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2021-04-30

Till Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöprövningsdelegationen

Dnr 551-40429-2020£ Preem AB •publ:• an_n_gående ansökan om tillstånd
enli__gt_ miljöbalken till befintliq och utökad verksamhet vid
bolaqets_depåverksamhet i Helsinqborqs kommun

Preem AB (publ.) har förelagts att komplettera ansökan i enlighet

med Miljöprövningsdelegationens förelägganden daterade den 18
februari respektive den 19 februari 2021, i enlighet med vad som
anförs i aktbilaga 4, 5, 6 och 8, samt i enlighet med vad som
anförs i yttrande från Miljostyrelsen i Danmark.

Kompletteringarna görs huvudsakligen i följande bilaga:

Bilaga A, med underbilagor - Komplettering av ansökan om tillstånd
enligt miljöbalken, Depõ HeZsingborg

Obs! UnderbiZoga 7B (cisternförteckning och insatsplaner) ör
sekretessmarkerad.

Preem Oterkallar den del av ansökan som avser lagring av etanol.
Även den del som avser pyrolysolja återkallas.

Därutöver vill Preem anföra följande (eventuell numrering görs i
enlighet med vad som anges i respektive aktbilaga).

3929/67

Alrutz' Advokatbyrå AB Kungsgatan 42 - 111 35 Stockholm Tel. 08-679 73 65
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le Miljöprövningsdelagationen (aktbilaga 14)

I punkten 1 efterfrågar Miljöprövningsdelegationen en redovisning

av vilka mängder petrokemiska produkter respektive andra kemiska
produkter som maximalt kommer att lagras och hanteras på
anläggningen per år.

Preem: Miljöprövningsdelegationens frågeställning avser en
avgränsning mellan de olika punkterna i 20 kap. i § miljö-

prövningsförordningen (2013:251), MPF, i fråga om lagrad mängd av
olika typer av kemiska produkter.

Såsom har beskrivits i ansökan är det i dagsläget mycket svårt att

med bestämdhet uttala sig om det framtida lagringsbehovet vid
depån. Det pågår för närvarande ett intensivt arbete inom bolaget

med att identifiera och definiera nya projekt och råvaror, allt
för att kunna utöka den förnybara delen av bolagets

produktionsverksamhet. I takt med att den förnybara produktionen

ökar kommer den fossila produktionen, och därmed även behovet av
fossil lagring, att fasas ut. Hur denna omställning i detalj

kommer att se ut påverkas av ett antal faktorer såsom t.ex.

efterfrågan, tillgång på förnybara råvaror och kommande lag-

stiftning.

Framtida kemiska (inklusive petrokemiska) produkter vid depån
kommer huvudsakligen att utgöras av olika former av additiv.

Befintligt tillstånd anger en begränsning till 150 ton i fråga om
andra kemiska produkter än petroleumprodukter respektive etanol.
Den situation som rådde vid tidpunkten för tillståndsbeslutet var
emellertid sådan att man på ett helt annat sätt än vad som gäller

för närvarande, kunde ange det kommande lagringsbehovet. I nu
aktuell tillståndsansökan återkallar dessutom (som anges ovan)

Preem den del av ansökan som avser lagring av etanol. Vad ansökan
omfattar är därmed en årlig lagring och hantering av högst 750 000
ton petroleumprodukter, oljor (inklusive avfallsklassade sådana),
petrokemiska produkter och andra kemiska produkter, varav högst

300 000 ton får ha fossilt ursprung.
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Aktuella verksamhetskoder enligt MPF har i ansökan angetts till
39.60 och 90.30. Även koden 90.50 aktualiseras. Detta mot bakgrund
av att det har kommit till Preems kännedom att det kan förekomma
att leverantörer klassar olja som farligt avfall (se Bilaga A,
avsnitt 4.2 och underbilaga 4). De avfallsklassade oljor som
omfattas av 90.30 och 90.50 redovisas separat (se Bilaga A,
avsnitt 4.2 och underbilaga 4).

I fråga om verksamhetskoden 39.60 kan dock Preem inte se att
bestämmelserna i MPF kräver att det anges en mer detaljerad

uppdelning på sökta mängdgränser. Preem vidhåller sin inställning
att tillståndet inte behöver innehålla några sådana gränser.

I punkten 7 efterfrågar Miljöprövningsdelegationen bolagets
motivering till att denaturering av etanol inte innebär annan
kemisk tillverkning enligt 12 kap. 45 § MPF.

Preem: Som anges ovan återkallar Preem den del av ansökan som
avser etanol. Frågeställningen utgår därmed.

I punkten 8 efterfrågar Miljöprövningsdelegationen ett
förtydligande om huruvida villkorsförslag 12 innebär att till-
ståndet även fortsatt ska avse produkter med brandklass 2.

Preem: Preem har i ansökan angett att brandklass 2-produkten flyg-
bränsle, som omfattas av befintligt tillstånd, inte ska ingå i nu
aktuell ansökan. Formuleringen av villkor 12 utgick från
befintligt tillstånd, och kom därför - genom ett förbiseende - att
omfatta även klass 2-produkter. Produkter med brandklass 2 ska
utgå från villkorsförslaget.

I punkten 14 efterfrågar Miljöprövningsdelegationen en redovisning
av hur utsläppen av VOC från verksamheten totalt sett kan minskas.

Preem: Den efterfrågade redovisningen återfinns i Bilaga A,
avsnitt 5.1. Som anförs där åtar sig Preem att, utöver den i
ansökan föreslagna prövotiden avseende beräkningsmetod för VOC
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(U2), att under en prövotid om två år även utreda åtgärder för att

minska utsläppen av VOC från verksamheten. Som del i utredningen

kan exempelvis ingå sådana läcksökningar för att kartlägga

utsläppspunkter i anläggningen samt åtgärder för dessa, som bedöms
vara tekniskt möjliga, miljömässigt motiverade samt rimliga.

I punkten 18 efterfrågar Miljöprövningsdelegationen förslag på hur
yrkat villkor avseende buller ska kontrolleras.

Preem föreslår att villkorsförslag 17 kompletteras med följande

stycke:

o

Bullernivån ska kontrolleras genom närfältsmätningar och
beräkningar. Kontroll ska göras när det har skett förändringar

i verksamheten som kan medföra att villkoret riskerar att

överskridas, dock minst en gång vart tredje år.

Miljöförvaltningen (aktbilaga 8)

Miljöförvaltningen framställer i sin punktlista ett antal önskemål
om komplettering av ansökningshandlingarna. Efterfrågade

kompletteringar görs i Bilaga A under respektive ämnesrubrik.
Därutöver framförs i punktlistan även synpunkter från miljö-

förvaltningen som Preem bedömer snarast utgör argumentation. Preem

avvaktar med att bemöta dessa synpunkter till dess att

skriftväxlingen är avsedd för argumentation.

o MiljBstyrelsen i Danmark

Naturvårdsverket har i enlighet med bestämmelserna i Esbo-
konventionen varit i kontakt med MiljBstyrelsen i Danmark, som i
sin tur har efterfrågat ett antal uppgifter och bedömningar. Dessa

redovisas i Bilaga A, avsnitt 7 och 8.

Eftersom information rörande Danmark även återfinns i

säkerhetsrapporten, påminner Preem om att delar av detta material
är sekretessmarkerat. Sekretessmarkerat material bedöms inte vara
av väsentlig betydelse för de danska myndigheternas bedömning.
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4. Avslutningsvis

I och med denna komplettering (inklusive bilaga) bedömer Preem att

ansökan bör vara att betrakta som komplett och färdig för
kungörande.

Preem AB (publ.)
genom (.----',,

\ ,, i .
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1 Inledning 
Denna handling har givits följande struktur: 
 

• Komplettering av teknisk beskrivning (ansökans bilaga A) 
• Hantering av vatten och avlopp samt utsläpp till vatten: Förtydliganden och komplette-

ringar av information från den tekniska beskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen 
görs samlat. 

• Petroleumprodukter, oljor (inkl. avfallsklassade sådana), petrokemiska produkter och 
andra kemiska produkter: Förtydliganden och kompletteringar av information från den 
tekniska beskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen görs samlat. 

• Komplettering av miljökonsekvensbeskrivning (ansökans bilaga B) 
• Risk och säkerhet: Förtydliganden och kompletteringar av information från den tekniska 

beskrivningen och säkerhetsrapporten (ansökans bilaga C) avseende riskhantering och 
skyddsåtgärder för att förebygga och avhjälpa allvarliga kemikalieolyckor har samlats i detta 
kapitel. 

• Spridning och konsekvenser av ett stort utsläpp: Information om hur ett stort utsläpp kan 
spridas och vilka områden som kan komma att påverkas. Kapitlet ger kompletterande upp-
gifter till både miljökonsekvensbeskrivningen och säkerhetsrapporten samt redogör för hur 
Danmark kan påverkas av ett utsläpp.  

 

  

Page 13 of 301



2021-04-30 7 
 

 
 

preem.se 

2 Komplettering av teknisk beskrivning (ansökans bilaga A) 

2.1 Anläggning och hantering 

2.1.1 Lagring i cisterner  

I 5.1 Lagring i cisterner i den tekniska beskrivningen redogörs för att den ansökta verksamheten 
omfattar en total lagringskapacitet om 130 139 m3 och 34 cisterner. De nio cisterner av de 34 som 
inte är i drift i dagsläget utgörs av sex mindre cisterner á 50 m3, två större cisterner som inte är inval-
lade samt en cistern som inte är godkänd för användning. Den sammanlagda volymen av de avställda 
cisternerna uppgår till ca 5 000 m3. Om det blir behov av att nyttja avställda cisterner kommer Preem 
att iordningställa dem så att krav i gällande lagstiftning och tillstånd uppfylls innan idrifttagande. 
Detta kommer även att inkludera en kommunikation med tillsynsmyndigheten och räddnings-
tjänsten. Preem planerar inte i dagsläget att uppföra ytterligare cisterner.  

2.1.2 Slopshantering 

Hanteringen av produktrester (slops) från tankbilar som inte har kunnat lossa all produkt hos station 
eller annan kund hade i den tekniska beskrivningen placerats i avsnitt 5.7 Avfallshantering. Beskriv-
ningen passar bättre i kapitel 5. Anläggning och hantering. Produktresterna pumpas över till depåns 
returanläggning belägen intill bilutlastningsplatsen. Produktresterna blandas sedan med godkänd 
produkt. För information om utformning och utrustning av depåns returtankar hänvisas till den 
tekniska beskrivningens avsnitt 5.1 Lagring i cisterner. Returtankarnas invallning är ansluten till 
depåns dagvattensystem-system. Plattan där tankbilen ställs upp vid inpumpning till returtank är 
ansluten till OFA (oljeförorenat avloppsvatten). 

2.1.3 Lossningsplats för tankbilar /ISO-containers 

Avsnitt 5.13 Sammanfattning av framtida förändringar i den tekniska beskrivningen anger att om 
behov uppstår kommer Preem att anlägga en separat lossningsplats för tankbilar/ISO-containers som 
levererar bio- eller avfallsbaserade oljor. Lossningsplatsen kommer att vara på en hårdgjord yta för 
uppsamling av eventuellt spill. Lossningen kommer att ske till samma cisterner som fartyg lossar till. 
Det innebär att cisternernas system med kontinuerlig nivåövervakning och inprogrammerade larm 
för hög resp. hög-hög nivå i cisternen motverkar överfyllnad. Dessutom finns ett oberoende meka-
niskt högnivålarm.  Cisternen fylls maximalt till strax under högnivålarmet. Ledig volym vid larm mot-
svarar den mängd produkt som kan pumpas från fartyg under 15 min, d.v.s. ca 300 m3. Marginalen 
vid lossning av bil till cisternen blir därför mycket god då en tankbil rymmer ca 30-50 m3. Larmen har 
beskrivits närmare i avsnitt 5.1 Lagring i cisterner i den tekniska beskrivningen samt i säkerhets-
rapporten i 3. Beskrivning av anläggningen (ansökans bilaga C.3) och 5. Skyddsåtgärder och insatser 
för att begränsa följderna av en allvarlig kemikalieolycka (ansökans bilaga C.5).  
 
Tänkt placering för lossningsplatsen är på asfaltsplanen bakom kontorsbyggnaden eftersom produk-
ten ska pumpas in i cisterner på depåområde Preem 2, se bilaga 1 för situationsplan. Det finns gott 
om utrymme på planen och trafiken är enkelriktad med en infarts- och en utfartsgrind. Markeringar 
görs för att tydligt styra trafiken. Lossningsplatsen förses med en hårdgjord yta som är beständig mot 
de produkter som kommer att hanteras där. Rörledning byggs för inkoppling på befintlig inpump-
ningsledning till cisternerna. Kopplingspunkten utrustas med droppfri koppling.  
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3 Hantering av vatten och avlopp samt utsläpp till vatten 
I detta kapitel har kompletterande uppgifter sammanställts om hur dagvatten och OFA hanteras och 
provtas. Det görs även en avstämning av hur hanteringen förhåller sig till bästa möjliga teknik (BMT). 
Kapitlet knyter an till både den tekniska beskrivningen (ansökans bilaga A) och miljökonsekvens-
beskrivningen (ansökans bilaga B) för att ge en tydligare helhetsbild.  

3.1 Sammanfattning av omhändertagande av vatten från verksamheten  

Depåns system för avledning och omhändertagande av OFA, dagvatten samt sanitärt spillvatten har 
beskrivits i avsnitt 5.6 Hantering av vatten och avlopp i den tekniska beskrivningen. I miljökonse-
kvensbeskrivningens avsnitt 7.2 Utsläpp till vatten har Preem redogjort för bl.a. provtagning av dag-
vatten, analyser och resultat. Det avsnittet inleds med en tabell 4 där utsläppstyper till vatten, 
reningsmetoder, mottagare/recipient och föroreningar sammanfattas. Miljöprövningsdelegationen 
har uppmanat Preem att komplettera tabellen med uppgift om hur dagvatten och misstänkt föro-
renat dagvatten från depåområde Preem 3 och 4 hanteras. Uppdaterad tabell finns nedan. Efter 
tabellen lämnar Preem kompletterande information utifrån Miljöprövningsdelegationens frågeställ-
ningar. Skrubbervatten från fartyg ingår inte i tabellen i och med att Preem inte hanterar sådant 
vatten på depån, vilket redogörs för i avsnitt 3.5 Skrubbervatten från fartyg. Ritningar över lednings-
nätet på depån finns i ansökans bilaga A2.   
 
Tabell 1 Uppdaterad tabell 4 från Miljökonsekvensbeskrivning för Depå Helsingborg. Ansökan om tillstånd 
enligt miljöbalken. Bilaga B. 2020-10-16. Utsläppstyper till vatten, reningsmetoder, mottagare/recipient och 
föroreningar från depå Helsingborg. 

Typ av utsläpp Hantering/Reningsmetod Mottagare/Recipient Föroreningar 

Nuvarande verksamhet resp. nollalternativ 

Oljeförorenat 
avloppsvatten 
(OFA) från ytor 
där produktspill 
kan förekomma 
vid normal verk-
samhet 

Oljeavskiljare hos Preem. Därefter till 
Helsingborgs hamns OFA-system och 
oljemottagning (OMT). Hamnen 
ansvarar för OMT. 

Vatten från OFA/OMT och 
olja lagras i OMT och trans-
porteras därefter bort med 
tankbil för destruktion.  
Avstängningsventiler finns 
vid oljeavskiljare m.fl. 
platser på depån. 

Kolväten, huvudsak-
ligen från petro-
leumprodukter 

Vatten från 
cisterndränering 

Produkt/vattenblandning leds till s.k. 
dräneringsraket för sedimentering. 
Efter sedimentation släpps vattnet till 
OFA-systemet och produkten tillbaka 
till cisternen. Om bensincistern 
behöver dräneras omhändertas vattnet 
som farligt avfall om bensinen inne-
håller etanol och släpps då inte till OFA. 
 
 
 
 

Samma som för OFA ovan. Kolväten, huvudsak-
ligen från petro-
leumprodukter 
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Typ av utsläpp Hantering/Reningsmetod Mottagare/Recipient Föroreningar 

Dagvatten från 
ytor som inte 
riskerar att föro-
renas vid normal 
drift 

Infiltration till mark alternativt avrin-
ning till dagvattensystemet. Brunnar 
som är placerade där risk finns för för-
orening vid spill av produkt är 
utrustade med oljefilter som byts regel-
bundet. 
Tättingar finns tillgängliga i närheten av 
bilutlastningsplatsen samt på asfaltplan 
utanför kontoret.  

