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Beslut om planuppdrag

Begäran om planbesked, Aspa 2:8 Oxelösunds kommun,
Södermanlands län

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås lämna positivt planbesked och ge Miljö-
och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja ett detaljplanarbete för
rubricerat område.

2. Sammanfattning
Den 3 december 2019 inkom Oxelösunds kommun genom Mark- och exploatering (MEX)
med en begäran om planbesked för detaljplanering av arrendetomterna vid Aspa & Aspa
Gård grundat i ett KS-beslut 2019-10-23 §7. Laga kraft bedöms tidigast till kvartal 3 2021.

Detaljplanens syfte är att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling och permanentning
av sommarstugeområdet Aspa och Aspa gård. Ytterst grundar sig planbeskedsansökan i
en politisk vilja att omvandla arrenden till fastigheter som sedan erbjuds till arrendatorer.
Fastigheten Aspa 2:8 ägs av Oxelösunds kommun och rymmer idag 37 arrenden för
fritidshus, varav 15 stycken ute på den med träbro/brygga förbundna ön Duvholmen.
Duvholmen bedöms efter den inledande undersökningen om betydande miljöpåverkan,
som samråtts med Länsstyrelsen och Oxelö Energi, inte vara lämplig för detaljplanering.

Undersökningen identifierar en rad osäkerhetsfaktorer gällande lämpligheten i att
detaljplanera för permanentbostäder vid Aspa. År 2008 vann detaljplanen för Norra
Infarten till SSAB och ny industrimark bara 250 meter från Aspa (Brannäsvägen) laga
kraft. När dessa tas i bruk kan bullernivåerna i kringområdena förväntas öka, liksom
närheten till farligt gods-transporter. Därtill bevakar Länsstyrelsen riksintresseområden för
kraftvärmeproduktion och ytterligare hamnläge på Brannäs.

År 1999 vann områdesbestämmelser med utökad lovplikt för alla bostäder på Brannäs
laga kraft, med syftet att inte försvåra för en framtida omvandling till industriområde. En
detaljplanering av Aspa innebär att fastighetsvärdena och antalet boende stiger i industrins
närområde, samtidigt som privatpersoners position stärks jämtemot industriella intressen.

Även översvämning av tillfartsvägar är en riskfaktor i området. Detta bekräftas inte minst
av det rekordhöga havsvattenståndet som observerades den 26 februari i år, vilket helt
skar av vägförbindelsen fram mot Duvholmen och tillfälligt omvandlade fältet mellan Aspa
och Aspaleden till en våtmark. Samma högvatten (91 cm över det normala) förväntas
enligt en rapport från Länsstyrelsen, på grund av klimatförändringen, att år 2100 motsvara
nivån 146 cm över det normala år 2019. Detaljplanens genomförbarhet får visa sig genom
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fortsatt utredning.

3. Ärendet
Undersökningsområdet:

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har valt att i undersökningsområdet omräkna
nästan all mark mellan Granliden och SSAB:s mark på Brannäs, så att området ses i ett
större sammanhang.

Nuläge för arrendena:

Aspa/Duvholmen är ett område med enkel boendestandard och vatten- och avlopp löses
idag genom olika enskilda-, ofta bristfälliga lösningar. Arrendena har aldrig varit avsedda
som permanentbostäder, något som också gäller de byggnader vid Aspa Gård som
Kustbostäder hyr ut, vilka konstaterats ha en särskilt låg standard.

Detaljplan för Norra Infarten till SSAB:

Avståndet till Aspa från industriområdet (J) är som minst 250m.
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Riksintressen i urval:

Ute på Brannäs finns riksintresse-områden för hamn och kraftvärmeproduktion och Strandstuviken Natura2000-
område syns direkt norr om kommungränsen.

En undersökning om betydande miljöpåverkan har tagits fram och samråtts med
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen anser att syftet är otydligt, vilket gör det svårt för dem att
bedöma miljöpåverkan av detaljplanen. Hela Oxelösund omfattas av riksintresse för
högexploaterad kust, varför ny bebyggelse endast ska tillkomma genom förtätning och nära
redan befintlig. Det finns även ett riksintresseområde för hamn och kraftvärmeproduktion
ute på Brannäs vars anslutningsvägar skulle hamna nära planområdet.

Översvämningsrisk

Kartan visar i mörkblått
utbredningen vid +105 cm (95,1 cm över det normala), den statistiska 100-årsnivå för vattenståndet i havet år
2012. I ljust blått syns hur Brannäsvägen svämmar över vid +200 cm vattenstånd.
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Högvattnet 2020-02-26 nådde 91 cm över det normala, vilket motsvarar 96 % av en
beräknad 100-årshändelse som statistiskt sett återkommer oftare än vart 5:e år år 2100. År
2100 förväntas även havets normala nivå stigit med 55 cm till höjden +65 cm i Oxelösund.

En klimatsäkrad väg till planområdet och en hamnanläggning på Getnäsudden bedöms
förutsätta att dessa ansluts till den planerade Norra Infarten till SSAB.

Avvägning
Att sälja byggrätter vid Aspa bör vägas mot de begränsningar de kan ge för SSAB:s
verksamhet, vilken eventuellt kommer att öka i norr, och osäkerheterna rörande framtida
havsnivå.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Länsstyrelsens svar på Undersökning betydande miljöpåverkan

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Camilla Norrgård Sundberg Göran Deurell
Miljö- och samhällsbyggnadschef Planarkitekt

Beslut till:
Till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för åtgärd.
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Undersökning om betydande miljöpåverkan kan antas

Detaljplan för Detaljplan för del av Aspa 2:8

Gällande planer
Ingen. Sydvästra kanten av undersökningsområdet omfattas av
industri-detaljplanen 1724 från 1979 som delvis skulle släckas ut.

Planens syfte
Planens syfte till att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling
och permanentning av sommarstugeområdet Aspa & Aspa gård.
Duvholmen utreds men är ingen primärt fokus för detaljplanering.

Befintliga förhållanden

Duvholmen och Aspa är idag bebyggt med ganska enkla
sommarhus från 30-talet. Bostadshusen vid Aspa Gård är, det
kulturhistoriska värdet till trots, av låg standard och är har
fuktskador och mögel. Dagens bebyggelse är utom detaljplan.
SSAB nya kraftledning väntas inte längre påverka området.

Teknisk infrastruktur

Utbyggnaden av kommunalt vatten- och avlopp och fiber har
nu nått fram till Vivesta/Granliden väster om planområdet.
Området har idag bara sommarvatten och enskilda avlopp av
varierande och bristfällig kvalitet.

Undersökningsområdet omfattar landområden på huvudsakligen den norra sidan av Brannäsvägen.
Bebyggelsen är koncentrerad till små skogshöjder, där Aspa Gård centralt i studieområdet (rödstreckat) är
den äldsta. Åkermarken och tillfartsvägar är lågt belägna <+2m.
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Behovsbedömning Ja/Nej Beskrivning

1. Regelverk: Strider planen
mot gällande planer och
program

Nej Nej. Detaljplan saknas. Översiktsplanen har pekat
ut området som lämpligt för permanentning och
förtätning.

Strider planen mot nationella
och lokala miljömål

Nja Nja. Avståndet till närmaste busshållplats är
betydande vilket försvårar en omställning till ett
samhälle där dagliga transportbehov till största
delen sker med gång- cykel, och kollektivtrafik.

Påverkas riksintressen

Nja Nja. Liksom hela Oxelösund omfattas planom-
rådet av riksintresset högexploaterad kust, därtill
omfattas havet kring planområdet av riksintresse
för yrkesfiske. Därtill angränsar planområdet till
Strandstuviken Natura 2000-område (fågelliv)
och riksintresse för friluftslivet på andra sidan
kommungränsen. Ett utvecklingsområde för
Hamn (riksintresse) har idag sin enda tillfartsväg
via planområdet, detaljplan finns dock för "Norra
infarten" till SSAB, som vore ett bättre alternativ i
det fall det skulle bli en hamn på nordvästra
Brannäs.

Påverkas strandskydd Ja. Ja. Planområdet är vattennära.

Innebär planen att
miljökvalitetsnormer överskrids

Nej Nej. Snarare bidrar detaljplanen med
medföljande utbyggnad av kommunal
infrastruktur att miljökvalitetsnormen uppfylls.

Innebär planen verksamhet
som ska tillståndsbedömas
enligt miljöbalken

Nej Nej. Detaljplanen rör bostäder.

Om JA på föregående rad.

Miljöbalken ställer krav på att man i
planering jämför olika lokaliserings-
alternativ för en sådan verksamhet.

Har alternativ till valt område
övervägts.

Vilka rimliga alternativ kan det
finnas till valt område.

Ett rimligt alternativ har mer att göra
med att det märkbart skiljer sig från
andra alternativ än att vara ekonomiskt
rimligt för den sökande. Det ska alltid
finnas ett nollalternativ.

Inte aktuellt.

Varför har platsen valts framför andra
alternativ.

Kommunen behöver kunna erbjuda en bredd av
fastigheter till försäljning närmaste åren och
Aspa ligger då nära till hands, särskilts nu när
domslut ser ut att försvåra detaljplanering och
därmed försäljning av arrenden på skärgårdsöar.
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2. Naturvärden: Påverkas
Natura 2000-område,
naturreservat, biotopskydd,
djur- och växtskydd eller
rödlistade arter eller annan
värdefull naturmiljö

Nja Nja. Västra delen av Aspa gård är klassad som
nyckelbiotop, höga värden finns även knutna till
vassområdena. Den rödlistade fågelarten
Kungsfågel har siktats på Duvholmen vid ett till-
fälle i februari 2012. Strandstuvikens naturreser-
ervat, tillika Natura 2000-område och möjligen
även framtida marint reservat är beläget på
andra sidan kommungränsen minimum 300m
från Duvholmen.

3. Kulturmiljö: Påverkas
kulturarv, byggnadsminne,
fornminne eller annan värdefull
kulturmiljö

Ja Ja. Aspa Gård finns omnämnd redan på 1400-
talet och den kvarvarande bebyggelsen spelar
en viktig roll som berättare om en äldre historia
som jordbrukslandskap. Sommarstugeområdena
berättar om en tid (30-tal) när arbetarna fick det
bättre genom lagstadgad semester. Som kultur-
miljöer kommer trycket på förändring att öka,
samtidigt som en standardhöjning av Aspa Gård
troligen är en en förutsättning för ett bevarande.

4. Friluftsliv: Påverkas
rekreation, friluftsliv och
grönstruktur

Nej Nej. Detaljplanen syfte är huvudsakligen att styra
upp formerna för den befintliga bebyggelse i den
befintliga strukturen. Passager genom området
för djur och allmänheten bör inte påverkas.

Påverkas landskapsbilden, In-
och utblickar och historiska
samband

Nej Nej. En ny plan bör säkerställa en värdig inram-
ning av det mycket gamla Aspa Gård och villket
kan leda till att industriplanen 1724 delvis släcks ut.

5. Hälsa och säkerhet: Finns
det ökad risk för översvämning
eller erosion

Nja Redan befintlig bebyggelse ses över och nya
fastigheter tillkommer på bedömt säker höjd över
havet.

Finns det ökad risk för ras,
skred och instabila
markförhållanden

Nja

Bebyggelsen är nästan uteslutande belägen på
urberg (rosa) eller morän (grått). Aspa Gård centralt
i bild. Grön översvämmas vid havsnivån +2 meter i
höjdsystemet RH2000. Risken för instabila mark-
förhållanden torde vara tämligen låg.
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Kan det inom planområdet
finnas miljöfarliga ämnen
lagrade i marken som följd av
tidigare markanvändning

Nej Nej. Det finns ingen kännedom om hantering av
miljöfarliga ämnen inom området. Aspa Gård har
en lång historia med jordbruk. Risken för mark-
förorening bedöms som tämligen låg.

Finns risk för påverkan från
farligt gods inom eller i
närheten till området

Nej Nej. Avståndet torde under alla omständigheter
överstiga 200 meter och SSAB:s tänkta verk-
samhet närmast Aspa förväntas inte innebära
hantering av farligt gods.

Finns risk för föroreningar i
mark, luft och vatten

Nej Nej. Risken torde minska med detaljplanen.

Finns det ökad risk för buller,
vibrationer, ljussken eller lukt

Nej Nej. Detaljplanen rör bostäder.

6. Omgivande miljö:
Påverkas god hushållning med
naturresurser och andra
resurser

Ja Ja. En utveckling av Aspaområdet kräver utbyg-
gnad av ytterligare 1200 meter kommunal infra-
struktur till förhållandevis få hus med långa av-
stånd till kollektivtrafik (>3km) och annan
service. Att satsa på Aspa och Duvholmen är att
investera i ett område vars vägar och en del lågt
belägna byggnader löper risk att översvämmas.

Påverkas utsläpp av
växthusgaser

Ja Ja. Det externa läget leder till ett högt bilbero-
ende i området. Området ansluts inte heller till
kommunens fjärrvärmenät för sin uppvärmning.

Påverkas grundvattenkvalitén
eller vattentäkt

Nej Saknas helt i kommunen.

Påverkas dagvattnets
möjlighet till infiltration,
avrinning.

Nej En mindre förtätning av området bedöms inte
minska möjligheten till infiltration & avrinning
avrinning i någon större utsträckning..
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Slutsats Ja/Nej Beskrivning

Kommer genomförandet av
planen leda till betydande
miljöpåverkan

Ja Ja. Området är lågt beläget, ligger långt ifrån
service och kräver en omfattande utbyggnad av
vatten och avlopp i förhållande till antalet möjliga
bostäder.

Kommunen ser inte ut att ha resurser att kunna
erbjuda kollektivtrafik/skolskjuts ut till området.
Kommunen bekostar idag ingen egen stadstrafik.

Beslut

Beslutet ska redovisa
de omständigheter som
talar för eller emot en
betydande
miljöpåverkan. MB kap
6 § 7

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att
planens genomförande leder till betydande miljöpåverkan.

En miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Omständigheter som talar för:

Området är lågt beläget, ligger långt ifrån service och kräver en
omfattande utbyggnad av vatten och avlopp i förhållande till antalet
möjliga bostäder. Därtill kan kulturmiljöer riskera att förvanskas.

Omständigheter som talar mot:

Miljökonsekvenserna kommer inte så mycket från påverkan på i
naturen som från indirekt påverkan på miljön och kommunekonomin.

Checklista utförd2020-02-07 13:53:20 2020-02-07

Göran Deurell
planarkitekt
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Undersökning om behov av strategisk miljöbedömning avseende 
detaljplan för del av Aspa 2:8, Oxelösunds kommun
Er beteckning PLAN.2019.21, handlingar inkomna till Länsstyrelsen 2020-02-07.

Kommunen har begärt yttrande över underlag om behov av miljöbedömning enligt 6 kap. 
miljöbalken (MB). Syftet med planen är att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling 
och permanentning av sommarstugeområdet Aspa och Aspa gård. Duvholmen utreds men 
är inget primärt fokus för detaljplanering. 
Länsstyrelsen anser att planförslaget syfte är oklart beskrivet och behöver förtydligas vad 
gäller den planerade mark- och vattenanvändningen. Det framgår t.ex. inte tydligt om 
förslaget avser ökat antal bostäder, vattenverksamhet, väg- och ledningsdragningar, intrång 
i strandskyddsområde eller utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Det finns inget 
som hindrar att kommunen skickar in en ny begäran om yttrande över undersökning om 
betydande miljöpåverkan när syftet med planförslaget har klargjorts och en ny bedömning 
av miljöpåverkan gjorts utifrån denna.
Det bör klargöras hur planförslaget förhåller sig till gällande översiktsplan. Beroende på 
ställningstagande görs val av planförfarande.
Bedömning av miljöpåverkan
Kommunen bedömer att genomförandet av planförslaget kommer leda till betydande 
miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning därför behöver upprättas. Bestämmelser 
om miljöbedömningar enligt 6 kap. MB finns i miljöbedömningsförordning (2017:966).  
Länsstyrelsen kan, utifrån kriterierna enligt 5 § i förordningen och innehållet i 
undersökningsunderlaget, inte entydigt ställa sig bakom kommunens bedömning. Om 
kommunen, efter att planförslagets syfte har klarlagts, ändå väljer att gå vidare med en strategisk 
miljöbedömningsprocess med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, ska ett 
avgränsningssamråd enligt miljöbalken hållas med Länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen synpunkter och råd
Förutom de i undersökningen redan identifierade aspekterna vill Länsstyrelsen framföra 
följande inför det fortsatta planarbetet:
Riksintressen – 3 kap. miljöbalken
Påverkan på riksintresse hamn behöver utredas i det fortsatta planarbetet. Åtgärder behöver 
anpassas med hänsyn till riksintresset eftersom det rör eventuella utvecklingsmöjligheter 
för en framtida hamnverksamhet.

mailto:kommun@oxelosund.se
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Havet kring planområdet omfattas av riksintresse för yrkesfiske. Vattenområdets betydelse 
för fiskrekrytering bör klargöras.
Öster om planområdet finns riksintresse för energiproduktion, kraftvärme. Påverkan på 
riksintresset behöver utredas i det fortsatta planarbetet.
Hälsa och säkerhet 
Buller, vibrationer

I det fortsatta planarbetet bör omgivningsbuller från SSAB:s befintliga industriverksamhet 
och hamnen analyseras. 

SSAB kommer som framgår av pågående tillståndsansökan att ställa om sin 
ståltillverkning där stora mängder skrot kommer att användas och hanteras i hamnområdet. 
I det fortsatta planarbetet bör detta beaktas med hänsyn till risk för bullerstörningar på 
grund av denna hantering.
Risk för olyckor, översvämning eller erosion 
Farligt gods

I undersökningen anges det att det inte finns någon riskpåverkan från farligt gods. 
Samtidigt konstateras att det finns ett utvecklingsområde för hamn som har sin tillfartsväg 
via planområdet. Länsstyrelsen anser att det finns oklarheter i vilka framtida tillfartsvägar 
för farligt gods som kan komma i fråga och påverkan på planområdet behöver klargöras. 
Kan det bli transporter med farligt gods till en hamnverksamhet genom planområdet – om 
så, kan rekommenderade skyddsavstånd hållas. För bedömning av om en riskanalys 
behöver göras hänvisar vi till Länsstyrelsens vägledning för riskbedömning vid farligt 
godsleder.1 
Geoteknik

Inom planområdet finns av SGU utpekade så kallade aktsamhetsområden med 
förutsättningar för skred i finkorniga jordarter.2

Översvämning

Utredningen konstaterar att det finns risk för översvämning och att bebyggelse ska planeras 
utifrån detta. I och med att det planläggs för permanent boende behöver även 
infrastrukturen analyseras utifrån eventuellt skyddsbehov mot översvämning utifrån 
Boverkets riktlinjer.3 Tillfartsvägar kan t.ex. behöva säkras för att samhällsviktiga 
funktioner ska få tillgänglighet till områden med boende.
Strandskydd
Förutsättningar för intrång i strandskyddet behöver analyseras innan man går vidare med 
förslag på åtgärder inom strandskyddsområde (som även sträcker sig 100 m ut i havet), t ex 
avseende påverkan på växt- och djurlivet och tillgängligheten för friluftslivet.
Kommunen kan behöva utföra en naturvärdesinventering inklusive strandinventering av 
planområdet för att identifiera vilka värden som finns inom det aktuella området samt ta 

1 https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/tjanster/publikationer/vagledning-om-farligt-gods.html
2 https://www.sgu.se/produkter/kartor/kartvisaren/jordkartvisare/forutsattningar-for-skred-i-finkornig-jordart/
3 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-
tillsyn/tillsynsvagledning_naturolyckor/tillsynsvagledning-oversvamning/stod-till-lansstyrelsen-vid-
riskbedomning/tillampning-och-avsteg/
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ställning till hur strandskyddade områden påverkas av de planerade åtgärderna. 
Kommunen behöver även utreda befintliga bryggors juridiska status.
Miljökvalitetsnormer
Vatten

I och med att planförslagets syfte är oklart, kan Länsstyrelsen inte bedöma om planen 
kommer att bidra till att miljökvalitetsnormer för vatten följs. 
Då planområdet innefattar vattenområden ska dessa tas upp i planbeskrivningen och 
plankartan. Bryggor och muddringar är tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. 
MB. Anmälan ska göras till länsstyrelsen och beroende på omfattningen i vissa fall även 
tillståndsprövas hos mark och miljödomstolen. Upplysning om detta bör ges i 
planbeskrivningen. 
Infiltration av dagvatten är förmodligen inte lämpligt eftersom marken enligt undersökningen till 
del utgörs av urberg. Kommunen behöver utifrån angivna förutsättningar och beroende på hur 
syftet med planen i slutänden kommer att se ut, noga överväga behovet av en dagvattenutredning 
som även beaktar översvämningsrisker och miljökvalitetsnormer för vatten. 
Mellankommunala frågor
Av undersökningen framgår att planområdet gränsar till Strandstuviken Natura 2000-
område (fågelliv) och riksintresse för friluftslivet på andra sidan kommungränsen. 
Kommunen bör bedöma om Nyköpings kommun behöver tillfrågas. 
Kulturmiljö
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Enligt Kulturhistorisk områdesbeskrivning för Oxelösunds kommun (Sörmlands museum) 
har sommarstugeområdet vid Duvholmen och Vivesta kulturhistoriska värden, liksom 
bebyggelsen vid gården Aspa. Enligt riktlinjerna bör Aspa bevaras. Den naturliga 
topografin bör i största möjliga mån behållas. Ny bebyggelse inom sommarstugeområdet 
bör prövas restriktivt och anpassas till områdets karaktär av små och enkla sommarstugor.
Länsstyrelsen kan inte utesluta att planförslaget kan medföra betydande miljöpåverkan ur 
kulturmiljösynpunkt. Påverkan på kulturmiljön och landskapsbilden bör därför fortsätta att 
utredas i planprocessen i form av en kulturmiljöanalys eller som en del av en 
miljökonsekvensbeskrivning. 
Det bör klargöras vilka kulturhistoriska värden som finns inom området. Kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader, till exempel bebyggelsen vid Aspa, bör förses med skydds- och/eller 
varsamhetsbestämmelser. Särskilt värdefulla byggnader bör skyddas genom 
rivningsförbud.
Förtätning med ny bebyggelse och en upptrappad skala inom sommarstugeområdet kan 
ändra dess karaktär och påverka kulturmiljön negativt. Ny bebyggelse bör anpassas till 
kulturmiljön, bebyggelsestrukturen och terrängen när det gäller placering, skala och 
gestaltning så att kravet på en god helhetsverkan uppfylls i enlighet med 2 kap. 6 § PBL.
Fornlämningar

Planområdet omfattar ca 60 ha mestadels låglänt mark under 15 meter över havet. Det 
finns ingen känd lagskyddad fornlämning inom planområdet, men sydöst om detta finns 
Öster Aspa gamla tomt (L1984:3200, tidigare Oxelösund 41:1) som har skriftliga belägg 
från 1400-talet. Det har även funnits ett ”Väster Aspa” som sannolikt har legat inom 
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planområdets nordvästra del, markerad på Generalstabskartan från 1837 och 1838-1868.  
På Häradskartans tid (sekelskiftet 1800/1900) fanns en backstuga (B) vid platsen för Väster 
Aspa. Häradskartan visar att både Öster- och Väster Aspa har övergivits och att Aspa gård 
har uppförts på dagens läge.  

För ca 1000 år sedan låg huvuddelen av planområdet låg under vatten. De tidigaste 
beläggen för områdets brukande är från 1400-talet. Sannolikt har det funnits ett 
ursprungligt Aspa tidigare, som under medeltiden delats i en östlig och en västlig enhet. 
Var detta möjliga, tidiga Aspa har legat är oklart. 
Fornlämningar är ett allmänt intresse som skyddas genom 2 kap Kulturmiljölagen (KML). 
Länsstyrelsen bedömer att det behövs en arkeologisk utredning enligt 2 kap 11§ KML för 
att ta reda på om okända fornlämningar kan komma att beröras inom planområdet. 
Resultatet av utredningen kommer att klargöra planens påverkan på kulturmiljön, markens 
lämplighet, eller om det finns restriktioner enligt KML för var olika typer av markingrepp 
kan göras, som tex kommunalt VA och fiber, men även ev ny bebyggelse eller vägåtgärder 
mm. Kontaktperson för den arkeologiska utredningen är Agneta Scharp, 010-2234341, 
agneta.scharp@lansstyrelsen.se. 

                 

mailto:agneta.scharp@lansstyrelsen.se
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De som medverkat i ärendet
I handläggningen av ärendet har samråd skett med Hampus Benckert och Agneta Scharp 
(kulturmiljö), Camilla Andersson (naturskydd), Irene Karlsson Elfgren (vattenförvaltning), 
Ingela Eklöv (miljöskydd), Weronica Klasson och Aleksander Milenkovic 
(vattenverksamhet), Fredrik Nilsson (risk och säkerhet)

Ebba Gillbrand
Planhandläggare
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor:
Kopia till:

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

XXX, Ansökan om rivningslov för nybyggnad av
enbostadshus

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Avslår ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § PBL.

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen.

Avgiften för beslutet är 0 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige 2018-11-14
§ 133. Tidsfristen började löpa 2019-10-02 och beslut fattades 2020-03-18, vilket innebär
att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med 14 veckor. Avgiften har
reducerats med 6000 kr med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900).

2. Sammanfattning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus i 1 våning med en
byggnadsarea om 90 m2. Ansökan innebar också en avstyckning av ytterligare en fastighet
från XXX.

Skäl till beslut
Ansökan bedöms inte uppfylla kraven för förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och
bygglagen.

En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn
till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska
ordnas så att det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång på tomten samt
anordning som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för
utryckningsfordon. Den tänkta avstyckningen och nya fastigheten uppfyller inte de kraven
på grund av den smala väg som leder fram till den plats där huset planeras placeras. Det
kan inte uppfylla kraven för att utryckningsfordon kan nå platsen. Det verkar vara tänkt att
ha en parkering som inte är i anslutning till huset utan är placerad nere vid infarten. Det har
inte redovisats någon parkering vid huset och det är oklart med tanke på höjdskillnaderna
om det är möjligt att köra fram till huset.

Placeringen på en högra position i jämförelse med närliggande bebyggelse kan ge en insyn
hos de andra bostadshusen som bedöms vara en olägenhet för de kringboende.
Placeringen nära fastighetgränsen överstiger inte 4,5 meter i byggnadsstadgan 39 § eller
någon bestämmelse i detaljplan. Så det kan inte anses vara skäl för avslag.

Att bevilja ett förhandsbesked och därmed en prejudicerande förtätning för området inom
detaljplanen skulle kunna leda till risker att inte uppfylla likhetsprincipen. I de t fall man vill
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förtäta skulle en detaljplanläggning av området skulle vara önskvärd för att tillgodose alla
fastigheters intressen och utreda förutsättningar och villkor för hur det ska gå till.

Yttranden
Berörda sakägare har underrättats och fått tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL.
Fastighetsägaren till XXX motsätter sig placeringen av byggnaden, se bilaga.

Upplysningar

Beslutet kan överklagas, för mer information se bilaga.

Förkortningar: Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF),
Miljöbalken (MB), Kulturmiljölagen (KML).

Beslutsunderlag
Ansökan, inkom 2019-09-17.
Situationsplan, baserad på baskarta, inkom 2019-10-02.
Plan-, fasad- och sektionsritningar (antal), inkom 2019-09-17.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslut till:
Bygglovshandläggare och administration (för åtgärd)
Sökanden (för kännedom)
Berörda grannar (för kännedom)
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Camilla Norrgård Sundberg
0155-383 35

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till SSAB:s befintliga
och förändrade verksamhet på Stora Hummelvik 1:8

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka förslag om befintlig
tillståndsgiven och förändrad tillverkning av stål på SSAB EMEA AB i Oxelösund under
förutsättning att hänsyn tas till följande:

- Bullerreducerande åtgärder ska genomföras så att den framtida skrothanteringen

inte stör omgivningen mer än den befintliga verksamheten,

- Handlingsplanen för dammbekämpning ska fortsätta att uppdateras även efter

omställningen så att den damning som fortfarande uppstår reduceras,

- Diskussioner om transporter ska fortsätta i samråd med kommunen och

Oxelösunds hamn så att man är överens om de lösningar som väljs.

2. Sammanfattning
SSAB EMEA AB (nedan SSAB) har inkommit med en ansökan om tillstånd enligt
miljöbalken (1998:808) för bolagets verksamhet i Oxelösund till
Miljöprövningsdelegationen. Ansökan har skickats på remiss till bl.a. Oxelösunds
kommunoch ska besvaras senast 1 april 2020.

”SSAB bedriver i Oxelösund en anläggning för malmbaserad tillverkning av järn och stål,
med produktion i bl.a. masugnar och koksverk. Som ett led i att övergå till en fossilfri
stålproduktion har SSAB för avsikt att installera en ljusbågsugn, där råvaran i stället för
järnmalm och kol består av skrot och annan järnråvara. Den nu aktuella ansökan avser i
huvudsak installerandet av nämnda ljusbågsugn, med en övergång till järn- och
skrotbaserad stålproduktion istället för malmbaserad.” citat från ansökan.

Ansökan avser både befintlig verksamhet och ny verksamhet. Flera befintliga tillstånd tas
med för att de sedan ska ingå i detta tillstånd, t.ex. tillstånden för Ängsvikendeponin och
Ålödeponin.

En verksamhet som SSAB påverkar naturligtvis omgivningen med bl.a. stoft och buller, det
är oundvikligt med en så stor industriverksamhet. Den planerade omställningen kommer att
ge betydligt minskade utsläpp när det gäller koldioxid och stoft eftersom masugnar och
koksverk på sikt stängs ner. Under en övergångsperiod körs gamla och nya processen
parallellt eftersom produktionen behöver fortgå medan den nya ljusbågsugnen byggs och
sätts i drift.

För Oxelösunds kommun är det viktigt att kunna erbjuda och utveckla attraktivt boende,
samtidigt som industrierna är viktiga för orten. Den begränsade ytan och omgivande kusten
gör att det är svårt att undvika störningar från industrierna. De klagomål som är vanligast
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att kommuninvånare hör av sig till om till kommunen är buller, damning och transporter så
detta yttrande fokuserar på dessa frågor.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden väljer att ge övergripande synpunkter då det är
Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet och insatt i detaljfrågorna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Yttrande

Kungörelse från Mark- och miljödomstolen

Miljökonsekvensbeskrivning

Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:
Mark- och miljödomstolen
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
bygg@oxelosund.se

Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen
Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef
0155-383 35
camilla.norrgard.sundberg@oxelosund.se

Nacka Tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
Box 69
131 07 NACKA

Dnr: MIL.2019.386

Fastighet: STORA HUMMELVIK 1:8

Ärende: Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till SSAB:s befintliga och
förändrade verksamhet på Stora Hummelvik 1:8

Ärendet

Oxelösunds kommun har givits möjlighet att lämna synpunkter med anledning av ansökan
och miljökonsekvensbeskrivning för SSAB EMEA ABs verksamhet i Oxelösund.

Ärendet
SSAB EMEA AB (nedan SSAB) har inkommit med en ansökan om tillstånd enligt
miljöbalken (1998:808) för bolagets verksamhet i Oxelösund till
Miljöprövningsdelegationen. Ansökan har skickats på remiss till bl.a. Oxelösunds
kommunoch ska besvaras senast 1 april 2020.

”SSAB bedriver i Oxelösund en anläggning för malmbaserad tillverkning av järn och stål,
med produktion i bl.a. masugnar och koksverk. Som ett led i att övergå till en fossilfri
stålproduktion har SSAB för avsikt att installera en ljusbågsugn, där råvaran i stället för
järnmalm och kol består av skrot och annan järnråvara. Den nu aktuella ansökan avser i
huvudsak installerandet av nämnda ljusbågsugn, med en övergång till järn- och
skrotbaserad stålproduktion istället för malmbaserad.”

Ansökan avser både befintlig verksamhet och ny verksamhet. Flera befintliga tillstånd tas
med för att de sedan ska ingå i detta tillstånd, t.ex. tillstånden för Ängsvikendeponin och
Ålödeponin.

Produktionsvolymen enligt ansökan är följande, tidigare volym inom parentes.
Rampkoks (under övergångsskede) 530 000 ton (600 000 ton)
Råjärn (under övergångsskede) 2 000 000 ton (2 000 000 ton)
Prima ämnen 1 900 000 ton (1 900 000 ton)
Levererad plåt 1 000 000 ton (1 000 000 ton)
Gods över kaj 3 500 000 ton (3 500 000 ton)

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

En verksamhet som SSAB påverkar naturligtvis omgivningen med bl.a. stoft och buller, det
är oundvikligt med en så stor industriverksamhet. Den planerade omställningen kommer att
ge betydligt minskade utsläpp när det gäller koldioxid och stoft eftersom masugnar och
koksverk på sikt stängs ner. Under en övergångsperiod körs gamla och nya processen
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parallellt eftersom produktionen behöver fortgå medan den nya ljusbågsugnen byggs och
sätts i drift.

För Oxelösunds kommun är det viktigt att kunna erbjuda och utveckla attraktivt boende,
samtidigt som industrierna är viktiga för orten. Den begränsade ytan och omgivande kusten
gör att det är svårt att undvika störningar från industrierna. De klagomål som är vanligast
att kommuninvånare hör av sig till om till kommunen är buller, damning och transporter så
detta yttrande fokuserar på dessa frågor.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden väljer att ge övergripande synpunkter då det är
Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet och insatt i detaljfrågorna.

Buller
I Miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs bullerfrågan. Den ökade hanteringen av skrot
riskerar att medföra ökade ljudnivåer samtidigt som buller från befintliga malmbaserade
anläggningsdelar försvinner. Skrothanteringen kommer att medföra fler så kallade
maxhändelser. SSAB kommer att fortsätta arbeta systematiskt för att minska
bullerstörningar i omgivningen. Bedömningen är att det genom dessa åtgärder ska vara
möjligt att komma ner i bullernivåer som motsvarar dagens nivåer.
Var och hur det skrot som ska användas i processen ska hanteras är i dagsläget inte
klarlagt.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att det är viktigt att SSAB ser över olika
alternativ och väljer de som påverkar omgivningen så lite som möjligt, samt att
bullerreducerande åtgärder genomförs. T.ex. bör man ha så få omlastningar av skrot som
möjligt för att minska antalet tillfällen då det bullrar.

Damning
I Miljökonsekvensbeskrivningen finns damningen beskriven. Där står att damning uppstår i
flera led i verksamheten och att man arbetar kontinuerligt med att minska den diffusa
damningsrisken, när omställningen är genomförd har flera delar i verksamheten som kan
medföra damning tagits bort. Däremot finns det fortfarande verksamheter som kan medföra
diffus damning, t.ex. transporter, hantering av biprodukter och avfall.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på att damningen kommer att minska
när omställningen är genomförd. Det är också positivt att handlingsplanen för
dammbekämpning fortsätter efter genomförd omställning så att den damning som ändå
uppstår begränsas eftersom detta är en av de störningar som anmäls till kommunen.

Transporter
I Miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs transporter, de externa transporter som sker är
via fartyg, järnväg och lastbil. De transporter som kommuninvånarna påverkas mest av är
lastbilstransporter och transporterna mellan Oxelösunds hamn och SSAB. Antalet
transporter kommer att öka totalt sett, men trafiktopparna (per dag) blir inte högre än de är i
dagsläget vid så kallade kampanjer när man kör ett visst material intensivt under ett par
dagar.

Klagomål med anknytning till transporter som inkommer till kommunen i dagsläget handlar
till stor del om den tunga trafiken och spill på Gamla Oxelösundsvägen då man kör material
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mellan Oxelösunds hamn och SSAB, flera av dessa material kommer att försvinna då
omställningen är genomförd.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vill påpeka att då Gamla Oxelösundsvägen är en
allmän väg är det viktigt att de transporter som sker där fungerar tillsammans med den
allmänna trafiken. Det är också viktigt att de diskussioner kring transporter som pågår
mellan SSAB, Oxelösunds hamn och kommunen fortsätter så att man hittar de bästa
lösningarna för alla parter. Flera av de åtgärder som föreslås i trafikutredningen som gjorts
av SSAB är redan genomförda t.ex. siktröjning.
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Handl. nr

Diarienr

Vid Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har SSAB EMEA AB ansökt om tillstånd till
befintlig och förändrad verksamhet i Oxelösunds kommun, Södermanlands län.
Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken och
av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor (Sevesolagen).

En miljökonsekvensbeskrivning har getts in.

Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in
skriftligen senast den l april 2020. Målet kan komma att avgöras utan huvudförhandling.

Synpunkter skickas tiU Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 69, 131 07 Nacka
eller via e-post mmd. nacka. avdelning4@dom. se. Ange fullständiga kontaktuppgifter och
gärna även e-postadress i yttrandet. Ange också domstolens målnummer M 6621-19.

Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos aktförvararen Thomas
Hermansson, Oxelösunds kommun, Höjdgatan 26, 613 81 Oxelösund, tel. 0155-380 00.

Kallelser och andra meddelanden införs i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och
Södermanlands Nyheter.

Dok.Id 627562 Sida l (av l)
Besöksadress

Sicklastråket l

Webbplats
www.nackatingsratt.domstol. se

Postadress

Box 69

131 07 Nacka

Telefon

08-561 656 40
Fax

E-post
mmd.nacka.avdelning4@dom.se

Öppettider
måndag-fredag
08:00-16:30



 

 

  
  
  

 

 

 
Miljökonsekvensbeskrivning 

 

   
 Tillståndsansökan SSAB Oxelösund 

September 2019 
 

   

 



 

 

 

 MKB  
  SSAB Oxelösund 
 2019-09-25 s 2 (196) 

 

Titel: MKB – Tillståndsansökan SSAB Oxelösund 

Utgivningsdatum: 2019-09-25 

Utgivare: SSAB EMA AB 

Författare: Structor Miljöbyrån Stockholm i samverkan med SSAB samt med bidrag 
från Structor Nyköping, Brekke & Strand Akustik, ÅF Infrastructure, SLB Analys, 
Ekologigruppen, Niras samt Sweco Position. 

Foton och figurer: SSAB där inget annat anges  

Kartor: Alla underlagsbilder och kartmaterial är upphovsrättsskyddade och © tillhör 
följande organisationer: Lantmäteriet, Oxelösunds kommun 

Länk till dokument på Structor:  M:\1. Uppdrag\2018\M1800127_PT_SSAB\5. MKB 
  

 



 

 

 

 MKB  
  SSAB Oxelösund 
 2019-09-25 s 3 (196) 

Icke-teknisk sammanfattning  
SSAB driver en anläggning för malmbaserad tillverkning av järn och stål i Oxelösunds 
kommun, Södermanlands län. Verksamhetsområdet är cirka 340 hektar stort och präglat 
av industriverksamheten med stora ytor för produktionsanläggningar, logistik, lagring 
samt lastning och lossning, se Figur 1.  

 

Figur 1. Foto över SSAB Oxelösund. Källa: SSAB. 

Befintlig och framtida verksamhet 

Produktionen sker i flera steg med tillverkning av koks (koksverk), råjärn (masugnar), 
stål (stålverk, LD-konverter), gjutning av ämnen, valsning av stålämnen till plåt 
(valsverk) och slutligen värmebehandling av plåt samt målning, se Figur 2. De delar av 
produktionen som relaterar till koksverk, masugnar och LD-konverter står för en 
betydande del av SSABs utsläpp till luft och vatten. För att göra stål med dagens 
malmbaserade processer krävs inte bara järnmalm utan också kol, i form av koks, som 
ger ifrån sig stora mängder koldioxid när järnmalmen reduceras i masugnen. Att 
minimera utsläppen av koldioxid från SSABs anläggningar är en central fråga i 
utformningen av koncernens strategi för den framtida ståltillverkningen.  

Som ett led i att övergå till en fossilfri stålproduktion har SSAB för avsikt att installera 
en ljusbågsugn, där råvaran i stället för järnmalm och kol består av skrot och järnråvara. 
I ljusbågsugnen smälts skrot och järnråvara med hjälp av el för att tillverka stål. 



 

 

 

 MKB  
  SSAB Oxelösund 
 2019-09-25 s 4 (196) 

Etableringen av en ljusbågsugn kräver att verksamheten ansöker om nytt tillstånd enligt 
9 kap. miljöbalken och bolaget söker om ett nytt samlat tillstånd för hela sin verksamhet 
i Oxelösund. Den sökta verksamheten innefattar inte någon produktionsökning i 
förhållande till dagens tillstånd. 

Under en övergångsperiod måste den malmbaserade processen köras parallellt med 
ljusbågsugnen. Detta för att kunna fortsätta produktion av stål under tiden då 
ljusbågsugnen byggs och tas i drift. Under övergångsperioden minskar den 
malmbaserade produktionen (råjärn och koks) stegvis. 

 

 

Figur 2. SSABs verksamhet – under en övergångsperiod är alla delar i drift samtidigt, efter omställningen 
avvecklas koksverk, biproduktverk, masugnar och LD-konverter (överkryssade i figuren) och ersätts av 
ljusbågsugnen (grönmarkerad cirkel). 
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Positiva konsekvenser på kommunal, regional och nationell nivå 

Den framtida verksamheten vid SSAB bedöms innebära positiva miljökonsekvenser för 
Oxelösunds kommun och för regionen samt även nationellt. Avvecklingen av den 
malmbaserade stålproduktionen innebär positiva konsekvenser för många av de 
studerade miljöaspekterna och är ett av få projekt i Sverige som på ett märkbart sätt kan 
bidra till att uppnå klimatmålen. När de största utsläppskällorna avvecklas sker en 
betydande minskning av utsläpp av koldioxid och andra luftföroreningar. Utsläppen av 
koldioxid från den framtida verksamheten minskar med 80 % jämfört med den 
nuvarande tillståndsgivna malmbaserade produktionen och bedöms ha betydelse på 
nationell nivå. Utsläpp av stoft, kväveoxid och svaveldioxid beräknas minska med 
mellan 30 och 90 procent vilket kommer att ha betydelse på regional nivå.  

Förutom ovan nämnd minskning av utsläpp till luft kommer de huvudsakliga utsläppen 
till vatten från processer att upphöra. Vidare medför förändringen att majoriteten av de 
farliga ämnen som hanteras inom verksamheten i dagsläget inte längre kommer att 
förekomma vilket innebär att risker för människa, hälsa och miljön blir betydligt lägre 
än idag.  

Den framtida ljusbågsugnsbaserade stålproduktionen innebär en ökad skrothantering 
jämfört med idag, vilket riskerar att medföra ökade ljudnivåer. För att minska risken för 
bullerstörningar i omgivningen kommer SSAB arbeta systematiskt med att begränsa 
bullret. Med skyddsåtgärder bedöms det vara möjligt att komma ner till ljudnivåer som 
är i paritet med dagens nivåer. Det kan dock under en begränsad övergångsperiod 
uppkomma situationer då det blir svårt att nå dessa nivåer vilket kan medföra störningar 
för närboende. 

Den framtida verksamheten bedöms inte stå i konflikt med omgivande områden av 
riksintresse och bedöms inte påverka möjligheten att uppnå beslutade 
miljökvalitetsnormer för luft och ytvatten. 

En sammanfattning av konsekvenser för studerade miljöaspekter redovisas nedan; 

Klimatpåverkan 

SSABs malmbaserade ståltillverkning står för en betydande andel av Sveriges utsläpp 
av koldioxid. En övergång till järn- och skrotbaserad ståltillverkning med ljusbågsugn 
vid SSAB i Oxelösund medför en minskning av utsläppen av koldioxid som är av den 
storlek att det utgör ca 2 % av de totala utsläppen på nationell nivå1. Vid en maximal 
tillståndsgiven produktion medför de aktuella ändringarna en utsläppsminskning 
(direkta och indirekta utsläpp) av koldioxid med cirka 2,7 miljoner ton koldioxid, d.v.s. 
en utsläppsminskning med 80 % från verksamheten jämfört med den nuvarande 
tillståndsgivna malmbaserade tillverkningen2. Det är också en förutsättning för att i 

 
1 År 2017 
2 Medräknat direkta utsläpp från, gasformiga- och flytande bränslen samt bundet kol i råvaror samt indirekta utsläpp från 

konsumtion av el samt transporter. 
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framtiden gå över till HYBRIT3 som ger ytterligare möjligheter att nå en koldioxidfri 
stålproduktion. Den planerade omställningen medför en så stor utsläppsminskning av en 
växthusgas att det är av betydelse på nationell nivå. Utsläppsminskningen bedöms 
således innebära stora positiva konsekvenser i form av en minskad klimatpåverkan.  

Utsläpp till luft 

Utsläppen av kväveoxider, svaveldioxid och stoft från SSAB, som huvudsakligen 
uppkommer i den malmbaserade produktionen, är i nuläget dominerande vid jämförelse 
av totala utsläpp i Oxelösunds kommun. Utsläppen från transporter är små i jämförelse 
med produktionsutsläppen. 

Etableringen av ljusbågsugnen innebär att utsläppen av svaveldioxid minskar med ca 75 
%, kväveoxidutsläppen med ca 30 % och utsläppet av partiklar minskar med ca 90 % 
jämfört med utsläppen i nuvarande tillståndsgiven verksamhet. Utsläppen av metall 
minskar också och i princip upphör alla utsläpp av PAH:er från verksamheten. 

Genomförda spridningsberäkningar för såväl tillståndsgiven som framtida verksamhet 
visar att SSABs verksamhet inte bidrar till att miljökvalitetsnormer eller nationella 
miljömål överskrids i kommunen eller länet. Miljökvalitetsnormer klaras med god 
marginal för samtliga beräknade ämnen. Även de nationella miljömålen för frisk luft 
klaras. 

Utsläppsminskningarna kommer att vara mätbara på kommunal och regional nivå och 
den framtida verksamheten bedöms således innebära stora positiva konsekvenser med 
avseende på luft. 

Utsläpp till vatten 

Utsläpp till vatten sker idag bl.a. från masugnarnas gasreningssystem och från 
koksverkets biologiska rening. Återvinningsgraden för industrivatten inom SSABs 
anläggning är cirka 90 procent. En restmängd leds efter rening vidare till recipienten. 
Både stålverk och valsverk har i stort sett slutna vattensystem.  

När masugnarna och koksverket avvecklas kommer de huvudsakliga utsläppen till 
recipient beträffande suspenderade ämnen och COD/TOC, kväve, cyanider och metaller 
att upphöra. 

Utsläppen från den befintliga verksamheten bedöms redan idag ha begränsad påverkan 
på recipientens vattenstatus. Den framtida verksamheten innebär totalt sett minskade 
utsläpp till vatten och medför därmed ingen försämring av rådande status i Ålöfjärden 
eller omgivande vattenförekomster.  

 
3 SSAB har tillsammans med Vattenfall och LKAB startat ett långsiktigt forskningsprojekt (HYBRIT), i syfte att utveckla en 

vätgasbaserad reduktion av järnmalm där restprodukten är vatten istället för koldioxid. 
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Möjligheten att uppnå de satta kvalitetskraven bedöms inte försvåras. Eftersom utsläpp 
till recipienten minskar bedöms den framtida verksamheten medföra små positiva 
konsekvenser på Ålöfjärden. 

Buller 

SSAB har en omfattande industriverksamhet som ger upphov till buller. Genom åren 
har SSAB arbetat systematiskt med bullerfrågan och genomfört åtgärder för befintliga 
bullerkällor.  

Övergången till järn- och skrotbaserad stålproduktion medför att ljudkällor från de 
malmbaserade anläggningsdelarna försvinner men även att nya bullerkällor tillkommer. 
Skrothanteringen kan medföra ökade ljudnivåer och framför allt fler händelser med 
höga ljudnivåer (så kallade maxhändelser). SSAB har beräknat en teoretisk påverkan av 
buller utan vidtagna skyddsåtgärder, vilket skulle medföra stora negativa konsekvenser 
utifrån den bedömningsskala som tagits fram av Structor Miljöbyrån AB, och som legat 
till grund för den fortsatta utvärderingen i detta dokument. Beräkningarna syftar till att 
bedöma vilket behov som finns att begränsa ljudnivåerna. För att hantera bullernivåerna 
kommer SSAB att arbeta systematisk med att begränsa bullret, detta görs såväl under 
projektering som vid val av nya ytor och vid utarbetande av skyddsåtgärder. Med 
skyddsåtgärder för buller bedöms det möjligt att komma ner till bullernivåer som är i 
paritet med dagens nivåer, trots att det tillkommer ett antal olika bullrande moment. 
Efter genomförda skyddsåtgärder bedöms den framtida verksamheten innebära måttliga 
negativa konsekvenser för omgivningen jämfört med nuläge och nollalternativ. Den 
negativa påverkan kommer sig av den ökade hanteringen av järn- och skrotråvara som 
även vid bullernivåer i paritet med nollalternativet kan ge en störning.  

Naturmiljö och rekreation 

SSABs verksamhetsområde ligger på en udde/halvö med det skogsklädda naturområdet 
Brannäshalvön norr om industriområdet vilket är ett välbesökt rekreationsområde som 
har ett rikt djur- och fågelliv. Närmaste naturreservat och Natura 2000-område ligger 
norr om Brannäshalvön, cirka 1,4 kilometer norr om industriområdet. Natur- och 
rekreationsområden påverkas inte direkt genom ianspråktagande av mark men bedöms 
kunna påverkas indirekt genom ökade bullernivåer. Sammantaget bedöms risken för 
påverkan på miljöerna i Natura 2000-områdena och de ingående arterna i dessa 
fågelrika områden bli begränsad och konsekvenserna små, och utan större skillnad mot 
dagens situation. Ljudnivåerna håller sig, trots en viss ökning, under de nivåer som 
anses kunna ge påverkan på fåglar. Sökt verksamhet bedöms inte riskera att påverka 
miljön i något av Natura 2000-områdena på ett betydande sätt eller försvåra bevarandet 
av förekommande arter eller livsmiljöer. Omgivande naturområden bedöms på sikt 
påverkas positivt av minskade utsläpp till luft och i vatten. 

Den förändrade karaktären på bullret och ökat antal maxhändelser bedöms kunna 
innebära risk för måttliga negativa konsekvenser på rekreationsmiljöer nära 
verksamhetsområdet, samt inom mindre del av riksintresset för friluftsliv.  
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Sökt verksamhet bedöms inte innebära påtaglig skada för berörda riksintressen för 
naturvård och friluftsliv. 

Föroreningar i mark, grundvatten och byggnader 

Inom industriområdet förekommer stora utfyllnadsområden och utförda miljötekniska 
markundersökningar visar att det i grundvattnet förekommer måttliga halter av 
föroreningar. Spridningen av föroreningar via grundvatten till recipienten bedöms idag 
vara liten. Efter omställningen av verksamheten bedöms spridningen till recipienten att 
minska något till följd av att nya byggnader kommer att vara uppförda på mark som 
uppfyller dagens strängare miljökrav och infiltrationen av nederbörd i mark kommer att 
reduceras något. Den framtida verksamheten bedöms således innebära små positiva 
konsekvenser. 

Energianvändning 

Processgaser från masugnar och koksverk är basen för verksamhetens nuvarande 
energiförsörjning. Övergången till ljusbågsugnsbaserad produktion innebär att mängden 
inköpt el och energigas ökar eftersom processgaserna från koksverk och masugnar 
försvinner och inte längre kan användas som energikälla i verksamheten. En 
energihushållningsplan tas fram som ett led i SSABs systematiska arbete att 
kontinuerligt se över energieffektiviteten i anläggningarna. 

Risker för människa och miljö 

Vid SSABs anläggning hanteras i nuläget stora mängder farliga ämnen, bland annat 
stenkolstjära, gasol, olika processgaser, mm, vilket medför att verksamheten omfattas 
av Sevesolagstiftningens högre kravnivå. Genom att ersätta den malmbaserade 
processen med en ljusbågsugn kommer majoriteten av de farliga ämnen som hanteras 
inom verksamheten i dagsläget inte längre att hanteras på området. Därmed kommer de 
risker som är förknippade med dessa farliga ämnens påverkan på människors hälsa och 
naturmiljön att elimineras. Den totala risknivån inom och i anslutning till SSABs 
verksamhet i Oxelösund kommer därigenom att bli betydligt lägre jämfört med nuläge 
och nollalternativ. 

Klimatanpassning 

Verksamhetsområdet ligger inte i riskzonen för översvämning vid stigande havsnivåer 
och skyfall kan hanteras vid planering av byggnader och användning av markyta. 
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Övergångsperioden 

Parallell drift sker med ljusbågsugn samt malmbaserad produktion från den tidpunkt då 
ljusbågsugnen tas i drift till dess ljusbågsugnens kapacitet uppnått sådan nivå att 
produktionen i masugnar och koksverk helt kan upphöra. Utsläppen till luft minskar i 
takt med att olika processer stängs ner. I takt med att den malmbaserade produktionen 
avvecklas blir konsekvenserna avseende klimatpåverkan och luft således mer och mer 
positiva jämfört med nuläge och nollalternativ.  

När det närmar sig uppstart av ljusbågsugnen kommer järn- och skrotråvara att börja 
lagras på verksamhetsområdet. På grund av att verksamheterna pågår parallellt kan 
bullernivåerna från SSAB under övergångsperioden öka till omgivningen då både 
bullerkällor kopplade till den malmbaserade produktionen och till ljusbågsugnen under 
en period kan vara i drift samtidigt. Samtidigt är det under denna period svårt att 
genomföra föreslagna skyddsåtgärder fullt ut då anläggningen successivt ställs om, 
omplacering av hanteringsytor sker mm.  

Risknivån kommer att vara förhöjd under delar av övergångsperioden jämfört med 
nuläget till följd av att ytterligare riskkällor adderas till de befintliga. Detta innebär inte 
att risknivån är oacceptabel, utan endast att den är något högre jämfört med nuvarande 
risknivå, varför ett antal riskreducerande åtgärder föreslås.  

Byggskedet 

De arbeten som sker under byggskedet är små jämfört med den omfattande 
industriverksamhet som bedrivs inom verksamhetsområdet idag. Påverkan under 
byggskedet bedöms således inte vara märkbar jämfört med nuläget. SSAB har under 
åren genomfört många bygg- och anläggningsarbeten inom området och har väl 
inarbetade rutiner för detta.  

Kumulativa effekter 

Kumulativa effekter har utretts avseende de samlade effekterna från SSAB med 
följdverksamheter samt övriga närliggande verksamheter. Följande kumulativa effekter 
har identifierats;  

Vad gäller buller är det framförallt AGA, verksamheten vid Oxelösunds hamn, samt 
transporter mellan hamnen och SSAB som har bedömts bidra till ljudnivåerna i 
omgivningen. Den enda skillnaden i kumulativt effekter med den framtida 
verksamheten jämfört med nuläget är att Oxelösunds Hamn kommer att få en ökad 
hantering av järn- och skrotråvara inom sitt område samtidigt som en del hantering av 
råvaror försvinner från hamnen, exempelvis malmpellets. Det kommer således att bullra 
oftare från hamnen i framtiden, båtar med järn- och skrotråvara kommer lossas oftare 
och en hel del järn- och skrotråvara kommer sannolikt att behöva mellanlagras på 
hamnområdet. Bullernivåerna från verksamheten bedöms motsvara dagens nivåer under 
själva aktiviteterna men antal förekomster av buller kommer öka. De kumulativa 
ljudnivåerna blir marginellt högre än ljudnivåerna från enbart SSABs verksamhet och 
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bedömningen är att det är möjligt att komma ner till bullernivåer som är i paritet med 
dagens nivåer, trots att det tillkommer ett antal olika bullrande moment.  

Vad gäller kumulativ riskpåverkan har AGA i befintlig säkerhetsrapport identifierats 
som potentiell verksamhet där dominoeffekt kan uppstå. Med den sökta verksamheten 
tillkommer den parallella driften som också kan ge upphov till dominoeffekt, vilket 
behöver hanteras fram till dess att den malmbaserade produktionen upphör. LNG-
terminalen i Oxelösunds hamn som ska förse SSAB med energigas är belägen på ett 
sådant avstånd att risk för kumulativ påverkan bedöms vara försumbar. Den förändrade 
transportbilden som den framtida verksamheten innebär bedöms inte medföra någon 
förändrad trafiksäkerhet enligt genomförd trafiksäkerhetsutredning, förutsatt att några 
mindre åtgärder vidtas, bland annat gällande trafikregleringen. 

Alternativ 

Om den planerade verksamheten inte blir av, förutsätts drift enligt befintlig 
tillståndsgiven verksamhet (full produktion) det så kallade nollalternativet. Detta 
innebär att det inom verksamheten inte sker en övergång till järn- och skrotbaserad 
stålproduktion. Den malmbaserade tillverkningen kommer då att fortsätta och så även 
de utsläpp till luft och vatten som är relaterade till denna.  

Inga alternativa lokaliseringar eller lösningar till den sökta verksamheten med mindre 
negativ miljöpåverkan eller större positiv miljöpåverkan har identifierats. 
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 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Sökande:  
SSAB EMEA AB 
Organisationsnummer: 556313-7933 
Adress:  613 80 Oxelösund 
Tel växel:   0155-254000 
 

Kontaktpersoner:  
Miljöchef: 
Kristina Branteryd, SSAB 
E-post: kristina.branteryd@ssab.com 
 
Projektledare Tillståndsprövning: 
Magnus Nydahl, SSAB 
E-post: Magnus.Nydahl@ssab.com 

Ombud: 
Advokat Magnus Fröberg, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå 
E-post: magnus.froberg@froberg-lundholm.se  
 
Prövningsplikt enligt miljöprövningsförordningen (2013:251): 
SSABs huvudverksamhet enligt miljöprövningsförordningen är produktion av järn och 
stål (15 kap, 1§, verksamhetskod 27.10-i). Utöver huvudkoden omfattas SSAB 
Oxelösund också av ett antal sidoverksamheter inom anläggningen vilka framgår av 
ansökanshandlingen. 
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 LÄSANVISNING 

Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, är att ge en samlad bild av den 
sökta verksamhetens konsekvenser för människa och miljö.  

Miljökonsekvensbeskrivningen är uppbyggd enligt följande:  
 
ORIENTERING, ÖVERSIKT 
AVGRÄNSNING, ALTERNATIVREDOVISNING 
METODIK 
MILJÖKONSEKVENSER UNDER DRIFTSKEDET 
(Nuläge, nollalternativ och framtida verksamhet) 
MILJÖKONSEKVENSER UNDER DRIFTSKEDET  
(Övergångsperiod) 
MILJÖKONSEKVENSER UNDER BYGGSKEDET 
SAMLAD BEDÖMNING 
UPPFÖLJNING OCH KONTROLL 
MILJÖTILLSTÅNDSPROCESS 
REFERENSER OCH BILAGOR 

 

MKB:n börjar i kapitel 3 med en inledning som följs av en beskrivning av bakgrund till 
projektet i kapitel 4. Därefter följer en redovisning av syftet med projektet samt vilka 
utgångspunkter som gäller för tillståndsansökan (kapitel 5). I kapitel 6 beskrivs 
verksamhetens lokalisering och hur verksamhetsområdet med omgivning ser ut. I 
kapitel 6 redovisas även planförhållanden och skyddade områden. I kapitel 7 beskrivs 
hur MKB:n har avgränsats och i kapitel 9 beskrivs vilken metodik som använts för att 
bedöma konsekvenser. Kapitel 8 beskriver vilka alternativ som studerats. I kapitel 10 
redogörs för sökt verksamhet och för de transporter som är kopplade till verksamheten. 
Därefter följer kapitel 11 som redogör för den sökta verksamhetens miljökonsekvenser 
under driftskedet. För respektive miljöaspekt beskrivs bedömningsgrunder, 
förutsättningar, konsekvenser samt förslag till fortsatt arbete. I kapitel 12 redogörs för 
den sökta verksamhetens miljökonsekvenser under övergångsperioden och i kapitel 13 
redogörs för den sökta verksamhetens miljökonsekvenser under byggskedet. I kapitel 14 
görs en samlad bedömning där bl.a. påverkan på riksintressen, konsekvenser i relation 
till miljömål och kumulativa effekter beskrivs. Därefter, i kapitel 15, kommer en 
redovisning av planerad uppföljning och kontrollprogram. I kapitel 16 redogörs för hur 
tillståndsprocessen inklusive samrådsprocessen genomförts. Därefter följer en 
beskrivning av medverkande i kapitel 17, en lista på referenser i kapitel 18 samt en 
uppräkning av bilagor i kapitel 19. En icke-teknisk sammanfattning återfinns först i 
dokumentet.  
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 INLEDNING  

SSAB driver en anläggning för tillverkning av järn och stål i Oxelösund. Produktionen 
sker i flera steg med tillverkning av koks (koksverk), råjärn (masugnar), stål (stålverk, 
LD-konverter), gjutning av ämnen, valsning av stålämnen till plåt (valsverk) och 
slutligen värmebehandling av plåt samt målning.  

De delar av produktionen som relaterar till koksverk, masugnar och LD-konverter står 
för en betydande del av SSABs utsläpp till luft och vatten. Alla dessa tre anläggningar 
är dock nödvändiga för att SSAB skall kunna bedriva den malmbaserade produktionen 
av stål. Anläggningarna i en malmbaserad produktion kräver återkommande stora 
kapitalinvesteringar för att uppfylla produktions- och miljökrav. Att vidta dessa 
investeringar skulle innebära en strategisk inriktning mot att fortsätta bedriva 
malmbaserad stålproduktion i Oxelösund. Utöver framtida kostnader för 
reinvesteringsbehov i befintliga anläggningar påverkas SSAB konkurrensförmåga av 
kostnaderna från handelssystemet för koldioxid (ETS).  
 
Utifrån ovan gällande förutsättningar har SSAB-koncernen tagit ett strategiskt beslut 
om att satsa på en produktionsteknologi för stål som kan medföra minskade 
koldioxidutsläpp, och dessutom samtidigt vara konkurrenskraftig på en global marknad. 
Ett första steg i denna satsning är att SSABs verksamhet i Oxelösund ska gå över till en 
järn- och skrotbaserad stålproduktion med en så kallad ljusbågsugn. När ljusbågsugnen 
är i full produktion kommer den, efter en övergångsperiod, att ersätta de malmbaserade 
delarna av anläggningen (koksverk, masugnar, LD-konverter) och dessa kan då 
avvecklas. Den ljusbågsugnsbaserade processen baseras på användning av skrot och 
andra järnråvaror. De planerade förändringarna kommer att medföra mycket väsentliga 
utsläppsminskningar för verksamheten. 
 
Etableringen av en ljusbågsugn är avgörande för att kunna reducera utsläppen av 
koldioxid från verksamheten. Målsättningen är att denna anläggning ska kunna tas i 
drift 2024. Ljusbågsugnen dimensioneras för att producera motsvarande mängd 
stålämnen som idag. Den sökta verksamheten innefattar således inte någon 
produktionsökning i förhållande till dagens tillstånd. Den planerade omställningen 
innebär väsentligt minskade utsläpp till luft och vatten jämfört med idag och kommer att 
bli en viktig del i att uppnå det nationella målet att Sverige ska vara klimatneutralt 2045.  
 
Etableringen av en ljusbågsugn kräver att verksamheten ansöker om nytt tillstånd enligt 
9 kap. miljöbalken. Ansökan om tillstånd till fortsatt befintlig verksamhet och 
tillkommande verksamhet i form av ljusbågsugn i SSABs anläggningar i Oxelösund 
syftar till att bedriva ståltillverkning med järn- och skrotbaserade råvaror. Under en 
övergångsperiod måste de malmbaserade processerna köras parallellt med 
ljusbågsugnen för att kunna fortsätta produktion av stål under anläggandet och ett 
idrifttagande av ljusbågsugnen för att säkerställa att full produktion och 
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produktionskvalitet kan upprätthållas under övergångsperioden. Ansökan omfattar 
därför både övergångsperioden och den framtida driften.  

Bolaget avser att söka ett nytt samlat tillstånd för hela sin verksamhet i Oxelösund. Ett 
nytt tillstånd kommer således, när det tas i bruk, att ersätta samtliga tidigare tillstånd 
enligt 9 kap. miljöbalken, se vidare ansökanshandlingens toppdokument. Verksamheten 
är en sådan verksamhet som enligt 6 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) alltid 
ska antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. miljöbalken. 

 BAKGRUND 

Det finns ett behov av att ställa om den globala stålindustrin så att utsläppen av 
koldioxid minskar väsentligt.  

Det har antagits flera politiska beslut som reglerar utsläppen av koldioxid på global nivå 
(Parisavtalet) och på europeisk nivå (EU:s beslut om klimat- och energimål för 2030 
och EU-direktiv med krav på ökad andel förnyelsebar energi). Idag finns även 
ekonomiska styrmedel på gemenskapsnivå som syftar till att begränsa utsläppen av 
koldioxid (EU:s handel med utsläppsrätter).  

Nationellt har riksdagen beslutat att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria 
välfärdsländer. Den 15 juni 2017 röstade riksdagen igenom klimatlagen (2017:720) och 
de nya klimatmålen. De nya klimatmålen skärper kraven och senast år 2045 ska Sverige 
inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå 
negativa utsläpp. För att nå det målet krävs åtaganden från alla samhällsaktörer.  

Svenska stålprodukter har redan idag ett lägre klimatavtryck än internationella 
konkurrenter men för att nå uppsatta politiska miljömål krävs det ytterligare åtgärder.  

Den globala malmbaserade stålindustrin står idag för betydande utsläpp globalt. Samma 
förhållande gäller i Sverige där den malmbaserade stålindustrin står för betydande 
utsläpp i ett nationellt perspektiv. För att göra stål med dagens malmbaserade processer 
krävs inte bara järnmalm utan också kol, i form av koks, som ger ifrån sig stora 
mängder koldioxid när järnmalmen reduceras i masugnen. Att minimera utsläppen av 
koldioxid från SSABs anläggningar är en central fråga i utformningen av koncernens 
strategi för den framtida ståltillverkningen.  

För att möta dessa utmaningar har SSAB tillsammans med de två statliga bolagen 
Vattenfall och LKAB startat ett långsiktigt forskningsprojekt (HYBRIT), i syfte att 
utveckla en vätgasbaserad reduktion av järnmalm där restprodukten är vatten istället för 
koldioxid. Målet är att detta projekt till år 2045 ska ha en lösning som ska kunna vara 
med och bidra till ett fossilfritt samhälle.  
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SSAB planerar nu att lägga om sin stålproduktion i Oxelösund genom etablering av en 
ljusbågsugn vilket reducerar utsläppen av koldioxid väsentligt, men även bidrar till en 
väsentlig minskning av utsläpp till luft i övrigt och att huvudsakliga utsläpp till vatten 
från processer kommer att upphöra. Den planerade investeringen är avgörande för att 
reducera utsläppen av koldioxid samtidigt som den i ett senare läge möjliggör framtida 
användning av vätgasreducerat järn (HYBRIT) och en i princip helt koldioxidfri 
ståltillverkning. Projektet är av stor företagsekonomisk betydelse för SSAB, men är 
även av nationell betydelse när det gäller minskning av utsläpp av koldioxid. Som 
nämnts tidigare kräver etableringen av en ljusbågsugn att verksamheten ansöker om nytt 
tillstånd enligt miljöbalken. 

 SYFTE OCH UTGÅNGSPUNKTER 

5.1. Syfte  
Ansökan om tillstånd till förändrad verksamhet vid SSABs anläggningar i Oxelösund 
syftar till att bedriva ståltillverkning med järn- och skrotbaserade råvaror.  

Etableringen av en ljusbågsugn och övergången till ljusbågsugnsbaserad stålproduktion 
kräver tillstånd enligt 9 kap miljöbalken. Bolaget har valt att söka ett samlat tillstånd för 
hela verksamheten.  

5.2. Nuvarande tillståndsgiven produktion 
Ståltillverkningen vid SSABs anläggning i Oxelösund sker i flera steg. I Figur 3 visas 
flödet från att råvaran kommer in till SSABs anläggning till att det färdiga stålet skickas 
vidare till kund. Råvaror som järnmalm och kol kommer huvudsakligen via båt. I 
koksverket tillverkas koks av kol och koksen används vidare i masugnarna där 
järnmalm övergår till råjärn. Råjärnet transporteras vidare till stålverket (LD-
konverter/stålugn) vartefter det behandlas ytterligare innan det blir färdigt stål. Stålet 
gjuts i stränggjutningsmaskiner och värms upp igen i en ämnesugn innan det valsas till 
olika tjocklek och form. I vissa fall sker ytterligare värmebehandling, målning och 
annan färdigställning. Den gas som bildas vid koksverk och masugn är energirik och 
kan användas för värmning i andra delar av anläggningen, den används också för att 
producera el och fjärrvärme vid SSABs kraftverk.  

Restprodukter upparbetas dels för recirkulering inom SSABs verksamhet men också för 
extern försäljning. I deponierna läggs gasreningsslam och vissa slaggtyper som inte kan 
återvinnas. 
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Figur 3. Flödet från råvara till färdigt stål. När SSAB tagit ljusbågsugnen i drift ersätter den koksverk, 
masugn och LD-konverter (blå ruta i figuren). Resterande processteg efter LD-konvertern förblir i stort sett 
desamma som idag.  

