta marknivå över 

dagens havsyta (m). 

 

 

 

 

 

Viken 

1,74/2,58 

Barsebäck 

1,35/2,21 

Skanör 

1,48/2,40 

Ystad 

1,66/2,57 

Simrishamn 

1,26/2,17 

Kemira Kemi AB 

(2,0) 

Spillepeng 

avfallsanläggning 

(3,5) 

Trelleborgs Hamn 

AB (2,0) 

Ystad Hamn 

Logistik AB 

(2,0) 

Simrishamns hamn 

(1,5) 

Öresundsverket 

(2,5) 

Lundåkraverket 

(2,0) 

Trelleborgs 

återvinningscentral 

(2,2) 

IMS 

Nonwoven AB 

(3,0) 

Kiviks Musteri AB 

(2,9) 

Höganäs 

avloppsreningsverk 

(2,5) 

Lundåkrabuktens 

avfallsanläggning 

(2,5) 

Lilla Hammar 

återvinningscentral 

(1,7) 

 Kiviks 

avloppsreningsverk 

(1,9) 

Västhamnsverket 

AB (2,5) 

Befasa Scandust 

AB (2,3) 

Styrolution 

Sweden AB (2,0) 

 Stora Enso AB 

(2,0) 

Helsingborgs hamn 

(2,2) 

Yara AB              

(2,0) 

Trelleborgs 

avloppsreningsverk 

(2,3) 

  

 Landskrona Hamn 

AB (2,2) 

 

 

  

 Boliden Bergsöe 

AB (1,9) 

   

 Rohm and Haas 

Nordiska AB 

(2,6) 

   

 Hetvattencentralen 

i Landskrona  

(2,3) 
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3.2 Resultat av verksamhetsbesök 

3.2.1 Kemira Kemi AB    (24.10, A-verksamhet) 

Verksamhet 

Kemira Kemi AB i Helsingborg ingår i den finska koncernen inom kemisk industri, Kemira 

(Kemira Kemi AB, 2011). Anläggningen i Helsingborg består av sammanlagt 8 stycken 

produktionsenheter: sju stycken för framställning av kemikalier samt en energicentral (Tabell 

3). Energicentralen producerar bland annat el och värme av överskottsånga från de övriga 

produktionsenheterna inom verksamheten (ibid).  

 

Tabell 3: Kemira Kemi AB:s produktionsenheter för kemikalietillverkning samt 

energiproduktion.  

Svavelsyrafabrik Tillverkning av svavelsyra, svaveldioxid och 

natriumbisulfit 

Väteperoxidfabrik Tillverkning av 49,5 %-ig och 59,5 %-ig 

väteperoxid. Används bland annat som 

blekmedel  

ECOX-fabrik Tillverkning av natriumperkarbonat  

VA-fabrik Tillverkning av svavelsyra samt 

fällningskemikalien AVR  

Saltsyrafabrik  Tillverkning av saltsyra och kaliumsulfat 

Kalciumkloridfabrik Tillverkning av kalciumklorid 

DCR-anläggning Omhändertagande av restlösningar och övrigt 

processavfall från egna verksamheten samt 

från Yara AB. Tillverkning av kalkmjölk  

Energicentral Energiproduktion för anläggning samt 

leverans till fjärrnät 

Källa: Kemira Kemi AB, 2011 

 

De kemikalier som hanteras inom Kemira lagras i cisterner som finns inom 

verksamhetsområdet (Paul A 2012, pers. kom.). Kemiras verksamhetsområde är placerat i 

sluttande terräng vid vilken den lägsta marknivån, närmast kusten, ligger på +2,0 m. Marken 

här utgörs av utfyllnadsmaterial. Det material som har använts till utfyllnaden består av rena 

massor, dock har förorenade restprodukter konstaterats vid enstaka provtagningar i mark. 

Dessa består främst av tungmetaller som koppar, zink, kobolt samt arsenik (ibid).   
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Nuläge 

Resultatet av översvämningskarteringen för Kemira Kemi AB framgår av Bilaga 4A. De 

redovisade produktionsenheterna har en beräknad total livslängd på cirka 50 år (Paul A 2012, 

pers. kom.). Då dessa anlades var inte medvetenheten kring risker i samband med stigande 

havsnivåer lika hög som idag och följaktligen anpassades inte dessa med någon form av 

skydd mot havsvattnet. Då havsnivåerna dessutom inte beräknas stiga tillräckligt mycket 

under detta tidsperspektiv för att hota dessa, är inga åtgärder heller inplanerade i 

förebyggande syfte för skyddande av dessa. Inom verksamhetsytan finns de cisterner närmast 

kusten, innehållande svavelsyra, vilka är placerade drygt 100 m inåt land (Figur 8). Dessa är 

invallade och denna invallning bedöms att utgöra ett skydd även vid extrema vattenstånd på 

uppemot +3 m (ibid). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Svavelsyracisterner inom Kemira Kemi AB:s område.  

Foto: Alexandru Daramus, 2012 

 

Längre inåt land finns övriga cisterner innehållande kemikalier som hanteras inom 

verksamheten (Paul A 2012, pers. kom.). Markhöjden inom vilka dessa befinner sig är på 

minst +5 m och befinner sig således inte inom de områden som påverkas av 

högvattensståndsituationer. Dessa cisterner är, liksom de två förstnämnda, invallade (ibid).  

 

En konstant höjning av havsnivån på uppemot +1 m leder till en förväntad ökad 

saltvatteninträngning från havet (Paul A 2012, pers. kom.). Hur denna kan komma att påverka 

utlakningen av de föroreningar som finns i marken är ännu inte klarlagt. En bedömning är att 

utlakningen inte bör öka då havsvattnets högre pH-värde innebär minskad löslighet för 

metaller. Dock kan utbredningen av den zon i marken, inom vilken havsvattnet möter 

grundvatten med lägre pH-värde, och därmed utfällning och fastläggning av metaller sker, 
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förändras. Denna zon kan komma att bli större och flyttas längre in mot land framöver.       

Vid tillfälliga extrema vattenstånd riskerar delar av den verksamhetsyta, som ligger närmast 

havet, att översvämmas då detta område är som mest låglänt. En konsekvens av detta kan vara 

översvämmade källarutrymmen inom dessa ytor, vilket dock inte anses medföra några större 

hot mot verksamheten. Översvämningarna kan även leda till avbrott i produktionen inom 

verksamheten. Eventuella skador på utrustning eller anläggningar inom det utsatta området, 

som en direkt konsekvens av de höjda havsnivåerna, bedöms som enkla att åtgärda (ibid). 

 

Satsningar på framtida åtgärder 

Inom verksamheten har inga åtgärder ännu vidtagits i förebyggande syfte med avseende på de 

framtida beräknade havsnivåhöjningarna (Paul A 2012, pers. kom.). Eftersom höjningen av 

den konstanta havsnivån beräknas accelerera först efter år 2050 anser man inte några sådana 

åtgärder vara nödvändiga i dagsläget. Vad gäller kommande utbyggnader inom 

verksamhetsområdet så ska hänsyn tas till klimatförändringarna med avseende på stigande 

havsnivåer. De myndighetskrav som kan komma att gälla framöver kommer att utgöra en 

grund för den framtida anpassningen av verksamheten. De kostnader som de framtida 

åtgärderna förväntas medföra ska ställas i proportion till de förväntade konsekvenser som 

höjda havsnivåer leder till. Beräknad sannolikhet och varaktighet gällande stigande 

havsnivåer utgör beslutsgrund för huruvida det ska satsas pengar på åtgärder. Ett tänkbart 

scenario, i vilket ett tillfälligt högvattenstånd inträffar som skulle kunna leda till skador i 

mindre omfattning inom verksamhetsområdet, anses i dagsläget inte motivera beslut till att 

vidta åtgärder (ibid).     

 

3.2.2 Spillepeng avfallsanläggning    (90.320, A-verksamhet) 

Verksamhet  

Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav, ägs av 14 skånska kommuner (SWECO, 2011 a). 

Anläggningen tar emot och behandlar såväl hushålls- som verksamhetsavfall från dessa (ibid). 

Spillepengen är en av de avfallsanläggningar som ingår i bolagets verksamhet (Sysav, 2010). 

Anläggningen ansvarar bland annat för deponering, sortering och behandling av avfall för 

återvinning, lagring/mellanlagring av avfall, kompostering samt kontroll av 

lakvattensystemet. Ansvaret gäller även underhåll av vägar och byggnader inom 

verksamhetsområdet. I nuläget sker endast deponering av farligt samt icke-farligt avfall, då 

det enligt lag råder förbud mot deponering av brännbart samt organiskt avfall. I Tabell 4 
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redovisas anläggningens mottagna mängd avfall samt behandlingarna av detta under år 2010 

(ibid). 

 

Tabell 4: Mottagen mängd avfall till Spillepeng avfallsanläggning år 2010. 

 

Behandlingsmetod Mottagen mängd år 2010 

Sortering 154 400 ton varav slagg 110 200 ton  

Kompostering 27 800 ton 

Mekanisk behandling 45 500 ton varav skrot 20 600 ton 

Behandling av farligt avfall 35 100 ton varav förorenade massor 30 700 

ton 

Mellanlagring 119 400 ton 

Mellanlagring IFA-bränsle fram 

till år 2015 

82 000 ton 

Deponering 4 530 ton icke-farligt avfall 

7 160 ton farligt avfall 

   Källa: Sysav, 2010 

 

Anläggningen 

Spillepeng avfallsanläggning är belägen utmed kusten, nordöst om Norra hamnen i Malmö. 