Grundvatten vid infiltra-
tion.  
Öresund via Helsingborgs 
hamns dagvattensystem. 
Avstängningsventil finns i 
anslutning till bilutlast-
ningen och slopshanter-
ingen. 

Kolväten, huvudsak-
ligen från petro-
leumprodukter 

Dagvatten från 
invallningar 
Preem 1 och 
Preem 2 

Brunnar med avstängningsventiler och 
dränkbara pumpar. Efter okulär kon-
troll av vattnet öppnas ventil och 
bedömt rent vatten avleds till hamnens 
dagvattensystem. Vid misstanke om 
förorening till depåns OFA-system. Vid 
större förorening tillkallas sugbil och 
borttransport för extern destruktion 
sker. 

Rent vatten till Öresund via 
hamnens dagvatten-
system. 
Misstänkt förorenat -
samma som för OFA ovan. 
 

Kolväten, huvudsak-
ligen från petro-
leumprodukter 

Dagvatten från 
invallningar 
Preem 3 och 
Preem 4 

Om det inte finns misstanke om föro-
rening pumpas vatten till hamnens dag-
vattensystem. Vid misstänkt förorening 
tillkallas sugbil och borttransport för 
extern destruktion sker. 

Rent vatten till Öresund via 
hamnens dagvatten-
system. 
Misstänkt förorenat – 
extern destruktion 

Kolväten, huvudsak-
ligen från petro-
leumprodukter 

Vatten från ren-
göring av cister-
ner 

Tvättvattnet samlas upp med sugbil. 
Ombesörjs av det företag som anlitas 
för rengöring. 

Tvättvatten klassas utifrån 
avfallsförordning, säker-
hetsdatablad etc.  Omhän-
dertas i enlighet med klass-
ning av godkänd mot-
tagare. 

Kolväten, huvudsak-
ligen från petro-
leumprodukter 

Sanitärt spill-
vatten 

Leds till kommunens avloppsnät och 
vidare till Öresundsverket. 

Öresund via Öresunds-
verket. 

Endast sanitära för-
oreningar.  

Ansökt verksamhet 

Oljeförorenat 
avloppsvatten 
(OFA) 

Se nuvarande verksamhet. Se nuvarande verksamhet. Kolväten (petro-
leum- resp. 
bio/avfallsbaserade) 
och ev. fetter  

Vatten från 
cisterndränering 

Se nuvarande verksamhet.  Se nuvarande verksamhet. Kolväten, (petro-
leum- resp. bio-
/avfallsbaserade) 
och ev. fetter 

Dagvatten från 
ytor som inte 
riskerar att föro-
renas vid normal 
drift 

Se nuvarande verksamhet. Se nuvarande verksamhet. Kolväten (petro-
leum- resp. bio-
/avfallsbaserade) 
och ev. fetter 
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Typ av utsläpp Hantering/Reningsmetod Mottagare/Recipient Föroreningar 

Dagvatten från 
invallningar 
Preem 1 och 
Preem 2 

Se nuvarande verksamhet. Se nuvarande verksamhet. Kolväten (petro-
leum- resp. bio-
/avfallsbaserade) 
och ev. fetter 

Dagvatten från 
invallningar 
Preem 3 och 
Preem 4 

Se nuvarande verksamhet. Se nuvarande verksamhet. Kolväten, huvudsak-
ligen från petro-
leumprodukter 

Sanitärt spill-
vatten 

Se nuvarande verksamhet. Se nuvarande verksamhet. Endast sanitära 
föroreningar 

Vatten från ren-
göring av cister-
ner 

Se nuvarande verksamhet. Se nuvarande verksamhet. Kolväten (petro-
leum- eller biobase-
rade) alternativt 
fetter beroende på 
cisternanvändning 

 

3.2 Oljeförorenat avloppsvatten (OFA)  

Preem har sett över innehållet i den tekniska beskrivningens avsnitt 5.6 Hantering av vatten och 
avlopp, OFA systemet, samt kompletterat med information om hur hanteringen förhåller sig till bästa 
möjliga teknik. Nedanstående gäller för Preems OFA-system och ersätter texten i den tekniska 
beskrivningen: 
 
Inom Preems depåområde i Helsingborg är mängden potentiellt OFA som uppstår liten, mycket tack 
vare den möjlighet till okulär kontroll som invallningar och avstängningsventiler ger samt befintligt 
tak över utlastningen. Denna lösning medför att endast vatten med misstänkt behov av rening leds 
genom systemet, vilket minskar belastningen och flödet kan hållas nere. Vidare behöver icke föro-
renat vatten varken uppehållas i eller transporteras genom ett OFA-system där förorening före-
kommer.   
 
Även mängden produkt som når OFA-systemet är mycket begränsad. Mindre spill/läckage hanteras 
omgående med absorbent, som sopas upp till särskilda behållare för senare borttransport till god-
känd mottagare. Om ett större spill eller läckage inträffar sugs produkt och eventuellt ansamlat 
vatten upp med hjälp av en sugbil, som sedan transporterar det till godkänd mottagare. 
 
Det vatten som når OFA-systemet leds genom en oljeavskiljare av lamelltyp, med kombinerade sand- 
och slamavskiljare (klass 1, enligt SS-EN 858), för bästa möjliga rening. Totalt finns det två primära 
oljeavskiljare installerade dit det potentiellt förorenade vattnet leds, beroende på var inom depån 
det uppkommit: 
 
Preem 1: ALFA 2000 lamell, våtvolym 6,9 m3, installerad 2019 
Preem 2: ALFA 2800 lamell, våtvolym 7,4 m3, installerad 2018. Inom Preem 2 finns dessutom den tidi-
gare oljeavskiljaren kvar som backup vid servicearbeten etc., men är inte i drift. Det är stängt till den 
tidigare oljeavskiljaren med handventiler för att förhindra att vatten oplanerat kommer in där.   
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Vad som utgör bästa möjliga teknik för att ta hand om potentiellt OFA beror av en rad platsspecifika 
faktorer, och styrs till stor del av förväntad mängd vatten som ska hanteras och generell förorenings-
grad. Lamellavskiljare har mångdubbelt större kapacitet än en konventionell gravitationsavskiljare. 
Det oljeförorenade vattnet passerar genom ett antal lameller där avskiljning sker genom att olja 
stiger samtidigt som tyngre partiklar sjunker. Oljedropparna samlas upp och transporteras bort längs 
lamellplattornas yta. En inbyggd bypass-funktion förhindrar utspolning av avskild olja och avskilt 
slam, om höga flöden trots allt skulle uppstå. Installerade oljeavskiljare är väl tilltagna, för att säker-
ställa bra och effektiv rening. Efter att ha passerat depåns eget OFA-system, leds vattnet vidare till 
hamnens OFA-system. Sammantaget ser Preem att utformningen av depåns OFA-system med valda 
installationer utgör bästa möjliga teknik för ändamålet inom aktuellt område.  
 
Miljöprövningsdelegationen har uppmanat Preem att redovisa hur hamnens OFA-system förhåller sig 
till BMT samt anledning till att OFA-vatten från det gemensamma OFA-systemet inom Helsingborgs 
hamn transporteras med tankbil för destruktion. I bilaga 2 finns ett flödesschema från Helsingborgs 
hamn AB (HHAB) som visar delarna i OFA-systemet. OMT som anges i schemat står för oljemottag-
ningsanläggningen. 
 
Helsingborgs hamn är en tillståndspliktig verksamhet. HHAB har därför ett eget tillstånd enligt miljö-
balken utfärdat av Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen Skåne 2008-05-22 (dnr 551-46284-05). I 
villkor 3 föreskrivs att oljehaltigt avloppsvatten i oljehamnsområdet antingen ska ledas till 
Helsingborgs hamns system för OFA eller forslas med tankbil till den befintliga oljemottagnings-
anläggningen (OMT). Vidare anges att om depåer kopplas bort från OFA-systemet ska OFA-vattnet 
samlas upp i slutna tankar. Tankarna ska tömmas via tankbil till OMT. I avtalet mellan Preem och 
HHAB ingår därför att Preems OFA-vatten ska avledas till hamnens OFA-system och OMT. Villkor 4 i 
HHAB:s tillstånd anger att avloppsvatten från OFA-systemet/OMT ska avledas till det kommunala 
spillvattennätet i Helsingborgs kommun. Villkor 6 reglerar rikt- och gränsvärden för föroreningar i 
utgående vatten från OFA-systemet/OMT. Preem ansvarar inte för HHAB:s OFA-system och anser 
därför att det inte åligger Preem att redovisa hur hamnens OFA-system och OMT förhåller sig till BMT 
utan det är HHAB:s ansvar. Detsamma gäller redovisning av anledning till att OFA-vatten från OMT 
körs till destruktion.    
 
Enligt HHAB:s miljörapporter för 2019 och 2020 har allt vatten från OMT transporterats till destrukt-
ion. Som nämndes ovan ansvarar inte Preem för HHAB:s drift av OMT. Preem anser därför att frågan 
om varför hamnen väljer att transportera till destruktion bör ställas till Helsingborgs hamn.  
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3.3 Dagvatten från invallningar  

Inom invallningarna vid Preem 1 och 2 finns spygatter med rörledningssystem anslutna till ventil-
brunnar. Ventilbrunnarnas överkant ligger alltid högre än invallningens överkant och kan således 
aldrig svämma över. Brunnarna är utrustade med avstängningsventiler, vilka är stängda i normal-
fallet, och kan tömmas till OFA- eller dagvattensystemet. På Preem 2 finns dränkbara pumpar i brun-
narna medan på Preem 1 tillämpas självfall. Efter okulär kontroll avleds bedömt rent dagvatten från 
ventilbrunnarna till hamnens dagvattensystem, med avledning till Öresund. Om förekomst av pro-
dukt misstänks i brunnen, leds vattnet istället till depåns OFA-system. Vid ett större spill eller utsläpp 
av produkt inom invallning, töms ventilbrunnarna istället med sugbil.  
 
I den tekniska beskrivningens avsnitt 5.6 Hantering av vatten och avlopp, Invallningar, beskrev Preem 
att invallningen på Preem 3 töms med pump direkt till omgivande mark. För invallningarna på Preem 
4 angavs att dessa är anslutna till infiltrationsbrunn via ventiler som normalt är stängda. Förfarandet 
har dock ändrats till att om det inte finns misstanke om förorening pumpas vatten numera från 
invallningarna på både Preem 3 och Preem 4 till hamnens dagvattensystem och infiltreras alltså inte. 
För båda invallningarna görs innan tömning av vattnet, liksom tidigare, alltid en okulär kontroll av om 
oljeskimmer finns eller ej. Finns misstanke om förorening töms invallningen med sugbil och vattnet 
körs till externt omhändertagande.   
 
Depån tillämpar följande riktmärken för att bedöma vid okulär kontroll om vatten i invallning kan 
släppas till dagvatten- eller OFA-systemet eller ska ta som hand med sugbil för transport till godkänd 
mottagare: 
 

• Inget oljeskimmer från t.ex. droppläckage påträffas. Vattnet kan släppas till dagvatten-
systemet. 

• Oljeskimmer från t.ex. droppläckage finns. Vattnet släpps till OFA-systemet på Preem 1 och 
Preem 2. På Preem 3 och Preem 4 finns inte det alternativet och där tas sugbil in. 

• Vid spill eller läckage av RTD - omhänderta utsläppet med sugbil och skicka det till destruk-
tion. Motsvarande kommer att göras för övriga oljor. 

• Större utsläpp oavsett produkt – vattnet omhändertas med sugbil, gäller på samtliga depå-
områden. 

 
För identifierade läckagepunkter gäller att de åtgärdas så snart som möjligt. 
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3.4 Dagvatten  

3.4.1 Utsläppspunkter 

Utsläppspunkter till recipienten finns för depåområdena Preem 1 och Preem 2 redovisade i ansökans 
bilaga A2 där bl.a. depåns ledningssystem för dagvatten, OFA resp. spillvatten finns inritat. Utsläpps-
punkter för depåområdena Preem 3 och Preem 4 framgår av bilaga 3 till denna handling. 

3.4.2 Bästa möjliga teknik 

Preem har vid efterforskning inte funnit några tydliga anvisningar om vad som anses vara bästa möj-
liga teknik för omhändertagande av dagvatten. Generellt utgör infiltration en bra metod då marken 
bidrar både till flödesutjämning och naturlig rening. Detta leder i sin tur till minskad risk för över-
svämning och en bättre vattenkvalitet i slutrecipienten. I och med anläggande av invallningarna inom 
Preem 1 och Preem 2 minskade dock möjligheten till lokal infiltration, varför en ökad mängd dag-
vatten idag leds via hamnens dagvattennät ut i Öresund. Å andra sidan erhölls möjlighet att leda 
misstänkt förorenat dagvatten från invallningen till depåns OFA-system istället för att omhänderta 
det med sugbil och transport till extern mottagare, vilket är fallet för invallningarna på Preem 3 och 
4.  
 
Avseende Miljöprövningsdelegationens fråga om hur Helsingborgs hamns dagvattensystem förhåller 
sig till BMT är Preems uppfattning densamma som för OFA-systemet. Preem ansvarar inte för 
hamnens dagvattensystem och anser därför inte att det åligger Preem att redogöra för systemets 
överenstämmelse med BMT.  

3.4.3 Provtagning och kontroll av provisoriskt villkor P1 

Miljöprövningsdelegationen har uppmanat Preem att redovisa hur det föreslagna provisoriska vill-
koret P1 ska kontrolleras. Det provisoriska villkoret är utformat enligt följande:  
 
P1. Halterna av olja i dagvatten, som uppkommer inom verksamheten och avleds till recipient, får 
som riktvärde inte överstiga 5 mg per liter mätt som oljeindex, och inte överstiga i 1 mg per liter mätt 
som totalt extraherbara aromatiska ämnen. Dagvattnet får inte innehålla påvisbara mängder av 
andra ämnen eller produkter som hanteras inom depån. Avstängningsmöjligheter ska finnas för dag-
vatten från depån mot det gemensamma dagvattennätet. 
 
Det provisoriska villkoret är en följd av att Preem har yrkat på ett utredningsvillkor för dagvatten 
enligt följande: 
 
U1. Preem ska utreda vilka ämnen som ska mätas i dagvatten som avleds till recipient, för att detek-
tera utsläpp av de produkter och råvaror som hanteras på depån. Begränsningsvärden som föreslås 
ska avse halter av ämnen och parametrar som aktualiseras av utredningen. 
 
Det provisoriska villkoret P1 är formulerat på samma sätt som villkor 5 i det gällande tillståndet. 
Provtagning regleras i bolagets kontrollprogram. Resultat från de senaste årens provtagningar har 
redovisats i miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt 7.2.1 Utsläppshalter.  Preem avser att följa upp 
P1 på likartat sätt som görs för det nuvarande villkoret, men med provtagning en gång per månad 
istället för som anges i kontrollprogrammet, fyra gånger per år. Proverna kommer att analyseras för 
oljeindex och totalt extraherbara aromatiska ämnen, vilket är de parametrar som ingår i villkoret.  
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Utredningsvillkoret medför att Preem kommer att studera vilken/vilka ytterligare analysmetod/er 
som kan vara tillämpliga för att säkerställa att föroreningar från både petroleumprodukter och bio- 
och avfallsbaserade oljor detekteras. Val av analyser kommer utgå ifrån egenskaper hos de produkter 
som tillståndet omfattar. Exempel på analyser utöver oljeindex och totalt extraherbara aromatiska 
kolväten som kan komma att ingå i studien är t.ex. TOC och fett. Arbetet med utredningen kan med-
föra att de regelbundna provtagningarna för villkor P1 kan kompletteras med fler parametrar när så 
bedöms lämpligt för utredningen. Under utredningen kan det även bli aktuellt med tätare provtag-
ningsfrekvens periodvis under förutsättning att det finns ett vattenflöde att ta ut prov ifrån. Det 
pågår arbete på Preems raffinaderier avseende vilka parametrar som ska analyseras och vilka 
metoder som ska användas där för att kontrollera föroreningsinnehåll från både petroleumprodukter 
och bio- eller avfallsbaserade oljor i raffinaderiernas vattenströmmar. Depån kommer att ta del av 
raffinaderiernas erfarenheter och vid behov även anlita extern sakkunskap.  
 