SSAB har tillstånd för en produktion av råjärn som uppgår till 2 miljoner ton och en 
produktion av prima ämnen4 som uppgår till 1,9 miljoner ton per år. Gällande tillstånd 
och villkor för verksamheten som reglerar produktion och deponier redovisas i ansökans 
toppdokument. 

  

 
4 Prima ämne är färdigt stål format som ett block. 
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5.3. Kort om planerad förändring 
I detta avsnitt beskrivs kort planerade förändringar av verksamheten. En utförligare 
beskrivning lämnas i kapitel 10. 

SSABs framtida verksamhet efter omställning till ljusbågsugn omfattar stålverk, 
kraftverk, valsverk, efterbehandling av plåt, service & verkstäder, hamn (Stålhamnen) 
samt anläggningar för hantering och recirkulering av restprodukter.  

Koksverk, masugnar och LD-konverter med tillhörande malm-, kol- och skrothantering 
som visas i en blå rutan i Figur 3 är då ersatta av en ljusbågsugn med tillhörande 
hantering av järn- och skrotråvara.  

Under en övergångsperiod måste den malmbaserade processen köras parallellt med 
ljusbågsugnen. Detta för att kunna fortsätta produktion av stål under tiden då 
ljusbågsugnen byggs och tas i drift. Under övergångsperioden minskar den 
malmbaserade produktionen (råjärn och koks) stegvis.  

Jernkontoret har tagit fram två korta animerade filmer, en för den malmbaserade 
processen: https://www.youtube.com/watch?v=Z4qeN7h4XAA&feature=youtu.be  
och en för processen med ljusbågsugn: 
https://www.youtube.com/watch?v=Xq64IxeIZBY&feature=youtu.be 

Bolagets huvudverksamhet blir även fortsättningsvis produktion av järn och stål, 
verksamhetskod 27.10, och verksamheten i Oxelösund kommer att omfattas av samma 
BAT-referensdokument som idag.  

5.4. Tidplan och utgångspunkter 
Tillståndsansökan lämnas in till mark- och miljödomstolen i september 2019. 
Ljusbågsugnen börjar byggas under år 2021, under förutsättning att tillstånd och 
erforderliga bygglov har erhållits, samt att Vattenfall har erhållit koncession för 
etablering av den elledning som ska försörja ljusbågsugnen (se vidare nedan).   

Innan byggnation av ljusbågsugnen påbörjas ska det ske en upphandling och 
leverantörer av utrustning och entreprenad ska kontrakteras. Själva anläggningsarbetena 
och driftsättning beräknas ta cirka 3 år, varefter ljusbågsugnen successivt tar över 
produktionen av stålämnen.  

Det måste vara säkerställt att energitillförseln i form av ny energigas är tryggad innan 
driften av koksverk, masugnar samt LD-konverter (stålugnen) avslutas, detta eftersom 
produktionen av koksugnsgas och masugnsgas kommer att upphöra när den 
malmbaserade produktionen avslutas. 

Ljusbågsungen planeras vara i full drift under år 2025, men måste drivas parallellt med 
koksverk och masugn under en övergångsperiod på ett par år för att säkerställa att den 
nya ljusbågsugnen klarar av att tillverka alla stålkvalitéer. Förutsatt att dessa antagen är 

https://www.youtube.com/watch?v=Z4qeN7h4XAA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Xq64IxeIZBY&feature=youtu.be
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uppfyllda planeras masugnar, koksverk, LD och biproduktverk att avvecklas senast år 
2027.   

 

Figur 4. Schematisk tidplan som visar SSABs omställning från malmbaserad produktion till produktion med 
ljusbågsugn. Parallell drift sker med ljusbågsugn samt masugnar och koksverk från den tidpunkt då 
ljusbågsugnen tas i drift till dess ljusbågsugnens kapacitet uppnått sådan nivå att produktionen i masugnar 
och koksverk helt kan upphöra (koksverk och masugnar avvecklas senast 2027). 

Ljusbågsugnen kommer att ersätta befintliga processer för framställning av råstål och 
den dimensioneras för att producera motsvarande mängd stålämnen som SSAB idag har 
tillstånd för (1,9 miljoner ton prima ämne).  

Med ovanstående som bakgrund gäller följande utgångspunkter för tillståndsansökan:  

1. Tillstånd söks för en fortsatt årlig tillståndsgiven produktion av  
- 1 900 000 ton prima ämnen  
- 1 000 000 ton levererad plåt 
- 3 500 000 ton gods över kaj 

 
2. Så länge den malmbaserade produktionen är igång kommer verksamheten 

fortsätta att producera rampkoks och råjärn i enlighet med gällande tillstånd. 
Således söks fortsatt tillstånd enligt nedan under en övergångsperiod:  

- 530 000 ton rampkoks 
- 2 000 000 ton råjärn 

 
3. Tillstånd söks för fortsatt drift av deponi Ängsviken (aktiv icke farligt avfall 

deponi)  
 

4. Tillstånd söks för fortsatt drift av Ålödeponin (aktiv icke farligt avfall deponi)  
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SSABs huvudverksamhet enligt miljöprövningsförordningen är produktion av järn och 
stål (verksamhetskod 27.10). Utöver huvudkoden omfattas SSAB Oxelösund också av 
ett antal sidoverksamheter inom anläggningen. Anläggningens verksamheter, 
verksamhetskoder och tillståndsgivna produktionsvolymer för såväl nuvarande som 
framtida planerad verksamhet redovisas i ansökningshandlingen.  

Inom EU tas referensdokument för bästa tillgängliga teknik fram för olika 
industrisektorer (så kallade BREF-dokument). BREF-dokumenten visar den 
miljöprestanda som kan uppnås om man använder bästa tillgängliga teknik (BAT5). 
SSAB omfattas av flera uppsättningar BAT-slutsatser. I Bilaga A.2 till den Tekniska 
beskrivningen redovisas en sammanställning av de BAT-slutsatser och BREF-dokument 
som är tillämpliga för SSABs verksamhet. I sammanställningen redovisas hur SSABs 
verksamhet förhåller sig till tillämpliga beslutade BAT-slutsatser för SSABs 
huvudverksamhet, med tillhörande emissionsnivåer, såväl för den malmbaserade 
produktionen (som ska upphöra) som för den planerade produktionen med ljusbågsugn 
(efter omställningen). I sammanställningen redovisas också hur anläggningen förhåller 
sig till BAT-slutsatser och BREF-dokument som omfattar anläggningens 
sidoverksamheter. 

 FÖRUTSÄTTNINGAR  

6.1. Lokalisering 
Anläggningen är lokaliserad på en halvö vid kusten inom Oxelösunds kommun. 
Anläggningen ligger cirka 10 mil sydväst om Stockholm. SSAB Oxelösund ligger på 
halvöns yttersta spets öster om Oxelösunds centrala delar (se Figur 5) och området 
omfattar cirka 340 hektar6. Här har det bedrivits stålproduktion i över 100 år. 

Ianspråktagna fastigheter är följande: ABBORREN 5, ASPA 2:8, BRANNÄS 1:2, 
GÖSEN 4, GÖSEN 5, GÖSEN 6, GÖSEN 8, IRIS 10, OXELÖ 7:32, OXELÖ 7:36, 
OXELÖ 7:37, OXELÖ 7:50, OXELÖ 7:62, OXELÖ 7:68, OXELÖ 7:69, OXELÖ 7:71, 
STORA HUMMELVIK 1:17, STORA HUMMELVIK 1:8. 

Öster om SSAB ligger Ålöfjärden. Väster om SSAB ligger Oxelösunds centrala delar 
och den närmast liggande bostadsbebyggelsen ligger på cirka en kilometers avstånd (se 
Figur 5) samt i Gamla Oxelösund, strax söder om verksamhetsområdet. I skärgården 
sydost om SSAB finns fritidsbebyggelse. Söder om SSAB är Oxelösunds hamn belägen. 
Norr om SSAB finns ett större område med enstaka fritidshus, Brannäs-halvön. 

  

 
5 Best Available Techniques 
6 Verksamhetsområdet som är markerat i rött i 5 är ca 550 ha, det område som nyttjas för industriverksamhet är ca 340 ha. 
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Transportled för vägtransporter till och från Oxelösund och SSAB utgörs av Riksväg 53 
som huvudsakligen går som motorväg från Oxelösund med anslutning till E4 vid 
Nyköping. Järnväg går till SSAB och utgörs av en enkelspårig bana som trafikeras av 
godståg. Därutöver har även SSAB också en egen hamn, Stålhamnen som är belägen 
inom verksamhetsområdet. 

 

Figur 5. Översiktskarta med transportvägar till och från SSABs verksamhetsområde. 

6.2. Omgivningen och industriområdet  
Oxelösundsområdet präglas av närheten till havet. Fastlandet domineras av skog med 
relativt litet inslag av jordbruksmark. Området är låglänt. Landskapsbilden inom SSAB 
är präglat av industriverksamheten vilken medför stora ytor för logistik, lagring samt 
lastning och lossning. Spårområden, skorstenar, kaj, lagerbyggnader och upplag 
dominerar landskapsbilden. Stora delar av industriområdet är plansprängt och utfyllt. 
Markanvändningen inom verksamhetsområdet utgörs uppskattningsvis av 266 hektar 
hårdgjorda ytor och 133 hektar genomsläppliga ytor. I Figur 6 och Figur 7 visas foton 
över SSAB Oxelösund. 
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Figur 6. Foto över SSAB Oxelösund. Källa: SSAB. 

 

Figur 7. SSAB Oxelösund med Stålhamnen i förgrunden. Källa: SSAB. 
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Figur 8. Flygbild över SSABs område.  

SSABs verksamhetsområde, d.v.s. det område inom vilket verksamheten bedrivs, 
redovisas i Figur 9. 
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6.3. Planförhållanden 
SSABs verksamhetsområde är i kommunens översiktsplan (laga kraft 2018-07-11) 
markerat som område med verksamheter. I översiktsplan anges att områdets 
industrifunktion ska bevaras och utvecklas.  

Stora delar av SSABs verksamhetsområde omfattas av detaljplan (Detaljplan för SSAB 
Oxelösund m.fl., se 0481-P00/3 i Figur 10) som vann laga kraft år 2000 och som 
huvudsakligen anger markanvändningen industri. I mindre delar utgörs 
markanvändningen av vattenområde och hamn, kontor och trafik samt naturområden. I 
planen anges att det är angeläget att bibehålla terrängen mellan samhället och industrin 
intakt med befintlig vegetation för att bidra till att minska störningar. I Figur 9 redovisas 
SSABs verksamhetsområde, fastighetsområde samt markanvändningen inom befintliga 
detaljplaner. I figuren kan ses att verksamhetsområde, befintligt och framtida, ryms 
inom detaljplanelagt område och någon ny detaljplan för SSABs verksamhet behöver 
inte upprättas.  

 

Figur 9. SSABs verksamhetsområde och fastighetsområde samt detaljplanelagt område 
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Figur 10. Verksamhetsområdet omfattar detaljplanerna 04/81 P12/2, 0481-P08/1, 0481-P00/3 samt del av 04-
OXS-176. I flygbilden syns även att verksamhetsområdet omfattar såväl industrimark som omkringliggande 
grönytor (planlagda).  
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6.4. Riksintressen, Natura 2000 och övriga skyddade områden och objekt 

6.4.1. Riksintressen  
Det finns inga områden av riksintresse inom verksamhetsområdet. Områden av 
riksintressen finns dock både öster, söder och norr om verksamhetsområdet. I detta 
avsnitt ges en kort redovisning av aktuella riksintressen, se Figur 11, Figur 12 och Figur 
13, trots att det inte är frågan om någon ändrad markanvändning enligt 3 och 4 kap. 
miljöbalken.  

 

Figur 11. Områden av riksintresse för natur och friluftsliv. 
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Figur 12. Områden av riksintresse för energiproduktion och yrkesfiske. 

 

 

Figur 13. Områden av riksintresse för kommunikationer. 
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6.4.2. Natura 2000 och övriga skyddade områden 
Det närmaste Natura 2000-området, Strandstuviken, som även är ett naturreservat, är 
beläget cirka 1,4 kilometer norr om SSAB. Notera att verksamhetsområdet (och 
detaljplanen) innefattar ett skyddande naturområde i norr, mot naturreservatet, se även 
Figur 9. Området består av ett par smala utskjutande uddar och två grunda havsvikar, 
Snäckviken och Strandstuviken. Strandstuvikens naturreservat är en av länets viktigaste 
rastlokaler för flyttfåglar och här häckar bland annat havsörn, törnskata och fisktärna 
(upptagna i fågeldirektivet)7. 

Natura 2000-området Furön är beläget cirka 1 km söder om SSAB (se Figur 11). På 
Furön är de prioriterade bevarandevärdena områdets gamla kusttallskog med 
naturskogsliknande utseende, som delvis är brandpräglade, samt arter knutna till död 
ved och gamla träd. 

Sydväst om SSAB, väster om Furön, ligger Femöre naturreservat och Natura 2000-
området Femörehuvud (se Figur 11) som är en skogbeväxt, bergig halvö utanför 
Oxelösund. Området utgörs av gammal tallskog. Syftet med reservatet är att skydda ett 
värdefullt frilufts- och barrskogsområde med dess djur- och växtliv.  
 
Sydöst om SSAB, med ett avstånd på ca 3 km, är Natura 2000-området Hasselö-Bergö 
beläget. Syftet med Hasselö-Bergös Natura 2000-område är att bevara en typisk 
skärgårdsnatur med gammal naturskogsliknande tallskog och ädellövskog. 
 
Det detaljplanelagda område inom vilket SSABs verksamhet bedrivs omfattas ej av 
något strandskydd. I samband med att detaljplanen för SSAB Oxelösund m.fl., (se 
0481-P00/3 i Figur 10) vann laga kraft år 2000 upphävdes strandskyddet inom hela 
planområdet (innan denna detaljplan antogs fanns strandskydd kvar inom en mindre del 
i planområdets nordvästra hörn). 

6.4.3. Fornlämningar 
Enligt underlag från Riksantikvarieämbetet redovisas inom SSABs verksamhetsområde 
ett antal kulturhistoriska lämningar. En av dessa är en fornlämning (Oxelösund 41:1) 
som utgörs av en bytomt/gårdstomt. Fornlämningen är utmärkt. Inom  
området redovisas också objekt som kan vara ”möjliga fornlämningar”, ”övrig 
kulturhistorisk lämning” samt objekt ”utan antikvarisk bedömning”, se vidare avsnitt 
11.7 och Figur 53. 
 

 
7 Länsstyrelsen Södermanlands hemsida, 2019-02-05 https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/besok-och-

upptack/naturreservat/strandstuviken.html 
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 AVGRÄNSNING AV MKB  

7.1. Verksamhet 

7.1.1. Sökt verksamhet 
Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar befintlig verksamhet så som den bedrivs enligt 
gällande domar (från 20078, 20189 samt 201910) samt med beskrivning av tillkommande 
verksamhet, huvudsakligen i form av en ljusbågsugn, men även efterföljande 
behandlingsanläggningar i stålverk samt planerade förändringar i valsverk med 
efterföljande behandlingar. Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar även deponierna 
inom SSABs område, se Figur 14. 
 

 

Figur 14. Avgränsning av verksamheten. Verksamheten omfattar idag koksverk, masugnar, kraftverk, 
stålverk, valsverk, deponier och hamn. Bolaget ansöker om ett samlat tillstånd för hela verksamheten. Den 
sökta verksamheten har avgränsats med en röd ring, där även den planerade ljusbågsugnen illustreras (grön 
ring). Separat tillstånd för uttag av vatten ur Nyköpingsån kommer dock fortsättningsvis att gälla. 

 
8 Miljödom 2007 mål M 2033-07 (huvudsaklig dom för verksamheten) 
9 Verksamhetstillstånd SSAB, DELDOM Mål nr M 2033-07, 2018-08-22 
10 Mark- och miljööverdomstolens dom 2019-06-28 i mål M 8717-18 
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Närliggande verksamheter och följdverksamheter som illustreras utanför den röda ringen ingår ej i ansökan 
och beskrivs i avsnittet nedan. 

MKB:n kommer att beskriva konsekvenserna av följande: 
 

• Nuläge – Nuläge utgör en historisk referensnivå för produktionsvolymerna av 
koks, råjärn, prima ämne och levererad plåt. Nuläget definieras huvudsakligen 
utifrån ett typår då alla anläggningsdelar (inkl. 2 masugnar) är i drift med 
produktion under huvuddelen av ett kalenderår. Följande produktionsvolymer är 
aktuella under ett typår:  
• Koks: 430 000 ton  
• Råjärn: 1 500 000 ton  
• Prima Ämne: 1 425 000 ton  
• Levererad plåt: 650 000 ton  
Nuläget utgår för vissa miljöaspekter från uppgifter från miljörapporten 2017-
2018 då en masugn och koksverket varit i drift.  
Då verksamhetens produktion varierat över åren redovisas för vissa 
miljöaspekter även en serie om ca 10-15 år tillbaka i tiden.  

• Nollalternativ - Full drift enligt gällande tillstånd (2007)  
Nollalternativet avser befintlig tillståndsgiven verksamhet som SSAB idag har 
meddelats tillstånd att bedriva. Följande produktionsvolymer är aktuella i 
nollalternativet: 
• Koks: 530 000 ton  
• Råjärn: 2 000 000 ton  
• Prima Ämne: 1 900 000 ton  
• Levererad plåt: 1 000 000 ton  
• Gods över kaj: 3 500 000 ton (SSABs Stålhamn inom verksamhetsområdet)  

• Framtida verksamhet – Kommande produktion (utan koksverk, masugn, med 
ljusbågsugn). Framtida verksamhet avser den verksamhet som SSAB ansöker 
om att få bedriva i framtiden, dvs. produktion av stål med en ljusbågsugn och 
tillhörande utrustning samt befintliga och tillkommande anläggningsdelar för 
plåt. De sökta produktionsvolymerna för den framtida verksamheten motsvarar 
de som idag är tillståndsgivna för befintlig verksamhet dvs: 
• Prima Ämne: 1 900 000 ton  
• Levererad plåt: 1 000 000 ton  
• Gods över kaj: 3 500 000 ton (SSABs Stålhamn inom verksamhetsområdet)  

• Övergångsperiod - Parallell drift av nuvarande och tillkommande verksamhet 
(järn- och skrotbaserad produktion med ljusbågsugn). Parallell drift sker från det 
att ljusbågsugnen börjar producerar stål tills det att koksverk och masugnar lagts 
ner/stängts. Hur produktionsvolymerna exakt kommer att se ut under 
övergångsperioden är svårt att exakt definiera. Produktionsvolymen av prima 
ämnen kommer mest troligt att variera mellan 900 – 1500 kton under 
övergångsperioden (med drift av ljusbågsugn och masugn parallellt).  
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• Byggskede - Anläggnings- och byggnadsarbeten för de byggnader som ska 
inhysa utrustning, ny försörjning av media (el, vatten, värme), avgaskanaler, 
hanteringsytor för skrot, m.m. 

7.1.2. Följdverksamhet  
Vid prövning enligt miljöbalken ska man ta hänsyn till de följdverksamheter som kan 
antas behövas för att verksamheten ska kunna bedrivas (16 kap. 7 § MB) på ett 
ändamålsenligt sätt. Nedan anges de verksamheter som kan anses vara en följd av den 
sökta verksamheten. Miljökonsekvenser till följd av följdverksamheter kommer att 
beskrivas för de miljöaspekter där det bedömts som relevant. Detta görs i separat kapitel 
i MKB ”Kumulativa effekter och konsekvenser”. Följdverksamheter och dess läge finns 
redovisat i Figur 16. 

Transporter med fartyg, tåg och lastbil 
Nuvarande råvaror i form av bulkmaterial (kol och malm) levereras huvudsakligen med 
fartyg till Oxelösunds Hamn där materialet lagras och därefter transporteras det via 
bandgångar till SSAB. Dessa bandgångar utgör en följdverksamhet. Koks transporteras 
med lastbil från Oxelösunds Hamn till SSAB och utgör en följdverksamhet.  
 
Tillförseln av bulkprodukter, (kol, koks, malmpellets) via Oxelösunds Hamn, kommer 
med planerad verksamhet på sikt att ersättas med tillförsel av skrot och andra 
järnråvaror som antingen transporteras till SSAB med fartyg, järnväg, lastbil eller med 
bandtransport när det är möjligt och lämpligt. Skrot och järnråvaror med båt antas 
levereras såväl till Oxelösunds Hamn som till SSABs Stålhamn. Transporter av skrot 
och järnråvaror till SSABs verksamhet utgör en framtida följdverksamhet. 

7.1.2.1. Följdverksamheter utan kumulativ påverkan   
 
Ny kraftledning (Vattenfall)  
En ljusbågsugn ökar behovet av externproducerad energi och kräver därmed en utökad 
elanslutning. Nya kraftledningar för utökad kraftförsörjning till verksamheten 
(Vattenfalls regionnät) planeras därför. Kraftledningarnas etablering krävs för och är 
avsedd för att försörja ljusbågsugnen med elkraft. Vattenfall är ansvarig för att erhålla 
tillstånd och bygga de nya kraftledningarna till SSAB Oxelösund. Undersöknings- och 
avgränsningssamråd för de nya kraftledningarna har hållits under våren-sommaren 
2019.  
 
Avsikten är att dra två nya 130 kV-ledningar i gemensamma stolpar som lokaliseras 
mellan Hedenlunda och Oxelösund och som berör Flen, Katrineholm, Nyköping och 
Oxelösunds kommuner. För sträckan mellan Hedenlunda och Oxelösund har i huvudsak 
luftledning studerats och två huvudstråk med flera delstråk har tagits fram.  
 
Då kraftledningarna anläggs för att försörja ljusbågsugnen bedöms denna vara en 
följdverksamhet till SSABs verksamhet och redovisas därför i denna MKB. 
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Vattenuttag från Nyköpingsån 
SSAB har en gällande vattendom från 1965 vilken ger SSAB rätt att ta ut vatten från 
Nyköpingsån. Uttaget sker vid Minninge, cirka 1,5 mil från verksamhetsområdet (se 
Figur 15). Enligt gällande vattendom har SSAB tillstånd för uttag av max 0,70 m3/s 
vatten (samt månadsmedelvärde 0,65 m3/s) ur Nyköpingsån.  
 

 
Figur 15. Ungefärligt läge för intag av råvatten/sötvatten vid Minninge, Nyköpingsån. 

Medeluttaget har under de senaste åren varit 500 m3/h vilket motsvarar 0,14 m3/s. Det 
maximala uttaget under 2018 var 730 m3/h, motsvarande 0,2 m3/s.  
Ovanstående kan sättas i relation till att Nyköpingsån är reglerad och att lägsta tappning 
vid utloppet vid Långhalsen är 1 m3/s (regleras av Nyköping Vattenkraft AB) och att 
åns medelflöde per månad är 21 m3/s, (år 1940-2019). 
 
Övergång till ljusbågsugnen innebär att förbrukning av vatten upphör vid koksverk, 
masugnar och tillkommande förbrukare är begränsade, se vidare avsnitt 7.2.1.  
 
Uttaget av vatten i Nyköpingsån sker långt från verksamhetsområdet, inom en annan 
kommun och denna recipient berörs inte på något annat sätt av verksamheten vid SSAB 
Oxelösund. Det finns således inte något geografiskt eller miljömässigt samband mellan 
detta uttag och verksamheten i Oxelösund. Vattenuttaget omfattas av vattendom11 och 
verksamheten medför inte något behov av ökat uttag eller förändring i övrigt. 
Eventuella frågor om vattenhushållning kan prövas i detta mål på samma sätt som 
vattnet hade levererats från en utomstående aktör. 

 
11 Vattendom A.D.88/1965 
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Figur 16. Följdverksamheter och närliggande verksamheter. Observera dock att denna karta inte redovisar 
alternativa stråk för de nya kraftledningarna. 

7.1.3. Närliggande verksamheter med koppling till SSAB 
Det finns även andra verksamheter i närområdet som bedrivs av andra 
verksamhetsutövare och som bedrivs med egna tillstånd. De skulle till delar kunna 
betraktas som följdverksamheter och den kumulativa påverkan från dessa verksamheter 
och den ansökta verksamheten beskrivs i avsnitt 14.4. Dessa verksamheter är följande 
(se även Figur 16): 
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Oxelösunds Hamn AB  

En stor del av det råmaterial som hanteras kommer in via och lagerhålls av Oxelösunds 
Hamn AB som har tillstånd för denna verksamhet.  

Produktion av bränd kalk (SMA Mineral AB) och Luftgasfabrik (AGA)  

Inom SSAB Oxelösunds anläggningsområde finns två verksamhetsutövare med egna 
tillstånd. AGA som producerar och levererar gaser till SSABs processer (kvävgas, 
syrgas, argon, tryckluft) samt SMA mineral som producerar och levererar bränd kalk till 
bland annat SSAB.  

Ny LNG-terminal i Oxelösunds Hamn (OxGas AB)  

En LNG-terminal planeras12 i Oxelösunds Hamn som ska förse SSAB med energigas 
som ersätter den masugns- och koksugnsgas som idag används som bränsle i befintliga 
processer. OxGas AB är verksamhetsutövare och ansvarar för att ansöka om tillstånd för 
denna anläggning.  

7.1.4. Övriga närliggande verksamheter  
Exempel på övrig verksamhet som kan bidra till kumulativa konsekvenser kan vara den 
del av Oxelösunds hamns verksamhet som inte är kopplad till SSABs verksamhet samt 
skrothantering vid närbelägna Kuusakoski recycling (se Figur 16). Eventuella 
kumulativa effekter till följd av dessa verksamheter bedöms också i 14.4. 

7.2. Miljöaspekter 

Följande miljöaspekter bedöms vara relevanta att utreda inom ramen för 
miljökonsekvensbeskrivningen: 

o Klimatpåverkan (CO2-utsläpp) 
o Utsläpp till luft13 
o Utsläpp till vatten, dagvatten, vattenmiljö, MKN, fiske 
o Buller, vibrationer  
o Naturmiljö, Natura 2000, rekreation 
o Föroreningar i mark, grundvatten och byggnader 
o Kulturmiljö 
o Resurshushållning, råvaror, produkter, avfall, vattenresurser 
o Energianvändning 
o Risker för människa och miljö 
o Klimatanpassning  

Samtliga aspekter i listan ovan beskrivs i driftskedet inklusive under övergångsperioden 
(för förklaring se avsnitt 7.1). Dessutom beskrivs de miljökonsekvenser som är 
markerade i fet stil under byggskedet.  

 
12 Ansökan för LNG-terminalen ska prövas av Miljöprövningsdelegationen och detaljplanearbete för området pågår.   
13 Damning hanteras inom avsnittet om luft.. 
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7.2.1. Miljöaspekter som inte redovisas ytterligare 

Ljussken 
Verksamhetsområdet belyses av säkerhetsskäl då anläggningarna är drift under dygnets 
alla timmar. Belysningen är riktad mot marken, och med moderna LED-armaturer som 
har minimalt läckljus i sidled. Mer ljus än det indirekta från upplysta fasader ska inte 
synas ut i skärgården. Det sker en konstant övervakning och dialog med bland annat 
Sjöfartsverket vad gäller ljuskällor och hur dessa riktas. 

Nya ytor för hantering av järn- och skrotråvara kommer att belysas med samma 
säkerhetskrav som idag och belysningen av området kommer således inte innebära 
någon betydande skillnad jämfört med nuläget. 

Belysning och ljussken kan ha negativa effekter på olika arter, bland annat fladdermöss. 
Påverkan bedöms inte vara annorlunda jämfört med idag eftersom det inte blir någon 
betydande skillnad i belysning med den framtida verksamheten jämfört med nuläge och 
nollalternativ. Då ljusskenet begränsas ut i skärgården bedöms påverkan vara liten. 
Endast små negativa konsekvenser bedöms uppkomma i detta avseende. 
Konsekvenserna beskrivs således inte vidare i denna MKB. 

Elektromagnetisk strålning 
Elektromagnetisk strålning från ljusbågsugnen påverkar inte omgivningen då ugnen 
befinner sig i en byggnad samt att elektromagnetisk strålning snabbt avtar med 
avståndet. Detta beskrivs således inte vidare i MKB:n. 

Konsekvenser till följd av uttag från Nyköpingsån (följdverksamhet) 
Som nämnts tidigare har SSAB tillstånd för uttag av max 0,70 m3/s vatten ur 
Nyköpingsån (samt månadsmedelvärde 0,65 m3/s). Bortledning av vatten till SSAB är 
begränsat med ett årsmedel på 0,14 m3/s. Nyköpingsån är reglerad med en lägsta 
tappning vid utlopp Långhalsen på 1 m3/s (regleras av Nyköping Vattenkraft AB). 
Medelflödet per månad är 21 m3/s, (år 1940–2019). Då SSABs uttag av vatten är litet 
relativt medelflödet i ån bedöms SSABs uttag från ån inte påverka dess flora och fauna. 
Denna bedömning delas av Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund, även deras 
bedömning är att SSABs vattenuttag inte ger upphov till någon påverkan på naturmiljön 
i ån (Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund, 2019-04-12). 

När det gäller vattenuttag från Nyköpingsån så bedöms detta inte att väsentligen 
förändras efter omställningen till ljusbågsugn. Några konsekvenser bedöms därmed inte 
uppstå på Nyköpingsån i jämförelse med nuläget och nollalternativet. 

Konsekvenser till följd av ny kraftledning (följdverksamhet) 
Den separata kraftledning som behövs för elförsörjning av ljusbågsugnen och därmed 
utgör följdverksamhet (se avsnitt 7.1.2), innebär också ianspråktagande av naturmark. 
Konsekvenserna av kraftledningen är i detta skede inte möjliga att bedöma utan beror av 
den slutliga lokaliseringen och utformningen av ledningen. Konsekvenserna kommer att 
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beskrivas i samband med att koncession söks för den nya kraftledningen och beskrivs 
således inte närmare här. 

7.3. Geografi 

Geografiskt omfattar konsekvensbedömningarna det område som riskerar att påverkas 
av den sökta verksamheten. Detta innefattar det direkta påverkansområdet där 
verksamheten bedrivs och fysiska åtgärder vidtas. Konsekvensbedömningarna innefattar 
även områden utanför det direkta påverkansområdet där påverkan kan urskiljas, 
exempelvis närliggande recipienter, transportvägar, bostadsområden, grönområden och 
liknande. 
 
Utsläpp till luft påverkar miljön på olika geografiska skalor. Påverkan från luft- och 
vattenutsläpp avtar med avståndet från utsläppet. Den lokala miljöpåverkan från SSAB 
begränsas för luft i huvudsak till Oxelösunds kommun samt delar av Södermanlands 
län. För vattenmiljö beskrivs huvudsakligen vattenområdet och skärgården närmast 
anläggningen men en beskrivning av Ålöfjärden som helhet görs också.  
 
För naturmiljö beskrivs eventuell påverkan på närliggande naturområden och Natura 
2000-områden. För buller beskrivs konsekvenserna för närliggande bostadsområden och 
närliggande natur- och skärgårdsmiljöer.  
 
Gränsen för att studera lastbilstransporter, som bedömts som en följdverksamhet, har 
dragits vid Nyköping. På E4:an norrut och söderut bedöms företagets transporter vara 
försumbara i relation till den totala miljöpåverkan från transporterna. Utsläppen från 
fartyg har avgränsats till ett kustnära område, huvudsakligen inom en timmes gång från 
Oxelösunds hamn samt inom hamnen.  

7.4. Tidsskeden 

Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar både byggskede och driftskede.  
Med byggskede avses den tidsperiod under vilken den planerade verksamheten kommer 
att anläggas/byggas.  
Med driftskede avses tidsperioden efter att den planerade verksamheten färdigställts och 
tagits i drift. 
Även en övergångsperiod när SSAB har en parallell drift med malmbaserad produktion 
och ljusbågsugn konsekvensbedöms för de miljöaspekter där så är relevant.  
 
Nedanstående utgångspunkter gäller för den tidsmässiga avgränsningen: 

• Nuläget utgår från ett ”typår” under nuläget, vilket representerar den 
produktionsnivå som förekommit med två masugnar och koksverk. För vissa 
miljöaspekter utgår beskrivningar från uppgifter från miljörapporten 2017-2018. 
Då verksamhetens produktion varierat över åren redovisas för vissa aspekter 
även en serie om ca 10-15 år tillbaka i tiden. 
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• Konsekvenser för driftskedet (inklusive för nollalternativet) bedöms dels för en 
”övergångsperiod” då befintliga malmbaserade processer avvecklas i takt med 
att processen kopplad till ljusbågsugnen utvecklas, och dels tiden då 
ljusbågsugnen helt har ersatt befintliga malmbaserade processer och en framtida 
verksamhet är fullt implementerad. 

• Byggskedet för ljusbågsugnen bedöms pågå under cirka 3 år och beskrivs i 
MKB:n. Övriga löpande och om- och tillbyggnationer inom området, som även 
kan ske inom ramen för befintligt tillstånd, nämns kortfattat. 
 

Tidsmässiga förhållanden mellan ovanstående skeden redovisas i Figur 4. 

 ALTERNATIVREDOVISNING  

I detta kapitel beskrivs nollalternativet samt vilka övriga alternativ som studerats men 
valts bort inom ramen för projektet.  
 

8.1. Nollalternativet – Nuvarande tillståndsgiven verksamhet  

Nollalternativet innebär befintlig tillståndsgiven verksamhet (full produktion) som 
SSAB idag har meddelats tillstånd att bedriva. Detta innebär att det inom verksamheten 
inte sker en övergång till järn- och skrotbaserad stålproduktion. I stället kommer 
koksugns- och masugnsbaserad tillverkning att fortsätta.  

Anläggningarna i en malmbaserad produktion kräver återkommande stora 
kapitalinvesteringar14. I nollalternativet där koksverk, masugnar och LD-konverter utgör 
den framtida strategiska produktionsmetoden behöver det genomföras mycket 
betydande investeringar inom den närmsta 10-årsperioden. Kostnaderna för att uppfylla 
produktions- och miljökrav uppskattas till flertalet miljarder kronor. Att vidta dessa 
investeringar skulle innebära en strategisk inriktning mot att fortsätta bedriva 
malmbaserad stålproduktion i Oxelösund. Vidare medför detta att man binder upp 
kapital för andra alternativa produktionsalternativ. Utöver eventuella framtida kostnader 
för reinvesteringsbehov i befintliga anläggningar, påverkas SSAB konkurrensförmåga 
av kostnaderna från handelssystemet för koldioxid (ETS). I ett längre perspektiv kan 
SSABs försämrade konkurrensförmåga leda till att stålproduktionen tas över av länder 
utanför EU där inte samma miljökrav finns.  

 
14 Ommurning av: masugnar, varmapparater, koksverk. Åtgärderna måste vidtas för att ersätta tegelinfodring.   
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Konsekvensbeskrivning av nollalternativet redovisas under respektive miljöaspekt i 
kapitel 11. I konsekvensbeskrivningarna har inte framtida investeringar i anläggningar 
och reningsutrustning vägts in.  

8.2. Alternativa lokaliseringar 

SSABs verksamhet i Oxelösund är uppbyggd utifrån ett integrerat produktionsflöde för 
tillverkning av plåt. Detta innebär processer relaterat till produktion av stålämnen 
(koksverk, masugnar, stålverk), samt varmvalsning med sekundära värmningsprocesser 
(ex. anlöpning, normalisering, härdning), samt formatering och målning.  

SSAB Oxelösund har idag tillstånd för att årligen producera 1 900 000 ton prima 
ämne15. Nuvarande tillstånd från 2007, den tillståndsgivna mängden prima ämne, och 
verksamhetens befintliga produktionssystem16 är anpassat för att SSAB ska kunna 
leverera stålämnen till valsverket i Oxelösund samt till SSABs valsverk i Borlänge och 
Finland. 

Bolagets sökta verksamhet avser en fortsatt tillståndsgiven produktion av 1 900 000 ton 
prima ämne. En förutsättning är tillgång till väl fungerade infrastruktur för en 
försörjning av råvaror samtidigt som det finns ett logistiskt flöde som underlättar 
utleverans av tillverkade slutprodukter. En faktor som är avgörande är djuphamnen i 
Oxelösund (Oxelösunds Hamn AB). Det skall också poängteras att utöver djuphamnen 
finns det även tillgång till ytterligare hamnkapacitet vid SSABs Stålhamn som 
innefattas i ansökan. SSABs Stålhamn förbättrar ytterligare möjligheten av försörjning 
av råmaterial samt utleverans av färdiga produkter. 

Att anlägga en ny hamn och en ny anläggning på annan plats för denna typ av 
verksamhet kan inte motiveras ur miljösynpunkt och investeringen skulle vara av en 
sådan storlek att det är helt orealistiskt.  

Utöver SSABs verksamhet i Oxelösund finns inom bolaget produktionsanläggningar i 
bland annat Borlänge och Luleå. Verksamheten i Borlänge har tillverkningsprocess för 
varm- och kallvalsning och producerar tunnplåt. Det finns inga malmbaserade 
tillverkningsprocesser i Borlänge och inte heller tillverkning av grovplåt. Försörjningen 
av stålämnen till Borlänge sker dels från tillverkningen i Oxelösund, dels från 
tillverkning av stålämnen i Luleå. Vid verksamheten i Luleå finns enbart den 
malmbaserade processen (koksverk, masugnar, stålverk) för produktion av stålämnen. I 
Luleå saknas anläggningar för varmvalsning vilket omöjliggör tillverkning av den 
slutprodukt (grovplåt) som tillverkas i Oxelösund. 

SSAB Oxelösunds verksamhetsområde upptar idag cirka 340 hektar.  

 
15 Prima ämne är färdigt stål format som ett block 
16 SSAB-koncernens produktion är integrerad med utbyte mellan de olika produktionsenheterna i Norden och USA. 
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En alternativ placering av den nu sökta verksamheten (ljusbågsugn) är utökningar av 
bolagets anläggningar i Borlänge eller Luleå. Dessa alternativ skulle medföra ett antal 
olika konsekvenser som beskrivs nedan.: 

 
Luleå Borlänge 

• Verksamheten saknar helt processer 
för bearbetning av stålämnen 
(valsning och efterbehandling). 

• En produktion av stålämnen i Luleå 
med valsning och bearbetning i 
Oxelösund kräver omfattande 
transportarbete. 

• Verksamheten i Luleå har inte 
anläggningar för att tillverka ämnen 
av erforderlig kvalitet för 
produktsortimentet i Oxelösund. 

• Verksamheten saknar djuphamn för 
större fartyg, vilket omöjliggör 
kontinuerligt tillflöde av råvaror ex. 
skrot i större poster vilket är 
nödvändigt vid drift av ljusbågsugn. 

• Försäljning av SSABs produkter sker 
till kunder i Europa. Oxelösunds läge 
med närhet till djuphamn och 
motorväg är optimalt för att korta 
transporter av färdiga produkter. 
Denna möjlighet saknas i Luleå. 

• Verksamheten saknar tillräcklig 
infrastruktur för 
råvaruförsörjning.  

• Verksamheten saknar bearbetning 
av stålämnen till grovplåt och ytor 
för anläggandet av denna process. 

• Mycket stora kostnader i 
investeringar i infrastruktur skulle 
krävas.  
 

 

Dessa alternativ är betydligt sämre än en placering i Oxelösund ur ekonomisk synvinkel 
och bedöms innebära betydande miljökonsekvenser till följd av exempelvis ökade 
transporter, anläggning av ny infrastruktur med mera.  

Utanför Sveriges gränser har SSAB också produktionsanläggningar i Finland och USA. 
Ingen av dessa anläggningar har dock en lika bra produktionsstruktur för den förändring 
som SSAB nu söker för gällande anläggningen i Oxelösund.  

Anläggningarna i Finland och USA saknar även de anläggningar som gör de mest 
högkvalitativa stålsorterna, dessa finns bara i Oxelösund. Det krävs en nära koppling 
mellan stålproduktionen och valsningsanläggningarna och som beskrivits ovan är 
SSABs svenska anläggningar integrerade med varandra då ståltillverkning i Oxelösund 
också förser valsverket i Borlänge med stålämnen.  
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8.3. Alternativa lösningar 

8.3.1. Alternativ till ljusbågsugn 
De elektriska processer för smältning av skrot och järnråvaror som finns tillgängliga för 
stålproduktion är ljusbågsugn respektive induktionsugn. I ljusbågsugnen överförs 
energin via ljusbågar till materialet som smälts medan i induktionsugnen induceras 
virvelströmmar som smälter materialet. Båda dessa processer kräver att materialet som 
ska smältas är metalliskt (exempelvis skrot eller direktreducerat järn17). Det finns inga 
installerade induktionsugnar som motsvarar SSABs behov av produktionstakt varför 
detta inte anses utgöra ett alternativ till ljusbågsugnen. 

8.3.2. Alternativa energislag/energibesparing 
Vad gäller alternativa energislag finns det inte tillräckligt med el i Oxelösund för att 
bygga om ämnesugnarna till eldrift. Det är tekniskt svårt att nå tillräckligt hög 
temperatur med el. Energigas (natur- eller biogas) bedöms vara det bästa alternativet, 
med lägst koldioxidutsläpp. SSABs kraftverk är byggt för att enbart elda gasformiga 
och flytande bränslen (eldningsolja). Ljusbågsugnen är utrustad med brännare som 
inledningsvis använder naturgas. I ett senare skede kan biogas användas när tillräckliga 
volymer biogas finns tillgängligt på marknaden.   

I samband med drift av ljusbågsugn finns några frågor kopplade till nyttjande av energi. 
En kostnads-nyttoanalys är framtagen för att belysa dessa frågor vilken bifogas 
ansökan. Slutsatsen av genomförd kostnads-nyttoanalys är att den teknik som sannolikt 
kommer att väljas (spraykylning av avgaser från ljusbågsugnen) inte ger upphov till 
någon användbar spillvärme från avgaser. Det finns dock andra, teoretiskt möjliga 
alternativ på marknaden, där utrustning för att omhänderta spillvärme kan installeras. 
SSABs analys visar dock att en sådan installation är förenad med betydande kostnader, 
varför åtgärden ändå inte kan bedömas som rimlig att genomföra.  

Möjligheten till energibesparing genom skrotförvärmning har också studerats. 
Slutsatsen är att de system (schakt- eller tunnelmatade system) för förvärmning av skrot 
som ger en signifikant energibesparing inte är lämpliga för produktionen i Oxelösund. 
Dessa är inte lämpliga då de inte klarar tungt skrot samt HBI eller DRI. Vidare är 
flexibiliteten sämre då de utnyttjar en större sump i ugnen vilket försvårar byte till 
annan stålsort vilket behövs för att tillverka Oxelösunds varierade produktprogram (se 
vidare Bilaga A.3 till den Tekniska beskrivningen). 

Skrotförvärmning i korg bedöms inte ge någon energibesparing. Förvärmning i 
skrotkorgen medför enligt tillgänglig information, ingen eller mycket begränsad 
energibesparing eftersom energiöverföringen från avgasen till skrotet är dålig. Ett 
sådant system medför ofta att det förbrukas mer energi än vad som överförs till skrotet. 
Processen används dock i en del verk för att smälta snö och is som en säkerhetsåtgärd. 

 
17 I ljusbågsugnen smälter man huvudsakligen skrot, men även direktreducerat järn (DRI) eller tackjärn kan användas. I en framtid 

kommer även det järn som reducerats med vätgas (HBI) kunna smältas i ljusbågsugnen. 
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Tillfrågade leverantörer nekar till att sälja en sådan anläggning om energibesparing 
finns med som krav.  

 METODIK MKB  

9.1. Bedömning av konsekvenser 
I miljökonsekvensbeskrivningen används benämningarna påverkan, effekt och 
konsekvens. Bedömning av miljökonsekvenserna för varje miljöaspekt görs genom en 
sammanvägning mellan platsens värden och omfattningen av påverkan (effekten). 

• Värde – kan utgöras av objekt och/eller områden samt samband. 
• Påverkan – den fysiska åtgärden i sig. 
• Effekt – den förändring som uppkommer i omgivningen till följd av påverkan. 

Effekten är omfattningen eller graden av påverkan. Om det är möjligt beskrivs 
det kvantitativt. 

• Konsekvens – betydelsen av den förändring som uppstår. Konsekvens 
definieras som en sammanvägning av miljöaspektens värde och omfattning av 
påverkan (effekten).  

9.1.1. Tillämpning av metodik och bedömningsskalor 
Den bedömningsmetodik och de bedömningsskalor som beskrivs i detta avsnitt har 
upprättats av Structor för att det ska bli tydligt och transparent hur bedömningarna 
gjorts och hur värde, påverkan och konsekvens har graderats. Bedömningsskalorna 
används ofta som ett hjälpmedel i MKB:er (särskilt i stora projekt) för att 
bedömningarna ska bli så objektiva som möjligt och så att olika aspekter kan bedömas 
på ett likvärdigt sätt. Bedömningsskalorna är allmänt hållna och ska kunna tillämpas på 
en stor variation av projekt. Det bör här poängteras att det är svårt att täcka in allt i en 
kortfattad allmän bedömningsskala och varje fall/aspekt måste därför bedömas utifrån 
sina specifika förutsättningar. Under respektive konsekvensavsnitt finns därför en mer 
detaljerad beskrivning av vilka avvägningar som gjorts och vad bedömningen baseras 
på. 

9.1.2. Bedömning av berörda värden  
Värde beskrivs utifrån nulägets förutsättningar och kan utgöras av objekt och/eller 
områden samt samband inom eller mellan dessa. Värdet beror bland annat på 
egenskaper såsom storlek, unicitet, robusthet och koppling till omgivningen. 
Bedömningarna är i olika grad baserade på tidigare nationella eller lokala värderingar, 
klassificeringar och standarder. Bedömningsskalor för värde sker utifrån en tregradig 
skala enligt nedan. 
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Tabell 1. Bedömningsskalor för värde  

Högt värde Områden av stor betydelse för natur-, rekreation och 
kulturmiljö, ofta ur ett nationellt och/eller regionalt 
perspektiv. Exempelvis stora, attraktiva och tillgängliga 
områden för rekreation och friluftsliv.  Naturmiljöer som är 
stora och sammanhängande, har stor betydelse för biologisk 
mångfald, ekologiska spridningssamband och funktioner och 
områden med stor artrikedom. Vattenområden viktiga för 
dricksvattenförsörjning och/eller med höga naturvärden. 
Områden som är avgörande för att kunna tolka ett områdes 
historia och utveckling och/eller områden som utgör en 
värdefull kulturhistorisk helhetsmiljö. 

Områden med tät bebyggelse och stor mängd bosatta. 
Känslig verksamhet som skolor, förskolor och sjukhus 
förekommer i stor utsträckning. 

Måttligt värde Områden av viss betydelse för natur-, rekreation och 
kulturmiljö, ofta ur ett regionalt och/eller lokalt perspektiv. 
Exempelvis attraktiva och välanvända områden för 
rekreation och friluftsliv. Naturmiljöer som har betydelse för 
biologisk mångfald, ekologiska spridningssamband och 
funktioner och områden med viss artrikedom. 
Vattenområden med viss betydelse för 
dricksvattenförsörjning och/eller områden med måttliga 
naturvärden. Områden som är viktiga för att kunna tolka ett 
områdes historia och utveckling och/eller områden som 
utgör en kulturhistorisk helhetsmiljö med vissa värden. 

Områden med medelstor mängd bosatta. Känslig verksamhet 
som skolor, förskolor och sjukhus förekommer i begränsad 
utsträckning. 

Lågt värde Områden av liten betydelse för natur-, rekreation och 
kulturmiljö, ofta ur ett lokalt perspektiv. Exempelvis mindre 
områden för rekreation som saknar service och/eller är 
påverkade av buller. Naturmiljöer som saknar eller har liten 
betydelse för biologisk mångfald, ekologiska 

LÅGT VÄRDE MÅTTLIGT VÄRDE HÖGT VÄRDE 

Figur 17. Värde bedöms enligt en tregradig skala. 



 

 

 

 MKB  
  SSAB Oxelösund 
 2019-09-25 s 44 (196) 

spridningssamband och funktioner och har låg artrikedom. 
Vattenområden som saknar intresse ur 
dricksvattenförsörjning och/eller har låga naturvärden. 
Områden med enstaka kulturhistoriska lämningar och/eller 
områden som saknar kulturhistorisk helhetsmiljö. 

Områden med inga eller ett fåtal bosatta. Känslig 
verksamhet som skolor, förskolor och sjukhus saknas. 

 

9.1.3. Bedömning av påverkan och effekt   
Påverkan bedöms utifrån de störningar som verksamheten ger upphov till. Effekten är 
omfattningen eller graden av påverkan och beskrivs, om möjligt, kvantitativt. 
Bedömningen av effekten tar stöd i en sjugradig skala enligt nedan. 

 
 
 
Tabell 2. Bedömningsskalor för påverkan/effekt. 

Stor negativ 
påverkan 

 

Större delen av ett områdes yta och värdekärna/värdekärnor 
skadas varaktigt. Exempelvis att upplevelsevärdet och 
tillgängligheten till rörligt friluftsliv och/eller rekreation 
försämras i stor utsträckning. Viktiga ekologiska samband 
bryts och artrikedomen minskar kraftigt. Kulturhistoriska 
strukturer och samband bryts eller går förlorade. 
Betydelsebärande lämningar försvinner helt. 

Omfattande ökning av utsläpp av föroreningar och/eller 
näringsämnen till ytvatten som i sig leder till att MKN för 
god status inte klaras eller att möjligheten att nå sådan status 
väsentlig försämras.   

Den aktuella verksamheten i sig bidrar till en ökning med 
mer än 5 dBA och leder till att de nationella riktvärdena för 
utomhusbuller överskrids väsentligt (med mer än 10 %). 
Dygnsvärdet för någon miljökvalitetsnorm överskrids eller 
att utsläpp av växthusgaser ökar i stor omfattning. 

STOR 
NEGATIV 
PÅVERKAN 

MÅTTLIG 
NEGATIV 
PÅVERKAN 

LITEN 
NEGATIV 
PÅVERKAN 

INGEN 
PÅVERKAN 

LITEN 
POSITIV 
PÅVERKAN 

MÅTTLIG 
POSITIV 
PÅVERKAN 

STOR 
POSITIV 
PÅVERKAN 

Figur 18. Påverkan/effekt bedöms enligt en sjugradig skala. 
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Måttlig negativ 
påverkan 

 

Delar av ett områdes yta och värdekärna/värdekärnor skadas 
påtagligt. Exempelvis att upplevelsevärdet och 
tillgängligheten till rörligt friluftsliv och/eller rekreation 
försämras. Ekologiska samband försvagas och artrikedomen 
minskar. Kulturhistoriska strukturer, samband och/eller 
betydelsebärande lämningar försvagas eller går delvis 
förlorade. 

Ökning av utsläpp av föroreningar och/eller näringsämnen 
till ytvatten. MKN påverkas negativt under en övergående 
period.  

Den aktuella verksamheten i sig bidrar till en ökning med 
mer än 5 dBA och leder till att de nationella riktvärdena för 
utomhusbuller överskrids marginellt alternativt att den 
aktuella verksamheten i sig bidrar till en ökning med mer än 
3 dBA och leder till att de nationella riktvärdena för 
utomhusbuller överskrids väsentligt (med mer än 10 %). 

Dygnsvärdet för någon miljökvalitetsnorm tangeras eller att 
utsläpp av växthusgaser ökar i viss omfattning. 

Liten negativ 
påverkan 

 

Mindre delar av ett områdes yta påverkas men inga 
värdekärnor. Exempelvis att upplevelsevärdet och 
tillgängligheten till rörligt friluftsliv och/eller rekreation 
försämras marginellt. Ekologiska samband försvagas i liten 
utsträckning och artrikedomen minskar marginellt. 
Kulturhistoriska strukturer, samband och/eller 
betydelsebärande lämningar påverkas inte påtagligt, går 
fortfarande att utläsa i landskapet. 

Marginell ökning av utsläpp av föroreningar och/eller 
näringsämnen till ytvatten. Varken MKN eller dess ingående 
kvalitetsfaktorer förändras.  

Den aktuella verksamheten i sig bidrar till en ökning med 
mer än 3 dBA och leder till att de nationella riktvärdena för 
utomhusbuller tangeras. 

Miljökvalitetsnormerna klaras men utsläpp av växthusgaser 
och andra föroreningar till luft ökar i liten omfattning. 

Ingen påverkan  

Liten positiv 
påverkan 

Mindre delar av ett områdes yta påverkas positivt men inga 
värdekärnor. Exempelvis att upplevelsevärdet och 
tillgängligheten till rörligt friluftsliv och/eller rekreation 
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 förbättras marginellt. Ekologiska samband förstärks i liten 
utsträckning och artrikedomen ökar marginellt. 
Kulturhistoriska strukturer, samband och/eller 
betydelsebärande lämningar stärks och/eller tydliggörs 
marginellt. 

Marginell minskning av utsläpp av föroreningar och/eller 
näringsämnen till ytvatten. Varken MKN eller dess ingående 
kvalitetsfaktorer förändras. 

De nationella riktvärdena för utomhusbuller underskrids och 
projektet medför att bullernivåerna blir lägre än i nuläget 
(mellan 3-5 dBA). 

Miljökvalitetsnormerna klaras och utsläpp av växthusgaser 
och andra föroreningar till luft minskar i liten omfattning. 

Måttlig positiv 
påverkan 

Utökning av ett område för natur-, kultur och rekreation 
och/eller att kvaliteten på värdekärna/värdekärnor påtagligt 
förbättras. Exempelvis att upplevelsevärdet och 
tillgängligheten till rörligt friluftsliv och/eller rekreation 
förbättras. Ekologiska samband förstärks och artrikedomen 
ökar. Kulturhistoriska strukturer, samband och/eller 
betydelsebärande lämningar stärks och/eller tydliggörs. 

Minskning av utsläpp av föroreningar och/eller 
näringsämnen till ytvatten. Ytvattnets kvalitet förbättras.  

De nationella riktvärdena för utomhusbuller underskrids och 
projektet medför att bullernivåerna blir lägre än i nuläget 
(mellan 5-10 dBA). 

Miljökvalitetsnormerna klaras och utsläpp av växthusgaser 
och andra föroreningar till luft minskar. 

Stor positiv 
påverkan 

 

Betydande utökning av ett område för natur-, kultur och 
rekreation och/eller att kvaliteten på värdekärna/värdekärnor 
förbättras kraftigt och/eller att nya värdekärnor tillskapas.  
Exempelvis utveckling och stor förbättring av 
upplevelsevärdet och att tillgängligheten till rörligt friluftsliv 
och/eller rekreation ökar i stor utsträckning. Viktiga 
ekologiska samband förstärks i stor utveckling och 
artrikedomen ökar kraftigt. Kulturhistoriska strukturer, 
samband och/eller betydelsebärande lämningar stärks 
och/eller tydliggörs i hög grad. 
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Omfattande minskning av utsläpp av föroreningar och/eller 
näringsämnen till ytvatten. Ytvattnets kvalitet förbättras i 
stor grad och status förbättras långsiktigt i en 
vattenförekomst.  

Nationella riktvärdena för utomhusbuller underskrids och 
projektet medför att bullernivåerna blir betydligt lägre än i 
nuläget (mer än 10 dBA). 

Miljökvalitetsnormerna klaras och utsläpp av växthusgaser 
och andra föroreningar till luft minskar betydligt. 

9.1.4. Bedömning av konsekvens 
Konsekvensen är en sammanvägning av värde och omfattning av påverkan (effekten). 
Detta illustreras i Tabell 3 där matrisen har värde på ena axeln och påverkan/effekten på 
den andra. Det bör noteras att dessa bedömningsgrunder inte utgör någon exakt mall för 
bedömning. I varje enskilt fall måste det göras en närmare bedömning av de specifika 
omständigheterna och vilken typ av påverkan som bedöms. Konsekvenser beskrivs 
därför i text, bl.a. utifrån om de är positiva eller negativa, stora eller små, om de är 
temporära eller permanenta samt hur ofta de sker (frekvensen).  
 
Tabell 3. Resultatet av konsekvensbedömningen redovisas enligt en sjugradig skala. 

 Lågt värde Måttligt värde Högt värde 

Stor negativ påverkan Små-måttliga 
negativa 
konsekvenser 

Måttliga negativa 
konsekvenser 

Stora negativa 
konsekvenser 

Måttlig negativ påverkan Små negativa 
konsekvenser 

Små-Måttliga 
negativa 
konsekvenser 

Måttliga-stora 
negativa 
konsekvenser 

Liten negativ påverkan Små/inga 
negativa 
konsekvenser 

Små negativa 
konsekvenser 

Måttliga negativa 
konsekvenser 

Ingen påverkan Inga konsekvenser 

Liten positiv påverkan Små/inga 
positiva 
konsekvenser 

Små positiva 
konsekvenser 

Måttliga positiva 
konsekvenser 
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Måttlig positiv påverkan Små positiva 
konsekvenser 

Måttliga positiva 
konsekvenser 

Måttliga-stora 
positiva 
konsekvenser 

Stor positiv påverkan Små-måttliga 
positiva 
konsekvenser 

Måttliga-stora 
positiva 
konsekvenser 

Stora positiva 
konsekvenser 

 
Bedömningarna görs enligt följande: 

• Nuläge - konsekvenser av befintlig verksamhet 
• Nollalternativ - konsekvenser av tillståndsgiven verksamhet (jämfört med nuläge 

respektive jämfört med efter omställning) 
• Framtida verksamhet - konsekvenser av verksamheten efter omställning (jämfört 

med nuläge respektive jämfört med nollalternativ) 
• Övergångsperiod - konsekvenser av parallell verksamhet (jämfört med nuläge)  

  
Konsekvensbedömningar har i MKB:n gjorts av Structor men är för de flesta 
miljöaspekter baserade på den påverkan och effekt som identifierats inom ramen för de 
utredningar som genomförts för de olika miljöaspekterna och i samråd med berörda 
konsulter. 

9.2. Osäkerheter  
Då tillståndsprocessen tidsmässigt ligger före projekteringen finns osäkerheter i hur 
verksamheten kommer att utföras och olika anläggningsdelar placeras. Detta gäller bl.a. 
antaganden om var inom verksamhetsområdet som lagring av skrot ska ske och i vilka 
mängder. Detta gör att det i underlagsutredningar för t.ex. buller och luft gjorts 
antaganden rörande denna typ av frågor. I bullerutredningen har t.ex. olika scenarier och 
schablonvärden använts vid beräkningar. De beräkningar som är utförda bedöms dock 
inte resultera i underskattade värden och nivåer utan snarare tvärtom, d.v.s. de flesta 
beräkningarna och bedömningarna utgår ifrån ett ”worst case-scenario” (konservativa 
bedömningar).  

De osäkerheter som finns gällande det underlag som tagits fram till 
miljökonsekvensbeskrivningen handlar framförallt om beräkningar, exempelvis så 
innehåller modellberäkningar av luftföroreningshalter osäkerheter. För att säkerställa 
kvaliteten i beräkningarna jämförs därför beräknade halter med mätningar på en rad 
platser. Baserat på dessa jämförelser justeras de beräknade halterna så att bästa möjliga 
överensstämmelse kan erhållas. Det finns dock inga krav fastställda vad gäller 
kvaliteten på beräkningar av framtida halter vid olika planer och tillståndsärenden. 
Däremot finns krav på beräkningar för kontroll av miljökvalitetsnormer och enligt 
Naturvårdsverkets Luftguide ska avvikelsen i beräknade årsmedelvärden för NO2 vara 
mindre än 30 % och för dygnsmedelvärden ska den vara mindre än 50 %. För PM10 ska 
avvikelsen vara mindre än 50 % för årsmedelvärden (krav för dygnsmedelvärden 
saknas). I rapporten SLB 11:2017 presenteras beräkningsmetoderna som används av 
SLB–analys vid konsekvensberäkningar i samband med planer och tillståndsärenden. 
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Rapporten redovisar också vilka osäkerheter som finns i beräkningarna samt jämförelser 
mellan uppmätta halter och beräknade halter efter att korrektion genomförts. 
Sammanfattningsvis konstateras att de genomsnittliga avvikelserna efter justeringar 
både för PM10 och NO2 är mindre än 10 % från uppmätta halter, vilket betyder att 
kvalitetskraven på beräkningar enligt Luftguiden för kontroll av miljökvalitetsnormer 
uppfylls med god marginal. 
 
Osäkerheter i beräkningar finns också för halter i framtida scenarier, t.ex. förväntade 
framtida trafikflöden på det omgivande vägnätet och prognosticerad användning av 
bränslen, motorer och däck samt bakgrundshalternas utveckling. SLB-analys antar 
oförändrade bakgrundshalter. 
 
Vad gäller energi går det idag inte att med säkerhet ange vilka energimängder som 
kommer att åtgå respektive vilken fördelning som kommer att råda mellan olika 
energislag. Beroende på vilka produkter som kommer att tillverkas i framtiden (olika 
produkter kräver olika mycket energi) samt osäkerheten angående energislag, kan 
betydande förändringar/förskjutningar förväntas på den totala energiförbrukningen samt 
en ännu större förändring i fördelningen mellan energislagen. Som ett exempel kan 
nämnas att en högre andel järnbärare i form av tackjärn, HBI och DRI ökar 
energibehovet vid smältning. De specialstål som SSAB tillverkar kräver låga 
föroreningar i stålet och således kan det periodvis krävas en högre förbrukning av HBI, 
DRI. Om andelen skrot/HBI (%) förändras, från 100/0 till 30/70, kan elförbrukningen 
öka med cirka 50 %.  

 SÖKT VERKSAMHET OCH 
TRANSPORTER  

Den sökta verksamheten vid SSAB i Oxelösund omfattar ståltillverkning som bedrivs i 
flera olika steg. I detta kapitel görs en sammanfattning av de anläggningar och processer 
som finns inom verksamheten, vilka som kommer att avvecklas och vilka som 
tillkommer i den framtida verksamheten. En mer detaljerad beskrivning av 
verksamhetens olika anläggningar och processer finns i den Tekniska beskrivningen, 
bilaga A till ansökan. 

10.1. Verksamheter som avvecklas 

Under en övergångsperiod kommer befintliga malmbaserade processer för tillverkning 
av koks (koksverk), järn (masugnar) och stål (stålverk med LD-konverter) att drivas 
parallellt med att den nya ljusbågsugnen tas i drift. Efter att förändringen är genomförd 
avvecklas koksverk, masugnar samt LD-konverter. I detta avsnitt ges en kort 
sammanfattning av processer som ska avvecklas.  
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Verksamheter som kommer avvecklas beskrivs utförligt i en bilaga till den Tekniska 
beskrivningen, Bilaga A.1.  

 

Figur 19. SSABs verksamhet – under en övergångsperiod är alla delar i drift samtidigt, efter omställningen 
avvecklas koksverk, biproduktverk, masugnar och LD-konverter (överkryssade i figuren). 

10.1.1. Koksverket 
I koksverket tillverkas koks från kol när kolet hettas upp i en syrefri miljö. Kolet 
kommer med båt till Oxelösunds Hamn AB och transporteras via bandtransport till 
SSABs verksamhetsområde. Koksen används sedan i masugnen. 

Koksningen går till så att ett flertal parallella ugnar fylls med stenkol. Under 
koksningen avges stora mängder rågas (koksugnsgas). Ugnarna värms normalt med 
både egentillverkad koksugnsgas och med gas från masugnen. 

Kopplat till koksverket finns en anläggning för rening av den gas som bildas vid 
koksningen, som benämns Biproduktverket. Koksugnsgasen renas i flera steg och 
restprodukter från reningen utvinns och säljs vidare. Koksugnsgasen är energirik och 
används som bränsle i verksamhetens gaseldade processer i olika värmnings- och 
ugnsanläggningar samt i kraftverket som förser Oxelösund med fjärrvärme.  
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Utsläpp till luft 
Utsläpp av stoft sker från bland annat krossning, tryckning och värmning 
(undereldning) av koksugnarna. Stoft från krossning och tryckning18 renas med 
textilfilter. Utsläpp av kväveoxider uppkommer vid undereldning av koksugnarna. 
Svavelväte som uppstår vid koksningen renas i biproduktverket, rester av svavelväte i 
renad koksugnsgas medför utsläpp av svaveldioxid.  

Utsläpp till vatten 
Vatten från koksverket cirkuleras och återanvänds till största del inom anläggningen. 
Överskottsvatten från gasreningen i biproduktverket renas biologiskt och i filter innan 
det leds till Ålöfjärden. 
 
Biprodukter och avfall 
Vid rening av koksugnsgasen i biproduktverket uppkommer biprodukterna tjära, 
råbensen och ammoniumsulfat som säljs vidare till externa kunder. Därtill uppkommer 
en del avfall som omhändertas externt. Exempel på avfall från koksverket är bl.a. 
absorbenter och olika kemikalierester.  

10.1.2. Masugnar 
SSAB har två masugnar (M2 och M4) där flytande råjärn framställs från järnmalm med 
hjälp av koks, kolpulver och kalksten samt ytterligare några tillsatser, bland annat LD-
slagg som recirkuleras från stålugnen.  

Malm och kol transporteras från Oxelösunds hamn på inbyggt transportband, övriga 
material för tillverkningen körs in med lastbil.  

I masugnen reduceras järnoxiden i malmen till råjärn via kemiska reaktioner med 
slutresultatet att syre i malmen reagerar med kol och koks och avgår som gaserna 
koldioxid och kolmonoxid. Flytande råjärn tappas ur botten på masugnarna och avskiljs 
från flytande slagg. Den smälta slaggen innehåller huvudsakligen de icke järnhaltiga 
beståndsdelarna så som omsmält gråberg och kalk.  

Råjärnet hälls i ett kärl av stål som invändigt är klätt med tegel och som går på 
järnvägsräls, en så kallad torped, för vidare förädling i stålverket. Slaggen transporteras 
vidare för avsvalning och vidare bearbetning inom SSAB.  

Masugnsgasen kan efter rening nyttjas för förbränning i andra delar av SSAB, bland 
annat vid koksverket. 

Utsläpp till luft 
Masugnsgas innehåller huvudsakligen gaserna kvävgas, kolmonoxid, koldioxid, 
vattenånga och vätgas samt stoftpartiklar. Masugnarna är utrustade med olika 

 
18 Vid tömning av koksugnarna (tryckning) och släckning av den glödande koksen med vatten sker stoftutsläpp. Vid tryckning av 

koksen finns en sughuv med filter som tar upp stoftutsläppen. 
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reningssteg, ett torrt steg med cyklon för avskiljning av stoft och ett vått steg med 
skrubber och elfilter där gasen tvättas. 
 
Stoftbemängd luft renas med filter av olika slag. Utsläpp av kväveoxider sker främst vid 
förbränning av masugns- och koksugnsgas i varmapparaterna19. Svavel avgår som 
svaveldioxid, främst vid tappning av råjärn och slagg, men även från gasförbränning i 
varmapparaterna.  

Utsläpp till vatten 
Slamhaltigt vatten från den våta avgasreningen av masugnsgasen renas i flera steg. Det 
renade vattnet leds vidare via bassänger och kyltorn innan det återanvänds för våt 
gasrening. Gasreningen sker i ett slutet kretslopp, endast en mindre del restvatten leds 
bort, vilket renas i sandfilter innan det leds ut till Ålöfjärden.  
 
Biprodukter och avfall 
I masugnarna uppkommer masugnsslagg vilken efter ett antal processteg huvudsakligen 
säljs som produkter på extern marknad. Torra gasreningsstofter recirkuleras till 
masugnen och vått gasreningsslam deponeras. 

10.1.3. Ståltillverkning med LD-konverter 
Från masugnarna kommer flytande råjärn i torpedvagnar för vidare behandling i 
stålverket. Stålugnen har till uppgift att förädla råjärnet till råstål. Detta sker genom att 
reducera kolhalten i råjärnet i en LD-konverter och därefter förädla stålsmältan i 
efterbehandlingsanläggningar (skänkmetallurgi). 

Svavelrening 
Råjärnet transporteras först till stålverkets svavelreningsstation för rening med 
kalciumkarbid20 som man blåser ner i smältan med hjälp av en injektionslans21. Slaggen 
som då bildas tas omhand och det renade järnet förs vidare till stålugnen. 

LD-konverter (stålugnen) 
Det avsvavlade råjärnet tippas satsvis i stålugnen (så kallad LD-konverter). Här minskas 
kolhalten i råjärnet genom att blåsa syrgas ned i den flytande metallen (så kallad 
färskning eller blåsningsprocess). Olika legeringsämnen tillsätts för att ge det färdiga 
stålet önskvärda egenskaper. Efterföljande steg som kvarstår även efter omställningen 
(efterbehandlingsanläggningar, stränggjutning, skärning och ämnesbehandling) beskrivs 
i avsnitt 10.2.1. 

Under processen bildas en slagg (LD-slagg) som separeras från stålet och tippas ut för 
stelning/kylning för vidare omhändertagande av Merox.  
 

