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BILAGA 1: PM RECIPIENTUTREDNING, ÖP OSKARSHAMN 

Inledning 

Oskarshamns kommun, Kalmar län, utreder förutsättningarna för en ny översiktsplan. I översiktsplanen planeras 23 

utbyggnadsområden av olika storlek. I föreliggande PM redovisas en utredning av hur dessa utbyggnadsområden och 

därigenom översiktsplanen kan komma att påverka miljökvalitetsnormerna (MKN) för vattenrecipienterna 

Döderhultsbäcken, Inre Oskarshamnsområdet och Oskarshamnsområdet.  

Beskrivning av vattenförekomster 

Tre vattenrecipienter berörs, varav ett vattendrag och två kustområden. Dessa visas i figur 1. Miljökvalitetsnormer och 

nuvarande status för varje vattenförekomst beskrivs i följande text.  

 

Figur 1: Illustrationen redovisar vattenförekomster med miljökvalitetsnormer, Oskarshamns centralort. Döderhultsbäcken är orange, 

Inre Oskarshamnsområdet är grönt samt Oskarshamnsområdet är rosa. 
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Döderhultsbäcken (WA28450192) 

Beskrivning 

Döderhultsbäcken är 16 km lång med östlig flödesriktning och mynning i havet (i vattenförekomsten Inre 

Oskarshamnsområdet). Vattenförekomsten tillhör huvudavrinningsområdet Kustområde - SE73074 och ryms inom två 

delavrinningsområden: Mynnar i havet (SE634917-583258) - SE634917-583258 och Utloppet av Eckern (SE635216-

579238) - SE635216-579238. Vattenförekomstens ekologiska status klassas som otillfredsställande och dess kemiska 

status som ”uppnår ej god” (VISS, 2021). 

Medelvattenföringen (MQ) ifrån avrinningsområdet som vattendraget rinner igenom är mellan åren 2013-2018 enligt 

SMHI vattenwebb 0,32 m³/s. Medelhögvattenföringen är 2,79 m³/s och medellågvattenföringen 0,02 m³/s, båda dessa 

är beräknade med data mellan 1981-2010 (SMHI; Vattenwebben, 2021). 

Miljökvalitetsnormer 

Den senaste bedömningen av miljökvalitetsnormer (MKN) och statusklassning (som ligger till grund till MKN för 

respektive vattenförekomst) är gjord i förvaltningscykel 3, 2017–2021, och är baserad på eventuell data mellan åren 

2013-2018. Bedömning i cykel 3 är ett förslag till nya MKN och dessa bedömningar är inte beslutade ännu. 

Förvaltningscykel 2, 2010-2016, är den senast beslutade förvaltningscykeln men den senaste bedömningen är utförd i 

cykel 3, samråd för förslaget avslutas i april 2021 och kommer beslutas därefter med eventuella ändringar. 

Beslutade MKN för förvaltningscykel 2 är god ekologisk status 2027 samt god kemisk ytvattenstatus, undantaget 

bromerade difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföreningar som har mindre stränga krav. MKN för ekologisk 

status är satt till 2027 bland annat på grund av att det med avseende på näringsämnen (eller biologiska 

kvalitetsfaktorer som indikerar näringsämnespåverkan) inte kan uppnås till 2021 till följd av administrativa 

begränsningar. Åtgärder behöver emellertid genomföras i så stor omfattning som möjligt till 2021 för att god ekologisk 

status ska kunna nås till 2027 (VISS, 2021). 

Förslag i cykel 3 till ny MKN är god ekologisk status 2027 (VISS, 2021). Flera kvalitetsfaktorer har undantaget tidsfrist 

till 2027 med skälet tekniskt omöjligt att nå god status till 2027. Fisk med påverkanstryck Förändring av hydrologisk 

regim – Jordbruk, Förändring av morfologiskt tillstånd - för jordbruket och Förändring av konnektivitet genom dammar, 

barriärer och slussar - okända eller föråldrade. Hydrologisk regim i vattendrag med påverkanstryck Förändring av 

hydrologisk regim – jordbruk. Morfologiskt tillstånd i vattendrag med påverkantryck Förändring av morfologiskt tillstånd 

- för jordbruket. Konnektivitet med påverkanstryck Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - 

okända eller föråldrade. Näringsämnen med påverkanstryck Diffusa källor – Jordbruk, Diffusa källor – Enskilda avlopp 

och Diffusa källor – Urban markanvändning. Motiveringen till tidsfristerna är att det är omöjligt att uppnå god status 

pga kunskapsbrist, åtgärder behöver implementeras och vattenförekomsten behöver ha tid för återhämtning (VISS, 

2021). 

Förslaget för kemisk ytvattenstatus är MKN god kemisk ytvattenstatus med undantaget mindre stränga krav för 

bromerade difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföreningar som båda ej uppnår god kemisk status med 

påverkanstrycket Diffusa källor – Atmosfärisk deposition (VISS, 2021). 
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Statusklassning 

Ekologisk status 

Den ekologiska statusen är satt till otillfredsställande framförallt baserat på kvalitetsfaktorn för fisk. Bedömningens 

tillförlitlighet är 2 (medel) och är baserad på riskbedömningen för miljökonsekvenstyperna flödesförändringar, 

övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen samt morfologiska förändringar och kontinuitet (VISS, 2021). 

Bedömningarna för enskilda kvalitetsfaktorer visas i Tabell 1 och beskrivs i text nedan.  

Tabell 1. Ekologiska kvalitetsfaktorer som ligger till grund för Döderhultbäckens ekologiska statusklassning. Parametrar som saknar klassning 

inkluderas inte nedan. Statusklassningen för enskilda parametrar visas inte heller i tabellen. Den samlade ekologiska statusen för 

vattenförekomsten i cykel 3 är satt till otillfredsställande. Källa: VISS, 2021. 