Provtagning, provhantering m.m. för kontroll av P1 och utredning enligt U1 kommer att i tillämpliga 
delar utföras enligt svensk standard. Provtagning görs av utbildad provtagare. För analyser anlitas 
laboratorium som är ackrediterat för aktuella analyser. Angående provkärl, provhantering m.m. råd-
frågas anlitat laboratorium vid behov.  Analys utförs enligt svensk standard eller motsvarande med 
en detektionsgräns för ämnena på <1 mg/l. Analysresultaten sammanfattas i miljörapporten. 
 
Befintlig provtagningsbrunn avses användas för kontroll av P1. Provpunkten är belägen inom depå-
område Preem 1 vid körytan utanför bilutlastningen. Se figur 1, vilken är ett utdrag från ansökans 
bilaga A.2 i den tekniska beskrivningen, för placeringen.  
 

 
Figur 1 Placering av befintlig provtagningsbrunn för dagvatten, se röd ring. 
 
Provpunkten valdes i samråd med Miljöförvaltningen för ett antal år sedan. Det bedömdes vara den 
del på depån där det är störst risk vid normal verksamhet att spill sker och kan nå dagvattnet. Under 
arbetet med U1 kommer Preem att undersöka om fler provpunkter och/eller utökade provtagnings-
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rutiner bör etableras på depån för att ge ytterligare information om utsläpp med dagvattnet samt 
utföra provtagning där det bedöms vara relevant som del i utredningen. 
  

3.5 Skrubbervatten från fartyg 

Miljöförvaltningen har kommenterat att förvaltningen saknar redovisning och beskrivning av hante-
ring av eventuellt skrubbervatten från fartyg, både vid kaj och i farled i miljökonsekvensbeskriv-
ningen. 
 
Farvattnen utanför den svenska kusten utgör så kallade svavelkontrollområden enligt Europaparla-
mentets och Rådets direktiv (EU) 2016/802 (det så kallade svaveldirektivet), vilket implementerats i 
svensk rätt genom svavelförordningen (2014:509). Inom dessa områden är den maximala tillåtna 
svavelhalten i marint bränsle 0,1 procent. Gränsvärdet kan efterlevas antingen genom val av driv-
medel eller genom olika reningstekniker, t.ex. skrubbers. Skrubbers är således tillåtna, men innebär 
likväl negativa utsläpp framför allt vid användning av så kallade öppna skrubbrar.  
 
Preem äger inte några egna fartyg och har därmed inte heller möjlighet att direkt styra hur gräns-
värden inom svavelkontrollområden efterlevs. Däremot tillämpar Preem lokala hamnregler i 
Brofjordens hamn (som ägs och drivs av Preem) med innebörden att såväl öppna som stängda 
skrubbrar inte får användas innanför fyrarna i hamninloppet. Det får i sin tur som följd att de fartyg 
som Preem befraktar inom ramen för sin verksamhet normalt sett efterlever gränsvärden genom val 
av drivmedel (i praktiken lågsvavlig marin dieselolja) istället för genom användande av skrubbrar.  
 
Preems bedömning är att detta får betydelse också för transporter till och från depån i Helsingborg, 
på så sätt att de fartyg som anlöper för Preems räkning kommer att använda sig av lågsvavliga marina 
bränslen istället för skrubbers. Preem noterar också att Helsingborgs hamn har möjlighet att anta 
motsvarande lokala hamnregler som gäller i Brofjorden, vilket Preem i så fall skulle se positivt på.  
 
I Helsingborgs hamns miljörapport anges att hamnen tillämpar differentierade taxor och att rederier 
vars anlöp kan påvisa mätbara dokumenterade miljöåtgärder angående buller eller luftemissioner 
som kan förbättra HHAB:s miljöprestanda kan genom avtal få ytterligare miljörelaterade rabatter.  
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4 Petroleumprodukter, oljor (inkl. avfallsklassade sådana), 
petrokemiska produkter och andra kemiska produkter 

Miljöprövningsdelegationen har efterfrågat kompletterande uppgifter om egenskaper för grupper av 
bio- och avfallsbaserade oljor som ansökan omfattar. Vidare redovisas i detta kapitel avfallskoder för 
de typer av avfallsklassade oljor som ansökan omfattar samt maximal lagringsmängd. Kapitlet knyter 
an till både den tekniska beskrivningen (ansökans bilaga A) och miljökonsekvensbeskrivningen 
(ansökans bilaga B) för att ge en tydligare beskrivning.  
 
Miljöprövningsdelegationen har anmodat Preem att förtydliga om den sökta verksamheten inne-
fattar hantering av produkter med brandklass 2 (flampunkt lika med eller över 21 °C, men under eller 
lika med 55 °C) och vilka dessa produkter i så fall är. Orsaken till frågan är att villkorsförslag nummer 
12 innefattar tunna produkter med brandklass 2.  
 
Preem har på flera platser i ansökan angivit att klass 2-produkten flygbränsle som det gällande till-
ståndet omfattar inte ingår i ansökan. Vid formulering av förslaget till villkor 12 utgick Preem från det 
gällande villkoret och fick av misstag med brandklass 2. Den sökta verksamheten innefattar inte han-
tering av produkter med brandklass 2.  
 

4.1 Egenskaper hos oljor (inkl. avfallsklassade sådana) 

Preem har beskrivit i tekniska beskrivningens kapitel 6. Petroleumprodukter, oljor (inkl. avfalls-
klassade sådana), petrokemiska produkter och andra kemiska produkter vilka produkter som får 
hanteras på depån enligt gällande tillstånd samt vilka produkter Preem avser att hantera i den 
ansökta verksamheten. I miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt 4.9 Petroleumprodukter, oljor, petro-
kemiska produkter, etanol och andra kemiska produkter, 7.9.3 Förnybara produkter och 7.9.4 Bio-
baserade oljor finns uppgifter om produkterna/råvarornas egenskaper. Det bör noteras att etanol 
och pyrolysolja utgår ur ansökan.  
 
Preem har i bilaga 4 grupperat olika typer av oljor (inkl. avfallsklassade) som har angivits tidigare. 
Vidare har fler exempel på produkter och avfall lagts in. I bilagan redovisas typiska egenskaper för 
dessa. Den tidigare insända farobedömningen, ansökans bilaga B1, har kompletterats med uppgifter 
om avfallsbaserade oljor såsom Used Cooking Oil (UCO) och animaliska fetter samt hur sanering vid 
eventuellt spill kan genomföras. Den uppdaterade farobedömningen bifogas denna kompletterings-
handling som bilaga 5.  
 
Preem vill betona att det även kan bli aktuellt att lagra och hantera andra bio- eller avfallsbaserade 
produkter eller avfall på depån än de som tas upp i bilaga 4. Preem har angivit i ansökan att bolaget 
vill kunna införa dessa produkter/avfall genom anmälningsförfarande hos tillsynsmyndigheten under 
förutsättning att produkten/avfallet har egenskaper resp. avfallskod som ligger i linje med vad som 
har redovisats i ansökan. Förekomsten av nya möjliga råvaror för raffinaderierna i kombination med 
att tillgången på marknaden av dessa är mer eller mindre starkt begränsad gör att Preem måste 
kunna agera snabbt. Preem vill bidra till en hållbar utveckling genom att möta marknadens och sam-
hällets efterfrågan på förnybara drivmedel samt på sikt fasa ut de fossila. En grundförutsättning för 
detta är att det finns öppenhet för nya produkter/avfall som råvaror trots att det kan vara så att den 
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nya råvaran ännu inte är lika känd och väldefinierad som exempelvis petroleumprodukter och raps-
metylester (RME).  
 
Miljöprövningsdelegationen anser att det saknas specifika uppgifter i ansökan om många av de oljor 
som omnämns i ansökan. Det pågår en aktiv forskning och utveckling i Sverige och internationellt av 
bio- och avfallsbaserade oljor som kan användas som råvaror för framställning av flytande drivmedel. 
Detta medför att säkerhetsdatablad kan vara på engelska inledningsvis, eventuellt sakna viss inform-
ation eller att det anges att produkten är för forskningsbruk. Preem kommer att tillse att det finns 
korrekt utformat säkerhetsdatablad på svenska innan oljan tas in på depån. 
 
Avseende biologisk nedbrytbarhet hos biobaserade oljor är Preems erfarenhet att majoriteten av 
dem är biologiskt lättnedbrytbara, men att det finns undantag. Miljöprövningsdelegationen pekar i 
kompletteringskraven på ett sådant undantag, TOP. Att oljorna har hög adsorption till jord och låg 
mobilitet i jord finner Preem vara gällande för merparten av de oljor som bolaget hittills har studerat, 
men att det även här kan finnas undantag. De bio- resp. avfallsbaserade oljorna kommer, som nämns 
i ansökan och i denna kompletteringshandling, att lagras och hanteras med minst samma skydds-
åtgärder som tillämpas för petroleumprodukterna. Preem menar därför att även de nya oljorna kan 
hanteras på ett säkert sätt på depån. Införande av nya sådana bör därmed kunna ske via anmälan till 
tillsynsmyndigheten.  
 

4.2 Oljor som utgör avfall 

Preem ansöker om att samtidigt få lagra maximalt 60 000 ton oljor klassificerade som avfall, av var 
och en av nedan angivna koder, samt alla koder tillsammans. Avfallskod markerad med asterisk 
utgörs av farligt avfall.  
 
02 02 03 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning. 
02 02 99 Annat avfall än det som anges i 02 02 01-02 02 04. 
02 03 04 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning 
02 03 99 Annat avfall än det som anges i 02 03 01-02 03 05. 
 
19 02 99 Annat avfall än det som anges i 19 02 03-19 02 11. 
19 08 09 Fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare som endast innehåller ätliga oljor och fetter 
19 08 10* Andra fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare än de som anges i 19 08 09 och som 
enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall. 
 
20 01 25 Ätlig olja och ätligt fett. 
20 01 26* Annan olja och annat fett än de som anges i 20 01 25 och som enligt 2 kap. 3 § ska anses 
vara farligt avfall. 
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5 Komplettering av miljökonsekvensbeskrivning (ansökans 
bilaga B) 

5.1 Utsläpp till luft av flyktiga organiska ämnen (VOC) 

5.1.1 Åtgärder för att minska utsläppen av VOC 

Preem har genomfört ett flertal åtgärder på depån i syfte att minimera VOC-utsläpp i överens-
stämmelse med krav i gällande tillstånd, lagstiftning och vad som anges i Miljöpraxis för oljehamnar 
och oljedepåer utgiven 2019 av Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet (numera Drivkraft 
Sverige) och Svenskt oljehamnsforum (numera Svenskt Energihamnsforum). Åtgärder, kontroller 
m.m. som Preem utför sammanfattas nedan. Detta har även beskrivits i den tekniska beskrivningen 
(ansökans bilaga A) i kapitel 5. Anläggning och hantering och i miljökonsekvensbeskrivningen i dess 
kapitel 4. Verksamhet och anläggning och i avsnitt 7.1 Utsläpp till luft. 
 

• Cisternerna är målade i en färg med en värmestrålningskoefficient på minst 70 %. Klass 1-
cisternerna är därför vitmålade. 

• Cisterner för lagring av klass 1 med diameter över 3 meter är försedda med ett inre flytande 
tak med primär och sekundär tätning. 

• Kontroll av tätning görs vid varje cisternbesiktning. 
• För klass 1 cisterner med en diameter under 3 meter är effektiviteten av flytande tak sämre 

så de är istället direkt anslutna till en gasåtervinningsanläggning (VRU) 
• Vid lastning av alla kolväteprodukter måste tankbilen vara ansluten till systemet för gasåter-

vinning för att kunna lasta. 
• Utsläpp från VRU får som timmedelvärde högst uppgå till 10g/Nm3 och underskrider detta 

med god marginal.  
• Funktionskontroll av VRU genomförs två gånger per år 
• Läckagekontroll av VRU, utlastning, pumpar och rörledningar genomförs enligt ett läck-

sökningsschema årligen varvid upptäckta läckage åtgärdas. 
• Dagliga kontrollronder genomförs i syfte att upptäcka läckage. 

 
Preem har på två av bolagets andra depåer år 2012 utrett möjligheter att minska utsläpp av kolväten 
från klass 2- och klass 3-cisterner. Utredningarna visade att den åtgärd som bedömdes ge störst redu-
cering av utsläpp från dessa cisterner var att ansluta dem till reningsanläggning med exempelvis 
aktivt kol. Kostnaden för åtgärden var dock inte rimlig i förhållande till miljönyttan.  
 
Preem kan däremot åta sig, utöver det i ansökan angivna yrkandet på prövotid för utredning av 
beräkningsmetod för VOC, att även under en prövotid om två år utreda åtgärder för minska 
utsläppen av VOC från verksamheten. Som del i utredningen kan exempelvis ingå en utökad läck-
sökning för att kartlägga utsläppspunkter i anläggningen och definiering av åtgärder för dessa där så 
bedöms vara miljömässigt motiverat. 
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5.1.2 Utsläppsmängder för VOC 

I miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt 7.1.1 Utsläpp av lättflyktiga kolväten (VOC) från lagring och 
hantering har Preem redovisat årliga utsläppsmängder från lagring och hantering av klass 1-
produkter vid nuvarande verksamhet (2019), nollalternativ samt vid fullt utökad verksamhet. I MKB 
anges vilka förutsättningar och antagande som har funnits vid beräkningarna av nuvarande verksam-
het. Gällande villkor för VOC har fått utgöra nollalternativ i det här fallet. Resultaten har tagits fram 
med hjälp av programmet E-PRTR Toolkit Version 6.1 framtaget av den internationella bransch-
organisationen Concawe och redovisats i tabell 3 i MKB. 
 
Tabell 2 Återgivning av tabell 3 i MKB: Uppskattade årliga emissionsmängder av VOC vid hantering av 
klass 1-produkt 

 2019  Ansökt hantering Nollalternativ 
VOC från lagring och 
utlastning av produkter  

6600 kg 8900 kg/år Riktvärde 7500 kg/år* 

Genomslag klass 1-
produkt  

62 250 ton 170 000 ton 
 

165 000 ton 

 *Villkor 13 i befintligt tillstånd från 2006-06-29. 
 
Miljöförvaltningen önskar förtydligande kring hur en hantering av cirka 3 gånger så stor mängd klass 
1-produkt endast genererar cirka 25 % ökning av utsläpp av VOC. Miljöförvaltningen önskar att 
Preem förtydligar beräkningen och motiverar den ansökta utsläppshalten om 8900 kg VOC/år i relat-
ion till genomslaget av klass 1-produkt under 2019 och den utsläppta mängden VOC under samma år. 
Förvaltningen frågar även hur det är rimligt att nå den föreslagna utsläppsnivån vid fullt utnyttjande 
av ansökt miljötillstånd. 
Preem har kontrollerat beräkningen av mängd VOC för ansökt verksamhet och bedömer att det 
provisoriska villkoret P2 som bolaget har yrkat på är rimligt. Det provisoriska villkoret är utformat 
enligt följande:     
 
P2. Det totala utsläppet av flyktiga organiska ämnen (VOC) till luft från cisterner och gasåtervinnings-
anläggningar för produkter av brandfarlighetsklass 1 får som riktvärde inte överstiga 8 900 kilo per 
år, beräknat enligt Concawe E-PRTR Toolkit Version 6.1 eller motsvarande. 
 
Nedan beskriver Preem hur flera av åtgärderna i avsnitt 5.1.1 Åtgärder för att minska utsläppen av 
VOC bidrar markant till att reducera utsläppen av VOC vid lagring och hantering av klass 1-produkter 
från cisterner och bilutlastning. Som resultat av de utsläppsbegränsande åtgärderna ökar inte 
utsläppt mängd VOC proportionellt mot en ökad hantering på depån utan i en långsammare takt. För 
att illustrera åtgärdernas betydelse vid nuvarande verksamhet resp. vid fullt utnyttjande av ansökt 
hantering presenteras några exempel i tabell 3. Beräkningarna har utförts med E-PRTR Toolkit 6.1.  
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Tabell 3 Beräkningsexempel som åskådliggör effekterna av vidtagna åtgärder för bensincistern resp. 
bilutlastning samt hur utsläppsmängder påverkas av en ökad hantering.  