 
19 Luft som blåses in i masugnarna förvärms i varmapparater. 
20 Svavel binds till kalciumkarbiden och flyter upp som slagg till ytan. Kalciumkarbiden transporteras i slutna cisterner och all 

hantering sker i slutna system och under skyddsatmosfär. 
21 Lansen är som en lång stav som kan stickas ner i smältan. 
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Utsläpp till luft 
Partiklarna i processgaserna från LD-ugnen avskiljs i en skrubber, vartefter det 
uppkomna slammet från rening av rökgasen flockas och avvattnas. Det avvattnade 
slammet recirkuleras i masugnarna. Gaserna från LD-konvertern facklas. Värmen i 
avgaserna tas tillvara via värmeväxlare och nyttjas för fjärrvärme till kraftverket.  
 
För att minska stoftutsläppen finns utsug och rening i filter över svavelreningsstationen.  
Stoft och damm som uppkommer vid hanteringen i stålverket sugs upp och renas i filter. 
Det finns även filter kopplat till exempelvis kalkhantering, skänkhantering mm.  
 
Utsläpp till vatten 
Merparten av processvattnet från LD-konvertern och efterbehandlingen återanvänds i 
reningsprocessen. Vid normal drift är systemet slutet och inget vatten avleds till 
recipient. 
 
Biprodukter och avfall 
LD-slagg nyttjas huvudsakligen som slaggbildare i masugnen. Gasreningsstoft från 
stålverkets skrubber (LD-slam) recirkuleras till masugnen. 

10.2. Framtida verksamhet enligt 9 kap. MB 

I den framtida verksamheten sker tillverkning av stål i en ljusbågsugn, skillnaden mot 
nuvarande produktion förtydligas nedan. 

Anläggningsdel som tillkommer: 

• Ljusbågsugn samt tillhörande järn- och skrothantering 

Befintliga anläggningsdelar som kvarstår: 

• Skänkmetallurgi 
• Stränggjutning 
• Valsverk 
• Efterbehandling av plåt (värmebehandling, formatering, målning) 
• Kraftverk 
• Stålhamnen 
• Anläggningar för hantering och recirkulering av restprodukter  
• Deponier 

10.2.1. Ståltillverkning med ljusbågsugn 
I ljusbågsugnen smälts skrot, direktreducerat järn och tackjärn. Vid en sökt 
tillståndsgiven produktion om 1,9 miljoner ton prima ämnen, motsvarande nivå som 
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idag, krävs drygt 2 miljoner ton skrot- och järnråvara.22 Beroende på var det kommer 
ifrån kan det antingen levereras med järnväg eller lastbil. En beskrivning av externa 
transporter lämnas under avsnitt 10.2.7. 

Ytor för mellanlagring och lastning av skrot- och järnråvara kommer att färdigställas, se 
Figur 20. Skrot lastas i stora skrotkorgar som körs in och töms i ljusbågsugnen.  

 

Figur 20. Preliminär placering av ljusbågsugnen är invid stålverket. SSAB utreder för närvarande lämpliga 
ytor för lagring och hantering av skrot, vilket visas i denna schematiska bild. Det ska poängteras att det inte 
kommer ske skrothantering på alla ytor samtidigt, utan att det är just ytor som utreds. 

Skrotet smälts genom att elektrisk energi tillförs via grafitelektroderna varvid en 
ljusbåge uppstår mellan elektroder och stålskrot eller den flytande metallen. 
Strömtillförseln kommer som ovan nämnt från en separat kraftledning, som Vattenfall 
har ansvaret för. 

När råvarorna smält tappas slaggen ner i en slaggryta. Råstålet tappas i en skänk som 
förs från ugnen till skänkmetallurgin för vidare behandling.    

För att stålet ska erhålla avsedd kvalitet innan det gjuts ut till stålämnen behöver det 
genomgå ytterligare rening, legering och temperaturbehandling. Detta utförs medan 

 
22 För full tillståndsgiven produktion krävs ca 2,3 miljoner ton järn- och stålråvara. Ca 1,9 Mton av dessa beräknas komma in som 

externt, resten är interncirkulerat eller kommer från SSABs övriga anläggningar. 
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stålet fortfarande befinner sig flytande i skänken, därav benämningen skänkmetallurgi23. 
Behandlingsprocesserna utförs i olika stationer för att rena stålsmältan och reducera 
halterna av kol, kväve och väte; 

• Efterbehandlingsanläggning SU (Skänkugn) 
• Vakuumbehandling – (Vakuum Tank Degasing) 
• Konverterprocess (AOD-konverter, ny/tillkommande process) 

Slutligen gjuts det flytande stålet i stränggjutningsmaskiner och skärs till färdiga 
stålämnen. En kontroll genomförs och vid behov slipas och hyvlas stålämnet så att det 
uppfyller de kvalitetskrav som ställs. Stålämnet benämns därefter prima ämne, för att 
sedan transporteras vidare till valsverket i Oxelösund eller andra valsningsanläggningar 
inom koncernen alternativt säljas externt. 

 

Figur 21. Ståltillverkning med ljusbågsugn. 

Utsläpp till luft 

Avgaser från ljusbågsugnen leds till en grovavskiljare för stoft och vidare för 
snabbkylning med vattenbegjutning för att snabbt minska avgastemperaturen under det 
område där dioxin kan bildas. 

Utsug installeras också i byggnadens tak för att ta hand om stoft som bildas, bland annat 
vid fyllning av ljusbågsugnen. Rökgaserna från byggnaden och direktutsuget leds till ett 
textilt filter. Det avskilda stoftet från filtret leds till en silo och fylls därefter i särskilda 
behållare för vidare hantering.  

Ventilationsgaser från anläggningarna från konverter, skänkugnar och VTD leds till 
textila spärrfilter. 

 
23 Även kallad sekundärmetallurgi 
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Kväveoxider bildas framför allt direkt efter skrotinsättning då ljusbågarna tänds och 
beror på ljusbågarnas höga temperatur i kombination med en syre- och kväverik 
atmosfär, d.v.s. i luft.  

Utsläpp av svaveldioxid kommer av det kol24 som tillsätts för att skapa slagg eller från 
injektion av kol som tillsätts som bränsle.  

Återförsäljare av skrot kontrollerar och säkerställer att produkten uppfyller krav 
avseende frånvaron av kvicksilverkomponenter. Eventuella utsläpp av kvicksilver från 
smältning av skrot beror nästan uteslutande på kvicksilverinnehållande komponenter 
som kommer in i ugnen med råvarorna. Det är därför särskilt viktigt att tillse att dessa 
komponenter inte följer med råvarorna in i processen och SSABs upphandling av skrot 
kommer att göras enligt specifika krav och riktlinjer. 

Utsläpp till vatten 

Kylsystemen för ljusbågsugnen är slutna vilket medför att något utsläpp till 
vattenrecipienten inte är aktuellt.  

För att kunna möjliggöra att flytande stål (över 1500 grader) ska stelna på mycket kort 
tid krävs en stor mängd vatten för kylning. Vatten används inte bara för att kyla stålet 
(strängen) utan även för att kyla stränggjutningsmaskinen för att förhindra överhettning. 
Kylningen av stränggjutningen är uppbyggda i olika system och följande vatten 
används: 

• Saltvatten som okontaminerat (men uppvärmt) leds tillbaka till Östersjön 
• Vatten från industrivattendammen som renas och återrecirkuleras 

Biprodukter och avfall 

De nya processdelarna med ljusbågsugn och AOD-konverter ger upphov till slagger och 
stofter. Vissa material kan recirkuleras internt, andra material måste deponeras som 
avfall eller omhändertas externt.  

10.2.2. Tillverkning av plåt samt målning 
De färdiga stålämnena från stålverket värms efter kapning upp i så kallade ämnesugnar 
till lämplig temperatur för valsning. Som bränsle i ugnarna används den gas som bildas i 
koksverket, vilken kommer att bytas ut mot energigas. Det färdigvärmda stålämnet 
passerar förbi en så kallad vattenbläster där glödskal som bildats i ugnen avskiljs med 
vatten under högt tryck. Ämnet valsas ut till önskad längd, bredd och tjocklek till en 
råplåt. Råplåten riktas och förs ut på någon av svalbäddarna, där den svalnar till 
temperatur som möjliggör fortsatt hantering. Eventuella ytfel slipas bort innan den går 
vidare för att formas till lämplig storlek.  

 
24 Kol innehåller svavel som bidrar till utsläpp av svaveldioxid. 
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Efter valsning värmebehandlas plåten. En viss andel härdas, vilket betyder att de efter 
uppvärmning kyls ner extremt snabbt med kallt vatten så att de får speciella egenskaper, 
för att därefter för vissa produkter värmebehandlas till önskade slutliga egenskaper. 
Efter värmebehandlingen återstår formatering, och i dominerande fall blästring och 
skyddsmålning av plåten. Det finns även anläggningar för kontroll, slipning och 
riktning.  

Utleveranserna av färdiga produkter sker med lastbil, båt via företagets Stålhamn samt 
med järnväg. 

 

Figur 22. Principskiss – Värmning, blästring och valsning. 

Utsläpp till luft 
Utsläpp till luft sker huvudsakligen genom stoftutsläpp. Från valsning och 
efterbehandling av plåtarna sker vissa utsläpp av flyktiga organiska ämnen, kväveoxider 
och svaveldioxid25.  

Utsläpp till vatten 
Förorenat processvatten från valsverket och från ämneskapen renas i två steg, där olja 
och partiklar avskiljs. Detta vattensystem för kylning mellanlagras i bergrum under 
valsverket varifrån detta vatten recirkuleras för kylning. Ett visst avdrag av renat vatten 
leds tillbaka till industrivattendammen varifrån även tillflöde sker till systemet. 
Vattentemperaturen i valsverkets bergrum kyls genom värmeväxling med bräckt 
vatten26.  

 
25 Från förbränning av gas och flytande bränslen. Utsläppen av svaveldioxid minskar väsentligt vid övergången till energigas. 
26 Havsvatten 
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Processvatten från kylningsanläggningen förhärdning renas samt kyls i kyltorn och 
mellanlagras i bergrum respektive i bassänger. Systemet är cirkulärt och inga utsläpp av 
föroreningar sker till recipient. 

Biprodukter och avfall 
Vid valsning, efterbehandling och formatering uppkommer glödskal, blästerstoft och 
skärslagg samt skrot som kan cirkuleras och återanvändas internt. 

Planerade förändringar av valsverk m.m. 

SSAB planerar att bygga ut kapaciteten vid valsverk och efterföljande 
behandlingsanläggningar för att en större andel stålämnen ska ha möjlighet att bearbetas 
i Oxelösund än i befintliga anläggningar. Utbyggnaden av kapacitet ryms dock inom 
gällande tillståndsgivna volym (1 miljon ton levererad plåt).   

Planerade åtgärder innefattar nya och uppgraderade ugnar för uppvärmning av 
stålämnen inklusive kringutrustning som blästring, kapning och avsvalning. Även 
utökad kapacitet för härdning och värmebehandling, blästring och målning av färdig 
plåt samt effektiviserad utlastning ingår. Följaktligen kan det bli aktuellt att anlägga den 
norra infart till SSABs verksamhetsområde som finns detaljplanerad. 

10.2.3. Kraftverk 
SSABs kraftvärmeverket producerar ånga, el och värme till delar inom verksamheten 
samt levererar även fjärrvärme till Oxelösunds kommun. Inom kraftvärmeverket finns 
två stycken s.k. stora förbränningsanläggningar OK2 (66 MW) och OK3 (215 MW).27 
Båda anläggningarna är anpassade för drift med gasbränslen. Vid järn- och skrotbaserad 
tillverkning av stål med ljusbågsugn används energigas eftersom de processgaser som 
uppstår vid den malmbaserade tillverkningen inte längre produceras. Energigasen 
levereras från OxGas LNG-terminal. Som stödbränsle används olja (Eo3A) vid 
bristande tillgång på processgaser. 

Planen är att kraftverket tillsvidare kommer finnas kvar i sin nuvarande utformning även 
efter en övergång till drift med ljusbågsugn.  

Utsläpp till luft och vatten 

Utsläpp till luft sker vid förbränning av gas/olja i kraftverkets pannor och rening sker av 
uppkomna rökgaser (ånggsotning). 

Saltvatten används för kylning av rökgaser och cirkuleras/återförs okontaminerat till 
recipienten. Matarvatten från kraftverket leds vidare för användning i exempelvis 
stränggjutningen. Inga utsläpp sker till recipient från kraftverket. 

 
27 D.v.s. sådan förbränningsanläggning som omfattas som av förordning (2013:252) om stora förbränningsanläggningar. 
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10.2.4. SSABS hamn 
SSABs hamnverksamhet är placerad i den östra delen av industriområdet, mot 
Ålöfjärden. Hamnen ägs av SSAB och opereras av Oxelösunds Hamn AB. 

Stålhamnens huvudsakliga uppgift är att fungera som utskeppningspunkt för produkter 
från SSAB. Huvudsakliga leveranser som skeppas ut från Stålhamnen är stålprodukter 
från anläggningarna i Oxelösund, Borlänge och Finland, främst i form av platta 
stålprodukter men även plåtrullar (coils)28. Dessutom sker intransport av tunnplåt från 
Finland. 
 
Stålhamnens totala utlastningskapacitet över kaj är 1,9 miljoner ton stålämnen per år.  
Det finns 3 st kajer och ett pråmläge. 

 

Figur 23. Stålhamnen (bild tagen av Oxelösunds Hamn AB). 

Hamnverksamheten innebär inga nämnvärda utsläpp till luft utöver de arbetsmaskiner 
som körs vid lastning/lossning. Inga utsläpp till vatten sker från hamnverksamheten.  

10.2.5. Deponier 
SSAB har inom sitt område två aktiva deponier för avfall från bolagets anläggningar, 
Ålödeponin och deponi Ängsviken. Deponierna är uppbyggda som celler, där vallarna 
till de olika facken där deponimaterialet läggs byggs med hjälp av 
konstruktionsmaterial, företrädelsevis slagg. Det dokumenteras vilka material som 

 
28 Totalt hanterat tonnage i Stålhamnen 2019 är ca 900 000 ton per år.  
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deponeras var och i vilken mängd, för att kunna återtas om det i en framtid finns 
användningsområden för dessa. Deponierna uppfyller kraven i deponiförordningen och 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10 om deponering) och SSAB följer kriterier 
och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall i 
enlighet med tidigare meddelade tillståndsvillkor för deponiverksamheten. 
  
I de ursprungliga tillståndsansökningarna (se ansökans Bilaga D) för deponierna 
beskrivs utförandet, och den nu sökta förändrade processen föranleder ingen ändring av 
deponiernas konstruktion. De finns även två avslutade deponier (deponi Lotsängen och 
Brannäsdeponin) som lämnas oförändrade, med fortsatt pågående efterkontroll, se 
vidare avsnitt 11.6.2. 

 

Figur 24. Bilden visar de två avslutade och de två aktiva deponierna samt övriga delar som ingår i 
efterkontrollen av deponierna. 

10.2.6. Service & verkstäder 
För att tillgodose driftsidans behov av service, finns ett antal verkstäder knutna vid de 
större anläggningarna. Exempel på detta är fordonsverkstan där förebyggande och 
avhjälpande underhåll av fordon bedrivs. SSAB har ett kemiskt laboratorium där 
analyser av råjärn och stål sker liksom analys av ingående och utgående vatten.  
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10.2.7. Externa transporter  
Externa transporter är de transporter som passerar in och ut genom verksamhetens 
passager, (dvs. stängsel).  

Vid maximal tillståndsgiven produktionsvolym 1,9 miljoner ton stålämnen beräknas 
behovet av skrot och järnråvaror att uppgå till ca 2,3 miljoner ton per år. Internt 
uppkommer närmare 0,4 miljoner ton, vilket medför att tillförseln av externt skrot och 
järnråvaror antas vara ca 1,9 miljoner ton och ankomma med båt, järnväg och lastbil. 
Det är inte möjligt att exakt bedöma hur mycket skrot som kommer levereras med 
respektive transportslag.  

Fartyg 

Gods till och från SSAB via fartyg sker antingen till Oxelösunds Hamn29 eller SSABs 
Stålhamn.   

Oxelösunds Hamns har förutsättningar att lossa fartyg i storlek Panamax (80 000 
DWT30), vilket gör att denna lossningsplats primärt kommer att användas för intransport 
av skrotråvara. SSABs egen Stålhamn har ett inseglingsdjup som begränsar möjligheten 
att ta in större fartyg. Här kan mindre fartyg (upp till 15 000 DWT) och pråmar angöra.  

Antalet anlöp till Oxelösunds hamn minskar vid framtida verksamhet. Minskningen 
beror främst på att det behövs mer malm för att producera ett ton stål än det behövs 
skrot för att producera samma mängd stål. Detta bidrar till att antalet anlöp i en 
malmbaserad process är större än vid framtida verksamhet. 

Järnväg 

Transporter med befintlig järnväg sker såväl för inkommande som utgående gods. 
Hanterade utgående gods är i huvudsak stålämnen till Borlänge samt utleverans av plåt 
till externa kunder. Inkommande gods är tunnplåt (coils) från Borlänge som skeppas ut 
via Stålhamnen samt skrot. I och med etableringen av ljusbågsugnen kommer sannolikt 
antal leveranser av inkommande skrot på järnväg att öka jämfört med idag.  

Inkommande och avgående godstransporter hanteras av Green Cargo som transporterar 
godset till SSABs anläggning.  

Lastbil 

För transport av gods med lastbil och bil till eller från SSAB finns tre passager – 
Huvudporten31, Masugnsporten, och Stjärnviksporten, dessa finns utpekade i Figur 8.  

 
29 Oxelösund Hamn AB är en egen verksamhetsutövare med eget tillstånd. 
30 DWT efter det engelska deadweight tonnage, är ett mått på ett fartygs maximala lastförmåga. 
31 Huvudporten är SSAB Oxelösunds huvudsakliga infartsväg. De transporter som kommer till huvudporten har färdats längs 

riksväg 53 med anknytningspunkt till E4. 
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Till Huvudporten kommer alla lastbilstransporter som har med sig dagligt 
förekommande gods t.ex. leveranser av bränslen (olja, gasol, diesel) eller utleveranser 
av färdiga produkter. 

Masugnsporten och Stjärnviksporten används i huvudsak till transport av råvaror och 
restprodukter till och från Oxelösunds Hamn. Vilken passage som används är beroende 
av mellan vilka lagerytor som godset ska transporteras.  

Som en följd av att en stor andel skrot kommer med fartyg till Oxelösunds hamn 
kommer intransporten av skrotråvara från hamnen till SSAB att förändras. Antalet 
transporter kommer att öka totalt sett, men trafiktopparna blir inte högre än dagslägets 
580 per dag. Däremot kommer transporterna på väg att utföras flera dagar per år. 

Transporter av skrotråvara från Oxelösunds Hamn till SSAB sker med standardiserade 
lastfordon32 (lastbilar med anpassade container).  

Leverans av stål och plåt 
Leverns av färdig stålråvara och plåt sker via lastbil, båt och järnväg.  

10.2.8. Interna transporter och arbetsmaskiner 
Interna transporter inbegriper de fordon (arbetsmaskiner – dragare, truckar, dumprar, 
lastmaskiner, m.fl.) som har sitt huvudsakliga arbetsområde inom SSABs grindar.  

Hanteringen av råmaterial och produkter inom SSABs verksamhetsområde kräver en 
omfattande fordonsflotta av arbetsmaskiner. De arbetsuppgifter som utförs kan grovt 
delas in i fyra huvudområden: 

• Intern transport av produkter (plåt, ämnen) samt godsleveranser 
• Bearbetning av internt recirkulerande material (slagg, stål) 
• Bearbetning och lastning av skrot (internt uppkommet såväl som externt 

inkommande) 
• Intransport av råvaror (främst skrot)  

Omfattningen av interna transporter bedöms vara ungefär densamma som idag efter 
övergång till ljusbågsugn eftersom dessa arbetsmaskiner inte är knutna till koksverk och 
masugnar. 

 
32 Andra transportslag som t.ex. järnväg skulle teoretiskt vara ett alternativ. Denna lösning är dock inte praktiskt möjlig att utföra 

idag då Oxelösunds Hamn inte är anpassad för lossning av bulkråvara direkt från fartyg till järnväg. 
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 MILJÖKONSEKVENSER UNDER 
DRIFTSKEDET  

I detta kapitel beskrivs verksamhetens konsekvenser under driftskedet. Respektive 
konsekvenskapitel inleds med en kort beskrivning av relevanta bedömningsgrunder för 
de olika miljöaspekterna, vilken påverkan, effekter och konsekvenser bedöms emot. 
Därefter beskrivs områdets förutsättningar (status idag). Konsekvenserna av 
verksamheten beskrivs för nuläget, för ett nollalternativ samt för den framtida 
verksamheten (efter omställning till ljusbågsugnsbaserad produktion). Den sökta 
verksamheten under övergångsperioden när SSAB har en parallell drift med 
malmbaserade processer och ljusbågsugn beskrivs i de fall det bedöms som relevant 
under kapitel 12. För beskrivning av verksamhetens konsekvenser under byggskedet 
hänvisas till kapitel 1313. 

Avsnitten har följande uppdelning i underrubriker: 

1. Bedömningsgrunder 
2. Förutsättningar 
3. Konsekvenser av verksamheten33  

3.1 Nuläge - konsekvenser av befintlig verksamhet 
3.2 Nollalternativ - konsekvenser av full tillståndsgiven produktion  
3.3 Framtida verksamhet - konsekvenser av verksamheten efter omställning  

4. Förslag till åtgärder 
 

11.1. Klimatpåverkan  

SSABs malmbaserade ståltillverkning står för en betydande andel av Sveriges utsläpp 
av koldioxid. En övergång till järn- och skrotbaserad ståltillverkning med ljusbågsugn 
vid SSAB i Oxelösund minskar de totala utsläppen av koldioxid (direkta och indirekta) 
med cirka 80 % jämfört med den nuvarande tillståndsgivna malmbaserade 
tillverkningen34. Det är också en förutsättning för att i framtiden gå över till HYBRIT 
som ger ytterligare möjligheter att nå en koldioxidfri stålproduktion. Den planerade 
omställningen medför en så stor utsläppsminskning av en växthusgas att det är av 
betydelse på nationell nivå. Utsläppsminskningen bedöms således innebära stora 
positiva konsekvenser i form av en minskad klimatpåverkan. 

 
33 För närmare definition av nuläge och verksamhetens olika driftfall, se avsnitt 7, Avgränsning. 
34 Medräknat direkta utsläpp från, gasformiga- och flytande bränslen samt bundet kol i råvaror samt indirekta utsläpp från 

konsumtion av el samt transporter. 
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11.1.1. Bedömningsgrunder 
I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal35, det så kallade 
Parisavtalet, som binder alla länder och som ska börja gälla senast år 2020. Den globala 
temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska verka för att den ska 
stanna vid 1,5 grader. 

Inom EU finns ett system för handel med utsläppsrätter som är ett styrmedel för att 
minska utsläppen av växthusgaser. Utsläppen begränsas genom att sätta en övre gräns, 
ett utsläppstak, för hur mycket företagen får släppa ut. Nuvarande utsläppstak innebär 
att utsläppen från berörda företag ska minska med 21 procent till år 2020 (jämfört med 
2005). 

2017 antog riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Ramverket innehåller nya 
klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Sveriges långsiktiga klimatmål 
innebär att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 
atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Att inte ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser betyder i det här fallet att utsläppen av växthusgaser från verksamheter i 
Sverige ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990. 

SSABs mål är att bli ett av världens mest hållbara stålföretag och att vara fossilfritt till 
2045. Det är ett mycket djärvt mål som uppmärksammas globalt. SSAB ska stegvis gå 
mot en fossilfri stålproduktion, både genom HYBRIT-projektet (se kapitel 4) men även 
genom en rad andra åtgärder för att eliminera fossila utsläpp. Ett led i detta arbete är 
SSABs miljömål som innefattar att uppnå en bestående minskning av koldioxidutsläpp 
om 300 000 ton till år 2020 (basår 2014). I slutet av 2017 uppnådde SSAB 218 000 ton, 
motsvarande 73 % av målet (SSAB, 2017).  

11.1.2. Förutsättningar 
Koldioxid är en växthusgas som bidrar till att förstärka växthuseffekten. Koldioxid är en 
giftfri gas som förekommer naturligt i atmosfären men utsläpp orsakade av människan 
(antropogena utsläpp) bidrar till stigande koldioxidhalter i atmosfären. Den förstärkta 
växthuseffekten leder till att jordens medeltemperatur ökar, vilket bland annat medför 
att klimatet förändras och att havsnivåerna höjs.  

Förutom koldioxid finns flera klimatpåverkande gaser som har olika stor påverkan på 
den globala uppvärmningen. För att få alla växthusgaser jämförbara brukar man räkna 
om utsläppen till koldioxidekvivalenter. I samband med SSABs ståltillverkning 
genereras utsläpp av koldioxid. Utsläpp av andra växthusgaser sker inte varför denna 
redovisning görs i koldioxidutsläpp (ton per år) och inte i koldioxidekvivalenter. 

De största antropogena utsläppskällorna av koldioxid är förbränning av fossila bränslen, 
industriella processer, energiproduktion och transporter. Sverige släpper årligen ut cirka 

 
35 Avtalet trädde i kraft i november 2016. 
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42,5 miljoner ton koldioxid och stålindustrin i Sverige står för cirka 12 % av dessa 
utsläpp (Naturvårdsverket, 2018 samt RUS, 2018). 

De totala utsläppen av koldioxid i Södermanland är cirka 2,3 miljoner ton och utgör 
cirka 5 % av de totala utsläppen i Sverige. I länet dominerar utsläppen från 
industrisektorn följt av utsläpp från transporter.  

De totala utsläppen av koldioxid i Oxelösunds kommun uppgår till cirka 1,6 miljoner 
ton och utgör knappt 70 % av de totala utsläppen i Södermanlands län. Industrins 
utsläpp är helt dominerande i kommunen och står för cirka 99 % av utsläppen (RUS, 
2018). 

11.1.3. Konsekvenser av verksamheten 
SSAB har tillstånd för utsläpp av koldioxid enligt lagen (2004:1199) om handel med 
utsläppsrätter för handelsperioden 2013 - 2020. De delar som ingår i handelssystemet 
får inte prövas i föreliggande tillståndsansökan men beskrivs ändå i MKB:n för att visa 
på verksamhetens samlade miljöeffekter.  

11.1.3.1. Nuläge 
Malmbaserad stålproduktion ger upphov till både direkta och indirekta utsläpp av 
koldioxid. Direkta utsläpp sker främst under tillverkningen av råjärn, flytande stål och 
valsning samt under vidareförädling till leveransklara produkter.  

Indirekta utsläpp sker vid leverans av råvaror och uttransport av färdiga produkter. Vid 
SSAB genereras dessa utsläpp främst från sjöfarts- och lastbilstransporter till och från 
anläggningen. Indirekta utsläpp sker även från extern energiproduktion (el) vid 
förbränning av fossila bränslen. 

2018 var SSABs processutsläpp av koldioxid cirka 1,5 miljoner ton.  

Som ovan beskrivits förbrukas stora mängder kol vid dagens malmbaserade tillverkning 
av stål. Lite förenklat omvandlas järnoxiden i järnmalmen till järn och koldioxid med 
hjälp av tillsatt kol. Utsläppen från användning av kol och koks står för den absolut 
största delen av utsläppen av koldioxid från SSAB, cirka 95 %.  

11.1.3.2. Nollalternativ 
Nollalternativet innebär att malmbaserad tillverkning bedrivs enligt gällande tillstånd 
från 2007, vilket innebär en högre produktion än i nuläget. I nollalternativet med full 
tillståndsgiven produktion beräknas SSABs processutsläpp av koldioxid vara ca 3,3 
miljoner ton och är således ungefär dubbelt så stort som i nuläget år 2018. 
Tillståndsgiven produktion bedöms således innebära stora negativa konsekvenser 
jämfört med nuläget i form av ökad klimatpåverkan. 

11.1.3.3. Framtida verksamhet 
Vid den planerade övergången till produktion med ljusbågsugn behöver en del kol 
fortfarande tillsättas i samband med smältning av skrot, men i betydligt mindre mängd 
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än idag. När ljusbågsugnen ersätter den malmbaserade tillverkningen av stål sker en 
betydande utsläppsminskning av fossil koldioxid. De direkta koldioxidutsläpp som 
kvarstår kommer från bränsle för värmning (energigas), från det extra kol som behöver 
tillsättas i processen samt bundet kol i råvaror (skrot och järnråvaror). 
Koldioxidutsläppen kan variera beroende på råvarornas kolinnehåll. 

Vid drift med ljusbågsugn ökar behovet av externproducerad energi betydligt eftersom 
smältningen huvudsakligen sker med elektrisk energi. Energigaserna från koksverk och 
masugn upphör. Det ökade energibehovet av extern el täcks av en ny kraftledning och el 
baserat på nordisk elmix (minst 30% vattenkraft och minst 20% vindkraft), vilken 
generellt genererar låga koldioxidutsläpp. Resterande energibehov ersätts med energigas 
(naturgas) från LNG-terminalen i Oxelösunds hamn. Övergång till energigas möjliggör 
även en minskad användning av olja vid SSAB vilket medför minskade utsläpp av 
koldioxid. Naturgas har ett cirka 20–30 % lägre utsläpp av koldioxid per producerad 
kWh än olja och gasol. Konverteringen möjliggör också användning av biogas när den 
finns tillgänglig i tillräcklig omfattning. 

I Figur 25 visas det ungefärliga förhållandet mellan utsläppen av koldioxid vid 
nollalternativet36 (malmbaserad ståltillverkning) jämfört med ljusbågsugnsbaserad 
ståltillverkning37 (även fördelat på direkta och indirekta utsläpp). I direkta utsläpp ingår 
endast processutsläpp. I indirekta utsläpp ingår utsläpp från produktion av extern el och 
transporter. 

 

Figur 25. Ungefärliga förhållandet mellan utsläppen av koldioxid vid nollalternativ jämfört med utsläpp från 
planerad ståltillverkning med ljusbågsugn.  

 
36 I nollalternativet beräknas full produktion enligt SSABs tillstånd för verksamheten, 1900 kton prima ämne per år. 
37 Full produktion med ljusbågsugn, 1900 kton prima ämne per år. 
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I Tabell 4 redovisas en sammanställning av koldioxidutsläpp i vid tillståndsgiven 
produktion (nollalternativet) samt med framtida verksamhet. 

Av tabellen framgår att processutsläppen är den helt dominerande källan till utsläpp av 
koldioxid i båda alternativen. I nollalternativet står processutsläppen för cirka 98 % av 
utsläppen, motsvarande siffra för framtida verksamhet är 72 %. Transporterna står för 
en mycket liten del, 0,6 % och 3 % i nollalternativet respektive för framtida verksamhet. 
Indirekta utsläpp från inköpt el utgör cirka 26 % av utsläppen vid framtida verksamhet 
jämfört med cirka 1 % i nollalternativet. 

Totalt sker en minskning av koldioxid från processutsläppen med cirka 85 % vid 
framtida verksamhet jämfört med nollalternativet. Minskningen av totala utsläppet av 
koldioxid är cirka 80 % jämfört med nollalternativet. Minskningen av processutsläppen 
jämfört med nuläget 2018 är cirka 67 % men produktionen av prima ämnen var lägre 
2018 (852 kton) än för beräkningarna för nollalternativ och framtida verksamhet (1 900 
kton), vilket innebär en ännu större minskning vid jämförelse mellan koldioxidutsläpp 
per ton producerat stål. 

Tabell 4. Sammanställning av CO2-utsläpp till luft från SSABs verksamhet. 

Källa Nollalternativ Framtida verksamhet 

 CO2 (ton/år) Andel av totala CO2 (ton/år) Andel av totala 

Processutsläpp 3 295 000 98 % 487 000 72 % 

Transporter * 20 000 0,6 % 18 000 3 % 

Indirekta inköpt el 47 000 1,4 % 175 000 26 % 

SUMMA 3 362 000   680 000  

*Sjöfart, lastbil, järnväg och arbetsmaskiner 
 
Den planerade övergången till drift med ljusbågsugn inom SSABs verksamhet i 
Oxelösund är avgörande för att reducera utsläppen av koldioxid samtidigt som den i ett 
senare läge möjliggör användning av direktreducerat järn från HYBRIT-projektet.  

SSABs processutsläpp utgjorde 2018 cirka 91 % av utsläppen i Oxelösunds kommun, 
cirka 64 % av utsläppen i Södermanlands län och cirka 3 % av utsläppen i Sverige. 
Utsläpp som således kan minskas med ca 80 %. Den planerade omställningen innebär 
en så stor utsläppsminskning av en växthusgas att den är märkbar på nationell nivå och 
bidrar till att uppnå de klimatmål som ställts upp nationellt. Den planerade 
omställningen till ljusbågsugnsbaserad ståltillverkning bedöms således innebära stora 
positiva konsekvenser i form av minskad klimatpåverkan. 

11.1.4. Förslag till åtgärder 
Planerade förändringar innebär enbart förbättringar vad gäller klimatpåverkan och 
föranleder således inga skadeförebyggande eller begränsande åtgärder. 
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11.2. Utsläpp till luft  

Etableringen av ljusbågsugnen beräknas reducera SSABs totala utsläpp av stoft, 
kväveoxid och svaveldioxid med mellan 30 och 90 procent då de största 
utsläppskällorna (koksverket, masugnar och LD-konvertern) avvecklas.  

Genomförda spridningsberäkningar för såväl tillståndsgiven som framtida verksamhet 
visar att SSABs verksamhet inte bidrar till att miljökvalitetsnormen eller nationella 
miljömål överskrids i kommunen eller länet. Miljökvalitetsnormen klaras med god 
marginal för samtliga beräknade ämnen. Även de nationella miljömålen för frisk luft 
klaras.  

Utsläppsminskningarna kommer att vara mätbara på kommunal och regional nivå och 
den framtida verksamheten bedöms således innebära stora positiva konsekvenser med 
avseende på luft. 

11.2.1. Bedömningsgrunder 

11.2.1.1. Miljökvalitetsnormer - luft  
I luftkvalitetsförordningen (2010:477) återfinns de svenska miljökvalitetsnormerna 
(MKN) för utomhusluft. Normerna bidrar till att skydda människors hälsa och miljön 
samt att uppfylla krav i EU-direktiven38. MKN för luft till skydd för människor hälsa är 
rättsligt bindande. Det finns även miljökvalitetsnormer för skydd av växtlighet. 

Utsläpp till luft från SSABs verksamhet berör miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid 
(NO2), partiklar (PM10 och PM2.539), bensen, svaveldioxid (SO2), bens(a)pyren, 
kadmium, nickel och bly.  

Tabell 5 visar miljökvalitetsnormer avseende skydd av hälsa.  

  

 
38 2008/50/EG och 2004/107/EG. 
39 PM betyder ’particulate matter. PM10 är de partiklar som är mindre än 10 mikrometer (miljondels meter) och PM2.5 är partiklar 

som är mindre än 2,5 mikrometer. 
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Tabell 5. Miljökvalitetsnormer för berörda ämnen avseende skydd av hälsa (Miljödepartementet, 2010 samt 
Naturvårdsverket m fl, 2019) 

Ämne Tid för medelvärde Normvärde Anmärkning 

NO2 Kalenderår 40 µg/m3 Värdet får inte överskridas 

NO2 Dygn 60 µg/m3 Värdet får inte överskridas mer är 7 dygn 
per kalenderår 

NO2 Timme 90 µg/m3 Värdet får inte överskridas mer än 175 
timmar per kalenderår 

PM10 Kalenderår 40 µg/m3 Värdet får inte överskridas 

PM10 Dygn 50 µg/m3 Värdet får inte överskridas mer är 35 dygn 
per kalenderår 

PM2.5 Kalenderår 25 µg/m3 Värdet får inte överskridas 

SO2 Dygn 100 µg/m3 Värdet får inte överskridas mer är 7 dygn 
per kalenderår 

SO2 Timme 200 µg/m3 Värdet får inte överskridas mer än 175 
timmar per kalenderår 

Bens(a)pyren  Kalenderår 1 ng/m3 Värdet ska eftersträvas att nås 

Kadmium Kalenderår 5 ng/m3 Värdet ska eftersträvas att nås 

Nickel Kalenderår 20 ng/m3 Värdet ska eftersträvas att nås 

Bly Kalenderår 0,5 µg/m3 Värdet får inte överskridas 

Bensen Kalenderår 5 µg/m3 Värdet får inte överskridas 

11.2.1.2. Nationella miljökvalitetsmål – luft 
Det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft är definierat av Sveriges riksdag 
(Naturvårdsverket m fl., 2019). Halterna av luftföroreningar ska inte överskrida 
lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på 
växter, djur, material och kulturföremål.  

Miljökvalitetsmålen med preciseringar anger en långsiktig målbild för miljöarbetet och 
ska vara vägledande för myndigheter, kommuner och andra aktörer.  

Tabell 6 visar för SSABs verksamhet relevanta nationella miljökvalitetmål. 
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Tabell 6. Miljökvalitetsmål för berörda ämnen (Miljödepartementet, 2010 samt Naturvårdsverket m fl, 2019) 

Ämne Tid för medelvärde Målvärde 
(µg/m3) 

Anmärkning 

NO2 Kalenderår 20 
 

NO2 Timme 60 För att målet ska uppnås får värdet får inte 
överskridas mer än 175 timmar per 
kalenderår 

PM10 Kalenderår 15  

PM10 Dygn 30 För att målet ska uppnås får värdet inte 
överskridas mer är 35 dygn per kalenderår 

PM2.5 Kalenderår 10 
 

PM2.5 Dygn 25 För att målet ska uppnås får värdet inte 
överskridas mer än 3 dygn per kalenderår 

Bens(a)pyren Kalenderår 0,0001   

Bensen Kalenderår 1  

11.2.1.3. Lukt och riktvärden 
Svavelföreningar som svavelväte (H2S) och svaveldioxid kan ge upphov till lukt. En 
olägenhet med svavelväte är att det har en karaktäristisk lukt av ruttna ägg vid en viss 
koncentration. WHO anger att halten bör understiga 7 µg/m3 för att undvika luktbesvär 
hos allmän befolkning. Lukt från svavelväte förekommer i halter långt under vad som 
kan orsaka hälsoeffekter. För svavelväte har WHO angivit ett riktvärde på 150 µg/m3 i 
omgivningsluft som genomsnitt under ett dygn för att skydda mot irritationseffekter i 
ögon hos allmänbefolkning. 

För svaveldioxid har WHO angivit ett riktvärde på 125 µg/m3 i omgivningsluft som 
genomsnitt under ett dygn samt 50 µg/m3 för årsmedelvärde, då 
svaveldioxidkoncentrationen i luften kan vara farligt för hälsan. För korttidsexponering 
(medelvärde över 10 min) anges 500 µg/m3 som rekommenderat gränsvärde (WHO, 
2000). Lukttröskeln ligger på betydligt lägre 3 - 8 µg/m3.  

11.2.2. Förutsättningar 
Luftkvaliteten i ett geografiskt område påverkas både av lokala utsläppskällor i 
närområdet och av utsläpp som sker i regionen. Vidare bidrar intransport av 
föroreningar från andra länder. Lokal miljöpåverkan från en utsläppskälla sker i 
allmänhet inom några kilometer från källan till skillnad från regional miljöpåverkan 
som sker inom ett större område. Geografiskt har spridningsberäkningarna avgränsats 
till att omfatta Oxelösunds kommun samt delar av Södermanlands län.  

År 2015 genomfördes en kartläggning över halterna av kvävedioxid (NO2) och partiklar 
(PM10) för hela Östra Sveriges Luftvårdsförbund (Östra Sveriges Luftvårdsförbund, 
2015).  
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Kartläggningen visade att luftföroreningshalten i Oxelösunds kommun inte överskrider 
miljökvalitetsnormen för dessa ämnen. Miljömålen för NO2 klaras men nationella målet 
för PM10 årsmedelvärde, 15 µg/m3, överskrids längs med väg 53. Beräknade halter för 
dygnsmedelvärde visas i Figur 26, där även sträckningen av väg 53 framgår. 

För övriga ämnen visar Luftvårdsförbundets beräkningar och mätningar att halterna av 
svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, bens(a)pyren, partiklar (PM2.5), arsenik, kadmium, 
nickel och bly är så låga att miljökvalitetsnormer för dessa ämnen bedöms klaras i hela 
regionen (Östra Sveriges Luftvårdsförbund, 2018a och b). 

 

Figur 26. Beräknade dygnsmedelhalter (µg/m3) av NO2 (vänster) och PM10 (höger) för Oxelösunds kommun 
år 2015 (Östra Sveriges Luftvårdsförbund, 2015). Miljökvalitetsnormens gränsvärde för dygnsmedelvärde är 
60 µ/m3 för NO2 och 50 µg/m3 för PM10.  

11.2.3. Konsekvenser av verksamheten 
En luftutredning har tagits fram för verksamheten (SLB, 2019). Beskrivningar av 
verksamhetens påverkan är, om inget annat anges, hämtade från denna utredning. Inom 
ramen för utredningen har spridningsberäkningar genomförts för stoft (PM10), 
kvävedioxid (NO2) samt svaveldioxid (SO2), där totala halter samt haltbidraget från 
SSABs hela verksamhet (inklusive interna och externa transporter) redovisas på kartor. 
Spridningsberäkningar för nedfall av kväve och svavel har utförts där nedfall beräknas 
och sätts i relation till uppmätt eller uppskattat totalt nedfall i regionen. I beräkningarna 
för det totala nedfallet av svavel och kväve ingår både torrdeposition och våtdeposition. 
Med torrdeposition avses nedfall av gaser och partiklar på vegetation och mark. Med 
våtdeposition avses ämnen som deponeras med nederbörd efter urtvättning av regn eller 
i moln.  

Eftersom det inte finns något scenario som skulle innebära större miljöpåverkan på luft 
än nollalternativet har endast spridningsberäkningar utförts för nollalternativet och för 
den framtida verksamheten. 
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11.2.3.1. Nuläge  
SSABs utsläpp till luft sker från produktionen, från arbetsmaskiner och interna 
transporter samt från transporter till och från området. Utsläppen från transporter 
omfattar sjöfart, hamnverksamhet, vägtransporter med lastbil, arbetsmaskiner samt 
transporter på järnväg.   

Verksamhetens mest betydande utsläpp till luft är utsläpp av kväveoxider (NOx), 
svaveldioxid (SO2) och stoft (PM10 och PM2.5). Utsläppen domineras helt av 
produktionsutsläpp från skorstenar och lanterniner40. Utsläpp av kväveoxider 
uppkommer främst i koksverk, valsverk (värmnings- och värmebehandlingsugnar) samt 
i kraftverket. De höga temperaturerna som är nödvändiga inom järn- och stålindustrin 
medför att bildning av kväveoxider är svår att undvika då höga temperaturer i 
kombination med syre ger upphov till kvävedioxider eftersom kvävet finns i luften. 
Utsläpp av svaveldioxid är direkt relaterat till förbränning av svavelhaltigt bränsle, 
bland annat koksugnsgas i värmningsugnar och vid kokstillverkning. Stoft bildas i de 
flesta av stålindustrins processer, vid koksverk, masugnar och stålverk. Installerade 
filter skiljer i regel bort över 99 procent av de stoftpartiklar som följer med utsugen. 
Utsläppen från transporter är små i jämförelse med produktionsutsläppen. 

Utsläpp av stoft sker inte bara via punktutsläpp utan även genom damning från 
bearbetning, hantering, lagring och transport av finkornigt och dammande material 
såsom kol och olika restprodukter.  

I SSABs verksamhet uppstår även utsläpp av metaller (bly, kadmium, kvicksilver och 
zink), flyktiga organiska ämnen (VOC) samt polyaromatiska kolväten (PAH). Utsläpp 
av metaller till luft sker huvudsakligen genom utsläpp av stoft. Bly, zink, kadmium och 
kvicksilver kommer från föroreningar i ingående råvaror och emitteras från processerna 
i koksverket, masugnarna och stålverket. Från koksverket emitteras PAH i viss 
utsträckning vid själva processen i samband med tryckning och släckning av koksen, 
samt när koksugnarna undereldas. VOC-utsläppen härrör främst från målningshallarna 
vid plåttillverkningen. Dioxin har inte kunnat påvisas i några signifikanta mängder från 
befintlig verksamhet (koksverk, masugnar och stålverk). Svavelväte kan bildas i 
produktionsprocessen (svavelsyraverket) vilket kan orsaka lukt. Lukt kan även bildas 
från slaggen som innehåller svavel. 

Utsläppen av kväveoxider, svaveldioxid och stoft från SSAB är dominerande vid 
jämförelse av totala utsläpp i Oxelösunds kommun då kommunen är relativt liten och 
har få andra utsläppskällor (RUS, 2018). 

Utsläppen till luft från den malmbaserade verksamheten har varierat över åren beroende 
av hur hög produktionen har varit. Vidare har en rad förbättringsåtgärder vidtagits i 
anläggningen. 

 
40 Lanterniner–utsläppspunkt via taköppning. 
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Utsläppen till luft för 2018 samt vid ett typår med två masugnar i drift presenteras i 
Tabell 7. Produktionen av prima ämnen år 2018 var 852 000 ton vilket var lågt i 
förhållande till tillståndsgivet 1 900 000 ton prima ämnen. Typåret representerar drift 
med båda masugnarna och en produktion av prima ämnen på ca 1 425 000 ton per år.  

Tabell 7. Utsläpp till luft år 2018 och typår, från processer (koksverk, kraftverk, masugnar, stålverk, valsverk 
och efterbehandling, Merox-Harsco.) (SSAB, 2017a, SSAB, 2018). 

Utsläpp (ton/år) 

 
 

År 2018 

NOx SO2 Stoft CO2 PAH VOC Zink Bly Kvick-
silver 

Kadmium 

546 536 111 1 462 246 1,0 1,4 0,7 0,04 0,001* 0,001* 

Typår 710 820 160 2 488 000 1,2 1,7     

* Uppskattat värde med stor osäkerhet. 

Som framgår av avsnitt 11.2.2 bidrar inte nuvarande verksamhet till att 
luftföroreningshalten i Oxelösunds kommun överskrider miljökvalitetsnormer för några 
av ovan beskrivna ämnen. Detta bekräftas även av mätningar av PM10 som utförts av 
kommunen vid Oxelösunds motorbåtsklubb år 2015 (SSAB, 2015a).  Mätningarna visar 
att även om allt PM10 skulle räknas som PM2.5 (vilket innebär en överskattning av 
PM2.5) så klaras miljökvalitetsnormen för PM2.5 med god marginal. 

Damning 

Inom flera led i SSABs verksamhet, bland annat vid hantering av biprodukter och avfall 
vid upplag samt fordonsrörelser kan diffus damning uppkomma. Den totala 
bedömningen är att den diffusa damningen från SSABs olika verksamheter främst 
påverkar PM10-halterna lokalt. Notera dock att damning från fordonsrörelser inom 
området lokalt kan ge betydande haltbidrag vid torr väderlek. SSAB arbetar 
kontinuerligt med att minska den diffusa damningsrisken och vattenbegjutning av vägar 
och upplagshögar inom verksamhetsområdet sker löpande.  

Lukt 

Förekomst av lukt från SSABs nuvarande verksamhet associeras normalt till diffusa 
utsläpp från koksverk inklusive tillhörande biproduktverk (framförallt ammoniak, 
naftalen, svavelväte och svaveldioxid) samt hantering av slagg, innehållandes 
svavelväte och svaveldioxid, från masugnen. 

Lukttrösklar för flyktiga ämnen är generellt låga, vilket gör att lukt kan kännas vid 
nivåer långt under när hälsoeffekter kan uppstå. Detta gäller bland annat svaveldioxid 
och svavelväte. Luktuppfattning är väldigt individuellt och kan skilja sig stort mellan 
olika personer och klagomål på lukt förekommer. Eftersom lukttröskeln tidvis riskerar 
att överskridas kan man inte utesluta att besvärande lukt förekommer men halterna är 
inte i närheten av vad som bedöms farligt för hälsan.  
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Sverige ligger i det så kallade västvindsbältet, vilket innebär att den vanligaste 
vindriktningen för den ostörda vinden är västlig eller sydvästlig. På den sydöstra sidan 
av Sverige är vindriktningen mer sydvästlig då havet har en nord-sydlig utbredning. 
Vinden vrider sig längs havets utbredning för att det är lättare för den att blåsa över hav 
än över land, då det inte finns några berg eller vegetation som hindrar. (SMHI 
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/vind-i-sverige-1.31309). I Figur 27 visas 
medelvärde av vindriktningen samt vindhastigheten för de senaste tio åren för SMHI:s 
station Landsort cirka 40 kilometer nordost om Oxelösund. Figuren visar att vindar från 
syd till väst förekommer cirka 45 % av årets alla timmar. 

 

Figur 27. Flerårsmedelvärde 2008-2018 för vindriktning vid SMHIs mätstation Landsort. Figurens visar hur 
många procent av tiden vinden blåser från de olika vindsektorerna (svarta siffror inne i figuren). Färgerna 
beskriver vindhastigheten i respektive vindsektor enligt färgskalan i rutan till höger i figuren. Datakälla 
SMHI. 

Boende i närliggande områden (exempelvis Oxelösunds centrum och gamla Oxelösund) 
samt boende nordost om SSAB kan således tidvis besväras av lukt vid ogynnsamma 
meteorologiska förhållanden.  



 

 

 

 MKB  
  SSAB Oxelösund 
 2019-09-25 s 75 (196) 

Verksamheten registrerar alla klagomål som kommer till känna från allmänheten. 
Klagomål från allmänheten på lukt är ovanliga. I de fall det har förekommit har lukten 
bland annat kunnat kopplas samman till sluttäckning av Lotsängens deponi (rötslam har 
använts för sluttäckning). De klagomål på lukt som anmälts till SSAB har uteslutande 
gällt på platser mycket nära verksamheten på cirka 1 - 1,5 kilometers avstånd. Sannolikt 
är det så att lukt i normala fall späds snabbt och vanligtvis inte förekommer i stor 
utsträckning på längre avstånd. 

11.2.3.2. Nollalternativ 
Nollalternativet innebär större utsläpp till luft än nuläget på grund av den högre 
produktionen som gällande tillstånd medger. Vid utförda spridningsberäkningar 
genererar utsläppen i nollalternativet de högsta halterna som kan förekomma vid dagens 
malmbaserade verksamhet när produktionstaket nås. Nollalternativet används i 
kommande resonemang och vid jämförelser med sökt verksamhet. 

En sammanställning av utsläpp till luft i nollalternativet av kväveoxider, svaveldioxid 
och partiklar redovisas i Figur 28 samt Tabell 8. Genomförda spridningsberäkningar för 
nollalternativet visar att SSABs verksamhet inte bidrar till att miljökvalitetsnormen eller 
nationella miljömål överskrids inom kommunen eller länet/regionen. 
Miljökvalitetsnormerna klaras med god marginal för kvävedioxid, svaveldioxid och 
partiklar. Även de nationella miljömålen för frisk luft klaras. 

Spridningsberäkningar - Omgivningspåverkan 

Haltbidraget från SSAB påverkar de totala halterna i Oxelösund i nollalternativet. 
Haltbidraget är störst nordost om SSABs verksamhetsområde vilket beror på den 
förhärskande vinden som blåser från sydväst.  

Svaveldioxid är det ämne där SSABs verksamhetsbidrag till halterna i närområdet är 
störst. I nollalternativet står utsläppen för i stort sett hela den totala halten då 
bakgrundsnivåerna av svaveldioxid är låga. I spridningsberäkningarna kan man i 
nollalternativet härröra dygnshaltbidrag av svaveldioxid över 1 µg/m3 på cirka 20 km 
avstånd från verksamhetsområdet. Haltbidraget kommer på dessa avstånd från utsläpp i 
höga skorstenar. SSABs verksamhet bidrar som mest med ca 6 - 8 % till totala halterna 
av PM10 utanför verksamhetsområdet. För kvävedioxid är SSABs haltbidrag till de 
totala halterna i Oxelösunds centrum cirka 80 %. SSABs verksamhetsbidrag från 
framförallt svaveldioxid och kvävedioxid är märkbar även utanför kommungränsen.  

Nedfall av svavel och kväve 

Det största nedfallet av kväve i nollalternativet beräknas ske lokalt inom SSABs 
verksamhetsområde och avtar snabbt utanför områdesgränserna. Inom närgränsande 
naturreservat (Femöre och Standstuviken) och Natura 2000-områden är nedfallet ca 4 
kg/ha/år vilket enligt Naturvårdsverket är under den kritiska belastningsgränsen 5 kg 
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N/ha/år 41(www.miljomal.se). Den samlade bedömningen för beräknat kvävenedfall är 
att verksamhetens bidrag till ökad övergödning och försurning av mark och vatten i 
länet är låg. 

Nedfall av svavel i nollalternativet beräknas att vara högt inom stora delar av 
verksamhetsområdet, men avtar snabbt utanför SSABs område. Inom närgränsande 
naturreservat (Femöre och Standstuviken) och Natura 2000-områden är nedfallet som 
mest ca 5 kg/ha/år, vilket är över nivån för svavelnedfallet som uppmätts som 
medelvärde under de tre senaste åren i bakgrundsmiljö i Södermanland, ca 1 kg/ha/år 
(IVL, 2018).  

Damning 

Risken för ökade PM10-halter på grund av dammande verksamhet i nollalternativet 
anses vara låg. Den diffusa damningen från SSABs olika verksamheter bedöms påverka 
PM10-halterna främst lokalt och totalt sett bidrar SSABs verksamhet i relativt liten 
utsträckning till de totala halterna av PM10, även inom verksamhetsområdet. I princip 
all PM10 från SSABs verksamhet släpps ut från höga skorstenar vilket gör att det 
högsta haltbidraget kommer att finnas på hög höjd och bidraget i marknivå blir litet. 
Däremot kan dammande effekter inom verksamhetsområdet ge betydande bidrag till de 
lokala PM10-halterna under enstaka timmar.  

Jämfört med nuläget innebär nollalternativet högre produktion vilket medför ökade 
fordonsrörelser. Bidraget till PM10-halterna från dammande effekter blir därmed 
sannolikt högre, framför allt vid torr väderlek, men har fortsättningsvis främst en lokal 
påverkan. Hur mycket damm som virvlar upp från fordonens rörelser påverkas dock i 
stor utsträckning av körvägarnas beskaffenhet. För att minska risken för damning ska 
körvägar och frekvent använda ytor vara hårdgjorda eller täckas med material som är 
mindre damningsbenäget.  

Lukt 

Drygt hälften av utsläppen av svaveldioxid i nollalternativet sker på en utsläppshöjd 
lägre än ca 20 meter, vilket ger relativt höga halter då den förorenade luften inte blandas 
lika effektivt med ren luft vilket sker vid utsläpp på högre höjd. De halter av 
svaveldioxid som beräknas i nollalternativet utanför verksamhetsområdet är som högst 
19 µg/m3 som årsmedelvärde. WHOs lukttröskeln på 3 - 8 µg/m3 riskeras dock att 
överskridas både inom och utanför verksamhetsområdet (framförallt berörs boende i 
närliggande områden samt boende nordost om SSAB), men halterna är långt under 
gränsen för hälsofara.  

 
41 För lövskog i Sverige gäller en kritisk belastning på 10 kg N/ha/år, för barrskog och myrmark 5 kg N/ha/år, och för fjällvegetation 

3 kg N/ha/år. Se http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ingen-overgodning/nedfall-av-kvave-till-barrskog/ 

http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ingen-overgodning/nedfall-av-kvave-till-barrskog/
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11.2.3.3. Framtida verksamhet 
I Figur 28 visas historiska utsläpp till luft under åren 2008 – 2018 och utsläpp från 
produktion för typår, nollalternativet samt framtida verksamhet. I diagrammet visas 
även produktionen av prima ämnen (röd streckad linje). I nollalternativet och fallet med 
ljusbågsugn visas beräknat utsläpp till luft vid maximal drift, 1,9 miljoner ton prima 
ämne per år. Typår representerar en lägre produktion av prima ämnen, 1 425 000 ton. 
Notera att vid typår nås inte produktionstaket men det totala utsläppet till luft är 
betydligt högre än vid etableringen av ljusbågsugnen med full produktion, där de totala 
utsläppen till luft nästan är halverade. 
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Figur 28 a-c. Historiska utsläpp (ton/år) till luft av stoft, kväveoxider (NOx) och svaveldioxid (SO2) för åren 
2008 – 2018. Detta jämförs med utsläppen för nollalternativet samt framtida verksamheten. Med streckad röd 
linje visas produktionen av prima ämnen (kiloton/år).  



 

 

 

 MKB  
  SSAB Oxelösund 
 2019-09-25 s 79 (196) 

I Tabell 8 visas en sammanställning av SSABs utsläpp av kväveoxider, svaveldioxid 
och partiklar i nollalternativet samt vid framtida verksamhet, fördelat på olika 
utsläppskällor inom verksamheten. 

Tabell 8. Sammanställning av utsläpp till luft från SSABs verksamhet i nollalternativet respektive framtida 
verksamhet. 

Källa Nollalternativ (ton/år) Framtida verksamhet (ton/år) 

 NOx SO2 PM10 NOx SO2 PM10 

Processutsläpp * 850 910 210 590 220 22 

Transporter sjöfart 76 2,6 3,5 51 1,7 2 

Transporter järnväg 13 0,001 0,5 2,6 0,0004 0,1 

Transporter lastbil 1,6  0,5 2,6  0,7 

Arbetsmaskiner 33 0,08 1,9 30 0,08 1,7 

SUMMA 970 915 215 670 225 27 

* utsläpp skorstenar lanterniner och diffusa utsläpp vid granulering av slagg 
(endast nollalternativ). 
 

Utsläppen till luft domineras helt av processutsläpp. I både nollalternativet och vid 
framtida verksamhet står processutsläppen för 99 respektive 83 % av SSABs totala 
verksamhetsutsläpp. 

Vid framtida verksamhet sker stora utsläppsminskningar av produktionsutsläppen 
jämfört med nollalternativet samtidigt som produktionsvolymen av prima ämnen är 
densamma. Utsläppen av svaveldioxid minskar med ca 75 %, kväveoxidutsläppen med 
ca 30 % och utsläppet av partiklar minskar med ca 90 % jämfört med utsläppen i 
nollalternativet. 

Utsläppen från transporter (arbetsmaskiner, järnväg, lastbilar, sjöfart) står för en liten 
del av utsläppen. Störst utsläpp sker från sjöfarten, dessa utgör ca 8 % av totala 
kväveoxidutsläppen, både i nollalternativet och vid framtida verksamhet. Skillnaden i 
utsläpp från transporter är liten vid jämförelse mellan nollalternativet och framtida 
verksamhet. 

I tabellen nedan illustreras förändringen i utsläpp till luft från SSABs verksamhet vid en 
övergång från nollalternativ till efter omställning med ljusbågsugn. Som tabellen visar 
minskar eller upphör helt utsläpp från merparten av utsläppskällorna.  
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Tabell 9. Förändring av utsläppen till luft från SSABs verksamheter vid sökt verksamhet jämfört med 
nollalternativet. Observera att tabellen inte speglar SSABs totala utsläpp utan att det är utsläpp från varje 
delverksamhet som jämförs.  

 

Etablering av ljusbågsugn ger upphov till en rad förändringar i SSABs verksamhet 
jämfört med den malmbaserade produktionen vilket innebär stora förbättringar avseende 
utsläpp till omgivningsluften. När produktionen i koksverk, masugnar samt LD-
konverter avvecklas upphör de utsläpp som idag härrör från dessa verksamheter i 
produktionskedjan. Den ljusbågsugnsbaserade produktionen innebär en förändring i 
interna och externa transporter, se avsnitt 10.2.7, vilket innebär en förändring av utsläpp 
till luft. Som ovan nämnt är dessa små i förhållande till de totala utsläppen från SSABs 
verksamhet. Som Tabell 9 visar sker en ökning av utsläppen från vissa utsläppskällor. 
Utsläpp av kväveoxider vid stålverket från ljusbågsugnen uppkommer i samband med 
att skrotet smälts. När strömmen kopplas på till elektroderna för att smälta skrotet så 
bildas förenklat en kortslutning som smälter skrotet under mycket hög temperatur. Det 
är den höga temperaturen i kombination med syre som ger upphov till bildning av 
kväveoxider. Utsläpp av svaveldioxid efter omställning är ett processmässigt resultat av 
kol som används för att skapa skummande slagg. Kolet innehåller svavel som bidrar till 
utsläpp av svaveldioxid.  

Då metallutsläppen huvudsakligen är kopplade till utsläpp av stoft/partiklar bedöms 
även dessa minska efter omställning. Utsläpp av PAH sker från koksverket. Vid en 
övergång till stålframställning med ljusbågsugn upphör därmed i princip alla utsläpp av 
PAH:er från verksamheten. VOC-utsläppen härrör främst från målningshallarna vid 
plåttillverkningen. Vid sökt verksamhet ökar utsläppen i och med en tillkommande 
anläggning för målning. Sammantaget förväntas inte utsläppen av VOC orsaka höga 
halter i omgivningsluften.  

Risk för utsläpp av dioxin bedöms enbart förekomma från stålverket vid 
skrotsmältningsprocessen. SSABs ljusbågsugn kommer vara utrustad med teknik för att 
begränsa uppkomst av dioxin. Den sammanlagda bedömningen är att risken för 
dioxinutsläpp från verksamheten som helhet är låg. 

Spridningsberäkningar - Omgivningspåverkan 

Haltbidraget (från framförallt svaveldioxid och kvävedioxid) från SSAB påverkar de 
totala halterna i Oxelösund även efter omställning då kommunen är relativt liten och har 
få andra utsläppskällor. Haltbidraget är störst nordost om SSABs verksamhetsområde 
vilket beror på den förhärskande vinden som blåser från sydväst.  
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Svaveldioxid är det ämne där SSABs verksamhetsbidrag till halterna i närområdet är 
störst. Vid framtida verksamhet sker en stor utsläppsminskning och SSABs haltbidrag 
till närområdet minskar, från upp till 8 µg/m3 som dygnsmedelvärde utanför 
verksamhetsområdet till ett haltbidrag på runt 0,5 µg/m3. 

Vid framtida verksamhet är haltbidraget av svaveldioxid betydligt lägre än i 
nollalternativet. I Figur 29 visas förändringen av dygnsmedelvärdet vid sökt verksamhet 
jämfört med nollalternativet. Figuren visar haltminskningar på över 30 µg/m3 vid sökt 
verksamhet. 

 

Figur 29. Förändring av dygnsmedelvärde av svaveldioxid vid sökt verksamhet jämfört med nollalternativet.  

SSABs verksamhet bidrar som mest med ca 6 - 8 % till totala halterna av PM10 utanför 
verksamhetsområdet och är ungefär desamma som i nollalternativet. Vid sökt 
verksamhet är haltbidraget av kvävedioxid till de totala halterna i Oxelösunds centrum 
cirka 70 %, vilket innebär en minskning med cirka 10 % jämfört med nollalternativet. 

Genomförda spridningsberäkningar för framtida verksamhet visar att 
miljökvalitetsnormen klaras med god marginal för samtliga beräknade ämnen. Även de 
nationella miljömålen för frisk luft klaras. Miljökvalitetsnormer för övriga berörda 
ämnen bedöms också klaras.  

Nedfall av svavel och kväve 

Genomförda beräkningar för det totala nedfallet av kväve visar att kvävenedfallet 
minskar inom hela beräkningsområdet jämfört med nollalternativet. Den samlade 
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bedömningen för beräknat kvävenedfall är att verksamhetens bidrag till ökad 
övergödning och försurning av mark och vatten i länet är låg. 

Beräkningarna visar vidare att vid framtida verksamhet minskar svavelnedfallet till 
under 1 kg/ha/år som ett resultat av kraftigt reducerade svaveldioxidutsläpp. Jämfört 
med nollalternativet, där SSABs verksamhet bedöms ha en betydande påverkan på 
försurningen, har de planerade förändringarna med avveckling av koksverk och 
masugnar en stor positiv inverkan på svavelnedfallet som kraftigt minskar både inom 
och utanför SSABs verksamhetsområde. 

Damning 

På samma sätt som i nollalternativet finns i framtida verksamhet risk för damning vid 
bland annat hantering av biprodukter och avfall, upplag samt fordonsrörelser. Vid sökt 
verksamhet ökar framför allt inleveranserna av skrot till stålverket. Samtidigt försvinner 
stora delar av produktionskedjan när masugnar och koksverk tas ur bruk. Antalet interna 
transporter som utförs av arbetsmaskiner inom verksamhetsområdet är relativt 
oförändrade mellan nollalternativ och sökt verksamhet. Därmed anses inte risken för 
diffus damning på grund av fordonsrörelser på damningsbenäget vägunderlag inom 
verksamhetsområdet öka vid sökt verksamhet jämfört med nollalternativet. 

Lukt 

De flesta av de utsläpp som ger upphov till lukt härrör från processer i koksverk och 
masugnar och kommer minska kraftigt eller försvinna helt då koksverk, masugnar och 
LD-konvertern tas ur drift och ersätts av ljusbågsugnen. Risken för lukt från 
svavelföreningar bedöms således vara betydligt lägre med framtida verksamhet jämfört 
med nuläge och nollalternativ. Vid ogynnsamma meteorologiska förhållanden kan 
luktpåverkan inte uteslutas utanför verksamhetsområdet men halterna i 
omgivningsluften riskerar inte att överstiga hälsofarliga nivåer. 

Sammanfattande konsekvensbedömning 

SSABs framtida verksamhet innebär stor positiv påverkan i form av en betydande 
utsläppsminskning av luftföroreningar. Utsläppsminskningarna kommer att vara 
mätbara på kommunal och regional nivå och omställningen bedöms således innebära 
stora positiva konsekvenser med avseende på luft. 

11.2.4. Förslag till åtgärder 
Damningsdämpande åtgärder vidtas löpande och SSAB har ett åtgärdsprogram för detta, 
vilket beskrivs vidare i avsnittet dagvattenhantering i den Tekniska beskrivningen. 

Vid framtida verksamhet kommer BAT-kraven för ljusbågsugnar följas. 
Ljusbågsugnens filter är ett textila spärrfilter som tar hand om direktutsuget från ugnen 
och takutsuget. Stoft från ugnen tas omhand effektivt i och med att ugnen placeras i en 
separat byggnad.  
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Vid upphandling av filteranläggning ställs krav till leverantören att prestandan på filtret 
underskrider BAT-nivån för stoftutsläpp. En närmare beskrivning av hur stålverket 
uppfyller BAT återfinns i den Tekniska beskrivningen och tillhörande Bilaga A.2 där 
även teknik för rening av luftföroreningar beskrivs. 

Utsläpp till luft kommer liksom idag att begränsas genom villkor för verksamheten och 
efterlevnad av dessa kommer att kontrolleras genom det kontrollprogram för 
verksamheten som kommer att tas uppdateras inom ramen för det nya tillståndet.  

11.3. Utsläpp till vatten 

Utsläpp från masugnarnas gasreningssystem och koksverkets biologiska rening kommer 
att upphöra när koksverk och masugnar avvecklas och därmed de huvudsakliga 
utsläppen till recipient beträffande suspenderade ämnen och COD/TOC, kväve, 
cyanider och metaller.  

Inga nya tillkommande avloppsströmmar med processvatten kommer att tillkomma vid 
övergång till ljusbågsugn. Utsläppen från den befintliga verksamheten bedöms redan 
idag ha begränsad påverkan på vattenstatusen. Den framtida verksamheten innebär totalt 
sett minskade utsläpp till vatten och medför därmed ingen försämring av rådande status 
i Ålöfjärden eller omgivande vattenförekomster. Möjligheten att uppnå de satta 
kvalitetskraven bedöms inte försvåras. Eftersom utsläpp till recipienten minskar bedöms 
den framtida verksamheten medföra små positiva konsekvenser på Ålöfjärden. 

11.3.1. Bedömningsgrunder 

11.3.1.1. Status och miljökvalitetsnormer 
Sverige har implementerat EU:s ramdirektiv för vatten genom vattenförvaltnings-
förordningen SFS 2004:660. Förordningens syfte är att tillståndet i våra vatten inte ska 
försämras och att alla vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet vid en viss tidpunkt.  

Det finns fastställda miljökvalitetsnormer (MKN) för samtliga vattenförekomster i 
Sverige. Alla ytvattenförekomster är statusklassade med avseende på ekologisk 
respektive kemisk status, och MKN finns beslutade som anger vilken status 
vattenförekomsten ska uppnå samt ett årtal för detta. Den ekologiska statusen bedöms 
på en femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig medan kemisk 
ytvattenstatus har två klasser: god eller uppnår ej god. Ekologisk status klassas i regel 
enligt bedömningsgrunder i HVMFS 2013:19, där de ekologiska bedömningsgrunderna 
innehåller referensvärden eller referensförhållanden och klassgränser för en 
kvalitetsfaktor. Statusbedömningar för kemisk ytvattenstatus baseras i regel på 
gränsvärden för vatten, sediment och biota enligt HMVFS 2013:19. 