Områdets totala yta är cirka 119 ha och sträcker sig inom Malmö, Burlöv och Lomma 

kommuner (SWECO, 2011 a). Verksamheten sker i dagsläget inom områdets västra delar, 

medan denna är avslutad inom de östra delarna. Dessa avslutade verksamhetsytor är sluttäckta 

och nyttjas i dagsläget som fritids- och rekreationsområde, brandövningsplats och skjutbana 

(ibid). 

 

Marken inom Spillepengs verksamhetsområde består, liksom stora delar av hamnområdet, av 

utfyllnadsmaterial (Mansfield C 2012, pers. kom.). Utfyllnaden av området har skett etappvis. 

Den senaste etappen, etapp 3, färdigställdes år 2000 (ibid). 
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Figur 9. Flygbild över Spillepeng avfallsanläggning. 

Källa: Sydskånes avfallsaktiebolag, 2012  

 

Lakvattenhantering 

Lakvattnet är det vatten som genom nederbörd kommer i kontakt med avfallet i en deponi 

(Avfall Sverige, 2012). Deponierna är byggda och utformade för att kunna samla upp det 

lakvatten som kan samlas inom området. Dessa ska, förutom tätskiktet, även innehålla en så 

kallad geologisk barriär. Vad gäller behandling av lakvatten så sker denna i allt större 

utsträckning inom de egna anläggningarna (ibid). 

 

Geologisk barriär 

Enligt Förordning om deponering av farligt avfall (SFS 2001:512) definieras en geologisk 

barriär som ett lager jord eller berg med egenskaper att förhindra, fördröja, fastlägga eller 

bryta ned ämnen och föroreningar under transport från en deponi till recipient. Enligt 

förordningen ska deponin vara konstruerad så att allt lakvatten efter driftfasen samt lakvatten 

under driftfasen, som inte är uppsamlat, passerar genom den geologiska barriären. 

Transporttiden genom denna barriär får inte understiga 200 år för deponier för farligt avfall 

eller 50 år för deponier för icke-farligt avfall. För inert avfall gäller en minsta transporttid på 1 

år (ibid).  
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Nuläge 

Resultatet av översvämningskarteringen för Spillepeng avfallsanläggning framgår av Bilaga 

4B. Det insamlade lakvattnet behandlas inte inom verksamheten utan skickas till VA SYD 

(Mansfield C 2012, pers. kom.). Planer finns på en framtida vattenreningsanläggning inom det 

egna området; detta bedöms komma att verkställas längre fram i tiden. I de fall havsnivåerna 

skulle höjas till den nivån att havsvattnet tränger in på Spillepengen, är en konsekvens att 

havsvatten blandas med lakvattnet i deponin. Detta leder till ökade vattenhanteringskostnader, 

oavsett om det vid den tidpunkten sker en rening av lakvatten inom den egna anläggningen 

eller om det fortfarande skickas till VA SYD (ibid).  

 

I dagsläget bedöms det inte föreligga någon risk för spridning av föroreningar från deponin ut 

i havet (Mansfield C 2012, pers kom.). Marken inom hela deponiområdet består av ett lager 

lermorän med en tjocklek på 1 m, samt en geologisk barriär med en tjocklek på 10 m 

(SWECO WIAK, 2007). Den hydrauliska konduktiviteten är densamma för dessa båda 

marklager, det representativa värdet för denna antas till K = 5·10
-9

 m/s (ibid). De skyddsvallar 

som omger hela avfallsanläggningen har en höjd på 3,5 m (Mansfield C 2012, pers. kom.). 

Besiktning av dessa vallar sker en gång varje månad, samt vid särskilda situationer 

exempelvis stormar, av ansvarig personal på Sysav. En gång om året görs dessutom 

besiktning av en oberoende besiktningsman. Innanför dessa vallar finns tätande vallar som 

omger deponierna för farligt samt för icke-farligt avfall (ibid). Vallarna för farligt avfall har 

en höjd på +2,5 m och de för icke-farligt avfall har höjden +3 m (SWECO WIAK, 2007). Det 

avfall som finns innanför dessa vallar bedöms inte riskera att komma i kontakt med det vatten, 

som under extrema havsnivåhöjningar, skulle kunna nå upp över skyddsvallarna. 

 

Möjlighet till höjning av vallar 

I dagsläget sker bortpumpning av det havsvatten som tränger in genom de skyddande vallarna 

(Mansfield C 2012, pers. kom.). En höjning av havsnivåerna med 1 m bedöms inte medföra 

några större ökningar av vattentrycket. Vallarna bedöms att med dagens befintliga höjd kunna 

utgöra skydd mot havsvattnet även vid de extrema vattenstånd som beräknas kunna inträffa 

framöver. Nuvarande detaljplan för verksamheten anger en möjlig höjning av de skyddande 

vallarna i framtiden, ifall detta skulle visa sig vara nödvändigt i samband med de beräknade 

stigande havsnivåerna (ibid).  
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3.2.3 Trelleborgs Hamn AB    (63.10, B-verksamhet) 

Verksamhet 

Trelleborgs Hamn är landets största färjehamn och andra största hamn sett till anlöp och 

godshantering (Tabell 5) (Trelleborg kommun, 2012). Markytan i hamnområdet ligger på     

+2,0 m (Sonesson U 2012, pers. kom.). De fartyg som anländer till hamnen utgörs av såväl 

godsfartyg som passagerarfärjor. Inom hamnen sker även transporter med lastbil samt 

spårbunden trafik i form av godståg samt tåg för persontrafik (ibid).  

 

Tabell 5: Trelleborgs Hamn AB:s verksamhet i siffror år 2011. 

Antal sysselsatta inom verksamheten 123  

Hanterade godsmängder: 

- Lastbil  

- Järnväg 

 

9,4 miljoner ton 

1,3 miljoner ton 

Passagerare 1,6 miljoner 

Antal färjeanlöp  5 426 stycken 

Antal fartygsanlöp 105 stycken 

   Källa: Trelleborgs Hamn AB, 2011 

 

Miljöpåverkan från verksamheten 

Miljöeffekterna från den befintliga hamnverksamheten utgörs främst av luftföroreningar samt 

buller (Trelleborgs Hamn AB, 2011). Luftutsläppen härrör till största del från anlöpande fartyg 

och färjor men även från lastbils- och personbilstrafik. Hamnområdet består främst av 

hårdgjorda ytor, byggnader, oljehamn och hamnbassäng. Det farliga avfall, kemikalier samt 

övrigt farligt gods som hanteras inom verksamheten kan vid olyckor, exempelvis spill i 

samband med lastning eller lossning, orsaka föroreningar i mark och vatten. Inom 

anläggningsytan mottas avfall från hamnverksamheten samt från de fartyg och färjor som 

anlöper till hamnen. Under år 2011 transporterades 127 ton avfall, bestående av blandat 

industriavfall, brännbart industriavfall samt blandat grovavfall från den egna verksamheten. 

Det mottagna avfallet från färje- samt fartygstrafiken uppgick till 784 ton under samma år. 

Avfallet sorteras med avseende på respektive fraktion, inom de miljöstationer som finns 

placerade inom verksamhetsområdet (ibid). 
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Planer på en ny hamn 

Framtidsplanerna för Trelleborgs hamn är att avveckla verksamheten från det befintliga 

området i samband med en flytt av hela hamnområdet österut (Sonesson U 2012, pers. kom.). 

Markytan ska höjas, med hjälp av rena muddermassor, till en nivå på +3 m i syfte att anpassa 

hamnverksamheten till de beräknade framtida havsnivåerna. Den nya hamnen kommer även 

att förses med vågbrytare, dessa kommer att ligga en bit längre ut från kusten. Höjden på 

dessa vågbrytare kommer att vara +3 m närmast land, för att successivt öka längre ut i havet 

och där ha en höjd på +4 m (Figur 10). I dagsläget finns det ännu ingen beslutad tidsplan 

beträffande bygget av den nya hamnen. En förutsättning för att den nya hamnen ska anläggas 

är att den planerade ringvägen kring Trelleborg förverkligas. Förslag finns på att anlägga nya 

bostadsområden inom det befintliga hamnområdet, efter att verksamheten har flyttat. Ännu så 

länge har inget beslut tagits kring detta (ibid).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Närmast syns planerad bebyggelse inom det nuvarande hamnområdet, då detta har 

flyttat österut. På bilden syns även vågbrytarna, som omger den nya hamnen. 

Källa: Trelleborgs Hamn AB, 2012 

 

Nuläge 

Resultatet av översvämningskarteringen för Trelleborgs Hamn AB framgår av Bilaga 4C. En 

konstant höjning av havsnivån med upp till +1 m bedöms inte medföra någon negativ 

påverkan på verksamheten, då marknivån inom området ligger på minst +2,0 m (Sonesson U 

2012, pers. kom.). Denna höjning förväntas inträffa först mot slutet av detta århundrade då 

verksamheten har flyttat österut och den nya ytan är upphöjd och anpassad för beräknade 
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framtida havsnivåer. Extrema vattenståndsituationer skulle kunna medföra att miljöstationerna 

blir utsatta för havsvatten, då dessa i nuläget är oskyddade. Detta bedöms i nuläget inte utgöra 

något större hot, då dessa scenarier inte bedöms inträffa i dagsläget; vid den tidpunkten dessa 

scenarier beräknas inträffa så är den nya hamnen i bruk (ibid). 