Förutsättningar Fylld cistern, men stilla-
stående hela året  
Genomslag 0 m3 

Nuvarande verksam-
het 2019 
 

Ansökt hantering 
 

Ångtryck* 65 kPa* 82 kPa* 65 kPa* 82 kPa* 
Bensincistern 
Inre flytande tak med 
dubbeltätning 
Max lagringsvolym 5526 m3 
Diameter 20 m 
Vit 

VOC  
1454 kg/år 

VOC  
1953 kg/år 

Genomslag   
30 028 m3 
VOC 1465 kg/år 

Genomslag, exempel  
60 000 m3 
VOC 1976 kg/år 

Utlastning av bensin till bil 
med VRU 
Utgående halt 0,325 g/Nm3 

- - Genomslag  
83 021 m3 
VOC 19,4 kg/år 

Genomslag, exempel 
200 000 m3 
VOC 41,8 kg/år** 

*I MKB anges i beräkningsförutsättningarna att 65 kPa används som ångtryck för enligt gällande tillstånd p.g.a. villkoret 
bygger på det ångtrycket. För ansökt verksamhet har Preem tagit höjd för att ångtryck hos bensin och andra klass 1-
produkter kan variera och vara högre än 65 kPa.  
 
Av exemplen i tabell 3 framgår att ett ökat genomslag i en cistern påverkar utsläppsmängden i 
begränsad omfattning. Enligt SPBI:s miljöpraxis ska flytande innertak finnas i alla cisterner med en 
diameter över 3 m som används förlagring av bensin. På befintliga cisterner ska tätningen vara så 
konstruerad att minst 90 % av gaserna kvarhålls och på nya cisterner ska 95 % av gaserna kvarhållas. I 
samband med reparationer eller byte av tätningarna på befintliga innertak eller vid nyinstallationer 
ska installation av dubbla tätningar alltid övervägas. Detta kan även regleras i villkor, vilket är fallet 
för depå Helsingborg. Flytande tak innebär att det finns ett ”lock” i cisternen som sänks i takt med att 
produkten töms ur cisternen. Det hindrar att bensinen förångas till gas i cisternens luftfyllda del.   
 
För cisterner som har en diameter på mindre än 3 m är effektiviteten för ett flytande innertak så 
dålig att anslutning görs till gasåtervinningsanläggning istället. Därför är retur/slops-tanken i 
Helsingborg ansluten till VRU. 
 
Tack vare en effektiv VRU-anläggning kan utsläppen från bilutlastningen hållas på en mycket låg nivå. 
Samtliga tankbilar ska vara anslutna till VRU vid lastning oavsett om bensin eller en produkt med 
lägre ångtryck ska lastas, exempelvis diesel, eldningsolja eller HVO. Om VRU är ur drift kan utlastning 
inte ske.  
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5.2 Lukt 

Preem har redogjort för eventuell förekomst av lukt från de bio- och avfallsbaserade oljorna samt 
bolagets erfarenheter av hantering av denna typ av produkter/råvaror på raffinaderi och depå i miljö-
konsekvensbeskrivningens avsnitt 7.1.2 Lukt. Som ytterligare information sammanfattas nedan resul-
tat från undersökning år 2019 av lukt från cisterner vid lagring av förnybara råvaror på Preems raffi-
naderi i Göteborg.  
 
Konsultfirman ÅF (numera AFRY) provtog på uppdrag av Preemraff Göteborg potentiella luktande 
föreningar som biolin (behandlat slaktavfall) och råtalldiesel i avluften från tre av raffinaderiets 
cisterner. Syftet var att studera riskerna för att dessa ska sprida lukt i omgivningen.  
 
Leverans av råvaran till raffinaderiet sker med båt och pumpas därefter till lagertankar. Det utgående 
flödet från cisternerna består av förträngningsluft som avgår vid påfyllning av råvara i cisternerna. 
Utgående förträngningsluft avgår med samma luftvolym som påfyllningsvolymen med råvara till 
cisternen. 
 
Under 2018 importerades 204 000 m3 förnybar råvara till Preemraff Göteborg, varav ca 120 000 m3 
råtalldiesel som pumpades till tank 402. Resterande volym var biolin (behandlat slaktavfall) som för-
delades jämnt mellan två cisterner. Storleken på leveranserna varierar, men i normalläget är det cirka 
7000 m3 per last. Pumpflödet av råvara till cisternerna är ca 600 m3/h vilket därmed även är det utgå-
ende flödet av förträngningsluft från tankarna som sker i samband med fyllning. Detta flöde har 
använts för att uppskatta möjliga luktemissioner. 
 
Lukten analyserades med sensorisk analys med hjälp av en tränad luktpanel. Metodiken innefattar 
dynamisk olfaktometri (luktanalys) och luktpanel enligt standard SS-EN 12725 samt ÅF:s metod-
beskrivning för luktanalys.  
 
Resultatet av luktprovtagningarna i förträngningsluften från cisterner med biolin och råtalldiesel 
visade på låga lukthalter. Luktemissionen beräknades till mindre än 0,1 M.le/h (miljoner luktenheter 
per timme) från respektive cistern. Cisternerna är 17 m höga och eventuellt utsläpp av förträngnings-
luft sker från denna nivå. De relativt låga luktutsläpp som det handlar om bedömdes av ÅF inte kunna 
ge någon märkbar luktstörning i omgivningen.  
 
Redan idag förvaras råtalldiesel i cistern på depån i Helsingborg. Hittills har inga luktolägenheter upp-
märksammats varken av Preems personal eller som inkomna synpunkter från allmänheten. Om 
olägenhet skulle uppstå, oavsett om lukten härrör från biobaserad eller fossil produkt, avser Preem 
att utreda detta så att lämpliga åtgärder kan vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten. 
 
Om ett utsläpp av bio- eller avfallsbaserad olja skulle ske på depån finns risk för tillfällig luktstörning 
om det är en olja som luktar märkbart. De bio- resp. avfallsbaserade oljorna lagras och hanteras på 
samma sätt som de fossila produkterna samt enligt samma rutiner och skyddsåtgärder. Beroende på 
oljans egenskaper kan dessutom ytterligare försiktighetsåtgärder vidtas t.ex. förstärkt korrosions-
skydd. Preem säkerställer att eventuellt sådant behov är åtgärdat innan oljan tas in. Sammantaget 
bedömer Preem att sannolikheten för att det sker ett läckage eller olycka med bio- eller avfalls-
baserad olja är av samma storleksordning som för läckage av fossil produkt.  
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När det ska bytas produkt i en cistern föregås det av sluttömning och rengöring av cisternen innan 
den nya produkten lagras in. Detta för att undvika kontaminering av produkter. Rengöringen minskar 
även risken för att en annan typ av lukt uppstår. Att ta en cistern ur drift och ställa om den för lagring 
av annan produkt är emellertid tidskrävande och kostsamt för Preem, vilket medför att byte av 
produkt i cistern undviks.  
 
Att olika produkter ska kunna blandas med varandra och eventuellt skapa en annan typ av lukt vid ett 
läckage eller olycka, förutsätter att det dels sker ett läckage av båda produkterna samtidigt och dels 
att de blandas med varandra. Preem har hittills inte egen erfarenhet av eller tagit del av erfarenhet 
från annat håll om större eller annorlunda luktstörning kan uppstå vid sammanblandning. Sannolik-
heten för utsläpp av två olika produkter samtidigt bedöms som ännu lägre än för att utsläpp av en 
produkt ska uppstå. Om två produkter trots allt skulle släppas ut samtidigt och blandas torde even-
tuell luktstörning bli av övergående karaktär tills läckaget är åtgärdat. 
 
Miljöförvaltningen har i sitt yttrande frågat om konsekvenser om ett eventuellt utsläpp av bio- eller 
avfallsbaserade oljor som varmhålls blandas med en klass 1-produkt. Förvaltningen nämner anima-
liskt utsmält fett (varmhålls vid 60°C) och bensin (flampunkt <21°C) som exempel på produkter. 
Majoriteten av de bio- eller avfallsbaserade oljorna är brandklass 3-produkter eller oklassade d.v.s. ej 
brandfarliga. Klass 3 och oklassade produkter resp. klass 1-produkter lagras på skilda cisternom-
råden. För att kontakt mellan t.ex. fett och bensin ska uppstå krävs det som nämns ovan att ett 
utsläpp av produkterna sker samtidigt och på samma plats. Det finns en ledning för bioolja och en 
distributionsledning för bensin som löper parallellt på en sträcka om högst 30 meter. I övrigt har 
Preem inte identifierat några områden då dessa produkter skulle kunna blandas med varandra vid 
läckage och eventuellt ge upphov till luktstörning.  
 
Vad gäller möjliga konsekvenser om exempelvis animaliskt fett med 60°C temperatur blandas med 
bensin är att bensinen troligen förångas något snabbare än om endast bensinen hade släppts ut. 
Bensin har en termisk tändpunkt på över >280°C, vilket gör att risken för att brand uppstår bedöms 
som liten om bensinen kommer i kontakt med fettet.    
 

5.3 Mark och grundvatten 

Miljöprövningsdelegationen undrar om bedömningen i ansökans bilaga B.1, (bilaga 5 till denna kom-
pletteringshandling) att bioråvarorna har en låg rörlighet i marken baseras på de förhållanden som 
råder vid depån i Helsingborg.  
 
Bedömningen i Tyréns rapport Farobedömning av Preems bioråvaror vid depå är generell. Majori-
teten av de bioråvaror Preem har erfarenhet av bedöms ha liknande rörlighet i mark i Helsingborg 
som de petroleumprodukter depån hanterar. Bioråvarorna och petroleumprodukterna har likartade 
fysikaliska egenskaper. Vidare kräver flera av de bio- och avfallsbaserade oljorna värme för att vara 
pumpbara. Det har under de senaste åren gjorts flera miljötekniska undersökningar på depån som 
del i anläggandet av nya cisterninvallningar. Halter av petroleumkolväten har påträffats i flera grund-
vattenprover samt fri fas på ett par ställen. Förekomsten av petroleumkolväten i grundvattnet indi-
kerar dock inte att marken är anmärkningsvärt genomsläpplig. Det sjönära läget gör dock att det kan 
förekomma en större fluktuation av grundvattenytan än om depån hade legat längre in på land.  
 

Page 29 of 301



2021-04-30 23 
 

 
 

preem.se 

5.4 Indirekta effekter – Transporter 

Miljöpåverkan från transporter ses i miljökonsekvensbeskrivningen som en indirekt effekt av depå-
verksamheten och utgörs bland annat av utsläpp till luft från tankbilar, bilar med ISO-container och 
tankfartyg. I miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt 7.8.1 Utsläpp till luft från transporter redovisas 
beräknade utsläppsmängder. I kapitel 8.3 Påverkan på miljömål i MKB:n redogörs för hur verksam-
heten inklusive transporternas utsläpp inverkar på målen. I kapitlet finns även viss information om 
Preems åtgärder för att begränsa utsläppen från transporterna. Nedan beskrivs åtgärder både på ett 
generellt plan samt specifikt för Preem ytterligare.   

5.4.1 Fartygstransporter  

Sjöfarten verkar på en global marknad, vilket påverkar förutsättningarna för näringen. Sjöfartens 
internationella karaktär som näringsgren, med internationell konkurrens, innebär att sektorn huvud-
sakligen regleras på internationell nivå. Internationella regler rörande sjösäkerhet, sjöfartsskydd och 
skydd för den marina miljön utarbetas framförallt inom sjöfartsorganisationen (IMO, International 
Maritime Organisation). IMO är en mellanstatlig rådgivande sjöfartsorganisation som sorterar under 
Förenta Nationerna och fungerar som internationell sjöfartsmyndighet.  
 
Utöver IMO arbetar man på EU-nivå och inom Sverige med regleringar av sjöfarten, men är i hög grad 
beroende av arbetet inom IMO just på grund av sjöfartens internationella karaktär. Sverige deltar 
aktivt inom FN-systemet och andra samarbetsorgan i syfte att skapa goda förutsättningar för sjö-
farten inklusive en hög miljö- och säkerhetsstandard. 
 
Miljöpåverkan från sjöfart är till en betydande del förknippad med utsläpp till luft av bland annat 
svaveloxider, kväveoxider, partiklar och koldioxid. Utsläpp av svaveloxider och kväveoxider inom sjö-
farten beskrivs närmare här för att illustrera utvecklingen inom branschen. Åtgärder som har vid-
tagits av sjöfarten för att begränsa dessa utsläpp leder generellt sett även till minskade utsläpp av 
partiklar och koldioxid genom renare bränslen, effektivare förbränning och andra energi- och 
utsläppsbesparande åtgärder.  
 
Utsläpp av svaveloxider 
Tillåten svavelhalt i marina bränslen har sänkts successivt, vilket har bidragit till en minskad miljö-
påverkan. Svavelhalt i fartygsbränsle regleras både genom EU-lagstiftning och genom den interna-
tionella sjöfartsorganisationen IMO:s regelverk, MARPOL-konventionen (Annex VI) och i EU:s svavel-
direktiv 1999/32/EG. Direktivet reglerar saluföring, överlåtelse och användning av marina bränslen 
och är infört i svensk lagstiftning genom svavelförordningen (2014:509).  
 
År 2015 började skärpta gränsvärden för svavelhalt i fartygsbränslen att gälla. Gränsvärdena skiljer 
sig åt beroende på var fartyget finns. Svenskt inre vatten, Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen 
är så kallade svavelkontrollområden, SECA (Sulphur Emission Control Areas), se figur 2. Det innebär 
att svavelhalten i bränslet inte får överstiga 0,1 viktprocent inom dessa områden. Preem följer dessa 
regler vid försäljning och användning av marina bränslen.  
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Figur 2 Karta över svavelkontrollområdet (SECA) för Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. (Källa: 
Transportstyrelsen, www.transportstyrelsen.se, 2021-03-27) 
 
Från och med 2020 gäller skärpta regler för svavelutsläpp globalt d.v.s. i alla havsområden förutom 
SECA-områden, vilka redan har mer långtgående krav. Tillåten svavelhalt i övriga områden sänktes 
från högst 3,5 viktprocent, infört 2012, till högst 0,5 viktprocent. Preem följer även dessa regler. 
 
Sammantaget innebär de ändrade reglerna för svavelhalt i marina bränslen att svavel från fartygs-
transporter har minskat kraftigt inom SECA-områdena och även kommer att minska inom övriga 
Europa och globalt. Användningen av lågsvavligt bränsle förväntas även minska utsläppen av partik-
lar. I figur 3 visas hur utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider från sjöfart i Östersjön har föränd-
rats.  
 

 
Figur 3 Utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider från sjöfarten i Östersjön under 2006 till 2018. (Källa: Sveriges 
miljömål, www.sverigesmiljömal.se, 2021-03-27)  
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Utsläpp av kväveoxider 
I figur 4 framgår att utsläpp av kväveoxider från fartyg kvarstår och fortfarande kan påverka luftkvali-
tet i hamnstäder och områden i anslutning till trafikerade sund samt bidra till övergödning. IMO:s 
kommitté MEPC (Marine Environment Protection Committee), vilka antog de skärpta internationella 
reglerna för svavelhalt beslutade därför att Östersjön och Nordsjön ska utgöra utsläppskontrollom-
råden, NECA, för kväveoxider (NOx) från och med 1 januari 2021. Reglerna infördes i MARPOL-kon-
ventionens Annex VI. De skärpta kraven förväntas på sikt resultera i en betydande minskning av NOx-
utsläpp inom NECA-områden. 
 
Utsläppsnivåerna för kväveoxider är indelade i tre steg (Tier) hos IMO. Gränsvärden för utsläpp av 
kväveoxider är knutna till tillverkningsåret för fartygets motor och när det byggdes.  
I figur 4 visas skillnaderna mellan emissionsgränser för Tier I, II och III samt när kraven infördes. 
Kraven för fartyg byggda den 1 januari 2021 eller senare gäller enligt Transportstyrelsen även för 
äldre fartyg om motorn byts ut eller modifieras så att den kan betraktas som en ny motor. Utöver 
motorns effekt påverkar även dess varvtal vilket NOx-krav som gäller. 
 