Grundregeln är att miljökvalitetsnormen skall fastställas till ”God status”. Beroende på 
vattenförekomstens nuvarande status kan vattendelegationerna fastställa kvalitetskrav 
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på en nivå som är lägre än god status, alternativt att tiden för när god status ska vara 
uppnådd skjuts fram.  

11.3.2. Förutsättningar 
Mottagare av olika typer av vatten från SSAB är recipienten Ålöfjärden. Ålöfjärden är 
indelad i två vattenförekomster; inre Ålöfjärden (SE584045-170882) och Ålöfjärden 
(SE584067-171125), se Figur 30.  

Nedan följer en sammanfattning av gällande status och miljökvalitetsnormer 
(kvalitetskrav) för de två ytvattenförekomsterna (se även Tabell 10). 

Inre Ålöfjärden har klassats som måttlig ekologisk status. Miljökvalitetsnormen för 
vattenförekomsten har beslutats till Måttlig ekologisk status 2027. Orsaken till lägre 
status än god beror på befintlig hamnverksamhet. Orsaken till tidsfristen beror på 
övergödning. Näringsämnen är klassade som otillfredsställande status (revidering pågår 
med likartad statusbedömning), ljusförhållanden och växtplankton som måttlig status 
(revidering pågår för ljusförhållanden med likartad statusbedömning) och särskilt 
förorenande ämnen med god status (revidering pågår, där zink nu bedömts som måttlig 
status även om inga nya mätningar genomförts). Bottenfauna, makroalger, syrgas samt 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer är inte tidigare klassade (revidering pågår för de 
sistnämnda). Vattenförekomsten bedöms inte uppnå god kemisk status, bl.a. överskrids 
gällande gränsvärden för bly och antracen i sedimenten. Miljökvalitetsnormen för 
kemisk ytvattenstatus är God kemisk status med tidsfrist för antracen, bly, 
(benso(a)pyren, fluoranten, naftalen och TBT till 2021 samt mindre stränga krav för 
PBDE och kvicksilver. Orsaken till tidsfristen beror på att de nämnda ämnena 
förekommer i hög halt i sediment. Undantaget för kvicksilver och PBDE 
(polybromerade difenyletrar), är ett generellt fenomen för Sveriges ytvattenförekomster.  

Ålöfjärden har klassats som måttlig ekologisk status. Miljökvalitetsnormen för 
vattenförekomsten Ålöfjärden har beslutats till God ekologisk status 2027. Orsaken till 
tidsfristen beror på övergödning. Näringsämnen är klassade som otillfredsställande 
status (revidering pågår med likartad statusbedömning), ljusförhållanden och 
växtplankton som måttlig status (revidering pågår för ljusförhållanden med 
statusbedömning otillfredsställande) och särskilt förorenande ämnen med god status. 
Bottenfauna, makroalger och syrgas är inte klassade. Ålöfjärden bedöms inte uppnå god 
kemisk status. Recipientkontroll visar att halterna av PAH:er (antracen och 
benso(a)pyren) i sediment överskrider gällande gränsvärden. Miljökvalitetsnormen för 
kemisk ytvattenstatus är God kemisk status med tidsfrist för antracen och 
(benso(a)pyren 2021. Samma undantag som Inre Ålöfjärden för kvicksilver och PBDE. 
Orsaken till tidsfristen är densamma som för Inre Ålöfjärden. Översiktligt bedöms 
Ålöfjärden som övergödd vilket gäller generellt för kustområdet.  
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Tabell 10. Sammanfattning status och miljökvalitetsnormer 

Ytvattenförekomst Ekologisk  Kemisk  
 Status Kvalitetskrav Status Kvalitetskrav 
Inre Ålöfjärden Måttlig Måttlig 2027 Uppnår 

ej god 
God* 

Ålöfjärden Måttlig God 2027 Uppnår 
ej god 

God** 

*God kemisk status med tidsfrist för antracen, bly, (benso(a)pyren, fluoranten, naftalen och TBT till 2021 
samt mindre stränga krav för PBDE och kvicksilver. 
** God kemisk status med tidsfrist för antracen och (benso(a)pyren till 2021 samt mindre stränga krav för 
PBDE och kvicksilver 

I Figur 30 åskådliggörs kustområdet vid Oxelösund, däribland SSABs recipient 
Ålöfjärden. Miljöförhållandena i Ålöfjärden följs upp i ett samordnat 
recipientkontrollprogram42, som genomförts i samråd mellan SSAB och länsstyrelsen. I 
programmet ingår årliga vattenkemiska analyser beträffande bland annat näringsämnen, 
klorofyll och siktdjup. Det görs även provtagning av sediment, fisk och blåmussla för 
metall-, PAH- och TBT-analyser. Utöver den samordnade recipientkontrollen har 
undersökningar beträffande bottenfauna genomförts 2006 och 2011. Därtill har ett antal 
kompletterande undersökningar genomförts beträffande metaller och PAH i sediment 
och vatten. 

Metallhalterna i fisk och musslor 2017 bedöms som låga och/eller på samma haltnivå 
som i det nationella referensområdet. Metaller i såväl fisk som i musslor indikerar att 
dagens utsläppsnivåer av metaller inte utgör påverkan på vattenorganismer. Ålöfjärden 
är historiskt belastad av utsläpp och sedimenten innehåller bl.a. PAH:er och metaller. 
Halten av PAH i sediment har klassats som hög, men utvecklingen går mot lägre 
haltnivåer, vilket är i linje med att utsläpp av PAH till vatten från SSAB är litet. 
Resultat från två bottenfaunaundersökningar genomförda i samband med nationell 
provtagning av Stockholms Universitet visar på God ekologisk status och en relativt 
normal artsammansättning kan således sägas förekomma.  

 
42 Samordnat recipientkontrollprogram för SSAB, Oxelö Energi och Oxelösunds Hamn. Framtaget tillsammans med Länsstyrelsen i 
Södermanlands län. 
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Figur 30. Provtagningsstationer inom den samordnade recipientkontrollen kring Oxelösund. 
Vattenförekomster markerade (Walve, 2018a).  

11.3.3. Konsekvenser av verksamheten 
En recipientbedömning för utsläpp till vatten har tagits fram för verksamheten (ÅF 
Infrastructure AB, 2019). Beskrivningar av verksamhetens påverkan är, om inget annat 
anges, hämtade från denna utredning. 

11.3.3.1. Nuläge 
 
De vattentyper som förekommer inom företaget är: 

• Industrivatten/processvatten (utgörs av vatten från Nyköpingsån, kallas 
industrivatten när det når företagets industrivattendamm) 

• Kylvatten/saltvatten43/ (från Östersjön) 
• Dagvatten  
• Spillvatten (beskrivs inte ytterligare, spillvatten utgörs av ordinärt hushållsvatten 

och leds till det kommunala reningsverket) 
• Lakvatten från deponier inom verksamhetsområdet (uppkommer i verksamheten 

men används inte i verksamheten, till skillnad från ovanstående punkter) 

 
43 Bräckt vatten. 
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I Figur 31 framgår de huvudsakliga avloppen (20, 50, 90 och 80). Därtill finns ett antal 
dagvattenavlopp. Dagvatten från området går via cirka 800 dagvattenbrunnar och ett 
antal oljeavskiljare till dagvattenavlopp som leder till Östersjön. 

 

Figur 31. Intag av vatten samt huvudsakliga utsläppspunkter till vatten (renat processvatten och retur av 
kylvatten (rent saltvatten)). Utöver dessa finns ett flertal utsläppspunkter för dagvatten till Ålöfjärden. 
 
I Tabell 11 framgår de årliga flödesmängderna för de fyra huvudavloppen, varav 
avloppen 20, 50 och 80 utgör avlopp för de största flödesmängderna. I dessa tre avlopp 
leds returen av kylvatten (saltvatten), vilket utgör över 95 % av det totala flödet till 
recipienten Ålöfjärden från SSABs verksamhet.  
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Tabell 11. Flöden som avleds via de fyra huvudavloppen, de huvudsakliga källorna och typen av vatten. 

Nr Avlopp Anläggningar Mm3/år  
Avlopp 20 Stålverk (kylvatten) 

Valsverk (kylvatten) 
Industrivatten från olika positioner 
Dagvatten  
Dagvatten Oxelösunds kommun  

  
 
 
 

~38   
Avlopp 50 
 

Biproduktverk förkylare (kylvatten) 
Koksverk (biologisk rening) 
Dagvatten 

 
 
 

~7  
Avlopp 80 Kraftverk (kylvatten) 

Masugn 2 (kylvatten) 
Koksverk (kylvatten) 
Industrivatten från olika positioner 

 
 

 
~54  

Avlopp 90 Masugnar (gasvattenrening) ~0,5 
 

Industrivatten 
Industrivatten tas från Nyköpingsån (enligt gällande vattendom) och pumpas till 
industrivattendammen som ligger väster om verksamhetsområdet, se Figur 32. 
Industrivattnet utgör det centrala vattensystemet som används inom i stort sett hela 
verksamheten.  

Industrivatten används främst som kylvatten i olika processteg och återcirkuleras 
tillbaka till dammen. Industrivattnet nyttjas även i olika delar av verksamheten för att 
användas som processvatten. Använt processvatten leds efter rening tillbaka till 
industrivattendammen för återanvändning. Återvinningsgraden för vatten över 
industrivattendammen är cirka 90 procent. En mindre del av vattnet förångas. En annan 
mindre del släpps renad ut i Östersjön (avtappning/avblödning). Detta eftersom 
industrivattnets salter ökar i processerna (det sker en uppkoncentrering av salter till följd 
av den höga återcirkuleringen) och för att hålla nere salterna44 måste en del av vattnet 
avtappas (avblöda) till Östersjön. 

 

 
44 Salter (jonföreningar) ackumuleras och viss avtappning (avblödning) måste därför ske. 
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Figur 32. Schematisk bild över industrivattnets huvudsakliga väg till och från industrivattendammen vid den 
nuvarande malmbaserade produktionen. Cirka 90 % av industrivattnet recirkuleras. 

Saltvatten (kylvatten) 
Saltvatten (kylvatten) hämtas från Östersjön och används som kylvatten främst i 
värmeväxlare i koksverk, stålverk, masugn, valsverk och kraftverk. Det förorenas därför 
inte, och leds åter till Östersjön efter användning. För utsläpp av kylvatten beträffande 
Stålverkets granuleringsanläggning finns i gällande tillstånd ett villkor som anger att 
utgående vatten ska spädas så att temperaturen inte överstiger 30 grader och 
temperaturskillnaden mot omgivande recipient inte överstiger 10 grader. Villkoret gäller 
för utsläpp av kylvatten från Stålverket till avlopp 20. Temperatur registreras därför i 
avlopp 20. 

I samband med prövotid för utsläpp till vatten genomfördes 2009 en modellberäkning 
för att utreda temperaturgradientens utbredning i Ålöfjärden av SSABs retur av 
kylvatten. Utredningen genomfördes med utgångspunkt från tre huvudavlopp för 
kylvatten (se Figur 31 för avloppens lägen). Enligt modellberäkningen (baserat på ett 
värsta fall-scenario gällande temperaturen i utgående avlopp, och högre flöden än vad 
som är relevanta för dagens verksamhet), bedöms inte kylvattenutsläppen ge upphov till 
påverkan på ekosystemet, såsom fiskpopulationen i Ålöfjärden och omgivande 
vattenområden.  
 
Dagvatten 
Dagvatten utgörs av nederbörd som hamnar inom industriområdet, vilket samlas upp i 
dagvattenbrunnar och leds till recipienten, dels via fyra rena dagvattenavlopp och dels 
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via övriga utsläppspunkter. Markanvändningen inom industriområdet bedöms enligt 
följande (Vectura, 2012): 

• 266 ha hårdgjorda ytor 
• 133 ha genomsläppliga ytor 

Inom verksamhetsområdet finns mer än 800 dagvattenbrunnar som omhändertar 
dagvattnet. Då verksamheten har pågått i mer än 100 år, har man under denna tid grävt 
ner ett stort antal ledningar i mark som, förutom dagvattenledningar, även omfattar 
kylvatten-, dricksvatten-, och spillvattenledningar. Detta innebär att det sällan finns en 
ledning som enbart hanterar dagvatten. Dagvatten blandas oftast med kylvatten innan 
det når recipienten. 

För att förhindra att oljehaltigt dagvatten når recipient, finns oljeavskiljare installerade, 
för närvarande 26 stycken i dagvattensystemet. 

För dagvatten finns i gällande tillstånd villkor som anger att SSAB för det fortsatta 
arbetet med utsläppsminskningar från dagvattensystemet ska inkomma med en 
dagvattenplan till tillsynsmyndigheten varje år. Planen ska innehålla förslag till åtgärder 
och tid för genomförande. SSAB arbetar i linje med detta villkor för dagvatten och 
genomför löpande åtgärder för att förnya och förbättra dagvattensystemet. Åtgärder som 
vidtagits hittills för att minimera dagvattenflöde och mängden föroreningar i dagvatten 
är bl.a. åtgärder för att minska damning samt gröngöring och renovering av hårdgjorda 
ytor. Därtill har omledning av dagvatten genomförts vid Stålverkets 
slamfilteranläggning samt vid Koksverkets kolplan. 

SSABs tredje dagvattenplan planeras att lämnas in i december 2019 till 
tillsynsmyndigheten.  

Lakvatten  
Lakvatten är det vatten som bildas från företagets deponier (två avslutade och två 
aktiva). Lakvattnet provtas regelbundet och det finns kontrollprogram för att över tid 
övervaka deponiernas funktion och säkerställa att det inte sker något läckage eller 
föroreningsspridning från deponierna till grundvatten. I Tabell 12 redovisas en 
sammanställning av de provtagningar som gjorts på lakvatten från de olika deponierna. 
Sammanställningen kommer från miljörapporterna 2016–2018, med respektive års 
högsta värde angivet. Lakvattenvolym avser samlad volym för hela året. 
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Tabell 12. Sammanställning av provtagning av lakvatten (SSAB, Miljörapport 2016–2018) 

Brannäs, avleds till 
Industrivattendammen 

2016* 2017 
mg/l 

2018 
mg/l 

pH  11,9 11,95 
Fosfor total   0,036 0,012 
Kalium  75,5 57,8 
Zn  0,22 0,002 
Al  3,23 0,38 
Cd  ˂0,003 ˂0,003 
Fe  O,43 0,2 
Ni  0,007 0,013 
Mn  0,027 0,015 
Cr  0,005 0,004 
Co  0,001 ˂0,003 
Cu  0,056 0,062 
Lakvattenvolym helår  Mäts ej Mäts ej 
*2016 fanns inget vatten vid provtillfällena. Provplatsen flyttades 2017. 
 
Lotsängen, avleds till våtmark 
före Ålöfjärden.  
Lakvatten provpunkt 102. 

2016 
mg/l 

2017 
mg/l 

2018 
mg/l 

pH 11,5 11,8 12,3 
CN total  0,45 0,91 0,69 
Zn 0,006 0,011 0,009 
Al 0,45 0,82 0,69 
Cd ˂0,003 0 ˂0,003 
Fe 0,17 0,33 0,26 
Ni ˂0,003 0 ˂0,003 
Mn 0,003 0,004 0,003 
Cr ˂0,003 0,015 ˂0,003 
Co ˂0,004 ˂0,004 ˂0,003 
Cu ˂0,004 0,005 0,004 
Lakvattenvolym helår Mäts ej Mäts ej Mäts ej 
    
Ålö, avleds till avlopp 20 
(Ålöfjärden). 
Lakvatten provpunkt 124 

2016 
mg/l 

2017 
mg/l 

2018 
mg/l 

pH 12 12,1 12,5 
CN total  2,1 2,3 2,3 
Zn 0,02 0,04 0,008 
Al 5,3 1,4 11 
Cd ˂0,003 ˂0,003 ˂0,003 
Fe 0,57 0,69 0,92 
Ni 0,027 0,015 0,024 
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Mn ˂0,003 ˂0,003 0,006 
Cr 0,031 0,038 0,12 
Co 0,006 0,007 0,007 
Cu 0,036 0,048 0,18 
Lakvattenvolym helår* - - - 
*Inga flöden från Ålö de senaste åren pga så lite nederbörd att det dunstar bort i 
lakvattendammen 
 
Ängsviken, till lakvattendamm 
före Ålöfjärden 

2016 
Ej byggd 

2017 
mg/l 

2018 
mg/l 

pH  11,8 12,4 
Fosfor total   0,044 0,018 
Total ammoniumkväve  ˂5 ˂5 
Kalium  285 1330 
CN total  ˂0,01 ˂0,01 
Zn  0,009 0,01 
Al  0,11 0,16 
Cd  ˂0,05 0,0005 
Fe  0,052 ˂0,01 
Ni  0,005 0,008 
Mn  0,011 ˂0,0009 
Cr  0,06 0,54 
Co  0,0009 0,0009 
Cu  0,062 0,032 
Alifater (C10-C12)  ˂10 ˂10 
Alifater (C12-C16)  ˂10 ˂10 
Alifater (C16-C35)  ˂20 ˂20 
Aromater (C8-C10)  ˂3,25 ˂1 
Bensen  ˂0,2 ˂0,2 
Toluen  ˂0,2 ˂0,2 
Etylbensen  ˂0,2 ˂0,2 
m_p_xylen  ˂0,2 0,23 
o_xylen  ˂0,2 0,23 
Lakvattenvolym helår  13 439 m3 13 831 m3 

 
Endast för deponi Ängsviken finns uppgifter avseende lakvattenvolymer. Uppgifter om 
lakvattenvolymer för övriga deponier saknas. 
 
Med bakgrund av uppmätta halter i lakvatten kan spridningen av föroreningar från 
deponierna till recipienten anses vara låg. Utsläpp av lakvatten bedöms inte medföra 
någon påverkan på recipienten då lakvattenmängderna är små, föroreningsmängderna är 
av begränsad mängd (underskrider i många fall analysernas rapporteringsgräns) och i de 
fall villkor finns (Ängsviken har villkor för cyanid) underskrids detta med marginal.  
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Reningsanläggningar för vatten och utsläpp 
De huvudsakliga reningsanläggningarna för vatten på SSAB finns på koksverket med 
biproduktverket, masugnarna, stålverkets LD-konverter, stränggjutningen och 
valsverket. I nuläget sker utsläpp till recipient främst av metaller, suspenderade ämnen 
(SÄ) och syreförbrukande ämnen (TOC), näringsämnen (kväve) och cyanider från 
framförallt koksverk och masugnar. Ovanstående parametrar mäts regelbundet, även pH 
kontrolleras. Åtgärder har genomförts under flera år inom SSABs verksamhet (effektiva 
reningsanläggningar och ökad recirkulation av vatten) vilket har lett till att utsläppen 
minskat, speciellt för kväve, suspenderat material och metaller. Såväl stålverk som 
valsverk har i stort sett slutna vattensystem. 

I Tabell 13 framgår utsläpp till vatten av organiskt (COD/TOC) och suspenderat 
material samt näringsämnen från perioden 2009–2018. Tabellen visar på en tydlig 
reduktion beträffande utsläpp av suspenderat material. Jämförs utsläpp med perioden 
2003–2008 blir skillnaden än tydligare, då utsläpp av suspenderat material var på nivån 
60–70 ton/år. 

Beträffande kväve har även här skett en minskning under 2000-talet, ex under 2006–
2008 var utsläppsnivån ca 40 ton per år. Orsaken till minskningen är åtgärder som 
vidtagits för att reducera utsläpp av kväve från koksverket med biologisk rening. En 
utredning genomfördes 2018 i samband med prövotid för utsläpp till vatten, för att visa i 
vilken mån SSAB påverkar vattenkvaliteten i recipienten Ålöfjärden genom utsläpp av 
kväve (Walve, 2018a). Slutsatsen från kväveutredningen var att det inte går att påvisa 
att Ålöfjärden är påverkad av kväveutsläpp från SSAB, med undantag för en mycket 
liten förhöjning på 2–3 ug/l oorganiskt kväve i närmaste provpunkter belägna i Inre 
Ålöfjärden. 

För utsläpp av fosfor för perioden 2009–2018 kan ses en svag minskning. Det ska dock 
noteras att utsläppsmängden är totalt sett liten, sedan 2011 nivån 50–100 kg per år, 
medan Nyköpingsåns tillförsel av fosfor är på nivån 30 ton per år (SLU, 2019). Utsläpp 
av fosfor bedöms som försumbart och bedöms därmed inte påverka miljöförhållandena i 
Ålöfjärden.  

Senaste bottenfaunaundersökningarna indikerar på goda syrgasförhållanden i 
Ålöfjärdens bottenvatten, då status för bottenfauna bedömdes som god, vilket visar på 
en acceptabel belastning av syreförbrukande COD/TOC.  
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Tabell 13. Årliga utsläpp till vatten från SSABs produktion, beträffande suspenderat och organiskt material 
(COD/TOC) samt näringsämnen (totalkväve och totalfosfor). Observera olika enheter för kväve och fosfor.  

 
Susp COD TOC Tot-kväve Tot-fosfor 

 
ton ton ton ton kg 

2009 12 40 - 28 210 
2010 14 65 - 19 193 
2011 9,0 42 9 15 104 
2012 4,1 45 11 16 84 
2013 2,5 46 11 14 71 
2014 4,7 57 13 16 98 
2015 5,5 44 11 18 82 
2016 1,1 44 11 14 96 
2017 0,9 41 9 12 58 
2018 0,7 34 7 12 62 

 

I Tabell 14 framgår utsläpp till vatten av cyanider, metaller, PAH och olja. Av tabellen 
framgår bl.a. att utsläpp av cyanider har varit relativt stabilt under senare år, där endast 
en mindre mängd utgörs av fri cyanid. 

Gällande metaller har utsläppen av zink minskat under senare år, 2017–2018, detta 
beror på att kemikalier för flockning av partiklar och metaller har använts. Utsläpp av 
bly har varit stabilt litet. På samma sätt som för suspenderat material har högre utsläpp 
av metaller förekommit under början av 2000-talet (nivåerna 70–80 kg bly respektive 
400-800 kg zink). Resultat av metaller i såväl fisk som i musslor indikerar att dagens 
utsläppsnivåer av metaller inte utgör påverkan på vattenorganismer. 

Utsläpp av PAH:er till vatten bedöms som ett litet tillskott och även här har en tydlig 
reduktion skett under 2000-talet (nivån 20 kg under perioden 2001–2006). Det har 
bedrivits industriproduktion på SSABs verksamhetsområde sedan 1900-talets början. 
Utsläpp från verksamheten till Ålöfjärden har pågått under lång tid vilket föranlett 
ackumulering av ämnen i sediment. Halten av PAH i sediment har klassats som hög, 
men utvecklingen går mot lägre haltnivåer även i sediment, vilket är i linje med att 
utsläpp av PAH till vatten från SSAB är litet. 

Slutligen kan noteras att utsläpp av olja/fett har upphört.  

  



 

 

 

 MKB  
  SSAB Oxelösund 
 2019-09-25 s 95 (196) 

Tabell 14. Årliga utsläpp till vatten från SSABs produktion av cyanider, bly, zink, PAH:er och olja/fett.  

  CNtot CNlätt Bly Zink PAH Olja/fett 

  kg Kg kg kg kg Ton 
2009 536 37 6 72 0,14 6 
2010 933 132 8 161 0,14 7 
2011 666 11 10 69 <0,1 0* 
2012 540 14 2 218 <0,1 0* 
2013 702 4 1 252 <0,1 0* 
2014 1187 6 2 116 <0,1 0* 
2015 858 10 2 208 <0,1 0* 
2016 954 5 1 251 <0,1 0* 
2017 936 5 1 50 <0,1 0* 
2018 821 37 1 49 <0,1 0* 

*Inget utsläpp vid normal drift 

Karaktärisering av nuvarande avloppsvatten 
I samband med att SSAB meddelades sitt nuvarande tillstånd för verksamheten (M 
2033-07) fick SSAB en provisorisk föreskrift (utredningsvillkor). Bolaget ålades att 
utreda förutsättningarna för att reducera det totala utsläppet till vatten. I samband med 
utredningsvillkoret för totalt utsläpp till vatten har SSAB genomfört kemisk-biologiska 
karakteriseringar på vatten från masugnarnas gasreningssystem och vatten från koks-
verkets biologiska rening 2011. Parallellt genomfördes även en mindre kemisk-
biologisk karakterisering på det s.k. industrivattnet (recirkulerande sötvatten). 
Kompletterande analyser genomfördes på vatten från koksverkets biologiska rening 
2012 och en uppföljande karakterisering på vatten från koksverkets biologiska rening 
genomfördes 2016. 

Nedan sammanfattas resultat från de kemiska analyserna: 

• Kväve- och fosforhalten i industrivattnet representerar halter i nivåer med 
Nyköpingsåns vatten, medan det för kväve i vattnen från masugnar och 
koksverket finns ett påslag. 

• Konduktiviteteten i vatten från koksverkets biologiska rening är i nivå med 
konduktiviteten i inkommande saltvatten, medan konduktiviteten i 
industrivattnet är relativt låg. 

• Haltnivån av lättillgänglig cyanid i vatten från koksverkets biologiska rening 
och masugnarnas gasreningsvatten är låg, då haltnivåerna underskrider/tangerar 
analysens rapporteringsgräns. 

• I vattnet från koksverkets biologiska rening registrerades ett antal PAH-
föreningar 2011 och 2016. Då god utspädning råder i recipienten bedömdes 
gällande gränsvärden för PAH-föreningarna i ytvatten inte att överskridas. I 
vatten från masugnarnas gasreningsvatten och industrivattnet detekterades inga 
PAH-föreningar. 
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• Haltnivåerna av andra organiska föreningar såsom alifater, aromater, bensen, 
toluen och xylen var i stort sett alla under analysernas rapporteringsgränser i de 
tre testade vattnen. 

• Halten av potentiellt bioackumulerbara substanser var låg i det testade vattnet 
från koksverkets biologiska rening och masugnarnas gasreningsvatten. 

• Flera av metallerna i vatten från SSAB var relativt låga och i vissa fall 
underskreds analysens rapporteringsgräns. För koppar, arsenik och zink i vatten 
från koksverkets biologiska rening förutsätts viss utspädning, vilket sker redan 
internt av kylvatten, före det når recipient, för att underskrida 
bedömningsgrunder för recipientvatten. Halten av bly och zink i vatten från 
masugnarnas gasreningssystem underskred dåvarande villkor med marginal.  

Syftet med karakteriseringarna var att få en bild av toxiciteten gentemot 
vattenorganismer. Resultaten från de biologiska karakteriseringarna 2011 och 2016 kan 
sammanfattas enligt följande: 

• Industrivattnet bedömdes ha en mycket låg toxicitet baserat på microtox-testet. 
• Avloppsvatten från masugnar bedömdes vara lågtoxiskt, baserat på bakterietestet 

och utvecklingstestet med kräftdjur samt måttligt toxiskt, baserat på algtestet. 
Enbart den initiala utspädningen av avloppsvattnet i utsläppspunkten i 
recipienten (minst 10 ggr) eliminerar toxiciteten gentemot alger i recipienten. 

• Avloppsvattnet från koksverket 2011 bedömdes vara måttligt toxiskt, baserat på 
bakterie- och grönalgstestet samt högtoxiskt baserat på resultat från 
utvecklingstestet med kräftdjur. Enbart utspädningen i det interna 
avloppssystemet av den stora mängden kylvatten och/eller kombinerat med den 
initiala utspädningen i utsläppspunkten, bedömdes eliminera risken för påverkan 
i recipienten. En uppföljning av toxiciteten gjordes 2016.  

• Avloppsvatten från koksverket 2016, visade att resultatet från bakterie- och 
algtestet, var likartat som 2011. Enbart utspädningen i det interna avlopps-
systemet eliminerar risken för påverkan gentemot bakterier och grönalger i 
recipienten.  

• Avloppsvattnet från koksverket 2016, visade däremot på en förbättring gentemot 
kräftdjur. Utöver den interna utspädningen i SSABs avloppssystem med 
kylvatten, medför den initiala utspädningen i utsläppspunkten att avloppsvattnet 
från koksverket inte utgör någon toxisk påverkan i recipienten.  

11.3.3.2. Nollalternativ 
Då flödet av processavloppsvatten mer eller mindre är oberoende av produktionstakten 
så är utsläppsnivån för nollalternativet på samma nivå som i nuläget med två undantag, 
kväve och suspenderat material. 

Utsläpp av kväve från masugnarnas gasrening utgör ett av undantagen, då 
kväveförekomsten i gasreningsvattnet är beroende av produktionen av råjärn.  
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Utsläpp av kväve i nollalternativet har beräknats uppgå till ca 24 ton, att jämföra med 
utsläpp till vatten för nuvarande verksamhet som redovisas i Tabell 13, för 2018 var det 
till exempel 12 ton.  Som nämnts ovan genomfördes åtgärder 2009 för att minska 
kväveemissionen, vilket resulterade i att utsläppen av kväve minskade till nivån 15 ton 
per år, från ca 40 ton per år. Trots reduktion av kväveutsläpp resulterade detta inte i en 
tydlig minskning av kvävehalten i Ålöfjärden. Kvävehalterna i såväl Ålöfjärden som 
inre Ålöfjärden tenderar snarare att vara på en konstant nivå och samvarierar med 
haltnivåerna i kustområdet. Detta i enlighet med slutsatsen från tidigare nämnda 
kväveutredning, att det inte går att påvisa att Ålöfjärden är påverkad av kväveutsläpp 
från SSAB, med undantag för en mycket liten förhöjning för oorganiskt kväve i de 
närmaste provpunkterna i Inre Ålöfjärden. I denna beräkning ingick ett bidrag av 
kväveutsläpp från SSAB på 23 ton, d.v.s. i princip samma nivå som för nollalternativet. 
Detta innebär att ett utsläpp på 24 ton kväve, vilket är beräknat för nollalternativet, inte 
bedöms bidra till påverkan på Ålöfjärden.   
 
Nuvarande utsläpp av suspenderat material är litet, ca 1 ton och bedöms inte utgöra en 
nämnvärd faktor för siktdjupet. De faktorer som styr siktdjupet i kustområdet är förutom 
markavrinning, förekomst av växtplankton och uppvälvning av bottenvatten. En mindre 
ökning av suspenderande ämnen bedöms kunna ske vid ökad produktion av råjärn till 
följd av att mer stoft renas vid ökad produktion av masugnsgas. Även om emissionen av 
suspenderat material kan bli upp till det dubbla i nollalternativet jämfört med dagens 
läge, är det fortsatt lägre emissionsnivå jämfört med tidigare år och bedöms fortsatt som 
ett begränsat tillskott till recipienten. Utsläpp av suspenderat material utgör därmed inte 
en nämnvärd faktor för påverkan i recipienten, d.v.s. ingen försämring av siktdjup 
uppstår. 

Utsläpp av övriga parametrar (fosfor, metaller, COD/TOC, PAH:er) är desamma som 
för nuläget. Liksom i nuläget bedöms t.ex. utsläpp av fosfor som försumbart och 
därmed inte påverka miljöförhållandena i Ålöfjärden. Utsläpp av PAH:er från 
produktionen till vatten utgör ett mycket begränsat bidrag. Bottenfaunaundersökningar 
indikerar på goda syrgasförhållanden i Ålöfjärdens bottenvatten, då status för 
bottenfauna bedömdes som god, vilket visar på en acceptabel belastning av 
syreförbrukande COD/TOC. Utsläppsnivån av metaller i nollalternativet bedöms inte 
påverka vattenorganismer som fisk och musslor.  

Sammanfattningsvis kan sägas att nollalternativet innebär något högre utsläpp av kväve 
och suspenderat material jämfört med nuläget. Nollalternativet innebär därmed en liten 
negativ påverkan på recipienten. Eftersom ökningen är marginell och recipientens 
status, som nämnts tidigare, inte påverkas av dessa utsläpp, bedöms nollalternativet 
medföra inga till små negativa konsekvenser i jämförelse med nuläget.  

Även i nollalternativet returneras uppvärmt kylvatten okontaminerat tillbaka till 
Ålöfjärden och uppskattas till fortsatt samma volym per år som i nuläget. Liksom i 
nuläget, bedöms kylvattenutsläppen i nollalternativet inte ge upphov till påverkan på 
ekosystemen i Ålöfjärden och omgivande vattenområden. Inga konsekvenser bedöms 
uppstå i jämförelse med nuläget. 
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Nollalternativet bedöms inte medföra några skillnader i jämförelse med nuläget gällande 
hantering och utsläpp av dagvatten. SSAB jobbar på samma sätt som i nuläget vidare 
med åtgärder och årliga redovisningar av dagvattenplaner enligt gällande villkor. Några 
konsekvenser bedöms inte uppstå med avseende på utsläpp av dagvatten till recipient i 
jämförelse med nuläget. 

Även nollalternativet innebär fortsatt drift av deponierna på samma sätt som i nuläget. 
Detta i kombination med fortsatt kontrollprogram av lakvatten, medför inga nämnvärda 
förändringar, jämfört med nuläget, beträffande utsläpp till vatten från deponierna.  

11.3.3.3. Framtida verksamhet 
 
När ljusbågsugnen har ersatt den befintliga malmbaserade processen (koksverk, 
masugnar, LD-konverter samt biproduktverk) för framställning av stålämnen avvecklas 
koksverk, masugnar och LD-process. Det innebär totalt sett att förbrukningen av vatten 
kommer att minska. Inga nya tillkommande avloppsströmmar med processvatten 
kommer att tillkomma vid övergång till ljusbågsugnen. 

Utsläpp till vatten från masugnarnas gasreningssystem och koksverkets biologiska 
rening kommer att upphöra (se Tabell 15) och därmed de huvudsakliga utsläppen till 
recipient beträffande suspenderat och organiskt material (suspenderade ämnen och 
COD/TOC), kväve, cyanider och metaller. En mindre del avtappning (avblödning) från 
industrivattnet från övriga kvarvarande processteg kommer dock fortsatt att ske. Den 
karakterisering som genomfördes på industrivattnet 2011 visade på att kväve- och 
fosforhalter i industrivattnet är i nivåer med Nyköpingsåns halter, ett neutralt pH-värde 
och en relativt låg konduktivitet. Toxiciteten bedömdes som mycket låg.  

Med anledning av att den framtida verksamheten totalt sett innebär minskade utsläpp till 
vatten medför den inte någon försämring av rådande status i Ålöfjärden eller omgivande 
vattenförekomster. Den framtida verksamheten bedöms inte heller försvåra möjligheten 
att uppnå de satta kvalitetskraven. 

I och med att utsläppen minskar bedöms dock, i enlighet med bedömningsskalorna som 
redovisas i avsnitt 9.1, den framtida verksamheten medföra en liten positiv påverkan på 
Ålöfjärden. Eftersom de nuvarande utsläppen är av begränsad betydelse för statusen 
bedöms inte minskningen kunna ha en sådan betydelse att den förändrar någon 
statusbedömning. Bedömningen är därför att den framtida verksamheten medför små 
positiva konsekvenser i jämförelse med nuläget och nollalternativet. I denna bedömning 
ingår även att Ålöfjärden enligt bedömningsskalan i Tabell 1 bedömts inneha ett 
måttligt värde. 

Vid en övergång till ljusbågsugn och avveckling av koksverk och masugnar kommer 
retur av kylvatten till recipient att minska, då bl.a. alla kylprocesser till koksverket och 
masugnar samt granuleringen av råjärn försvinner. Tillkommande förbrukare av 
saltvattenskylning är kylning av ljusbågsugnens ugnskropp med tillhörande processer. 
Retur av kylvatten från ljusbågsugn planeras att ledas till avlopp 20.  
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Flödet i avlopp 20 bedöms bli på samma nivå som idag, medan retur av kylvatten via 
övriga avlopp (50, 80, och 90) minskar. Bolaget avser att hålla samma 
temperaturdifferens för kylvattnet som idag (det som finns som villkor för avlopp 20). 
Den modellberäkning som genomfördes 2009 för att utreda temperaturgradientens 
utbredning i Ålöfjärden av SSABs kylvattenutsläpp, kan därmed ses som fortsatt 
representativ för recipientförhållandena beträffande retur av kylvatten. Framtida 
kylvattenutsläpp från SSAB bedöms, liksom i nuläget och för nollalternativet, därmed 
inte ge upphov till negativ påverkan på Ålöfjärden och några konsekvenser för 
Ålöfjärden bedöms inte uppstå.  
 
Den planerade ljusbågsugnen och omställningen mot en järn- och skrotbaserad 
ståltillverkning innebär en viss förändring av markanvändningen inom SSABs 
verksamhetsområde. Vissa ytor kommer att ställas om till lagringsytor för skrot och 
skrothantering. I dagsläget är det inte klart vilka ytor som kommer att lagra skrot och 
därmed går det heller inte att ange exakt hur omhändertagandet av dagvatten kommer 
att se ut. Även om exakt plats och exakt system inte är bestämt ännu så ska dagvatten 
från ytorna där lagring av skrot sker hanteras på ett sätt så att oavsiktliga utsläpp till 
dagvatten inte sker. Vid planering av nya ytor för skrot eller dylikt kommer SSAB för 
det fortsatta arbetet med utsläppsminskningar från dagvattensystemet att arbeta enligt de 
rutiner som tidigare fastställts av Mark- och Miljödomstolen i bolagets befintliga 
villkor, (Villkor 8c).  

Den totala volymen av dagvatten från industriområdet bedöms inte påverkas i 
betydande omfattning av framtida verksamhet jämfört med idag. Då bolaget arbetar 
vidare med åtgärder för befintliga ytor för att minimera föroreningar i kombination med 
åtgärder på nya ytor, bedöms inte den totala föroreningsmängden via dagvatten att öka, 
utan anläggandet av nya ytor kommer att innebära en förbättrad dagvattenhantering. 
SSAB planerar på samma sätt som i gällande villkor att arbeta vidare med åtgärder och 
årliga redovisningar av dagvattenplaner. Utifrån de dagvattenutredningar som 
genomförts i tidigare tillståndsprövningar har bolaget ökat sin kunskap om dagvatten 
och vilka undersökningar och åtgärder som fungerar. Några konsekvenser bedöms inte 
uppstå med avseende på utsläpp av dagvatten till recipient i jämförelse med nuläget och 
nollalternativet. 

Den framtida verksamheten med ljusbågsugn innebär fortsatt drift av deponierna. 
Restprodukter från framtida produktion (ljusbågsugn och sekundärmetallurgi) bedöms 
vara likartade som i nuläget. Detta i kombination med fortsatt kontrollprogram av 
lakvatten, medför inga nämnvärda förändringar, jämfört med nuläget, beträffande 
utsläpp till vatten från deponierna. Utsläpp av lakvatten bedöms därmed inte heller för 
den framtida verksamheten medföra någon påverkan på recipienten. Inga konsekvenser 
med avseende på utsläpp till vatten bedöms därmed uppkomma. 
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Tabell 15. Förändringar i utsläpp till vatten när ljusbågsugnen (som är en del av ”stålverk”) ersätter 
koksverk, masugn och LD-konverter (del av stålverket). ”Ej relevant” betyder att inga utsläpp sker. 

 

När haven tar upp koldioxid från atmosfären bildas kolsyra, och en förhöjd halt av 
koldioxid i atmosfären kan därmed leda till en försurning av haven. Ljusbågsugnen 
innebär en betydande minskning av koldioxidutsläpp (se avsnitt 11.1). Utöver de direkta 
utsläppen till vatten bidrar ljusbågsugnen således även till en minskad försurning av 
haven.  

11.3.4. Förslag till åtgärder 
Utsläpp till vatten kommer liksom idag att begränsas genom villkor för verksamheten 
och efterlevnad av dessa kommer att kontrolleras genom SSABs kontrollprogram, vilket 
kommer att uppdateras inom ramen för det nya tillståndet. 

Vid planering av nya ytor för skrot eller dylikt behöver dagvattenfrågorna studeras 
vidare. Vid planering av nya ytor kommer SSAB för det fortsatta arbetet med 
utsläppsminskningar från dagvattensystemet att arbeta enligt de rutiner som tidigare 
fastställts av Mark- och Miljödomstolen i bolagets befintliga villkor, (Villkor 8c). 
Dagvattenåtgärder planeras att implementeras vartefter fler ytor inom 
verksamhetsområdet arbetas om. 

11.4. Buller och vibrationer  

SSAB har en omfattande industriverksamhet som ger upphov till buller och har genom 
åren arbetat systematiskt med bullerfrågan och åtgärdat befintliga bullerkällor. 

Övergången till järn- och skrotbaserad stålproduktion medför att ljudkällor från de 
malmbaserade anläggningsdelarna försvinner men även att nya bullerkällor tillkommer. 
Skrothanteringen kan medföra ökade ljudnivåer och framför allt fler händelser med 
höga ljudnivåer (så kallade maxhändelser). Utan kompletterande skyddsåtgärder görs 
bedömningen utifrån Structors framtagna bedömningsmall se avsnitt 9.1, att den 
framtida verksamheten innebära stora negativa konsekvenser för omgivningen jämfört 
med nuläge och nollalternativ. För att hantera bullernivåerna kommer SSAB att arbeta 
systematisk med att begränsa bullret. Med skyddsåtgärder för buller bedöms det dock 
möjligt att komma ner till bullernivåer som är i paritet med dagens nivåer, trots att det 
tillkommer ett antal olika bullrande moment. Efter genomförda skyddsåtgärder bedöms 
den framtida verksamheten innebära måttliga negativa konsekvenser för omgivningen 
jämfört med nuläge och nollalternativ. Den negativa påverkan kommer sig av den ökade 
hanteringen av järn- och skrotråvara som även vid bullernivåer i paritet med 
nollalternativet kan ge en störning.   
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11.4.1. Bedömningsgrunder 
Det finns flera vägledningar och riktlinjer som behandlar verksamhetsbuller. För buller 
från verksamheter är Naturvårdsverkets vägledning (rapport 6538) om industri- och 
annat verksamhetsbuller central. Utöver denna finns rekommendationer för ljud 
generellt oavsett källa. Folkhälsomyndigheten lämnar exempelvis ett allmänt råd om 
ljudnivåer inomhus och lågfrekvent buller inomhus. 

Naturvårdsverkets riktlinjer för Industri- och verksamhetsbuller 

I Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, rapport 6538, 
anges följande:  

”Riktvärdena är avsedda som utgångspunkt och vägledning för den bedömning som 
skall göras i varje enskilt fall. Nivåerna i Tabell 16 bör i normalfallet vara vägledande 
för bedömning av om buller utgör en olägenhet men det kan finnas skäl att tillämpa 
andra nivåer än tabellvärdena, såväl högre som lägre, liksom andra tider. 

Tabell 16: Riktvärden utomhus, Naturvårdsverkets vägledning för industri- och verksamhetsbuller 

 Leq dag 
(06-18) 

Leq kväll (18-22) samt 
lör-, sön-, och helgdag 

(06-18) 

Leq natt 
(22-06) 

Utgångspunkt för olägenhetsbedömning vid 
bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler.  

50 45 40 

 

Nivåerna i tabellen ovan avser immissionsvärden vid bostäder, förskolor, skolor och 
vårdlokaler. De gäller utomhus vid fasad och vid uteplatser och andra ytor för 
utevistelse i bostadens närhet.  

För bostäder avser nivåerna i första hand bostadsbyggnader där ett ärende om 
detaljplan eller bygglov påbörjats före den 2 januari 2015. För bostäder där ett ärende 
om detaljplan eller bygglov påbörjats efter den 2 januari 2015 görs 
olägenhetsbedömningen i plan- eller bygglovsskedet.  

För förskolor, skolor och vårdlokaler bör nivåerna tillämpas för de tidpunkter då 
lokalerna används. På skol- och förskolegårdar avser nivåerna de delar av gården som 
är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet.  

Utöver detta gäller: 

• Maximala ljudnivåer (LFmax> 55 dB(A)) bör inte förekomma nattetid klockan 22-06 
annat än vid enstaka tillfällen.   

• Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller 
karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av 
metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör 
värdena i Tabell 16 sänkas med 5 dB(A).  
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 • I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna 
ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta 
ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den 
ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser.” 

Vibrationer 

För komfortvibrationer gäller det som nämns i SS 460 48 61. Riktvärdet för vibrationer 
är högst 0,4 mm/s (vägt RMS-värde) i bostäder under driftskedet. Vibrationer under 
riktvärdet bedöms ej ge någon konsekvens för boende. 

Lågfrekvent buller 

Lågfrekvent buller omfattar frekvensområdet 20-200 Hz och riktvärde för detta finns 
angivet i folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller, FoHMFS 2014:13. Riktvärden 
är angivna för ljudnivåer inomhus för tersband mellan 31,5Hz upp till 200Hz som icke 
A-vägda ekvivalenta ljudtrycksnivåer.  

 

Krav på lågfrekvent buller enligt nedan. 

Tabell 17. Folkhälsomyndighetens krav på lågfrekvent buller 

 LAeq LAFmax L31,5,eq L40,eq L50,eq L63,eq L80,eq L100,eq L125,eq L160,eq L200,eq 

Krav 
[dB] 

≤30 ≤45 ≤56 ≤49 ≤43 ≤42 ≤40 ≤38 ≤36 ≤34 ≤32 

 

Behovet av ljudisolering i fasader jämförs mot fasadisolering redovisad i Rapport NR 
3:2017 från Arbets- och miljömedicin i Göteborg, ”Hälsopåverkan av lågfrekvent buller 
inomhus”.  
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SSAB Oxelösunds befintliga bullervillkor  

I verksamhetens befintliga miljötillstånd45 finns villkor som reglerar hur mycket buller 
som verksamheten får orsaka vid olika tider på dygnet. Följande bullervillkor gäller 
idag för SSABs verksamhet i Oxelösund: 

M 2033-07 (Villkor 25) ”Bullret från verksamheten skall begränsas så att den 
ekvivalenta ljudnivån på grund därav vid bostäder inte överstiger 55 dB(A) under dagtid, 
50 dB(A) kvällstid, och 45 dB(A) nattetid, ej heller får den momentana ljudnivån nattetid 
vid bostäder överstiga 60 dB(A). Angivna värden utgör riktvärden.” 

M 2033-07 (Villkor 26)     ”SSAB skall i samråd med tillsynsmyndigheten upprätta en 
tidplan för genomförande av bullerbegränsande åtgärder samt genomföra dessa åtgärder 
så att villkoret 25 kan innehållas.” 

M 7498-13 (Villkor 10, deponi Ängsviken): ”Bullret från verksamheten ska under 
driftsfasen begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder som 
begränsningsvärde inte överskrider 40 dB(A) vardagar (kl. 06-18), 35 dB(A) övrig tid.” 

Arbetsmoment som typiskt sett kan ge upphov till momentana ljudnivåer över 50 dB(A) får 
inte utföras nattetid (kl. 22-06). 

Villkoret ska kontrolleras genom närfältsmätningar och beräkningar. 

SSAB har även bullervillkor för anläggningsfaserna av deponi Ängsviken, (M 7498-13, 
villkor 11).  

Driftförutsättningar för SSAB Oxelösund 

SSAB Oxelösund verksamhet bedrivs med kontinuerlig produktion i koksverk, 
masugnar, stålverk och valsverk under dygnets alla timmar året om. Produktionen är 
inte möjlig att begränsa varför villkor för buller måste vara anpassade för drift nattetid 
som dagtid.   

  

 
45 Mål nr M 2033-07 (2007-11-15), Mål nr M 7498-13 (Deponi Ängsviken, 2015-06-18) 
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11.4.2. Förutsättningar 
 

Vad är ljud? 

Ljud är mekaniska vågor, ett varierande tryck som överförs av ett fast ämne, vätska eller 
gas (exempelvis luft), vars frekvenser faller inom intervallet för hörsel med en nivå som 
är tillräckligt stark för att höras av det mänskliga örat. Buller är oönskat ljud. 

 

Figur 33. Vad är ljud? 

Ljudnivå46 uttrycks oftast i decibel A, dB(A), där A står för att mätetalet anpassats till 
hur människan uppfattar ljud vid olika frekvenser och nivå.  

Lågfrekvent buller omfattar frekvensområdet 20-200 Hz. Med högfrekvent ljud avses 
ljud i frekvensområdet cirka 2 000–20 000 Hz.  

Den logaritmiska enheten dB(A) är sådan att en ändring med 10 dB upplevs som en 
halvering/dubblering av styrkeupplevelsen av ljudet. Den minsta förändring som 
normalt kan uppfattas är cirka 3 dB. 3 dB är också den skillnad man i normalfallet får i 
ljudnivå om man dubblerar eller halverar ljudtrycket.  

• En upplevd dubblering/halvering av ljudstyrkan (ljudvolymen i dagligt tal) 
motsvarar en skillnad i ljudnivå med cirka 10 dB 

• En förändring av ljudnivån med cirka 0-3 dB är inte hörbar 
• Om ljudtrycket dubbleras/halveras så ökar/minskar ljudnivån med 3 dB 

  

 
46 Med ljudnivå avses ljudtrycksnivå, Lp, om inte annat framgår eller är förtydligat. 
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Räkneexempel: 

- Två ljudkällor exempelvis två bilar på tomgång, som genererar 50 dB(A) vardera ger 
53 dB(A) tillsammans. Om den ena bilen istället genererar 40 dB(A) och den andra 50 
dB(A) så ger de tillsammans en ljudnivå på 50 dB(A). 

Man kan också tänka sig en bilväg där det kör 1000 fordon per dygn. Om vi vill sänka 
ljudnivån från vägen tillräckligt mycket för att det ska vara hörbart måste vi ta bort 
hälften av bilarna. Med 500 bilar per dygn på vägen kommer ljudnivån ha sjunkit med 3 
dB. Halverar vi igen så att vi nu har 250 bilar på vägen kommer ljudnivån att sjunka 
med 3 dB igen. Med 250 bilar har vi alltså 6 dB lägre ljudnivå än med 1000 bilar.  

På samma vis fungerar det med ljudkällor på en industri, för att reducera ljudnivån med 
3 dB i SSABs fall behöver man åtgärda ca 71 bullerkällor i befintlig anläggning och på 
motsvarande sätt minskar ljudnivån om antalet bullerkällor minskar.  

I Figur 34 ges några exempel på olika ljudnivåer från olika bullerkällor. Exemplen är 
ungefärliga.  

 

Figur 34. Figuren visar exempel på vilken ljudnivå som vanligen förekommer i olika sammanhang. 
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Ekvivalent och maximalt buller 
 
För buller från industrier och trafik används två storheter, ekvivalent ljudnivå respektive 
maximal ljudnivå.  

‒ Den ekvivalenta ljudnivån benämns  𝑳𝑳𝑨𝑨,𝒆𝒆𝒆𝒆  och beskriver den 
tidsmedelvärdesbildade ljudnivån under hela mätperioden.  

‒ Den maximala ljudnivån benämns 𝑳𝑳𝑨𝑨,𝑴𝑴𝑨𝑨𝑴𝑴  och beskriver den högst uppmätta 
ljudnivån under mätperioden. Ibland används även begreppet momentan 
ljudnivå för att beskriva samma sak. 

 

Figur 35. Ekvivalent och maximal ljudnivå 

Emission, transmission och immission 
 
Man använder ofta begreppen emissionspunkter och immissionspunkter när man talar 
om industribuller. Emissionspunkter är den punkt där ljudet kommer ifrån, alltså helt 
enkelt bullerkällor. Immissionspunkt är en punkt i omgivningen en bit ifrån bullerkällan 
där man mäter och/eller beräknar fram hur mycket ljud som kommer från bullerkällan, 
det kan vara t ex vid en bostad eller vid en skola eller liknande, immissionspunkt kan 
också kallas recipientpunkt eller kontrollpunkt.  

Ljudets väg mellan emissionspunkt och immissionspunkt kallas ljudtransmission och 
kan se mycket olika ut beroende på ett antal faktorer, exempelvis reflektioner i 
byggnader, ljudutbredning över mjuk eller hård mark, meteorologiska förutsättningar 
mm. 
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Figur 36. Emission, Transmission och Immission 

Buller kan spridas långt över vatten vilket bland annat beror på att vattenytan kan 
betraktas som akustiskt hård, det vill säga att all ljudenergi reflekteras i vattenytan. Vid 
ljudutbredning över mark där ytan är akustiskt mjuk som exempelvis skog, åker och 
gräsytor reflekteras inte ljudet lika bra av markytan. Ljudutbredningen påverkas också 
till stor del av variationer i meteorologiska förhållanden, dessa variationer kan under ett 
dygn medföra att ljudnivån från exempelvis en industri eller väg kan skilja med mer än 
20 dB(A).  

11.4.3. Konsekvenser av verksamheten 

11.4.3.1. Allmänt 
En bullerutredning har tagits fram för verksamheten (Brekke och Strand, 2019, se bilaga 
B.4). Beskrivningar av verksamhetens bullerpåverkan, beräkningsresultat osv. är, om 
inget annat anges, hämtade från denna utredning. Bedömningar av konsekvenser har 
gjorts av Structor Miljöbyrån i samarbete med Brekke och Strand Akustik. 

Vibrationer 

Verksamheten så som den bedrivs idag och den framtida verksamheten bedöms inte 
tillföra sådana krafter till mark eller luft att riktvärden för vibrationer eller stötvåg 
förväntas överskridas.  

Lågfrekvent buller 

SSABs samlade bullerbidrag i nollalternativet såväl som med den framtida 
verksamheten (utan bullerskyddsåtgärder) har jämförts konservativt med gällande 
riktvärden för lågfrekvent buller. Jämförelsen visar att det med en normal bostadsfasad 
inte föreligger risk för överskridanden av lågfrekvent buller inomhus. Samma 
bedömning gäller för övergångsperioden. 

11.4.3.2. Nuläge  
Bullerberäkningar har genomförts utifrån de förutsättningar som idag (2018) råder inom 
verksamheten.  
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Idag bidrar SSAB till den befintliga bullersituationen i Oxelösund genom buller från 
processer och transporter såväl inom verksamhetsområdet som till och från 
anläggningen. SSAB tillverkar stål kontinuerligt, dygnet runt över hela året.  

De olika bullerkällorna i befintlig verksamhet redovisas i Figur 37. Buller från 
verksamhet på deponi Ängsviken påverkar inte den totala bullernivån från anläggningen 
nämnvärt.  

 
Figur 37. Bullerkällornas placering i nuläget. 

Bullerfrågan har varit central för verksamheten under lång tid tillbaka. Exempelvis 
åtgärdades ett större antal bullerkällor under åren 2014-2016 för att minska 
exponeringen i omgivningen. Det finns idag ett kontrollprogram som redovisar alla 
befintliga bullerkällor och hur dessa kontinuerligt kontrolleras, se bilaga B.7.2. 
Verksamheten kartläggs i sin helhet vart tredje år med en årlig kontroll av en tredjedel 
av bullerkällorna samt platsbesök.  
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Att akustiker är på plats minst en gång per år innebär att SSAB har möjlighet att göra 
förändringar i pågående verksamhet i förebyggande syfte. Till skillnad från hur 
bullerkartläggningar normalt sköts där man kartlägger alla källor vid ett tillfälle med tre 
års intervall så är detta förfarandet ett bättre sätt att kontinuerligt ha kontroll över 
bullersituationen. Verksamheten registrerar alla klagomål som kommer till känna från 
allmänheten. Klagomål från allmänheten på buller är ovanliga. 

I Figur 38 redovisas de elva immissionspunkter som idag används för uppföljning av 
buller från SSABs verksamhet i Oxelösund.  

 
Figur 38. Översiktskarta över SSAB Oxelösund med omgivning samt immissionpunkterna IP1-8 samt IPA-D 
markerade för orientering. 

Beräkningsresultat Nuläge 

I nuläget ligger ljudnivån nattetid över det villkorsgivna riktvärdet i två 
immissionspunkter (IP1 och IP2) avseende ekvivalent ljudnivå och i en punkt avseende 
maximal ljudnivå (IPA). Resultaten som redovisas i Tabell 18 avseende nollalternativet, 
motsvarar bidraget från SSABs verksamhet i nuläget (följdverksamheter liksom övriga 
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kumulativa effekter exkluderade). För närmare redovisning av resultat, bullerkartor mm 
hänvisas till bilaga B.4. 

Ljudnivåerna är beräknade för ett så kallat ”värsta fall” vilket innebär att samtliga 
bullerkällor är i full drift samtidigt. Vid tidigare kontrollmätningar i omgivningarna har 
ljudnivåerna visat sig vara något lägre än de teoretiskt beräknade.  

11.4.3.3. Nollalternativ 
Nollalternativet (tillståndsgiven produktion) är jämförbart med nuläget eftersom en 
ökad produktion upp till tillståndsgiven nivå inte skulle påverka bullernivåer från fasta 
källor nämnvärt. Flertalet av de betydande bullerkällorna är i drift oavhängigt av 
produktionstakten och ljudnivån från dessa påverkas inte av hur mycket som 
produceras. Ett mindre antal ljudkällor skulle öka något i styrka eller förekomst men 
den totala ljudnivån i immissionpunkterna bedöms ej påverkas jämfört med nuläget. 

Nollalternativet innebär en ökning av interna transporter jämfört med nuläget som dock 
inte bedöms ge någon mätbar ökning av de totala bullernivåerna i samhället som resultat 
av verksamheten. Nollalternativet innebär inte något märkbart ytterligare buller jämfört 
med idag och bedöms således inte innebära några konsekvenser jämfört med nuläget. 
Nuläget och nollalternativet ger samma omgivningsexponering avseende buller och 
vibrationer.  

Nollalternativet medför, liksom nuläget, att ljudnivån ligger över det villkorsgivna 
riktvärdet nattetid avseende ekvivalent ljudnivå med 3 dB i IP1 och IP 2 och avseende 
maximal ljudnivå med 1 dB i IPA. 

11.4.3.4. Framtida verksamhet utan kompletterande skyddsåtgärder  
Den planerade omställningen innebär att vissa bullrande anläggningsdelar försvinner 
och att vissa tillkommer. Totalt sett kommer antalet bullerkällor att minska i den 
framtida verksamheten jämfört med idag. SSAB kommer i den planerade utformningen 
att utvecklas på samma sätt som man gjort historiskt. Befintliga delar anpassas till det 
nya och nya delar tillkommer där de äldre inte längre möter de krav som ställs idag. När 
inkörningen av ljusbågsugnen är klar tas den sista masugnen ur drift och istället har 
skrothanteringen tillkommit. De ljudkällor som försvinner när omställningen är 
genomförd är kopplade till koksverk, masugnar, LD konverter och svavelrening. 

Ljusbågsugnen planeras att, med tillhörande processutrustning, placeras i närheten av 
befintligt stålverk, se markering i Figur 39. Det som bullrar i en ljusbågsugn är framför 
allt höga luftflöden, kylning och mekaniska stötar. 
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Då hantering av järn- och skrotråvara kan ge upphov till höga bullernivåer i form av 
slammer och smällar pågår arbeten med att undersöka var och på vilket sätt hanteringen 
av järn- och skrotråvara kan ske, såväl under en övergångsperiod med parallell drift som 
när ljusbågsugnen ersatt den malmbaserade tillverkningen. Planering och projektering 
kommer att fortlöpa och detaljeras fram till omställningen genomförts. En möjlighet är 
att en stor del av järn- och skrotråvaran anländer via Oxelösunds hamn för vidare 
transport in på SSABs verksamhetsområde till en eller flera lagringsytor. Järn- och 
skrotråvara kan även komma in med fartyg via Stålhamnen samt via väg och järnväg. 
Det är många faktorer som ska beaktas så som möjliga inkörningsvägar, utformning av 
skrotgården, val av maskiner, planering av arbetsmoment och tider mm. I detta arbete är 
bullerfrågan en av de viktigaste faktorerna och beaktas särskilt.  

Skrothanteringen kommer att ge upphov till högre maximala ljudnivåer och en 
betydande ökning av antalet bullerhändelser generellt eftersom skrothanteringen i 
nuläge respektive nollalternativ endast omfattar cirka en tiondel av den järn- och 
skrotråvara som måste hanteras i den framtida verksamheten. 

Kartan i Figur 39 visar en preliminär placering av samtliga källor för den framtida 
verksamheten (såväl befintliga bullerkällor som blir kvar som tillkommande 
bullerkällor). Av kartan framgår också det område där skrothanteringen har simulerats i 
bullerberäkningarna (streckade ytor). 
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Figur 39. Underlag/antagande för beräkningar avseende bullerkällornas placering i den framtida 
verksamheten. 

Fördelen med att helt byta råvara och produktionssätt är att de nya delarna kan designas 
för att generera så lite buller som möjligt. SSAB utreder nu hur ljusbågsugnen ska 
byggas och hur hanteringen av järn- och skrotråvara ska ske för att minimera 
omgivningspåverkan. 

Beräkningsresultat framtida verksamhet utan kompletterande skyddsåtgärder 

Beräkningar som utförts för den framtida verksamheten är baserade på den information 
som SSAB i nuläget har tillgång till avseende placering av ljusbågsugnen med 
tillhörande byggnad, filteranläggning (tillhörande ljusbågsugnen), planerade byggnader 
som ska innehålla bland annat nya behandlingslinjer för plåt (värmning, målning, 
formatering) samt antagande om hanteringsytor för järn- och skrotråvara.  
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Beräkningarna av framtida ljudnivåer innehåller flera osäkerheter. Bulleralstringen från 
de arbetsmoment som ingår i den tillkommande hanteringen av järn- och skrotråvara 
utgår från schablonvärden som sannolikt kommer att avvika något från de verkliga 
ljudnivåerna och man vet heller inte exakt idag var på området som arbetsmomenten 
kommer vara aktuella vilket också är en försvårande faktor.  

På grund av ovanstående osäkerheter har utredningen utgått ifrån det värsta möjliga 
utfallet bullermässigt. Bullerberäkningar för hantering av järn- och skrotråvara har 
utförts utifrån förutsättningen att det för varje immissionspunkt antas att all hantering av 
järn- och skrotråvara sker i den för immissionpunkten värsta placeringen ur 
bullersynpunkt. Detta innebär att de beräknade bullernivåerna sannolikt inte kommer 
förekomma i samtliga immissionspunkter samtidigt utan avser ett så kallat ”värsta fall” i 
varje immissionspunkt. Detta gäller både ekvivalent och maximal ljudnivå. Vid 
beräkningarna antas också att all järn- och skrotråvara som hanteras utgörs av 
styckeskrot (Klass 11/HMS) som ger upphov till höga bullernivåer. Inom verksamheten 
används dock andra typer av järn- och skrotråvara som ger upphov till lägre bullernivåer 
varför beräkningarna även i detta avseende utgör ett så kallat ”värsta fall”. 

Förutom detta görs också enligt praxis ett antal konservativa antaganden i samband med 
alla simuleringar/beräkningar av externt buller såsom att medvind förutsätts föreligga åt 
alla håll samtidigt, ett tillstånd som ju aldrig kan förekomma i verkligheten.  

Således är samtliga resulterande ljudnivåer i samhället och verksamhetens 
kontrollpunkter (immissionspunkter) från verksamheten avseende framtida verksamhet 
och övergångsperioden konservativt erhållna.  

Tabell 18 redovisar beräknade ekvivalenta ljudnivåer för nollalternativet, 
övergångsperioden och framtida verksamhet. Resultaten som redovisas för 
övergångsperioden och den framtida verksamheten avser bidraget från SSABs 
verksamhet utan skyddsåtgärder i samband med ett ”värsta fall”.  
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Tabell 18. Beräknade ljudnivåer för nollalternativ, framtida verksamhet samt övergångsperioden utan 
vidtagna skyddsåtgärder. 

 Beräknade ekvivalenta ljudnivåer 
Lp dB(A) 

Maximala 
ljudnivåer 

LpMAX dB(A) 
 Dagtid 07-18 Kvällstid 18-22 Nattetid 22-07 Nattetid 22-07 
IP Noll Övergång Framtid Noll Övergång Framtid Noll Övergång Framtid Noll Övergång Framtid 
1 50 51 50 49 51 50 48 50 49 56 66 66 
2 50 52 51 50 52 50 48 51 50 58 67 67 
3 45 47 45 45 47 45 44 46 45 53 65 65 
4 47 48 46 43 45 42 42 45 42 49 71 71 
5 48 49 46 46 47 43 45 47 43 50 71 71 
7 47 49 49 43 47 46 40 47 46 55 69 69 
8 48 50 50 40 47 46 39 47 46 48 68 68 
A 44 46 45 42 44 44 42 44 44 61 62 62 
B 48 50 49 43 47 47 43 47 47 58 66 66 
C 41 44 44 37 42 42 35 42 42 57 63 63 
D 41 44 43 39 43 42 37 42 42 55 61 61 

  

Konsekvenser framtida verksamhet utan kompletterande skyddsåtgärder 

Närboende 

Utifrån den bedömningsskala som Structor tagit fram i avsnitt 9.1, bedöms den framtida 
verksamheten utan kompletterande skyddsåtgärder innebära stora negativa 
konsekvenser för omgivningen jämfört med nuläge och nollalternativ. Detta beror dels 
på höjningen av den ekvivalenta ljudnivån men framför allt på ökningen av antalet 
maxhändelser jämfört med nollalternativet i kombination med en omfattande ökning av 
den maximala ljudnivån inom ett stort område. 

Natur och friluftsliv  

Runt om verksamhetsområdet finns olika områden som har ett värde avseende fågelliv 
respektive det rörliga friluftslivet.  

Med den framtida verksamheten ökar ljudnivån generellt i de områden som ligger 
närmast verksamhetsområdet och som har ett värde avseende fågelliv respektive det 
rörliga friluftslivet. 

Skillnaden utan beaktande av åtgärder, jämfört med nuläge och nollalternativ, är en 
ökning av den ekvivalenta ljudnivån med 1-6 dB utom för Femöre Naturreservat där 
ljudnivån minskar med upp till 2 dB. För närmare beskrivning av konsekvenser för 
naturmiljö och rekreation, se avsnitt 11.5. 
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11.4.3.5. Konsekvenser framtida verksamhet med vidtagna skyddsåtgärder 
I avsnittet ovan har det redovisats vilka potentiella konsekvenser som kan uppkomma i 
ett så kallat ”värsta fall” där kompletterande åtgärder inte kommer att vidtas. För att 
hantera bullernivåerna kommer SSAB som ovan nämnt att arbeta systematisk med att 
begränsa bullret. Åtgärder som föreslås utredas för att minimera buller från bland annat 
ljusbågsugnen och hantering av järn- och skrotråvara redovisas i avsnitt 11.4.4, Förslag 
till Åtgärder. 

Även om det inte är möjligt att exakt i detta skede ange vilka framtida bullernivåer som 
kan uppkomma är det i vart fall möjligt att uppskattningsvis beräkna vilken typisk 
sänkning av bullernivåerna som är möjlig om skyddsåtgärder vidtas och bedöma vilka 
konsekvenser som kan komma att uppkomma under en övergångsperiod och vid den 
framtida verksamheten efter att skyddsåtgärder beskrivna i bilaga B.4 har beaktats.  

Närboende 
I den framtida verksamheten bedöms att bullernivåer som är i paritet med 
nollalternativet kan erhållas i immissionspunkterna om man implementerar de åtgärder 
som sammanfattas under avsnitt 11.4.4 Förslag till åtgärder. Den framtida verksamheten 
med samtliga skyddsåtgärder beaktade och genomförda bedöms ge måttliga negativa 
konsekvenser för omgivningen jämfört med nollalternativet. Den negativa påverkan 
kommer sig av den ökade hanteringen av järn- och skrotråvara som även vid 
bullernivåer i paritet med nollalternativet kan ge en ökad störning. 

Natur och friluftsliv 
För natur och friluftsområden görs samma bedömning som i stycket ovan avseende 
närboende. Det kommer inte vara samma bullerkällor som står för de högsta 
bullerbidragen till aktuella områden i den framtida verksamheten jämfört med 
nollalternativet men konsekvenserna av dessa bedöms vara motsvarande. För närmare 
beskrivning av konsekvenser för naturmiljö och rekreation, se avsnitt 11.5. 

11.4.4. Förslag till åtgärder  
Buller kommer även fortsättningsvis att begränsas genom villkor för verksamheten och 
efterlevnad av dessa kommer att kontrolleras genom det kontrollprogram som kommer 
att tas fram för verksamheten, inom ramen för det nya tillståndet.  

SSAB kommer liksom idag att arbeta systematiskt med åtgärder för att begränsa buller 
från verksamheten. Skyddsåtgärder innefattar såväl befintliga bullerkällor som 
tillkommande bullerkällor i form av framförallt den planerade ljusbågsugnen och 
hantering av järn- och skrotråvara, för den framtida verksamheten samt under en 
övergångsperiod.  
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För att reducera buller från ljusbågsugnen och den byggnad som inhyser denna kommer 
åtgärdsförslag enligt BAT47slutsatser för ljusbågsugnar i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp att beaktas.  