Ekologiska kvalitetsfaktorer Status 

Biologiska  Fisk Otillfredsställande 

Påväxt 

kiselalger 

God 

Fysikalisk-

Kemiska 

Näringsämnen Måttlig 

Försurning God 

Hydromorfologi Konnektivitet i 

vattendrag 

Dålig 

Hydrologisk 

regim i 

vattendrag 

Otillfredsställande 

Morfologiskt 

tillstånd i 

vattendrag 

Måttlig 

Biologiska kvalitetsfaktorer visar på otillfredsställande status för fisk. Fiskklassningen är en expertbedömning baserad 

på kartmaterial och lokalkännedom då provfiske saknas. Det som stödjer bedömningen är att en större del av det 

nedre vattendraget är kulverterat och att fiskvandring därför försvåras. Parametern för kiselalger bedöms ha god 

status (VISS, 2021). 

För fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer bedöms statusen för näringsämnen som måttlig. Klassningen är baserad på 

medelvärdet för totalhalten fosfor under perioden 2013–2018, vilket är 48 µg/l. Referensvärde är beräknat till 15,5 P 

µg/l. Vattenförekomstens status har förbättrats från förra cykelns klassning (dålig) som en följd av lägre uppmätta 

fosforhalter. För att uppnå god status behöver halten av totalfosfor minska till 31 µg/l (VISS, 2021). 

Olika hydromorfologiska kvalitetsfaktorer bedöms ha måttlig till dålig status. Konnektivitet bedöms som dålig på grund 

av att det finns en damm i vattenförekomsten som försvårar passagen för vandrande fisk, baserat på data från 

Länsstyrelsens Dammregister. Vattendraget påverkas också negativt av att 43 % av vattenförekomsten är påverkad 

av rätning/rensning/grävning genom mänsklig aktivitet som förändrat fårans bredd och djup (VISS, 2021). Det 

morfologiska tillståndet påverkas av anlagda ytor och/eller aktivt brukad mark i närområdet vilket påverkar 

vattendragsfårans kanter och svämplan. 
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Kemisk status 

Den kemiska statusen är satt till ”uppnår ej god” med anledning av att kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel 

(PBDE) genom extrapolering har bedömts vara över gällande gränsvärde i fisk, vilket är ett nationellt problem främst 

beroende på luftdeposition. Av de nya PRIO-ämnena har bara PFOS mätts i vatten vid ett tillfälle och därmed görs 

ingen klassning. Statusklassningen för prioriterade ämnen atrazin, diuron, isoproturon och simazin är ej klassade för 

cykel 3 (VISS, 2021). 

Inre Oskarshamnsområdet (WA46546830) 

Beskrivning 

Kustvattenförekomsten Inre Oskarshamnsområdet uppgår till ett 1 km2 stort vattenområde som omfattar främst viken i 

Oskarshamns tätort. Vattenförekomstens tillkomst/härkomst klassas som naturlig.  Vattenförekomstens ekologiska 

status klassas som måttlig och dess kemiska status som ”uppnår ej god” (VISS, 2021). 

För att få fram flöde för kustvattenförekomsten har data ifrån SMHI vattenwebb använts. Parametern som använts för 

att få fram medelvattenföring är parametern ”Utflöde till omgivande vattenförekomst”. Medelvattenföringen för åren 

2013-2018 är 33,8 m3/s. Omsättningen i vattenförekomsten är relativt god och vattnet omsätts på ca 2-4 dagar. 

Miljökvalitetsnormer 

Antagna miljökvalitetsnormer (MKN) för förvaltningscykel 2, 2010–2016, är måttlig ekologisk status 2027 och god 

kemisk ytvattenstatus undantaget bromerade difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar samt bly och 

blyföreningar som har mindre stränga krav (VISS, 2021).  

Förslag till nya MKN i förvaltningscykel 3, 2017–2021, är otillfredsställande ekologisk status 2039 undantag tidsfrist 

samt mindre strängt krav för flertalet kvalitetsfaktorer kopplat till hydromorfologi och övergödning. För 

kvalitetsfaktorerna näringsämnen, ljusförhållande och växtplankton så har alla undantaget tidsfrist till 2027 med skälet 

tekniskt omöjligt med påverkanstryck Diffusa källor – Skogsbruk, Diffusa källor – Urban markanvändning, Diffusa 

källor – Enskilda avlopp och Diffusa källor – Jordbruk. Alla har dessutom tidsfrist till 2027 med skälet naturliga 

förutsättningar med påverkanstryck Diffusa källor – Skogsbruk samt tidsfrist till 2039 med skälet naturliga 

förutsättningar med påverkanstryck Diffusa källor – Jordbruk, Diffusa källor – Andra relevanta. Konnektivitet i 

kustvatten och vatten i övergångszon har tidsfrist till 2027 med skälet tekniskt omöjligt och påverkanstrycket 

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för turism och rekreation, Förändring av 

konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar– Annat. Hydrografiska villkor i kustvatten och vatten i 

övergångszon och Morfologiskt tillstånd i kustvatten och vatten i övergångszon har mindre strängt krav 

Otillfredsställande ekologisk status med skälet tekniskt omöjligt och respektive påverkanstryck Förändring av 

hydrologisk regim – Sjöfart och Förändring av morfologiskt tillstånd - för sjöfart. De har även tidsfrist till 2027 med 

skälet tekniskt omöjligt med påverkanstryck Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar– Annat 

och Förändring av hydrologisk regim – annat (VISS, 2021). 