 
Figur 4 Emissionsgränser för NOx-utsläpp från fartygsmotorer enligt MARPOL-konventionens regelverk. Tier I 
infördes 2006 och Tier II 2011. Tier III gäller från 2021 för fartyg som används inom Östersjöns och Nordsjöns 
emissionsbegränsningsområden.  
  
 
Preems åtgärder 
Storleken på fartygen som Preem använder varierar och det är även skillnad mellan råoljefartygen 
och produktfartygen. Komponent- och produktfartygen är generellt mindre än råoljefartygen. Vilka 
fartyg som används, och frekvensen på deras anlöp, hänger samman med det sätt som frakterna 
upphandlas på. För uttransport av produkter från raffinaderierna och depåerna finns olika system. 
Det förekommer ”spotleveranser”, men många produktlaster fraktas via mer fast samarbete med 
vissa rederier. Flera svenska rederier har kontrakt med Preem för att frakta en viss volym av produk-
ter från raffinaderierna. Under den tid de har kontrakt kan Preem ha synpunkter på fartygens 
miljöprestanda. 
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Förutom regleringar i lag har Preem policykrav som ställs vid upphandling av produkttransporterna. 
Ungefär hälften av CIF-leveranserna (Cost, Insurance, Freight-leveranser1) görs på time charter-far-
tygen (T/C) som anlitas under en längre tid enbart av Preem. För dessa finns förutom alla lagstadgade 
miljökrav enligt MARPOL-konventionen från 1 januari 2015 (dubbelskrov, 0,1 % svavelhalt i bränsle 
samt elektroniskt sjökortsystem) även krav på NOX-rening av avgaserna. Utöver dubbelskrov ska far-
tygen av säkerhetsskäl även ha en maxålder på högst 20 år och hålla högsta isklass. De fartyg som 
anlöper anläggningarna i Göteborg och Brofjorden ska kunna koppla eskortbogseringsbåtar. 
 
Preems time-charterflotta består av fyra fartyg som, förutom att de är försedda med NOX-rening, har 
installerat frekvensstyrning av pumpar, fläktar m.m. vilket bidrar till ett mer ekonomiskt körsätt med 
minskad bränsleförbrukning och därmed minskade emissioner som följd. Två av dem mottogs 2019 
och dessa har bl.a. en ny skrovdesign med avancerad undervattenskropp, förbättrad hydrodynamik 
och nyutvecklade motorer, vilket tillsammans reducerar bränsleförbrukningen med över 20 % och 
därmed minskade utsläpp. Skrovkonstruktionen gör att CO2-utsläppen kan minskas med ca 30 % jäm-
fört med traditionell konstruktion. Spillvärme från fartygens avgaspannor återanvänds i fartyget och 
minskar bränsleförbrukningen. Två av fartygen kan drivas med flytande naturgas LNG, vilket i jäm-
förelse med konventionella fartyg som drivs av olja ger 10-15 % lägre CO2-utsläpp, 99 % lägre svavel-
utsläpp, 99 % färre partiklar och 97 % lägre kväveutsläpp (Preem, 2020). Exempel på en annan åtgärd 
som kan tillämpas för fartyg är att anpassa farten, vilket ger 5-10 % mindre utsläpp och färre 
ankringar. Preem har tecknat kontrakt för två framtida T/C-fartyg (systerfartyg med LNG-drift) med 
planerad leverans under 2022 för att ersätta Preems äldsta fartyg, Bit Oktania.  
 
Preem praktiserar virtuellt ETA (Estimated Time of Arrival) som är en variant av ”Just in Time”, vilket 
innebär att man reducerar fartygets fart med syftet att komma fram till hamnen när kajen blir ledig, 
istället för att ankra fartygen. Sedan 2011 har virtuellt ETA-projektet resulterat i drygt 32 000 ton 
minskade CO2-utsläpp. Under 2016 utökades arbetet med virtuellt ETA och lade till en klausul om det 
i samtliga kontrakterade laster. Virtuellt ETA innefattar numera både T/C-fartyg samt samtliga så 
kallade COA (Contract of Afreightment)-fartyg. Resultatet av virtuellt ETA blev att CO2-emissionen 
från dessa fartyg reducerades med ca 550 ton under 2020. Anledningen till att CO2-emissionen 
minskade mindre under 2020 beror på att produktionen var neddragen och det fanns betydligt 
mindre laster generellt vilket leder till minskat tryck på kajer/hamnar. Därför har man seglat direkt till 
kaj betydligt oftare. 
 
Ett av Preems mål för 2020 var att släppa ut mindre än 8,40 g CO2/ton/km (enligt IMO’s beräknings-
grund) från Preems T/C-fartyg. Utfallet för året blev 8,2 g CO2/ton/km. Preems Shipping-avdelning 
jobbar nära avdelningarna Trading (handlar upp råvaror) resp. Planning (produktionsplanering) för 
att fylla samtliga fartyg som anlitas av Preem i så hög utsträckning som möjligt samt minska ballast-
resor i strävan att minska utsläppen. Preem har alltid som utgångspunkt att ta in rätt fartyg till rätt 
last. En mer diversifierad produktportfölj kommer framgent att se detta arbete förstärkas och utökas. 
 
Bland övriga produktfartyg som anlitas av Preem, prioriteras fartyg som har NOX-katalysator.  
Preem AB har sedan starten 2007 ingått i projektet Clean Shipping för Clean Shipping Index (CSI). CSI 
är ett oberoende system för att miljömärka fartyg. Från och med 2021 ansvarar IVL Svenska Miljö-

 
1 Cost, insurance and freight, förkortat CIF, är en term som används inom handel och sjötransporter. CIF 
betyder att säljaren har levererat sin vara när godset har passerat fartygens reling i ankomsthamnen, vilket har 
en inverkan på vilka försäkringar som krävs av vardera part i en affär. 
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institutet för driften av systemet. Verktyget för att sätta index består av ett formulär med 25 fråge-
ställningar avseende fartygs miljöprestanda och kriterierna är skarpare än gällande lagstiftning och 
andra regler. Miljöprestandan värderas avseende fartygets utsläpp av koldioxid, kväveoxider, svavel-
oxider, partiklar samt hur kemikalier, vatten och avfall hanteras. Resultaten läggs i en databas där 
transportköpare och transportörer kan söka information om de registrerade fartygens miljöpre-
standa. Hamnar kan använda Clean Shipping Index för att fastställa fartygens hamnavgifter utifrån 
deras miljöprestanda. Så görs exempelvis i Brofjordens hamn, Lysekil, vilket innebär att fartyg får 10 
% rabatt om man har s.k. Green Level i CSI samt ytterligare 20 % rabatt om fartyget drivs med LNG. 
Sjöfartsverket använder CSI som bas för att miljödifferentiera farledsavgifterna, något som alla fartyg 
betalar för att kunna operera i svenska vatten och anlöpa svenska hamnar. Ytterligare information 
om CSI finns på hemsidan Clean Shipping Index - Clean ships sailing in healthy seas. Preem nyttjar 
även indexet för miljödifferentierade hamnavgifter i Brofjordens hamn, Preems långtidschartrade 
fartyg har bästa rankingen i Clean Shipping Index.  

5.4.2 Vägtransporter 

För de vägtransporter där Preem har tecknat transportörsavtal ställs krav på hur transportören ska 
arbeta med bl.a. säkerhet och miljö.  
 
Transportören ska ha policies för arbetsmiljö, miljö, alkohol och droger samt trafiksäkerhet. Miljö-
policyn ska ange transportörens långsiktiga miljömål. För transportörens miljöarbete kräver Preem 
exempelvis  

• att drivmedelsåtgång, utsläpp och transporternas energiåtgång följs upp och redovisas regel-
bundet 

• att mål finns för att minska bränsleförbrukningen per tonkilometer 
• att produktvalsprincipen enligt miljöbalken tillämpas vid t.ex. val av bilvårdsprodukter 

 
Preem ställer krav på fordon och körning när avtal tecknas. I dessa ingår bl.a. 

• att lagkrav för ADR-transporter uppfylls 
• att miljözoner beaktas 
• att Drivkraft Sverige (f.d. SPBI) regelverk och standarder följs 
• att bilen är minst Euro VI-klass eller bättre och kan köras även på förnybara drivmedel 
• att system finns som visar hur drivmedelsförbrukningen varierar med körsätt 
• att plan för fordonsunderhåll finns där det bl.a. framgår vilka kemikalier som används. 

 
Exempel på krav för förare anges nedan. Majoriteten av utbildningarna ska upprepas regelbundet:  

• ADR-intyg inkl. tankbehörighet 
• Genomgått petroleumbranschens yrkesutbildning för tankbilsförare 
• Genomgått Preems interna utbildningar samt information om vad som gäller på depån. 
• Regelbundet delta i utbildningar i körteknik, trafiksäkerhet, brandskydd och sparsam körning 

m.fl. utbildningar.  
 
Euro VI är för närvarande det bästa sett till miljöprestanda och sådana fordon får trafikera inom 
miljözon 1 där högst krav för utsläppsbegränsning gäller för tung trafik. Centrala delarna av 
Helsingborg är miljözon 1 liksom t.ex. de centrala delarna av Stockholm och Göteborg. 
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5.4.3 Ackumulerad effekt från transporter samt påverkan på miljökvalitetsnormer 

Preem har jämfört beräknade utsläpp från bolagets transporter mot de sammanlagda utsläppen i 
Helsingborg enligt den nationella emissionsdatabasen, se tabell 4. De senast tillgängliga uppgifterna i 
emissionsdatabasen är från 2018. På nationell nivå är utsläppssiffror tillgängliga i december året efter 
utsläppsåret. Ungefär sex till åtta månader senare blir dessa tillgängliga på läns- och kommunnivå. 
Senaste uppdatering av databasen skedde i månadsskiftet juni/juli 2020 och det är enligt hemsidan 
Nationella emissionsdatabasen - rus (lansstyrelsen.se) ambitionen för 2021 också. Uppgifterna i data-
basen utgår från Sveriges officiella utsläppsstatistik, som rapporteras bland annat till klimatkonven-
tionen och luftvårdskonventionen. 
 
Tabell 4 Totalt utsläpp till luft från Preems transporter vid nuvarande verksamhet resp. vid fullt utökad verk-
samhet jämfört med utsläppen i Helsingborgs kommun.   

Luftförorening och 
utsläppskälla i RUS1) 

Totala emissioner i 
Helsingborg 2018 

Preems beräknade utsläpp resp. 
uppskattad andel i % av de totala 
emissionerna i Helsingborg vid fullt 
utökad verksamhet 

Kommentar 

Kväveoxider (NOx)   Miljökvalitetsnorm 
finns 

Totala emissioner inom 
kommunen 

1970 ton/år 6,3 ton/år 
0,32 % 

 

Svaveloxider (SOx)   Miljökvalitetsnorm 
finns 

Totala emissioner inom 
kommunen 

116 ton/år 0,32 ton/år 
0,28 % 

 

Kolmonoxid (CO)   Miljökvalitetsnorm 
finns 

Totala emissioner inom 
kommunen 

2345 ton/år 0,63 ton/år 
0,027 % 

 

Partiklar (PM10)   Miljökvalitetsnorm 
finns 

Totala emissioner inom 
kommunen 

216 ton/år 0,17 ton/år 
0,078 % 

 

Koldioxid (CO2)   Miljökvalitetsnorm 
finns ej 

Totala emissioner inom 
kommunen 

415 032 ton/år 590 ton/år 
0,14 % 

 

1) RUS (Regional Utveckling & Samverkan i miljömålssystemet) och syftar på den nationella emissionsdatabasen, 
Nationella emissionsdatabasen - rus (lansstyrelsen.se), som har använts som källa till uppgifterna för Helsingborg.  

2) I sjöfartens utsläpp har Preem även räknat in emissioner som uppstår vid lossning/lastning av fartygen d.v.s. när 
fartyget ligger vid kaj och har motor/er i drift. Det framgår inte om så är fallet i RUS. 

 
Preem har valt detta tillvägagångssätt för att se bolagets andel av de totala utsläppen i kommunen 
och göra en översiktlig bedömning av transporternas påverkan på uppfyllande av miljökvalitets-
normer. Enligt Helsingborgs kommuns mätningar uppfylls miljökvalitetsnormerna i staden.  Som 
framgår av tabell 4 utgör de beräknade utsläppen från Preems transporter en ringa del av de totala 
utsläppen i kommunen vid den ansökta verksamheten. Därmed bedömer Preem att transporterna 
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med hänsyn tagen till det kontinuerliga arbete bolaget bedriver för att minska miljöpåverkan till land 
och sjöss att verksamheten inte bidrar till att miljökvalitetsnormerna äventyras.  
 
Underlag och antaganden för Preems beräkningar har redovisats i miljökonsekvensbeskrivningens 
avsnitt 7.8.1 Utsläpp till luft från transporter. Miljöförvaltningen har frågat vilken meteorologi som 
använts i beräkningen. Beräkningarna har utförts med beräkningsverktyget NTMCalc 4.0, vilket är till-
gängligt på hemsidan för Nätverket för Transporter och Miljön. NTM är en ideell förening som initie-
rades 1993 för att skapa en gemensam värdegrund för hur miljöprestanda för olika transportmedel 
ska beräknas. Preem är medlem i föreningen och har därför använt den avancerade versionen av 
verktyget som endast är tillgängligt för medlemmar. Programmet utgår ifrån ett flertal parametrar 
som användaren kan lägga in t.ex. typ av fordon, motorklass, bränsleförbrukning, last, körsträcka, typ 
av väg, lutning m.m. Meteorologiska parametrar kan dock inte läggas in i av användaren och det 
beskrivs inte heller som en parameter i dokumentationen om verktyget på https://www.transport-
measures.org/sv/. 
 
Preem har vid efterforskningar inte funnit sammanställda uppgifter om utsläpp till luft från verksam-
heter inom hamnområdet och för leden för farligt gods. Bolaget ser det därför inte som möjligt att 
som enskild verksamhetsutövare redogöra för ackumulerad effekt från transporterna tillsammans 
med andra verksamheter inom hamnområdet och för leden för farligt gods. Vid kontakt med 
Helsingborgs Hamn AB har dock framkommit att hamnen har uppdragit åt IVL Svenska Miljöinstitutet 
att beräkna emissioner från fartyg, tåg, lastbilar och andra fordon som trafikerar hamnen. Detta 
arbete kommer att vara klart i juni 2021.  
 

5.5 Buller 

Buller har beskrivits kortfattat i miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt 4.8 Buller. Ljud som alstras av 
depåverksamheten kommer främst från fartyg, tank- och lastbilar, VRU-anläggning och pumpar. 
Verksamheten pågår dygnet runt, men lastning och lossning av bilar samt drift av pumpar och VRU 
för detta ändamål sker till en större del dagtid än nattetid. Ljud från fartyg är mera jämnt fördelat 
över dygnet då fartyget ligger vid kaj. Lossning/lastning av fartyg behöver pågå kontinuerligt tills 
arbetet är klart. Underhållsarbeten på anläggningen sker huvudsakligen på dagtid. Preem anser inte 
att arbetsmoment resp. momentana ljud som ingår i depåns kärnverksamhet – lagring samt lastning 
och lossning av fartyg och bilar – kan utföras endast dagtid. Exempelvis krävs att VRU-anläggningen 
är i drift vid lastning av tankbilar. Detta är en förutsättning för att begränsa utsläpp av flyktiga kol-
väten till luft från depån.   
 
Preem har uppdragit åt Efterklang (AFRY) att simulera buller från Preems depå i Helsingborg. Simule-
ringen utgår ifrån maximal samtida verksamhet. Efterklang bedömer att verksamheten underskrider 
bullervillkoret både i dagsläget och i framtiden, se figur 5 samt bilaga 6 där beräkningarna beskrivs 
närmare. Depån har hittills inte heller fått några klagomål på störande ljud från verksamheten.  
 