Den bullerutredning som tagits fram för verksamheten anger åtgärder som bör utredas, 
se vidare bilaga B.4  

11.5. Naturmiljö och rekreation 

Natur- och rekreationsområden påverkas inte direkt genom ianspråktagande av mark 
men bedöms kunna påverkas indirekt genom ökade bullernivåer. Sammantaget bedöms 
risken för påverkan på miljöerna i Natura 2000-områdena och de ingående arterna i 
dessa fågelrika områden bli begränsad och konsekvenserna små, och utan större skillnad 
mot dagens situation. Ljudnivåerna håller sig, trots en viss ökning, under de nivåer som 
anses kunna ge påverkan på fåglar. Sökt verksamhet bedöms inte riskera att påverka 
miljön i något av Natura 2000-områdena på ett betydande sätt eller försvåra bevarandet 
av förekommande arter eller livsmiljöer. Omgivande naturområden bedöms på sikt 
påverkas positivt av minskade utsläpp till luft och i vatten.  

Den förändrade karaktären på bullret och ökat antal maxhändelser bedöms kunna 
innebära risk för måttliga negativa konsekvenser på rekreationsmiljöer nära 
verksamhetsområdet, samt inom mindre del av riksintresset för friluftsliv.  

Sökt verksamhet bedöms inte innebära påtaglig skada för berörda riksintressen för 
naturvård och friluftsliv.  

11.5.1. Bedömningsgrunder 
Då det i huvudsak bedöms vara buller som kan ge en påverkan redovisas 
bedömningsgrunder för buller nedan.  

Fåglar och buller 

Det finns inga riktvärden vad gäller industribullerpåverkan på fågelliv. Trafikverket har 
dock riktlinjer vad gäller trafikbuller och fåglar, (Riktlinje TDOK 2014:1021, gäller 
från 2017) och har där ett riktvärde för betydelsefulla fågelområden som bestämts till 50 
dB(A)Leq24h. Med betydelsefulla fågelområden menas ”Områden med avgörande 
betydelse för fågellivet och där trafikbuller riskerar att avsevärt påverka djurens 
beteende, försämra reproduktionen, öka dödligheten och minska populationstätheten”. 
Forskning har visat att (trafik)bullernivåer mellan 42-50 dBA kan påverka fåglar 
negativt och har föreslagit 45 dBA som ett riktvärde, om ingen kvalitetsförsämring kan 
tolereras (Triekol, 2013 och Trafikverket, 2016).  

  

 
47 BAT = ”Best Available Technology” 
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Rekreation och friluftsliv 

Enligt Naturvårdsverkets vägledning för industri- och verksamhetsbuller är en ljudnivå 
på 55 dBA ett riktvärde för rekreation som ej bör överskridas i tätortsnära parker och 
rekreationsområden. 40 dBA anges som riktvärde som ej bör överskridas för frilufts- 
och rekreationsområde där låg ljudnivå utgör en särskild kvalitet av naturupplevelsen 
(Naturvårdsverket, 2015).  

Med friluftsområden avses i det här sammanhanget område i översiktsplan för det 
rörliga friluftslivet eller andra områden som nyttjas mer frekvent för friluftsliv där 
naturupplevelsen är en viktig faktor och där en låg ljudnivå utgör en särskild kvalitet. 
(Naturvårdsverket, 2015). 

11.5.2. Förutsättningar 
SSABs verksamhetsområde ligger på en udde/halvö med det skogsklädda naturområdet 
Brannäshalvön norr om industriområdet, se Figur 43 och Figur 44. Området omfattar 
även ett vattenområde öster om industriområdet, i den innersta delen av Ålöfjärden. 

Verksamhetsområdet består främst av ianspråktagen mark för industri och deponier. 
Inom industriområdet finns förhållandevis gott om grönytor i form av spårområden, 
kantzoner, förgröningsytor på tidigare deponier samt träddungar och planteringar kring 
personalutrymmen och kontor, se Figur 41. Sammantaget bildar dessa så kallade 
ruderatytor relativt stora biologisk aktiva ytor, som tillsammans skapar livsmiljöer för 
växter, insekter och fåglar. Dessa gröna ytor innehåller även så kallade 
ekosystemtjänster, i form av att de bidrar till livsmiljöer för växter och djur i den 
understödjande tjänsten biologisk mångfald, men även i viss mån till de reglerande 
tjänsterna klimatreglering, bullerdämpning, vattenreglering och rening. 
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Figur 40. Blommande gulreseda (Reseda lutea) och en losta (Bromus sp.) på en av deponierna. 
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Figur 41. Bilden visar industrilandskapet på SSAB, där det också går att urskilja att det finns grönytor bland 
verksamheter och hårdgjorda ytor. 

Området omfattar även ett skogsområde norr om industriområdet. Enligt gällande 
detaljplan kan där ske en viss utbyggnad i form av en tillfartsväg. Skogsområdet har 
tidigare inventerats och utretts bland annat i samband med ansökan om tillstånd för 
deponi Ängsviken. Flera delområden har påtagliga eller höga naturvärden och det 
förekommer fågelarter knutna till äldre barrskog (Ekologigruppen, 2015). Inom ramen 
för tillståndsprövningen av deponi Ängsviken ställdes krav på kompensationsåtgärder 
med avseende på påverkan på naturmiljö och en kompensationsplan har tagits fram 
(SSAB, 2015b). Kompensationsåtgärder har vidtagits i samråd med Länsstyrelsen och 
lokala naturvårdsorganisationer. Åtgärderna omfattar bland annat tillskapande av död 
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ved, slåtter samt frihuggning av grova ekar och tallar. Även utanför Brannäshalvön har 
SSAB arbetat med utveckling av ekosystemtjänster, bland annat en våtmark och 
”gäddfabrik” för att stötta rekryteringen av gäddyngel till skärgården.  

Inom verksamhetsområdet och dess närmaste omgivning finns inga skyddade områden 
enligt miljöbalken. Närmaste naturreservat och Natura 2000-område (Strandstuviken) 
ligger cirka 1,4 kilometer norr om industrimark där verksamhet pågår, se Figur 43 och 
Figur 44. Mellan verksamhetsområdet och Strandstuviken finns det avskärmande 
naturmark, vilket gör att det inte finns visuell kontakt däremellan och att det även sker 
en avskärmning av buller och stoft.  

Vattenområdet och skärgården utanför Oxelösund omfattas av riksintresse för naturvård 
(Sörmlands kust och skärgård NRO 04 007) och friluftsliv, se Figur 43 och Figur 44.  

 

Figur 42. Kartan är tagen ur kommunens översiktsplan och visar områden med naturvärden eller som 
omfattas av naturvårdsplanen i kommunen. 

I den fördjupade översiktsplanen48 för Oxelösunds skärgård (Oxelösunds kommun, 
2018b) beskrivs öarna i norra skärgården till viss del ha höga naturvärden. Vattnet kring 
öarna i norra skärgården beskrivs som fågelrika. Öarna i norra skärgården, och särskilt 

 
48 Fördjupad översiktsplan för Oxelösunds skärgård 2030, laga kraft 2018-05-02. 
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ön Lilla Trässö 2 km öster om planområdet, bedöms i den fördjupade översiktsplanen 
ha stor betydelse för det rörliga friluftslivet. Skogsområdet på Brannänhalvön norr om 
verksamhetsområdet är i kommunens översiktsplan (Oxelösunds kommun, 2018a) 
utpekat som natur- och rekreationsområde, se Figur 42. 

En del av Sörmlandsleden passerar genom norra delen av verksamhetsområdet, och 
fortsätter i naturområdet norr om. Leden passerar bland annat Brannäs våtmark som har 
ett rikt fågel- och djurliv. Längs leden finns fågeltorn, grillplats och möjligheter till bad. 
Brannäshalvön och Gästhamnen är i kommunens översiktsplan utpekat som viktigt för 
rekreation. I kommunens utredning om gröna kilar (Oxelösunds kommun, 2018c) 
beskrivs området som intressant för det rörliga friluftslivet och Brannäs våtmark 
beskrivs som ett utflyktsmål. Även Gamla Oxelösund, Lilla Trässö i norra skärgården, 
samt öarna i söder, bland annat Femöre, är viktiga rekreationsområden för kommunens 
invånare.  

Fågellivet i verksamhetsområdets närområde är rikt, både i våtmarken på 
Brannäshalvön norr om området, i skärgården såväl österut, som i söder och norr om 
Brannäshalvön. En fågelinventering utfördes 2015 på sydöstra delen av Brannäshalvön 
(Ekologigruppen, 2015). Ett antal rödlistade fågelarter (NT – nära hotad och VU – 
sårbar) är i Artportalen rapporterade med säkerställd eller trolig häckning 2000–2018, 
inom cirka 2 km från verksamhetsområdet, exempelvis sävsparv, rosenfink, mindre 
hackspett, spillkråka och gröngöling, samt sjöfågel som årta och ejder. Inom 
verksamhetsområdet finns häckande svart rödstjärt (NT). Förekomsten av dessa arter 
indikerar att de kan samexistera med befintlig verksamhet, rimligen utan att påverkas 
påtagligt negativt. Det centrala torde vara att habitaten/livsmiljöerna har goda 
betingelser för födosök, skydd och fortplantning. 
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Figur 43. Figuren visar riksintressen och skyddad natur inklusive N2000-områden i kringområdet kring 
Oxelösund. Bild: Brekke och Strand Akustik AB. 
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Figur 44. Riksintressen och skyddad natur inklusive N2000-områden i kringområdet, med SSABs 
verksamhetsområde inlagt.  

Norr om Brannäshalvön, cirka 1,5 kilometer från verksamhetsområdet, ligger vikarna 
Aspafjärden och Stjärnholmsviken som ingår i Strandstuvikens naturreservat, Natura 
2000 (SE0220020), samt fågelskyddsområde. Syftet med Natura 2000-området 
Strandstuviken är enligt områdets bevarandeplan att skydda och vårda ett område med 
grunda vikar, strandängar, hagar och skogar med ett för länet ovanligt rikt fågelliv och 
en flora som delvis är unik för länet (Länsstyrelsen i Sörmlands län, 2007).  

Såväl landmiljöer som vattenmiljöerna i detta område utgör viktiga häcknings- och 
rastområde för fågel. Brushane, dubbelbeckasin, fisktärna, grönbena, ljungpipare, 
myrspov, salskrake, silvertärna, skräntärna, smalnäbbad simsnäppa, spillkråka, 
sångsvan, trana, törnskata, och vitkindad gås är arter som omfattas. För vissa utpekade 
arter som omfattas av fågeldirektivet (vitkindad gås, sångsvan, havsörn, törnskata, 
skräntärna och fisktärna) finns förslag till bevarandemål som i korthet går ut på att 
området fortsatt ska vara attraktivt för rastning och häckning, samt att arterna ska 
observeras årligen eller finnas kvar i liknande omfattning som föregående 10-årsperiod. 

Särskilt vår och höst rastar 10 000-tals sjöfåglar i området (Naturvårdverkets 
kartverktyg Skyddad natur).  
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Strandängarna hyser många rastande och häckande vadare och sjöfåglar, bland annat 
mindre strandpipare, häger och gravand häckar i området. (Gustavsson, 2010). 

Även i söder finns värdefull naturmark, bland annat Femöre kommunalt naturreservat i 
söder där värdena främst består av äldre tallskog. Vattnen utanför Oxelösund, bland 
annat söder om Femöre är även viktiga områden för övervintrande alfåglar som kan 
samlas i flockar uppåt 300 exemplar (Artportalen).  

Cirka 3 kilometer åt öster finns fågelskyddsområde Mellanskären Tallskär (NVR id 
20149064). 

11.5.3. Konsekvenser av verksamheten 

11.5.3.1. Nuläge 
Verksamheten innebär idag en viss påverkan på omgivande naturmiljö i form av bland 
annat bullerpåverkan från produktion och transporter och mänsklig aktivitet. I nuläget 
sker cirka 200 fartygsanlöp till Stålhamnen. Även utsläpp till luft och vatten påverkar 
naturmiljön i industrins närhet. Då verksamheten funnits i området under en lång tid 
bedöms befintliga arter i området till stora delar anpassats till den påverkan som 
befintlig verksamhet medför. Exempelvis förekommer fåglar i närområdet kring 
verksamheterna, samt i vattenområden utanför kajområdena. Även på Brannäshalvön 
häckar många olika slags fåglar, både sjöfågel och skogsfågel, med flera arter (Tärnan, 
2012, Ekologigruppen, 2015), vilket indikerar att många fåglar har anpassat sig till 
nuvarande verksamhet eller inte har blivit störda. 

Nuläget för buller beskrivs utförligt i avsnitt 11.4.3.2. 
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Figur 45. Kartan visar beräknade bullernivåer för nuläget med markerade skyddade områden och 
riksintressen för orienterbarhet. Det man kan utläsa av beräkningsresultaten är att merparten av den 
bedömda arealen idag har en ljudnivå under 40 dBA dygnet runt och något lägre nattetid. (Brekke & Strand, 
2019). 

Vissa effekter från befintlig verksamhet kan betraktas som positiva. Det faktum att en 
del av vattenytan sällan fryser till is vintertid och att tillgången på födosöksområden 
lokalt därmed är god kan innebära att vattenområden med kylvattenutsläpp blir 
värdefulla sjöfågellokaler. Även inom själva industriområdet finns grönytor och 
byggnader som nyttjas av växt- och djurliv, till exempel tornfalk och svart rödstjärt, 
samt många arter växter och insekter. 

11.5.3.2. Nollalternativet  
Nollalternativet innebär ingen betydande skillnad för naturmiljön jämfört med nuläget. 
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11.5.3.3. Framtida verksamhet 
 

Naturmiljö 

De planerade ändringarna av verksamheten medför ingen utvidgning av själva 
industriområdet och således inget ianspråktagande av någon ny naturmark. Viss 
naturmark kan påverkas i det fall den detaljplanelagda infartsvägen i norr realiseras, 
men detta rör sig om små ytor utan bekräftat naturvärde (Coneco, 2014) i nära 
anslutning till industriområdet och bedöms ge små negativa konsekvenser.  

Som nämnts ovan finns en kompensationsplan framtagen för delar av Brannäshalvön 
som del av tidigare tillståndsprocess för deponi Ängsviken. Livsmiljöerna för arter som 
finns i skogsområdet norr om verksamhetsområdet bedöms i huvudsak finnas kvar, och 
till viss del även utvecklade till följd av positiva skötsel och förstärkningsåtgärder. 

Industriområdets tillgång på grönytor av olika slag, med värde för såväl växter, insekter 
och fåglar, kommer rimligen finnas kvar i liknande omfattning som idag, även om en 
omdisponering av ytorna kommer att ske i takt med att verksamheten förändras över tid. 
Förutom värden för växter och djur, finns det även ekosystemtjänster och funktioner 
kopplade till dessa grönytor, som bland annat har positiva konsekvenser för 
stoftbindning, bullerdämning och dagvattenhantering. 

Buller kan indirekt påverka naturmiljö och arter, exempelvis fåglar genom bland annat 
val av häcknings- och rastplats, häckningsframgång mm. Bullersituationen beskrivs 
utförligt i avsnitt 11.4. I den framtida verksamheten bedöms att bullernivåer som är i 
paritet med nollalternativet kan erhållas, om föreslagna bulleråtgärder implementeras. 
Det kommer inte vara samma bullerkällor som står för de högsta bullerbidragen till 
aktuella områden i den framtida verksamheten jämfört med nollalternativet men 
konsekvenserna av dessa bedöms vara motsvarande. (Brekke & Strand Akustik AB, 
2019). 

Vid bedömning av konsekvenser av bullerutbredning på skyddade områden och arter 
har ett ”värstafallet” scenario använts av försiktighetsskäl, som innebär att inga 
bulleråtgärder har lagts in i beräkningar och bullerkartor, samtidigt som den bullrande 
skrothanteringen har förutsatts kunna ske på alla utpekade platser samtidigt. 
Bullerutbredningen som redovisas är därför större än den kommer att bli i verkligheten 
och konsekvenserna som redovisas i texten kommer således att bli mindre.  

Vad gäller buller och påverkan på fåglar är det som nämnts under bedömningsgrunder 
främst trafikbuller som studerats (Trafikverket, 2016). För Natura 2000 och vägbuller 
finns MÖD-prejudikat (Svea hovrätt M 10231-13), som i stort går ut på att i känsliga 
miljöer, där buller redan begränsar fåglarnas möjligheter att rasta, kan även mindre 
bullerökningar som leder till nivåer över 45 dBA påverka fåglarna negativt och därmed 
vara otillåten. Inget av de skyddade områdena med stort värde för häckande och 
rastande fåglar beräknas utsättas för bullernivåer över 45dBA i värstafalletscenariot, 
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vilket ger en rimligt god säkerhet att ljudnivåerna med de med föreslagna 
bullerskyddsåtgärder kommer blir ännu mindre. För delar av Natura 2000 området 
Strandstuviken kommer bullernivåer mellan 40-45 dBA enligt utförda beräkningar att 
förekomma i den mest södra delen. Ljudnivåerna ligger således väl under de riktvärden 
på 50 dBA som Trafikverket använder för påverkan från trafikbuller på värdefulla 
fågelområden, samt likaså under de 45 dBA som föreslagits i forskning som riktvärde 
för känsliga fågelmiljöer (Triekol, 2013 och Trafikverket, 2016). 

Vad gäller Brannäshalvön så ser delar ut att komma beröras av bullernivåer mellan 45-
55 dBA. Jämfört med nuläget där flera delar närmast verksamhetsområdet också 
påverkas av liknande bullernivåer bedöms det inte bli någon påtaglig skillnad. Ytan som 
ser ut att påverkas efter förändringarna är något större än i nuläget. Då fåglarna 
använder området som livsmiljö med dagens bullersituation är det rimligt att anta att de 
även kommer kunna göra detta efter övergång till produktion med ljusbågsugn. Med 
planerade bullerskyddsåtgärder är det rimligt att anta att ljudnivåerna blir lägre än ovan 
angivet. 

Då förändringen i ekvivalent ljudnivå är liten jämfört med nuläge, och berörda 
skyddade områden i närheten av verksamhetsområdet huvudsakligen berörs av 
ljudnivåer som trots en viss ökning ändå håller sig under de nivåer som anses kunna 
medföra en påverkan på fåglar, bedöms påverkan vara begränsad och konsekvenserna 
därmed små. Det finns en viss osäkerhet hur momentant kraftigt buller vid 
skrothanteringen kan påverka fåglar i det direkta närområdet, då huvudsakliga studier är 
gjorda på trafikbuller med en mer jämn bullerpåverkan. Studier vid järnvägar och 
flygplatser där maxbullernivåer är höga men där det är mer tyst mellan visar inte på 
samma undvikandetendenser hos fåglar som vid konstant buller från större vägar. Höga 
bullernivåer under korta perioder verkar ha begränsad påverkan på fågelpopulationer. 
(Garniel 2007, Ökokart 2006). Det är också rimligt att anta att kustfåglar som lever i 
miljöer med höga naturliga ljudnivåer (vågor, vind) är mer toleranta mot buller än 
inlandsfåglar.  

 



 

 

 

 MKB  
  SSAB Oxelösund 
 2019-09-25 s 128 (196) 

 

Figur 46.  Kartan visar bullernivåer efter omställning, utan åtgärder, dvs ett slags ”worst vase”, där inga 
planerade skyddsåtgärder har medräknats. Inget av de skyddade område berörs av nivåer över 45 dBA. 
Brekke & Strand Akustik AB. 

Sammantaget bedöms risken för påverkan på de utpekade miljöerna i Natura 2000-
områdena och de ingående arterna i dessa bli begränsad, och utan större skillnad mot 
dagens situation, vilket beror på att ökningen av buller blir mycket begränsad och att de 
begränsade nivåer som förekommer idag inte har visat sig medföra någon påverkan av 
betydelse. Den planerade verksamheten bedöms inte riskera att påverka miljön i något 
av Natura 2000-områdena på ett betydande sätt eller försvåra bevarandet av 
förekommande arter. Sökt verksamhet bedöms inte påverka Natura 2000-område i den 
omfattningen att någon prövning enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken är nödvändig.  

Sökt verksamhet bedöms inte heller innebära påtaglig skada för berörda riksintressen 
för naturvård. I och med att verksamheten inom det detaljplanelagda 
verksamhetsområdet kommer att vara fortsatt industri kan inte 3 och 4 kapitlen 
miljöbalken anses tillämpligt.  

Antalet fartygsrörelser kan förändras efter omställning, se kapitel 10. I samband med 
utredning och tillståndsansökan för slutförvaret i Forsmark har fartygspåverkan utretts. 

https://lagen.nu/1998:080#K7P28a
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Om man ser till hur kustfåglar klarar att häcka i skärgårdsområden med tät båttrafik 
verkar inte ljudnivåerna vara det stora problemet, utan snarare en för närgången 
båttrafik och människor som går i land på skär och öar där fåglarna häckar.  

En påtagligt positiv effekt som förväntas av den planerade verksamheten är minskade 
utsläpp till luft och vatten, vilket verkar på en betydligt större skala än den lokala inom 
verksamhetsområdet. En specifik bedömning av den minskade belastningen och dess 
positiva påverkan naturen i området har inte utförts. Ur ett större perspektiv kan 
minskade utsläpp till luft bland annat vara positivt för att minska försurning av mark 
och vatten. 

Rekreation och friluftsliv 

Möjligheterna att nyttja närområde till rekreation kommer finnas kvar i liknande 
omfattning som i nuläget, då ingen ny naturmark utanför detaljplanelagt 
verksamhetsområde planeras tas i anspråk. Konsekvenser som kan uppstå för 
friluftslivet består i det eventuellt ökade och förändrade buller som verksamheten skulle 
kunna innebära. Efter omställningen ökar ljudnivån generellt något i de områden som 
ligger närmast verksamhetsområdet och som har ett värde avseende rekreation och det 
rörliga friluftslivet. 

Jämfört med dagens befintliga bullersituation ger den tillkommande verksamheten med 
skrothantering en ökad ekvivalent bullernivå framförallt norr och öster om 
anläggningen. Skillnaden utan bullerskyddsåtgärder för buller jämfört med nuläget är en 
ökning med 1-6 dB utom för Femöre Naturreservat där ljudnivån minskar med upp till 2 
dB (Brekke & Strand 2019). Om föreslagna bullerskyddsåtgärder implementeras i den 
framtida verksamheten bedöms bullernivåer som är i paritet med nollalternativet kunna 
erhållas. Den framtida verksamheten med samtliga skyddsåtgärder beaktade och 
genomförda bedöms då kunna medföra måttliga negativa konsekvenser för 
omgivningen jämfört med nollalternativet (Brekke & Strand Akustik AB, 2019). 

För människor som besöker Brannäshalvön och övriga områden som beskrivs vara 
värdefulla rekreationsområden kan ökat buller minska upplevelsevärden och innebära 
försämrad rekreation. Delar av Brannäshalvön kan komma att beröras av bullernivåer 
mellan 45-55 dBA. Som en jämförelse är en ljudnivå på 55 dBA ett riktvärde för 
rekreation som ej bör överskridas i tätortsnära parker. 40 dBA anges som riktvärde som 
ej bör överskridas för rekreationsområde där naturupplevelse av stor betydelse. 
(Naturvårdsverket, 2019). Det finns exempelvis en studie på ett rekreationsområde i 
Nederländerna som visar att vid bullernivåer mellan 45 och 50 decibel upplevde över 
80% av besökarna att ljudmiljön var ”bra”. Översteg bullernivåerna 55 decibel sjönk 
andelen nöjda besökare till 50%, och sedan gick nöjdheten nedåt med ökade 
bullernivåer (Trafikverket, 2016). 

Sammantaget bedöms det finnas risk för måttliga negativa konsekvenser på 
rekreationsvärden för de naturområden som ligger i nära anslutning till anläggningen, 
främst delar av Brannäshalvön som är en viktig rekreationsmiljö för människor i 
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Oxelösund, samt möjligen på närliggande öar i norra skärgården. Trots att ökningen inte 
är påfallande stor jämfört med idag, så ändrar bullret karaktär till följd av 
skrothanteringen, med ökad mängd maxhändelser. Det är svårt att bedöma hur detta 
kommer upplevas av besökare och vilka konsekvenserna blir, jämfört med idag då 
SSABs verksamhet har funnits på platsen under lång tid. För riksintresset friluftsliv 
Sörmlands kust och skärgård bedöms konsekvenserna bli små då bullernivåerna längre 
ut i skärgården inte förändras påtagligt jämfört med nuläget, och dessutom är på 
förhållandevis låga nivåer.  

11.5.4.  Förslag till åtgärder 
Om åtgärder för buller som beskrivs i bilaga B.4 beaktas för att minska negativ 
påverkan på människor, kommer detta också att vara till nytta för områdets djurliv.  

I det fall byggnader tas ned som innehåller boplats för tornfalk eller andra fågelarter, 
kan anpassade holkar placeras ut på andra lämpliga platser som en ersättning. Det 
behöver säkerställas att byggnader som tas ned inte innehåller kolonier av fladdermöss, 
vilka omfattas av artskyddsförordningen. Dessa frågor kommer, för det fall det blir 
aktuellt, att hanteras separat i enlighet med artskyddsförordningen och genom 
ansökning till länsstyrelsen om dispens enligt artskyddsförordningen. 

11.6. Föroreningar i mark, grundvatten och byggnader  

Inom industriområdet förekommer stora utfyllnadsområden och utförda miljötekniska 
undersökningar visar att det i grundvattnet förekommer relativt måttliga halter av 
föroreningar. Spridningen av föroreningar via grundvatten till recipienten bedöms idag 
vara liten. Efter omställningen av verksamheten bedöms spridningen till recipienten att 
minska något och planerade åtgärder bedöms således innebära små positiva 
konsekvenser.  

11.6.1. Bedömningsgrunder 

11.6.1.1. Mark 
Vid bedömning av uppmätta halter av metaller och organiska föreningar i mark 
tillämpas Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket, 
2009). Det finns generella riktvärden för två olika typer av markanvändning: 

• Känslig Markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av 
markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken ska exempelvis kunna 
användas till bostäder, förskolor, odling etc. Grundvatten inom området används 
till dricksvatten. De exponerade grupperna antas vara barn, vuxna och äldre som 
lever inom området under en livstid. De flesta typer av markekosystem skyddas. 
Ekosystem i närbeläget ytvatten skyddas. 
 

• Mindre Känslig Markanvändning (MKM): Markkvaliteten begränsar val av 
markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken kan exempelvis användas 
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för kontor, industrier eller vägar. Grundvattnet skyddas som en naturresurs. De 
exponerade grupperna antas vara personer som vistas inom området under sin 
yrkesverksamma tid samt barn och äldre som tillfälligt vistas inom området. 
Vissa typer av markekosystem skyddas. Ekosystemet i närbeläget ytvatten 
skyddas. 

Generella riktvärden för förorenad mark är inte tillämpliga på avfall i deponier eftersom 
utformning och reglering av deponier regleras enligt en särskild lagstiftning.  

11.6.1.2. Grundvatten 
För grundvatten används bedömningsgrunder för kemisk status från SGU (SGU, 2013). 
Bedömningsgrunderna används som ett verktyg för att kunna göra enhetliga klassningar 
av grundvattnets tillstånd. Klassificeringen av kemisk status för grundvatten delas in i 
klass 1-5, dvs. mycket låg halt - mycket hög halt. Bedömningsgrunderna baseras på om 
vattnet är lämpligt som dricksvatten, kopplat till hälsoeffekter, tekniska och estetiska 
aspekter. Gränsen mellan klass 4 och 5, dvs hög halt – mycket hög halt, utgör gränsen 
för tjänligt dricksvatten enligt Livsmedelsverkets drickavattennorm (LIVSFS 2017:2).  

För oljekolväten och PAH tillämpas SPI:s riktvärden för grundvatten (SPI, 2010).  
Dessa riktvärden är en branschrekommendation och följer Naturvårdsverkets 
utgångspunkter för efterbehandling av förorenade områden.  

11.6.1.3. Byggnader 
För PCB i byggnader finns lagkrav som ska följas.  Bestämmelserna omfattar kontroll 
över förekomst och hantering av PCB-produkter samt även inventering, avlägsnande 
och bortskaffande av PCB-produkter och varor eller utrustning som innehåller eller har 
förorenats med PCB-produkter (SFS nr 2007:19).  

Föroreningar i byggnader omfattar även material som är inbyggda i byggnaden och som 
ska hanteras korrekt vid en eventuell rivning, exempelvis kvicksilver i utrustning och 
lampor, asbest och bly i rör och ledningar etc.  

11.6.2. Förutsättningar 
Detta avsnitt omfattar föroreningar i mark, vatten och byggnader samt nedlagda 
deponier på området. Föroreningar i sediment beskrivs i avsnittet om konsekvenser för 
vattenmiljö (avsnitt 11.3). 

11.6.2.1. Historik 
Järnbruksverksamheten har pågått i Oxelösund sedan början på 1900-talet, då koksverk, 
sinterverk och den första masugnen togs i drift. Sedan dess har verksamheten byggts ut 
vid ett flertal tillfällen. Expansionen har bland annat skett genom att vattenområden har 
fyllts ut i de norra och östra delarna, se Figur 47 och Figur 48.  
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• Utfyllnaden av Oxelöviken, i den norra delen, pågick fram till början av 1970-
talet då Ålödeponin anlades. Utfyllnadsmassorna utgörs av gasreningsslam, 
slagg, tegelskrot och schaktmassor (Niras, 2009).  

• Det stora utfyllnadsområdet i den östra delen anlades genom succesiva 
utfyllnader under 1900-1960. I området har den östra strandlinjen flyttats mellan 
50-200 meter österut. Utfyllnadsmassorna utgörs huvudsakligen av 
masugnsslagg, men även av sprängsten, rivningsrester och schaktmassor (Niras, 
2009). 

SSAB har inom sitt område två avslutade och två aktiva deponier för avfall från 
bolagets anläggningar. Alla fyra deponierna är tillståndsgivna enligt miljöbalken sedan 
tidigare och följs löpande upp av tillsynsmyndigheten inom ramen för SSABs 
kontrollprogram. Mer information redovisas i den Tekniska beskrivningen.   

  
Figur 47 Flygfoto 1955-1967. Notera strandlinjen i 
norr och öster (Källa Eniro). 

Figur 48 Flygfoto 2010-talet. Notera strandlinjen i 
norr och öster (Källa Eniro). 

Tidigare utförda miljötekniska utredningar 
Under 2006 utfördes en riskklassning enligt MIFO fas 1 (Naturvårdsverket, 1999), 
vilket är en historisk inventering av potentiella föroreningsobjekt inom hela SSABs 
industriområde. Enligt inventeringen förekommer/misstänks det främst förekomma 
metaller (främst vanadin, krom, arsenik och nickel) och petroleumrelaterade 
markföroreningar (oljor, bensen och PAH:er) i området.  

De miljötekniska undersökningarna har i huvudsak utförts i samband med om- och 
nybyggnation, markarbeten, rivningar eller andra underhållsarbeten i mark eller 
byggnader. Undersökningar och efterbehandlingsåtgärder har även utförts i samband 
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med olyckor och incidenter vid utsläpp från cisterner/rörledningar, tankbilsolyckor etc. 
(Niras, 2009).   

Under 2011 utfördes en hydrogeologisk kartering med syfte att kartlägga 
föroreningssituationen i grundvatten inom området (Vectura, 2012). 

Enligt Industriutsläppsförordningen finns krav på att upprätta en statusrapport som 
redovisar föroreningssituationen i mark och grundvatten inom det område där en 
verksamhet bedrivs eller ska bedrivas. Statusrapporten ska beskriva nuläget i mark och 
grundvatten. Golder upprättade en statusrapport för SSAB Oxelösund under 2016 
(Golder, 2016). Rapporten är delgiven till tillsynsmyndigheten. 

11.6.2.2. Geologiska förhållanden 
Huvuddelen av området är utfyllt med schaktmassor och restprodukter och 
fyllnadsmäktigheten varierar mellan 1–10 meter. De naturliga jordarterna under 
fyllningen utgörs av svallsediment (grovmo, sand och grus), morän och lera. Till stor 
del ligger fyllnadsmassor direkt på plansprängt berg.   

11.6.2.3. Hydrogeologiska förhållanden 
I området förekommer endast lokala grundvattenansamlingar och det bedöms saknas 
större sammanhängande grundvattenmagasin av betydelse. Grundvatten i jord 
förekommer sannolikt i lokala grundvattenansamlingar ovanpå bergytan. 
Uttagsmöjligheterna av grundvatten i berggrunden bedöms som mindre god, salt 
grundvatten kan förekomma. 

Inom industriområdet avrinner grundvatten åt öster i två avrinningsområden, ett i norr 
och ett söder, se Figur 49. Båda avrinningsområdena mynnar i Inre Ålöfjärden. Ytan på 
det södra avrinningsområdet är cirka 740 000 m2, och det norra avrinningsområdet cirka 
936 000 m2, dvs. totalt en yta på cirka 165 ha. I den hydrogeologiska karteringen har 
grundvattenbildningen i de båda avrinningsområdena beräknats: I det södra området 
bedöms grundvattenbildningen vara 88 000 m3/år och i det norra området 74 800 m3/år, 
dvs totalt 162 800 m3 (Vectura, 2012).  
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Figur 49. Avrinningsområden (blå färg bedömd vattendelare, röd färg osäker vattendelare) och grundvattnets 
strömningsriktning bedömd utifrån kartmaterial och fältbesiktning (grön färg). Källa: Vectura, 2012. 

11.6.2.4. Föroreningssituation 
Inom SSABs område finns dokumenterade föroreningar i mark, grundvatten och 
sannolikt även i byggnader.  
 
Mark 
 
Inom industriområdet förekommer stora områden som är utfyllda med schaktmassor, 
slagg, rivningsrester, och tegelskrot.  De undersökningar som genomförts är utförda i 
samband med tillbud eller olika typer av markarbeten. I de fall där det varit tekniskt 
möjligt har påträffade föroreningar åtgärdats genom efterbehandling.   
Då SSABs verksamhet pågått under lång tid och verksamhetsområdet omfattar en stor 
yta finns ingen komplett bild över föroreningssituationen. I huvudsak påvisas organiska 
ämnen som PAH, bensen och olja men det förekommer även förhöjda halter av metaller 
(främst vanadin, krom, arsenik och nickel). Uppmätta halter varierar stort och det kan 
konstateras att det ställvis förkommer föroreningshalter över bedömningsgrunden för 
MKM. 
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Grundvatten 
Under 2011 installerades tio grundvattenrör för miljöprovtagning. Dessa rör har 
provtagits sju gånger under perioden 2011-2015 avseende metaller och oljekolväten 
(Golder, 2016).  

I jämförelse med tillämpande bedömningsgrunder för grundvatten är uppmätta 
tungmetallhalter generellt måttliga, några enstaka maxhalter bedöms som höga (krom, 
kvicksilver, bly). Inledningsvis uppmättes mycket höga halter av bensen och PAH (i 
jämförelse med SPI:S riktvärden) i ett grundvattenrör och i ett annat rör uppmättes även 
där en mycket hög bensenhalt vid ett tillfälle. Med tiden har halterna klingat av och vid 
den senaste mätningen 2015 uppmättes inga detekterbara halter av bensen och en låg 
halt av PAH, dvs. halterna bedömdes som låga. I övriga grundvattenrör uppmättes 
genomgående låga halter av organiska föreningar under hela provtagningsperioden 
(Golder, 2016).  

Byggnader 
 
Det saknas information om förekomst av föroreningar i byggnader. Det antas 
förekomma farliga ämnen i byggnadsmaterial som till exempel, PCB, asbest, bly, 
kvicksilver, kadmium, tryckimpregnerat virke etc.  

För PCB finns det lagkrav att undersöka och åtgärda. PCB kan förekomma i till 
exempel fogmassor, tätningsmassor, golvmaterial, oljekablar, enfasmotorer och 
transformatorer. Även för asbest finns det arbetsmiljökrav som ska uppfyllas (AFS 
2006:1). Kraven gäller alla verksamheter där det finns risk för exponering för 
asbesthaltigt damm.  

Avslutade deponier 

SSAB har två avslutade deponier, Lotsängen och Brannäs vilka beskrivs övergripande 
nedan. 

Lotsängens avslutade deponi utgörs av en delad deponi där etapp 1 är en IFA deponi 
och etapp 2-4 klassas som en inert deponi. Det avfall som har deponerats utgörs till 
största delen av hyttslam och hyttsot från masugnsprocessen. Deponin har tillstånd från 
koncessionsnämnden, Dnr 137-467-96, beslut 1997-07-03.  

Sluttäckningen av deponin har delats in i 4 etapper. Etapp 1 har klassats som deponi för 
icke-farligt avfall medan etapperna 2, 3 och 4 har klassats som deponi för inert avfall. 
Sluttäckningen av etapp 1 och 2 är godkänd av tillsynsmyndigheten i beslut 2016-12-05. 
Sluttäckningen av etapperna 3 och 4 godkändes av tillsynsmyndigheten i beslut 2018-
12-17. 

Efterkontroll fortgår under efterbehandlingsfasen, vilken är minst 30 år enligt beslutet. 
Provtagning av utgående lakvatten ska genomföras 2 ggr/år enligt 2019 års 
kontrollprogram, vattnet provtas med avseende på pH, konduktivitet, metaller och 



 

 

 

 MKB  
  SSAB Oxelösund 
 2019-09-25 s 136 (196) 

cyanid. Lakvattnet leds vidare via en liten våtmark som extra reningssteg och ut till 
recipienten Ålöfjärden. 

 

 

Figur 50. Lotsängen deponi, provtagningspunkter samt närliggande våtmark. 

Brannäs avslutade deponi är en inert deponi för LD-slagg AQS-slam (slam från 
upparbetning av slaggblandat skrot i en autogenkvarn.). Deponin omfattas av 2007 års 
tillstånd. Tillsynsmyndigheten beslutade 2017-02-16 att sluttäckningen av deponin är 
godkänd och anses avslutad. Vid slutinspektionen framgick att 320 000 m3 avfall i form 
av LD- slagg och autogenkvarnsslagg (AQS-slagg) deponerats. Deponins sluthöjd är 
+10,5 meter (+10 meter i RH00) vilket inkluderar en sluttäckning med 0,5 meter lager 
bergkross (0 — 150 mm fraktion), ytan är genomsläpplig.  

Efterkontroll fortgår under efterbehandlingsfasen. Provtagning av utgående lakvatten 
ska genomföras 1 gång per ås enligt 2019 års kontrollprogram, vattnet provtas med 
avseende på pH, konduktivitet och metaller. Lakvattnet leds till företagets 
industrivattendamm. 
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Figur 51. Brannäsdeponin med provtagningspunkter. 

11.6.3. Konsekvenser av verksamheten 

11.6.3.1. Nuläge 
Ett förorenat område kan utgöra en risk för människor och miljön om exponering för 
ämnen sker inom det förorenade området eller i omgivningen, se Figur 52. 

 

Figur 52. En risk föreligger när förorening från en källa frigörs och via olika transportvägar sprids och 
exponerar skyddsobjekt så att en negativ effekt kan uppstå (Källa Naturvårdsverket, 2009b). 
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Skyddsobjekt 
Området är inhägnat vilket betyder att allmänheten inte kan rör sig inom grindarna och 
således inte heller exponeras för eventuella markföroreningar inom området. 
Den humanexponering som möjligen kan ske inom industriområdet till följd av 
eventuella markföroreningar betraktas som en arbetsmiljöfråga och är sannolikt 
underordnad andra former av yrkesmässig exponering i industrimiljön. 
 
Mark och grundvatten inom verksamhetsområdet bedöms generellt ha lågt skyddsvärde.  
Omgivande mark och grundvatten bedöms också ha ett relativt lågt skyddsvärde. Något 
större sammanhängande grundvattenmagasin av betydelse för lokal eller 
regionalvattenförsörjning föreligger inte inom eller i anslutning till SSABs 
industriområde. 
 
Recipienten Ålöfjärden beskrivs närmare i avsnitt  11.3 (Utsläpp till vatten). 
 
Transportvägar 
Eventuell spridning av föroreningar bedöms idag i huvudsak ske genom: 
 

• Grundvatten. Jord- och fyllnadsmassor inom industriområdet uppvisar en 
varierande jordartssammansättning och det förekommer både genomsläppliga 
och mindre genomsläppliga partier inom området. Grundvatten i jord 
förekommer sannolikt i lokala grundvattenansamlingar ovanpå bergytan. 
Eftersom SSABs område i stort sammanfaller med avrinningsområdet, se Figur 
49 kan det antas att grundvattenflödet till recipienten är densamma som för 
grundvattenbildningen (162 800 m3). Halter i grundvatten är undersökta under 
perioden 2011-2015 vilket betyder att det går att uppskatta 
föroreningstransporten för i grundvatten lösta ämnen. I Tabell 19 nedan 
redovisas min- max och beräknade medianhalter för perioden 2011-2015 samt 
bedömd årlig spridning av olika föreningar till recipienten.  

 
Tabell 19. Överslagsmässig beräknad transport av föroreningar i grundvatten till recipient. 
Beräkningen bygger på medianhalt i grundvatten 2011-2015 och grundvattenflöde till recipient.  

Ämne Analyser grundvatten 2011-2015 Transport till 
recipient 
(kg/år) 

Antal 
analyser 

Min 
(µg/l) 

Max 
(µg/l) 

Median 
(µg/l) 

Arsenik 33 <0,5 7,00 0,8 0,12 
Bly 36 0,1 6,43 0,5 0,08 
Kobolt 37 0,071 1,81 0,3 0,05 
Koppar 35 0,5 873 6,1 0,99 
Krom 39 0,25 20,7 0,9 0,15 
Nickel 38 1,1 18,1 2,7 0,43 
Vanadin 32 2,2 124 14,7 2,4 
Zink 36 1,0 45,5 10,8 1,8 
Bensen 43 <0,1 1900 0,2 0,03 
PAH-16 37 <0,01 200 0,1 0,01 
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Den överslagsmässiga beräkningen ovan visar att transporten av föroreningar via 
grundvatten till recipient är låg. 
 
Deponier 
Det finns fyra deponier på olika platser inom industriområdet, två aktiva (Ängsviken 
och Ålö) och två avslutade (Lotsängen och Brannäs). En av de aktiva deponierna, 
Ålödeponin, är grundlagd ovanpå den avslutade Ålöfjärdsdeponin. Ålöfjärdsdeponin 
togs i drift på 70-talet och är anlagd innanför en vall i Ålöfjärden. Deponiverksamheten 
är tillståndgiven enligt miljöbalken och det finns kontrollprogram för att över tid 
övervaka deponiernas funktion och säkerställa att det inte sker något läckage eller 
föroreningsspridning från deponierna till grundvatten. Lakvatten hanteras under avsnitt 
11.3, Utsläpp till vatten. 

11.6.3.2. Nollalternativ  
Nollalternativet innebär ingen skillnad jämfört med nuläget avseende 
spridningstransport av föroreningar. 

Exponering för föroreningar via mark eller grundvatten för människor påverkas inte 
heller av den högre produktion som medges i gällande tillstånd. 

11.6.3.3. Framtida verksamhet  
SSAB kommer att säkerställa att byggnader byggs på mark som uppfyller de miljökrav 
som gäller vid nyexploatering. Mark kommer att undersökas med avseende på 
föroreningar och vid behov kommer saneringsåtgärder att utföras. Vidare kommer 
anläggningar projekteras med dagens krav på avrinning och rening av dagvatten. Det 
betyder att efter omställningen kommer nya byggnader att vara uppförda på mark som 
uppfyller ställda miljökrav och infiltrationen av nederbörd i mark kommer att reduceras 
något. Dessa aspekter reducerar risken för spridning av föroreningar med grundvatten 
till recipienten. Nya byggnader och markanläggningar kommer även att innebära att 
risken för att människor exponeras för föroreningar minskar något. 

Sammantaget bedöms planerade åtgärder, baserat på ovanstående, medföra små positiva 
konsekvenser efter omställningen med avseende på föroreningar i mark och 
grundvatten. 

11.6.4. Förslag till åtgärder 
Åtgärder hanteras under avsnittet byggskedet, se 13.4. 
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11.7. Kulturmiljö  
Flertalet byggnader och anläggningar inom verksamhetsområdet kan vara av 
kulturhistoriskt intresse. Att riva byggnader/anläggningar skulle innebära att en del av 
områdets industrihistoria skulle försvinna och små-måttligt negativa konsekvenser 
skulle kunna uppstå. Inom det fortsatta arbetet kommer en antikvarisk förundersökning 
tas fram i den utsträckning det följer av Kulturmiljölagen. Kulturhistoriska lämningar 
finns inom verksamhetsområdet, dessa bedöms huvudsakligen inte påverkas av den 
framtida verksamheten. I det fall den framtida verksamheten innebär intrång i 
kulturhistoriska lämningar kommer dessa att hanteras enligt kulturmiljölagen. 

11.7.1. Bedömningsgrunder 
Enligt Kulturmiljölagen (1988:950) är det förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen på 
något sätt förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning. 

11.7.2. Förutsättningar 
Verksamhet inom järn- och stålsektorn har bedrivits i Oxelösund sedan början på 1900-
talet. Föregångaren till SSAB – Oxelösunds Järnverksaktiebolag – startade sin 
verksamhet år 1914–1917 genom uppförandet av en masugn, ett koksverk och ett 
kraftverk. Koksverket och masugnen ersattes av nya anläggningar i början av 1950 talet 
då även en järnsvampsfabrik tillkom.  

Sörmlands museum gjorde 2017 en byggnadsinventering av hela Oxelösunds kommun. 
I denna ingick dock inte SSABs område. Enligt länsstyrelsen49 finns dock byggnader 
som är av kulturhistoriskt intresse inom området, exempelvis masugnar, koksverk och 
vattentorn. Då byggnaderna visar på områdets industrihistoria har området bedömts 
inneha ett måttligt värde ur ett kulturhistoriskt perspektiv. 

SSAB har en aktiv historikgrupp som samlar historia kring verksamheten och dess 
utveckling. Historikgruppen samlar in både saker och dokument. 

Enligt underlag från Riksantikvarieämbetet (se Figur 53) redovisas inom SSABs 
verksamhetsområde ett antal kulturhistoriska lämningar. En av dessa är en fornlämning 
(Oxelösund 41:1) som utgörs av en bytomt/gårdstomt.  Fornlämningen är utmärkt. Inom 
området redovisas också objekt som kan vara ”möjliga fornlämningar”, ”övrig 
kulturhistorisk lämning” samt objekt ”utan antikvarisk bedömning”.  

 
49 Tidiga synpunkter från länsstyrelsen via mejlväxling 2019-02-06. 
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Figur 53. Karta över kulturhistoriska lämningar.  

11.7.3. Konsekvenser av verksamheten 

11.7.3.1. Nuläge 
Som nämnts tidigare finns det, enligt länsstyrelsen50, byggnader som är av 
kulturhistoriskt intresse inom verksamhetsområdet, exempelvis masugnar, koksverk och 
vattentorn. I Figur 53 redovisas kulturhistoriska lämningar inom verksamhetsområdet. 

Fornlämningen som är belägen i områdets norra del (Oxelösund 41:1) är skyddad med 
stängsel mot industriområdet samt märkning. Oxelösund 40:1 är bebyggelselämningar 
som numera är helt igenfyllda med schaktmassor. Oxelösund 42:1 är, enligt Fornsök, 
bebyggelseplats för gården Stora Hummelvi. Denna är numera dold under drygt en 
meter tjockt lager av krossten. Oxelösund 44:1 är, enligt Fornsök, en bebyggelseplats 
för gården Stjärnvik. Den ursprungliga markytan är numera dold under en meter tjockt 
lager av krossten. I den södra delen av verksamhetsområdet finns Oxelösund 62:1 som 
utgörs av en Vårdkaseplats, enligt Fornsök belägen på ett berg ca 500 m norr om 

 
50 Tidiga synpunkter från länsstyrelsen via mejlväxling 2019-02-06. 
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Bygdegården i Gamla Oxelösund. Övriga lämningar inom verksamhetsområdet är 
belägna utanför mark som i befintlig detaljplan är markerat som ”industrimark”.  

11.7.3.2. Nollalternativ 
Nollalternativet bedöms inte medföra någon skillnad i jämförelse med nuläget eftersom 
verksamheten inte skulle innebära några ytmässiga förändringar. Befintliga byggnader 
och anläggningar bedöms vara intakta. Någon påverkan och några konsekvenser skulle 
därmed inte uppstå på identifierade kulturhistoriska lämningar och kulturhistoriskt 
intressanta byggnader. 

11.7.3.3. Framtida verksamhet 
I dagsläget är det inte beslutat huruvida koksverk och masugnar ska rivas eller ej. I det 
fall de ska rivas kan det innebära att kulturhistoriskt intressanta byggnader som visar på 
industrins utveckling inom området försvinner. Att riva byggnader/anläggningar som 
utgör en del av områdets industrihistoria skulle därmed kunna innebära små-måttligt 
negativa konsekvenser. Bedömningen är dock enbart preliminär då någon inventering 
av byggnadernas faktiska värde ännu inte genomförts. Inom det fortsatta arbetet 
kommer en antikvarisk förundersökning tas fram i den utsträckning det följer av 
Kulturmiljölagen. 

Fornlämningen som är belägen i områdets norra del (Oxelösund 41:1) är skyddad med 
stängsel mot industriområdet samt märkning och kommer inte att påverkas av 
verksamhetens omställning till ljusbågsugn.  

Ett flertal av övriga identifierade kulturhistoriska lämningar är belägna utanför mark 
som i befintlig detaljplan är markerat som ”industrimark”, dessa kommer därmed inte 
heller att påverkas till följd av verksamhetens omställning till ljusbågsugn.  

Oxelösund 40:1 (ingen antikvarisk bedömning utförd) och Oxelösund 44:1 (möjlig 
fornlämning) är belägna inom verksamhetsområdet och i anslutning till de ytor som 
planeras för hantering och lagring av skrot. Dessa lämningar är redan idag överlagrade. 
I det fall den framtida verksamheten innebär intrång i lämningarna kommer dessa att 
hanteras enligt Kulturmiljölagen. 

11.7.4. Förslag till åtgärder 
Inom det fortsatta arbetet kommer en antikvarisk förundersökning tas fram i den 
utsträckning det följer av Kulturmiljölagen. 

I det fall den framtida verksamheten innebär intrång i kulturhistoriska lämningar 
kommer dessa att hanteras enligt Kulturmiljölagen. 
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11.8. Resurshushållning (råvaror och avfall, vattenresurser)  

Användningen av skrot i den ljusugnsbaserade processen innebär en möjlighet att 
ersätta användningen av råvaror som kol och järnmalm. SSABs processer är i stor 
utsträckning slutna, vilket innebär att uppkomna restprodukter kan recirkuleras inom 
anläggningen och externt samt att vatten kan renas och återanvändas. 

11.8.1. Bedömningsgrunder  
SSAB strävar efter att bli ett av världens mest hållbara stålföretag. För att ytterligare 
stötta denna målsättning har SSAB definierat ett antal hållbarhetsmål för hela SSAB 
koncernen (SSAB Special steels och SSAB Europe), d.v.s. produktionsorterna 
Oxelösund, Luleå, Borlänge, Raahe tillsammans. Ett av dessa mål är definierat som ”En 
varaktig förbättring om 50 000 ton i nyttjandet av restprodukter”. Målet motsvarar en 
minskning med 20% av mängd avfall som går till deponi per år. Målet ska ha uppfyllts 
vid slutet av 2020. Målet ska nås genom förbättrad intern återcirkulering av material till 
SSABs stålproduktion och genom extern försäljning av biprodukter. 

11.8.2. Konsekvenser av verksamheten 

11.8.2.1. Nuläge 
 
Råvaror 
Inom SSABs verksamhet förbrukas en stor andel råvaror i samband med produktion av 
stål med den malmbaserad processen. De stora volymerna av råvaror utgörs av 
malmpellets till masugnarna, kol till koksverket (som blir producerad koks och 
förbrukas i masugnarna), samt kol till masugnarna (injektionskol). Utöver dessa råvaror 
förbrukas även slaggbildare i masugn och stålverk (kalksten, bränd kalk, och dolomit), 
samt legeringar i stålverket. I stålverket förbrukas dessutom kylskrot som tillsätts i LD-
konvertern tillsammans med råjärnet. Vid drift med två masugnar köps kylskrot externt 
då skrot som uppkommer inom verksamheten (plåtklipp etc.) inte fyller det behov som 
finns.  

I tabellen nedan redovisas de huvudsakliga råvaror som köps in externt och förbrukas i 
den malmbaserade tillverkningsprocessen vid olika driftfall (för beskrivning av fallen se 
avsnitt 7.1.1 ).  
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Tabell 20. Uppskattad förbrukning av externa råvaror vid 2018 års produktionsnivå 

Råvaruförbrukning 
 

Process 0-alternativ Historiskt M6/”typår”    
ton ton 

Kol   Koksverk 730 000 600 000 
Koksbehov externt totalt Masugnar 310 000 200 000 
PCI kol   Masugnar 190 000 140 000 
Pellets   Masugnar 2 740 000 2 060 000 
Kalksten   Masugnar 40 000 30 000 
Legeringar   Stålverk 56 000 42 000 
Dolomit   Stålverk 45 000 34 000 
Bränd kalk   Stålverk 86 000 64 000 
Kalciumkarbid   Stålverk 13 000 10 000 
LD - Skrot (kylskrot)*   Stålverk 440 000 330 000 
EAF - Skrot & Järnråvara** Stålverk - - 

*Försörjning av kylskrot till LD-konvertern sker bl.a. med skrot från 
tillverkningsprocesserna (plåtklipp m.m.). 
**Försörjning av skrot och järnråvara till ljusbågsugnen kan bl.a. ske med skrot 
från tillverkningsprocesserna (plåtklipp m.m.). 
 

Utöver ovanstående hanteras årligen ett stort antal kemikalier inom 
verksamhetsområdet. Inom verksamheten används över 1000 olika produkter för 
diverse ändamål (vattenrening, smörjning, målning, processtyrning, tvättning, etc.) och 
inom verksamhetens processer används t.ex. olika lösningsmedel, avfettningsmedel, 
oljor och skärvätskor, färger och kemikalier för vattenrening Att följa upp 
kemikalieförbrukningen och att kontinuerligt ersätta kemikalier enligt utbytesprincipen 
ingår i SSABs miljöarbete.  

Biprodukter och avfall 
Genom den storskaliga industriverksamheten skapas även stora mängder biprodukter 
och avfall i de olika processerna. Verksamhetens restprodukter bearbetas i ett flertal 
olika processer. Syftet är att ge materialen egenskaper som gör dem värdefulla vid 
recirkulering och/eller försäljning. I biproduktverket tillverkas t.ex. råbensen, 
stenkolstjära och ammoniumsulfat i samband med rening av koksugnsgasen. 
Biprodukterna säljs till externa aktörer.  

SSAB bedriver ett aktivt miljöarbete med att minimera uppkomsten och därmed 
miljöpåverkan från avfall, vilket kommer att fortgå framöver. Avfallsstrategierna 
innefattar att minimera uppkomsten av avfall, minska avfallsmängder till deponi och 
destruktion samt att säkerställa att det uppkomna avfallet hanteras på ett sätt som står i 
överensstämmelse med samhällets övergripande avfallsstrategier. 

Ett sätt att optimera användningen av restprodukter är att sträva mot att upparbeta dem 
till material som kan recirkuleras i den metallurgiska processen samt till säljbara 
produkter, s.k. produktifiering. SSAB arbetar genom dotterbolaget Merox, med 
forskning och utveckling inom detta område, vilket på sikt bidrar till ett minskat 



 

 

 

 MKB  
  SSAB Oxelösund 
 2019-09-25 s 145 (196) 

deponeringsbehov av avfall. Totalt sett kan idag hela 80 procent av de restprodukter 
som uppkommer vid de olika processerna återanvändas som råvaror i ståltillverkningen 
eller säljas för andra användningsområden. 

Restprodukter ska användas där de ger störst ekonomisk, teknisk och miljömässig nytta. 
Det kan till exempel handla om att använda restprodukter som ersättning för jungfruliga 
råvaror i SSABs processer eller i applikationer där deras cementerande och 
mineralogiska egenskaper ger positiva fördelar, till exempel som ballastmaterial vid 
väg-och anläggningsbyggnad. Merox driver utvecklingsprojekt tillsammans med både 
kunder och akademi för att förbättra befintlig användning samt skapa nya applikationer 
för de metallurgiska restprodukterna.  

Vissa restprodukter (t.ex. gasreningstoft/slam och blandslagg) som inte kan recirkuleras 
eller säljas externt är avfall och deponeras på intern deponi. Deponeringen sker på 
sådant sätt att det är möjligt att återta material om tekniken och avsättning för det 
utvecklas i framtiden.  

Vattenresurser 
Råvatten (sötvatten) tas från Nyköpingsån (enligt gällande vattendom) och pumpas till 
industrivattendammen som ligger väster om verksamhetsområdet. Uttaget av vatten 
varierar med årstid och kylbehov. Tillskottet ökar under sommarperioden när 
temperaturen är högre på kylvattnet.  

Ståltillverkningsprocessen kräver stora mängder process- och kylvatten. Valsverket, 
stålverkets stränggjutning, valsverkets härdlinjer och inte minst kraftverket är alla i 
behov av mer eller mindre rent vatten för att processerna ska fungera. 

SSABs användning av vatten är i till största delen ett slutet system och SSAB har 
kontinuerligt arbetat med att öka recirkulationen av vatten för kylning. Detta innebär att 
allt vatten som används för kylning (antingen i slutna kylsystem eller i öppna 
kylsystem) återcirkuleras om och om igen. Vatten som försvinner ur systemet sker 
genom förångning och i mindre del som avtappning (avblödning). Avångning av vatten 
sker i kylprocesserna, främst kyltornen. På grund av avångningen sker en 
uppkoncentration av salter som är ogynnsamt för processen. Det avångade vattnet måste 
ersättas med nytt, men viss mängd vatten måste också tappas av (avblödas) för att 
undvika att konduktivitet och salthalt ökar.  

De cirkulerande flödena av industrivatten är mycket stora och kylningen av vattnet 
utförs på flera sätt – ytkylning i industrivattendamm, kyltorn och saltvatten 
(värmeväxling). Utan dessa interna kylprocesser skulle behovet av vatten från 
Nyköpingsån vara större. 

11.8.2.2. Nollalternativ 
Nollalternativet innebär att förbrukningen av externa råvaror är större än i förhållande 
med ett ”typår”, se Tabell 20. Även biprodukter och avfall bedöms öka. Nollalternativet 
innebär ett fortsatt förbrukande av råvaror som kol och järnmalm. 
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Behovet av vatten ligger i paritet med vattenförbrukningen i nuläget.   

11.8.2.3. Framtida verksamhet  
Råvaror 
Den sökta verksamheten med ljusbågsugn baseras på användning av skrot, vilket 
kommer att ersätta användningen av råvaror som kol och järnmalm. 

En framtida drift med ljusbågsugn kommer liksom den malmbaserade verksamheten att 
kräva stora volymer av råvaror. Vid en sökt tillståndsgiven produktion om 1,9 miljoner 
ton prima ämnen, motsvarande nivå som idag, krävs drygt 2,3 miljoner ton skrot- och 
järnråvara. Observera att detta är den maximala mängd SSAB söker tillstånd till, i 
praktiken kommer produktionen ligga på en lägre nivå. Se skillnaden i förbrukning av 
råvaror i Tabell 21. 

Direktreducerat järn (DRI/HBI51) eller tackjärn kommer att kunna smältas i 
ljusbågsugnen och i en framtid kommer även det järn som reducerats med vätgas via 
HYBRIT-projektet kunna nyttjas. Även i ljusbågsugnen tillsätts viss andel kol, bränd 
kalk, dolomit, legeringar m.m.  

Tabell 21. Uppskattad förbrukning av externa råvaror 

Råvaruförbrukning 
 

Process 0-
alternativ 

Historiskt 
M6/”typår” 

EAF (sökt verksamhet) 
  

ton ton ton 
Kol 
  

Koksverk 730 000 600 000 0 

Koksbehov externt totalt Masugnar 310 000 200 000 0 
PCI kol 
  

Masugnar 190 000 140 000 0 

Pellets 
  

Masugnar 2 740 000 2 060 000 0 

Kalksten 
  

Masugnar 40 000 30 000 0 

Legeringar 
  

Stålverk 56 000 42 000 56 000 

Dolomit 
  

Stålverk 45 000 34 000 45 000 

Bränd kalk 
  

Stålverk 86 000 64 000 86 000 

Kalciumkarbid 
  

Stålverk 13 000 10 000 0 

LD - Skrot (kylskrot) 

  
Stålverk 440 000 330 000 0 

EAF - Skrot & Järnråvara Stålverk 0 0 2 350 000 
 

 
51 DRI = Direct Reduced Iron, HBI = Hot Briquetted Iron 
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I ljusbågsugnen kommer det också förbrukas syrgas och energigas för energitillskott.  

Biprodukter och avfall 
När planerad omställning är genomförd upphör tillkomst av vissa biprodukter och 
avfall. Dessa är biprodukterna från koksverkets biproduktverk (tjära, råbensen och 
ammoniumsulfat) samt avfall från koksverket. Även biprodukter och avfall från 
masugnar och LD-konverter upphör, se tabell nedan. Istället tillkommer biprodukter och 
avfall från ljusbågsugnen, dessa beskrivs mer utförligt i Teknisk beskrivning. Tabellen 
nedan illustrerar skillnaden efter övergång till järn- och skrotbaserad produktion.   

Tabell 22. Översikt över förändring i uppkomst av biprodukter och avfall vid en övergång från nuvarande 
produktion till produktion med ljusbågsugn52.  

 

 

Liksom i nuläget kommer SSAB även fortsättningsvis att bedriva ett aktivt miljöarbete 
med att minimera uppkomsten och därmed miljöpåverkan från avfall. 

Vattenresurser 
Den framtida verksamheten kommer att leda till en marginell minskning av behovet av 
vattenintag för industrivatten. Av tillkommande processer är det främst ett nytt härdverk 
som kan innebära ett ökat behov av industrivatten. Detta behov är dock relativt 
begränsat. Ljusbågsugnen utrustas med ett slutet kylvattensystem. Till ljusbågsugnen 
tillkommer förbrukning av industrivatten till kylning av utrustning samt för 
snabbkylning av avgaser (detta beskrivs närmare i den Tekniska beskrivningen). 
Samtidigt som det kan förekomma en ökning av vattenförbrukning vid framtida 
verksamhet, kommer förbrukningen reduceras i större utsträckning från andra processer. 
Summan av de förbrukningar som bortfaller kommer att vara större än de som möjligen 
tillkommer. 

 
52 Slagg och stoft uppkommer även från AOD-konverter. 
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11.9. Energianvändning  

Övergången till ljusbågsugnsbaserad produktion innebär att mängden inköpt el och 
energigas kommer att öka när processgaserna från koksverk och masugnar försvinner 
och inte längre kan användas som energikälla i verksamheten.  

11.9.1. Bedömningsgrunder 
Sveriges energimål grundar sig på den lagstiftning som fastställts inom EU. Till år 2020 
gäller att energianvändningen ska vara 20 procent effektivare jämfört med 2008 (genom 
minskad energiintensitet) samt att andelen förnybar energi ska vara minst 50 procent av 
den totala energianvändningen. Därefter gäller att energianvändningen ska vara 50 
procent effektivare 2030 jämfört med 2005 (genom minskad energiintensitet) samt att 
elproduktionen år 2040 ska vara 100 procent förnybar. 

SSAB strävar efter att bli ett av världens mest hållbara stålföretag. För att ytterligare 
stötta denna målsättning har SSAB definierat ett antal hållbarhetsmål på koncernnivå, 
ett av dessa mål är definierat som ”En bestående minskning av köpt energi om 400 
GWh vid slutet av 2020”. Det övergripande målet har fördelats mellan SSABs 
produktionsanläggningar utifrån resp. anläggnings förutsättningar, det nedbrutna målet 
för Oxelösund är satt till 20 GWh vilket nåddes redan vid utgången av 2018. 

11.9.2. Förutsättningar 
Energin har alltid varit och kommer alltid att förbli en av de viktigaste 
produktionsfaktorerna inom järn- och stålindustrin. Karakteristiskt för stålindustrin är 
att flertalet av de energikrävande processerna sker vid hög temperatur. Energin används 
huvudsakligen i processer där arbetstemperaturen överstiger 1 000 °C. Detta förhållande 
innebär att stålverken för att kunna upprätthålla produktionen behöver ha tillgång till 
högvärdiga energibärare såsom kol- och oljeprodukter, elkraft och gas. Jernkontoret, 
stålindustrins branschorganisation, har ett flertal råd och kommittéer som arbetar med 
energifrågor, bland annat forskning och utveckling inom området, där SSAB deltar 
aktivt.  

11.9.3. Konsekvenser av verksamheten 

11.9.3.1. Nuläge 
 

Energislag 

Vid dagens malmbaserade ståltillverkning uppstår ett flertal processgaser varav de 
viktigaste är masugnsgas och koksugnsgas, vilket också är basen för verksamhetens 
nuvarande energiförsörjning. Merparten av den tillförda energin som behövs för att 
producera dessa gaser kommer från fasta bränslen i form av kol och koks. 
Processgaserna används framförallt vid företagets olika värmningsprocesser samt för 
tillverkning av processånga och värme. Överskottsgas (främst masugnsgas) som inte 
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förbrukas i någon av företagets huvudprocesser används idag till att producera el, ånga 
och värme i SSABs kraftverk. För närmare beskrivning av processer i koksverk, 
masugnar, kraftverk mm. se kapitel 10 (sökt verksamhet). 

Vid sidan av processgaserna köper företaget in energi i form av bland annat el, olja, 
gasol, samt olika fordonsbränslen.  

SSAB har alltid arbetat med att utnyttja möjligheten att förbättra energieffektiviteten i 
anläggningen i samband med att ny utrustning ändå behöver köpas in eller vid om- och 
tillbyggnader. Merparten av de åtgärder som bidragit till koncernmålet avseende köpt 
energi kommer från just denna typ av åtgärder.  

Energi - befintliga anläggningar 

SSAB genomför kontinuerligt energikartläggningar. Utöver att ge svar på hur mycket 
energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten ger 
energikartläggningen förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företaget kan vidta för 
att minska sina kostnader, minska energianvändningen och därmed öka 
energieffektiviteten. 

När det gäller energieffektivisering i befintliga anläggningar handlar det många gånger 
om ”många bäckar små” där fokus ligger på åtgärder som kan göras utan större 
investeringar eller omfattande resurser. Mycket handlar om beteende inte minst hur 
anläggningen styrs när ”anläggningen inte producerar” vilket i vissa 
produktions/driftssituationer kan vara en betydande del av den totala 
energiförbrukningen.  

Inom drift och underhållsorganisationerna analyseras löpande effektiviteten på pumpar, 
fläktar, kompressorer och annan processutrustning för att upptäcka slitage försmutsning 
etc. så att lämpliga åtgärder kan sättas in i samband med planerat underhåll. I samband 
med översyn av belysning för lokaler, vägar och lagerytor planläggs utbyte av äldre 
belysningsarmaturer till moderna LED-armaturer, för åren 2014–2018 har utbytet 
medfört en årlig besparing på ca 3 GWh.  

Återvunnen energi 

Företaget följer löpande teknikutvecklingen för energiåtervinning för de olika 
tillverkningsprocesserna. Huvudregel är att restenergiströmmar så långt det är 
tekniskt/ekonomiskt möjligt ska återföras till produktionen, när så inte är möjligt 
övervägs andra alternativ så som exempelvis värmeproduktion. Inför kommande 
omställning till ljusbågsugn genomförs en utredning i syfte att identifiera nya 
restenergiströmmar samt att bedöma vad som är tekniskt, ekonomiskt samt 
säkerhetsmässigt möjligt att utvinna.  
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11.9.3.2. Nollalternativ 
Vid dagens malmbaserade ståltillverkning uppstår ett flertal processgaser varav de 
viktigaste är masugnsgas och koksugnsgas, vilket också är basen för verksamhetens 
nuvarande energiförsörjning. Merparten av den tillförda energin som behövs för att 
producera dessa gaser kommer från fasta bränslen i form av kol och koks. 
Nollalternativet innebär ett något högre behov av tillförda bränslen och el jämfört med 
nuläget eftersom produktionen är högre vid tillståndsgiven produktion än i nuläget. 

11.9.3.3. Framtida verksamhet  
När ljusbågsugnen har ersatt befintliga processer (koksverk, masugnar, LD) kommer 
behovet av fasta bränslen att reduceras betydligt. Till ljusbågsugnen används endast en 
mindre andel fasta bränslen (kol eller motsvarande) för energitillskott och 
processoptimering. 