Skälet till förslaget gällande ekologisk status är att det på grund av diffusa utsläppskällor från skogsbruk, jordbruk och 

urban markanvändning bedöms vara tekniskt omöjligt att uppfylla flertalet kvalitetsfaktorer. För att uppnå en 

övergripande god ekologisk status i vattenförekomsten som helhet måste omfattande förbättringsåtgärder genomföras 

med avseende på de hydromorfologiska förhållandena i vattenförekomsten. Ett genomförande av sådana åtgärder 

skulle medföra att hamnverksamheten inte längre kan bedrivas i sin nuvarande omfattning. Eftersom 

hamnverksamheten utgör ett sådant väsentligt samhällsintresse motiverar detta att ett mindre strängt krav fastställs, 
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då det bedöms vara ekonomiskt orimligt att vidta alla de åtgärder som krävs för att nå god ekologisk status i 

vattenförekomsten som helhet (VISS, 2021). 

Förslaget till MKN är även god kemisk ytvattenstatus med undantaget mindre strängt krav för bromerade difenyleter 

samt kvicksilver och kvicksilverföreningar som båda ej uppnår god kemisk status med påverkanstrycket Diffusa källor 

– Atmosfärisk deposition (VISS, 2021). 

 

Statusklassning 

Ekologisk status 

Den ekologiska statusen är satt till måttlig framförallt baserat på parametern övergödning. Bedömningens tillförlitlighet 

att status är sämre än god är 2 (medel) och är baserad på växtplankton (klorofyll) som visar måttlig status med stöd av 

näringsämnen (otillfredsställande status) och siktdjup (måttlig status). Bedömningen baseras även på fysisk påverkan, 

främst morfologiska förändringar och kontinuitet samt flödesförändringar. Tillförlitligheten är medel eftersom den 

fysiska påverkan är stor och klassningarna kan ses som säkra tecken på sänkt biologisk status (VISS, 2021). 

Bedömningarna för enskilda kvalitetsfaktorer visas i Tabell 2 och beskrivs i text nedan.  

Tabell 2. Ekologiska kvalitetsfaktorer som ligger till grund för Inre Oskarshamnsområdets ekologiska statusklassning. Parametrar som saknar 

klassning inkluderas inte nedan. Statusklassningen för enskilda parametrar visas inte heller i tabellen. Den samlade ekologiska statusen för 

vattenförekomsten i cykel 3 är klassad som måttlig. Källa: VISS, 2021. 

Ekologiska kvalitetsfaktorer Status 

Biologiska  Växtplankton Måttlig 

Fysikalisk-Kemiska Ljusförhållanden Måttlig 

Näringsämnen Otillfredsställande 

Hydromorfologi Konnektivitet i kustvatten och vatten i övergångszon Dålig 

Hydrografiska villkor i kustvatten och vatten i övergångszon Dålig 

Morfologiskt tillstånd i kustvatten och vatten i övergångszon Otillfredsställande 

Endast en kvalitetsfaktor har bedömts för biologiska kvalitetsfaktorer. Status för kvalitetsfaktorn växtplankton har 

bedömts vara måttlig, enligt bedömning för förvaltningscykel 3 2017-2021. Bedömningen är oförändrad sedan den 

tidigare förvaltningscykeln. Bedömningen baseras på status för klorofyll a. Klassningen är oförändrad sedan den förra 

bedömningen. Klassningen för parametern klorofyll är måttlig baserat på 12 mätningar under perioden 2013–2018. 

Referensvärde/bakgrundshalt 1,517 µg/l, dock anges ingen observerad halt (VISS, 2021). 

För fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer finns bedömningar för faktorerna ljusförhållanden och näringsämnen. 

Kvalitetsfaktorn ljusförhållanden bedöms vara måttlig baserat på 18 mätningar av siktdjupet under perioden 2013–

2018. Den sammanvägda statusen för näringsämnen bedöms som otillfredsställande (VISS, 2021). Provtagningar har 

gjorts under perioden 2013–2018 för sex ingående parametrar som visas i  

 

 

Tabell 3.  

 

https://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=3401&waterID=131031&waterTypeID=37
https://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=3406&waterID=131031&waterTypeID=37


 

 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

DAGVATTENSTRATEGI OCH PLAN OSKARSHAMN Malin Stensson & Erica Svensson  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10310962 2022-02-17  

 6 (13) 

 

  

 http://ams.corp.pbwan.net/projects/10310962/Document/3_Dokument/36_PM_Rapport/Recipientutredning/Reviderin 2022_Bilaga 1 Recipientutredning_ÖP_Oskarshamn.docx 

 

Tabell 3. Parametrar som ligger till grund för klassningen av statusen för näringsämnen för förvaltningscykel 3 2017-2021. Källa: VISS, 2021 

Parameter Statusklassning Provtagnings- 

period 

Observerad halt 
(µmol/l) 

Referensvärde/ 

bakgrundshalt (µmol/l) 

Totalmängd kväve- sommar Måttlig 2013–2018 25,62 15,70 

Totalmängd kväve- vinter Otillfredsställande 2013–2018 28,13 18,40 

Totalmängd fosfor- sommar Dålig 2013–2018 0,859 0,299 

Totalmängd fosfor- vinter Måttlig 2013–2018 1,038 0,51 

Löst oorganiskt kväve (DIN)- vinter Otillfredsställande 2013–2018 8,55 2,53 

Löst oorganiskt fosfor (DIP)- vinter Otillfredsställande 2013–2018 0,777 0,251 

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer har bedömts till dålig eller otillfredsställande status. Detta på grund av att 

konnektivitet i kustvatten och vatten i övergångszon bedöms som dålig då 98% av det grunda (0 - 15 m) 

vattenområdet påvisar en bristande längsgående konnektivitet. 92 % av det grunda (0 - 15 m) vattenområdet påvisar 

en vågregim som är väsentligt förändrad från referensförhållandet, vilket bidrar till bedömningen av dålig status för 

hydrografiska villkor. Det morfologiska tillståndet bedöms som tillfredsställande baserat på att morfologin inom det 

grunda (0–15 m) vattenområdet påvisar en väsentligt förändrad morfologi från referensförhållandet samt eftersom 

bottensubstrat, sedimentdynamik, bottenstrukturer och förekomst av artificiella strukturer i stor utsträckning avviker 

från referensförhållanden (VISS, 2021).  