 

Inom hamnområdet existerar i dagsläget nio cisterner, varav sju används för lagring av olja 

och de övriga två, som är invallade, innehåller styren (Sonesson U 2012, pers. kom.). Då 

dessa har använts under längre tid och anses vara i slutet av sin livslängd beräknas de att 

avvecklas inom några år. Dessa bedöms därför inte att vara utsatta eller utgöra någon risk i 

samband med de framtida havsnivåerna. Markprovtagning sker regelbundet inom 

hamnområdets hårdgjorda ytor för att undersöka potentiella föroreningar i marken. I dagsläget 

finns inte tillräckligt stor kunskap kring riskerna med utlakning av ämnen i marken i samband 

med stigande grundvattennivåer vid havsnivåhöjningar (ibid).  

 

De muddermassor som samlas i samband med rensmuddring inom hamnområdet placeras i ett 

första skede i en sedimenteringsbassäng, i vilken uppsamling av förorenat vatten från dessa 

massor sker (Sonesson U 2012, pers. kom.). Sedimentationsbassängen är placerad inom en 

upphöjd yta drygt 6 m över dagens havsnivå. Denna bassäng är även försedd med en 

gummibotten vilken hindrar föroreningar från bassängen att spridas nedåt i marken (ibid). 

Muddermassorna används, efter rening i sedimenteringsbassängen, till vindskydd åt de fartyg 

och färjor som trafikerar hamnområdet (Malmquist P 2012, pers. kom.).  

 

3.3 Resultat av skriftliga verksamhetskontakter 

3.3.1 Öresundsverket och Lundåkraverket    (90.10, B-verksamheter) 

Lundåkraverkets anläggning ligger placerad cirka 250 m innanför en hamnbassäng vid kusten, 

inom ett område där marknivån som lägst är cirka +2,0 m (Widarsson L-E 2012, pers. kom.). 

Anläggningen bedöms, på grund av sin placering relativt långt ifrån kustlinjen, att inte bli 

utsatt vid extrema vattenstånd. Öresundsverket är placerat inom ett område med en lägsta höjd 

på cirka +2,5 m. De bassänger som finns inom denna anläggning befinner sig över 3 m över 

havet och är försedda med vallar som skydd mot havet. Reningsverket blev inte drabbat av de 

höga havsnivåer som uppträdde i samband med Adventsstormen. En konstant 

havsnivåhöjning på upp till +1 m bedöms kunna medföra skador på nedgrävda ledningar inom 

de båda reningsverken, ifall grundvattennivåerna stiger i samma omfattning som havsnivån. 

Verksamheten har hittills inte vidtagit några åtgärder i förebyggande syfte. Det anses ännu så 
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länge för tidigt att säga något kring vilka typer av åtgärder som kommer att vidtas och när 

dessa skulle komma att genomföras. Målsättningen är att inom ett par år ha tagit fram ett 

åtgärdsprogram (ibid). 

 

3.3.2 Höganäs avloppsreningsverk    (90.10, B-verksamhet) 

Avloppsreningsverket i Höganäs är beläget på cirka +2,5 m (Arthursson F 2012, pers. kom.). 

Inom anläggningsytan finns underjordiska utrymmen som riskerar att bli översvämmade i de 

fall havsnivån stiger i tillräcklig omfattning. Risken för skador på dessa utrymmen bedöms 

som mindre, då man räknar med att hinna placera ut sådant skydd för dessa utrymmen, som 

anses nödvändigt under dessa situationer. Nedgrävda ledningar bedöms också kunna bli 

negativt påverkade i de fall havsnivåerna stiger så att dessa hamnar under vatten. En 

kartläggning av de områden som kan komma att drabbas av havsnivåhöjningar är genomförd, 

dock har ännu inga fysiska åtgärder vidtagits (ibid). 

 

3.3.3 Västhamnsverket AB    (40.40, A-verksamhet) 

Marknivån ligger på +2,5 m vilket gör att man inom verksamheten inte ser några hot mot 

anläggningen vid en stigning av havsnivån till +1 m (Jönsson B 2012, pers. kom.). 

Extremsituationer, då havsnivåhöjningarna kan uppnå nivåer på +2,5 m eller mer, kan drabba 

verksamheten och bidra till diverse skador. De marksättningar som sker vid översvämning 

påverkar markstabiliteten vilket på sikt kan skada nedgrävda ledningar. Det som anses som 

det största hotet mot verksamheten är de vattenskador som kan uppstå vid översvämningar 

inom mottagningslagret för bränsle, vilket befinner sig inom marknivå. Detta bränsle består 

av träpellets vilka har en god vattenabsorbtionsförmåga. De ekonomiska aspekterna utgörs 

främst av de kvalitetsförsämringar hos bränslet som vattenskadorna kan ge upphov till, vilket 

kan leda till att delar av detta bränsle inte kan komma att säljas vidare. En annan risk är den 

volymökning hos pelletsen som sker då dessa absorberar vatten. En konsekvens av detta 

skulle kunna vara att sprickskador uppstår på lagerutrymmet på grund av trycket vid 

volymexpansionen. De behållare som innehåller kemikalier eller eldningsolja är antingen 

invallade eller dubbelmantlade, det vill säga försedda med ett sekundärt skydd. Dessa bedöms 

således inte påverkas vid översvämningar som uppstår vid högvattenstånd. I dagsläget sker en 

dialog med bland annat kommunen samt räddningstjänsten kring långsiktiga åtgärder, 

exempelvis förstärkning av befintliga vågbrytare. En kortsiktig åtgärd består i att förhindra att 

vattnet i dagvattensystemet trycks tillbaka vid högvattenstånd. De långsiktiga åtgärderna 
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består i att fortsätta dialogen med övriga aktörer i området kring framtida lämpliga åtgärder 

(ibid). 

 

3.3.4 Helsingborgs hamn    (63.10, B-verksamhet) 

En konstant höjning av havsnivån kommer att medföra att befintliga dagvattensystem behöver 

undersökas närmare gällande påverkan på dessa i samband med högre havsnivåer (Niklasson 

B 2012, pers. kom.). Även en justering av de befintliga förtöjningsanordningarna bedöms bli 

nödvändig framöver i samband med en högre havsnivå.  Då markytan i hamnområdet ligger 

på cirka +2,2 m, bedöms stigande havsnivåer på upp till +1 m inte utgöra några övriga hot 

mot verksamheten. Högvattenstånd som leder till havsnivåhöjningar på över +2,2 m skulle 

med stor sannolikhet medföra hinder för såväl färjetrafik och godstrafik gällande trafikering 

till och från hamnen. De byggnader inom hamnen, som bland annat innehåller lagrat gods, 

bedöms också att bli drabbade av översvämning vid sådana högvattenstånd. Inom planeringen 

av den framtida utvecklingen av hamnen tas hänsyn till framtida hot i samband med de 

stigande havsnivåerna. Kommunen ansvarar för dessa framtida åtgärder (ibid). Som exempel 

på kortsiktiga åtgärder i syfte att skydda kusten nämns bland annat en höjning och 

förstärkning av kajerna. Andra fysiska skydd som barriärer och vallar planerar man att 

utveckla inom ett såväl kortsiktigt som långsiktigt tidsperspektiv.               . 

(Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborg, 2011).  

 

3.3.5 Lundåkrabuktens avfallsanläggning    (90.100, B-verksamhet) 

Marknivån inom anläggningsytan har en lägsta höjd på cirka +2,5 m (Silfverberg E 2012, 

pers. kom.). Vid extrema havsvattenstånd med nivåer på upp till +3 m beräknas vissa delar av 

verksamhetsområdet, som kontoret, verkstaden samt mellanlagret för avfall, att hamna under 

vatten. Havsnivåhöjningar beräknas även att medföra större belastning på 

dagvattenledningarna, då havsvatten tränger in i dessa. Förutom hanteringen av dagvatten 

beräknas hantering av lak- och ytvatten också att försvåras. I dagsläget har inga åtgärder 

vidtagits i samband med de risker som stigande havsnivåer kan utgöra. Aspekter som 

påverkan på närliggande omgivning är något som måste fortsätta att följas upp framöver, då 

det i nuläget föreligger en osäkerhet kring dessa. Eftersom stora delar av närliggande 

kustområde är hotat så ser man ett behov av samarbete med Landskrona kommun i syfte att 

utveckla gemensamma åtgärder som exempelvis invallningar, pumpning av vatten samt 

spontning. Vad gäller framtida planering av verksamheten tas hänsyn till stigande havsnivåer 

till följd av ett förändrat klimat. Planerade framtida åtgärder handlar bland annat om 
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sluttäckning av deponin samt, vid behov, en anpassning av reningsanläggningen för insamlat 

dagvatten, i samband med förväntade större mängder av detta vatten framöver (ibid). 