Miljöprövningsdelegationen har i sitt kompletteringsföreläggande daterat 2021-02-18 uppmanat 
Preem att ge förslag på hur yrkat villkor avseende buller ska kontrolleras. Preem föreslår att villkoret 
kompletteras med att bullernivån ska kontrolleras genom närfältsmätningar och beräkningar. Kon-
troll ska göras när det har skett förändringar i verksamheten som kan medföra att villkoret riskerar 
att överskridas, dock minst en gång vart tredje år. 
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Figur 5: Preem depå Helsingborg bullerkarta. 
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5.6 Klimatförändringar 

I avsnitt 8.5 Kommentar kring klimatförändringar i miljökonsekvensbeskrivningen har möjliga konse-
kvenser av klimatförändringar beskrivits kortfattat. I denna kompletteringshandling sammanfattas 
Preems syn på åtgärder. 
 
Klimatförändringar med höjd havsnivå och grundvattennivå kommer på sikt att påverka förutsätt-
ningarna i hela Energihamnen där Preem idag driver depåverksamhet. Planering och framtida 
åtgärder behöver göras som en samlad insats. Vilka eventuella åtgärder som kommer att göras och 
när beror på hur planerna för hamnen i stort kommer att se ut. Då det är Helsingborgs hamn som är 
fastighetsägare kommer Preem att vara beroende av hamnens övergripande planering och klimat-
anpassning.  
 
I ”PM klimatanpassning” (antagen av kommunfullmäktige Helsingborgs stad 2012-04-25) konstateras 
att ”Havsnivån har stigit 20 cm de senaste hundra åren och stigningen bedöms bli ytterligare cirka 1 
m, eventuellt mer, till 2100. Därefter kommer havsnivån att stiga under en lång tid.” Figur 6 visar 
vilka områden som kommer att översvämmas vid en havsvatten nivå på + 230 cm. Det råder således 
inget tvivel om att det kommer att behövas samordnade insatser för att hantera förändringarna i de 
havsnära områdena. 
 

 
 
Figur 6: Översvämmade områden vid en havsnivåhöjning om + 230 cm år 2100. 
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6 Risk och säkerhet  
Förtydliganden och kompletteringar av information i den tekniska beskrivningen, säkerhetsrapporten 
resp. miljökonsekvensbeskrivningen avseende riskhantering, potentiella olyckor och konsekvenser av 
dessa samt skyddsåtgärder för att förebygga och avhjälpa allvarliga kemikalieolyckor har samlats i 
detta kapitel. 

6.1 Identifiering och analys av olycksrisker samt förebyggande åtgärder 

Nedanstående text förtydligar säkerhetsrapportens del 4. Identifiering och analys av olycksrisker 
samt förebyggande åtgärder.  

6.1.1 Riskutredning och riskbedömning 

Beskrivning av arbetsgång och ansvar för riskanalyser  
Ansvaret för att riskanalyser genomförs enligt interna och externa krav (t.ex. lag/föreskrifter) vilar på 
ansvarig chef för aktuellt område eller arbetsmoment. När det gäller depåernas anläggningar så är 
Depåchefen ansvarig. Denne tillser att en riskanalys genomförs genom att utse en person med rele-
vant utbildning och erfaren som skall ansvara för riskanalysen genomförande. Utöver detta kallas 
personer med relevant kunskap och erfarenhet om det aktuella området. Vanligen utgörs deltagarna 
av personalgrupper som har kunskaper inom t.ex. drift, underhåll, projekt/teknik, säkerhet och miljö. 
Riskanalysgruppens huvudansvar är att identifiera olika risker som kan finnas och bedöma dess 
sannolikhet och konsekvens. Om man vid bedömningen av uppskattad risknivå anser att risken jäm-
fört med Preems riskmatris ligger högt så ska man ange att risksänkande åtgärder bör vidtas. Om 
gruppen har detaljerad kunskap inom de områden som risksänkande åtgärder föreslås kan man lägga 
fram förslag på specifika åtgärder. Om inte detta finns kan förslaget t.ex. vara att ”Utred lämpliga 
åtgärder för att sänka aktuell risk”. Detta förslag får sedan tas vidare inom t.ex. teknik eller projekt-
avdelningen för att få fram relevanta åtgärdsförslag. Utifrån de specifika eller senare utredda och 
föreslagna åtgärderna skall ansvarig befattningshavare besluta vilka av förslagen som skall genom-
föras.   
 
Vid dessa beslut skall man ta hänsyn till hur förslagen kan genomföras utifrån både praktiska 
aspekter, t.ex. om det kan göras utan att invänta att en tank ställs av för underhåll, och ekonomiska 
förhållande, t.ex. krävs det ofta att investeringar finns med i budget för året eller kommande tids-
period. Vid dessa bedömningar skall man använda synsättet ”ALARP” för att risksänkande åtgärder 
skall ge önskad risksänkning i förhållande till kostnader och övriga insatser. Utkomsten från bedöm-
ningarna ovan kan vara att förslaget godkänns och ska genomföras inom angiven tid eller att för-
slaget avslås.  
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Beskrivning av ALARP - utdrag från Preems interna instruktion - RH 00 Riskhantering:  
 
ALARP  
As Low As Reasonably Practicable. För att ALARP ska anses vara uppnått krävs att en värdering är 
gjord av vilka åtgärder som är möjliga att genomföra för att sänka risken. Om kostnaden och 
arbetsinsatsen för dessa åtgärder står i rimlig proportion till den risksänkning som erhålles skall dessa 
förändringar göras. Om slutsatsen är att de föreslagna ändringarna är oskäligt dyra eller komplice-
rade i förhållande till risksänkningen (och därför inte genomförs) är också ALARP uppnått.  
 
Riskbedömning 
Miljöprövningsdelegationen har anmodat Preem att redovisa hur den ekonomiska bedömningen av 
risker har gjorts.  
 
Generellt brukar man vid riskbedömningar sällan ange riskerna för ”worst case” händelser. Oftast 
väljer man någon form av ”worst credible case” eller liknande benämning. Det brukar utgöras av 
händelser som antas ha en sannolikhet att inträffa på 100-1000 år.  
 
Att en av de största tankarna skall rämna samtidigt som den är full får anses vara ett worst case 
händelse. En ”worst credible case” kan anses ligga från ca 100 m3 och uppåt. Utifrån den avgräns-
ningen kan riskbedömningsvärdet som visas i tabellen i säkerhetsrapportens del 4. Identifiering och 
analys av olycksrisker samt förebyggande åtgärder (ansökans bilaga C.4), 3-30 miljoner, anse rimligt.   
 
För att få en grov skattning av vilka kostnader som skulle kunna bli aktuella vid ett katastrofalt 
utsläpp (worst case) så har en del tidigare händelser kontrollerats. Ett av dessa exempel är ett olje-
spill mot Tjörn som finns beskrivet i en rapport från MSB och Havs och vatten myndigheten från 
2014.   
 
Där beskrivs hanteringen av händelsen från olika aktörers sida samt redovisning av olika typer av 
kostnader i samband med saneringsarbetet. Där finns även beskrivning av hur olika myndigheter skall 
agera samt hur kostnader skall fördelas mellan olika parter med utgångspunkt i sjölagen. Summan för 
händelsen på Tjörn ligger i området 125 -150 miljoner kronor.   
 
I händelse av katastrofala incidenter har Preem försäkringar av olika typer bl.a. miljöskadeförsäkring. 
Miljöskadeförsäkringen är enligt bedömning av tidigare inträffade händelser (t.ex. händelsen på 
Tjörn) tilltagen för att klara denna typ av stora oönskade händelser. Den omfattar t.ex. kostnader 
som uppkommer i samband med det direkta omhändertagandet av olja från havet och de sanerings-
kostnader som kommer från rengöring av nedsmutsade stränder och andra markytor i anslutning till 
havet. Vidare finns exempelvis en egendomsförsäkring som tar hand om de ekonomiska förlusterna 
av den utsläppta oljan.   
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6.1.2 Åtgärder från riskanalyser 

I de riskanalyser (kopplat till depåanläggningen) som gjorts under de senaste åren så finns nedan-
stående förslag som har godkänts för genomförande inom följande områden. 
 

Åtgärd Kommentar Status / planerat 
klart 

Utredning av möjliga tekniska lös-
ningar för läckagelarm i cisterner 

Ambitionsnivån vid utvecklingen av Preems nuvar-
ande system var för hög i relation till vad som är 
tekniskt möjligt och resultatet motsvarade inte 
förväntningarna. Det fungerar inte robust och har 
låg tillförlitlighet.  
Preem kommer därför ersätta systemet i sin hel-
het med ett nytt som följer branschstandard.   

2021-12 

Utredning av behov av komplette-
rande åtgärder för kylning av 
cisterner 

Kylsprinklers har installerats på cisternerna 104 
och 105.   
Kylsprinklers finns också på cisternerna 101, 102 
och 103 

Klart 

Utrusta samtliga cisternventiler 
med tak 

 Klart 

Utred behov av temperaturvakt 
på omrörarmotor i cisterner för 
råtalldiesel 

Utredningens slutsats var att temperaturvakter 
skall monteras   

Temperaturvakter 
skall installeras på 
kommande råtall-
dieseltankar 

Utrustning i cisterner för råtall-
diesel utförs i rostfritt stål 

All utrustning i aktuella cisterner är i rostfritt 
utförande.  

Klart 

Anslutningspunkter rörled-
ning/cistern för råtalldiesel utförs 
utan isolering 

Anslutningspunkter är inte isolerade. Klart 

Upprättande av rutin för hante-
ring av trasor o.d. förorenade 
med råtalldiesel 

Lokal instruktion för depå Helsingborg finns på 
plats. 

Klart 

Årlig kontroll av skarvar, anslut-
ningspunkter o.d. för plåttäckning 
av isolering på cisterner för råtall-
diesel 

Hanteras enligt intervall för rörledningsbesiktning, 
samt vardaglig rondering. 

Klart 

Utred behov av installation av 
flytande tak i cisterner för råtall-
diesel för minimering av korro-
sionsrisk 

En studie av korrosionsrisker kopplat till råtall-
diesel är utförd av RISE.  Utfallet av studien visar 
att det inte föreligger någon ökad korrosionsrisk 
vid lagring av Råtalldiesel vid de temperaturer 
lagringen sker på Preem depå Helsingborg.   
Därav kommer inga fler flytande tak installeras. 

Klart 

Se över rörledningsavtal med 
Helsingborgs Hamn för säker-
ställande av ansvarsfrågan 

Avtalet färdigt, signerat och på plats. Klart 
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Åtgärd Kommentar Status / planerat 
klart 

Upprättande av rutin för tömning 
av rörledningar efter pumpning av 
råtalldiesel 

Rutin finns  Klart 

Demontera rörledningar som inte 
används 

Samtliga ledningar som ej är i drift är nu demon-
terade. 

Klart 

Se över behov av förbättrat 
påkörningsskydd på kritiska 
platser längs rörledningsgator 

Behovet är inventerat och har åtgärdats där 
kritisk plats identifierats. Vid kaj 504 har HHAB 
förlängt avkörningsskydd. 

Klart 

 

6.1.3 Påverkan på omgivningen utanför verksamhetsområdet 

Stadsbyggnadsförvaltningen har föreslagit att beräkning av individrisk görs för att redovisa hur 
omgivningen utanför verksamhetsområdet påverkas vid en eventuell olycka.  
 
För att kunna redovisa en beräknad individrisk så krävs en detaljerad riskanalys, QRA vilket inte finns 
för depåerna. För att ändå kunna göra en skattning av möjlig individrisk så har Preem kontrollerat de 
redan befintliga QRA rapporterna som finns för Preems raffinaderier i Göteborg och Lysekil för att 
jämföra individriskerna utanför dessa anläggningar och vilka konsekvenstyper som driver dessa 
risker.  
  
De typer av konsekvenser som teoretiskt skulle kunna påverka personer utanför Helsingborgs hamns 
område kan vara kraftig rökutveckling vid en storskalig tankbrand eller invallningsbrand och tryckvåg 
från en gasmolnsexplosion. Vad gäller rökutveckling från storskalig brand så är detta en händelse 
som bedöms ha låg sannolikhet och ligga i området 1x10-4 – 1x10-5.   
 
Då individriskkurvor oftast utgår från mycket allvarlig personskada eller dödsfall så är bedömningen 
att bidraget till individrisk från skada från brandrök kommer vara försumbart då konsekvensen mer 
troligt kommer vara betydligt lindrigare för människa. För att en skadlig tryckvåg skall kunna sprida 
sig långt utanför depåområdet krävs en kraftig gasmolnsexplosion. För att detta skall kunna ske krävs 
först skapandet av ett stort antändbart gasmoln, spridning av detta gasmoln och därefter fördröjd 
antändning. För att skapa ett stort antändbart gasmoln är den mest troliga orsaken ett kraftigt spill 
eller överfyllning av en cistern med klass 1 produkt (t.ex. bensin).  
 
Utöver detta behöver merparten av gasmolnet befinna sig i ett ”inneslutet eller förträngt område” 
för att det skall uppstå en betydande tryckökning. Sannolikheten för att dessa olika delmoment är var 
för sig låga och den samlade bedömningen är att en sådan händelse kan antas ske  
1x10-7 – 1x10-8. Konsekvensen på en människa (som befinner sig utanför hamnområdet) från en 
sådan explosion är mer troligt mindre skador och om man skall använda individriskens ”normala 
kriterier” (allvarlig skada eller dödsfall) så sänker det troligen risken ytterligare en eller flera tiopoten-
ser. Som förtydligande så krävs enligt definitionerna för individrisk att en person konstant befinner 
sig vid utsidan av hamnens område under hela året vilket av naturliga skäl sänker den reella risken 
ytterligare. 
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6.2 Skyddsåtgärder och insatser för att begränsa följderna av en allvarlig kemikalie-
olycka 

6.2.1 Lossning av fartyg resp. överpumpning till cisterner för produkter med flampunkt >55°C 

Miljöprövningsdelegationen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ställt frågor om 
skyddsåtgärder kopplat till lossning av fartyg och överpumpning mellan cisterner innehållande pro-
dukter med flampunkt över 55°C.  
 
Vid lossning från fartyg och vid interna överpumpningar finns tydliga rutiner om hur detta skall ske. 
Det innefattar bland annat att det skall finnas minst två personer på plats vid kaj/i anläggningen. I 
samband med start av fartygslossningar så överenskoms bland annat vilket som är max tillåtet flöde 
från fartyget till aktuell tank. Detta flöde ligger normalt inom området 800-1200 m3/h. Utifrån dessa 
värden är även tankarnas ”15 minutersinvallningar” baserade. De fartygstyper som vanligen används 
för lossning till Preems depåer kan i vissa fall ha en högre teoretisk pumpkapacitet som ligger i 
området ca 1200-1600 m3/h.  
 
I händelse att ett antal barriärer brustit så att nivån i fyllande tank närmar sig högnivå så kommer 
larm för högnivå att genereras vid flera olika steg. Dessa larm hörs och syns både i driftkontor såväl 
som ute vid tankar och vid kajerna. De personer som övervakar lossningen (från både Preems och 
fartygets sida) kommer snabbt att bli varse att det larmar för högnivå och kan snabbt stoppa loss-
ningen. Uppskattad tid från stopporder till avslutad fyllning bedöms ligga i området 1-2 minuter 
vilket skall förhindra att någon vätska skall överflöda från den fyllande tanken. För fler detaljer kring 
olika former av barriärer vid fartygslossningar se även säkerhetsrapportens bilaga 3 d.v.s. bilaga C.3 
Beskrivning av anläggningen i ansökan. 

6.2.2 Lossningsplats för tankbilar /ISO-containers 

Miljöprövningsdelegationen har anmodat Preem att beskriva planerad särskild lossningsplats för 
oljor som transporteras till depån med tankbil och ISO-containers samt skyddsåtgärder och försiktig-
hetsmått. Beskrivning finns i denna handlings avsnitt 2.1.3 Lossningsplats för tankbilar/ISO-con-
tainers. 

6.2.3 Larm för sjunkande produktnivå i cisterner 

Preem har av Miljöprövningsdelegationen ombetts att förtydliga de problem bolaget har haft med 
larm för att registrera sjunkande produktnivå i cisterner större än 100 m3. Preem har utrett frågan 
kring de tekniska lösningar som har varit möjliga och kommit fram till följande slutsats:  
 
Ambitionsnivån vid utvecklingen av Preems nuvarande system var för hög i relation till vad som är 
tekniskt möjligt och resultatet motsvarade inte förväntningarna. Det fungerar inte robust och har låg 
tillförlitlighet. Preem kommer därför ersätta systemet i sin helhet med ett nytt som följer bransch-
standard. Detta avses ske under 2021.   
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6.2.4 Inställelsetid för personal med beredskap 

I teknisk beskrivning (ansökans bilaga A) finns förklaring till hur anläggningen är uppbyggd och hur 
anläggningen vid normaltillfället fungerar. Risker finns beskrivna i säkerhetsrapporten (ansökans 
bilaga C). 
 