Den planerade ljusbågsugnen drivs huvudsakligen med el och SSABs förbrukning av 
elkraft kommer att öka betydligt när tillverkningen av stål utförs med ljusbågsugnen. 
Som nämnts tidigare kommer en separat kraftledning att behöva byggas för att 
säkerställa elförsörjningen till ljusbågsugnen. SSAB kommer även efter omställningen 
att ha ett stort behov av energi för värmning i samband med produktionen av stål och 
plåt. Merparten av befintliga värmningsprocesser kommer även fortsättningsvis att 
kräva förbränningstekniska lösningar bland annat eftersom det i dagsläget inte kan 
garanteras tillräcklig med tillgänglig effekt i elnätet. Detsamma gäller för framtida 
tillkommande värmningsugnar för plåt. För att täcka bortfallet av energi när företagets 
processgaser försvinner planerar SSAB att konvertera sina förbränningsanläggningar så 
att dessa klarar av att använda energigas som bränsle. I och med konverteringen till 
energigas skapas förutsättningar att enkelt kunna övergå till biogas när de rätta 
förutsättningarna ges, inledningsvis kommer dock gasen att i huvudsak bestå av 
naturgas (från LNG-terminalen). 

I Figur 54 visas SSABs energianvändning uppdelat på energislag, fasta- (kol och koks), 
el, inköpt primärenergi (eldningsolja, gasol, energigas). Figuren ger en uppskattning av 
förhållandet mellan de olika energislagen vid malm- och ljusbågsugnsbaserad 
tillverkning.  
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Figur 54. Diagrammet visar energibehovet för olika energislag efter omställning vid tillverkning med 
ljusbågsugn samt malmbaserad process (tillståndsgiven volym 1,9 Mton prima ämnen).  

Efter omställningen till ljusbågsugnsbaserad ståltillverkning kommer SSABs 
förutsättningar att vara fjärrvärmeleverantör till Oxelösunds kommun (OEAB) att 
förändras. Diskussioner har därför påbörjats i syfte att försöka hitta en gemensam 
lösning på hur ett fjärrvärmesamarbete skulle kunna se ut i framtiden.   

11.9.4. Förslag till åtgärder 
Utöver det ovan beskrivna fortlöpande arbete som bedrivs för energieffektivisering 
inom företaget, har SSAB, inom ramen för det nya tillståndet föreslagit att en 
energihushållningsplan ska tas fram till tillsynsmyndigheten. Av planen ska framgå 
vilka åtgärder som är tekniskt möjliga att genomföra, samt kostnaderna och 
energibesparingen för dessa. Åtgärdsplanen ska därefter revideras fortlöpande.  
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11.10. Risker för människa och miljö 
Genom att ersätta den malmbaserade processen med en ljusbågsugn kommer 
majoriteten av de farliga ämnen som hanteras inom verksamheten i dagsläget inte längre 
att förekomma på området. Därmed kommer de risker som är förknippade med dessa 
farliga ämnens påverkan på människors hälsa och naturmiljön att elimineras. 
Riskpåverkan från den tillkommande hanteringen av energigas bedöms vara betydligt 
mindre än den totala riskpåverkan från de ämnen som hanteras/används idag och som 
kommer att tas bort. Den totala risknivån inom och i anslutning till SSABs verksamhet i 
Oxelösund kommer därigenom att sänkas markant jämfört med nuläge och 
nollalternativ. 

11.10.1. Bedömningsgrunder och metod 
Riskutredningar har tagits fram för verksamheten (WSP, 2019). SSAB har tagit fram en 
säkerhetsrapport avseende 2019 med bilagor som omfattar kommande förändringar, 
vilken bifogas ansökan (Bilaga C). Risker har studerats för nuläget, framtida 
verksamhet, övergångsperioden, byggskedet och för följdverksamheter/kumulativa 
effekter. Risker har studerats dels för människors liv och hälsa och dels för miljö. 
Beskrivningar av verksamhetens risker är, om inget annat anges, hämtade från dessa 
underlagsutredningar. För mer detaljerad information hänvisas till dessa utredningar. 

I detta avsnitt beskrivs översiktligt den metod som tillämpats för att identifiera, bedöma 
och värdera de risker som beaktas inom ramen för denna MKB. Då verksamheten 
omfattas av kraven i Sevesolagstiftningen så är metodiken hämtad från verksamhetens 
säkerhetsledningssystem (SSAB, 2019). I riskutredningarna tillämpas semi-kvantitativa 
metoder för riskuppskattning och riskvärdering. De semi-kvantitativa metoderna 
innehåller delvis numeriska riskmått, som inte behöver vara precisa utan kan beteckna 
storleksordningar för att jämföra olika alternativ. För bedömning av frekvensen för att 
respektive identifierad risk utfaller används bedömningskriterier där den uppskattade 
frekvensen delas in i en femgradig skala, se Tabell 23. För bedömning av skada på 
människors liv och hälsa och/eller naturmiljön om respektive risk utfaller används också 
en femgradig skala, se Tabell 24, som sträcker sig från lindriga obehag till flera 
dödsfall, respektive från knappt påvisbar skada på naturmiljön till mycket allvarlig 
miljöskada i över fem år. 
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Tabell 23. Sannolikhets- och frekvensklasser. 

Sannolikhet/frekvens 

Klass  Sannolikhet Frekvens 

1 Mycket osannolikt Mindre än 1 gång per 1000 år 

2 Osannolik Kan hända 1 gång per 100 - 1000 år 

3 Ganska sannolik Kan hända 1 gång per 10 - 100 år 

4 Sannolik Kan hända 1 gång per 1 – 10 år 

5 Mycket sannolik Kan hända mer än 1 gång per år 

 

Tabell 24. Skadeklasser. 

Skada (Konsekvens)  

Klass Liv och Hälsa Miljö 

1 Små Övergående lindriga obehag Inga påvisbara skador vid 
händelsetillfället 

2 Lindriga Enstaka skadade Mindre miljöskada och/eller snabb 
nedbrytning, inga påvisbara skador 
efter en vecka 

3 Stora Enstaka svårt skadade Begränsad miljöskada och/eller 
påvisbara skador upp till ett år efter 
händelsen 

4 Mycket stora Enstaka dödsfall el flera skadade Allvarlig miljöskada och/eller 
påvisbara skador 1–3 år efter 
händelsen. 

5 Katastrofala Flera dödsfall el fler svårt skadade Mycket allvarlig miljöskada 
och/eller påvisbara skador i mer än 5 
år. 

 

Efter att riskerna tilldelats en sannolikhets- och konsekvensklass presenteras de i en 
riskmatris, se Figur 55, där färgskalan normalt sett innebär att risker som hamnar i vitt 
fält är acceptabla, risker i rosa fält är acceptabla om rimliga åtgärder har beaktats och 
risker i rött fält är oacceptabla.  



 

 

 

 MKB  
  SSAB Oxelösund 
 2019-09-25 s 154 (196) 

 

Figur 55. Riskmatris som illustrerar den relativa risknivån i respektive fält som frekvensen x skadan. 

Ovanstående metodik har även kompletterats med scenarioanalys i säkerhetsrapporten 
och olycksfjärilsmetodik gällande miljörisker. Metoderna syftar till att fördjupa 
analysen utifrån behov och respektive metodik beskrivs i respektive rapport.  

11.10.2. Förutsättningar 
Vid SSABs anläggning i Oxelösund hanteras i nuläget stora mängder farliga ämnen, 
vilket innebär att verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och även är klassad 
som en farlig verksamhet enligt 2:4 i lag (2003:778) om skydd mot olyckor. I Figur 56 
visas var i processen som farliga ämnen bildas och hanteras samt var den huvudsakliga 
användningen av eldningsolja sker. Utöver nedanstående ämnen förekommer också 
andra farliga ämnen så som exempelvis gasol och svavelsyra. 

 

Figur 56. Processbeskrivning med förekomst av farliga ämnen i nuläget. 

Nedan sammanfattas den övergripande strukturen för SSABs säkerhetsarbete samt 
risker till följd av verksamheten. 
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11.10.2.1. Övergripande struktur för SSABs säkerhetsarbete 
SSABs övergripande mål för säkerhetsarbetet är att inga storskaliga kemikalieolyckor 
ska inträffa. Företagets arbete för att förhindra och begränsa allvarliga kemikalieolyckor 
är väl inarbetat och bedrivs på flera nivåer. Riskreducerande åtgärder är såväl före-
byggande som begränsande, och omfattar både tekniska och organisatoriska åtgärder. 

SSAB har ett befintligt handlingsprogram53 innehållande mål och allmänna handlings-
principer för risk- och säkerhetsarbetet, vilka tillämpas i verksamhetens genom ett 
säkerhetsledningssystem (Bilaga C.1 till Ansökan). Säkerhetsledningssystemet omfattar 
styrande dokument för hur risk- och säkerhetsarbetet ska bedrivas, bland annat avseende 
ansvar, utbildning, uppföljning, metodik samt dokumentation.  

SSABs arbete med att avgränsa, ingripa, vidta åtgärder samt begränsa konsekvenserna 
på människa och miljö i händelse av en allvarlig olycka redovisas i den interna planen 
för räddningsinsatser (Bilaga C.2 till Ansökan). SSAB har en intern räddningstjänst om-
fattande insatsledare, styrkeledare, brandmän samt larmcentral, vilka arbetar dygnet runt 
365 dagar om året och utifrån definierade ansvarsområden. Vid större händelser eller 
kriser sammankallas Plan för Särskild Händelse (PSH), som utgör stabsfunktion för 
övergripande frågor samt motpart till motsvarande krisorganisation inom Oxelösunds 
kommun i de fall en sådan har sammankallats.  

11.10.3. Konsekvenser av verksamheten 
I nedanstående stycken beskrivs slutsatser från gjorda riskutredningar gällande möjlig 
skada på människors liv och hälsa och/eller naturmiljön. 

11.10.3.1. Nuläge 
Det är i huvudsak produktionen av stenkolstjära som medför att SSABs anläggning i 
Oxelösund faller under den högre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen. Nedan 
beskrivs de huvudsakliga riskerna förknippade med stenkolstjära samt med övriga 
farliga ämnen som produceras alternativt hanteras inom verksamheten. De farliga 
ämnen som inte omnämns nedan förekommer endast i begränsad mängd, alternativt att 
utsläpp endast förväntas medföra begränsad skada. Informationen är huvudsakligen 
hämtad från SSABs säkerhetsrapport (SSAB, 2019). 

Stenkolstjära bildas som biprodukt i koksugnarna, mellanlagras i cisterner och skeppas 
sedan ut med fartyg. Stenkolstjära är cancerogen, allergen, fototoxisk och är dessutom 
giftig för människor och vattenlevande organismer. Ingående föreningar är relativt 
svårnedbrytbara och bioackumulerande och kan spridas långt i miljön innan 
nedbrytning sker. Den huvudsakliga risken kopplad till stenkolstjäran är större läckage 
som når mark och vatten, alternativt antänds och medför större brand. Ett större läckage 
kan medföra betydande påverkan på naturmiljön under en längre tid. Ett utsläpp som 
antänds kan medföra personskador och dödsfall inom anläggningen. 

 
53 Inarbetat i Säkerhetsrapporten, Bilaga C till Ansökan. 
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Masugnsgas (processgas) bildas i masugnen och används i masugnens varmapparater, 
koksverkets koksugnar samt till energiproduktion vid kraftverket. När den inte kan 
utnyttjas facklas den bort. Masugnsgas utgör en fara dels genom att den är brännbar och 
dels genom sin giftighet (innehåller höga halter kolmonoxid). Läckage av Masugnsgas, 
alternativt inläckage av luft i gassystemet kan ge brand och/eller explosion. Läckage 
kan påverka människor både inom och utom anläggningen men förväntas inte ge någon 
bestående miljöpåverkan (utöver ett visst bidrag till växthuseffekten). 

Koksugnsgas (processgas) produceras i koksverket vid framställning av koks och kan 
användas som bränsle i hela verksamheten, överskott facklas bort. Koksugnsgas utgör 
en fara dels genom att den är brännbar och dels genom sin giftighet (innehåller höga 
halter kolmonoxid och svavelväte). Läckage av koksugnsgas, alternativt inläckage av 
luft i gassystemet kan ge brand och/eller explosion. Läckage kan påverka människor 
både inom och utom anläggningen men förväntas inte ge någon bestående 
miljöpåverkan (utöver ett visst bidrag till växthuseffekten). 

LD-gas (processgas) är avgaser som bildas vid framställning av stål från flytande råjärn 
och facklas bort. Gasens sammansättning varierar med var i processen den befinner sig, 
men de huvudsakliga beståndsdelarna är kväve, väte, koldioxid och kolmonoxid. LD-
gasen utgör en fara dels genom att den är brännbar och dels genom sin giftighet. 
Läckage av LD-gas, alternativt inläckage av luft i avgassystemet kan ge brand och/eller 
explosion. Läckage kan påverka människor inom stålverket men förväntas inte ge någon 
bestående miljöpåverkan (utöver ett visst bidrag till växthuseffekten). 

Bensen avskiljs från koksugnsgasen, mellanlagras i cisterner och skeppas sedan ut med 
fartyg. Den huvudsakliga risken kopplad till bensen är större läckage som når mark och 
luft, alternativt antänds och medför större brand. Råbensen är toxisk för 
vattenorganismer men bryts lätt ner och bioackumuleras inte. Bensen är även lättflyktigt 
och giftigt. Ett större läckage kan medföra akut toxisk påverkan på växter och djur på 
land och i vattnet, men den giftiga effekten är relativt snabbt avtagande. Ett utsläpp som 
antänds kan medföra personskador och dödsfall inom anläggningen. 

Gasol levereras med både järnväg och lastbil till SSABs anläggning och används till 
bland annat skärning och skrotbearbetning. Gasol är en mycket brandfarlig gas, de 
risker som kan uppstå för anställda, övriga personer inom verksområdet samt 
omgivning är brand eller explosion orsakad av utläckande gasol. Ingen effekt förväntas 
på naturmiljön om inte gasolen antänds (utöver ett visst bidrag till växthuseffekten). 

Eldningsolja levereras till SSABs centrallager med tankbil och lagras centralt i två 
cisterner. Från dessa cisterner pumpas oljan till dagoljetankar samt till valsverket och 
används som sekundärbränsle. Risken vid läckage av eldningsolja är att den är het när 
den transporteras och lagras, vilket medför risk för brännskada. Eldningsolja är även 
giftig och miljöfarlig, men de mer trögflytande typerna av eldningsolja behöver vara 
uppvärmda för att vid ett utsläpp kunna nå recipient. Ett större utsläpp som når recipient 
kan medföra långvarig och svårsanerad miljöpåverkan. 
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Kontaminerat släckvatten: Vatten från en släckinsats, som inte förångas bildar ett mer 
eller mindre kontaminerat släckvatten. Kontaminerat släckvatten kan medföra skador på 
den omgivande miljön då det innehåller föroreningar i form av restprodukter från 
bränslet, kemikalier från brandplatsen och ibland även tillsatser i släckvattnet som till 
exempel skumvätska. Kontaminerat släckvatten kan ge upphov till akut toxisk effekt på 
miljön om en större mängd når recipienten samtidigt. Kontaminerat släckvatten kan 
även föra med sig svårnedbrytbara och bioackumulerande föreningar. 

Identifierade risker 
När det gäller nuläget har ett flertal risker avseende liv och hälsa samt miljö kopplat till 
ovan nämnda farliga ämnen uppskattats samt analyserats med scenarioanalys i 
säkerhetsrapporten och olycksfjärilsmetodik i miljöriskbedömningen. 

När det gäller risker som kan medföra skador på människors liv och hälsa är dessa i 
första hand förknippade med: 

• Brand och/eller explosion med brandfarlig gas (masugnsgas, koksugnsgas, LD-
gas, gasol) 

• Utsläpp och/eller brand med eldningsolja 
• Utsläpp och/eller brand med bensen 

När det gäller risker som kan medföra skada på naturmiljö har följande scenarier 
beaktats:  

- Utsläpp av stenkolstjära 
- Utsläpp av bensen 
- Utsläpp av eldningsolja 
- Utsläpp av kontaminerat släckvatten 
- Utsläpp av brandfarlig vätska vid transport utanför området 

I säkerhetsrapporten konstateras att det finns såväl förebyggande som skadebegränsande 
åtgärder för samtliga risker som studerats.  

11.10.3.2. Nollalternativet 
Ur risksynpunkt bedöms det inte föreligga någon signifikant skillnad mellan nuläge och 
nollalternativet. Nollalternativet har en ökad produktion jämfört med nuläget vilket 
innebär att t.ex. mängden gas (masugnsgas, koksugnsgas) ökar, men dock inte i sådan 
omfattning att riskvärderingen bedöms påverkas. Detta till följd av att de flesta 
riskbedömningar som upprättats för nuläget tar höjd för den produktion som 
verksamheten har tillstånd för.  

11.10.3.3. Framtida verksamhet 
Efter etablering av ljusbågsugnen kommer energigas att levereras via rörledningar från 
planerad LNG-terminal i Oxelösunds Hamn. I och med konverteringen till energigas 
skapas förutsättningar att i framtiden kunna övergå till biogas, inledningsvis kommer 
dock gasen att i huvudsak bestå av naturgas. LNG, som förångas direkt vid utsläpp, 
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innebär en stor brand- och explosionsrisk vid läckage i ett slutet utrymme, men sprids 
snabbt ut om utsläpp sker till luften. En kvantitativ riskanalys (QRA) som är utförd av 
Cowi (Tomislav & Pedersen, 2018) visar att inga risker (brand, gasmoln eller 
explosionskrafter) kan sprida sig till SSAB.  

Då energigasen ersätter befintliga brandfarliga och explosiva gaser (koks- och 
masugnsgas) sker ingen förändring avseende energimängd gas inom SSABs anläggning. 

Ljusbågsugnen kommer att ersätta den befintliga malmbaserade processen (koksverk, 
masugnar, LD-konverter samt biproduktverk) för framställning av stålämnen. Detta 
medför med andra ord att stenkolstjära, masugnsgas, koksugnsgas, LD-gas och bensen 
inte längre kommer att förekomma inom verksamheten. De risker som förknippas med 
dessa farliga ämnen och som beskrivs under rubriken Nuläge ovan, kommer således att 
elimineras. Risker förknippade med gasol, släckvatten och eldningsolja kommer att 
kvarstå (mängden som hanteras/används minskar dock kraftigt) och i vissa fall minska 
(t.ex. risker med eldningsolja). Vissa risker kan tillkomma till följd av ljusbågsugnen, 
till exempel måste det säkerställas att explosioner inte kan inträffa. 

Den framtida verksamheten innebär förändringar i trafikflödet. Den framtida 
verksamheten innebär att den totala mängden transporter ökar, d.v.s. antalet dagar som 
transporter genomförs på ökar. Däremot ökar inte antalet transporter per dag. En 
trafikutredning (WSP, 2019b) som avser trafiken utanför SSABs verksamhetsområde 
har gjorts där det konstateras att förändringarna i trafikflödet dock inte medför en 
betydande riskökning. 

11.10.4. Samlad bedömning 
Nedan följer en samlad bedömning avseende risker med potentiella skador på 
människors liv och hälsa respektive risker med potentiella skador på naturmiljön samt 
exempel på riskreducerande åtgärder som bör beaktas.  

11.10.4.1. Risker avseende liv och hälsa 
Gällande nuläget/nollalternativet: 

– Ur säkerhetsrapporten kan konstateras att den aktuella risknivån vid SSAB 
bedöms vara acceptabel, varvid denna risknivå utgör en lämplig relativ risknivå 
att jämföra övriga skeden med.  

Gällande framtida verksamhet: 

• Risknivån efter omställningen bedöms bli signifikant lägre jämfört med nuläget 
eftersom många av de farliga ämnen som i nuläget hanteras inom anläggningen 
försvinner eller minskar. Tillkommande risker behöver beaktas, men bedöms 
vara hanterbara genom att lämpliga åtgärder vidtas. 

I nedanstående tabell sammanfattas hur den samlade risknivån avseende risker för liv 
och hälsa påverkas jämfört med nuläget.  
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Tabell 25. Sammanfattande jämförelse mellan skedena avseende risknivån för risker med konsekvenser för liv 
och hälsa.54 

Skede Sannolikheten för en 
betydande olycka 

Skadan på liv och hälsa om en 
betydande olycka sker 

Nuläge/nollalternativ   
Övergångsperiod   
Framtida verksamhet   

 

Förslag till åtgärder avseende risker med skador för människors liv och hälsa 

Gällande nuläge: 

• SSAB bedriver i dagsläget ett välfungerande säkerhetsarbete i enlighet med 
antagen säkerhetsrapport och säkerhetsledningssystem och de åtgärder som 
kontinuerligt föreslås i de riskbedömningar som tas fram ska beaktas i enlighet 
med befintlig instruktion (SSAB, 2019) 

Gällande framtida verksamhet: 

• Vad gäller ljusbågsugnens konstruktion samt hanteringen av denna antas den 
vara på sådant vis att risken för att vatten eller vattenånga kommer i kontakt med 
smält stål minimeras. Då konsekvenserna av denna risk kan bli stor bör 
riskkällorna undersökas vidare för att säkerställa att sannolikheten för att en 
olycka inträffar är acceptabel. I samband med vidare undersökningar bör 
kylsystem design med spraykylning beaktas. 

• Vad gäller farliga ämnen och avvikande material (slutna kärl, brand- och 
explosionsfarliga ämnen eller ammunitionseffekter) som förekommer i skrot kan 
riskerna kopplade till detta minskas genom tydliga avtal med leverantören. Även 
löpande kontroller bör genomföras där personal visuellt kontrollerar material 
som köps in.  

• Risker relaterade till skrotkorgen kan reduceras genom tydliga rutiner för 
påfyllnad och förflyttning av skrotet. Plats för lastning av skrotkorgen bör väljas 
med riskerna som har identifierats i åtanke.  

• Vad gäller dammexplosioner har befintligt test påvisat att aktuellt typ av stoft ej 
är brännbart eller explosivt, vilket innebär att dammexplosioner ej ska kunna 
inträffa vid ljusbågsugnen och riskreducerande åtgärder därför inte är 
nödvändiga. I nuläget finns dock få tester på motsvarande stoft så om det 
systematiska säkerhetsarbete som bedrivs vis SSAB i framtiden skulle indikera 

 
54 Övergångsperioden hanteras i kapitel 12 och där framgår att risknivån kommer att vara förhöjd under delar av övergångsperioden 

jämfört med nuläget till följd av att ytterligare riskkällor adderas till de befintliga. Detta innebär inte att risknivån är oacceptabel, 
utan endast att den är något högre jämfört med nuvarande risknivå. Ett antal riskreducerande åtgärder föreslås. 

Upphör   
Minskar  
Ökar       
Oförändrat  
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ett behov av att bedöma stoftet som bildas vid ljusbågsugnen så ska ett nytt test 
genomföras.  

• Naturliga omgivningsfaktorer ska beaktas i samband med utformningen av 
ljusbågsugnen för att undvika att risker kopplade till dessa faktorer missas. 

För att säkerställa fortsatt gott säkerhetsarbete kan även följande förslag 
beaktas: 

• Upprätta nya rutiner och uppdatera befintliga rutiner för arbete som påverkas av 
omställningen. 

• Säkerhetsutbildningar för personal som påverkas av omställningen. 
• Intern räddningstjänst utbildas i syfte att kunna hantera tillkommande risker. 
• Gränssnitt för den nya anläggningsdelen utformas på ett tydligt sätt för att 

minimera risken för mänskliga fel 

11.10.4.2. Risker avseende skador på naturmiljön 
I och med den planerade avvecklingen av den malmbaserade stålproduktionen och 
övergången till järn- och skrotbaserad stålproduktion minskar miljöriskerna vid SSAB i 
Oxelösund kraftigt. Detta till följd av att de miljöfarliga ämnen stenkolstjära, bensen 
och eldningsolja 1 och 5 fasas ut.  

För samtliga skeden gäller att inget identifierat miljöriskscenario bedöms vara 
oacceptabelt. Endast scenariot med vätskebaserat utsläpp (t.ex. kontaminerat 
släckvatten) bedöms vara av sådan karaktär att verksamheten ska ta fram en 
handlingsplan och se över hur risken för spridning via dagvattensystemet kan 
minimeras. I nuläget saknas avstängningsmöjligheter, vilket medför att utsläpp kan nå 
recipienten, Östersjön, om utsläppet är tillräckligt omfattande. Alternativen till att 
reducera risken bedöms vara flera och en handlingsplan bör utreda dessa vidare. 

Givet att föreslagna åtgärder beaktas bedöms SSAB bedriva ett erforderligt risk- och 
säkerhetsarbete avseende miljörisker.  

Sammanfattningsvis kan sägas att risknivån avseende miljörisker mellan de olika 
skedena som miljökonsekvensbeskrivningen omfattar förändras positivt och den 
framtida verksamheten innebär en markant förbättring av den samlade risknivån 
avseende miljörisker. 

Förslag till åtgärder avseende risker med skador på naturmiljön 

– Det bedöms relevant att se över hur verksamheten kan minimera risken för 
spridning av ett vätskebaserat utsläpp via dagvattensystemet. Alternativen till att 
reducera risken bedöms vara flera och en handlingsplan bör utreda dessa vidare. 
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Övriga åtgärder som bör utredas vidare som en naturlig del i planeringen för och 
utformningen av den nya verksamheten rör: 

• Påverkan från extremväder 
• Uppdatering av säkerhetsledningssystemet 
• Påverkan från fordonstrafik 

11.11. Klimatanpassning  

Verksamhetsområdet ligger inte i riskzonen för översvämning vid stigande havsnivåer 
och skyfall kan hanteras genom genomtänkt höjdsättning i kommande planering av 
byggnader och användning av markyta. 

11.11.1. Bedömningsgrunder 
Boverket, ansvarig myndighet för bebyggd miljö inom klimatanpassning, arbetar under 
2018 och 2019 med att utveckla allmänna råd för bedömning av risken för över-
svämning. I ”PBL Kunskapsbanken – en handbok om plan- och bygglagen” (Boverket, 
2018) anges att ny sammanhållen bebyggelse, större riskobjekt eller bebyggelse med 
samhällsviktig verksamhet bör lokaliseras till områden som inte hotas av översvämning. 
Detta gäller även enstaka verksamheter eller industriområden med risk för stor 
miljöpåverkan vid översvämning. Dessa verksamheter bör som grundregel lokaliseras 
över beräknad högsta nivå för sjöar och hav. För skyfall gäller att ny sammanhållen 
bebyggelse och bebyggelse med samhällsviktig verksamhet ska planläggas så att den 
årliga sannolikheten för skada vid översvämning är mindre än 1/100. Effekten av ett 
förändrat klimat under bebyggelsens förväntade livslängd behöver beaktas avseende 
båda översvämningstyperna.  
 
Vissa länsstyrelser i Sverige, däribland Stockholms Län, har tagit fram egna 
rekommendationer rörande risk för översvämningar. En rekommendation av 
Länsstyrelsen i Stockholms län (2015) som rör grundläggningsnivåer55 längs Östersjö-
kusten anger att ny sammanhållen bebyggelse och samhällsfunktioner av betydande vikt 
behöver placeras på en höjd av minst +2,70 meter (RH 2000). Den verksamhet som 
bedrivs och planeras inom planområdet liksom kommunikationer inom och i närheten 
utgör viktiga samhällsfunktioner. Den angivna nivån inbegriper ett 100-årsvattenstånd 
beräknat för en global höjning av havet på 1 meter till år 2100 justerat för lokal land-
höjning (+1,75 m). I beräkningen ingår en säkerhetsmarginal som omfattar påverkan av 
vågpåslag samt viss ytterligare fortsatt havsnivåhöjning efter år 2100.  

  

 

55 Med grundläggningsnivå menas den lägsta punkten för grundkonstruktionen. 
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Länsstyrelsen i Södermanland har inga egna aktuella rekommendationer för lägsta 
grundläggningsnivå, men hänvisar på sin hemsida till rekommendationerna för 
Östersjökusten i Stockholms län (Länsstyrelsen Södermanlands län, 2019).  

Därmed bedöms dessa rekommendationer vara applicerbara även på Östersjökusten vid 
Södermanlands län. 

11.11.2. Förutsättningar 
 
Det finns många olika aspekter att ta hänsyn till för att möta de förändringar som väntas 
uppträda i ett förändrat klimat. En viktig aspekt för kustnära och låglänta områden rör 
risken för översvämning. 

Definitionen av översvämning innebär att vatten täcker ytor utanför den naturliga 
gränsen för sjö, vatten eller hav. Det finns flera olika typer av översvämningar, varav de 
vanligast förekommande i Sverige innefattar översvämning av sjöar och vattendrag, 
eller översvämning till följd av skyfall. I framtiden kan det även uppstå 
översvämningsrisker längs kustzoner till följd av stigande havsnivåer som är en effekt 
av klimatförändringarna.  

Oxelösundsområdet är på grund av sitt kustnära läge potentiellt utsatt för 
översvämningsrisker på grund av havnivåhöjning, men även till följd av kraftiga skyfall 
i ett framtida förändrat klimat.  

SSABs verksamhetsområde är av relativt platt karaktär och utgörs till största delen av 
hårdgjord mark och industriytor. Höjdsättningen i området i nuläget varierar i stort 
mellan 1-30 meter (RH2000). Lägst är nivåerna i anslutning till Stålhamnen i det 
område som används som lagerytor för hamnverksamheten.  

I Figur 57 visas höjdförhållandena vid de platser som i nuläget understiger +3,0 m 
(RH2000). Dessa är särskilt utsatta i fråga om kustöversvämning till följd av framtida 
höjda havsvattenstånd. Framtida höjdförhållanden i området är ännu ej fastställda.  
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Figur 57. Befintlig höjdsättning i verksamhetsområdet (höjder understigande +3,0 m (RH2000)). 

11.11.3. Konsekvenser av verksamheten 
Bedömning av regional påverkan av framtida skyfall och extrema havsvattenstånd har 
gjorts för Oxelösundsområdet senast 2013 i rapporten Riskbild 2 Södermanland 
(Länsstyrelsen Södermanlands län, 2013). I rapporten har bland annat karaktäristiska 
vattenstånd för Oxelösund beräknats, vilka anges i Tabell 26 nedan.  

Tabell 26. Karaktäristiska vattenstånd längs Östersjökusten (Oxelösundsområdet). Höjd i meter (RH2000), 
korrigerat med den lokala landhöjningen. 

 Medelvattenstånd  
(MW) 

Återkomsttid 100 år  
(HHW 100) 

År 2012 0,08 1,05 
År 2100 0,73 1,67 

 

Vid bedömningen av översvämningsrisk i framtiden tar man hänsyn till extrema 
vattenstånd för det specifika området, så kallade högsta beräknade vattenstånd (HHW). 
Dessa beräknas med hjälp av en klimatmodell för en händelse med en viss återkomsttid, 
vanligtvis 100 år. Det så kallade 100-årsvattenståndet avser på så vis det högsta 
vattenstånd som kan förväntas under en period på 100 år. Vid bedömningen av hur 
extrema havsvattenstånd påverkar ett område behöver man förutom det uppmätta 100-
årsvattenståndet även ta hänsyn till tilläggseffekter i form av vind- och våguppstuvning.  
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Oxelösund bedöms exempelvis utifrån sin öppna kustlinje vara en plats med 
förutsättningar för större vågor. Dessa tilläggseffekter ligger med som en 
säkerhetsmarginal i Länsstyrelsernas rekommendationer för Lägsta rekommenderade 
grundläggningsnivå.  

Förutom översvämningsrisker till följd av högre havsvattenstånd medför 
klimatförändringarna förändrade nederbördsmönster och ökad förekomst av extrem 
nederbörd i form av skyfall. Översvämningsrisker till följd av skyfall är beroende av 
områdets geografiska förhållanden. 

I Länsstyrelsens rapport Riskbild 2 Södermanland har en så kallad lågpunktsanalys 
gjorts över Oxelösundsområdet, resultatet av den kan ses i Figur 58. I 
lågpunktsanalysen visas rinnstråk som i sin tur beskriver flödesvägar i landskapet vid 
kraftiga regn av typen skyfall. 

 

Figur 58. Lokala flödesvägar för ytavrinning och lågpunkter inom verksamhetsområdet, markerade i blått.  

11.11.3.1. Nuläge 
Av Figur 59 framgår 100-årsvattenstånden för år 2012 och år 2100 utifrån nivåerna 
beräknade av Länsstyrelsen i Södermanlands län (2013). Kartan visar nuvarande 
bebyggelsestruktur och höjdsättning.  
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Figur 59. Översvämmade ytor av 100-årsvattenstånd för år 2012 (+1,05 m) respektive år 2100 (+1,67 m). 
(RH2000) 

100-årsvattenståndet för år 2012 (vilket får ses som nuläge i sammanhanget) har ingen 
märkbar påverkansrisk på industriområdet och dess byggnader. Mest utsatt är området 
närmast kajen, men ingen känslig verksamhet (exempelvis processer/produktion) är 
belägen inom det området. 

Lågpunktskarteringen i Figur 58 visar att de centrala delarna av verksamhetsområdet 
generellt är lägre belägna än omgivningarna i norr och söder. Detta skapar 
förutsättningar för lågpunkter dit vatten avrinner och kan ansamlas vid kraftiga regn. 

Figuren kan alltså tolkas som att de centrala delarna av verksamhetsområdet kan ha 
problem med översvämningsområden vid skyfall. Vid stora skyfall så som 100-årsregn 
kommer översvämningssituationen inom verksamhetsområdet styras av vart de lokala 
lågpunkterna finns, hur stora avrinningsområdena är och om översvämningsvatten kan 
avrinna ytledes. En avrinningsplan för tolkad ytavrinning utifrån höjdkurvor i dagsläget 
visas i Figur 60. 
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Figur 60. Avrinningsplan baserad på terrängmodell baserad på höjdkurvor. Källa: Sweco, 2019 samt Structor 
Uppsala AB. 

11.11.3.2. Nollalternativ  
Risken för översvämningar bedöms vara likvärdig i nollalternativet som i nuläget, 
eftersom utsattheten för klimatförändringar berör samma tidsperiod. 

11.11.3.3. Framtida verksamhet  
Den framtida verksamheten bedöms inte vara utsatt för någon betydande 
översvämningsrisk från havet, varken år 2027 eller gällande 100-årsvattenståndet år 
2100 (se Figur 59). Inga byggnadskonstruktioner understiger lägsta rekommenderade 
grundläggningsnivå (+2,70 m).  

Det område som är mest utsatt för översvämningsrisk från havet är hamn- och 
kajområdet i öster. Ingen känslig verksamhet bedrivs där i nuläget.  

Områdets karaktär med hög andel hårdgjorda ytor och centrala lågpunkter gör det även 
potentiellt utsatt vid skyfall. Då den framtida höjdsättningen i området i detta skede inte 
är klarlagd är det svårt att bedöma hur de planerade åtgärderna i helhet kommer att 
påverka risken för översvämningar. Översvämningsrisken kan dock hanteras genom 
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genomtänkt höjdsättning i kommande planering av byggnader och användning av 
markyta.  

11.11.4. Förslag till åtgärder 
Höjdsättningen i området bör beaktas med hänsyn till lågpunkter vid den fortsatta 
planeringen och projekteringen.  

 MILJÖKONSEKVENSER UNDER 
DRIFTSKEDET - ÖVERGÅNGSPERIODEN 

12.1. Verksamhet under övergångsperioden 
Under en övergångsperiod måste den malmbaserade processen köras parallellt med 
ljusbågsugnen för att produktion av stål ska kunna fortgå under idrifttagande av 
ljusbågsugnen. Under övergångsperioden minskas den malmbaserade produktionen. 
Minskningen sker sannolikt stegvis med beaktande av de produktionsvolymer som är 
möjliga vid kontinuerlig drift av masugnarna samt möjlig ökning i ljusbågsugnen.  
Det bedöms inte troligt att produktionsvolymen av prima ämnen skulle överstiga 1500 
kton i betydande omfattning under en övergångsperiod. Fram till att ljusbågsugnen tas i 
drift är det möjligt med drift av två masugnar. Vid drifttagande av ljusbågsugnen 
kommer sannolikt en masugn att stängas kort därefter56. 

När det närmar sig uppstart av ljusbågsugnen kommer järn- och skrotråvara att börja 
lagras på verksamhetsområdet. Till en början kommer mindre mängder järn- och 
skrotråvara hanteras och sedan mer ju närmare slutet på inkörningsperioden av 
ljusbågsugnen man kommer.  

12.2. Konsekvenser under övergångsperioden 

12.2.1. Klimatpåverkan och utsläpp till luft 
Vid en övergångsperiod där drift sker parallellt med ljusbågsugn och masugn kommer 
utsläppen till luft av koldioxid, kväveoxider och svaveldioxid och partiklar att vara lägre 
än i nollalternativet. Detta beror på att för varje ton producerat stål som växlas över från 
malmbaserat till skrotbaserat stål så minskar mängden restgaser som uppkommer vilket 
begränsar utsläpp av kväveoxider och svavel. Därtill reduceras utsläpp av svavel från 
tappning av masugnsslagg samt granulering av slagg. Utsläpp av stoft minskar också till 
följd av reduceras uppkomst av masugnsgas och utsläpp relaterade till LD-processen. 
Utsläpp av koldioxid och därmed även klimatpåverkan minskar i takt med att 
användningen av kol och koks i produktionen succesivt minskar. 

 
56 Möjligen kan ljusbågsugnen prestandatestas med begränsad produktion under en kort tid med två masugnar i drift. 
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Utsläppen av luft kommer under övergångsperioden alltid vara lägre jämfört med 
nollalternativet och således även nedfall av svavel och kväve. Vid övergångsperioden 
bedöms därför miljökvalitetsnormerna, på samma sätt som i nollalternativet, klaras med 
god marginal. I takt med att koksverk och masugnar avvecklas minskar utsläppen av 
svavelföreningar successivt och så även uppkomst av luktstörningar från dessa. 

Övergångsskedet innebär fortsatt verksamhet med hantering av biprodukter och avfall, 
upplag samt fordonsrörelser som kan ge upphov till damning. Risken för diffus damning 
på grund av fordonsrörelser inom verksamhetsområdet anses ligga på en liknande nivå 
under övergångsskedet jämfört med nollalternativet och vid sökt verksamhet. 

Sammanfattningsvis blir resultatet att i takt med att mängden producerat stål från 
ljusbågsugnen ökar samtidigt som andelen från det malmbaserade systemet minskar, 
kommer utsläppen av koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid och partiklar också att 
minska. Produktion av stål i ett nollalternativ kommer därmed alltid att medföra högsta 
emissioner till luft, medan utsläppen vid drift med endast ljusbågsugnen kommer ge 
upphov till lägst utsläpp. I takt med att den malmbaserade verksamheten avvecklas blir 
konsekvenserna mer och mer positiva jämfört med nuläge och nollalternativ. 

12.2.2. Utsläpp till vatten 
Utsläpp till vatten (utsläpp från masugnarnas gasreningssystem, koksverkets biologiska 
rening) finns kvar vid en övergångsperiod. Inga nya tillkommande avloppsströmmar av 
förorenat processvatten, renat eller orenat, kommer att tillkomma vid övergång till 
ljusbågsugnen. Till följd av att produktionstakten i koksverket och masugnarna är lägre 
än i nollalternativet så är också utsläpp till vatten lägre för de parametrar som påverkas 
av produktionstakt (ex. kväve från masugnarnas gasrening). Utsläpp av övriga 
parametrar bedöms antingen vara oförändrade eller lägre än i nollalternativet. 

Under övergångsperioden sker sammanfattningsvis ingen försämring av status i 
Ålöfjärden jämfört med nuvarande situation eller i jämförelse med nollalternativet. 

Under övergångsperioden kommer omställning av ytor för skrotlagring och hantering 
att påbörjas. Liksom för den framtida verksamheten bedöms den totala volymen av 
dagvatten från industriområdet inte påverkas i betydande omfattning i jämförelse med 
idag. Då bolaget arbetar vidare med åtgärder för befintliga ytor för att minimera 
föroreningar i kombination med åtgärder på nya ytor, bedöms inte den totala 
föroreningsmängden via dagvatten att öka. SSAB planerar på samma sätt som i gällande 
villkor att arbeta vidare med åtgärder och årliga redovisningar av dagvattenplaner. 
Några konsekvenser bedöms inte uppstå med avseende på utsläpp av dagvatten till 
recipient i jämförelse med nuläget och nollalternativet. 
 
För deponierna planeras heller ingen betydande förändring. Under övergångsperioden 
sker fortsatt drift av deponierna. Detta i kombination med fortsatt kontrollprogram av 
lakvatten, medför inga nämnvärda förändringar, jämfört med nuläget och 
nollalternativet, beträffande utsläpp till vatten från deponierna. Inga konsekvenser, 



 

 

 

 MKB  
  SSAB Oxelösund 
 2019-09-25 s 169 (196) 

jämfört med nuläget och nollalternativet, med avseende på utsläpp till vatten bedöms 
därmed uppkomma under övergångsskedet. 

12.2.3. Buller 
På grund av att verksamheterna pågår parallellt kan bullernivåerna från SSAB under 
övergångsperioden öka till omgivningen, jämfört både med nuläge/nollalternativ och 
med den framtida verksamheten. Förekomsten av befintliga bullerkällor kommer att 
vara densamma som i nuläge och nollalternativ under en övergångsperiod med 
anledning av att koksverk, masugnar samt LD-konverter finns kvar. Utöver befintliga 
bullerkällor så tillkommer källor från ljusbågsugnen samt hantering av järn- och 
skrotråvara. Beräkningstekniskt antas således att både bullerkällor kopplade till den 
malmbaserade produktionen såväl som till ljusbågsugnen kan vara i full drift samtidigt. 

Beräkningar avseende övergångsperioden har utförts baserat på de förutsättningar som 
idag råder inom verksamheten tillsammans med den information som SSAB i nuläget 
har tillgång till avseende placering av ljusbågsugnen med tillhörande byggnad, 
filteranläggning (tillhörande ljusbågsugnen), planerade byggnader som ska innehålla 
bland annat nya behandlingslinjer för plåt (värmning, målning, formatering) samt 
antagande om hanteringsytor för järn- och skrotråvara. Slutliga lösningar för exempelvis 
skrothantering har ännu inte projekterats färdigt. 

Värdena representerar de ljudnivåer som kan förekomma i slutet av övergångsperioden 
då skrotverksamheten är fullt utbyggd men den malmbaserade verksamheten inte ännu 
är avvecklad vilket innebär ett värsta möjligt scenario ur bullersynpunkt. I Tabell 18, 
redovisas bidraget från SSABs verksamhet under övergångsperioden (följdverksamheter 
exkluderade). Notera att det är utan de skyddsåtgärder som redovisats i Bilaga B.4.  

Övergångsperioden utan kompletterande skyddsåtgärder bedöms utifrån Structors 
framtagna bedömningsmall, se avsnitt 9.1, innebära stora negativa konsekvenser för 
omgivningen jämfört med nollalternativet. Detta beror dels på höjningen av den 
ekvivalenta ljudnivån men framför allt på ökningen av antalet maxhändelser jämfört 
med nollalternativ i kombination med en omfattande ökning av den maximala ljudnivån 
inom ett stort påverkansområde. I sammanhanget ska dock nämnas att för varje 
immissionspunkt antas att all hantering av järn- och skrotråvara sker i den för 
immissionpunkten värsta placeringen ur bullersynpunkt. Detta innebär att de beräknade 
bullernivåerna sannolikt inte kommer förekomma i samtliga immissionspunkter 
samtidigt utan avser ett så kallat ”värsta fall” i varje immissionspunkt. 

I övergångsperioden kan inte de slutliga lösningarna och bullerskyddsåtgärderna 
implementeras fullt ut. Detta eftersom anläggningen successivt ställs om och succesiva 
omplaceringar sker.  

Bedömningen är dock att bullernivåer som är i paritet med nollalternativet kan uppnås 
men att det under kortare perioder kommer förekomma högre bullernivåer på grund av 
det faktum som förklaras i stycket ovan. Framförallt är det de maximala ljudnivåerna 
som utgör en osäkerhet i bedömningen. 
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SSAB föreslår att bullret från verksamheten under denna tid ska begränsas genom 
villkor så att den ekvivalenta ljudnivån vid bostäder inte överstiger 55 dB(A) under 
dagtid, 50 dB(A) kvällstid, och 50 d(A) nattetid, ej heller får den momentana ljudnivån 
nattetid vid bostäder överstiga 65 dB(A). Angivna värden utgör riktvärden.  

Vid tillämpning av den bedömningsskala som redovisas i avsnitt 9.1 kommer 
övergångsperioden, beaktat att ovanstående villkor kan uppfyllas med hjälp av de 
åtgärder som redovisas i bilaga B.4, periodvis innebära måttliga till stora negativa 
konsekvenser för omgivningen jämfört med nollalternativet. Konsekvenserna för 
närboende kommer att vara olika stora beroende på hur stor avvikelsen är mot dagens 
ljudnivå samt på vilken känslighet som finns hos berörda och hur de upplever ljudet.  

Övergångsperioden innebär att skyddsåtgärder kommer att testas och utvecklas. Det blir 
en iterativ förbättringsprocess med stegvis implementering av bullerskyddsåtgärder där 
så krävs. Ett troligt scenario är att bullerpåverkan är större i början på 
övergångsperioden för att därefter minska. 

För närmare beskrivning av konsekvenser för naturmiljö och rekreation under 
övergångsperioden, se nedan. 

12.2.4. Naturmiljö och rekreation 
Under övergångsperioden ökar bullernivåerna med mängden skrot som ska hanteras och 
kommer under en tid att vara högre än efter omställning. För att hantera bullernivåerna 
ska åtgärder utredas under den parallella driften så att rätt åtgärder kan vidtas utifrån 
vad som är tekniskt och ekonomiskt rimligt. 

Enligt bullerberäkningar påverkas inget av de skyddade fågelområdena av bullernivåer 
över 45 dBA under övergångsperioden, med undantag för en mycket liten del av södra 
Strandstuvikens Natura 2000 som, för det fall inte några åtgärder skulle vidtas, berörs 
av buller upp mot 50 dBA, varför konsekvenserna bedöms bli begränsade och små. 

Vad gäller friluftsliv och rekreation så innebär övergångsperioden en större samlad yta 
på Brannäshalvön som påverkas av ekvivalent buller i ett worst case upp mot 55 dBA, 
jämfört med idag. Trots att ökningen inte är påfallande stor jämfört med nuläge, så 
ändrar bullret karaktär till följd av skrothanteringen, med temporära höjningar av den 
ekvivalenta ljudnivån samt ökad mängd maxhändelser. Den negativa påverkan kommer 
att variera i takt med processen att implementera föreslagna åtgärder.  

Det är svårt att bedöma hur detta kommer upplevas av besökare och vilka 
konsekvenserna blir, men en bedömning är att det kan medföra risk för måttliga 
negativa konsekvenser för områdets rekreativa kvaliteter. Närliggande öar och områden 
kring Stora Trässö, samt del av riksintresseområde för friluftsliv i öster och söder 
närmast verksamhetsområdet, beräknas få bullernivåer upp mot 50 dBA. För 
riksintresset friluftsliv Sörmlands kust och skärgård bedöms konsekvenserna bli små då 
bullernivåerna längre ut i skärgården inte förändras påtagligt jämfört med nuläget, och 
är på förhållandevis låga nivåer. 
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Figur 61. Kartan visar övergångsperioden, utan åtgärder, dvs ett slags ”worst case”. Enligt dessa beräkningar 
påverkas inget av de skyddade områdena av bullernivåer över 45 dBA. Figuren visar nivåerna vid den 
bullrigaste tidsperioden dvs dagtid. Rimligen är det av mindre relevans om det är dagtid eller nattetid för 
fåglar, jämfört med när bullerpåverkan för människor beskrivs.  

12.2.5. Kulturmiljö 
Under övergångsperioden kommer koksverk och masugnar att vara kvar vilket innebär 
att det fortfarande är möjligt att utläsa områdets industrihistoria.  

Gällande påverkan på fornlämningar bedöms övergångsskedet innebära samma 
påverkan som efter omställning. Om den ansökta verksamheten innebär intrång i 
kulturhistoriska lämningar kommer dessa att hanteras enligt kulturmiljölagen 
(1988:950). 

12.2.6. Resurshushållning 
Under ett övergångsskede kommer förbrukningen av råvaror bestå av såväl skrot som 
kol och järnmalm. I takt med att den malmbaserade tillverkningen avvecklas kommer 
förbrukningen av dessa råvaror att minska. 
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Under en övergångsperiod när malmbaserad produktion körs parallellt med 
ljusbågsugnen förekommer avfall som redovisas i Tabell 22 samtidigt men i minskad 
grad för den malmbaserade tillverkningen i takt med att den avvecklas.  

12.2.7. Energianvändning 
Behovet av elkraft kommer att öka så snart ljusbågsugnen tas i drift och tillförd mängd 
fasta bränslen i form av kol och koks kommer att minska i takt med att masugnar och 
koksverk avvecklas. Eventuell överskottsgas från malmbaserade processer som inte 
längre behövs i produktionen efter övergång till naturgas går till kraftverket för 
produktion av ånga, värme eller el. När processgaser från den malmbaserade 
produktionen minskar kommer behovet av energigas succesivt att öka.  

12.2.8. Risker för människa och miljö 
Energigas i form av naturgas via ledningen från LNG-terminal i Oxelösunds Hamn 
kommer att tillkomma även under övergångsperioden. Den totala mängden energi i 
form av energigas förändras dock inte, denna speglar enbart hur mycket stål som 
produceras. Under övergångsperioden kommer dessutom produktionen av stål att vara 
lägre varvid mängden energi också blir lägre, vilket påverkar riskbilden positivt.  

Som nämnts i avsnitt 11.10.3 har en trafikutredning (WSP, 2019b) som avser trafiken 
utanför SSABs verksamhetsområde genomförts för framtida verksamhet. I denna 
konstateras att förändringarna i trafikflödet inte medför en betydande riskökning. Detta 
gäller även för övergångsperioden. 

Ljusbågsugnen kommer att verka parallellt med den befintliga malmbaserade processen 
(koksverk, masugnar, LD-konverter samt biproduktverk) för framställning av 
stålämnen. Detta medför att vissa risker tillkommer till följd av de parallella 
verksamheterna, exempel på en sådan risk är dominoeffekter mellan de båda 
produktionssätten (se vidare avsnitt 14.4.4). 

Nedan följer en samlad bedömning avseende risker med potentiella skador på 
människors liv och hälsa respektive risker med potentiella skador på naturmiljön samt 
exempel på riskreducerande åtgärder som bör beaktas.  

12.2.8.1. Samlad bedömning gällande risker avseende liv och hälsa 
• Risknivån kommer att vara förhöjd under delar av övergångsperioden jämfört 

med nuläget till följd av att ytterligare riskkällor adderas till de befintliga. Detta 
innebär inte att risknivån är oacceptabel, utan endast att den är något högre 
jämfört med nuvarande risknivå.  

• För att hantera detta faktum föreslås ett antal riskreducerande åtgärder som ska 
beaktas i samband med upprättandet av mer detaljerade riskbedömningar 
avseende övergångsperioden när de tekniska förutsättningarna för detta skede är 
fastslagna. Dessa riskbedömningar ska följa befintlig instruktion i SSABs 
säkerhetsledningssystem (SSAB, 2019). 
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Om de redovisade riskreducerande åtgärderna beaktas och implementeras innan och 
under övergångsperioden bedöms risknivån avseende människors liv och hälsa vara 
fullt ut hanterbar. 

Förslag till åtgärder avseende risker med skador för människors liv och hälsa 

• De riskreducerande åtgärderna som är av teknisk karaktär bör i första hand 
fokuseras på den nya produktionen med ljusbågsugn, se föreslagna åtgärder 
under avsnitt 11.10.4. 

• Det bedöms även kunna bli aktuellt med tekniska åtgärder avseende transporter 
inom anläggningen under övergångsperioden, exempel är markerade körbanor, 
påkörningsskydd osv.  

• I den framtagna trafiksäkerhetsutredningen (WSP, 2019b) har en del 
felaktigheter i trafikregleringen och förvuxen undervegetation uppmärksammats. 
Dessa är viktiga att rätta till av kommunen och fastighetsägare för att fullt ut 
uppnå och vidmakthålla god trafiksäkerhetsstandard på gatunätet i området. I 
rapporten konstateras vidare att utredaren inte kan se något hinder i 
omställningen av SSABs metallurgi till ljusbågsugn med därtill hörande 
transporter av metallskrot samt att detta inte skulle bedömas medföra försämrad 
trafiksäkerhet.  

• De organisatoriska och personella riskreducerande åtgärderna som föreslås 
bedöms vara av olika karaktär. En viktig åtgärd är dialogen med såväl den 
interna som externa räddningstjänsten under övergångsperioden. Då skedet 
innebär en kontinuerlig förändring är det avgörande med en god och öppen 
dialog.  

• Vidare är det även viktigt att säkerställa uppdatering av insatsplaner och övriga 
rutiner vid behov under upp- och nertrappningen av de respektive 
produktionssätten. 

12.2.8.2. Samlad bedömning gällande risker avseende skador på naturmiljön 
För samtliga skeden gäller att inget identifierat miljöriskscenario bedöms vara 
oacceptabelt. Endast scenariot med vätskebaserat utsläpp (t.ex. kontaminerat 
släckvatten) bedöms vara av sådan karaktär att verksamheten bör se över hur risken för 
spridning via dagvattensystemet kan minimeras. I nuläget saknas 
avstängningsmöjligheter, vilket medför att utsläpp kan nå recipienten, Östersjön, om 
utsläppet är tillräckligt omfattande. Alternativen till att reducera risken bedöms vara 
flera och en handlingsplan bör utreda dessa vidare, se vidare bilaga B.6. 

Givet att föreslagna åtgärder beaktas bedöms SSAB bedriva ett erforderligt risk- och 
säkerhetsarbete avseende miljörisker.  
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Förslag till åtgärder avseende risker med skador på naturmiljön 

– Det bedöms relevant att se över hur verksamheten kan minimera risken för 
spridning av ett vätskebaserat utsläpp via dagvattensystemet. Alternativen till att 
reducera risken bedöms som ovan nämnt vara flera och en handlingsplan bör 
utreda dessa vidare. 

Övriga åtgärder som bör utredas vidare som en naturlig del i planeringen för och 
utformningen av den nya verksamheten rör: 

– Påverkan från extremväder 

– Uppdatering av säkerhetsledningssystemet 

– Påverkan från fordonstrafik 

12.2.9. Klimatanpassning 
Vad gäller konsekvenser med avseende på översvämningsrisk bedöms 
övergångsperioden inte innebära någon betydande skillnad jämfört med vad som 
beskrivits för den framtida verksamheten. 

 MILJÖKONSEKVENSER UNDER 
BYGGSKEDET 

I detta avsnitt beskrivs konsekvenserna under byggskedet. Respektive avsnitt har 
följande uppdelning i underrubriker: 

1. Förutsättningar 
2. Konsekvenser av verksamheten 
3. Förslag till åtgärder 
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13.1. Utsläpp till luft  

13.1.1. Förutsättningar 
Byggskedet innebär att fler fordon och arbetsmaskiner uppehåller sig inom 
verksamhetsområdet. I byggskedet kan även dammande arbeten (t ex schaktning) 
förekomma. 

13.1.2. Konsekvenser av verksamheten 
Under byggskedet kommer utsläppen från arbetsmaskiner öka marginellt. Damning från 
fordonsrörelser och byggarbeten inom området kan lokalt ge haltbidrag av partiklar vid 
framför allt torr väderlek.  Planerade bygg- och anläggningsarbeten bedöms dock inte 
innebära någon påverkan på luftkvaliteten utöver vad som är fallet i nollalternativet. 
Ökningen av lokala halter kvävedioxid och partiklar orsakade av arbetsmaskinernas 
utsläpp under byggskedet bedöms endast påverka luftkvaliteten inom SSABs 
verksamhetsområde och ha en försumbar inverkan på halterna utanför 
verksamhetsområdet. Även dammande effekter från byggarbetet påverkar PM10-
halterna främst lokalt inom verksamhetsområdet. 

13.1.3. Förslag till åtgärder 
Damningsdämpande åtgärder vidtas löpande och SSAB har ett åtgärdsprogram för detta, 
vilket beskrivits ovan. 

13.2. Buller och vibrationer  

13.2.1. Förutsättningar 
Det finns riktlinjer att förhålla sig till vad gäller buller och vibrationer under 
byggskedet. 

Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från byggplatser 

Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller från byggplatser, se Tabell 27, och 
en bedömning ska göras innan byggstart utifrån de förutsättningar som finns på platsen 
för att minimera buller.  
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Tabell 27. Naturvårdsverkets riktvärden för buller från byggplatser (Naturvårdsverket, 2004) 

Område Ekvivalent ljudnivå, dB(A) Maximal 
ljudnivå i 
dB(A) läge 
”FAST” 

 Dag  
kl. 07-19 

Kväll  
kl. 19-22 
samt lör-, 
sön- och 
helgdag  
kl 07-19 

Lör-, sön- 
och 
helgdags 
kväll  
kl 19-22 

Natt  
kl 22-07 

Momentana 
ljud nattetid  
kl 22-07 

Bostäder för 
permanent boende 
och fritidshus 
Utomhus (vid fasad) 

60 50 45 45 70 

Inomhus (bostadsrum) 45 35 30 30 45 
 

Vårdlokaler  
Utomhus (vid fasad) 

60 50 45 45 - 

Inomhus 45 35 30 30 45 
 

Undervisningslokaler 
Utomhus (vid fasad) 

60 - - - - 

Inomhus 40 - - - - 
 

Arbetslokaler för 
tyst verksamhet1  
Utomhus (vid fasad) 

70 - - - - 

Inomhus  45 - - - - 
1. Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet med krav på stadigvarande koncentration eller behov att kunna 

föra samtal obesvärat, exempelvis kontor. 

 

Högre värden i undantagsfall: 

Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje 
enskilt fall. Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt. 

• För byggverksamhet som pågår i högst två månader bör 5 dB(A) högre värden 
kunna tillåtas. Det gäller korta bygguppdrag som borrning, spontning och 
pålning.  

• Vid enstaka kortvariga händelser som pågår högst 5 minuter per timme bör upp 
till 10 dB(A) högre nivåer kunna accepteras. Men detta bör inte gälla på kvällar 
eller nätter. 

• Även om verksamheten både är begränsad i tiden och innehåller kortvariga 
störningar bör bullernivån ändå inte höjas mer än sammanlagt högst 10 dB(A).  

• Om det inte går att uppfylla riktvärdena för buller utomhus med tekniskt möjliga 
och/eller ekonomiska rimliga åtgärder bör målet vara att åtminstone uppfylla 
riktvärdena för buller inomhus. 
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Vibrationer och stötvåg 

Relevanta standarder för vibrationer och stötvåg är följande: 

• SS 460 48 60 ”Vibration och stöt - Syneförrättning”  
• SS 460 48 66:2011 ”Vibration och Stöt – Riktvärden för sprängningsinducerade 

vibrationer i byggnader och anläggningar”  
• SS 460 48 61 ” Vibration och stöt - Mätning och riktvärden för bedömning av 

komfort i byggnader” 
• SS 02 52 11 ”Vibration och stöt – Riktvärden och mätmetod för vibrationer i 

byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning” 

13.2.2. Konsekvenser av verksamheten 
Bullrande och vibrerande moment kommer att genomföras under byggskedet. De flesta 
sker dock på ett stort avstånd från omgivande bebyggelse.  

Exakt vilka moment som skall utföras samt när och var dessa kommer att bli aktuella 
beskrivs inför byggstart i samband med utredning av åtgärdsbehov för att ge möjlighet 
att uppfylla Naturvårdsverkets allmänna råd. 

Under arbetena med de tillkommande delarna för omställningen kommer 
arbetsmaskiner och arbetsmetoder att användas som kan medföra buller och vibrationer. 
Omfattningen och behovet av åtgärder utreds inför respektive skede och där så krävs 
inför respektive arbetsmoment. 

Ombyggnadsarbeten som kan medföra buller och vibrationer innefattar rivning, 
schaktning, pålning, betonggjutning, fyllning med mera. Även borrning och sprängning 
kan komma att utföras. Även transporterna av schakt- och rivningsmassor från 
byggplatsen och intransporter av byggmaterial medför buller, dock i mindre omfattning 
än exempelvis schaktningsarbeten.  

Ovanstående redogörelse kommer att förtydligas och utredas i detalj inför byggstart och 
i samband med utredning av åtgärdsbehov.  

13.2.3. Förslag till åtgärder 
Byggskedet innebär olika arbetsmoment enligt ovan som ger upphov till buller och 
vibrationer. SSAB kommer under byggskedet tillämpa Naturvårdsverkets allmänna råd. 

Inför byggstart och i särskilda fall inför påbörjat arbetsmoment utreds behovet av 
buller- eller vibrationsdämpande åtgärder. Om behov av åtgärder finns utreds och 
tillämpas dessa i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd.  
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13.3. Naturmiljö   

13.3.1. Förutsättningar 
Inom industriområdet finns förhållandevis gott om grönytor i form av bland annat 
kantzoner, träddungar och planteringar som tillsammans skapar ett värdefullt inslag och 
livsmiljöer för många växter, insekter och fåglar, se vidare avsnitt 11.5.2. 

13.3.2. Konsekvenser av verksamheten 
Under byggskedet kan schaktarbeten, ledningsdragningar, etableringsytor och andra 
anläggningsarbeten liksom i nuläge och nollalternativ innebära påverkan på befintliga 
grönytor inom området. 

13.3.3. Förslag till åtgärder 
I anslutning till de områden där det finns naturmark och gröngjorda ytor och där träd 
och vegetation ska sparas behöver denna skyddas från påverkan av arbetsfordon och 
liknande. Försiktighet bör iakttas vid etablering och eventuell schaktning. 

13.4. Föroreningar i mark, grundvatten och byggnader 

13.4.1. Förutsättningar 
Befintlig föroreningssituation har tidigare beskrivits under avsnitt 13.4 (Föroreningar i 
mark, grundvatten och byggnader). 

13.4.2. Konsekvenser av verksamheten 
Under byggskedet kommer schaktarbeten att utföras i mark som kan vara förorenad, dvs 
massor ska hanteras efter föroreningsgrad på ett miljömässigt korrekt sätt. Mark under 
planerade byggnader ska klara krav som minst motsvarar riktvärdena för Mindre 
Känslig Markanvändning (MKM).   

I samband med schaktarbeten kan det bli aktuellt med länshållning och detta vatten kan 
vara förorenat. Länshållningsvatten kan uppkomma vid nederbörd eller vid påträffande 
av grundvatten ovan schaktboten. Länshållningen bedöms vara en temporär åtgärd som 
kan ha lokal påverkan på grundvattennivån inom verksamhetsområdet och bedöms 
därmed inte utgöra en tillståndspliktig vattenverksamhet. 

Installationer och utrustning som tas bort kan innehålla miljöfarliga ämnen som ska 
hanteras miljömässigt korrekt. I byggnader kan det finnas PCB som ska undersökas och 
hanteras enligt gällande lagkrav. 

13.4.3. Förslag till åtgärder 
Förekomst av föroreningar i mark- och grundvatten ska tas med som en förutsättning 
när nya byggnader och anläggningar planeras och projekteras. Kompletterande 
miljötekniska undersökningar kan bli aktuellt och resultatet från undersökningarna 
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kommer visa om det i samband med byggnationen behövs åtgärder för att reducera risk 
för hälsa eller miljö.  

SSAB har en väl fungerande metodik för att systematiskt hantera dessa frågor och det 
finns idag handlingsplaner för att i byggskedet hantera:  

• Handlingsplan vid misstanke eller påträffande av markförorening inom SSABs 
Oxelösunds verksamhetsområde, daterad 2018-10-10. 

• Handlingsplan vid bortforsling av förorenade schaktmassor samt bortforsling av 
övriga schaktmassor från SSABs verksamhetsområde, daterad 2018-10-10. 

Rutinerna bygger på gällande lagar, förordningar, vägledningar och branschpraxis. Vid 
behov tas kompletterande handlingsplaner fram. 

Vid misstanke om asbest och/eller PCB i en byggnad som ska renoveras eller rivas tas 
kontakt med konsult/expert för vidare provtagning och utredning. Eventuella 
föroreningar anmäls till tillsynsmyndigheten och förorenat rivningsmaterial 
omhändertas och transporteras i enlighet med gällande bestämmelser, allt i enlighet med 
de gällande lagkrav som nämns ovan, se avsnitt 11.6.1. 

13.5. Kulturmiljö 

13.5.1. Förutsättningar 
Inom verksamhetsområdet finns ett antal kulturhistoriska lämningar, se Figur 53, 
huvuddelen av dessa är dock redan idag överlagrade eller belägna utanför mark som i 
befintlig detaljplan är markerat som ”industrimark”.  

13.5.2. Konsekvenser av verksamheten 
Inom verksamhetsområdet kommer det att ske arbeten i samband med att ytor förbereds 
för hantering och lagring av skrot. I anslutning till dessa ytor har det identifierats ett 
fåtal kulturhistoriska lämningar. Under byggskedet kan schaktarbeten, 
ledningsdragningar, etableringsytor och andra anläggningsarbeten innebära påverkan 
kulturhistoriska lämningar inom området. 

13.5.3. Förslag till åtgärder 
Om det påträffas en kulturhistorisk lämning under byggskedet alternativt planeras 
intrång i en redan känd kulturhistorisk lämning kommer dessa att hanteras enligt 
Kulturmiljölagen (1988:950). 
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13.6. Risker för människa och miljö  

13.6.1. Förutsättningar 
Metoden rörande riskhanteringen avseende byggskedet baseras på den 
riskhanteringsprocess som används vid SSAB och som beskrivs i exempelvis 
säkerhetsrapporten. I nuvarande skede görs dock ingen riskvärdering, eftersom rätt 
förutsättningar för detta inte finns förrän i senare skeden i processen. Däremot 
identifieras risker som bedöms kunna få konsekvenser på liv och hälsa under 
byggskedet. Därefter beskrivs möjliga åtgärder för att hantera dessa risker. Val och 
beslut om åtgärder sker först när de specifika byggprojekten planerats mer i detalj i 
kommande skeden. 

13.6.2. Konsekvenser av verksamheten 
Risker kopplade till byggskedet som har identifierats har delats in i följande kategorier: 

• Personolyckor 
• Obehörigt intrång, sabotage och stöld 
• Trafikolyckor 
• Utsläpp av farliga ämnen 
• Brand och explosion 
• Sprängning 
• Schaktning 
• Buller och vibrationer 
• Olyckor relaterade till gränssnitt (kan avse gränssnitt mellan exempelvis SSAB 

och entreprenör eller gränssnitt mellan befintlig verksamhet och ett 
byggprojekt). 

Kategorierna är indelade efter händelser som kan inträffa under byggskedet. 

13.6.3.  Förslag till åtgärder 
Förslag till åtgärder under byggskedet inkluderar åtgärder för att säkerställa personalens 
säkerhet, exempelvis utbildningar (med hjälmmarkering som bevis på genomförd 
utbildning), skyddsronder, kontroll av nykterhet/droganvändning, larmfunktioner och 
utrymningsvägar. Viktiga åtgärder inkluderar även säkert framförande av byggtrafik, 
uppställningsplatser för byggmaterial, arbetsberedning av riskfyllda moment, 
fortlöpande riskbedömningar, upprättande av beredskapsplaner samt säkerställande av 
räddningstjänstens insatsmöjligheter. 
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 SAMLAD BEDÖMNING 

14.1. Samlad bedömning 
Den framtida verksamheten vid SSAB bedöms innebära positiva miljökonsekvenser för 
Oxelösunds kommun och för regionen samt även nationellt. Avvecklingen av den 
malmbaserade stålproduktionen innebär positiva konsekvenser för många av de 
studerade miljöaspekterna och är ett av få projekt i Sverige som på ett märkbart sätt kan 
bidra till att uppnå klimatmålen. När de största utsläppskällorna avvecklas sker en 
betydande minskning av utsläpp av koldioxid och andra luftföroreningar. Utsläppen av 
koldioxid från den framtida verksamheten minskar med 80 % jämfört med den 
nuvarande tillståndsgivna malmbaserade produktionen och bedöms ha betydelse på 
nationell nivå. Utsläpp av stoft, kväveoxid och svaveldioxid beräknas minska med 
mellan 30 och 90 procent vilket kommer att ha betydelse på regional nivå.  

Förutom ovan nämnd minskning av utsläpp till luft kommer de huvudsakliga utsläppen 
till vatten från processer att upphöra. Vidare medför förändringen att majoriteten av de 
farliga ämnen som hanteras inom verksamheten i dagsläget inte längre kommer att 
förekomma vilket innebär att risker för människa, hälsa och miljön blir betydligt lägre 
än idag.  

Den framtida ljusbågsugnsbaserade stålproduktionen innebär en ökad skrothantering 
jämfört med idag, vilket riskerar att medföra ökade ljudnivåer. För att minska risken för 
bullerstörningar i omgivningen kommer SSAB arbeta systematiskt med att begränsa 
bullret och med skyddsåtgärder bedöms det vara möjligt att komma ner till ljudnivåer 
som är i paritet med dagens nivåer. Det kan dock under en begränsad övergångsperiod 
uppkomma situationer då det blir svårt att nå dessa nivåer vilket kan medföra störningar 
för närboende. 