 

3.3.6 Befasa Scandust AB    (27.20, A-verksamhet)  

En höjning av havsnivån till +1 m beräknas inte medföra någon påverkan på verksamheten, 

då denna ligger på +2,3 m över havet och därmed inte blir översvämmad vid denna höjning 

(Helgeson U 2012, pers. kom.). Under år 2011 steg vattennivån med +1,5 m vid ett tillfälle, 

utan att medföra någon påverkan. Vid en höjning av havsnivån på upp till +3 m skulle större 

delen av verksamhetsytan hamna under vatten. Inom anläggningsytan finns 

kemikaliebehållare med utlopp i botten. Dessa beräknas bli oanvändbara ifall de kommer i 

kontakt med vattnet från de höjda havsnivåerna. De avloppsledningar i vilka processvatten 

och regn- samt renat vatten transporteras kommer också att hamna under vatten vid extrema 

vattenstånd och fyllas upp av detta vatten. I dagsläget är det oklart vilken eventuell påverkan 

på närliggande omgivning som skulle kunna inträffa i de fall verksamhetsområdet blir 

drabbat. I dagsläget finns inga planerade åtgärder i samband med de risker som de framtida 

havsnivåerna kan utgöra för verksamheten (ibid). 

 

3.3.7 Yara AB    (24.10, A-verksamhet) 

Yara AB bedriver terminalverksamhet vid Landskrona hamn (Petersson B-G 2012, pers. 

kom.). Mineralgödsel, som transporteras med fraktfartyg, tas emot och lossas till ett bulklager 

inom anläggningen. Denna mineralgödsel packas i säckar av diverse storlekar, och en del av 

denna lagras i tälthallar. En del av säckarna lagras dock utomhus på en avvattnad asfaltyta, 

där de placeras på pallar och täcks över med presenningar. Eftersom marknivån är drygt    

+2,0 m så bedöms inte en stigning av havsnivån till +1 m medföra någon påverkan på 

verksamheten. Vid högvattenstånd, då havsnivån stiger till mer än +2 m, kan detta orsaka 

vattensamlingar inom området vilket kan leda till att det lagrade mineralgödslet inom 

anläggningen kan komma i kontakt med vattnet och därmed bli obrukbart.  Inga förebyggande 

åtgärder har ännu genomförts i samband med dessa risker. En lämplig åtgärd anses vara att 

flytta terminalen till en ur översvämningssynpunkt säkrare plats. En sådan lösning bedöms 

vara möjlig och nödvändig för att kunna fortsätta att bedriva denna verksamhet i ett 

långsiktigt perspektiv (ibid). 
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3.3.8 Landskrona Hamn    (63.10, B-verksamhet) 

Verksamheten har en yta som sträcker sig drygt 1 km utmed kajkanten vid hamninloppet 

(Johansson M 2012, pers. kom.). Marknivån ligger på drygt +2,0 m, vilket betyder att denna 

yta endast blir påverkad vid vattenstånd över denna nivå. Inom anläggningsytan hanteras 

blyskärsten, skrot, gödsel samt spannmål (ibid). Blyskärstenen, som tas emot från Boliden 

Bergsöe, läggs upp på kajen i väntan på att lastas på fartyg som därefter transporterar denna 

vidare till Norge för slutförvaring (Malmquist P 2012, pers. kom.). Gödseln transporteras in 

till hamnen och lastas med transportband in i en lagerbyggnad inom anläggningen (Johansson 

M 2012, pers. kom.). Spannmål som tas emot på anläggningen placeras på transportband, 

varvid det lastas ombord på fartyg för vidare transport. Vid extrema vattenstånd kommer 

hanteringen av de nämnda varorna att påverkas i form av att lastning och lossning inte kan ske 

under dessa perioder. Fartygen kan inte ta sig in till kajen utan tvingas ankra utanför hamnen i 

väntan på en återgång till de normala vattennivåerna. Inom verksamhetsytan ligger en mindre 

elcentral, vilken står för strömförsörjningen till olika delar av anläggningen. Denna ligger 

nära kajkanten och på grund av dess position skulle den kunna bli översvämmad i de fall 

vattennivån når upp över kajkanten. I syfte att skydda elcentralen mot översvämning är en 

trolig lösning användandet av sandsäckar, vilka i så fall placeras runt byggnaden och därmed 

hindrar vattnet från att nå denna. I övrigt finns i dagsläget inga planer på att vidta några 

åtgärder framöver i samband med de beräknade framtida havsnivåerna (ibid). 

 

3.3.9 Boliden Bergsöe AB    (27.100, A-verksamhet) 

Marknivån inom Boliden Bergsöe AB:s verksamhetsområde ligger på +1,9 m (Ekberg J 2012, 

pers. kom.). I dagsläget har man ännu inte vidtagit några åtgärder i samband med framtida hot 

mot verksamheten som stigande havsnivåer kan komma att medföra. Ännu finns heller inga 

förslag på åtgärder som kan anses vara nödvändiga inför framtiden. Inom koncernen har man 

börjat undersöka tänkbara framtida effekter av klimatförändringar på denna verksamhet. 

Syftet med detta är att göra en bedömning av den påverkan som klimatförändringar kan 

tänkas medföra på de olika enheterna. Efterhand som identifiering av risker sker kommer en 

planering av åtgärder att genomföras. I dagsläget anser man inte att det föreligger några 

omedelbara risker eller hot mot verksamheten beträffande stigande havsnivåer (ibid). 
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3.3.10 Rohm and Haas Nordiska AB    (24.10, A-verksamhet) 

Den konstanta höjningen av havsnivån bedöms inte medföra några hot mot verksamheten, då 

denna befinner sig på strax under +3 m (Pettersson A-L 2012, pers. kom.). Ett möjligt 

scenario vore exempelvis att de befintliga dagvattenledningarna kan komma att påverkas; 

denna risk är emellertid inte utredd i dagsläget. Extrema vattenstånd med upp till +3 m skulle 

sannolikt medföra att verksamheten stannar av under dessa förhållanden då infartsvägarna blir 

översvämmade, vilket bland annat hindrar transport av råvarumaterial till anläggningen. De 

södra delarna av verksamhetsytan, vilka inrymmer kontorsbyggnader, personalutrymmen och 

verkstad, beräknas också att bli översvämmade vid dessa havsnivåer.  Produktionsbyggnaden 

och lagertankarna, bestående av råvaru- och färdigvarucisterner, är belägna inom de norra 

delarna av området.  Dessa beräknas därmed inte bli utsatta vid de aktuella högvattenstånden. 

Vad gäller risker och hot i samband med havsnivåhöjningarna, har dessa i dagsläget ännu inte 

diskuterats inom denna verksamhet (ibid). 

 

3.3.11 Hetvattencentralen i Landskrona    (40.50, B-verksamhet) 

Huvudproduktionsanläggningen är belägen på en höjd av +2,3 m, vilket gör att den kan 

komma att påverkas vid tillfälliga extrema vattennivåer på upp till + 3 m (Lindeberg J 2012, 

pers. kom.). Anläggningens distributionsnät är utformat med en modern kulvertteknik vilken 

inte släpper in vatten i systemet vid en eventuell översvämning. Ett antal underjordiska 

kammare som finns i nätet kan komma att påverkas vid en översvämning. Detta beräknas 

dock inte medföra någon påverkan på leveransen av värme till kunderna. Inom anläggningen 

finns även utsatta elektriska komponenter, högspännings- och lågspänningsdelar som kan 

skadas vid översvämning, vilket kan påverka värme- och elleveranserna till kunderna. 

Rökgasfläktarna och pumputrustningen inom anläggningen beräknas inte bli påverkade vid 

vattennivåer upp till +3 m. Det bränsle som används till el- och värmeproduktionen utgörs till 

85% av så kallat PTP-bränsle, bestående av plast, trä och papper, samt till 15% av flis. 

Flislagret står uppställt utomhus och är därmed oskyddat vid dessa extrema vattenstånd. Det 

dräneringsvatten som bildas vid hårdgjorda ytor inom anläggningen samlas upp i ett 

släckvattenmagasin innehållande en slamficka för avskiljning av partiklar i vattnet. Därefter 

leds detta vatten vidare till stadens ledningsnät. I dagsläget har ett nytt kraftvärmeverk 

planerats utifrån en beräknad stigande havsnivå upp till +2 m (ibid). 
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3.3.12 Trelleborgs återvinningscentral & Lilla Hammar återvinningscentral    (90.50, 

B-verksamheter)  

Till följd av Lilla Hammar återvinningscentrals placering intill kusten, medför en 

havsnivåhöjning på upp till +3 m vid extrema vattenstånd till att cirka hälften av 

verksamhetsytan blir översvämmad, då marknivån inom området är som lägst +1,7 m. 

Trelleborgs återvinningscentral är belägen drygt 700 m innanför kusten och marknivån inom 

området ligger på +2,2 m. Gemensamt för de båda anläggningarna är att all verksamhet inom 

dessa vid behov snabbt kan flyttas från det befintliga området till en annan plats (Mansfield C 

2012, pers. kom.). Även en sanering av området skulle kunna genomföras på kort tid. Tack 

vare denna mobilitet och dessa saneringsmöjligheter av området har Sysav, som ansvarar för 

de båda återvinningscentralerna, inte planerat för några åtgärder eller utvecklat någon 

långsiktig plan för att skydda de båda anläggningarna från att drabbas av översvämningar 

framöver (ibid). 