Vid produktförflyttningar och anläggnings/underhållsarbete finns det alltid personal på plats, 
antingen egen eller personal med utpekat ansvar.  
 
Utanför arbetstid är aktiviteten begränsad till bilutlastning genom fasta befintliga system. Systemet 
är uppbyggt för att detta ska ske automatiserat på chaufförens begäran. Bilutlastningen är då beman-
nad, av föraren, i pumprum och på bilutlastningen finns det övervakning i form av gas- och brand-
larm. I händelse av aktiverat larm nödstoppas depån. Sker aktivering av brandlarm på utlastnings-
platsen aktiveras även skumsprinklersystem enligt beskrivning i teknisk beskrivning.  
 
Brandlarm är även kopplade till SOS Alarm för att säkerställa en kontakt med lokal räddningstjänst 
och för att få rätt resurs till platsen.  
 
I tillägg till ovan sker rondering av anläggningen utanför ordinarie arbetstid av företaget kontrakterad 
resurs. 
 
Inställelsetid för personal med beredskap är tänkt att, precis som vid bemanning under arbetstid, 
hantera driftsrelaterade fel kopplade till att säkerställa utlastning. Akuta händelser hanteras enligt 
ovan. Vid andra, icke akuta, fel på anläggningen kommer anläggningen nödstoppas i väntan på åtgärd 
från personal. Bedömningen från företaget är att en timmes inställelsetid för att avhjälpa icke akuta 
fel är tillräckligt. 

6.2.5 Förebyggande och skadebegränsande åtgärder för etanol, pyrolysolja samt bio- och avfalls-
baserade oljor 

Miljöprövningsdelegationen har ställt frågor avseende förebyggande och skadebegränsande åtgärder 
vid lagring av klass 1-produkterna etanol och pyrolysolja samt brandskydd för biooljor.  
 
Som nämnts tidigare i denna komplettering ingår inte etanol och pyrolysoljor i ansökan längre. De 
fossila och förnybara produkter som idag hanteras inom depån bedöms ha relevanta skydd mot 
brand. De tillkommande nu kända förnybara produkter bedöms ha likvärdiga eller lägre risker så 
även i dessa fall förväntas inte behov av förändrat brandskydd.  
 
Miljöprövningsdelegationen har även frågat vilka åtgärder som planeras för att tidigt upptäcka 
skador på isolerade cisterner. Som Preem ser det har frågan två delar: 
 

1. Hantering av korrosiva produkter: Preem är väldigt noggranna när nya produkter förs in i 
verksamheten. Det kommer, likt för Råtalldiesel, kontrolleras och följas upp produkternas 
eventuella korrosiva egenskaper för att säkerställa korrekt hantering samt initieras före-
byggande åtgärder för att säkert kunna lagra produkten. Uppföljningen kan ske på olika sätt 
beroende på typ av produkt samt hur känd produkten är sedan tidigare för Preem eller andra 
bolag Preem samarbetar/köper produkt ifrån. Preem har också ett nära samarbete med RISE 
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där bolagen tillsammans genomför korrosionstester av produkter för att säkerställa korrekt 
hantering. 

2. Upptäcka korrosion på isolerade cisterner: Isolerade cisterner är inget nytt inom driv-
medelsindustrin och inte heller för de besiktningsorgan som utför tredjepartskontroll av 
Preems utrustning. Det finns stor erfarenhet hos bägge parter om riskerna och möjligheterna 
med isolerade cisterner. Förenklat kan det sägas att risken uppstår när en isolerad cistern 
står utan varmhållen produkt under långtid. Riskområden är infästningar på cistern där 
vatten kan tränga och skapa korrosion. Genom att följa befintliga underhållsintervall för 
utrustningen säkerställer Preem att eventuell korrosion följs upp och förebyggs för att und-
vika oönskade händelser. 

 
Miljöförvaltningen har frågat om betong är ett tätt material för bio- och avfallsbaserade oljor. 
Preems bedömning är att betong är tätt för dessa typer av produkter. 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har frågat om fluortensidinnehållande brandsläck-
ningsskum kommer att nyttjas vid en eventuell brand på depån. I händelse av en storskalig brand 
som kräver insatser med skum så kommer i huvudsak SMC att användas för att bekämpa branden. 
De skumtyper som finns i den närmaste SMC depån (Malmö) innehåller PFAS. 

6.2.6 Intern plan för räddningsinsatser 

En uppdaterad version av den interna planen för räddningsinsatser finns med i bilaga 7A och 7B. 

6.2.7 Strålningsberäkningar samt kyl- och släckvattenutredning 

Strålningsberäkningar 
Preems uppdaterade miljöansökan innehåller inte hantering av etanol och pyrolysoljor. 
 
Preem har genomfört simuleringar av alla dagens klass 1 tankar. Inom tankområde 3 så finns tre 
tankar. Vid simuleringar så ligger värmestrålningen mot de utsatta tankarna i området 22-24 kW/m2. 
De befintliga skydden, kylvattensprinkler och skuminföringssystemen, bedöms kunna ge tillräcklig 
kylning samt släckmöjligheter med skum. Inom tankområde 4 så finns två tankar. Vid simuleringar så 
ligger värmestrålningen mot den utsatta tanken i området 23-24 kW/m2. De befintliga skydden, kyl-
vattensprinkler och skuminföringssystemen, bedöms kunna ge tillräcklig kylning samt släckmöjlig-
heter med skum. 
 
Släckvattenutredning 
Släckvattenrapporten finns som bilaga 8. 
 
Kapacitet och tillgänglighet brandvatten 
Hamnens brandvattensystem är dimensionerat för att leverera 4000 L/min. Starttiden bedöms vara 
ca 10 minuter. Preems fasta kylsystem på klass 1 tankarna är uppkopplade mot hamnens system och 
kapaciteten är tillräcklig för att förse dessa kylsystem med vatten. Tiden 10 minuter tills vatten kan 
levereras och kylsystemen startas bedöms som tillräcklig utifrån de strålningsberäkningar som gjorts. 
För skumsystemet på bilutlastningen används kommunens vattensystem som kan ge 900 L/min vilket 
är tillfyllest för att förse skumsläcksystemet med tillräcklig mängd. Detta system är ständigt trycksatt 
och kan därmed startas automatisk vid larm eller manuellt.  
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Arbetsmiljöfrågor för räddningstjänstpersonal: 
I säkerhetsrapportens bilaga 4 finns en uppställning av de olika typer av brand-, explosion- och läck-
agescenarier som kan inträffa inom depåområdet.  
 

• Mycket stort utsläpp >100 m3 från cistern eller ledning klass 3 vara 
• Brand (pöl eller jetbrand) på cisternområden 
• Mycket stort utsläpp >100 m3 av klass 1 produkt från cistern eller ledningar 
• Brand i cistern vid lagring av klass 1 produkt 
• Gasmolnsexplosion vid antändning av lätta kolväten (klass 1) inom cisternområde 
• Brand (pöl eller jetbrand) på bilutlastningen 
• Explosion på bilutlastningen 
• Stort utsläpp vid kaj eller rörledning från kaj 

 
Till respektive scenario finns beskrivningar av möjliga orsaker och möjliga händelseförlopp och  
konsekvenser. Med dessa som grund så kan man utifrån de olika typer av insatser och arbetssätt som 
räddningstjänstpersonal (inklusive SMC) använder göra bedömningar av de arbetsmiljörisker som kan 
vara möjliga kopplade till de olika typerna av scenarier.  

6.2.8 Begränsning av utsläpp som når ytvatten 

Nedan beskrivs oljehamnens rutin för utläggning av länsor. Omhändertagande av utsläpp tas även 
upp i rapporten Farobedömning av Preems bioråvaror vid depå, se bilaga 5.  
 
Rutin för utläggning av länsor:  
I oljehamnen finns ett förberett sjösläp med länsa i ständig beredskap för användning inom olje-
hamnen i händelse av oljespill. Inom Helsingborgs hamn finns en samverkansorganisation, Sam-
verkan Sjö, som är sammansatt av Kustbevakningen, Sjöfartsverket/Lotsarna, Räddningstjänsten 
Skåne Nordväst och Sjöräddningssällskapet. Dessa enheter har även utfört samövningar för att lägga 
ut länsor och säkra hamnområdet mot spill ut i Öresund.  
 
Vid upptäckt av spill eller risk för spill larmas Helsingborgs hamn och Samverkan sjö och de resurser 
som för stunden är närmast hamnen kommer tillsammans med hamnens båt och personal att 
påbörja utläggning av länsa.   
 
Vid larm så är bedömningen att utläggning av länsa kan vara igång inom 60 minuter och att avgräns-
ning av hamnbassängen kan ske inom 15 minuter från start av insatsen.  
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7 Spridning och konsekvenser av ett stort utsläpp för 
Sverige och Danmark 

I säkerhetsrapportens avsnitt 4.3. Scenarier (ansökans bilaga C.4) har scenarier för stora (10-100 m3) 
till mycket stora utsläpp (>100 m3) från cistern, ledning eller vid kaj beskrivits med avseende på möj-
liga orsaker, förebyggande resp. avhjälpande barriärer samt möjliga konsekvenser. Miljöprövnings-
delegationen har efterfrågat ytterligare uppgifter om konsekvenser. 
 
Som anges i frågan från myndigheterna är stora och mycket stora/katastrofala utsläpp från cisterner 
händelser med mycket låga sannolikheter. Preem har uppskattat sannolikheten för denna typ av 
händelse till < 1 gång på 1000 år. Om en sådan händelse trots allt inträffar så är det mer troligt att 
detta utsläpp utgörs av olika typer av gasolja/dieselliknande produkter än klass 1 varor eller någon av 
de uppvärmda produkterna.   
 
Alla klass 1 produkter förvaras i tankar med invallningar som kan innehålla hela tankvolymen.   
 
Produkter av brandklass 3 resp. icke brandfarliga produkter förvaras i låginvallade cisterner. Invall-
ningarna byggdes 2018-2019 och är s.k. 15-minutersinvallningar, vilket betyder att de rymmer minst 
300 m3 som motsvarar 15 minuters pumpning från fartyg. Flera av de bio- och avfallsbaserade oljorna 
kräver uppvärmning för att vara pumpbara. Det innebär att om det sker ett stort utsläpp från cistern 
eller ledning är det troligt att den största andelen av oljan, om utsläpp sker på land, kommer att vara 
kvar på omgivande mark inom depåområdet p.g.a. oljans högre viskositet och stelningsegenskaper. 
 
Det omgivande hamnområdet är mycket lämpat för att kunna stängas av med länsor i händelse av 
utsläpp till havet. Det mest sannolika är att hela eller merparten av dessa utsläpp kan begränsas till 
att enbart finnas i hamnbassängen och att upptagning av olja och sanering begränsas till detta 
område.   
 
För att spridning utanför hamnområdet skall ske krävs att utläggningen av oljelänsa inte görs tillräck-
ligt snabbt och att vindarna är åt sådant håll att oljan drivs ut från hamnbassängen och når ut i 
Öresund. De statistiska förutsättningarna för att dessa vindförhållanden skall råda är relativt låga. 
Preem tog fram utredningar kring möjliga läckagescenarier och spridningsberäkningar i samband 
med tillståndskrav kring utökade invallningar på depåerna. I en WSP rapport finns konsekvens-
beskrivningar av möjligt drabbade områden samt en simulering av spridning till havs från SMHI som 
bedöms vara aktuell och dessa delar av rapporten bifogas som utdrag ur den handlingen, se bilaga 9. 
Spridningsberäkningen visar att det under vissa förutsättningar skulle kunna ske en spridning av olja 
till Danmark vid ett större utsläpp.  
 
Med anledning av risken för spridning av oljeutsläpp till Danmark har Naturvårdsverket informerat 
danska Miljøstyrelsen och givit Danmark möjlighet att delta i ett samrådsförfarande om Preems 
miljökonsekvensbeskrivning. I det här kapitlet beskrivs resultaten från spridningsberäkningen, 
möjliga konsekvenser av ett oljeutsläpp för både Sverige och Danmark. I kapitel 8. Påverkan på 
Danmark vid normal depådrift resp. Preems inverkan på Danmarks havsstrategi beskrivs hur depåns 
verksamhet vid normal drift kan påverka Danmark och den danska havsstrategin med dess miljömål. 
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7.1 Spridningsberäkning  

Utredningen av möjliga konsekvenser och spridningsberäkningen gjordes år 2010 och Preem anser 
att informationen i denna i huvudsak fortsatt är relevant. De aktuella oljorna som resultaten i rappor-
terna bygger på är lätta gasoljor. Preem bedömer dock att resultaten är tillämpliga även på de bio- 
och avfallsbaserade oljor som har likartade fysikaliska egenskaper såsom ångtryck, densitet, viskosi-
tet och låg vattenlöslighet. I rapporten Bedömningar av konsekvenser vid ett eventuellt oljeutsläpp i 
Helsingborgs oljehamn uppgav WSP att mer än 50 % av gasoljan skulle avdunsta inom några timmar 
och att i princip all olja skulle ha avdunstat inom två dygn och begränsa omfattningen på de skador 
som ett utsläpp skulle kunna ge. Den tjockolja som hanterades på depån 2010 var av en typ som stel-
nar tämligen snabbt samt förvarades så pass långt från hamnbassängen att den inte skulle nå dit vid 
ett läckage. Som anges ovan kommer bio- och avfallsbaserade oljor som kräver värme för att vara 
pumpbara att stelna tämligen snabbt vid ett eventuellt utsläpp och därmed få en begränsad sprid-
ning. Klass 1-produkter såsom bensin och isomerat är lättflyktiga. Vid ett stort utsläpp av dessa bör 
merparten av produkten att ha avdunstat och sprids därmed i mindre omfattning än vad en diesel-
liknande klass 3-produkt skulle kunna göra.   
 
Metodik, underlag, antaganden och resultat beskrivs i rapporten Beräkningar av spridning av olja 
från läckage i Helsingborgs oljehamn och ingår i bilaga 9 samt kommenteras nedan. 
 
Väderdata 
I SMHI:s rapport framgår att beräkningarna baserade på vindstatistik från perioden 1961-1994. 
Statistiken delades in i årstider eftersom variationen i såväl vindriktningar som hastigheter är stor 
mellan årstiderna. Preem har vid en översiktlig informationssökning hos SMHI inte funnit någon 
nyligen publicerad information som anger hur vindhastighet och vindriktning har förändrats sedan 
1994. I SMHI:s faktablad nr 51 – 2011 Vind och storm i Sverige 1901-2010 sammanfattas att medel-
vindhastigheten har minskat under perioden 1951-2010. Sammantaget hade även antalet stormar 
liksom vindenergipotentialen minskat. Preem bedömer därför att spridningsberäkningen fortfarande 
är relevant.  
 
Scenario och resultat 
Scenariot för beräkningarna var att 25 000 m3 gasolja momentant kommer ut i hamnbassängen. 
Depån har endast en cistern i den storleken och cisternen är belägen på Preem 2. Val av vindstyrka, 
vindriktning, tidpunkt etc. för scenarierna redovisas av SMHI. För resultat från beräkningarna hän-
visas till bilaga 9 där det finns illustrationer som visar hur oljan sprids vid de olika förutsättningarna. 
Bilderna visar dels drivbanor varje timme och dels var all olja befann sig under de två dygnen som 
beräkningen omfattade. Som angavs ovan bedömdes att i princip all gasolja skulle avdunsta på två 
dygn. 
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7.2 Områden och intressen som kan påverkas vid ett mycket stort oljeutsläpp samt 
konsekvenser  

7.2.1 Skyddsvärda områden i Sverige 

För identifiering av vilka områden som skulle kunna påverkas av ett utsläpp gjordes i utredningen 
Bedömningar av konsekvenser vid ett eventuellt oljeutsläpp i Helsingborgs oljehamn (WSP, 2010), se 
bilaga 9, en geografisk avgränsning. Avgränsningen baserades på hur långt oljorna bedömdes nå 
innan de hade avdunstat och resulterade i bedömningar från Kullaberg i norr till Lommabukten i 
söder. Nedan följer ett utdrag från rapportens sammanfattning avseende områden och riksintressen 
som skulle kunna påverkas. Detaljerade beskrivningar av naturområden och hur dessa skulle kunna 
påverkas finns i rapporten.  
 