Kemisk status 

Vattenförekomstens status är satt till ”uppnår ej god” med anledning av att kvicksilver och bromerade 

flamskyddsmedel (PBDE) genom extrapolering har bedömts vara över gällande gränsvärde i fisk, vilket är ett 

nationellt problem främst beroende på luftdeposition (VISS, 2021). Muddringsåtgärder genomfördes 2019 i 

vattenförekomsten och efterkontroll har inte genomförts vid tiden för statusklassningen. Hamnbassängen har varit 

starkt förorenad av tungmetallerna kadmium, bly och kvicksilver. Spridning av dessa och av dioxiner samt TBT har 

konstaterats pågå till Kalmarsund. I tidigare cykel har kadmium, bly och TBT klassats till ”uppnår ej god” men statusen 

för cykel 3 är satt som ”ej klassad” med motiveringen att bedömningen är osäker då efterkontroll saknas och att 

parameterbedömningarna planeras kompletteras när miljökontroll har genomförts. Halter av dioxiner och dioxinlika 

föreningar i blåmussla har observerats överskrida gränsvärdet för blåmussla men har även här satts som ”ej klassad” 

med samma motivering som ovan (VISS, 2021). 

Oskarshamnsområdet (WA75358869) 

Beskrivning 

Kustvattenförekomsten Oskarshamnsområdet har en area av 94 km2. Vattenförekomstens tillkomst/härkomst klassas 

som naturlig.  Vattenförekomstens ekologiska status klassas som måttlig och dess kemiska status som ”uppnår ej 

god” (VISS, 2021). 

För att få fram flöde för kustvattenförekomsten har data ifrån SMHI vattenwebb använts. Parametern som använts för 

att få fram medelvattenföring är parametern ”Utflöde till omgivande vattenförekomst”. Medelvattenföringen för åren 

2013-2018 är 1668,2 m3/s. 
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Miljökvalitetsnormer 

Beslutade miljökvalitetsnormer (MKN) för förvaltningscykel 2, 2010–2016, är god ekologisk status 2027 och god 

kemisk ytvattenstatus undantaget bromerade difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföreningar som har mindre 

stränga krav (VISS, 2021).  

Förslag till ny MKN i förvaltningscykel 3, 2017–2021, är god ekologisk status 2039 med undantaget tidsfrist för två 

kvalitetsfaktorer. Växtplankton och näringsämnen har tidsfrist till 2027 med påverkanstryck Punktkälla – reningsverk 

med skälet tekniskt omöjligt och tidsfrist till 2039 med Diffusa källor – andra relevanta med skälet naturliga 

förutsättningar (VISS, 2021). För att uppnå en övergripande god ekologisk status i vattenförekomsten som helhet 

måste också omfattande förbättringsåtgärder genomföras. Dessutom är statusen i Sveriges kustvatten beroende av 

att internationella överenskommelser följs avseende en minskad näringsbelastning till haven (VISS, 2021). 

Förslaget till ny MKN kemisk status är god kemisk ytvattenstatus med undantaget mindre stränga krav för bromerade 

difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföreningar som båda ej uppnår god kemisk status med påverkanstrycket 

Diffusa källor – Atmosfärisk deposition. Samt undantaget tidsfrist till 2027 för kadmium och kadmiumföreningar med 

påverkanstryck Punktkällor – Förorenade områden (VISS, 2021). 

Statusklassning 

Ekologisk status 

Den ekologiska statusen är satt till måttlig framförallt baserat på parametern övergödning. Bedömningens tillförlitlighet 

att status är sämre än god är 2 (medel) och är baserad på växtplankton (klorofyll) som visar måttlig status med stöd av 

näringsämnen (måttlig status) (VISS, 2021). Bedömningarna för enskilda kvalitetsfaktorer visas i Tabell 4 och beskrivs 

i text nedan. 

Tabell 4. Ekologiska kvalitetsfaktorer som ligger till grund för Oskarshamnsområdets ekologiska statusklassning. Parametrar som saknar klassning 

inkluderas inte nedan. Statusklassningen för enskilda parametrar visas inte heller i tabellen. Den samlade ekologiska statusen för 

vattenförekomsten i cykel 3 är klassad som måttlig. Källa: VISS, 2021. 