 

3.3.13 Styrolution Sweden AB    (24.10, A-verksamhet) 

Verksamheten är belägen på ett utfyllnadsområde med en marknivå på cirka +2,0 m (Carlsson 

M 2012, pers. kom.). Extrema vattenstånd med havsnivåhöjningar på upp till +3 m skulle 

medföra att hela anläggningen blir översvämmad. Detta innebär att produktionen kommer att 

tvingas avbrytas helt under dessa förhållanden. Cisterner innehållande lösningsmedel är 

belägna närmast kusten. Dessa är dock invallade och bedöms inte bli påverkade av vattnet. I 

dagsläget har man inte tagit ställning till förebyggande åtgärder i samband med 

havsnivåhöjningarna (ibid).  

 

3.3.14 Trelleborgs avloppsreningsverk    (90.10, A-verksamhet) 

Trelleborgs avloppsreningsverk ligger på cirka +2,3 m, vilket innebär att delar av 

anläggningsytan kan komma att översvämmas vid extrema vattenstånd (Thysell L 2012, pers. 

kom.). Detta förväntas leda till att utrymmen under marknivå blir drabbade av havsvatten som 

tränger in i dessa. Avloppsledningarna bedöms också att bli utsatta i form av havsvatten som 

tränger in i dessa under de extrema havsnivåerna. Möjliga framtida åtgärder i samband med 

de stigande havsnivåerna finns med som ett förslag i 2013 års budget. I dagsläget vidtas inga 

åtgärder ifall kommunen inte ställer krav på sådana (ibid). 
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3.3.15 Ystad Hamn Logistik AB    (63.10, B-verksamhet) 

Dagens befintliga kajer ligger på cirka +2,0 m, vilket medför att havsnivåhöjningar över 

denna nivå kan leda till översvämning inom verksamhetsområdet (Ejlertsson C 2012, pers. 

kom.). Nedgrävda ledningar kan komma att drabbas av det vatten som tränger in vid 

översvämningssituationer. De kemikalier som hanteras inom området kan lätt förflyttas vid 

höga vattenstånd vilket gör att dessa inte bedöms bli utsatta vid dessa situationer. Inga 

åtgärder har ännu vidtagits för att förebygga framtida hot mot verksamheten. Då dagens 

befintliga kajer i framtiden ska ersättas med nya så kommer dessa att byggas på en höjd av 

+2,5 m. Då kajerna har en beräknad livstid på cirka 50 år, beräknas detta vara en lämplig höjd 

sett under ett kortare perspektiv. En viktig aspekt som man inom verksamheten tar hänsyn till 

är att trycket från havsvattnet kommer att trycka på från hela kustlinjen och att det således inte 

räcker med att endast höja kajerna framöver, utan att det är nödvändigt att även titta på 

områden utanför verksamhetsgränserna.  I dagsläget är ännu inga övriga åtgärder inplanerade, 

utan det behöver först göras en grundlig förstudie (ibid).  

 

3.3.16 IMS Nonwoven AB    (17.10, B-verksamhet) 

Den södra delen av verksamhetsytan har en lägsta nivå cirka +3,0 m, vilket medför att 

extrema vattenstånd på upp till +3 m skulle medföra en ökad risk för översvämning av detta 

område (Zackrisson P 2012, pers. kom.). De hot som detta beräknas medföra mot 

verksamheten består av skador på diverse processutrustning. De gasoltankar samt nedgrävda 

el- och gasolledningar som existerar inom anläggningen beräknas kunna bli drabbade ifall de 

kommer i kontakt med vattnet i samband med de extrema havsnivåhöjningarna. Byggnaden 

inom verksamheten är försedd med pumpar, vilka ska kunna pumpa bort vatten vid mindre 

översvämningar. Vad gäller risk för påverkan på omgivningen är en tänkbar åtgärd att se över 

placering av vissa råvaror, exempelvis citronsyra och ammoniumklorid, som är lagrade i 

vattenkänsligt emballage. I dagsläget har ännu inga övriga åtgärder vidtagits i samband med 

de framtida stigande havsnivåerna (ibid). 

 

3.3.17 Simrishamns hamn    (63.10, B-verksamhet) 

Kajerna inom hamnen har en lägsta höjd på cirka +1,5 m (Witt C 2012, pers. kom.). Extrema 

vattenstånd, vilka leder till att havsnivåerna stiger över kajkanterna, bedöms innebära en 

negativ påverkan på reningsanläggningen inom hamnen. Inom denna anläggning sker 

underhåll av fartyg i form av tvätt, spolning samt blästring av båtskrov. Det tvättvatten som 

används till detta leds till reningsanläggningen genom en ränna i kajen. I det fall havsvatten 
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skulle skölja över rännan och därmed in i denna leder detta till att tvättvattnet blir 

oanvändbart. Spolmunstycket är försett med en spärr vilken hindrar spolning vid 

högvattenstånd. Redan i dagsläget finns restriktioner gällande tvätt av fartyg under perioder 

med kraftigt regn eller höga vattenstånd. En annan konsekvens som höga vattennivåer kan 

leda till är att mindre mängder olja, som genom spill från fartyg trängt in i kajutrymmen, 

bedöms kunna frigöras och spridas vid högvattenstånd. Inom verksamheten finns i dagsläget 

inga planerade åtgärder kring skydd mot stigande havsnivåer (ibid). 

 

3.3.18 Kiviks Musteri AB    (15.110, B-verksamhet)  

Företaget bedömer inte att den konstanta havsnivåhöjningen kommer att medföra några hot 

mot verksamheten (Grönberg B 2012, pers. kom.). Anläggningen ligger på +2,9 m. De hot 

som kan komma att uppstå vid högvattenstånd på upp till +3 m är att vissa av de nedgrävda 

dagvattenledningarna blir drabbade. De kemikalier som hanteras inom verksamheten, och 

som används vid det interna reningsverket, är redan invallade. I dagsläget har inga åtgärder 

vidtagits i samband med de framtida stigande havsnivåerna. Inom företaget arbetas aktivt med 

kommunikation kring dessa framtida tänkbara hot mot verksamheten samt kring lämpliga 

åtgärder inför framtiden (ibid). 

 

3.3.19 Kiviks ARV    (90.10, B-verksamhet) 

Avloppsreningsverket i Kivik är beläget på +1,9 m (Ohlin J 2012, pers. kom.). Runt 

anläggningen finns i dagsläget skyddsbarriärer med en höjd på +1-1,2 m. Ifall havsnivåerna 

skulle stiga över dessa nivåer så skulle främst de blåsningsmaskiner, som finns inom 

anläggningsområdet, bli utsatta. Dessa används till den biologiska reningen, vilken därmed 

skulle bli nedsatt. Detta skulle i så fall innebära att ett nytt system behöver installeras. De 

nedgrävda ledningarna bedöms inte påverkas av stigande havsnivåer. De kemikalier som 

används inom verksamheten förvaras alltid i tillförslutna behållare och kan flyttas vid behov. 

Eventuella åtgärder som kan bli aktuella framöver, beroende på framtida förändring av 

havsnivåerna, är en omlokalisering av verksamheten eller en omledning av avloppen till annat 

reningsverk (ibid). 
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3.3.20 Stora Enso AB    (21.10, A-verksamhet) 

Marknivån inom detta område ligger på +2,0 m. En konstant havsnivåhöjning på upp till +1 m 

skulle innebära att delar av utlastningsplanen blir översvämmad, vilket skulle kunna leda till 

begränsade möjligheter till leveranser av varor från anläggningen (Petersson O 2012, pers. 

kom.). Underjordiska ledningar och källarutrymmen beräknas bli drabbade vid stigande 

havsnivåer. Extrema vattenstånd beräknas medföra att delar av anläggningen, bland annat 

avloppsvattenreningen, blir översvämmade. Detta skulle i sådana fall innebära 

produktionsstopp inom verksamheten. De åtgärder som hittills har vidtagits med avseende på 

riskerna kring stigande havsnivåer är placeringen av gasol- och kemikaliecisterner samt 

aktivslamanläggningen, då dessa är belägna på en högre nivå inom verksamhetsytan. I 

dagsläget finns inga andra planerade åtgärder. Detta motiveras med det långa tidsperspektivet 

gällande havsnivåhöjningarna. Inom den framtida utvecklingen av verksamheten, vid 

exempelvis expandering av denna, ska aspekterna kring de förändrade havsnivåerna tas 

hänsyn till (ibid). 

 

4. Översvämningsproblematik i Holland 

4.1 Bakgrund 

Det låglänta deltalandskapet i Holland gör landet sårbart för översvämningar vid höga 

havsnivåer (The 2011 Delta Programme, 2010). En bidragande faktor till landets utsatta läge 

är också den landsänkning som sker på grund av sättningar i marken. Landsänkningen 

varierar inom landet men uppgår som mest till 4 mm om året (ibid). De lerlager som är 

allmänt förekommande i marken i regionen ger upphov till sättningar, på grund av trycket från 

ovanliggande jordlager, vilket leder till landsänkningen (van Alphen J 2012, pers. kom.). 

Dessa faktorer leder till att uppemot 60% av den totala ytan är översvämningshotad, inklusive 

landets ekonomiska centrum (The 2011 Delta Programme, 2010). Cirka 9 miljoner av landets 

totala befolkning bor inom de områden som drabbas vid dessa översvämningar (van Alphen J 

2012, pers. kom.). Flera svåra översvämningar har tidigare inträffat, bland annat den stora 

översvämningskatastrofen år 1953, vilken skördade drygt 1 800 offer och bidrog till att fler än 

100 000 människor blev hemlösa (The 2011 Delta Programme, 2010). Denna naturkatastrof är 

anledningen till bildandet av den så kallade Deltakommissionen (van Alphen J 2012, pers. 

kom.).  
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4.2 Deltakommissionen 

Deltakommissionen, The Delta Programme, är ett nationellt program i vilken regeringen, 

provinserna, kommunerna och vattenmyndigheterna arbetar tillsammans med näringslivet och 

kunskapsinstitutionerna under kommissionsledningen (The 2011 Delta Programme, 2010). 