14.2. Påverkan på riksintressen  
Som tidigare beskrivits finns inga områden av riksintresse inom verksamhetsområdet 
och framtida verksamhet medför inte någon ändring i markanvändningen som innebär 
att 3 och 4 kapitlen i miljöbalken blir tillämpliga. Mindre delar av riksintressen för 
naturvård och friluftsliv berörs av något förhöjda bullernivåer i ett beräknat ”worst 
case” men konsekvenserna bedöms inte vara sådana att det innebär påtaglig skada för 
berörda riksintressen. Konsekvenserna för dessa områden beskrivs närmare i avsnitt 
11.5, Naturmiljö och rekreation. Den framtida verksamheten bedöms heller inte stå i 
konflikt med något av de övriga omgivande riksintressen som finns beskrivna under 
avsnitt 6.4.1. 
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14.3. Konsekvenser i relation till miljömål 
Främst är det Generationsmålet och Begränsad klimatpåverkan som bedöms vara 
aktuellt att beskriva i förhållande till den framtida verksamheten. När ljusbågsugnen 
ersätter den malmbaserade tillverkningen av stål sker en betydande utsläppsminskning 
av fossil koldioxid. Generationsmålet anger att vi till nästa generation ska lämna över 
ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser. De nya klimatmålen från 2017 innebär att 
Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, 
för att därefter uppnå negativa utsläpp. Att minimera utsläppen av koldioxid från 
anläggningen bedöms stämma väl överens med Generationsmålet och målet om 
Begränsad klimatpåverkan, och bedöms tydligt kunna verka i miljömålens riktning. 

När det gäller miljömålen Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen 
övergödning, Hav i balans samt Levande kust och skärgård bedöms den framtida 
verksamheten gå i linje med målen då utsläpp till luft och vatten från anläggningen 
minskar. Något som bidrar till måluppfyllnaden är olika försiktighetsmått och åtgärder 
som SSAB avser att vidta, bland annat vad gäller rening till luft och vatten för att 
minimera omgivningspåverkan och för att säkerställa att miljökvalitetsnormer inte 
överskrids. Miljömålet God bebyggd miljö beaktas genom åtgärder för att minska buller 
och utsläpp, genom arbete för hållbara transporter till och från anläggningen, genom 
anläggningens utformning samt på det sätt som SSAB bedriver risk- och säkerhetsarbete 
vid anläggningen. Miljömålet Ett rikt växt- och djurliv beaktas framförallt genom det 
arbete som bedrivs för utveckling av områdets ekosystemtjänster.    

Övriga miljömål (Skyddande ozonskikt, Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar, 
Myllrande våtmarker, Säker strålmiljö, Grundvatten av god kvalitet, Ett rikt 
odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö) bedöms inte beröras. 

14.4. Kumulativa effekter 
Med kumulativa effekter avses de samlade effekterna från SSAB med 
följdverksamheter samt övriga närliggande verksamheter. 

14.4.1. Luft och klimatpåverkan 
Den övergripande bedömningen är att följdverksamheternas sammanlagda påverkan på 
den totala luftsituationen i och utanför verksamhetsområdet är låg, eftersom den totala 
utsläppsbilden till största del speglas av processrelaterade utsläpp från SSAB. Därmed 
påverkas de totala luftföroreningshalterna enbart marginellt och bedömningen är att inga 
miljökvalitetsnormer riskeras att överskridas på grund av kumulativa effekter från de 
följdverksamheter som är kopplade till SSABs sökta verksamhet. 

14.4.2. Utsläpp till vatten  
Vid bedömning av utsläpp till vatten i avsnitt 11.3 har rådande miljöförhållanden i 
recipienten beaktats, vilket beskriver effekten av den totala belastningen av olika typer 
av utsläppskällor inklusive påverkan av avrinning från land och utsjövatten från öppna 
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Östersjön. De kumulativa effekterna har därmed redan beaktats och bedömts. Någon 
ytterligare beskrivning för kumulativa effekter är därmed inte nödvändigt. 

14.4.3. Buller 
Med kumulativt buller avses det samlade bullret från alla verksamheter i området 
inklusive SSAB. Här finns det verksamheter som bidrar med buller som medför att den 
totala bullernivån ökar men det finns också verksamheter som inte bidrar annat än 
marginellt i jämförelse med SSAB. De verksamheter som bedöms påverka den 
kumulativa bullersituationen är Oxelösunds Hamn, AGA samt väg- och spårbunden 
trafik och dessa har således inkluderats i bullerberäkningarna. 

Oxelösunds Hamn kommer i framtiden att ta emot en stor del av den järn- och 
skrotråvara som ska vidare till SSABs område. Det kommer således att bullra oftare 
från hamnen i framtiden, båtar med järn- och skrotråvara kommer lossas oftare och en 
hel del järn- och skrotråvara kommer sannolikt att behöva mellanlagras på 
hamnområdet. Bullernivåerna från verksamheten kommer i princip motsvara dagens 
nivåer under själva aktiviteterna men det är alltså antalet förekomster av buller som 
kommer öka på grund av verksamheten. I bullerberäkningarna förutsätts att gällande 
bullervillkor för hamnens verksamhet uppfylls. 

Inne på SSABs verksamhetsområde ligger AGA som har en fabrik i anläggningens 
västra del nära huvudporten. Fabriken medför ett bullerbidrag och dess närhet till IP1 
och IP2 innebär att bullerbidraget från verksamhet där ger en tydlig påverkan på det 
kumulativa bullret i avsedda immissionspunkter.  

Transporter mellan Oxelösunds Hamn och SSAB på allmän väg ingår som industriellt 
buller i beräkningarna för följdverksamheter. Samtliga transporter inom området räknas 
som industriellt buller och ingår också i beräkningen av SSABs bullerbidrag. Antalet 
transporter kommer att öka totalt sett, men trafiktopparna (transportrörelser/dygn) 
förväntas inte blir högre än i dagsläget. Däremot kommer transporterna på väg att 
utföras flera dagar per år. 

Väg- och spårbunden trafik utanför verksamhetsområdet, annan än ovan nämnda, ingår 
inte i beräkningarna. Buller från denna trafik ses som trafikbuller och kan inte direkt 
jämföras med industribuller. 

Utöver ovan nämnda verksamheter har ytterligare verksamheter identifierats men de 
bedöms inte påverka den kumulativa bullersituationen annat än marginellt. Dessa är 
Kuusakoski Sverige AB och SMA Mineral. 

I Tabell 28 redovisas beräknade kumulativa ljudnivåer för nollalternativet, framtida 
verksamhet och övergångsperioden. Även vid beräkningarna av kumulativa ljudnivåer 
utan vidtagna skyddsåtgärder görs antagande av ett ”värsta fall” enligt beskrivning i 
avsnitt 11.4 där skrot förutsätts hanteras på de ytor som medför den största 
bullermässiga påverkan sett till omgivningsexponering." 
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Tabell 28. Sammanställning av beräknad kumulativa ljudnivåer för nollalternativ, framtida drift samt 
övergångsperioden. 

 Beräknade ekvivalenta ljudnivåer 
Lp dB(A) 

Maximala ljudnivåer 
LpMAX dB(A) 

 Dagtid 07-18 Kvällstid 18-22 Nattetid 22-07 Nattetid 22-07 
IP Noll Övergång Framtid Noll Övergång Framtid Noll Övergång Framtid Noll Övergång Framtid 
1 51 52 51 50 52 51 49 51 50 56 66 66 
2 50 52 51 50 52 51 49 51 50 58 67 67 
3 47 49 48 47 48 47 45 47 46 53 65 65 
4 47 48 47 44 46 44 42 45 42 49 71 71 
5 49 51 50 47 51 49 46 48 45 50 71 71 
7 47 50 49 43 48 47 41 47 46 55 69 69 
8 49 53 53 41 51 51 39 48 47 48 68 68 
A 45 46 46 43 45 44 42 44 44 61 62 62 
B 48 50 50 43 47 47 43 47 47 58 66 66 
C 41 44 44 37 42 42 35 42 42 57 63 63 
D 41 44 43 39 43 42 37 42 42 55 61 61 

 

Den enda skillnaden i kumulativt effekter med den framtida verksamheten jämfört med 
nuläget är att Oxelösunds Hamn kommer att få en ökad hantering av järn- och 
skrotråvara inom sitt område samtidigt som en del hantering av råvaror försvinner från 
hamnen, exempelvis malmpellets. Bullernivåerna från verksamheten bedöms motsvara 
dagens nivåer under själva aktiviteterna men antalet förekomster av buller kommer öka. 
De kumulativa ljudnivåerna blir marginellt högre än ljudnivåerna från enbart SSABs 
verksamhet och bedömningen är att det är möjligt att komma ner till bullernivåer som är 
i paritet med dagens nivåer, trots att det tillkommer ett antal olika bullrande moment.  

14.4.4. Risker för människa och miljö 
I detta avsnitt redogörs för risker som kan uppstå då verksamheter i SSABs närhet 
påverkar eller påverkas av SSAB. I risksammanhang avser kumulativa effekter i första 
hand dominoeffekter och additiv riskpåverkan. Den sistnämnda hanterar flera riskkällor 
och bedömer dessa gemensamt.  

Gällande dominoeffekt så kan följande definition användas:  

”En händelsekedja där en primär olycka fortplantas till närliggande system eller 
verksamheter och därigenom orsakar en eller flera sekundära händelser vars effekter 
förvärrar de totala konsekvenserna av den ursprungliga olyckan (Laurin & Selin, 2015). 

Dominoeffekter kan inträffa inom en verksamhet eller mellan verksamheter. 
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14.4.4.1. Additiv riskpåverkan 
Additiv riskpåverkan beaktas kontinuerligt vid SSAB. Ett tydligt exempel på additiv 
riskpåverkan är den förändrade riskbilden under övergångsperioden till följd av dubbla 
produktionssätt. Detta innebär en additiv riskpåverkan, d.v.s. de riskkällor som den 
malmbaserade produktionen medför måste beaktats tillsammans med de tillkommande 
riskerna som ljusbågsugnen kan medföra. Om dessa inte beaktas gemensamt utan var 
för sig kan risknivån underskattas. Detta beaktas i såväl bilaga till säkerhetsrapporten 
som i upprättad miljöriskbedömning. 

14.4.4.2. Dominoeffekt 
SSAB har i befintlig säkerhetsrapport identifierat AGA som potentiell verksamhet där 
dominoeffekt kan uppstå mellan verksamheterna. De händelser som har identifierats i 
säkerhetsrapporten bedöms inte påverkas i väsentlig omfattning under 
övergångsperioden utan är aktuella och måste hanteras fram till dess att den 
malmbaserade produktionen tas ur drift (SSAB, 2019). 

De dubbla produktionssätten ger även upphov till potentiell dominoeffekt. Till exempel 
om en explosion skulle uppstå vid ljusbågsugnen skulle detta scenario kunna påverka 
SMA Mineral och/eller AGA och leda till en dominoeffekt mellan verksamheterna.  

En verksamhet som tillkommer, jämfört med nuläget, är LNG-terminalen i Oxelösunds 
hamn som ska förse SSAB med energigas i form av naturgas/biogas och som ersätter 
den masugns- och koksugnsgas som idag används som bränsle i befintliga processer. 
Risker rörande LNG-terminalen är väl utredda i upprättad QRA för denna hantering 
(Tomislav & Pedersen, 2018). Viktigt att poängtera är att rörledningen till SSAB och 
rörledningarna inom SSAB innehåller CNG och inte LNG. LNG finns endast i 
terminalen. Avståndet mellan området där ljusbågsugn och den malmbaserade 
stålproduktionen återfinns och närmsta förångare för LNG överstiger en kilometer 
varvid risken för kumulativ riskpåverkan bedöms som försumbar. Detta styrks av ovan 
nämnda QRA för LNG-terminalen.  

Kumulativ riskpåverkan i form av transporter utanför anläggningen har beaktats i den 
trafiksäkerhetsutredning som har upprättats. Som ovan nämnt konstateras en del 
felaktigheter som bör rätts till av kommunen och fastighetsägare för att fullt ut uppnå 
och vidmakthålla god trafiksäkerhetsstandard (WSP, 2019b).  
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 UPPFÖLJNING OCH 
KONTROLLPROGRAM 

15.1. Befintligt kontrollprogram och recipientkontroll 
SSABs verksamheter omfattas i nuläget av ett kontrollprogram från 2019 som speglar 
tillståndet med villkor från 2007, se bilaga B.7.1. Det finns även ett separat 
kontrollprogram för buller samt ett separat kontrollprogram för deponi Ängviken 
kopplat till villkor i tillståndet för deponin från 2015, se bilaga B.7.2 respektive B.7.3. 

Syftet med ett kontrollprogram är att redovisa hur villkor förenade med tillstånd för 
verksamheten uppfylls samt hur eventuell miljöpåverkan kontrolleras och följs upp.  

Befintliga kontrollprogram omfattar beskrivningar av tillståndsvillkor och kontroller 
uppdelat utifrån alla SSABs delverksamheter. Dessa omfattar: 

• Koksverket 
• Masugnar 
• Stålverket 
• Valsverk och efterbehandling 
• Energi och media 
• Stålhamnen 
• Materialhantering och Merox verksamhet 
• Interna transporter 
• Deponierna 

Kopplat till dessa verksamheter/verksamhetsområden sker provtagning och uppföljning 
av ett brett spektrum av parametrar kopplade till luft, vatten och buller. Några exempel 
på parametrar som provtas och rapporteras är utsläpp av kväveoxider, svaveldioxider, 
olika tungmetaller, stoft, PAH, fosfor, ammoniumkväve, damning och buller.  

Kontrollprogrammet innefattar även kontroller av SSABs totala utsläpp till luft och 
vatten. Verksamheten omfattas även av ett recipientprogram. 

För närvarande genomförs följande undersökningar i SSABs omgivningar: 

Undersökning Frekvens 

Externt industribuller 1 gånger per år 

Mätning av svävande stoft Kontrolleras av Oxelösunds kommun 

Mätning av fallande stoft Månadsvis under april t.o.m. okt 
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Samordnad recipientkontroll (SRK) Årlig rapport till Länsstyrelsen 

Bottenfaunaundersökning År 2006, 2011, 2019 

 

Övriga undersökningar och omfattningen av dessa fastställs i samråd med 
Länsstyrelsen. 

Nuvarande kontrollprogram revideras löpande och i samband med ansökan för det nya 
tillståndet kommer nuvarande kontrollprogram att ses över och kompletteras. Detta sker 
i samråd med tillsynsmyndigheten efter att dom har erhållits.  

 MILJÖTILLSTÅNDSPROCESS OCH 
GENOMFÖRDA SAMRÅD 

16.1. Betydande miljöpåverkan 
Den sökta verksamheten ingår i miljöbedömningsförordningen (2017:966) som en 
verksamhet som alltid ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. Samråd har 
därför genomförs i formen av ett avgränsningssamråd, i enlighet med bestämmelserna i 
6 kap. 29 § miljöbalken.  

16.2. Samråd 
SSAB har hållit samråd om den planerade verksamheten under perioden 1 mars till 12 
april 2019. Annons med inbjudan till samrådet publicerades den 1 mars i tidningarna 
DN, SvD och Södermanlands nyheter (SN). Den 1 mars gjordes även ett mailutskick 
med inbjudan till berörda myndigheter och närliggande verksamheter och industrier. 
Inbjudan har även skickats med brev till boende inom Oxelösundsområdet som kan 
beröras av den planerade verksamheten. Totalt gjordes cirka 800 utskick inför samrådet. 

Samråd med allmänheten hölls på SSABs anläggning den 26 mars 2019. Under mötet 
hölls en samlad presentation om den planerade verksamheten, vartefter närvarande fick 
ställa frågor till SSAB vid ett antal stationer som behandlade frågorna:  

• Buller, transporter och skrothantering 
• Om projektet, processer, tidplan m.m. 
• Miljökonsekvenser (luft, vatten, naturmiljö m.m.) 

Även representanter för Oxelösunds kommun respektive Oxelösunds hamn fanns 
närvarande för att besvara frågor specifikt riktade mot dem.  
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Skriftliga synpunkter och/eller frågor kunde lämnas in i en brevlåda på plats. Det var 
även möjligt att skicka in skriftliga synpunkter via post och e-post.  

Intresset för den planerade verksamheten var stort och samrådsmötet besöktes av cirka 
80 personer. Kring stationerna var besökarna mycket intresserade och nyfikna på 
projektet och generellt positivt inställda. De frågor som besökarna var intresserade av 
rörde bland annat:  

• Transporter 
• Buller 
• Damning, stoft 
• Ytor för skrothantering 
• Ståltillverkning med ljusbågsugn 

Vid samrådsmötet inkom 3 skriftliga samrådsyttranden som rörde miljöfrågor.  

Den 27 mars hölls ett separat samrådsmöte med inbjudna myndigheter. Vid detta möte 
diskuterades bland annat följande:  

• Tidplan och beroenden av externa projekt (t.ex. ny kraftledning, Oxelösunds 
hamn) 

• Vattenuttag ur Nyköpingsån 
• Miljökonsekvenser i övergångsskedet, och hur villkor ska kopplas till projektets 

olika skeden 
• Avgränsningen av samrådskretsen och av verksamheten 
• Konsekvenser av om tillståndsprocessen försenas 

Totalt har det under samrådet inkommit 20 skriftliga samrådssvar med över 100 
samrådssynpunkter. Av de 20 inkomna svaren har sex instanser svarat att de valt att inte 
lämna samrådssynpunkter.  

Verksamheten omfattas för närvarande av Sevesolagstiftningens högre kravnivå, men 
kommer i den framtida driften sannolikt att hamna på den lägre kravnivån. Då ansökan 
avser en viss tid fortsatt drift av befintlig verksamhet innefattar genomfört samråd även 
samråd enligt 6 kap. 4a § Miljöbalken, som är kopplad till Sevesolagstiftningen. 

För samrådsredogörelse, se bilaga B.1 till MKB. 

16.3. Övrig dialog 
Utöver de formella samråden har en öppen dialog förts med framförallt Länsstyrelsen, 
Naturvårdsverket och Oxelösunds kommun. Dialogen har innefattat diskussioner 
kopplat till de frågor som de olika remissinstanserna ansett vara av särskild vikt för den 
kommande tillståndsprövningen. Syftet med den öppna dialogen har från SSABs sida 
varit att få upp alla viktiga frågor på bordet i ett tidigt skede och utreda dessa i sådan 
utsträckning att de flesta frågor ska vara besvarade innan huvudförhandling. Detta för 
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att skapa förståelse och reda ut frågetecken för en smidig process så att tidplanen för 
projektet kan hållas.  

 SAKKUNSKAP 

Nedan redovisas, enligt 19§ miljöbedömningsförordningen, uppgifter om hur kravet på 
sakkunskap i 15 § är uppfyllt.  

Namn Roll Utbildning Erfarenhet 
Petra Adrup MKB-redaktör, 

MKB-ansvarig 
buller, luft, 
naturmiljö, 
klimatpåverkan 

Fil. Mag. Biologi, 
Stockholms 
universitet. 

Petra har över 20 års 
erfarenhet som miljökonsult. 
Petra arbetar sedan många år 
tillbaka i stora 
beställarorganisationer med 
strategisk miljörådgivning 
inom ramen för plan- och 
tillståndsprocesser inom 
utmanande och stora projekt. 
Hon har mycket bred 
kompetens och erfarenhet av 
miljökonsekvensbeskrivningar 
(MKB) enligt miljöbalken och 
plan- och bygglagen samt 
tillståndsansökningar för 
vattenverksamhet, miljöfarlig 
och kärnteknisk verksamhet. 

Jenny 
Lindgren 

Kvalitetsgranskare, 
ansvarig TB/Sökt 
verksamhet 

Civ.ing. Kemiteknik, 
KTH. 
 

Jenny arbetar sedan 1996 som 
projektledare, uppdragsledare 
och miljökonsult. Jenny har 
erfarenhet av rollen som 
miljösamordnare från flera 
stora infrastruktur- och 
industriprojekt där arbetet 
spänner från projekt-uppstart 
med framtagande av 
övergripande tidplan, 
identifiering av avgörande 
frågor och beslut, formulering 
av mål, syfte och 
prövningsupplägg samt 
framtagande av MKB, 
underlagsutredningar och 
kommunikationsplan. 
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Örjan 
Nilsson 

MKB-ansvarig 
föroreningar i 
mark, grundvatten 
och byggnader 

Fil. Lic. biogeokemi, 
Stockholms 
universitet. 

Örjan har sedan 1999 arbetat 
som miljökonsult. Under 
dessa 20 år har Örjan arbetat 
med ett flertal små och stora 
exploateringsprojekt både 
avseende markmiljötekniska 
undersökningar, provtagning 
av mark, luft, vatten, 
byggnadsmaterial, sediment 
och kopplat dessa till 
riskbedömningar, 
åtgärdsutredningar och 
riskvärderingar i detaljplane- 
och fastighetsutvecklings-
projekt samt tillståndsfrågor. 
Örjan har även stor erfarenhet 
av att ta fram åtgärdslösningar 
och bedöma kostnader 
förknippade med dessa. 

Elisabeth 
Mörner 

MKB-Ansvarig 
vattenmiljö, 
kulturmiljö, risk, 
resurshushållning 

Fil. Mag. Biologi, 
Sveriges 
Lantbruksuniversitet. 

Elisabeth har över 10 års 
erfarenhet av att arbeta med 
miljö- och hållbarhetsfrågor 
inom samhällsplanering och 
tillståndsärenden. Elisabeth 
har arbetat med såväl 
tillståndsansökningar (inkl. 
MKB) för vattenverksamhet 
och miljöfarlig verksamhet 
enligt miljöbalken som med 
miljö- och 
hållbarhetsbedömningar för 
planer och program enligt 
plan- och bygglagen. 

Therese 
Myhrberg 

MKB-ansvarig 
Klimatanpassning 
och ansvarig för 
samrådsprocessen 

Civ. Ing. energi och 
miljö, KTH. 

Therese har sedan 2016 
arbetat med tillståndsärenden 
enligt miljöbalken samt 
framtagande och granskande 
av MKB. Therese har 
kunskaper inom miljö, MKB-
processer, planprocesser, 
visualisering av data genom 
GIS, tillståndsprövning enligt 
miljöbalken (miljöfarlig 
verksamhet, vattenverksamhet 
och kärnteknisk verksamhet) 
samt samhällsplanering för 
hållbar utveckling. 
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Utöver MKB-redaktionen har experter (se listat nedan) inom respektive sakområde tagit 
fram underlagsutredningar som legat till grund för miljökonsekvensbeskrivningen. 
Dessa har sedan kvalitetsgranskat respektive MKB-kapitel.  

Namn/Företag Ansvar 
Boel Lövenheim m.fl./SLB-analys Utsläpp till luft 

 
Caroline Grotell/ÅF Recipientbedömning/utsläpp till vatten 

 
Jimmy Diamandopoulos m.fl./ 
Brekke och strand 

Buller och vibrationer 
 

Ulrika Hamrén/Ekologigruppen Naturmiljö 
 

Johan Lundin m.fl./ WSP Risk och säkerhet 
 

Jenny Norén m.fl./WSP Trafikrisker 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Camilla Norrgård Sundberg
0155-383 35

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Svar på e-förslag - Hundrastgård Sunda/Peterslund

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

E-förslaget avslås.

2. Sammanfattning
Ett e-förslag har inkommit om att inrätta en hundrastgård i Sunda/Peterslund. Förslaget har
fått många röster (327 st) och ska därför behandlas av Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-03-21 § 24 att godkänna en
utredning om hundrastgårdar i Oxelösunds kommun. I utredningen står följande:

”Antalet hundrastgårdar som finns i kommunen täcker i dagsläget behovet av ytor för fri
rörelse och lek för hundar. Hundrastgårdar inrättas normalt i tätbebyggda områden där det
är svårt eller förbjudet att släppa sin hund lös. I dagsläget finns det närhet till stora friytor,
landsbygd och skog som kan ersätta behovet av lek och rörelse. Kommunen bör sträva
efter att erbjuda två fungerande hundrastgårdar, en på vardera sida om väg 53 då denna
utgör en barriär. Då hundrastgården vid Ramdalen är i så pass dåligt skick bör denna
antingen rustas upp eller tas bort och marken återställas för att därefter se över en ny
placering av hundrastgård.”

Då utredningen fortfarande är aktuell och hundrastgården i Ramdalen är under upprustning
ser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att behovet enligt utredningen uppfylls. Det
finns inte heller några investeringsmedel avsatta för att bygga fler hundrastgårdar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

E-förslag

Karta

Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen



E-förslag

Rubrik Hundrastgård Sunda/Peterslund

Förslag

I Oxelösunds kommun finns det bara en enda hundrastgården (Centrum). De som bor i Sunda/Peterslund/Danvik område skulle

uppskatta om det hade funnits en till i den här delen av våran fina stad. Det finns en del gräsmattor som skulle passa perfekt! Jag

bifogar två bilder, som förslag.

Förslagsställare Andrea

Antal ja-röster 327

Sammanställning

av kommentarer
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Agnetha West
0155-381 12

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Redovisning av Säg vad du tycker 2019

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Godkänna redovisning av Säg vad du tycker 2019.

2. Sammanfattning
Inom Oxelösunds kommuns samtliga verksamheter används systemet Säg vad du tycker
för hantering av synpunkter från kommunens invånare och övriga intressenter. Det är viktigt
att kommunen har fungerande och välkända externa och interna rutiner för hur invånare
och andra kan lämna synpunkter. Alla synpunkter som inkommer ska följas upp. Den som
lämnat synpunkt ska få besked om vad som händer i ärendet inom tre veckor. Inkomna
synpunkter ska årligen sammanställas och redovisas i berörd nämnd samt till
kommunstyrelsen.

Av uppföljningen framgår att 28 synpunkter har lämnats på kommunens verksamhet
gällande miljö- och samhällsbyggnad under 2019.

24 av synpunkterna har bevarats/hanterats. 4 har varit anonyma synpunktslämnare.

Totalt har kommunen fått in 148 synpunkter 2019.

Beslutsunderlag
Sammanställning av Säg vad du tycker 2019.

Camilla Norrgård Sundberg Agnetha West
Miljö- och samhällsbyggnadschef nämndsekreterare
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Dokumentation och rapportering av synpunkter 2019

Nämnd/bolag: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Ankomst Synpunkt Bekräftelse
mottagen
handling till
avsändare

Svar till avsändare Åtgärd

Datum Synpunkt i sammanfattning Datum Datum Åtgärd i sammanfattning, t ex ”Information till avsändare
om regler”

2019-01-18 Miljömål i Oxelösunds kommun Anonym
2019-01-23 Oplogat på gång- och cykelväg på

Stenviksvägen
2019-01-24 2019-01-24 Kontakt med Kustbostäder som ska ploga vägen

2019-01-25 Prioritering vid snöplogning Anonym
2019-02-13 Önskemål av trottoar och bättre gatubelysning

på Hagtornsvägen
2019-02-13 2019-02-14 Trottoar finns inte i dagsläget med i planeringen.

Gällande belysning så ska den åtgärdas, troligtvis
under våren

2019-03-04 Lastbilsparkering kvällar och helger på
Folkegatan

2019-03-04 2019-03-04 Generellt inom tätorten så gäller 24-timmarsparkering,
och förbund på större fordon är inte aktuellt att införa

2019-03-05 Förslag om värme under plattorna på torget
med fjärrvärme (spillvärme)

2019-03-06 2019-03-06 Inte aktuellt då kostnaden blir alltför stor

2019-03-15 Uteblivet underhåll av vägren på
Mästerlotsvägen i Gamla Oxelösund

2019-03-18 2019-03-19 Röjning kommer att ske om behov finns

2019-03-26 Potthål i asfalten samt gupp utanför D-skolan Anonym
2019-04-15 Önskemål om farthinder på Lingonvägen 2019-04-15 2019-04-25 Finns inget belägg för hastighetsdämpande åtgärder

visar en mätning av hastigheten som är gjord
2019-05-03 Bättre skyltning till Oxelösunds badhus behövs 2019-05-03 2019-05-06 Synpunkten tas med för utvärdering
2019-05-14 Gruset på vägarna 2019-05-14 2019-05-14 Materialet som används har bästa förmågan att

motverka halka
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Datum

Ankomst Synpunkt Bekräftelse
mottagen
handling till
avsändare

Svar till avsändare Åtgärd

2019-05-17 Cykelväg mellan Bara och Stjärnholm behöver
åtgärdas

Endast uppgett
telefonnummer så
ingen bekräftelse
har skickats

2019-05-17 Förslagsställare har inte svarat men ett meddelande har
lämnats om att det finns behov av åtgärder och bett
förslagsställare att ringa upp vilket inte gjorts

2019-05-20 Cykelväg saknas bitvis vid Baravägen 2019-05-20 2019-05-20 Väghållare är Trafikverket och dialog har inletts om
åtgärder

2019-05-21 Önskemål om linjer och symboler för att
separera gång- och cykeltrafiken på
nyasfalterade gång- och cykelbanor

2019-05-21 2019-05-28 Kommunen har valt att avstå från sådan linjemålning,
då det ibland uppstår förvirring om var i körfälten man
ska hålla sig vid möten och omkörningar

2019-05-27 Gruset på vägarna 2019-05-27 2019-05-27 Materialet som används har bästa förmågan att
motverka halka

2019-06-10 Slänter och utmärkning av dessa samt
järnvägsövergång

2019-06-10 Kontroll kommer att göras av samtliga angivna brister

2019-06-20 Önskemål om farthinder på Frejgatan 2019-06-25 Finns inget belägg för hastighetsdämpande åtgärder ur
trafiksäkerhetssynpunkt

2019-07-23 Uppställda bilar som ägs av samma person på
Trädgårdsgatan, N Malmgatan, Esplanden och
Sjögatan

Anonym Miljöenheten har varit på plats

2019-08-14 Damm från hamnen 2019-08-14 2019-08-19 Hänvisning till Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet
2019-09-09 Önskemål att spärra infart mot cykelvägen vid

Alstigen/ Skogsvägen då den använda som
bilväg

2019-09-09 Hänvisning till Kustbostäder som är markägare

2019-09-10 Önskemål om farthinder eller bättre gångväg
Mastvägen

2019-09-10 2019-09-11 Eventuellt kommer en trafikmätning att göras under
hösten. Synpunkten vidarebefordras till Polisen då
hastighetsöverträdelser är en polisiär fråga.

2019-09-22 Önskemål om hundrastgård i Inskogen/
Peterslund

2019-09-23 Kommunens hundrastgårdar täcker behovet för fri
rörelse och lek för hundar. Hundrastgården vid
Ramdalen kommer att rustas upp

2019-09-23 Önskemål om skylt ”Rökning förbjuden” på
lekplatsen på Järntorget

2019-09-25 2019-10-08 Skyltar kommer att beställas som visar rökförbud och
sättas upp vid kommunens lekplatser.
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Datum

Ankomst Synpunkt Bekräftelse
mottagen
handling till
avsändare

Svar till avsändare Åtgärd

2019-10-16 Synpunkt/förslag om uppsättning av vägspegel i
korsning Pilvägen/Sköldvägen/Spjutvägen, dålig
sikt på grund av en hög häck.

2019-10-16 2019-10-25 Kommunen använder sig i regel inte av vägspeglar.
Kontakt tas med fastighetsägare för upplysning om de
regler som finns för siktlinje vid gathörn.

2019-10-28 Översyn av vita stolpar på Aspaleden mot
SSAB behövs för en säkrare väg

Endast uppgett
telefonnummer så
ingen bekräftelse
har skickats

2019-11-04 Inget kommer att göras åt stolparna då kommunen
planerar att bygga en gång- och cykelväg längs
Aspaleden

2019-10-31 Synpunkt/fråga om asfaltering och vassa kanter 2019-11-01 På aktuell plats lades ny asfalt dagen efter synpunkten/
frågan inkommit

2019-11-04 Utebliven snöröjning på grusad gång- och
cykelväg från Aspaleden till Vivesta

2019-11-04 2019-11-13 Vägen håller inte standarden av en kommunal gång-
och cykelväg gällande bredd eller underlag för att
garantera en trygghet och tillgänglighet på sträckan

2019-12-09 Synpunkt om gruset på vägarna (MSN) Synpunkt skickad
direkt till
handläggare så
ingen bekräftelse
har skickats

2019-12-09 Materialet som används har bästa förmågan att
motverka halka
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Dennis Gustafsson
0155-382 00

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Förordnande av GDPR-samordnare enligt riktlinjer för
tillämpning av dataskyddsförordningen

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut:

Utse Dennis Gustafsson till GDPR-samordnare för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

2. Sammanfattning

Nämnden antog den 20:e februari 2019 Riktlinjer för tillämpning av dataskydds-
förordningen. I riktlinjens punkt 8.1 står det att personuppgiftsansvarige ska utse minst en
GDPR-samordnare. För att säkra att nämnden, som är personuppgiftsansvarig, känner till
vem som är GDPR-samordnare behöver nämnden utse de personer som ska vara
samordnare.

3. Ärendet
GDPR-samordnarens uppdrag och ansvar

GDPR-samordnaren är ansvarig för dataskyddsfrågor inom kommunstyrelsen. I
Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen, punkt 8.2, fastslås GDPR-
samordnarens uppdrag och ansvar. GDPR-samordnaren ska:

1. Kunna besvara frågor kring tillämpningen av GDPR.

2. Ansvara för att personuppgiftsansvarige har ett uppdaterat register över behandlingar av
personuppgifter.

3. Hantera begäran om registerutdrag, rättelse, radering, invändning, begränsning och
dataportabilitet.

4. Biträda då konsekvensbedömningar genomförs.

5. Utreda personuppgiftsincidenter i samråd med incidentgrupp och ansvara för att
personuppgiftsincidenter dokumenteras.

6. Biträda då personuppgiftsbiträdesavtal upprättas av de medarbetare som är ansvariga
för respektive huvudavtal.

7. Ansvara för att personuppgiftsbiträdesavtalet registreras i ett diariesystem eller på annat
sätt hållas ordnat tillsammans med huvudavtalet.

8. Fungera som personuppgiftsansvariges kontaktlänk till dataskyddsombudet.
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GDPR-samordnaren ska informera dataskyddsombudet om dataskyddsarbetet var tredje
månad, eller oftare vid behov. Dataskyddsombudet kan utöver detta begära ytterligare
information från GDPR-samordnaren.

GDPR-samordnaren meddelar även dataskyddsombudet om det finns behov av
utbildningsinsatser kring GDPR. GDPR-samordnaren kan, i dialog med
dataskyddsombudet och sin chef, delta i eller själv genomföra utbildningar kring GDPR.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen

Camilla Norrgård Sundberg Dennis Gustafsson
Miljö- och samhällsbyggnadschef Förvaltningsassistent
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte  

Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning gälla i Sverige och i EU:s andra 

medlemsstater, se BILAGA 1. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) reglerar hur 

personuppgifter ska behandlas med syftet att skydda den enskildes (den registrerades) 

rättigheter. Följer kommunen inte dataskyddsförordningen finns det en risk att de registrerades 

personliga integritet kränks och att kommunens anseende skadas. Tillsynsmyndigheten kan 

också föreskriva höga sanktionsavgifter
1
 och den registrerade kan ha rätt till skadestånd om 

kommunen behandlar personuppgifter i strid med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. 

 

Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen och innebär bland annat att:  

 

 Den personuppgiftsansvarige ska följa de grundläggande principerna.  

 Den personuppgiftsansvarige ska informera de registrerade om behandlingar av deras 

personuppgifter.  

 Rättigheterna för de registrerade i förhållande till den personuppgiftsansvarige utökas.  

 Den personuppgiftsansvarige blir skyldig att visa att dataskyddsförordningen följs. 

Detta innebär en omfattande dokumentationsskyldighet (exempelvis krav på 

registerförteckning, konsekvensbedömning och gallringsrutiner).  

 Missbruksregeln tas bort vilket betyder att även behandling av ostrukturerat material 

omfattas av dataskyddsförordningen. 

 Kraftfulla sanktioner. 

 

Flens kommun, Gnestas kommun, Katrineholms kommun, Strängnäs kommun, Oxelösunds 

kommun och Vingåkers kommun samarbetar kring dataskyddsförordningen.  

Kommunerna har genom samarbetet utsett ett gemensamt dataskyddsombud samt tillsammans 

tagit fram dessa riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen 

Syftet med riktlinjerna är att underlätta tillämpningen av dataskyddsförordningen. Riktlinjerna 

riktar sig till alla medarbetare som tillämpar dataskyddsförordningen i sitt dagliga arbete.  

 

Riktlinjerna är ett levande dokument som ska uppdateras löpande vid nya rekommendationer, 

förändrat regelverk och ny praxis. Riktlinjerna är baserade på dataskyddslagstiftningen, 

såsom: 

 Dataskyddsförordningen. 

 Dataskyddsförordningens beaktandesatser (skäl).   

 Artikel 29-gruppens uttalanden (läs mer om artikel 29-gruppen i avsnitt 3): 

                                                 
1
 För kommunens personuppgiftsansvariga kan avgiften uppgå till 10 miljoner kronor. Kommunala bolag kan bli 

skyldiga att betala en sanktionsavgift på upp till tjugo miljoner euro eller 4 % av den totala globala 

årsomsättningen, beroende på vilket värde som är högst. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningens-beaktandesatser/
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 Riktlinjer om konsekvensbedömning avseende dataskydd och fastställande av 

huruvida behandlingen ”sannolikt leder till en hög risk” i den mening som avses i 

förordning 2016/679  

 Riktlinjer om dataskyddsombud 

 Riktlinjer om personuppgiftsincident (Guidelines on Personal data breach notification 

under Regulation 2016/679) 

 Riktlinjer om rätten till dataportabilitet 

 Riktlinjer om information till de registrerade 

 Riktlinjer om automatiserat individuellt beslutsfattande och begreppet profilering  

 Vägledning om tillsynsmyndighet 

 Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 

(dataskyddslagen). 

 Förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning 

 Registerförfattningar som gäller inom olika områden, som till exempel inom 

socialförvaltningen, läs mer i BILAGA 2. 

1.2 Tillämpningsområde och omfattning 

Riktlinjer gäller för personuppgiftsansvariges anställda   örtroendevalda o h 

konsulter u  dragstagare     alla marknader o h vid var tid   

 

Personuppgiftsansvariges ledning ska se till att riktlinjerna följs, vilket bland annat innefattar 

utbildning för anställda och förtroendevalda. Informationen till de anställda ska även innefatta 

information om att överträdelse av riktlinjerna kan komma att medföra t ex arbetsrättsliga 

konsekvenser. 

 

I dessa riktlinjer lämnas exempel på viss dokumentation som bör upprättas och här återfinns 

också närmare information om de legala kraven. 

1.3 Definitioner 

Nedan definieras en rad begrepp och ord som används i dessa riktlinjer. 

 

Behandling av personuppgifter - Åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande 

personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs 

automatiserat eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, 

bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, 

spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, 

radering eller förstöring. Läs mer om behandling av personuppgifter under kap. 10. 

 

Dataskyddslagstiftning - Lagar och förordningar på dataskyddsområdet som har kommit till 

för att skydda den enskildes personliga integritet. Läs mer om dataskyddslagstiftningen under 

kap. 3.  

https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/riktlinjer-om-konsekvensbedomning-avseende-dataskydd.pdf
https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/riktlinjer-om-konsekvensbedomning-avseende-dataskydd.pdf
https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/riktlinjer-om-konsekvensbedomning-avseende-dataskydd.pdf
https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/riktlinjer-om-dataskyddsombud.pdf
https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/riktlinjer-om-personuppgiftsincidenter.pdf
https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/riktlinjer-om-personuppgiftsincidenter.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-51/wp242_en_40852.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-51/wp244_en_40857.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2018218-med-kompletterande-bestammelser_sfs-2018-218
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2018218-med-kompletterande-bestammelser_sfs-2018-218
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2018218-med-kompletterande-bestammelser_sfs-2018-218
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2018219-med-kompletterande_sfs-2018-219
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2018219-med-kompletterande_sfs-2018-219
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Incidentgrupp - en grupp anställda inom kommunen som hanterar personuppgiftsincidenter. 

Incidentgruppen kan bestå av IT-chef, säkerhetsansvarig, jurist, dataskyddsombud och GDPR 

samordnare. Läs mer om incidentgruppen under kap. 8.2 och 16.  

 

Konsekvensbedömning avseende dataskydd - konsekvensbedömning ska göras om en ny 

eller ändrad personuppgiftsbehandling kan komma att medföra en hög risk för fysiska 

personers rättigheter och friheter. Särskilda risker för fysiska personers rättigheter och friheter 

kan exempelvis förekomma i samband med behandling av känsliga uppgifter, behandling i 

särskilt stor omfattning eller vid användning av ny teknik. Läs mer om konsekvensbedömning 

under kap. 15. 

 

Personuppgiftsansvarig - Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller 

annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för 

behandlingen av personuppgifter. Varje kommunstyrelse och varje nämnd är 

personuppgiftsansvariga inom den kommunala verksamheten. Läs mer om 

personuppgiftsansvarig under kap. 5. 

 

Personuppgiftsbiträde - Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller 

annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. 

Personuppgiftsansvariga ska upprätta personuppgiftsbiträdesavtal med 

personuppgiftsbiträdena. Läs mer om personuppgiftsbiträdesavtal under kap. 6. 

 

Personuppgifter - Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person 

(registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan 

identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett 

identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer eller en eller flera 

faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, 

ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Läs mer om personuppgifter under kap. 9. 

 

Personuppgiftsincident - En säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig 

förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de 

personuppgifter som behandlas.  

Exempel     personuppgiftsincidenter kan vara (uppräkningen fortsätter på nästa sida): 

 

 Stöld av personuppgiftsregister 

 Oavsiktligt avslöjande av löneinformation via e-post till fel mottagare 

 En anställd tar hem en okrypterad arbetsdator som senare stjäls i ett inbrott och som 

leder till att information om anställda eller invånare avslöjas 

 Personuppgifter publiceras     webben av misstag 

 En bärbar dator tappas bort 
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Personuppgiftsincidenter behöver anmälas till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar från 

upptäckten av incidenten, om det är sannolikt att incidenten medför en risk för fysiska 

personers rättigheter och friheter. Läs mer om personuppgiftsincident under kap. 16.  

 

Registrerad - en fysisk levande person som personuppgiften avser. 

 

Registerutdrag - Den registrerade har rätt att    in ormation om huruvida dennes 

personuppgifter behandlas, och i sådana  all    en ko ia av  ersonu  gi terna 

(registerutdrag). Läs mer om registerutdrag under kap. 12.2. 

 

Tredje land - En stat som inte ingår i Europeiska unionen (EU) eller är ansluten till 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Se BILAGA 1. Vilka länder omfattas av 

dataskyddsförordningen. 

 

Överföring till tredje land - Överföring av personuppgifter till länder utanför    o h     

 s  kallad tred elandsöver öring    et kan till e em el handla om online IT-tjänster, 

molnbaserade tjänster, tjänster för extern åtkomst eller globala databaser. 

Tredjelandsöverföring får endast ske under särskilda förutsättningar. Läs mer om detta under 

kap. 14.  

  

Underbiträde - Ett personuppgiftsbiträde som anlitas av det personuppgiftsbiträdet som har 

ett personuppgiftsbiträdesavtal med den personuppgiftsansvarige och som också behandlar 

personuppgifter för personuppgiftsansvariges räkning. Underbiträdet har samma skyldigheter 

gällande behandling av personuppgifter som personuppgiftsbiträdet.   



 

 

       

                                                                                        9  

3. Dataskyddet i EU 

Nationella dataskyddsmyndigheter (DPA) - Inom EU har respektive land sin egen 

nationella dataskyddsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen, i Danmark Datatilsynet, i 

Finland Dataombudsmannens byrå och så vidare. På engelska brukar dessa kallas för DPA:s, 

Data Protection Authorities.  

 

I Sverige ska tillsynsmyndigheten se till att myndigheter, kommuner, företag och andra 

organisationer följer dataskyddsförordningen, den svenska kompletterande dataskyddslagen, 

brottsdatalagen och kamerabevakningslagen. Den svenska tillsynsmyndigheten ska dessutom 

kunna begära hjälp av systermyndigheter i andra EU-länder vid granskningar av 

gränsöverskridande verksamheter. Den svenska tillsynsmyndigheten kommer att byta namn 

från Datainspektionen till Integritetsskyddsmyndigheten.  

 

Artikel 29-gruppen - Den 24 oktober 1995 antog EU ett direktiv om skydd för enskilda 

personer med avseende på behandling av personuppgifter. Direktivet ledde senare fram till 

den svenska personuppgiftslagen. För att direktivet ska tillämpas på ett enhetligt sätt i 

medlemsstaterna har den så kallade artikel 29-gruppen bildats. Gruppen har fått sitt namn av 

artikel 29 i dataskyddsdirektivet och i artikel 30 finns bestämmelser om gruppens uppgifter. 

Gruppen är rådgivande och oberoende och ska se till att direktivet tillämpas enhetligt i 

medlemsstaterna. Arbetsgruppen består av företrädare för varje nationell tillsynsmyndighet i 

EU-medlemsstaterna, för EU-kommissionen samt den europeiska datatillsynsmannen. Bland 

andra Norge, Island, Liechtenstein och Kroatien deltar som observatörer. 

 

Den 25 maj 2018 upphörde Artikel 29-gruppen som då ersattes av den Europeiska 

dataskyddsstyrelsen. 

 

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) - EDPB, European Data Protection Board, eller 

Europeiska dataskyddsstyrelsen, inrättades när dataskyddsförordningen började tillämpas i 

maj 2018. Den består av representanter från samtliga EU-länders dataskyddsmyndigheter, 

däribland tillsynsmyndigheten i Sverige. Styrelsen har befogenhet att fatta beslut i frågor där 

nationella tillsynsmyndigheter inte kan komma överens, ge råd och vägledning om hur 

dataskyddsförordningen ska tillämpas och godkänna EU-omfattande uppförandekoder och 

certifieringar. 

 

Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) - Europeiska datatillsynsmannen eller European 

Data Protection Supervisor som förkortas EDPS. I EU finns det myndigheter och institutioner 

som inte hör till något enskilt land. Det europeiska smittskyddsinstitutet ECDC är ett sådant 

exempel. Även om det är baserat i Solna strax utanför Stockholm så är det inte den svenska 

dataskyddslagstiftningen som reglerar hur ECDC får hantera personuppgifter. I stället måste 

ECDC följa en speciell EU-förordning, en sorts EU-personuppgiftslag, som bara gäller för 

EU:s institutioner och myndigheter. Den Europeiska datatillsynsmannens roll är att säkerställa 

att ECDC och andra EU-myndigheter följer reglerna i den lagstiftningen. 
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Svenska domstolar - Datainspektionens beslut kan överklagas till domstol. I 

dataskyddsförordningen finns särskilda bestämmelser för när man kan vända sig till domstol 

för att få ett ärende prövat. Enskilda som anser att någon behandlar hans eller hennes 

personuppgifter i strid med förordningen eller annan lag kan också vända sig till domstol, till 

exempel för att begära rättelse eller för att kräva skadestånd. 

 

EU-domstolen - EU-domstolen är den domstol som slutligen tolkar hur 

dataskyddsförordningen och annan EU-rätt ska tolkas och tillämpas. Om en nationell domstol 

är osäker på hur en lag ska tolkas kan den be EU-domstolen om råd genom att begära ett 

förhandsavgörande. Domstolen svarar då på de frågor som den nationella domstolen har ställt. 

Målet avgörs dock av den nationella domstolen. 

 

Europadomstolen - Om en enskild individ anser att staten har kränkt hans eller hennes 

rättigheter enligt Europakonventionen är det i första hand svenska domstolar eller 

myndigheter som ska pröva om en kränkning har ägt rum, först därefter kan man ta ett 

klagomål vidare till Europadomstolen. Europadomstolen kan döma ut ett skadestånd till 

klaganden men kan inte upphäva en dom eller ett beslut som fattats av en nationell myndighet 

eller domstol. 
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4. Grundläggande principer 

I dataskyddsförordningen finns ett antal grundläggande principer som kan sägas vara kärnan i 

förordningen. När personuppgifter behandlas ska de grundläggande principerna följas. Det är 

den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för att visa att de har följts. Nedan följer en 

genomgång av de grundläggande principerna. 

4.1 Laglighet  

Laglighet innebär först och främst att personuppgiftsansvarige måste ha en rättslig grund för 

varje personuppgiftsbehandling. I dataskyddsförordningen finns sex rättsliga grunder för 

behandling av personuppgifter. Dessa är avtal, rättslig förpliktelse, myndighetsutövning eller 

uppgift av allmänt intresse, berättigat intresse, grundläggande intresse eller samtycke. Läs mer 

om rättsliga grunder under kap. 11. Det är endast tillåtet att behandla personuppgifter om det 

går att identifiera en rättslig grund som är tillämplig för behandlingen. Den grundläggande 

principen laglighet innebär också att personuppgiftsansvarige måste följa övriga principer och 

bestämmelser i dataskyddsförordningen och i annan kompletterande lagstiftning. 

4.2 Korrekthet 

Korrekthet innebär att behandlingen av personuppgifter ska vara rättvis, skälig, rimlig och 

proportionerlig i förhållande till de registrerade. Personuppgiftsbehandlingen ska stå i rimlig 

proportion till den nytta som personuppgiftsbehandlingen innebär. Det betyder att 

personuppgiftsansvarige ska väga sina egna intressen mot de registrerades innan 

personuppgifterna behandlas. Personuppgiftsansvarige ska också ta hänsyn till vilken 

personuppgiftsbehandling de registrerade rimligen kan förvänta sig.  

4.3 Öppenhet 

Principen om öppenhet innebär att det ska vara klart och tydligt för de registrerade hur 

personuppgiftsansvarige behandlar deras personuppgifter. Personuppgiftsbehandlingen ska 

vara förståelig och begriplig för de registrerade och inte ske på dolda eller manipulerande sätt. 

De registrerade ska alltså veta att den personuppgiftsansvarige samlar in personuppgifter, 

varför den samlar in dem och hur uppgifterna sedan används. De registrerade ska också veta 

vad de har för rättigheter, till exempel hur de kan begära registerutdrag, hur de kan få fel 

rättade och hur de kan få personuppgifter raderade. De registrerade måste därför få 

information om allt detta. Informationen ska vara lätt att hitta och den ska vara formulerad på 

ett sätt som är enkelt och begripligt. Det är särskilt viktigt att använda ett klart och tydligt 

språk om de registrerade är barn. 

4.4 Ändamålsbegränsning 

Personuppgifter får endast samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade 

ändamål. Personuppgiftsansvarige måste därför ha klart för sig varför personuppgifterna ska 

behandlas redan innan insamlingen sker. Ändamålen sätter ramarna för vad 
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personuppgiftsansvarige får och inte får göra, till exempel vilka uppgifter som får behandlas 

och hur länge de får sparas. Tänk på att: 

 

 Ändamålen måste vara specifika och konkreta, inte luddiga eller otydliga. Det är till 

e em el inte tillrä kligt att ange “kontroller” som ändam l  ör loggning o h 

övervakning, utan att också ange syftet med kontrollen. Syftet med kontrollen är 

kanske övervakning av säkerhets- eller tekniska skäl eller uppföljning av interna 

regler   et rä ker normalt inte heller att ange ändam l som enbart är att “ örbättra 

användarnas u  levelse”  “IT-säkerhet” eller “ ramtida  orskning”   et är allt ör brett 

uttryckt, och de registrerade kan inte bedöma vad sådan personuppgiftsbehandling kan 

innebära. 

 

 Ändamålet måste också vara berättigat. Detta innebär att personuppgiftsbehandlingen 

dels ska ha en rättslig grund i dataskyddsförordningen, dels ska ske i enlighet med 

övrig tillämplig lagstiftning och allmänna rättsprinciper. 

 

 De registrerade har rätt att känna till varför deras personuppgifter behandlas, alltså 

vilka ändamålen är. Personuppgiftsansvarige informerar de registrerade om ändamålet 

när uppgifterna samlas in och även när en registrerad begär det. 

 

 Personuppgiftsansvarige ska dokumentera vilka ändamål den har med 

personuppgiftsbehandlingen.  

 

 Om insamlade personuppgifter ska behandlas på ett nytt sätt måste det vara förenligt 

med de ursprungliga ändamålen. I sådana fall kan personuppgiftsansvarige använda 

samma rättsliga grund som vid insamlingen av personuppgifterna. 

4.5 Uppgiftsminimering 

Personuppgifter som behandlas ska vara adekvata, relevanta och inte alltför omfattande i 

förhållande till ändamålen. Säkerställ att uppgifterna som samlas in verkligen behövs och 

fråga inte efter information bara för att den kanske kan vara bra att ha. 

4.6 Riktighet 

Personuppgifter som behandlas ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. 

Personuppgiftsansvarige ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att felaktiga eller 

ofullständiga uppgifter rättas, exempelvis gällande ändring av adress vid flytt med en 

sammanställning av system och register där adressen lagras. Man ska dock inte lagra kopior 

av uppgifterna i många system i syfte att undvika felkällor och att icke uppdaterad information 

sparas. 
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4.7 Lagringsminimering 

Personuppgifter får inte lagras under längre tid än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med 

behandlingen. När uppgifterna inte längre behövs måste dessa gallras, vilket innebär att de 

antingen måste raderas eller avidentifieras. Vi får bara spara personuppgifter så länge som de 

behövs för ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. När vi får gallra en viss typ av 

handling framgår av kommunstyrelsens eller nämndens dokumenthanteringsplan. 

Personuppgifter som förekommer i handlingar som inte är allmänna handlingar ska raderas 

eller avidentifieras när de inte längre behövs. Vi får lagra personuppgifter efter det att det 

ursprungliga ändamålet slutar att vara aktuellt, om det sker för arkivändamål av allmänt 

intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. Vi får 

alltså skicka handlingar som innehåller personuppgifter till kommunarkivet, trots att det 

ursprungliga ändamålet inte längre är aktuellt. 

4.8 Integritet och konfidentialitet 

Personuppgiftsansvarige måste skydda alla personuppgifter som den behandlar, så att ingen 

obehörig kommer åt dem och så att uppgifterna inte används på ett otillåtet sätt. 

Personuppgiftsansvarige ska också se till så att personuppgifter inte förloras eller blir 

förstörda, till exempel genom olyckshändelser. Personuppgiftsansvarige måste därför införa 

lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Till tekniska åtgärder räknas till 

exempel brandväggar, kryptering, pseudonymisering, säkerhetskopiering och anti-virus-

skydd. Organisatoriska åtgärder handlar till exempel om interna rutiner, instruktioner och 

riktlinjer. 

4.9 Ansvarsskyldighet 

Den grundläggande principen om ansvarsskyldighet innebär att personuppgiftsansvarige 

måste kunna visa att dataskyddsförordningen följs. Personuppgiftsansvarige måste därför 

exempelvis dokumentera arbetet gällande dataskydd. Vidare ska det finnas register över alla 

typer av behandlingar av personuppgifter som utförs och personuppgiftsansvarige ska kunna 

redovisa ett sådant register för tillsynsmyndigheten när så krävs. 

 

Personuppgiftsansvarige ska visa att denne följer de grundläggande principerna på flera sätt, 

till exempel genom att: 

 Lämna tydlig information till de registrerade 

 Föra register över och dokumentera de personuppgiftsbehandlingar som pågår hos 

personuppgiftsansvarige 

 Upprätta en dataskyddspolicy och utbilda personalen 

 Bygga in integritetsvänliga lösningar i sina system (så kallat inbyggt dataskydd) 

 Göra en konsekvensbedömning innan personuppgiftsansvarige påbörjar 

personuppgiftsbehandling som innebär särskilda integritetsrisker 

 Utse ett dataskyddsombud. 
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5. Personuppgiftsansvarig 

5.1 Vem är personuppgiftsansvarig? 

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel aktiebolag, stiftelse, förening eller 

myndighet) som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur 

behandlingen ska gå till. Det är alltså inte chefen på en arbetsplats eller en anställd som är 

personuppgiftsansvarig. 

 

Personuppgiftsansvariga inom kommuner är kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

 

Om två eller flera gemensamt bestämmer över en viss behandling är de 

personuppgiftsansvariga tillsammans och måste sinsemellan bestämma vem som är ansvarig 

för att fullgöra de olika skyldigheterna i dataskyddsförordningen. 

 

Vem som är personuppgiftsansvarig kan också anges i lag eller förordning, till exempel i 

särskilda registerlagar. 

 

Exempel: I 2 kap. 6 § patientdatalagen står det att i en kommun är varje myndighet, som 

bedriver hälso- och sjukvård, personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter 

som myndigheten utför. 

5.2 Vad innebär det att vara personuppgiftsansvarig? 

Den personuppgiftsansvarige måste se till att all personuppgiftsbehandling sker i enlighet med 

dataskyddslagstiftningen. 

 

Den personuppgiftsansvarige har ett generellt ansvar att, utifrån de integritetsrisker som finns 

med behandlingen, genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att 

säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med dataskyddsförordningen. 

Detta kan bland annat innebära att man har antagit en policy med lämpliga strategier för 

dataskydd och ser till att genomföra den i organisationen. Den grundläggande regleringen om 

detta finns i artikel 24 dataskyddsförordningen.  

 

Den som är personuppgiftsansvarig kan överlåta den faktiska behandlingen av personuppgifter 

men personuppgiftsansvaret kan aldrig överlåtas. 

 

Exempel: En enskild medarbetare som arbetar för kommunstyrelsen informerar inte om en 

personuppgiftsincident som den upptäckt (meddelar inte incidentgruppen). Datainspektionen 

har uppmärksammat detta. Kan Datainspektionen då begära att medarbetaren betalar 

sanktionsavgiften, eftersom det är medarbetaren som gjort fel? Nej, det är kommunstyrelsen 

som är personuppgiftsansvarig och som hålls ansvarig. Det är alltså kommunstyrelsen som 

ska betala sanktionsavgiften. 
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5.3 Utnämning av dataskyddsombud 

I dataskyddslagstiftningen ställs det krav på att alla myndigheter ska utse ett så kallat 

dataskyddsombud. Det innebär att i kommunen måste kommunstyrelsen och varje nämnd utse 

ett dataskyddsombud. Det finns inget motsvarande krav för de kommunala bolagen. Med 

hänsyn till att dataskyddsfrågorna har kommit att få alltmer fokus finns det anledning att utse 

ett dataskyddsombud som ansvarar för frågor om integritetsskydd vid behandling av 

personuppgifter även inom de kommunala bolagen. Kommunala bolag bör därför utse ett 

dataskyddsombud. 

 

Anmälan till tillsynsmyndigheten av dataskyddsombudet enligt artikel 37.7 i 

dataskyddsförordningen ska göras så snart det är möjligt för kommunstyrelse, nämnder och 

kommunala bolag. Det är den personuppgiftsansvarige som anmäler dataskyddsombud till 

tillsynsmyndigheten. 

 

Den personuppgiftsansvarige har alltid det yttersta ansvaret gentemot tillsynsmyndigheten och 

de registrerade för att personuppgifter i verksamheten behandlas på ett lagligt och korrekt sätt 

och i enlighet med god sed. 

 

För att dataskyddsombudets arbetsuppgifter ska kunna utföras på ett tillfredsställande sätt ska 

den personuppgiftsansvarige hålla dataskyddsombudet underrättad om vilka 

personuppgiftsbehandlingar som sker och de säkerhetsrutiner som skyddar personuppgifterna. 

 

Personuppgiftsansvarig ska i god tid rådgöra med dataskyddsombudet innan förändringar av 

hantering och rutiner kring personuppgifter eller utvecklingsprojekt, som involverar 

personuppgifter, beslutas. Den personuppgiftsansvarige ska underrätta ombudet vid 

förfrågningar och klagomål från registrerade och andra externa parter, så som exempelvis 

kunder och media. Personuppgiftsansvarig ska stödja dataskyddsombudets arbete bland annat 

genom att ge denne tillgång till dokumentation och IT-system i den utsträckning som behövs.  
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6. Personuppgiftsbiträde 

6.1 Vem är personuppgiftsbiträde? 

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs 

räkning. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den personuppgiftsansvariges 

organisation. Ett personuppgiftsbiträde kan vara en fysisk eller juridisk person, offentlig 

myndighet, institution eller annat organ. Den grundläggande regleringen om 

personuppgiftsbiträdets roll finns i artikel 4 och artikel 28 dataskyddsförordningen. 

 

De biträden som den personuppgiftsansvarige anlitar ska kunna ge tillräckliga garantier för att 

behandlingen uppfyller kraven i dataskyddsförordningen och säkerställer att den registrerades 

rättigheter skyddas. 

 

Ett personuppgiftsbiträde och dess personal får enbart behandla personuppgifter enligt 

instruktion från den personuppgiftsansvarige. Biträdet får inte anlita ett annat biträde utan att i 

förhand få ett skriftligt tillstånd av den personuppgiftsansvarige. 

 

En nyhet i förordningen är att några av de skyldigheter som tidigare har gällt för den 

personuppgiftsansvarige nu även gäller för personuppgiftsbiträdet, till exempel kraven på att 

föra register över behandlingar, att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå och att i vissa fall utse 

ett dataskyddsombud. 

 

Även personuppgiftsbiträdet kan bli föremål för tillsyn eller administrativa sanktionsavgifter 

och bli skadeståndsansvarig. 

 

Ibland kan det vara svårt att bedöma vem som är personuppgiftsbiträde och vem som är 

personuppgiftsansvarig. När det ska avgöras vem som har vilken roll utgår man ifrån vem det 

är som bestämmer hur personuppgifterna kommer att behandlas och varför de behandlas. Det 

är den organisationen/personen som är personuppgiftsansvarig. 

6.2 Personuppgiftsbiträdesavtal 

Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet måste upprätta ett så kallat 

personuppgiftsbiträdesavtal. Dataskyddsförordningen räknar upp vad ett sådant biträdesavtal 

ska innehålla: 

 Föremålet för behandlingen samt behandlingens art och ändamål  

 Behandlingens varaktighet (tillsvidare eller tidsbestämt). 

 Vilka kategorier av personuppgifter som ska hanteras, till exempel känsliga och/eller 

extra skyddade personuppgifter och eventuellt var de finns. 

 Vilka kategorier av registrerade som ska hanteras (anställda, invånare, patienter, elever 

etc.). 

 Personuppgiftsansvariges skyldigheter och rättigheter. 
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 Hänvisning till tillräckliga garantier (man får endast anlita biträden som kan ge 

tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska 

åtgärder). 

 Instruktioner om hur personuppgiftsbiträdet får behandla personuppgifterna. 

 Om personuppgifterna får överföras till tredjeland och under vilka förutsättningar det i 

så fall får ske. 

 Personuppgiftsbiträdes personal med behörighet att behandla våra personuppgifter ska 

ha tystnadsplikt. Det gäller även harmlös information. 

 Personuppgiftsbiträdet ska vidta alla säkerhetsåtgärder som krävs enligt artikel 32 i 

dataskyddsförordningen. 

 Personuppgiftsbiträde ska hjälpa till så att personuppgiftsansvarige kan fullgöra sina 

skyldigheter. 

 Vad som händer med personuppgifterna när avtalet avslutas. Beroende på vad 

personuppgiftsansvarige väljer ska alla personuppgifter antingen raderas eller 

återlämnas och alla befintliga kopior ska raderas, så länge inte lagringen krävs enligt 

unionsrätten eller svensk lagstiftning. 

 Personuppgiftsansvariges rätt till information om personuppgiftsbiträdets behandling 

av personuppgifterna. 

 Personuppgiftsbiträdets skyldighet att bidra till granskningar och inspektioner som 

genomförs av den personuppgiftsansvarige eller av en revisor som har utsetts av den 

personuppgiftsansvarige. 

 

Därutöver måste personuppgiftsbiträdet få ett särskilt eller allmänt skriftligt förhandstillstånd 

av personuppgiftsansvarige innan personuppgiftsbiträdet anlitar underbiträden. Till 

personuppgiftsavtalet bör det därför finnas en bilaga med de underbiträden som 

personuppgiftsbiträdet vet kommer att hantera personuppgiftsansvarigs personuppgifter.  

 

Hur det ska gå till när personuppgiftsbiträdet vill byta ut eller anlita ett nytt underbiträde ska 

regleras i personuppgiftsbiträdesavtalet. Personuppgiftsbiträdet är skyldigt att se till att 

underbiträdet åläggs samma skyldigheter i fråga om dataskydd som personuppgiftsbiträdet har 

gentemot personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsbiträdet ansvarar fullt ut gentemot 

personuppgiftsansvarig för sina underbiträden.  

 

Det är den personuppgiftsansvarige som ska se till att personuppgiftsbiträdesavtal upprättas. 

En mall för personuppgiftsbiträdesavtal finns i BILAGA 3 och på SKL:s hemsida, vid 

uppdatering av avtalet på SKL:s hemsida ska senaste versionen av SKL:s avtal användas. 

Denna mall ska användas när kommunstyrelsen eller nämnden tecknar ett 

personuppgiftsbiträdesavtal. 

 

Det är viktigt att alla personuppgiftsbiträdesavtal dokumenteras och är sökbara. 

Personuppgiftsbiträdesavtalet ska därför registreras i ett diariesystem eller på annat sätt hållas 

ordnat tillsammans med huvudavtalet. Ett personuppgiftsbiträdesavtal registreras som 

”Personu  gi tsbiträdesavtal”   
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7. Dataskyddsombud  

Dataskyddsombudet utses av personuppgiftsansvarig och ombudets arbetsuppgifter inom de 

samarbetskommuner som denna vägledning omfattar att: 

 

 Vara ett kunskapsstöd inom kommunerna gällande dataskyddsförordningen och annan 

tillämplig dataskyddslagstiftning. 

 Övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan tillämplig 

dataskyddslagstiftning 

 Tillsammans med sakkunniga inom respektive kommun kravställa och arbeta för att 

införa säkerhetsåtgärder inom dataskydd. 

 Bistå i utredning av misstänkt dataintrång. 

 Ge råd vid konsekvensbedömningar av dataskydd och övervaka genomförandet av 

dem. 

 Arbeta med omvärldsbevakning kunskapsinhämtning rörande dataskyddslagstiftning. 

 

Dataskyddsombudet har inget personligt ansvar för att alla anställda och förtroendevalda följer 

reglerna i dataskyddslagstiftningen.  Om dataskyddsombudet anser att en behandling av 

personuppgifter inom ombudets ansvarsområde förs i strid med dataskyddslagstiftningen, ska 

dataskyddsombudet påtala detta för berörd chef. Dataskyddsombudet är inte den som slutligen 

avgör hur personuppgifter ska hanteras utan har en rådgivande och reviderande roll.    

 

Dataskyddsombudet har enligt dataskyddslagstiftningen en självständig ställning gentemot 

personuppgiftsansvarige, som kan jämföras med en internrevisors. Flens kommun har 

huvudansvaret för dataskyddsombudets arbetssituation och ska se till att denne har tillräckligt 

med tid, kompetens och resurser för att genomföra sin ombudsroll på ett tillfredsställande sätt. 

 

Dataskyddsombudet kan inte avsättas eller bli föremål för sanktioner för att ha utfört sina 

arbetsuppgifter. 

 

Dataskyddsombudet är bunden av sekretess inom ramen för sitt uppdrag i enlighet med 

gällande lagstiftning. 
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8. GDPR-samordnare 

8.1 Utnämning av GDPR-samordnare 

Personuppgiftsansvarige ska utse minst en GDPR- samordnare som kommer att bli ansvarig 

för dataskyddsfrågor inom respektive kommunstyrelse/nämnd/kommunalt bolag.  

8.2 GDPR-samordnarens uppgifter och ansvar 

GDPR-samordnare har mandat att leda dataskyddsarbete inom personuppgiftsansvariges 

verksamhet och ska: 

 Kunna besvara frågor kring tillämpningen av GDPR 

 Ansvara för att personuppgiftsansvarige har ett uppdaterat register över behandlingar 

av personuppgifter 

 Hantera begäran om registerutdrag, rättelse, radering, invändning, begränsning och 

dataportabilitet 

 Biträda då konsekvensbedömningar genomförs, läs mer i kap. 15. 

 Utreda personuppgiftsincidenter i samråd med incidentgrupp, läs mer i kap 16 och 

BILAGA 8 och Ansvara för att personuppgiftsincidenter dokumenteras 

 Biträda då personuppgiftsbiträdesavtal upprättas av de medarbetare som är ansvariga 

för respektive huvudavtal 

 Ansvara för att personuppgiftsbiträdesavtalet registreras i ett diariesystem eller på 

annat sätt hållas ordnat tillsammans med huvudavtalet, läs mer i kap. 6.  

 Fungera som personuppgiftsasvarigs kontaktlänk till dataskyddsombudet 

 

GDPR-samordnaren ska informera dataskyddsombudet om dataskyddsarbetet var tredje 

månad, eller oftare vid behov. Dataskyddsombudet kan utöver detta begära ytterligare 

information från GDPR-samordnaren. 

 

GDPR-samordnaren meddelar även dataskyddsombudet om det finns behov av 

utbildningsinsatser kring GDPR. GDPR-samordnaren kan, i dialog med dataskyddsombudet 

och sin chef, delta i eller själv genomföra utbildningar kring GDPR. 