Ekologiska kvalitetsfaktorer Status 

Biologiska  Växtplankton Måttlig 

Fysikalisk-Kemiska Näringsämnen Måttlig 

Särskilt förorenande ämnen God 

Hydromorfologi Konnektivitet i kustvatten och vatten i övergångszon God 

Hydrografiska villkor i kustvatten och vatten i övergångszon Hög 

Morfologiskt tillstånd i kustvatten och vatten i övergångszon Hög 

Status för växtplankton har bedömts som måttlig baserat på status för klorofyll a baserat på mätningar och/eller 

satellitdata under perioden 2016–2018 (VISS, 2021). Inga observerade halter anges. Den sammanvägda 

bedömningen för näringsämnen är måttlig till otillfredsställande status. Bedömningen är en expertbedömning som 

utgår från status i ett urval av vattenförekomster av liknande karaktär som provtagits sommar och vinter inom Kalmar 

kustvattenkommittés recipientkontroll under 2013–2018. Av denna anledning anges inga mätvärden för den aktuella 

vattenförekomsten för enskilda parametrar. Kvalitetsfaktorn särskilt förorenande ämnen klassas till god status baserat 

på en beräknad medelhalt av koppar i sediment på 59 mg/kgTS (efter normalisering till 5% kolinnehåll). Värdet är över 

bedömningsgrund men för koppar ska bakgrundsnivå beaktas och efter ett antagande att bakgrundsnivån ligger runt 

10 mg/kg TS blir medelhalten under bedömningsgrund (VISS, 2021). 

https://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=3398&waterID=131030&waterTypeID=37
https://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=3401&waterID=131030&waterTypeID=37
https://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=3406&waterID=131030&waterTypeID=37
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Samtliga hydromorfologiska kvalitetsfaktorer har god eller hög status. Endast mindre delar av vattenförekomsten visar 

på bristande konnektivitet och förhållanden för ingående parametrar bedöms inte som väsentligt förändrade från 

referensförhållanden (VISS, 2021). 

Kemisk status 

Vattenförekomstens kemiska status ”uppnår ej god” status på grund av ett eller flera prioriterade ämnen. Statusen 

uppnår ej god för halter av kvicksilver och bromerade difenyleter (PBDE) på grund av det nationella problemet med 

förhöjda halter som främst beror på luftdeposition. Utöver detta bedöms parametern kadmium och kadmiumföreningar 

till ”uppnår ej god” status baserat på miljöövervakning av kadmium i sediment. Den observerade halten anges till 3,2 

mg/kg TS, jämfört med värdet i bedömningsgrunden på 2,3 mg/kg TS. Parametern Bly och blyföreningar klassas till 

god status. Observerade halter anges endast för bly och blyföreningar, med observerad halt på 85 mg/kg TS jämfört 

med värdet i bedömningsgrunden på 120 mg/kg TS (VISS, 2021). 

Översiktsplanens påverkan på ytvattenförekomster 

Nedan redovisas konsekvenserna för vattenkvaliteten enligt MKN i Döderhultsbäcken, Inre Oskarshamnsområdet och 

Oskarshamnsområdet vid implementering av de 23 planerade utbyggnadsområdena och påverkan från tätortens 

dagvatten. Se Bilaga 4 för en översikt över alla utbyggnadsområden.  

Vattenflöde 

Dagens årsmedelflöde från översiktsplanområdet till Döderhultsbäcken dvs. årsmedel av den totala avrinningen är 

beräknad i StormTac till 38 l/s och det framtida flödet beräknas inte påverkas av utbyggnaden utan förblir 38 l/s. 

Flödet i bäcken och från dagvatten bedöms vara likartat dvs. om det är lågflöde i bäcken på sommaren bedöms det 

komma inget eller ett mycket litet flöde från dagvatten från aktuella planområden.  

Årsmedelflödet till Inre Oskarshamnsområdet beräknas inte heller påverkas av utbyggnaden utan fortsätter ha samma 

flöde som innan utbyggnaden, 36 l/s. Däremot blir det en liten ökning i avrinningen till Oskarshamnsområdet och ger 

en ökning av årsmedelflödet från 110 l/s till 120 l/s.  

Utsläpp innan och efter utbyggnaden 

Det finns ett begränsat underlag för bedömning av vattenförekomsterna. Därför har StormTac använts för att skapa en 

bild av en trolig påverkan, bl.a. beräkna flöde och utsläpp av föroreningar före och efter utbyggnad. All 

markanvändning har en påverkan på vattenkvalitén, då det i dagsläget finns en viss påverkan så är det enbart 

mellanskillnaden som bedöms. Då hela tätortsområdet för Oskarshamn är medtaget så ses även den totala påverkan 

på vattenförekomsten. Det finns två scenarion, vilka är dagsläget (innan utbyggnad) då inga planområden är 

etablerade och efter ÖP är antagen (samtliga områden är etablerade och utbyggda). 

Utsläppet av föroreningar i Döderhultsbäcken beräknas ha en svag ökning i mängd och halt efter utbygget för vissa 

ämnen medan andra inte har någon förändring jämfört med innan utbygget, se tabell 5.  

Tabell 5. Utsläpp av föroreningar, mängd (kg/år) och halt (μg/l), till Döderhultsbäcken från översiktsplanområdet innan och efter utbyggnaden samt 

mellanskillnad. Data är framtagen med hjälp av StormTac. 

Ämne Innan utbyggnad Efter utbyggnad Mellanskillnad 

 kg/år μg/l kg/år μg/l kg/år μg/l 

P 130 110 140 110 10 (7,7 %) 0 
N 1800 1500 1800 1500 0 0 
Pb 5,6 4,6 5,7 4,7 0,1 (1,8 %) 0,1 (2,2 %) 
Cu 16 13 16 13 0 0 
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Zn 33 28 35 29 2 (6,1 %) 1 (3,6 %) 
Cd 0,38 0,31 0,39 0,32 0,01 (2,6 %) 0,01 (3,2 %) 
Cr 5,1 4,3 5,3 4,3 0,2 (3,9 %) 0 
Ni 5 4,2 5,1 4,2 0,1 (2 %) 0 
SS 56000 47000 57000 47000 1000 (1,8 %) 0 
Oil 450 370 450 380 0 10 (2,7 %) 
BaP* 0,016 0,013 0,016 0,014 0 0,001 (7,7 %) 

*Bens(a)pyren 

Utsläppet av föroreningar till Inre Oskarshamnsområdet beräknas ha en svag minskning i halt av vissa ämnen medan 

majoriteten är oförändrade i både föroreningshalt och mängd efter utbyggnaden jämfört med innan, se tabell 6. Den 

beräknade minskningen av föroreningshalt kan vara ett resultat av den förändrade markanvändningen efter 

utbyggnaden enligt översiktsplanen. 