Målsättningen med de projekt som kommissionen bedriver är att utgöra ett skydd mot 

översvämningar inom utsatta områden, såväl i dagsläget som för kommande generationer, 

samt att säkerställa försörjningen av dricksvatten (ibid). All verksamhet som bedrivs av 

Deltakommissionen finansieras av de ovan nämnda myndigheterna (Government of the 

Netherlands, 2012). Deltakommissionen presenterar sitt program för det kommande året, 

vilket sker i samband med riksdagens öppning (ibid). Då kommissionens verksamhetsplan 

uppdateras för varje år underlättas anpassning av verksamheten beroende på landets rådande 

situation (The 2011 Delta Programme, 2010). 

 

Kommissionens arbete kan delas in i ett kortsiktigt och ett långsiktigt tidsperspektiv (The 

2011 Delta Programme, 2010). Det kortsiktiga perspektivet innefattar pågående projekt som 

beräknas att bli färdigställda under de närmaste åren. Exempel på sådana är förstärkning av 

befintliga vallar samt det så kallade ”Sand Motor”-projektet som beskrivs längre fram. Det 

långsiktiga arbetet innefattar anpassningsåtgärder inför framtiden. En indelning av detta 

arbete i nio områden har tagits fram i syfte att utveckla strategier inför ett långsiktigt 

perspektiv. Dessa strategier ska vara färdiga fram till år 2014, varefter de olika projekten ska 

bedrivas fram till år 2050 (ibid). Dessa nio områden är följande: 

 

1. Säkerhet: Fortsatt utveckling av befintliga åtgärdsprogram för skydd mot 

översvämningar samt utbyggnad av skyddsvallar. 

2. Dricksvatten: Detta område behandlar frågor kring den framtida 

dricksvattenförsörjningen; hur det framtida behovet av vattnet ska säkerställas. 

3. Tätortsbebyggelse: Detta arbete bygger på de nationella politiska planprogrammen för 

fortsatt utveckling och klimatanpassning av bebyggda områden. 

4. Sydvästra deltaområdet: Framtagande av en långsiktig åtgärdsplan för bevarandet av 

detta deltaområde. 

5. Rhinemynningen: Val av lämplig åtgärdsplan för översvämningsrisker samt 

dricksvattenförsörjningen inom Rhine-Meusedeltat. 
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6. Floder: Framtagande av långsiktig åtgärdsplan för säkerhet för områden kring Rhine- 

och Meusefloderna. Detta är en vidareutveckling av de tidigare nämnda åtgärderna 

beträffande utrymme för floder.  

7. Ijsselmeerregionen: Framtagande av åtgärdsplan i syfte att skydda Ijsselmeersjön, som 

är en viktig dricksvattenkälla, från framtida översvämning i samband med 

havsnivåhöjningar.  

8. Kuster: Utveckla hållbara strategier för att skydda kustområden i samband med 

klimatförändringarna. 

9. Waddenregionen: Forskning kring ett långsiktigt skydd av Waddenregionen samt 

studerande av tänkbara effekter som klimatförändringarna kan medföra på 

Waddensjön. 

 

Nedan följer en kort beskrivning av två pågående projekt i Holland. Det första innefattar en 

vallkonstruktion vid kusten och det andra är en återföring av kustsand vid områden där sanden 

förts bort av havsvattnet. 

 

4.3 Scheveningen boulevard 

Haags kuststräcka, Scheveningen, är ett av de områden som hotas vid översvämningar, så 

kallade ”weak points”, som utpekats av regeringen (Hoogeveen R 2012, pers. kom.). Mot 

slutet av år 2009 påbörjades ett projekt som går ut på att höja marknivån inom området, en 

total sträcka på cirka på cirka 2 km (Den Haag, 2012). Arbetet går även ut på att bredda 

strandsträckan, för att på så sätt successivt minska vågornas energi innan dessa når vallen 

(Hoogeveen R 2012, pers. kom.). Vid denna breddning beräknas cirka 2,6 miljoner m
3
 sand 

användas. Eftersom Scheveningen är ett välbesökt område, främst under sommaren, var det 

kommunens önskan att anlägga ett gång- och trafikstråk ovanpå själva vallen. Denna kommer 

således att bli övertäckt till stor del med asfaltbanor samt med grönytor inåt land (Figur 11) 

(ibid). The Delfland Water Board, en av de 27 vattenmyndigheterna i Holland, som bland 

annat ansvarar för vallar kring kustområden, är ansvarigt för detta projekt (Delfland Water 

Board, 2012). Projektet, som pågår etappvis, beräknas vara färdigtställt under år 2013 (Den 

Haag, 2012).  
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Figur 11. Nya gång- och trafikstråk har byggts ovanpå den nya vallen vid Scheveningens kust. 

Källa: DPI Animation House, 2012 

 

4.4 The Sand Motor 

Deltakommissionen ansvarar, tillsammans med regeringen, för det så kallade ”Sand Motor”-

projektet (Rijkswaterstaat and the province of South Holland, 2012). Detta pilotprojekt, som 

pågår sedan år 2011, har som syfte att fylla ut kusten vid Zuid Holland-provinsen med ny 

sand vid de områden där havet transporterat bort delar av den tidigare sanden (ibid). Ett 

sandområde, bestående av drygt 22 miljoner m
3 

sand, anlades under år 2011 vid landets södra 

kustområde (Figur 12) (Hoogeveen R 2012, pers. kom.). Sanden hämtades med hjälp av 

fartyg, genom muddring av havsbotten utmed kusten (Rijkswaterstaat and the province of 

South Holland, 2012). Förhoppningen är att denna ska spridas ut successivt, med hjälp av 

vind, vågor och havsströmmar, utmed kusten och därmed fylla ut denna med ny sand (ibid). 

Denna naturliga spridning av sanden har fördelen att en aktiv sandutfyllnad inom 

strandområdet inte kommer att vara nödvändig under de kommande 20 åren från anläggandet 

av sandområdet (Hoogeveen R 2012, pers. kom.). Detta projekt är det första i sitt slag; ifall 

det leder till önskade resultat är det meningen att man ska kunna genomföra liknande projekt 

även på andra ställen (Rijkswaterstaat and the province of South Holland, 2012).  
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Figur 12. Kartan visar det område där sandmassorna placeras, för att successivt spridas ut och 

fylla kusten med ny sand. Till höger syns en bild på själva sandområdet. 

Källa: Sand Motor Information Centre, 2012 

 

5. Diskussion 

Denna undersökning har visat på en varierande medvetenhet kring tänkbara hot från framtida 

stigande havsnivåer, vid de olika studerade verksamheterna. Ett antal av verksamheterna ser 

inga potentiella hot i dagsläget och har ännu inga planerade åtgärder kring detta. Kemira 

Kemi AB är ett exempel på en större verksamhet som inte ser några hot mot den egna 

verksamheten i dagsläget men vid vilken man anser att man på längre sikt bör ha med dessa 

aspekter i verksamhetsplaneringen vid exempelvis nyetablering av fabriker och annan 

bebyggelse inom det egna området. Verksamheten lyfter även fram den ekonomiska aspekten 

då man nämner att kostnaderna kring åtgärder ska baseras på de förväntade konsekvenser som 

havsnivåhöjningarna leder till. Tänkbara tillfälliga högvattenstånd, som kan uppstå även i 

dagsläget och som kan leda till skador av mindre omfattning inom verksamhetsområdet, anses 

inte motivera beslut att vidta åtgärder. Denna verksamhet är, tillsammans med Trelleborgs 

avloppsreningsverk, de enda verksamheterna som nämner ekonomiska aspekter i samband 

med tänkbara åtgärder, vilket tyder på att medvetenheten kring hot från havsnivåhöjningar är 

högre inom dessa, jämfört med andra verksamheter i undersökningen.  

 

Undersökningen visar att de flesta av de studerade verksamheterna ser hot från tillfälliga 

extrema vattenstånd; endast fyra av verksamheterna ser i dagsläget potentiella hot i samband 

med den konstanta havsnivåhöjningen. Samtliga av verksamheterna är belägna högre än +1 m 

över havet och kommer därmed sannolikt inte att översvämmas vid denna nya havsnivå. Det 

är viktigt att beakta aspekterna kring hur grundvattnet påverkas i samband med den konstanta 
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havsnivåhöjningen. Ett flertal av verksamheterna har befintliga utrymmen under marknivå 

och nedgrävda ledningar. Därför bör närmare studier kring huruvida dessa riskerar att 

påverkas vid en stigande grundvattennivå genomföras.  

 

De i uppsatsen presenterade scenarierna gäller de havsnivåhöjningar som förväntas inträffa 

mot slutet av detta århundrade. Aspekter kring extrema vattenstånd är däremot viktiga att 

beakta redan nu, då dessa kan inträffa redan i dagsläget. Enligt de beräknade havsnivåerna vid 

mätstationerna är dessa extrema vattenstånd inte tillräckliga för att översvämma ytorna vid de 

olika verksamheterna. Då dessa dessutom har en beräknad återkomsttid på 100 år så bedöms 

de inte utgöra någon sannolik påverkan i dagsläget. Det är viktigt att ta hänsyn till att SMHI:s 

beräkningar grundas på antagandet att lokala effekter främst vad gäller vindhastigheter 

kommer att motsvara dagens förhållanden (se avsnitt 1.1.7), och att dessa vindförhållanden 

därmed är viktiga att fortsätta studera framöver.  