8.3 Samverkan mellan kommunerna 

GDPR-samordnarna inom respektive verksamhetsområde kommunicerar regelbundet med 

sina motsvarigheter hos de andra kommunerna. Gemensamma möten hålls med syftet att 

diskutera gemensamma frågor samt dela erfarenheter. Mötena äger rum varje månad, eller vid 

behov, och organiseras av samordnaren hos den ansvarige kommunen. Ansvariga GDPR-

samordnare bjuder in GDPR-samordnarna från de andra kommunerna samt organiserar mötet i 

sin kommuns lokaler enligt följande schema: 

1. Flen  3. Oxelösund 5. Strängnäs 

2. Gnesta  4. Katrineholm 

 

6. Vingåker 



 

 

       

                                                                                        20  

9. Personuppgifter  

9.1 Vad är en personuppgift? 

Personuppgifter är alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person och 

som direkt eller indirekt kan identifiera en person. Avgörande är att uppgiften enskild eller i 

kombination med andra uppgifter kan knytas till en levande person. Dataskyddsförordningen 

omfattar inte avlidna personer. Exempel på personuppgifter är: 

 Personnummer 

 Namn 

 Efternamn 

 Telefonnummer 

 Adress 

 IP-adress 

 Foto 

 Fastighetsbeteckning 

 Kontonummer 

 Videoupptagning 

 Ljudinspelningar 

9.2 Känsliga personuppgifter 

Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd. De 

kallas för känsliga personuppgifter. Det är som huvudregel förbjudet att behandla känsliga 

personuppgifter, men det finns undantag. Se till exempel datainspektionens hemsida och de 

författningar som det hänvisas till i BILAGA 2.  Innan man behandlar känsliga 

personuppgifter måste man ha klart för sig vilket stöd man har för behandlingen. 

 

Känsliga personuppgifter är uppgifter om (uppräkningen fortsätter på nästa sida): 

 Ras och etniskt ursprung. 

 Politiska åsikter. 

 Religiös eller filosofisk övertygelse. Att någon inte tillhör någon religion alls är också 

en känslig personuppgift. 

 Medlemskap i fackförening. 

 Hälsa, vilket omfattar alla aspekter av en persons hälsa, till exempel uppgifter om 

sjukdom eller funktionshinder. 

 Genetiska uppgifter, vilket är uppgifter som ger information om en persons nedärvda 

eller förvärvade genetiska kännetecken. Genetiska uppgifter kan till exempel framgå 

av en dna-analys. 

 Biometriska uppgifter, vilket är uppgifter som rör en persons fysiska, fysiologiska eller 

beteendemässiga egenskaper och gör det möjligt att identifiera människor, till exempel 

genom fingeravtrycksavläsning eller ögonskanning.  

 Sexualliv eller sexuell läggning. 
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9.3 Personnummer och samordningsnummer 

Personnummer och samordningsnummer är inte känsliga personuppgifter enligt 

dataskyddsförordningen. Däremot är personnummer och samordningsnummer extra 

skyddsvärda och måste därför behandlas extra försiktigt. Personnummer och 

samordningsnummer får behandlas utan samtycke endast när det är klart motiverat med 

hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat 

beaktansvärt skäl. 
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10. Behandling av personuppgifter 

10.1 Vad är en behandling? 

Dataskyddsförordningen gäller för helt eller delvis automatiserad behandling av 

personuppgifter. Alla former av åtgärder med personuppgifter, oberoende av om de utförs 

automatiserat eller inte, är personuppgiftsbehandling, till exempel: 

 Insamling 

 registrering 

 organisering 

 strukturering 

 lagring 

 bearbetning eller ändring 

 framtagning 

 läsning 

 användning 

 utlämning genom överföring 

 spridning eller tillhandahållande på annat sätt 

 justering eller sammanförande 

 begränsning 

 radering eller  

 förstöring. 

 

Även personuppgifter i e-post och i dokument på servrar, i en enkel lista, på webbplatser och i 

annat ostrukturerat material omfattas av dataskyddsförordningen.  

Dataskyddsförordningen gäller för helt eller delvis automatiserad (digital) behandling av 

personuppgifter. Ett exempel på delvis automatiserad behandling är när personuppgifter 

samlas in manuellt i syfte att senare föras in i ett automatiserat register.  

Dataskyddsförordningen gäller också för manuell behandling (pappersform) av 

personuppgifter om personuppgifterna ingår eller är avsedda att ingå i ett manuellt register 

som är sökbart enligt särskilda kriterier. Att kriterier står i plural i dataskyddsförordningen har 

ansetts betyda att det ska finnas mer än två sökvägar, såsom namn och e-postadress. Är 

registret inte sökbart med hjälp av någon personuppgift omfattas det inte av 

dataskyddsförordningen. 

 

Exempel: En lärare har för hand upprättat en klasslista med för- och efternamn och adresser 

till eleverna i klassen. Klasslistan finns tillgänglig i en pärm, som står i klassrummet. 

Klasslistan är helt manuell, men är sökbar enligt två sökvägar (namn och adress), och 

sökvägarna i sig utgör personuppgifter. Klasslistan omfattas alltså av 

dataskyddsförordningen, trots att den aldrig behandlas digitalt. 
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10.2 Behandling av känsliga personuppgifter 

Behandling av känsliga personuppgifter är som huvudregel förbjuden. Det går dock att 

behandla sådana uppgifter om man har lagstöd och iakttar försiktighet. I avsnitt 9.2 framgår 

vad som menas med känsliga personuppgifter. För att behandling av känsliga personuppgifter 

ska vara tillåten krävs ett giltigt undantag från förbudet, se avsnitt 9.2 och bilaga 2.  

10.3 Behandling av personnummer och samordningsnummer 

Personnummer och samordningsnummer är extra skyddsvärda personuppgifter även om de 

inte är känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Man får bara behandla 

personnummer och samordningsnummer när det är klart motiverat med hänsyn till: 

 

 Ändamålet med behandlingen (personuppgiftsansvariges syfte med att registrera 

personnummer ska klart motivera behandlingen) 

 Vikten av en säker identifiering (behandling av personnummer är nödvändigt för att 

kunna identifiera de registrerade på ett säkert sätt), eller 

 något annat beaktansvärt skäl (det finns något annat som klart motiverar 

registreringen). 

 

Exempel: Arbetsgivare måste ha information om de anställdas personnummer för att kunna 

betala ut lön.  

10.4 Behandla redan insamlade personuppgifter på ett nytt sätt 

Om man vill börja behandla redan insamlade personuppgifter på ett nytt sätt måste det vara 

förenligt med de ursprungliga ändamålen. I sådana fall kan man stödja sig på samma rättsliga 

grund som användes när personuppgifterna samlades in (i kapitel 11 finns mer information om 

rättsliga grunder). De registrerade måste informeras om den nya personuppgiftsbehandlingen 

innan den påbörjas.  

 

När det bedöms om en ny personuppgiftsbehandling är förenlig med tidigare ändamål ska man 

bland annat ta hänsyn till och ställa sig följande frågor: 

 

 Vilka kopplingar finns mellan ändamålen med den ursprungliga 

personuppgiftsbehandlingen och den nya? 

 I vilket sammanhang har personuppgifterna samlats in, vilket förhållande har de 

registrerade till oss som personuppgiftsansvarig och vilken personuppgiftsbehandling 

kan de registrerade rimligen förvänta sig? 

 Vilken typ av personuppgifter behandlas, är uppgifterna känsliga? 

 Vilka konsekvenser kan personuppgiftsbehandlingen få för de registrerade? 

 Vilka skyddsåtgärder finns, till exempel behörighetsstyrning, kryptering och 

pseudonymisering? 
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Det är som regel förenligt med de ursprungliga ändamålen att behandla personuppgifter även 

för: 

 

 Arkivändamål av allmänt intresse 

 Vetenskapliga eller historiska forskningsändamål  

 Statistiska ändamål. 

 

Den personuppgiftsansvarige måste dock ha vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda 

de registrerades rättigheter. 
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11. Rättslig grund för behandling av 

personuppgifter  

11.1 Inledande om rättsliga grunderna och hur de används  

En behandling av personuppgifter är endast laglig om det finns en rättslig grund för 

behandlingen. De rättsliga grunderna för behandlingen framgår av artikel 6 GDPR. Det finns 

sex rättsliga grunder: 

 Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse  

 Rättslig förpliktelse  

 Avtal 

 Samtycke 

 Intresseavvägning 

 Grundläggande intresse 

Myndigheter och andra inom kommunal och offentlig verksamhet ska främst använda följande 

grunder: 

 Rättslig förpliktelse. 

 Uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. 

 Avtal. 

Ibland kan privata företag vara verksamma inom offentlig verksamhet, till exempel när skolor 

eller hälso- och sjukvård bedrivs i privat regi. De utför då en uppgift av allmänt intresse och 

ska stödja sig på samma rättsliga grunder som en myndighet. Myndigheter, som till exempel 

kommuner, får inte använda sig av en intresseavvägning när de fullgör sina uppgifter. 

11.2 Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse 

Den här rättsliga grunden innebär att personuppgiftsbehandling är tillåten om 

personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter i myndighetsutövning eller utför uppgifter 

av allmänt intresse. Myndighetsutövning kännetecknas av beslut eller andra ensidiga åtgärder 

som ytterst är ett uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna. Det 

är till exempel myndighetsutövning när nämnden beslutar om att en medborgare ska få en viss 

förmån eller rättighet, eller att medborgaren har en viss skyldighet och föreläggs att göra 

något. Det kan alltså vara beslut som gynnar den enskilde eller beslut som är betungande.  

 

Myndighetsutövning kan också ske i förhållande mellan myndigheter, till exempel när en 

myndighet har tillsyn över en annan myndighets verksamhet. Personuppgiftsbehandlingen 

måste vara nödvändig - Syftet med personuppgiftsbehandlingen måste vara nödvändigt som 

ett led i nämndens myndighetsutövning. Ändamålet med behandlingen behöver inte, till 

skillnad från behandling som grundas på rättslig förpliktelse, framgå av den lag där 

befogenheten att utöva myndighet fastställs. Det räcker med att det finns ett samband mellan 

ändamålet med behandlingen och myndighetsutövningen. 
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Utanför begreppet myndighetsutövning faller sådan faktiskt verksamhet 

personuppgiftsanvarige bedriver, som inte innebär tvång. Exempel på sådan verksamhet är när 

en kommun lämnar upplysningar och råd eller sopar gatorna. 

11.3 Rättslig förpliktelse  

Den rättsliga grunden rättslig förpliktelse innebär att det finns lagar eller regler som gör att 

vissa personuppgifter måste behandlas i en verksamhet. Personuppgiftsansvarig får behandla 

personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt EU-rätt 

eller svensk rätt, inklusive kollektivavtal. Den som har ansvar för behandlingen (nämnden) 

ska vara ålagd att uppfylla den rättsliga förpliktelsen. 

Det måste vara möjligt för såväl personuppgiftsansvarig som för den registrerade att förstå 

varför behandlingen av personuppgifter behövs. Det kan exempelvis finnas en lag som anger 

att personuppgiftsansvarig i en viss situation är skyldiga att lämna uppgifter till en annan 

myndighet eller en domstol. 

Exempel: En arbestgivare kan utrusta sina bilar med speciell gps-utrustning som används för 

elektroniska körjournaler för att förenkla redovisningen till Skatteverket. 

Arbetsgivaren får dock inte använda uppgifterna som gps:en samlar in för att till exempel 

kontrollera hur långa raster de anställda tar, utan får enbart spara just de uppgifter 

Skatteverket kräver. 

Här följer några fler situationer med olika typer av rättsliga skyldigheter eller förpliktelser: 

- Att inom hälso- och sjukvården föra journaler. 

- Arbetsgivare är skyldiga att redovisa skatter och sociala avgifter beträffande 

arbetstagarna. 

- Turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist gör att arbetsgivaren 

måste upprätta listor över anställda och lämna dem till facket. 

11.4 Avtal 

Den rättsliga grunden avtal innebär att den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal 

med den personuppgiftsansvarige. Det krävs att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig, 

antingen för att fullgöra avtalet med den registrerade eller för att vidta åtgärder på begäran av 

den registrerade innan avtalet ingås. Den här grunden gäller bara för avtal i där den 

registrerade är eller avser att bli part. 
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Exempel 1: Som arbetsgivare får personuppgiftsansvarige behandla personuppgifter om en 

anställd för att kunna uppfylla anställningsavtalet, till exempel för löneberäkning, registrering 

av sjukfrånvaro eller i ett flextidssystem. 

Observera att en personuppgiftsansvarig kan behöva vidta åtgärder på begäran av den 

registrerade innan ett avtal ingås, exempelvis när det behöver kontrolleras om den registrerade 

har nödvändiga tillstånd. 

11.5 Samtycke 

Den rättsliga grunden samtycke innebär att den registrerade har sagt ja till 

personuppgiftsbehandlingen. Samtycke är dock ofta en olämplig rättslig grund för 

myndigheter, eftersom samtycket måste vara frivilligt och jämlikt. Överväg därför alltid om ni 

kan använda någon av de andra rättsliga grunderna.   

Den som arbetar för en personuppgiftsansvarig nämnd inom en kommun bör tänka på följande 

när det gäller samtycke: 

 Samtycke är inte första valet. Om man kan stödja personuppgiftsbehandlingen på 

någon av de andra fem rättsliga grunderna, så får man inte dessutom inhämta 

samtycke. Kom ihåg att det ofta är olämpligt att använda sig av samtycke som 

myndighet.  

 Fråga bara efter samtycke om ni kan respektera ett nej. Den registrerade ska 

kunna avgöra om personuppgifterna ska få behandlas, och hen ska alltid kunna säga 

nej. Maktförhållandet måste dessutom vara jämlikt. 

 Jämlika maktförhållanden. För att ni ska kunna använda samtycke som rättslig 

grund måste maktförhållandet vara jämlikt. Tänk på att maktförhållandet ofta är 

ojämlikt i relationen mellan myndighet och medborgare, och mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. Om det råder ett ojämlikt maktförhållande kan ni inte stödja er på 

samtycke. 

 Samtycket ska vara frivilligt. Med frivilligt menas att den registrerade har ett genuint 

fritt val och kontroll över sina personuppgifter. Samtycket blir därför ogiltigt om 

någon har utsatts för påverkan. Den registrerade får inte heller drabbas av negativa 

konsekvenser om hen inte lämnar sitt samtycke. 

 Den registrerade ska kunna ångra sig. Förklara klart och tydligt för den som ska 

lämna sitt samtycke att hen alltid har rätt att ångra sig. Det ska vara lika lätt att lämna 

ett samtycke som att återkalla det. Detta är särskilt viktigt när det gäller barn. Obs! Om 

det är svårt att återkalla samtycket är det inte giltigt. Om den registrerade inte kan eller 

får återkalla sitt samtycke utan att drabbas av negativa konsekvenser är samtycket inte 

frivilligt. 

 Den registrerade ska godkänna att personuppgifterna används. Det ska tydligt 

framgå att den registrerade godkänner att personuppgifterna används. Samtycket kan 
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ges genom ett uttalande eller en entydigt bekräftande handling, till exempel med en 

kryssruta på en webbplats. Obs! Förifyllda kryssrutor är inte tillåtna. 

 Eftersom barn enligt dataskyddsförordningen förtjänar särskilt skydd måste all 

information som riktar sig till barn vara skriven på ett tydligt och enkelt sätt som barn 

förstår. Tidigare gällde Datainspektionens tumregel att barn under 15 år generellt inte 

har tillräcklig mognad för att ge ett giltigt samtycke, men informationen måste alltid 

bedömas från fall till fall med utgångspunkt i den enskilda individens mognad och 

förmåga. 

 Barn och ungdomar som inte själva kan tillgodogöra sig informationen kan inte 

lämna ett rättsligt giltigt samtycke. I sådana fall ska samtycket istället inhämtas från 

den som har föräldraansvaret för barnet. 

 

Personuppgiftsanvarig ansvarar också för att ett giltigt samtycke har inhämtas och behöver 

kunna visa både att den registrerade har fått relevant information och att vårt arbetssätt 

uppfyller kraven.  Det är därför viktigt att dokumentera:  

 Hur samtycket inhämtades 

 när samtycket inhämtades samt 

 vilken information den registrerade fått. 

 

Dokumentera samtycke genom att använda mallar i BILAGA 4. 

Exempel på när samtycke kan användas och exempel på när samtycke inte får användas 

finns på datainspektionens hemsida.   

 

Exempel 1: En nämnd planerar vägarbeten. Nämnden erbjuder invånarna möjlighet att 

anmäla sig för att få uppdateringar via e-post. Nämnden är tydlig med att det är frivilligt att 

anmäla sig och inhämtar samtycke för att använda e-postadresserna för endast detta 

ändamål. Invånare som inte vill delta har inte gått miste om någon grundläggande service 

från myndigheten. Informationen finns även publikt på kommunens webbplats. 

 

Exempel 2: Arbetsgivaren vill filma på delar av kontoret. Arbetsgivaren frågar alla 

medarbetare som sitter på den berörda delen av kontoret efter deras samtycke, eftersom de 

kan synas i bakgrunden på filmen. De som inte vill bli filmade ska inte drabbas av några 

negativa konsekvenser, utan får istället likvärdiga arbetsplatser någon annanstans i 

bygganden under den tid filminspelningen pågår. 

 

Exempel när samtycke INTE kan användas: En medborgare ansöker om en biståndsinsats. 

För att vi ska kunna hantera ansökan och komma fram till ett beslut så måste vi behandla 

medborgarens personuppgifter. Vi agerar här som myndighet gentemot medborgaren och 

maktförhållandet mellan oss är väldigt ojämlikt. Samtycket skulle också kunna upplevas som 

villkorat – om du inte samtycker så får du inget bistånd. Samtycke kan inte användas som 

rättslig grund för behandlingen. Rätt grund är istället myndighetsutövning. 
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11.6 Grundläggande intresse 

Den här rättsliga grunden innebär att personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för 

att rädda liv. Det är väldigt få verksamheter som kommer att hänvisa till den här rättsliga 

grunden. I första hand är den aktuell inom vården. 

Personuppgiftsansvarige får behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att rädda den 

registrerades eller någon annan persons liv. Det kallas att skydda intressen som är av 

grundläggande betydelse. I huvudsak handlar det om tillfällen när den registrerade inte kan 

fatta beslut eller lämna samtycke, till exempel om en person är medvetslös. 

Exempel: En person har plötsligt blivit sjuk och förlorat medvetandet. Vård och 

räddningstjänst får behandla personuppgifter för att kontrollera blodgrupp och 

sjukdomshistoria och för att kontakta anhöriga. Anställd inom till exempel hemtjänst eller 

skola får också lämna personuppgifter till vård och räddningstjänst. Arbetsgivare får också 

lämna vidare anställds personuppgifter i den situationen etc. 

Den här rättsliga grunden kan vi bara använda i mycket begränsad omfattning. 

Om det går att lösa situationen på att annat sätt, gör det. Det kanske till och med går att 

undvika att behandla personuppgifterna. 

Den här situationen uppstår inte om vården är planerad. Då behandlar vårdgivaren patientens 

personuppgifter med en annan rättslig grund, nämligen uppgift av allmänt intresse. Om en 

person själv är kapabel att fatta egna beslut och inte samtycker till behandlingen får vi inte 

behandla personens personuppgifter med denna rättsliga grund. 

Peronuppgiftsbehandlingen måste vara nödvändig - Det måste vara nödvändigt att behandla 

personuppgifterna för att vi ska kunna hänvisa till den här rättsliga grunden. Om vi kan ta 

tillvara den registrerades rättigheter på något annat mindre påträngande sätt kan vi inte 

hänvisa till att vi skyddar grundläggande intressen. Det kanske till exempel går att behandla en 

patient utan personuppgifterna. Om det går att lösa på ett annat sätt – gör det. Behandla 

personuppgifter med den här rättsliga grunden bara om det inte uppenbart finns en annan 

rättslig grund. I vissa fall kanske det är möjligt att ta tillvara en persons grundläggande 

intressen med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse. 
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12. Den registrerades rättigheter  

Dataskyddsförordningen ger de registrerade ett flertal rättigheter vad gäller behandling av 

personuppgifter. Det är personuppgiftsansvariges ansvar se till att tillräckliga processer finns 

för att tillmötesgå de registrerade så att de kan tillgodose sina rättigheter. Den grundläggande 

regleringen om rättigheterna finns i artikel 12-20 GDPR. 

De registrerade har följande rättigheter: 

 Rätt till information 

 Rätt till rättelse 

 Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) 

 Rätt till begränsning av behandling 

 Rätt till dataportabilitet 

 Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande eller inbegripet 

profilering 

 Rätt att lämna klagomål 

 Rätt att begära skadestånd 

12.1 Rätt till information  

Den registrerade har rätt att få information när hans eller hennes personuppgifter behandlas. 

Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av den personuppgiftsansvarige både 

när uppgifterna samlas in och när den registrerade annars begär det. Därutöver finns det vissa 

tillfällen när särskild information ska ges till den registrerade, till exempel om det inträffar ett 

dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) hos den personuppgiftsansvarige och 

det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.  

 

Informationen ska tillhandahållas den registrerade kostnadsfritt i en lättillgänglig, skriftlig 

form (vilket kan vara i elektronisk form) och med ett tydligt och enkelt språk. I 

dataskyddsförordningen anges utförligt vilken information som ska ges. Bland annat ska 

information lämnas om kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige, den rättsliga 

grunden för behandlingen och ändamålet med behandlingen. 

 

Information om en specifik behandling av personuppgifter ska alltid ges till den registrerade 

innan behandlingen påbörjas. Inhämtas personuppgifterna från den registrerade själv lämnas 

information lämpligast i samband med insamlandet. Inhämtas personuppgifterna från någon 

annan part, ska den personuppgiftsansvarige lämna information i samband med att 

personuppgifterna första gången registreras. 

 

Information behöver inte lämnas om det finns andra bestämmelser som gäller framför 

dataskyddsförordningen, t.ex. om vissa uppgifter omfattas av sekretess. Information behöver 

inte lämnas om sådant som den registrerade redan känner till, eller om det är omöjligt eller 

skulle innebära en oproportionerligt stor arbetsinsats. 
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Informationen ska omfatta uppgift om den personuppgiftsansvariges identitet, dvs. 

kommunens adress, nämnd och kontaktperson, uppgift om ändamålen med behandlingen och 

all övrig information som behövs för att den registrerade ska kunna ta till vara sina rättigheter 

i samband med behandlingen, såsom information om mottagarna av uppgifterna, skyldighet att 

lämna uppgift och rätten att ansöka om information och få rättelse. Den registrerade ska om 

möjligt även få kännedom om hur länge personuppgifterna finns lagrade. Se också BILAGA 

5. 

12.2 Registerutdrag 

Den registrerade har rätt att få information om personuppgifter som rör honom eller henne 

behandlas. Vid en begäran om registerutdrag ska personuppgiftsansvarige lämna följande 

information: 

 Vilka uppgifter om sökande som behandlas. 

 Varifrån dessa uppgifter har hämtats. 

 Åndamålen med behandlingen. 

 Till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut. 

 Eventuell överföring till tredje land, och i så fall vilka skyddsåtgärder som har 

vidtagits. 

 Hur länge verksamheten sparar uppgifterna. 

 Förekomsten av automatiserat beslutsfattande och vilka följderna blir för den 

registrerade. 

 Personuppgiftsansvarige ska även informera den registrerade om rätten att lämna 

klagomål till tillsynsmyndigheten, rätten att bli raderad, samt rätten att invända mot 

och begära begränsning av en personuppgiftsbehandling. 

Den sökande har rätt att få ett skriftligt besked inom en månad från att ansökan inkom. Om 

beskedet tar längre tid, ska den sökande underrättas om detta innan en månad har passerat. 

Blankett och rutin finns i BILAGA 6. 

12.3 Rättelse 

Varje person har rätt att vända sig till ett företag eller myndighet som behandlar 

personuppgifter och be att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att den enskilde har 

rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn 

till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Att den som behandlar personuppgifter också 

själv måste se till att uppgifterna är korrekta och uppdaterade framgår redan av de 

grundläggande principerna i dataskyddsförordningen.  

Om uppgifter rättas på den enskildes begäran måste företaget eller myndigheten också 

informera dem som de har lämnat ut uppgifter till om att uppgifter rättats. Det gäller dock inte 

om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats. Den enskilde har 

också rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut. 
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Rättelse ska göras utan onödigt dröjsmål om den personuppgiftsansvarige har felaktiga 

personuppgifter som rör den registrerade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, 

ska den registrerade ha rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom 

att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.  Rutin och blankett finns i BILAGA 7. 

12.4 Radering 

Varje person har rätt att vända sig till ett företag eller en myndighet som behandlar 

personuppgifter och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas. Uppgifterna 

måste raderas i följande fall: 

 Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för 

 Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne återkallar 

samtycket 

 Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och den enskilde motsätter sig att 

uppgifterna behandlas 

 Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för 

myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade 

skäl som väger tyngre än den enskildes intresse 

 Om personuppgifterna har behandlats olagligt 

 Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet 

 Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet 

skapar en profil i ett socialt nätverk  

 

Om uppgifter raderas på den enskildes begäran måste företaget eller myndigheten också 

informera dem som de har lämnat ut uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det 

skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats. Den enskilde har också rätt 

att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.  

 

När personuppgifterna har publicerats eller på annat sätt gjorts offentliga (i ett socialt nätverk, 

ett internetforum eller på en webbsida) räcker det inte alltid att de raderas där. I dessa 

situationer ska den som offentliggjort uppgifterna också vidta rimliga åtgärder för att 

informera andra som behandlar uppgifterna om den enskildes begäran så att även kopior av 

eller länkar till uppgifterna tas bort.  

 

Det finns undantag från rätten till radering och skyldigheten att informera andra. Undantagen 

kan göras om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter. Personuppgifterna 

ska inte raderas om behandlingen är nödvändig av följande skäl (uppräkning fortsätter på 

nästa sida):  

 För att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet.  

 För att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten 

eller enligt en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige 

omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i 

myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.  
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 För skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet enligt artikel 9.2 h 

och i samt artikel 9.3.  

 För arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska 

forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt artikel 89.1, i den utsträckning 

som den rätt som avses i punkt 1 sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar 

uppnåendet av syftet med den behandlingen.  

 För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.  

 

Rutin och blankett finns i BILAGA 7. 

12.5 Begränsning av behandling  

Enskilda har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med 

begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för 

vissa avgränsade syften.  

 

Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är 

felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan den registrerade även begära att behandlingen 

av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. När begränsningen 

upphör ska den enskilde informeras om detta.  

 

Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige kräva att behandlingen 

begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:  

a) Den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den 

personuppgiftsansvarige en möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.  

b) Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna 

raderas och i stället begär en begränsning av deras användning.  

c) Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen 

med behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra 

gällande eller försvara rättsliga anspråk.  

d) Den registrerade har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i väntan på 

kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än 

den registrerades berättigade skäl.  

 

Om behandlingen har begränsats i enlighet med punkt 1 får sådana personuppgifter, med 

undantag för lagring, endast behandlas med den registrerades samtycke eller för att fastställa, 

göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller 

juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för 

en medlemsstat. Blankett och rutin finns i BILAGA 7. 

12.6 Rätt till dataportabilitet (överföring) 

Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina 

personuppgifter på annat håll till exempel i en annan social medietjänst (rätten till 

dataportabilitet). Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan 
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överflyttning av personuppgifter. En förutsättning är att den personuppgiftsanvarige 

behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att 

uppfylla ett avtal med den registrerade och det gäller bara sådana personuppgifter som den 

registrerade själv har lämnat. Rätten till dataportabilitet är en nyhet i dataskyddsförordningen.  

Blankett och rutin finns i BILAGA 7. 

12.7 Rätt att göra invändningar 

En enskild har i vissa fall rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges behandling av 

hans eller hennes personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för 

att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en 

intresseavvägning. Om den enskilde invänder mot behandlingen får den 

personuppgiftsansvarige endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det 

finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den 

enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, 

utövande eller försvar av rättsliga anspråk. 

Den enskilde har alltid rätt att invända mot att hans eller hennes personuppgifter används för 

direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Görs en invändning mot 

direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål. 

Särskilda regler gäller för personuppgifter som behandlas för vetenskapliga och historiska 

forskningsändamål eller statistiska ändamål. 

Den personuppgiftsansvarige måste informera de registrerade om rätten att göra invändningar. 

Blankett och rutin finns i BILAGA 7. 

12.8 Automatiserat beslutsfattande eller profilering  

Den enskilde har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av 

automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för 

den enskilde eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne. 

Automatiserat beslutsfattande kan till exempel vara ett automatiserat avslag på en 

kreditansökan på internet eller vid ett nekande besked från e-rekrytering via internet utan 

personlig kontakt. 

Automatiserat beslutsfattande kan vara tillåtet om det är nödvändigt för ingående eller 

fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige eller om den 

enskilde har gett sitt uttryckliga samtycke. Det kan även vara tillåtet enligt särskild 

lagstiftning. Den personuppgiftsansvarige måste informera de registrerade om att 

automatiserat beslutsfattande används enligt den generella informationsskyldigheten i 

förordningen. 

Automatiserade beslut kan fattas med eller utan profilering. Omvänt kan profilering användas 

utan att det leder till ett automatiserat beslut. Profilering innebär varje form av automatisk 
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behandling av personuppgifter då uppgifterna används för att bedöma vissa personliga 

egenskaper, i synnerhet för att analysera eller förutsäga personens arbetsprestationer, 

ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort 

eller förflyttningar. 

Profilering utgör en behandling av personuppgifter som måste utföras i enlighet med samtliga 

bestämmelser i dataskyddsförordningen. 

12.9 Avgift 

Utgångspunkten är att information som lämnas och åtgärder som vidtas enligt artiklarna 13-22 

och 34 ska tillgodoses utan att avgift tas ut från den registrerade. Personuppgiftsanvarig kan 

begära att avgift ska tas ut i samband med repetitiv och uppenbart ogrundad begäran om att 

lämna ut. Det förutsätter att respektive kommun beslutar om och hur sådan avgift i så fall ska 

tas ut. 

12.10 Beslut och överklagande 

Beslut som fattats i anledning av den registrerades rättigheter som beskrivs i artiklarna 12.5 

och 15-21 dataskyddsförordningen kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detsamma 

gäller eventuella beslut att ta ut avgift. Att beslut ska fattas och att de kan överklagas framgår 

av 7 kap 2 § dataskyddslagen och förarbeten till den bestämmelsen.  

12.11 Klagomål 

Den som anser att någon behandlar uppgifter om honom eller henne i strid med 

dataskyddsförordningen kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Datainspektionen tar 

del av alla klagomål och bedömer om tillsyn ska inledas och lämnar därefter besked till den 

som fört fram klagomålet.  

12.12 Skadestånd 

En person som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats 

i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de 

personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen. 

Ett personuppgiftsbiträde kan också bli skadeståndsansvarigt om denne har brutit mot de 

bestämmelser som specifikt riktar sig till biträden eller har behandlat uppgifter i strid med den 

ansvariges instruktioner. Den enskilde kan begära skadestånd från den 

personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet eller väcka skadeståndstalan i domstol. 

Den som lidit skada har i princip rätt att få ersättning för hela skadan av antingen den 

personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet. De får sedan i sin tur reglera detta 

sinsemellan. En personuppgiftsansvarig eller ett biträde har dock ingen skyldighet att betala 

ersättning om de kan visa att de inte på något sätt är ansvariga för skadan.  
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13. Säkerhetsåtgärder, behörighetsstyrning 

och åtkomst, radering  

Personuppgifterna ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för 

personuppgifterna med användning av tekniska och organisatoriska åtgärder.  

Exempel på tekniska åtgärder som måste kontrolleras är: 

 Tillräckliga back-up rutiner. 

 Tillräckliga brandväggar. 

 Lösenordskyddade trådlösa nätverk. 

 Uppdaterat virusskydd. 

 Lösenordsskydd för mobila enheter såsom mobiltelefoner och surfplattor 

 Skydd mot obehörig intern åtkomst. 

 Lösenordskrav. 

 Kryptering vid behov. 

 Loggning av, åtkomst till och användning av IT-system mm.  

Organisatoriska säkerhetsåtgärder kan innebära att behörighetskontroll används för de 

system som innehåller personuppgifter, loggning av åtkomst till personuppgifter eller att 

datorer och dylikt som innehåller personuppgifter ska förvaras så att obehörig åtkomst 

försvåras och inte lämnas framme.  

Personuppgifter får inte bevaras längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet 

med behandlingen. Genom att upprätta och följa en gallringsrutin för respektive 

databas/behandling säkerställer man det strukturerade gallringsarbetet. Även personuppgifter i 

så kallat ostrukturerat material såsom i dokument på servrar, i en enkel lista, på webbplatser 

etc. behöver raderas när ändamålet med behandlingen är uppfyllt.  
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14. Överföring till tredje land  

Överföring av personuppgifter till tredje land är när personuppgifter blir tillgängliga för någon 

i ett land utanför EU/EES-området (så kallad tredjelandsöverföring). Listan med länder som 

omfattas av dataskyddsförordningen finns i BILAGA 1.  

 

För överföring av personuppgifter till länder utanför EU och EES gäller särskilda regler. 

Dataskyddsförordningen innebär att alla EU:s medlemsstater samt EES-länderna har ett 

likvärdigt skydd för personuppgifter och personlig integritet och därför kan personuppgifter 

föras över fritt inom det området utan begränsningar. För länder utanför det området finns 

däremot inte några generella regler som ger motsvarande garantier och därför får 

tredjelandsöverföring endast ske under särskilda förutsättningar. Det här berör varje form av 

överföring av information över gränserna, t ex många online IT-tjänster, molnbaserade 

tjänster, tjänster för extern åtkomst eller globala databaser mm och behöver analyseras 

särskilt.  

 

Exempel på överföring av personuppgifter till tredje land: 

 När ett dokument som innehåller personuppgifter skickas till någon i ett land 

utanför EU/EE via e-post 

 När ett personuppgiftbiträde anlitas i ett land utanför EU/EES. 

 När någon utanför EU/EES får tillgång, exempelvis läsbehörighet, till 

personuppgifter som finns lagrade inom EU/EES. 

 När personuppgifter lagras i en molntjänst som är baserad utanför EU/EES. 

 När personuppgifter lagras, till exempel på en server, i ett land utanför EU/EES. 

Att publicera något på internet är inte tredjelandsöverföring om webbplatsen lagras hos en 

internetleverantör som är etablerad inom EU. 

14.1 Adekvat skyddsnivå 

EU-kommissionen kan fatta beslut om att ett land har en tillräckligt hög skyddsnivå och 

personuppgiftsansvarig får då föra över personuppgifter dit utan att de förutsättningar som 

beskrivs nedan i avsnitt 14.2 är uppfyllda. I dataskyddsförordningen kallas det för adekvat 

skyddsnivå. Det kan även gälla ett visst territorium, en internationell organisation eller en eller 

flera sektorer i ett tredje land. 

När EU-kommissionen fattar beslut om adekvat skyddsnivå tittar de bland annat på landets 

lagar och internationella åtaganden, vilka möjligheter den registrerade har att få rättslig 

prövning och om landet respekterar de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna. EU-kommissionen kontrollerar också att det finns oberoende tillsynsmyndigheter 

som ansvarar för att dataskyddsreglerna följs och som kan hjälpa den registrerade. 
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Till skillnad från i personuppgiftslagen finns det inte längre utrymme för den 

personuppgiftsansvarige att själv avgöra om det finns en adekvat skyddsnivå eller inte. Det är 

bara EU-kommissionen som kan fatta ett sådant beslut. 

EU-kommissionen har fattat beslut om att skyddsnivån i dessa länder är adekvat, det vill säga 

tillräckligt hög enligt dataskyddsförordningen: 

 Andorra 

 Argentina 

 Bailiwick of Guernsey 

 Färöarna 

 Isle of Man 

 Israel 

 Jersey 

 Nya Zeeland 

 Schweiz 

 Uruguay 

 

Dessutom har EU-kommissionen bedömt att skyddsnivån är adekvat på vissa områden eller 

under särskilda villkor i följande länder: 

 Kanada, om deras lagstiftning för skydd av personuppgifter i privat sektor är 

tillämplig på mottagarens personuppgiftsbehandling. 

 USA, om mottagaren har anslutit sig till så kallade Privacy Shield.
2
 

Nya beslut fattas löpande, uppgifterna ska kontrollera hos datainspektionen vid behov. 

14.2 När får uppgifter annars överföras till tredje land? 

Personuppgifter får överföras till ett land utanför EU/EES utan att det finns beslut om att 

landet har en adekvat skyddsnivå om det finns: 

 Bindande företagsbestämmelser 

 Standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat  

 Godkända uppförandekoder eller certifieringsmekanismer 

 Rättsligt bindande instrument mellan myndigheter 

 Tillstånd från tillsynsmyndigheten 

                                                 
2
 Privacy Shield är en mekanism för självcertifiering som finns i USA. Det innebär att företag i  

USA kan anmäla sig till det amerikanska handelsdepartementet (Department of Commerce)  

och meddela att de uppfyller de krav som ställs i Privacy Shield. Enligt ett beslut från EU- 

kommissionen är det tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att överföra personuppgifter till  

mottagare som har anslutit sig till Privacy Shield. 
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Det måste dessutom finnas lagstadgade rättigheter och möjlighet för de registrerade att klaga 

på personuppgiftsbehandlingen och få den prövad i domstol. 

14.1.1 Bindande företagsbestämmelser 

Bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules, BCR) är regler som en 

företagskoncern med bolag i flera olika länder kan ta fram för att reglera sin behandling av 

personuppgifter. Bindande företagsbestämmelser måste godkännas av tillsynsmyndigheten i 

Sverige eller någon annan tillsynsmyndighet i EU. 

 

I dataskyddsförordningen finns detaljerade bestämmelser om vad bindande 

företagsbestämmelser ska innehålla och hur det går till när tillsynsmyndigheten behandlar 

ärenden om att få bindande företagsbestämmelser godkända. Innan en tillsynsmyndighet 

godkänner bindande företagsbestämmelser ska den begära yttrande från den Europeiska 

dataskyddsstyrelsen, där företrädare för alla EU/EES-länders tillsynsmyndigheter är med. 

14.1.2 Standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat om 

EU-kommissionen har godkänt vissa standardavtalsklausuler som handlar om dataskydd 

(Standard Contractual Clauses, SCC). Om ni ingår avtal, som innehåller dessa 

standardavtalsklausuler, med någon utanför EU/EES, så är det tillåtet att överföra 

personuppgifter till dem. Observera dock att ni inte får ändra i klausulerna. Om det är 

nödvändigt kan ni få lägga till klausuler om affärsrelaterade frågor, men sådana får då inte 

strida mot någon standardavtalsklausul. 

 

Standardavtalsklausulerna innehåller skyldigheter dels för personuppgiftsansvariga som vill 

föra över personuppgifter till länder utanför EU/EES, dels för personuppgiftsansvariga eller 

personuppgiftsbiträden som tar emot sådana uppgifter. Klausulerna reglerar också andra 

frågor kring överföringen, till exempel de registrerades rättigheter och hur tvister med 

anledning av avtalet ska lösas. 

 

Det finns tre alternativ att välja mellan när det gäller standardavtalsklausuler. Alla tre har 

godkänts av EU-kommissionen. Två av dessa gäller överföring till andra 

personuppgiftsansvariga i länder utanför EU/EES. Det tredje avser överföring av 

personuppgifter till personuppgiftsbiträden i länder utanför EU/EES. 

De svenska versionerna: 

Alternativ 1 

Alternativ 2 

Alternativ 3 

14.1.3 Uppförandekoder och certifieringsmekanismer 

Om personuppgiftsansvarig ansluter er till en godkänd uppförandekod eller godkänd 

certifieringsmekanism kan det vara tillåtet att överföra personuppgifter till länder utanför 

EU/EES. Detta gäller under förutsättning att dessa medför rättsligt bindande och verkställbara 

skyldigheter även för mottagaren av personuppgifterna. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1448441756659&uri=CELEX:32001D0497
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1448441756659&uri=CELEX:32001D0497
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1448441981654&uri=CELEX:32004D0915
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1448441981654&uri=CELEX:32004D0915
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN
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14.1.4 Rättsligt bindande instrument mellan myndigheter 

Det är tillåtet att grunda en överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES på ett så 

kallat rättsligt bindande och verkställbart instrument, om överföringen sker mellan 

myndigheter. Ett sådant instrument mellan myndigheter kan vara ett samförståndsavtal eller 

ett informationsutbytesavtal inom till exempel skatteområdet.  

14.1.5 Tillstånd från tillsynsmyndigheten 

Myndigheter får också överföra personuppgifter till ett land utanför EU/EES om de har fått 

tillstånd från tillsynsmyndigheten. Ett sådant tillstånd kan lämnas om överföringen grundar sig 

på avtalsklausuler mellan den som för över personuppgifter och mottagaren av dessa. Om det 

gäller överföring av personuppgifter mellan myndigheter kan tillstånd även lämnas om 

överföringen grundar sig på bestämmelser i administrativa överenskommelser som innehåller 

verkställbara och faktiska rättigheter för de registrerade. Innan tillsynsmyndigheten beslutar 

om särskilt tillstånd ska ett yttrande inhämtas från den Europeiska dataskyddsstyrelsen, där 

företrädare för alla EU/EES-länders tillsynsmyndigheter är med. 
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15. Konsekvensbedömning  

Om en typ av behandling, särskilt med användning av ny teknik och med beaktande av dess 

art, omfattning, sammanhang och ändamål, sannolikt leder till en hög risk för fysiska 

personers rättigheter och friheter ska den personuppgiftsansvarige före behandlingen utföra en 

bedömning av den planerade behandlingens konsekvenser för skyddet av personuppgifter 

(artikel 35 dataskyddsförordningen). Artikel 29 gruppen har antagit riktlinjer för hur 

konsekvensbedömningen ska göras. 

 

Personuppgiftsansvarig, ska påbörja konsekvensbedömningen så tidigt som möjligt och börja 

även om vissa delar av behandlingen fortfarande är okända. Även personuppgiftsbehandlingar 

som har påbörjats innan dataskyddsförordningen började gälla, omfattas av kravet att en 

konsekvensbedömning ska genomföras vid behov.  

 

Den personuppgiftsansvarige ska rådfråga dataskyddsombudet om konsekvensbedömningen. 

Dataskyddsombudet bör även övervaka genomförandet av konsekvensbedömningen. Det är 

dock alltid den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för att konsekvensbedömningen 

utförs. Konsekvensbedömningen kan utföras av någon annan, inom eller utanför 

organisationen, men den personuppgiftsansvarige har det yttersta ansvaret. 

Dataskyddsombudets råd och de beslut som den personuppgiftsansvarige fattar bör 

dokumenteras i konsekvensbedömningen. 

15.1 Prövningen av om konsekvensbedömning ska göras 

 n konsekvensbedömning ska göras om en viss  ersonu  gi tsbehandling ”sannolikt leder till 

en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter". Risken ska i första hand bedömas 

utifrån dataskydd och integritet, men även utifrån andra grundläggande rättigheter som 

yttrandefrihet, tankefrihet, fri rörlighet, förbud mot diskriminering, rätt till frihet, samvete och 

religion. Det krävs en konsekvensbedömning om en behandling sannolikt leder till hög risk 

för fysiska personers rättigheter och friheter (artikel 35 punkt 1 dataskyddsförordningen).  

15.2.1 När ska en konsekvensbedömning göras?  

Enligt artikel 35.3 ska en bedömning särskilt krävas vid: 

1. En systematisk och omfattande bedömning av fysiska personers personliga 

förhållanden som grundar sig på automatisk behandling, inbegripet profilering, och på 

vilken beslut grundar sig som har rättsliga följder för fysiska personer eller på liknande 

sätt i betydande grad påverkar fysiska personer. 

2. Behandling i stor omfattning av särskilda kategorier av uppgifter, som avses i artikel 

9.1, eller av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser som 

avses i artikel 10. 

3. Systematisk övervakning av en allmän plats i stor omfattning. 
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Om behandlingen inte ingår i de tre kategorier som framgår av artikel 35.3, ska man göra en 

bedömning  ör att komma  ram till om en behandling ”sannolikt leder till en hög risk” o h om 

det behövs därför en konsekvensbedömning. Artikel 29 gruppen har sammanställt nio steg, 

som bedömningen ska göras i, som beskrivs här.  

1. Utvärdering eller poängsättning, som inbegriper profilering och förutsägelse, särskilt 

”aspekter avseende den registrerades arbetsprestation, ekonomiska situation, hälsa, 

personliga preferenser eller intressen, pålitlighet eller beteende, vistelseort eller 

förflyttningar” (skälen 71 och 91): Exempel på detta kan vara finansinstitut som granskar 

sina kunder mot en databas för kreditupplysning eller mot en databas för bekämpning av 

penningtvätt och finansiering av terrorism, eller ett bioteknikföretag som erbjuder genetiska 

tester direkt till konsumenter för att bedöma och förutse risker för sjukdomar/hälsorisker, eller 

ett företag som utvecklar profiler för beteende eller marknadsföring som grundas på 

användning av eller navigering på dess webbplats.  

2. Automatiskt beslutsfattande med rättsliga eller liknande betydande följder: Detta steg 

handlar om behandling som har i sy te att  atta beslut om registrerade som har ”rättsliga 

 öl der  ör  ysiska  ersoner” eller ”   liknande sätt i betydande grad   verkar  ysiska 

 ersoner”  artikel 35 3 a   Till e em el kan behandlingen leda till utestängning eller 

diskriminering av enskilda. Behandling som har liten eller ingen påverkan på enskilda 

uppfyller inte detta särskilda kriterium. Ytterligare förklaringar om dessa begrepp kommer att 

tillhandahållas i arbetsgruppens kommande riktlinjer om profilering.  

3. Systematisk övervakning: Detta steg handlar om behandling som används för att observera, 

övervaka eller kontrollera registrerade, inbegripet uppgifter som har samlats in genom nätverk 

eller ”[s]ystematisk övervakning av en allmän  lats”  artikel 35 3   15   enna ty  av 

övervakning är ett kriterium eftersom personuppgifter kan samlas in i situationer där de 

registrerade kanske inte är medvetna om vem som samlar in deras uppgifter eller hur de 

kommer att användas. Dessutom kan det vara omöjligt för enskilda att undvika att bli föremål 

för sådan behandling på allmän plats (eller allmänt tillgängliga platser).  

4. Känsliga uppgifter eller uppgifter av mycket personlig karaktär: Detta steg omfattar 

särskilda kategorier av personuppgifter såsom de definieras i artikel 9 (till exempel 

information om enskildas politiska åsikter) liksom personuppgifter som gäller fällande domar 

i brottmål och brott såsom de definieras i artikel 10. Ett exempel kan vara ett allmänt sjukhus 

som lagrar patienternas journaler eller en privatdetektiv som sparar uppgifter om 

gärningsmän.  

Utöver dessa bestämmelser i förordningen kan vissa kategorier av uppgifter anses öka den 

eventuella risken för enskildas rättigheter och friheter. Sådana personuppgifter anses vara 

känsliga (såsom detta begrepp normalt förstås), eftersom de är kopplade till verksamhet som 

har samband med hushållet och privat verksamhet (såsom elektronisk kommunikation vars 

konfidentialitet ska skyddas), eller eftersom de påverkar utövandet av en grundläggande 

rättighet (såsom lokaliseringsuppgifter vars insamling medför att den fria rörligheten 



 

 

       

                                                                                        43  

ifrågasätts) eller eftersom åsidosättandet av dessa rättigheter entydigt får allvarliga 

konsekvenser för den registrerades dagliga liv (såsom finansiella uppgifter som kan användas 

för betalningsbedrägeri). I detta avseende kan det ha betydelse om uppgifterna redan har 

offentliggjorts av den registrerade eller av tredje man.  

Det faktum att personuppgifterna har offentliggjorts kan beaktas som en faktor vid 

bedömningen av om uppgifterna förväntades användas vidare för särskilda ändamål. Detta 

kriterium kan även omfatta uppgifter såsom personliga dokument, e-postmeddelanden, 

dagböcker, kommentarer från läsplattor som är utrustade med kommentarfunktioner och 

mycket personlig information i applikationer som registrerar aktiviteter.  

5. Uppgifter som behandlas i stor omfattning: I förordningen definieras inte vad som avses 

med stor omfattning, även om viss vägledning ges i skäl 91. Arbetsgruppen rekommenderar i 

vart fall att följande faktorer beaktas särskilt vid bedömningen av huruvida behandlingen 

utförs i stor omfattning16:  

a. Antalet registrerade som berörs, antingen som ett särskilt antal eller som en andel av den 

aktuella populationen.  

b. Mängden uppgifter och/eller variationen av hanterade dataelement.  

c. Databehandlingens varaktighet eller beständighet.  

d. Behandlingens geografiska omfattning.  

6. Matchande eller kombinerande uppgiftsserier: Uppgiftsserier som till exempel kommer 

från två eller flera behandlingar av uppgifter som utförs i olika syften och/eller av olika 

personuppgiftsansvariga på ett sätt som överstiger den registrerades rimliga förväntningar17.  

7. Uppgifter som rör sårbara registrerade (skäl 75): Behandling av denna typ av uppgifter är 

ett kriterium på grund av en ökad maktobalans mellan de registrerade och den 

personuppgiftsansvarige, vilket innebär att det kan vara svårt för enskilda att på ett enkelt sätt 

lämna samtycke eller motsätta sig behandling av sina uppgifter eller utöva sina rättigheter. 

Sårbara registrerade kan omfatta barn (de kan anses inte vara i stånd att medvetet och med 

eftertanke motsätta sig eller lämna samtycke till behandling av sina uppgifter), anställda, mer 

sårbara befolkningsgrupper som behöver socialt skydd (psykiskt sjuka personer, asylsökande, 

äldre personer, patienter osv.), samt i vart fall situationer där en obalans kan fastställas vad 

gäller förhållandet mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige.  

8. Innovativ användning eller tillämpning av nya tekniska eller organisatoriska lösningar: 

Behandling som en kombination av fingeravtryck och ansiktsigenkänning för förbättrad fysisk 

åtkomstkontroll osv. I förordningen klargörs (artikel 35.1 och skälen 89 och 91) att 

användningen av ny teknik  de inierad ”i enlighet med den u  n dda niv n av teknisk 

kunska ”  skäl 91   kan innebära att det behövs en konsekvensbedömning   etta beror    att 

användningen av sådan teknik kan omfatta nya former av insamling och användning av 
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uppgifter, eventuellt med hög risk för enskildas rättigheter och friheter. De personliga och 

sociala konsekvenserna av användningen av ny teknik kan vara okända. En 

konsekvensbedömning hjälper den personuppgiftsansvarige att förstå och hantera sådana 

risker  Till e em el kan vissa ”sakernas internet”-applikationer få betydande konsekvenser för 

enskildas dagliga liv och integritet och således kräva en konsekvensbedömning.  

9. Om behandlingen i sig ”hindrar de registrerade från att utöva en rättighet eller använda 

en tjänst eller ett avtal:(artikel 22 och skäl 91). Detta omfattar behandlingar som syftar till att 

medge, ändra eller neka registrerade tillgång till en tjänst eller att ingå ett avtal. Ett exempel 

på detta är när en bank granskar sina kunder mot en databas för kreditupplysning för att 

besluta om de ska erbjudas lån.  

I artikel 29-gruppens riktlinjer tilläggs sedan att i de flesta situationer kan en 

personuppgiftsansvarig anse att en konsekvensbedömning ska utföras om två av dessa kriterier 

är uppfyllda. Generellt sett anser arbetsgruppen att ju fler kriterier behandlingen uppfyller, 

desto mer sannolikt är det att det föreligger en hög risk för de registrerades rättigheter och 

friheter, och att det därför krävs en konsekvensbedömning, oberoende av vilka åtgärder som 

den personuppgiftsansvarige planerar att vidta. Om man får tre eller flera svar ” a”    de nio 

frågorna ska en konsekvensbedömning göras!  

 

Nedan följer en bild som visar de olika stegen vid prövningen. 

 

 

Omfattas behandling av en 
av de tre fallen i artikel 

35.3? 

Ja - 
konsekvensbedömmning 

måste göras. 

Nej - gör bedömning enligt 
artikel 29 gruppens nio 

kriterier. 

Vid tre eller flera svar ”ja” 
på de nio - gör 

konsekvensbedömning.   

Vid två ”ja”på de nio - 
bedöm om 

konsekvensbedömning ska 
göras samt dokumentera. 

Vid ”nej” på alla nio frågor 
- ingen 

konsekvensbedömning. 



 

 

       

                                                                                        45  

 

15.2.2 När ska en konsekvensbedömning inte göras? 

Det krävs inte en konsekvensbedömning om personuppgiftsbehandlingen: 

 Sannolikt inte leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter 

 Är mycket lik en annan personuppgiftsbehandling där det redan finns en 

konsekvensbedömning. 

 Har sin rättsliga grund i en lag eller förordning, och en konsekvensbedömning redan 

har genomförts när lagen eller förordningen fastställdes. Datainspektionen känner inte 

till att det finns några sådana exempel än. 

En konsekvensbedömning behöver inte göras om den tilltänkta behandlingen inte innefattar 

någon av de kriterier som artikel 29 gruppen har tagit fram som bedömningsmall. 

15.3 En eller flera behandlingar? 

En konsekvensbedömning kan gälla för en eller för flera liknande behandlingar. En enda 

konsekvensbedömning kan till exempel användas för att bedöma flera behandlingar som 

liknar varandra vad gäller art, omfattning, innehåll, ändamål och risker, såsom 

 Ett antal matvarubutiker ska var och en införa liknande övervakningssystem på 

likartade platser. De kan göra en enda konsekvensbedömning. 

 En organisation vill införa en personuppgiftsbehandling som liknar en annan 

personuppgiftsbehandling där det redan finns en konsekvensbedömning. Då kan de 

använda den första bedömningen som referens i sin nya konsekvensbedömning. 

Den som gör en gemensam konsekvensbedömning för flera personuppgiftsbehandlingar ska 

motivera varför en enda konsekvensbedömning har utförts. Motiveringen ska dokumenteras.  

15.4 Konsekvensbedömningens innehåll 

En konsekvensbedömning ska enligt artikel 29 gruppen innehålla följande: 

En systematisk beskrivning av behandlingen 

Den systematiska beskrivningen ska innefatta beskrivning av behandlingens art, omfattning, 

sammanhang och ändamål. Den ska också innehålla beskrivning av vilka personuppgifter som 

registrats, vilka mottagare de överförs till och vilken period de kommer att lagras. Det ska 

finnas en funktionell beskrivning av behandlingen. De tillgångar som är nödvändiga för 

behandlingen ska beskrivas (maskinvara, programvara, nätverk, personer, papper eller 

spridningskanaler för papper). Efterlevnad av eventuella godkända uppförandekoder ska 

beaktas (artikel 35.8).  
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Bedömning av behovet av och proportionaliteten hos behandlingen (artikel 35.7 b)  

De planerade åtgärderna för att visa att förordningen följs som har fastställts (artikel 35.7 d 

och skäl 90), ska beskrivas.  Det ska visas hur åtgärder som bidrar till att behandlingen är 

proportionell och nödvändiga på grundval av: 

 särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål (artikel 5.1 b),  

 laglig behandling (artikel 6),  

 adekvata, relevanta och inte för omfattande uppgifter (artikel 5.1 c),  

 begränsad lagringstid (artikel 5.1 e).  

 

Det ska tas upp vilka åtgärder som stärker de registrerades rättigheter som är tillgångliga med 

beaktande av: 

 Information till den registrerade (artiklarna 12, 13 och 14).  

 Rätt till tillgång och till dataportabilitet (artiklarna 15 och 20).  

 Rätt till rättelse och radering (artiklarna 16, 17 och 19).  

 Rätt att göra invändningar och till begränsning av behandling (artiklarna 18, 19 

och 21).  

 Förhållandet till personuppgiftsbiträden (artikel 28). 

 Skyddsåtgärder som vidtagits för internationella överföringar och det ska 

beskrivas om förhandssamråd skett (artikel 36). 

Hantering av risker för de registrerades rättigheter och friheter (artikel 35.7 c) 

Det ska göras en uppskattning av riskens ursprung, art, särdrag och allvar (se skäl 84). Mer 

specifikt, för varje risk ur de registrerades perspektiv:  

1. Beaktande av riskens ursprung (skäl 90).  

2. Identifiering av möjliga konsekvenser för de registrerades rättigheter och friheter vid 

händelser, däribland obehörig åtkomst, oönskad ändring och förlust av uppgifter.  

3. Identifiering av hot som kan leda till obehörig åtkomst, oönskad ändring och förlust av 

uppgifter.  

4. Uppskattning av sannolikhetsgrad och allvar (skäl 90).  

5. Fastställande av planerade åtgärder för att hantera dessa risker (artikel 35.7 d och skäl 

90).  

 Exempel på risker är obehörig åtkomst, oönskad ändring och att uppgifter försvinner. 

 

Medverkan från berörda parter  

Medverkan från berörda parter ska dokumenteran, här märks: 

1. Rådfrågan av dataskyddsombudet (artikel 35.2).  

2. När så är lämpligt, inhämtning av synpunkter från de registrerade eller deras 

företrädare (artikel 35.9). 

15.5 Inhämta synpunkter från de registrerade? 

Den personuppgiftsansvarige ska, när det är lämpligt, inhämta synpunkter från de registrerade 

eller deras företrädare om den avsedda behandlingen, utan att det påverkar skyddet av 
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kommersiella eller allmänna intressen eller behandlingens säkerhet. Beroende på hur 

personuppgiftsbehandlingen är planerad att fungera kan man fråga på olika sätt. I vissa fall är 

det lämpligt med en enkät till allmänheten, ibland kan det vara bra att rådgöra med fackliga 

företrädare. För en skola kan det vara lämpligt att rådgöra med elevernas vårdnadshavare. 

 

Om den personuppgiftsansvarige och de registrerade inte har samma syn på behandlingen, ska 

det dokumenteras. Det är särskilt viktigt om man väljer att gå vidare med 

personuppgiftsbehandlingen. Om den personuppgiftsansvarige väljer att inte inhämta 

synpunkter från de registrerade, ska man dokumentera även det. Kanske är det inte lämpligt 

för att det skulle äventyra företagets affärsplaner, innebära oproportionerligt mycket arbete 

vara eller ogenomförbart av andra skäl. 

15.6 Ska konsekvensbedömningen offentliggöras? 

Det är inte ett rättsligt krav enligt förordningen att offentliggöra en konsekvensbedömning, 

utan detta är den personuppgiftsansvariges beslut. En upprättad konsekvensbedömning blir 

dock offentlig hos en kommun om det inte finns skäl att sekretessbelägga delar. Detta enligt 

reglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. 

15.7 Hur ska konsekvensbedömning följas upp? 

Den personuppgiftsansvarige ska vid behov genomföra en översyn för att bedöma om 

behandlingen genomförs i enlighet med konsekvensbedömningen avseende dataskydd 

åtminstone när den risk som behandlingen medför förändras. Personuppgiftsansvarige bör 

regelbundet och kontinuerligt se över och omvärdera sina personuppgiftsbehandlingar för att 

bedöma om det bör genomföras en ytterligare konsekvensbedömning i fall om förhållanden 

har ändrats. Till exempel kan riskerna ha ändrats så att behandlingen nu sannolikt leder till en 

hög risk fast den inte gjorde det tidigare. Konsekvensbedömningen är en pågående process. 
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15.8 Sammanfattande beskrivning av stegen 
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16. Personuppgiftsincident 

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig 

förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de 

personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats. Personuppgiftsincident 

kan innebära risker för människors friheter och rättigheter. Riskerna kan innebära att någon 

förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att rättigheterna inskränks. Exempel: 

 

 Diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri, skadlig ryktesspridning. 

 Finansiell förlust. 

 Brott mot sekretess eller tystnadsplikt. 

 

En personuppgiftsincident har till exempel inträffat om uppgifter om en eller flera registrerade 

personuppgifter har: 

 Blivit förstörda, oavsiktligt eller olagligt. 

 Gått förlorade på annat sätt eller ändrats. 

 Kommit i orätta händer/röjts till någon obehörig. 

 

Exempel på personuppgiftsincidenter: 

 

a) Obehörig part har fått tillgång till personuppgifterna, till exempel om någon har 

skickat personuppgifter till mottagare som inte skulle ha uppgifterna. 

b) Datorer som innehåller personuppgifter har förlorats eller stulits. 

c) Någon har ändrat personuppgifter utan tillstånd. 

d) Personuppgifterna är inte tillgängliga för den som behöver dem, och det leder till 

negativa effekter för de registrerade personerna. 

 

En personuppgiftsincident som inte snabbt åtgärdas på lämpligt sätt kan för fysiska personer 

leda till fysisk, materiell eller immateriell skada, såsom förlust av kontrollen över de egna 

personuppgifterna eller till begränsning av deras rättigheter, diskriminering, identitetsstöld 

eller bedrägeri, ekonomisk förlust, obehörigt hävande av pseudonymisering, skadat anseende, 

förlust av konfidentialitet när det gäller personuppgifter som omfattas av tystnadsplikt, eller 

till annan ekonomisk eller social nackdel för den berörda fysiska personen. 

 

För att hantera en personuppgiftsincident ska det finnas en incidentgrupp bestående av IT-

chefen, säkerhetsansvarig och jurist (eller motsvarande funktion), samt samordnare och 

dataskyddsombud, se vidare bilaga 8. 
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17. Gallring    

Personu  gi ter   r inte bevaras längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändam len 

med behandlingen   et innebär att u  gi ter kan behöva gallras  ortlö ande eller att andra 

 tgärder kan krävas  t e  att  tkomstbegränsningar in örs    et kan dessutom  innas krav i 

annan  ör attning    att bevara u  gi ter viss tid  t e   ör redovisnings- eller arkivändam l  

 enom en gallrings oli y eller n gon annan  lan  ör dokumenthantering kan dessa  tgärder 

tydliggöras o h in öras i verksamheten  

      

 ven  ersonu  gi ter i ostrukturerat material s som i dokument    servrar  i en enkel lista     

 ebb latser o s v behöver raderas när ändam let med behandlingen är u   yllt   ör att hantera 

detta behöver en bedömning alltid göras  ör vilket ändam l e em elvis ett e- ostmeddelande 

eller dokument ska s aras o h var  t e  kundregistret  ärendet et    

     

Det finns ingen bestämd tidsgräns  ör hur länge  ersonu  gi ter   r behandlas  utan 

tidsgränsen m ste bedömas  r n  all till  all, utifrån följande: 

 

 Gällande regelverk för arkivering.  

 Pågående relation med den registrerade som kan påverka gallringstiden. 

 Ändamålet med behandlingen kan tala for en längre gallringstid. 

 

Det är framförallt viktigt att gällande gallringsrutiner följs så att inte handlingar med 

personuppgifter blir kvar i hyllor eller arkiv på ett sätt som inte kan motiveras. 
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18. Checklista  

 

Varje personuppgiftsansvarig bör uppfylla följande GDPR krav: 

 

❏ Utse ett dataskyddsombud och anmäla det till tillsynsmyndigheten. 

❏ Se till att alla medarbetare genomgått utbildning om dataskyddsförordningen. 

❏ Se till alla medarbetare genomfört inventering av personuppgifter som de behandlar. 

❏ Se till alla medarbetare gjort en utvärdering av de personuppgifter som de behandlar. 

❏ Se till att identifiera laglig grund för behandling av personuppgifter. 

❏ Se till att identifiera ändamål med varje behandling av personuppgifter. 

❏ Se till att det finns ett register med behandlingar av personuppgifter.  

❏ Se till att alla registrerade får information om hur deras personuppgifter behandlas. 

❏ Se till att det finns en uppdaterad gallringspolicy samt att medarbetare använder den. 

❏ Se till att ha alla rutiner på plats för att kunna respektera de registrerades rättigheter 

såsom att få kopia på den information som behandlas, korrigering eller radering etc. 

❏ Se till att alla medarbetare är utbildade i vilka rutiner (processer) som gäller.  

❏ Se till att våra processer uppfyller tillämpliga säkerhetskrav. 

❏ Se till att alla medarbetare som upprättar personuppgiftsbiträdesavtal använder 

standard personuppgiftsbiträdesavtal som uppfyller GDPR krav. 

❏ Se till att det finns personuppgiftsbiträdesavtal med alla personuppgiftsbiträde och att 

de är uppdaterade. 

❏ Se till att det utses minst en samordnare för varje personuppgiftsansvarig.  

❏ Se till att personuppgiftsincidenter hanteras enligt GDPR samt anmäls till 

tillsynsmyndigheten inom 72 timmar.  

 

Vanliga brister vid tillämpning av GDPR: 

 

De typiska bristerna när det gäller efterlevnaden av personuppgiftslagen (tidigare lagstiftning) 

och som återkommande påpekats i Datainspektionens tillsynsbeslut har varit följande: 

❏ Otillräcklig information ges till de registrerade, eller information som inte är korrekt 

när det gäller exempelvis ändamålet för behandlingen.  

❏ Personuppgiftsbiträdesavtal saknas.  

❏ Registerförteckning saknas.  

❏ Överföring till tredje land sker i strid med lag.  

❏ Gallringsrutiner saknas och personuppgifter behandlas under för lång tid.  

❏ Otillräcklig behörighetsbegränsning finns för åtkomst till data/dokument. 

❏ Rutiner för att lämna information till de registrerade efter begäran saknas.  

❏ Se över behandlingen av särskilda kategorier av uppgifter, behandling av 

 ersonnummer o h behandling av särskilda kategorier av  ersonu  gi ter  ”känsliga 

 ersonu  gi ter”    

❏ Se över om det genomförs konsekvensbedömningar samt vidta åtgärder. 

❏ Se över om det sker överföring till tredje länder och vidta åtgärder.  
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Bilageförteckning 

 

1. Länder som omfattas av GDPR 

2. Register författningar och speciallagstiftning 

3. Personuppgiftsbiträdesavtal  

4. Samtycke, rutiner och blanketter 

5. Information, mall mm  

6. Begäran om registerutdrag, rutiner och blanketter  

7. Begäran om rättelse, invändning, begränsning, radering eller 

dataportabilitet, rutiner och blanketter 

8. Personuppgiftsincident, rutiner och intern rapport  

 

 

 

  



Sammanträdesprotokoll Blad 1

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-18

Utdragsbestyrkande

(8) Dnr MSN.2020.3

Redovisning av delegationsbeslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Redovisning av delegationsbesluten godkänns.

Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor
till ordförande och tjänstemän enligt en av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden.

Redovisningen innebär inte att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får ompröva
eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden fritt att återkalla en lämnad delegation.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från

Anna Ginell Beslut om avvisning
Beslut om bygglov
Startbesked
Slutbesked

Februari
2020

Sofie Eklöf Beslut om avvisning
Beslut om förlängning av handläggningstid
Bygglov med startbesked

Februari
2020

Nanny Rudengren Beslut om bygglov
Marklov och startbesked
Startbesked
Slutbesked

Februari
2020

Rebecka Lundgren Beslut om avskrivning
Beslut om avslut av ärende utan vidare åtgärd
Startbesked

Februari
2020

Camilla Norrgård
Sundberg

Yttrande över Handlingsplan för arbetet med
friluftslivsmålen

Februari
2020

Anneli Alfredsson Yttrande över anmälan om vattenverksamhet
Strandskyddsdispens

Februari
2020

Emilia Torstensson Föreläggande att vidta åtgärder i
livsmedelsverksamhet
Saneringsintyg fartyg

Februari
2020

Indira Pasic Beslut om dirft av förskola i tillfälliga lokaler
Föreläggande om försiktighetsmått om
förskoleverksamhet
Föreläggande om försiktighetsmått vid schaktning
Föreläggande anmälan om avhjälpande åtgärd för
marksanering

Februari
2020



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-18

Utdragsbestyrkande

Mattias Ryman Tillstånd att inrätta avloppsanläggning
Tillsåtnd att ändra avloppsanläggning
Upphävande av tidigare beslut om avlopp

Februari
2020

Johan Rubin Beslut fällning av träd
Dispens från lokala trafikföreskrifter
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Yttrande markupplåtelse
Yttrande tung och bred transport

Februari
2020



 

BALANSLISTA MSN 1 (1)

Datum   
2020-03-18 
 

  

 

     
 

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun 
613 81  OXELÖSUND 

Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-305 34 (fax) registrator@oxelosund.se

 

Ärendemening / ärendenummer Ansvarig Beslutsdatum 
och § 

Uppdrag/sammanfattning B/MI Uppdrag 
klart/åter-
rapportering 

Farligt gods-transporter  2019-06-10 § 51 Uppdrag att utreda farligt gods-transport inom 
kommunen 

Muntlig information varje kvartal 

B 
 
MI 

Q2 2020 
 
 
Sept, Dec, Mars 

      

 
 
 

B = Beslutsärende med tjänsteskrivelse 
MI = Muntlig information 
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