 

Tabell 6. Utsläpp av föroreningar, mängd (kg/år) och halt (μg/l), till Inre Oskarshamnsområdet från översiktsplanområdet innan och efter 

utbyggnaden samt mellanskillnad. Data är framtagen med hjälp av StormTac. 

Ämne Innan utbyggnad Efter utbyggnad Mellanskillnad 

 kg/år μg/l kg/år μg/l kg/år μg/l 

P 180 150 180 150 0 0 

N 1800 1600 1800 1600 0 0 

Pb 7,4 6,5 7,4 6,4 0 -0,1 (-1,5 %) 

Cu 20 18 20 18 0 0 

Zn 58 51 58 51 0 0 

Cd 0,62 0,54 0,62 0,54 0 0 

Cr 6,7 5,9 6,7 5,8 0 -0,1 (-1,7 %) 

Ni 6,7 5,9 6,7 5,8 0 -0,1 (-1,7 %) 

SS 57000 50000 57000 50000 0 0 

Oil 770 680 770 670 0 -10 (-1,5 %) 

BaP* 0,034 0,03 0,034 0,03 0 0 
*Bens(a)pyren 

Utsläppet av föroreningar till Oskarshamnsområdet har en ökning i både föroreningsmängd och halt efter 

utbyggnaden av planområdet, se tabell 7. Förklaringen till detta är troligtvis förändringen i markanvändning, delen som 

är industriområde ökar från 20,8 ha innan utbyggnad till 75,9 ha i planområdet efter utbyggnad.  

Tabell 7. Utsläpp av föroreningar, mängd (kg/år) och halt (μg/l), till Oskarshamnsområdet från översiktsplanområdet innan och efter utbyggnaden 

samt mellanskillnad. Data är framtagen med hjälp av StormTac. 

Ämne  Innan utbyggnad Efter utbyggnad Mellanskillnaden 

 kg/år μg/l kg/år μg/l kg/år μg/l 
P 210 60 270 73 60 (28 %) 13 (22 %) 
N 3200 910 3600 970 400 (13 %) 60 (6,6 %) 
Pb 15 4,2 20 5,4 5 (33 %) 1,2 (29 %) 
Cu 34 9,4 42 11 8 (24 %) 1,6 (17 %) 
Zn 74 21 120 33 46 (62 %) 12 (57 %) 
Cd* 0,77 0,21 1 0,28 0,23 (30 %) 0,07 (33 %) 
Cr 11 3,1 14 3,7 3 (27 %) 0,6 (19 %) 
Ni 13 3,8 16 4,3 3 (23 %) 0,5 (13 %) 
SS 100000 29000 120000 32000 20000 (20 %) 3000 (10 %) 
Oil 900 250 1300 350 400 (44 %) 100 (40 %) 
BaP** 0,037 0,01 0,064 0,017 0,027 (73 %) 0,007 (70 %) 

**Bens(a)pyren 
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Samlad bedömning 

Döderhultsbäcken 

Den planerade översiktsplanen för Oskarshamn kommer leda till ett litet tillskott av föroreningar till Döderhultsbäcken, 

se tabell 8. Det ökade utsläppet är relativt litet från planområdena efter etablering enligt översiktsplanen och bedöms 

inte påverka Döderhultsbäckens status.  

Suspenderade partiklar (SS), tungmetaller och fosfor beräknas ha en mindre ökning efter utbyggnaden. 

Bakgrundsdata för tungmetaller saknas dock i bedömning men det måste ses som osannolikt att dessa skillnader 

riskerar ha betydande påverkan på vattenförekomsten. Den mindre ökningen av totalfosfor resulterar inte i en 

förändring av MKN status, vattenförekomsten fortsätter ha måttlig status. Halten totalfosfor ökar med 1 µg/l och EK 

efter utbyggnad blir 0,32 vilket är samma som i nuläget. Intervallet för måttlig status är 0,3≤ EK <0,5 (HVMFS 

2019:25). Enligt beräkningarna ökar inte halten av totalkväve, koppar, olja och Bens(a)pyren i vattenförekomsten efter 

utbyggnaden. 

Det totala tillskottet från tätortsområdet resulterar i förhöjda halter av koppar och Bens(a)pyren, dock ingen skillnad i 

halt innan eller efter utbyggnad. Koppar ligger ca 3 gånger över gränsvärdet för särskilda förorenande ämnen (SFÄ) 

men från modellen kommer totalhalten och koppar mäts enligt den biotillgängliga fraktionen av ett filtrerat prov. 

Biotillgängligdel är den del som kan tas upp i det biologiska systemet som är löst. Koppar kan binda i komplex som 

gör den icke tillgänglig och inte påverkar biologin. Biotillgängligheten styrs av pH, DOC (löst organiskt kol) samt Ca. 

Biotillgängliga halter kan vara väsentligt lägre än totalhalten därmed går det inte att verifiera om den 

biotillgängligahalten överskrider SFÄ gränsvärdet, då det saknas stödparametrar (pH, DOC och Ca). Bens(a)pyren ser 

ut att överskrida i vattenförekomsten med ca 12 gånger prioriterade ämnes gränsvärde även om halten inte ökar i 

samband med utbyggnaden enligt översiktsplanen. 