 

Trots att vattennivåerna vid extrema vattenstånd i dagsläget enligt nuvarande beräkningar inte 

kommer att stiga i tillräcklig omfattning för att översvämma verksamhetsytorna, kan det ändå 

föreligga potentiella hotscenarier. I undersökningens inledande del beskrivs Adventsstormen 

från hösten år 2011. Anledningen till att denna storm valdes att studeras närmare var de 

konsekvenser som denna gav upphov till under den period som den varade. De uppmätta 

havsnivåerna uppgick som högst till drygt +1,6 m över medelvattenståndet, men de starka 

vindarna gav upphov till höga vågor som bland annat ledde till att stenblock på flera hundra 

kilo vardera lossnade från en skyddsmur med en höjd på +4 m. Adventsstormen visar bland 

annat på vikten av att ta hänsyn till de vågor som kraftiga vindar under en storm kan ge 

upphov till. Vindriktningen i samband med de stormar som drar in över Skåne är oftast västlig 

till sydvästlig, vilket innebär att de högsta havsnivåerna vid extrema vattenstånd bör vara som 

störst i de västliga kustområdena. De beräknade havsnivåer som presenteras i Tabell 2 är 

mycket riktigt också högst vid mätstationer belägna utmed västkusten. De beräknade värdena 

för havsnivåerna inom Ystadområdet visar på höga havsnivåer även utmed sydkusten, vilket 

motiverar fortsatta studier av extrema havsnivåer inom länets olika kustområden. 

 

Översvämningskarteringarna och de presenterade värdena för de framtida havsnivåer i Skåne 

baseras i denna undersökning på SMHI:s senaste klimatanalys från år 2011. Klimatanalysen 

baseras i sin tur på nyare klimatforskning som har tillkommit efter IPCC:s senaste 

klimatrapport från år 2007. Det är viktigt att beakta möjligheten att klimatforskningen kan 
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komma att presentera nya siffror som visar att havsnivåerna stiger fortare än tidigare beräknat. 

Ifall kommande studier kring landisarnas isavsmältning skulle påvisa ytterligare 

accelerationer skulle detta kunna innebära att havsnivåerna stiger snabbare än beräknat.  

 

5.1 Förslag till framtida undersökningar  

Denna uppsats kan betraktas som en inledande undersökning i form av kartläggning av de 

kustnära verksamheter inom Skåne som kan komma att drabbas vid stigande havsnivåer samt 

av hur medvetenheten kring dessa frågor i dagsläget ser ut inom de studerade verksamheterna. 

Vidare undersökningar bör ta med aspekter som erosionsrisker och grundvattenhöjning till 

följd av stigande havsnivåer, främst med avseende på den konstanta höjningen. Detta kräver 

kännedom om markförhållandena inom respektive område i syfte att kunna undersöka 

förutsättningarna för förändrade grundvattennivåer. Då flertalet av verksamheterna är belägna 

på utfyllnadsmark är det dessutom viktigt att undersöka vilka potentiella föroreningar som 

kan finnas i dessa markområden. Även de naturliga markförhållandena, inom de områden där 

övriga verksamheter är belägna, bör studeras med hjälp av markprover för att lokalisera 

eventuella föroreningar från exempelvis spill och läckage i samband med bedrivande av 

verksamheten. Då denna undersökning endast har fokuserat kring hot och påverkan från 

havsvatten i kustområden, bör man i samband med kommande studier även undersöka 

eventuella hot och möjlig påverkan från vattenståndshöjningar i vattendrag som mynnar vid 

kusten. 

 

I undersökningen har endast de verksamheter som ingår inom Länsstyrelsens tillsyn studerats. 

Då den inledande kartläggningen av verksamheterna visade att nästan tre fjärdedelar av de 

hotade verksamheterna är utanför Länsstyrelsens ansvar är det viktigt att undersöka även 

dessa. En intressant aspekt vore att undersöka huruvida dessa verksamheter, varav flertalet 

sannolikt har begränsade resurser, anser möjligheterna att vidta nödvändiga åtgärder för att 

skydda den egna verksamheten mot havsnivåhöjningar mer begränsade.  

 

Denna undersökning behandlar endast de verksamheter som, enligt framtagna 

översvämningskarteringar i WebbGIS, blir täckta av havsvatten i någon omfattning. Det vore 

intressant att i vidare undersökningar inkludera även sådana kustnära verksamheter vars 

anläggningar är belägna på högre nivåer men som kan ha ledningar av olika slag nedgrävda på 

en låg nivå vilket gör att dessa kan påverkas av stigande grundvattennivåer.  
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Ett annat förslag vore att genomföra närmare undersökningar kring vilken indirekt påverkan 

havsnivåhöjningarna har på de utsatta verksamheterna. Vid undersökningen av 

Västhamnsverket framkom ett tänkbart hot i form av sprickskador på lagerutrymmet för 

träpellets, till följd av volymökning hos detta högabsorberande material, vid översvämning. 

Inom denna verksamhet nämndes även risken för sättningar i mark som kan uppstå vid 

översvämningar, vilket kan påverka markstabiliteten och på längre sikt bidra till skador på 

nedgrävda ledningar. Det kan även vara av intresse att undersöka vilka andra indirekta 

konsekvenser skulle kunna uppstå i samband med havsnivåhöjningarna.  

 

Inom verksamheter som Kemira Kemi AB och Trelleborgs avloppsreningsverk har man 

diskuterat kring hänsyn till framtida krav från myndigheter. Länsstyrelsen har, som tidigare 

nämnts, bland annat ett ansvar för hälso- och säkerhetsfrågor i kommunernas 

bebyggelseplanering. Därmed finns möjligheter att ställa krav på nödvändiga åtgärder i syfte 

att skydda miljöfarliga verksamheter och deras omgivning från havsnivåhöjningar. Dessa 

aspekter är viktiga att beakta vid exempelvis framtida prövningar av nya verksamheter eller 

ändringar inom befintliga sådana.  

 

Besöket i Holland gav bland annat inblick i vilka lösningar som är under utveckling i syfte att 

skydda kusterna från översvämning och erosion. Den vall som är under uppförande i 

strandområdet i Scheveningen är ett intressant exempel på en innovativ lösning i vilken man 

kombinerar nyttan av en nödvändig åtgärd med att göra området mer attraktivt genom att 

utveckla gång- och trafikstråk samt anlägga grönytor ovanpå vallen. Det vore intressant att 

studera ifall det finns möjligheter till liknande lösningar i Skåne vid de vallkonstruktioner som 

planeras att uppföras längre fram i tiden. ”Sand Motor”-projektet, som startade år 2011, kan 

jämföras med den strandfodring som sker vid kusten i Ystad. Projektet i Holland, som sker i 

en betydligt större skala, har liksom strandfodringen vid Ystadkusten syftet att skydda 

kustområdet mot erosion. 

 

Det är viktigt att beakta de samhällsfunktioner som kan påverkas då verksamheterna i 

undersökningen blir drabbade av stigande havsnivåer. Flera av dessa verksamheter utgörs av 

anläggningar för rening av avloppsvatten. I de fall dessa drabbas i form av skador på 

exempelvis nedgrävda ledningar eller annan utrustning skulle en tänkbar konsekvens kunna 

vara att det sker en bräddning av avloppsvattnet, vilket leder till att detta leds ut i recipienten 

orenat eller endast delvis renat. Detta skulle i så fall kunna innebära negativa konsekvenser 
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för bland annat de arter som befinner sig i dessa områden. En annan viktig aspekt är, som 

tidigare nämnts, risker för spridning av främst diverse föroreningar i mark och vidare 

transport av dessa till närliggande omgivning. Då det genom denna undersökning framkom att 

det vid flertalet av verksamheterna saknas kunskaper kring eventuell negativ påverkan på 

omgivningen utanför de egna verksamhetsytorna, är det av vikt att bedriva vidare 

undersökningar kring dessa frågor. Därefter kan man få en heltäckande bild av vilken negativ 

miljöpåverkan som kan uppstå som en konsekvens av att de miljöfarliga verksamheterna 

drabbas av stigande havsnivåer till följd av ett varmare klimat.   

 

6. Slutsatser 

Denna undersökning har fokuserat på hur tillståndspliktiga verksamheter runt Skånes kuster 

kan komma att påverkas av höjda havsnivåer till följd av framtida klimatförändringar. 

Kartläggningen, som baserades på Länsstyrelsens översvämningskartering, visar att 25 

verksamheter inom Länsstyrelsens tillsynsansvar är belägna inom områden som beräknas bli 

drabbade vid havsnivåhöjningar på +1 m respektive +3 m mot slutet av detta århundrade. 

Dessa nivåer används i översvämningskarteringen och anger de framtida övre gränserna för 

den konstanta havsnivåhöjningen samt de extrema havsnivåerna vid högvattenstånd. 

Undersökningen visar att påverkan från dessa havsnivåhöjningar skiljer sig mellan de olika 

verksamheterna beroende på faktorer såsom typ av verksamhet samt placering av denna med 

avseende på närhet till kusten samt höjd över havet.  