För att jämföra halten utifrån området används HVMFS 2019:25 där halter för SFÄ och gränsvärden för kemisk 

ytvattenstatus använts och kallas nedan jämförvärden. Fosfor jämförs med referensvärde ifrån VISS. Kväve, 

suspenderade partiklar och olja saknar jämförvärde. Den totala föroreningshalten är föroreningshalten i avrinningen 

ifrån tätorten dividerat med vattenförekomstens medelföringsflöde och visar koncentrationen av föroreningen i 

vattenförekomsten. 

Då utbyggnaden inte påverkar avrinningen ifrån planområden till Döderhultsbäcken så bedöms den inte har någon 

betydelse för hydromorfologiska parametrar vad avser vattenflöde. 

 

 

Tabell 8. Döderhultsbäckens föroreningshalt efter utbyggnad, den totala föroreningshalten samt jämförvärde ifrån HVMFS 2019:25 och observerad 

halt i vattenförekomsten. Den totala föroreningshalten är föroreningshalten i avrinningen ifrån planområdet dividerat med vattenförekomstens 

medelföringsflöde och visar koncentrationen av föroreningen i vattendraget. Pb, Cu, Zn och Ni är bio-jämförvärde och baseras på den biotillgängliga 

halten som är den lösta fraktionen i vattnet, halten ut från området är totalhalt som inte är omräknad. 

Ämne  Jämförvärden  Ökning efter 
utbyggnad 

Total föroreningshalt 
efter utbyggnad 

Observerad halt 

 μg/l μg/l μg/l μg/l 

P 15,5 0,99      13,9     48 

N -  0        178    - 

Pb (bio) 1,2 0,010      0,57     - 

Cu (bio) 0,5  0        1,59     - 

Zn (bio) 5,5  0,198      3,47     - 

Cd* 0,08-0,25  0,001      0,04     - 

Cr 3,4  0,020      0,53     - 
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Ni (bio) 4  0,010      0,51     - 

SS -  99,09    5 648     - 

Oil -  0        44,6   - 

BaP** 0,00017  0        0,002     - 
* Beroende på hårdhetsklass ≤ 0,08 (klass 1), 0,08 (klass 2), 0,09 (klass 3), 0,15 (klass 4), 0,25 (klass 5). Data saknas för att kategorisera 

vattenförekomsten i hårdhetsklass. 

**Bens(a)pyren 

Inre Oskarshamnsområdet 

Inre Oskarshamnsområdets totala föroreningshalt förändras inte efter utbyggnaden av planområdet. Enligt 

beräkningar sker inte någon ökad föroreningsmängd eller flödesförändring, se tabell 9. Det ökade utsläppet är relativt 

litet från planområdet efter etablering enligt översiktsplanen och bedöms inte påverka Inre 

Oskarshamnhamnsområdet. Teoretiskt ska den ökade halten i Döderhultsbäcken även kunna påverka Inre 

Oskarshamnsområdet. Dock är skillnaden så minimal att retention eller sedimentering kan påverka halten mer. Därav 

anses inte den lilla haltskillnaden ha betydelse för bedömningen av Inre Oskarshamnsområdet. 

För att jämföra halten av tungmetaller utifrån området används HVMFS 2019:25 där halter för särskilda förorenande 

ämnen (SFÄ) och gränsvärden för kemisk ytvattenstatus använts och kallas nedan jämförvärden, se tabell 9. 

Bakgrundshalterna för tungmetallerna är ifrån SLU:s rapport om bakgrundshalter av metaller i svenska inlands- och 

kustvatten. Fosfor och kväve jämförs med referensvärde och observerad halt ifrån VISS. Suspenderade partiklar och 

olja saknar jämförvärde. 

Tabell 9. Inre Oskarshamnsområdet föroreningshalt efter utbyggnad, den totala föroreningshalten samt jämförvärde ifrån SLU:s rapport om 

bakgrundshalter av metaller i svenska inlands- och kustvatten och observerad halt i vattenförekomsten. Om uppmätt, redovisas i både filtrerad halt 

(F) och ofiltrerad halt (OF).  Den totala föroreningshalten är föroreningshalten i avrinningen ifrån planområdet dividerat med vattenförekomstens 

medelföringsflöde och visar koncentrationen av föroreningen i vattendraget.  

Ämne  Jämförvärden  Ökning efter 
utbyggnad 

Total föroreningshalt 
efter utbyggnad 

Observerade halter / 
bakgrundshalter 

 μg/l μg/l μg/l μg/l 

P 
9 (ref. sommar) 

0 0,169 
27 (sommar) 

16 (ref. vinter) 32 (vinter) 

N 
220 (ref. sommar) 

0 1,69 
359 (sommar) 

258 (ref. vinter) 394 (vinter) 

Pb 1,3 0  0,007     F. 0,011 OF. 0,0013 

Cu 0,87 0  0,019     F. 0,54 OF. 0,0663 

Zn  1,1 0  0,054     F. 0,555 OF. 0,929 

Cd 0,2 0  0,0006     F. 0,011 OF. 0,015 

Cr 3,4 0  0,006     OF. 0,052 

Ni 8,6 0  0,006     F. 0,65 OF. 0,722 

SS - 0  53     - 

Oil - 0  0,72     - 

BaP* 0,00017 0  0,00003     - 
.*Bens(a)pyren 

Oskarshamnsområdet 

Teoretiskt ska en ökande halt i Inre Oskarshamnsområdet även påverka Oskarshamnsområdet. Men i detta fall 

bedöms Inre Oskarshamnsområdet inte ha någon ökning i föroreningshalt efter utbyggnad och påverkar därför inte 

Oskarshamnsområdet. 