 

I dagsläget föreligger en osäkerhet vid flera av de undersökta verksamheterna kring tänkbar 

påverkan på den egna verksamheten vid havsnivåhöjningar. De hot som identifierats i nuläget 

handlar främst om materiella skador på utrustning samt tillfälliga avbrott i bedrivandet av 

verksamheten, vid situationer då det uppstår extrema vattenstånd. Av de undersökta 

verksamheterna är det endast ett fåtal som anser att en konstant höjning av havsnivån med +1 

m kan medföra hot på den egna verksamheten. Undersökningen visar även att man vid endast 

en av dessa verksamheter, Simrishamns hamn, identifierat möjlig påverkan på närliggande 

omgivning i de fall den egna verksamheten drabbas av höjda havsnivåerna. 

 

Det föreligger skillnader mellan de olika verksamheterna kring hur man arbetar med frågor 

gällande hot och påverkan på den egna verksamheten vid stigande havsnivåer. De flesta av 

verksamheterna ser dessa hotscenarier som avlägsna med tanke på det långa tidsperspektivet 

kring de beräknade höjningarna av havsnivåerna. Dessa har i dagsläget inte tagit några beslut 
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beträffande förebyggande åtgärder i syfte att skydda den egna verksamheten; dessa frågor 

avser man behandla i den framtida verksamhetsplaneringen. Några av verksamheterna i 

undersökningen har dock beslutat om åtgärder som anses vara nödvändiga som skydd mot 

höjda havsnivåer, och ett fåtal av verksamheterna har redan utvecklat diverse skydd mot 

effekterna av dessa havsnivåhöjningar.  

 

Den del av undersökningen som handlar om hur man arbetar med frågor kring 

havsnivåhöjningar i Holland visar på en hög medvetenhet beträffande dessa. I dagsläget pågår 

ett flertal projekt som syftar till att skydda landets kuster. Vidare bedrivs ett nationellt 

samarbete, med såväl ett kortsiktigt som långsiktigt perspektiv, inom vilket diverse 

förebyggande åtgärder och anpassningsåtgärder planeras och genomförs.  
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Bilder i text 
 

Figur 1: University of East Anglia, Climatic Research Unit, 2012. 

http://www.cru.uea.ac.uk/cru/info/warming/, hämtad 2012-06-26. 

 

Figur 9: Sydskånes avfallsaktiebolag, 2012. 

 

Figur 10: Trelleborgs Hamn AB, 2012. 

 

Figur 11: DPI Animation House, 2012. http://www.zootz.nl/paginas/view/26, hämtad 2012-04-15.  

 

Figur 12: Sand Motor Information Centre, 2012. Besökt 2012-03-13. 
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Bilaga 1: Diskussionsunderlag inför platsbesök 

 

Inledning  

I dagsläget är klimatförändringen numera ett erkänt faktum. Utsläppen av växthusgaser, som 

globalt sett har ökat sedan industrialismen vid mitten av 1800-talet, bidrar till att förstärka 

växthuseffekten vilket leder till ett varmare klimat. Klimatforskning visar på att havsnivåerna 

till följd av det varmare klimatet kan komma att stiga till uppemot +1 m, mot slutet av detta 

århundrade. Vid extrema vattenstånd, som kan uppkomma vid stormsituationer, kan dessa 

havsnivåer uppnå en höjning på uppemot +3 m. De extrema vattenstånden som i dagsläget har 

en återkomsttid på 100 år beräknas mot slutet av detta århundrade inträffa oftare än vartannat 

år. 

 

Skåne är ett låglänt landskap vid vilket landhöjningen är lägre än vid de nordligare delarna av 

landet efter den senaste istiden. Effekterna av de stigande havsnivåerna kommer således att bli 

som mest märkbara i denna södra del av landet. De översvämningar som dessa 

havsnivåhöjningar ger upphov till kommer att drabba utsatta kustområden i varierande 

omfattning.  

 

Diskussionsfrågor 

 

Nuläge 

 Finns det i dagsläget någon form av skydd mot stigande havsnivåer, för 

verksamhetsområdet, exempelvis höjda marknivåer, vallar av sand eller jord eller 

dylikt? 

 Har ni hittills vidtagit andra åtgärder i samband med detta? 

 

Framtid 

 Har ni tagit med aspekter relaterade till riskerna med stigande havsnivåer i planeringen 

inför framtida utvecklingen av verksamheten? 

 

Hot från stigande havsnivåer 

 Vad ser ni som de största hoten från de stigande havsnivåerna, såväl kortsiktigt (+3 m) 

som långsiktigt (+1 m), mot verksamheten i sin helhet? Se bifogad 

översvämningskartering för verksamhetsområde 
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 Finns det någon specifik del av verksamheten som skulle kunna bli extra utsatt för 

risker i samband med stigande havsnivåer, exempelvis yta, cisterner med miljöfarliga 

ämnen, med mera? 

 Finns det några övriga hot som de beräknade havsnivåhöjningarna skulle kunna 

medföra på verksamheten? 
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Bilaga 2: Branschkoder enligt bilagan till Förordning om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 

 

90.320 Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är 

större än 10 000 ton per kalenderår.  

 

90.10 Avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler än 2 000 personer eller som 

tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 

personekvivalenter. 

 

27.20 Anläggning för  

1. produktion av järn eller stål (primär eller sekundär produktion), eller 

2. behandling av järnbaserade metaller genom varmvalsning 

 

40.40 Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 300 

megawatt. 

 

63.10 Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350 ton. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  

1. hamn för Försvarsmakten, eller 

2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår 

 

90.100 Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna annat avfall än farligt 

avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning av avfall för 

byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240 (animaliska biprodukter) 
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24.10 Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka 

1. organiska ämnen, 

2. kloralkali, eller 

3. mer än 100 000 ton andra oorganiska ämnen än kloralkali per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillverkning av ytaktiva ämnen  

(tensider), bindemedel för färg och lack samt bränsle ur vegetabiliska eller 

animaliska oljor 

 

27.100 Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive 

framställning av legeringsmetall, för en produktion av mer än 1 000 ton bly eller kadmium 

per kalenderår. 

 

40.50 Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 50 

megawatt. 

 

90.50 Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle 

uppgår till  

1. mer än 5 ton oljeavfall, 

2. mer än 30 ton blybatterier, 

3. mer än 100 ton elektriska eller elektroniska produkter, 

4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller 

5. mer än 1 ton annat farligt avfall. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller 

inte 

1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, eller 

2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det  

bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas 

 

17.10 Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 2 500 ton fibrer eller textilier 

per kalenderår. 
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15.110 Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller 

grönsaker för en produktion baserad på 

1. mer än 25 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av 

vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 

90.10, eller 

2. mer än 10 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av 

vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt 

enligt 90.10 

 

21.10 Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller andra fibrösa material 

eller av mer än 10 000 ton returfibermassa per kalenderår. 
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Bilaga 3: Frågeformulär till berörda verksamheter 

 

 Vid vilken nivå över havet ligger er verksamhet? 

 Hur ser ni inom er verksamhet på de hot som stigande havsnivåer, som en följd av ett 

varmare klimat, kan ge upphov till? 

- Kortsiktigt perspektiv: en höjning på upp till +3 m vid högvattenstånd? 

- Långsiktigt perspektiv: en konstant höjning på upp till +1 m? 

 Finns det någon specifik del av verksamheten som skulle kunna bli extra utsatt för 

risker i samband med stigande havsnivåer? 

- Behållare exempelvis cisterner innehållande kemikalier eller andra miljöfarliga 

ämnen 

- Nedgrävda ledningar som kan skadas 

- Källarutrymmen eller övriga utrymmen under marknivå 

- Övrigt 

 Har ni hittills vidtagit några åtgärder i förebyggande syfte inför dessa hot? I så fall 

vilka? 

 Avser ni i er verksamhetsplanering att vidta åtgärder framöver, med anledning av de 

beräknade stigande havsnivåerna? 

 Finns det någon tänkbar påverkan på närliggande omgivning i de fall er verksamhet 

blir drabbad av de stigande havsnivåerna? 
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Bilaga 4: Översvämningskarteringar för besökta verksamheter. Mörkblå 

färg visar en havsnivåhöjning med +1 m och rosa färg med +3 m. 

4A. Kemira Kemi AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemira Kemi AB vid dagens havsnivå. 
 

 

 

                                       

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemira Kemi AB vid en havsnivåhöjning med +1 m. 
 

 

 

 

 

                                         

                                         

 

 

 

 

 

 

 

Kemira Kemi AB vid en havsnivåhöjning med +3 m. 
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4B. Spillepeng avfallsanläggning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spillepeng avfallsanläggning vid dagens havsnivå. 
 

 

 

                                       

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spillepeng avfallsanläggning vid en havsnivåhöjning med +1 m. 
 

 

 

 

 

                                         

                                         

 

 

 

 

 

 

 

Spillepeng avfallsanläggning vid en havsnivåhöjning med +3 m. 
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4C. Trelleborgs Hamn AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trelleborgs Hamn AB vid dagens havsnivå. 
 

 

 

                                       

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trelleborgs Hamn AB vid en havsnivåhöjning med +1 m. 
 

 

 

 

 

                                         

                                         

 

 

 

 

 

 

 

Trelleborgs Hamn AB vid en havsnivåhöjning med +3 m. 
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