Oskarshamnsområdets totala föroreningshalten beräknas ha en liten ökning. Halten av kväve, suspenderade partiklar, 

tungmetaller, olja och bens(a)pyren ökar i vattenförekomsten efter utbyggnaden av planområdet. För att jämföra 
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halten av tungmetaller utifrån området används HVMFS 2019:25 där halter för särskilda förorenande ämnen (SFÄ) 

och gränsvärden för kemisk ytvattenstatus använts och kallas nedan jämförvärden, se tabell 10. Bakgrundshalterna 

för tungmetallerna är ifrån SLU:s rapport om bakgrundshalter av metaller i svenska inlands- och kustvatten. 

Bakgrundshalterna redovisas som både filtrerade (F) och ofiltrerade (OF). Det måste dock ses som osannolikt att 

dessa skillnader jämfört med nuläget riskerar att ha nämnvärd påverkan på vattenförekomsten. Fosfor och kväve ska 

kunna jämföras med referensvärde ifrån VISS men dessa värden är inte redovisade i VISS och kan därför inte 

användas. Dock är ökningen så liten att den inte resulterar i en större påverkan. Suspenderade partiklar och olja 

saknar jämförvärde. 

 

Tabell 10.Oskarshamnsområdets föroreningshalt efter utbyggnad, den totala föroreningshalten samt jämförvärde ifrån SLU:s rapport om 

bakgrundshalter av metaller i svenska inlands- och kustvatten och observerad halt i vattenförekomsten. Om uppmätt, redovisas i både filtrerad halt 

(F) och ofiltrerad halt (OF).  Den totala föroreningshalten är föroreningshalten i avrinningen ifrån planområdet dividerat med vattenförekomstens 

medelföringsflöde och visar koncentrationen av föroreningen i vattendraget.  

Ämne  Jämförvärden  Ökning efter 
utbyggnad 

Total föroreningshalt efter 
utbyggnad 

Observerad halt / 
bakgrundshalt 

 μg/l μg/l μg/l μg/l 

P -  0,001142      0,005     - 

N -  0,007615      0,069     - 

Pb 1,3  0,000095      0,0004     F. 0,011 OF. 0,0013 

Cu 0,87  0,000152      0,0008     F. 0,54 OF. 0,0663 

Zn 1,1  0,000876      0,0023     F. 0,555 OF. 0,929 

Cd 0,2  0,000004      0,00002     F. 0,011 OF. 0,015 

Cr 3,4  0,000057      0,00027     OF. 0,052 

Ni 8,6  0,000057      0,0003     F. 0,65 OF. 0,722 

SS -  0,380727      2,28     - 

Oil -  0,007615      0,025     - 

BaP* 0,00017  0,000001      0,000001     - 
*Bens(a)pyren 

Slutsats 

Det ökade utsläppet från planområdena efter etablering, enligt den nya översiktsplanen, bedöms vara relativt liten och 

därmed inte riskera påverka miljökvalitetsnormer negativt eller äventyra framtida kvalitetskrav i Döderhultsbäcken, 

Inre Oskarshamnsområdet och Oskarshamnsområdet.  

Halterna ifrån tätorten mest koncentrerade närmast utsläppspunkten därmed får första recipienten, Döderhultsbäcken, 

störst påverkan. Påverkan på Döderhultsbäcken blir dessutom mer påtaglig då flödet i bäcken är förhållandevis litet i 

relation till föroreningsmängderna. Detta betyder att Döderhultsbäcken är en känsligare recipient jämfört med 

kustvattenförekomsterna, som båda har förhållandevis god omsättning vilket betyder att bakgrundshalten påverkas 

mycket lite. Ur ett perspektiv där endast miljökvalitetsnormer för ytvatten bedöms så sker en mycket liten påverkan. 

Dock kan utsläppet ifrån Oskarshamn resultera en viss lokal påverkan i kustvattenförekomsten närmast 

Döderhultsbäcken utflöde.  

Underlaget för bedömning av status för samtliga vattenförekomster är bristfällig eftersom det saknas provtagning i 

vattenförekomsterna. Den tillförda halten till kustvattenförekomsterna (ökningen efter utbyggnad) beräknas baserat på 

StormTac modelleringen dock var liten. Därmed bedöms det som osannolikt att dessa skillnader jämfört med nuläget 

riskerar att ha märkbar påverkan på vattenförekomsten status. 

Bens(a)pyren beräknas överstiga sin bedömningsgrund i Döderhultsbäcken efter utbyggnad, observera att halten ej 

beräknas öka jämfört med dagsläget (dvs. bedömningsgrunden överskrids redan innan utbyggnad). Halten koppar 
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ökar inte heller efter utbyggnad men kan potentiellt överstiga sin bedömningsgrund, inte helt klarlagt då 

stödparametrar saknas för beräkning av biotillgänglighet. Därmed försämras inte de två parametrarna efter utbyggnad 

jämfört med dagsläget. Bedömningen i detta dokument avser om det sker en förändring i statusklassningen på MKN. 

Arbete för att minska mängden föroreningar som släpps ut till vattenrecipient bör dock alltid pågå och vid planering 

samt arbete med nya detaljplaner bör reningskrav beaktas. Detta betyder framför allt fokus på mängden industrimark 

och områden med hög andel bebyggelse samt större vägar. Potentiella framtida förändringar bedöms riskera störst 

inverkan på Döderhultsbäcken status.  

För en mer exakt och säker bedömning av Döderhultsbäcken, samt kustvattenförekomsterna, bör provtagning ske för 

att fastställa de verkliga förhållandena. Fokus bör dock ligga på Döderhultsbäcken då det är den recipienten som 

bedöms påverkas mest av utsläpp ifrån Oskarshamns tätort. StormTac tar enbart hänsyn till det statistiska utflödet 

och rening från olika dagvattenområden men inget om hur det ser ut i bäcken.  
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