Då den nordligt riktade vattenströmmen genom Öresund är den dominerande, är sannolikheten 
störst att ett utsläpp av oljor skulle driva norrut från Helsingborg vid ett eventuellt utsläpp och då 
påverka följande Natura 2000-områden och naturreservat:  
Kullaberg, Mölle Hässle – Kullens havsbad, Väsby strandmark, Domsten – Viken samt Kulla 
Gunnarstorp.  
Ett påslag av olja vid dessa lokaler bedöms ha negativa effekter för framförallt fåglar och friluftslivet 
med avseende på badplatser. Effekterna bedöms få mindre konsekvenser ju längre norrut från 
Helsingborg området ligger, beaktat den avdunstning som sker hos gasoljor. 
 
Sannolikheten för ett oljepåslag söder om Helsingborg är mindre men om det sker bedöms det få en 
påverkan på följande Natura 2000-områden och naturreservat: 
Knähaken, Rååns dalgång, Ven, Glumslöv och Rustningshamn, Gråen, Lundåkrabukten (inkl. Saxåns 
mynning), Salvikens strandängar, Löddeåns mynning samt Lomma.  
Ett eventuellt utsläpp av olja som driver söderut från Helsingborg bedöms få negativa konsekvenser 
för framförallt fåglar och fiskar inom området. De mest känsliga lokalerna ligger längst i söder inom 
det studerade området (Lundåkrabukten, Löddeåns mynning och Lomma). Då de mesta gasoljorna 
från ett utsläpp skulle avdunsta inom två dygn, begränsas de negativa effekterna betydligt där. För 
Knähaken bedöms ett utsläpp endast få mindre konsekvenser, då de marinbiologiska värdena ligger 
på 30 meters djup och de aktuella oljorna är lättare än vatten och har en låg vattenlöslighet och där-
för inte bedöms nå så djupt ner i vattnet. 
 
De riksintressen, inom det berörda området, som skulle kunna påverkas av ett eventuellt oljeutsläpp 
är riksintresse för naturvård, friluftsliv och yrkesfiske. Ett oljepåslag inom områden för dessa riks-
intressen bedöms få negativa effekter, då naturvärden och ekosystem kan skadas, badplatser för-
störas och fiskreproduktionen påverkas negativt. 
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7.2.2 Natura 2000-områden i Danmark 

Det finns en potentiell risk att olja kan nå Natura 2000-områden på den danska sidan. Simuleringar 
utförda av SMHI visar på att det är främst område 195, Gilleleie Flak og Tragten, i figur 7 som skulle 
kunna nås av ett utsläpp. Område 128, Hesselö med omliggende stenrev, nås inte under de 2 dygn 
som simulerats men ligger i spridningsområdets förlängning. 
 
Simuleringarna visar inte på någon spridning till områden söder om Helsingborg längs den danska 
kusten. Natura 2000-områden som ligger i anslutning till kusten söder ut är 130, Teglstrup Hegn 
ochHammermølle Skov, 144, Nedre Molleådal och Jægersborg Dyre have och 142, Saltholm og omlig-
gende hav. 
 
De nämnda Natura 2000-områdena visas i figur 7. 
 

 
Figur 7: Danska Natura 2000-områden i närheten av Helsingborg. Av dessa ligger nummer 128, 195, 
130, 144 och 142 i kustområdet. Ref: Miljöstyrelsen 
 

7.2.3 Påverkan på yrkesfisket i Öresund 

För yrkesfisket kommenteras i WSP:s rapport, bilaga 9, att fiskägg och fisklarver är mycket känsliga 
för oljans giftiga komponenter, varför ett oljeutsläpp kan ha stora negativa effekter på fiskreprodukt-
ionen och påverkar således yrkesfisket negativt.  
 
WSP anger emellertid att då endast gasoljor bedöms i utredningen minskas de negativa effekterna, 
då dessa inte når ner till vattenmassan utan lägger sig som en tunn hinna på vattenytan jämfört med 
vid tyngre petroleumprodukter. Därmed begränsas oljans skadliga effekter på fisken, vilket bedöms 
minska de negativa effekterna som ett utsläpp kan få för yrkesfisket.  
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7.2.4 Konsekvenser från bio- och avfallsbaserade oljor 

Preem finner att vid bedömning av konsekvenser från utsläpp av bio- och avfallsbaserade oljor bör 
beaktas att merparten av de typer av oljor som tas upp i ansökan inte är klassificerade som miljö-
farliga, men det är möjligt att det kan förekomma oljor som har faroangivelsen H412. H412 står för 
”skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer”. Vidare är, som nämnts tidigare i miljö-
konsekvensbeskrivningen och i detta dokument, majoriteten av oljorna biologiskt nedbrytbara. Den 
lägre graden av miljöfarlighet och högre grad av nedbrytbarhet hos bio- och avfallsbaserade oljor 
jämfört med petroleumprodukter bidrar till att konsekvenserna av ett utsläpp av en sådan olja kan bli 
lindrigare och/eller mera kortvarigt än vid utsläpp av petroleumprodukt. 
 

8 Påverkan på Danmark vid normal depådrift resp. Preems 
inverkan på Danmarks havsstrategi 

8.1 Verksamheten på depån och skyddsåtgärder 

Preems depå i Helsingborg är en befintlig verksamhet. Preem har i dagsläget inga planer på att bygga 
ut depån med fler cisterner. Den utökade verksamheten som beskrivs i ansökan kommer att ske 
genom effektivare utnyttjande av befintlig anläggning. Ansökan innebär att hanteringen av petro-
leumprodukter reduceras till förmån för en ökad hantering av bio- och avfallsbaserade oljor.  
 
Depån och verksamheten samt dess miljöpåverkan och risker beskrivs i den tekniska beskrivningen 
(ansökans bilaga A), miljökonsekvensbeskrivningen (ansökans bilaga B) och säkerhetsrapporten 
(ansökans bilaga C). I dessa dokument redovisas även vilka försiktighetsåtgärder Preem har vidtagit 
för att minska miljöpåverkan och risker från verksamheten samt hur bolaget arbetar för att minska 
miljöpåverkan ytterligare. Vidare redogörs för vilka avhjälpande åtgärder som kan vidtas vid en even-
tuell olycka. Denna kompletteringshandling förtydligar och kompletterar delar av ovan nämnda doku-
ment.  

8.2 Bakgrund och förutsättningar för bedömning av påverkan på Danmark 

8.2.1 Bedömda effekter av verksamheten 

I miljökonsekvensbeskrivningens kapitel 7. Bedömda effekter av verksamheten har Preem redogjort 
för miljöaspekter från verksamheten. I MKB redovisas vad aspekterna innebär, beräknade utsläpps-
mängder vid nuvarande verksamhet, nollalternativ och vid ansökt verksamhet. De miljöaspekter som 
kan vara relevanta ur danskt perspektiv har markerats med fetstil nedan.  
 

• Utsläpp till luft av lättflyktiga kolväten (VOC) från lagring och hantering 
• Lukt 
• Utsläpp till vatten (dagvatten, oljehaltigt avloppsvatten (OFA) och sanitärt spillvatten). 

I anslutning till denna miljöaspekt beskrivs även depåns inverkan på kustvattnet och före-
komst av ämnen upptagna i ramvattendirektivet 

• Föroreningar i mark och grundvatten 
• Avfall 
• Energi 
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• Vattenanvändning 
• Buller 
• Indirekta effekter: Utsläpp till luft från transporter resp. fjärrvärme 
• Olyckor: Beskrivning av produkternas förväntade beteende och miljöpåverkan vid ett even-

tuellt utsläpp. Olycksscenarier, spridning, åtgärder etc. redovisas i säkerhetsrapporten samt i 
kapitel 7. Spridning och konsekvenser av ett stort utsläpp för Sverige och Danmark  
 

För att en olycka potentiellt ska kunna påverka Danmark behöver det vara ett mycket stort utsläpp 
från depån. I inledningen av kapitel 7 Spridning och konsekvenser av ett stort utsläpp för Sverige och 
Danmark anges att sannolikheten för att en sådan olycka inträffar bedöms vara mindre än 1 gång på 
1000 år med hänsyn tagen till de åtgärder Preem har genomfört samt bolagets kontinuerliga säker-
hetsarbete. Depån är en så kallad Seveso-anläggning av den kravnivån, vilket innebär att det dels 
finns ett etablerat säkerhetsledningssystem i bolaget samt en säkerhetsrapport för depån.  
 
Exempel på viktiga barriärer för att förhindra att ett mycket stort utsläpp sker på depån:  
 

• Alla cisterner är försedda med invallningar och kontinuerlig nivåövervakning med larm. 
Invallningarna är ogenomsläppliga för de lagrade produkterna. Produkter/råvaror med flam-
punkt <21°, såsom bensin, lagras i cisterner där invallningarna rymmer minst hela cisternens 
volym. Produkter/råvaror med flampunkt över 55°C lagras i cisterner med nybyggda invall-
ningar. Dessa invallningar rymmer en volym motsvarande minst 15 minuters pumpning från 
fartyg. Det innebär att minst 300 m3 ryms i en sådan invallning. Cisterner och rörledningar 
underhålls och besiktas regelbundet samt uppfyller lagstiftningens krav. 

• Vid lossning av fartyg till cistern och vid överpumpning mellan cisterner finns detaljerade och 
väl inarbetade rutiner för hur det ska utföras. Det finns personal på plats som fortlöpande 
kontrollerar att lossning/överpumpning sker på ett säkert sätt.  

 
I säkerhetsrapportens kapitel 3. Beskrivning av anläggningen, kapitel 4. Identifiering och analys av 
olycksrisker samt förebyggande åtgärder och kapitel 5. Skyddsåtgärder och insatser för att begränsa 
följderna av en allvarlig kemikalieolycka finns ytterligare åtgärder beskrivna. Där redovisas hur Preem 
arbetar förebyggande med både tekniska (funktionella och fysiska) barriärer resp. organisatoriskt och 
operationellt. Vidare beskrivs åtgärder som kan vidtas för att begränsa följderna av en allvarlig kemi-
kalieolycka.   

8.2.2 Bedömda konsekvenser av verksamheten 

I miljökonsekvensbeskrivningens kapitel 8 Bedömda konsekvenser av verksamheten redovisas hur 
verksamheten påverkar i Sverige med avseende på: 

• Skyddsintressen  
• Miljökvalitetsnormer  
• Nationella, regionala och lokala miljömål 
• Kommentar kring miljöbalkens allmänna hänsynregler 
• Kommentar kring klimatförändringar 

 
MKB:n bör lämpligen läsas parallellt med kompletteringshandlingen för att få en fylligare bild av 
Preems miljöpåverkan. 
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8.2.3 Danmarks havsstrategi 

Preem har gått igenom Danmarks Havstrategi II. Fokus på et godt havmiljø från 2019 och Danmarks 
Havstrategi. Indsatsprogram. 10. maj 2017. Båda handlingarna har givits ut av Miljø- och 
Fødevareministreriet. Preem finner att följande emnen/deskriptorer bör beaktas av bolaget i denna 
redovisning: 
 

• Emne 1. Biodiversitet 
• Emne 2. Ikke hjemmehørende arter 
• Emne 3. Erhvervsmæssigt udnyttede av fiskebestande 
• Emne 4. Havets fødenet 
• Emne 5. Eutrofiering – Ej relevant, Preem släpper inte ut eutrofierande ämnen till vatten. 
• Emne 8. Forurenende stoffer 
• Emne 9. Forurenende stoffer i fisk og skaldyr till konsum 
• Emne 10. Marint affald 
• Emne 11. Undervandsstøj 

 
Vilka av miljömålen i Danmarks havsstrategi II som Preem kan beröras av anges i Preems redovisning 
av hur verksamheten påverkar uppfyllelsen av strategin. 
 

8.3 Påverkan på Danmarks havsstrategi 

I detta avsnitt redovisas hur verksamheten på Preems depå kan påverka Danmarks havsstrategi och 
miljömål. Miljömålen har citerats från Danmarks Havstrategi II. Fokus på et godt havmiljø. 

8.3.1 1. Biodiversitet; 3. Erhvervsmæssigt udnyttede av fiskebestande och 4. Havets fødenet 

Miljömål 
Inget av målen är tillämpligt på Preems verksamhet. 
 
Miljöaspekter från Preem 

• Utsläpp till vatten vid normal drift 
• Utsläpp till vatten vid olycka 

 
Påverkan på deskriptor och mål 
Normal drift 
Se avsnitt 7.2.2 Påverkan på kustvattnet i MKB. Preem bedömer med stöd av resultaten i avsnitt 
7.2.2 att utsläpp till vatten från depån vid normal drift inte påverkar Danmarks möjligheter att upp-
fylla deskriptorn. 
Olycka  
Se kapitel 7. Spridning och konsekvenser av ett stort utsläpp för Sverige och Danmark i denna hand-
ling. Petroleumprodukter resp. vissa av de bio- eller avfallsbaserade oljorna innehåller ämnen som 
kan ge skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer och/eller vara svårnedbrytbara. Vidare 
kan fåglar, däggdjur, fisk och andra vattenlevande organismer skadas eller omkomma p.g.a. kontakt 
med olja. Hur omfattande och långvarig påverkan kan bli på deskriptorerna är svårt att ange då det 
beror på flera faktorer såsom typ av olja, mängd som når danskt område samt vilka områden och 
arter som påverkas. 
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8.3.2 2. Ikke hjemmehørende arter 

Miljömål 
2.1 Antallet af nye ikkehjemmehørende arter introduceret gennem ballastvand, begroning og andre 
relevante menneskelige aktiviteter er faldende. 
 
Miljöaspekter från Preem 
Fartygstrafik eventuellt. 
 
Påverkan på deskriptor och mål 
Preem följer alla regler och konventioner som gäller för sjöfart samt tillämpar extra krav, så som för-
bud mot scrubbers etc. när bolaget befraktar fartyg. Preems långtidschartrade fartyg (T/C-fartygen) 
går i princip uteslutande i trafik mellan Sverige, Norge och Danmark med undantag för enstaka resor 
till Storbritannien. T/C-fartygen har olika typer av on-board ballast water treatment system och de 
medför därför inte införsel av främmande arter till Öresund.  
 
Hur fallet är för fartyg från rederier med vilka Preem inte har avtal utan Preems leverantör eller kund 
ansvarar för befraktningen kan risken för tillförsel av främmande arter inte uteslutas helt. Preem vill 
dock påminna om att det är rederiets och fartygets kaptens ansvar för hur barlastvatten m.m. hante-
ras till sjöss.  

8.3.3 8. Forurenende stoffer 

Miljömål 
8.1 Udledninger af forurenende stoffer i vand, sediment og levende organismer leder ikke til 
overskridelser af vedtagne miljøkvalitetsstandarder, der anvendes i den gældende lovgivning (D8C1 
og D8C2). 
8.2 Emissioner, udledninger og tab af PBDE og kviksølv standses eller udfases. 
8.10 De negative effekter på havpattedyr og -fugle, når der opstår væsentlige akutte 
forureningsbegivenheder, forebygges og minimeres i muligt omfang. Dette kan f.eks. sikres ved brug 
af flydespærrer samt gennem beredskabsplaner for olieramte havpattedyr og -fugle (D8C4). 
 
Miljöaspekter från Preem 

• Utsläpp till vatten vid normal drift 
• Utsläpp till vatten vid olycka 

 
Påverkan på deskriptor och mål 
Normal drift 
Se avsnitt 7.2.2 Påverkan på kustvattnet och avsnitt 7.2.3 Förekomst av ämnen upptagna i ram-
vattendirektivet i MKB. Preem bedömer med stöd av resultaten i avsnitt 7.2.2 samt vilka ämnen som 
förekommer enligt avsnitt 7.2.3 att utsläpp till vatten från depån vid normal drift inte påverkar 
Danmarks möjligheter att uppfylla deskriptorn. 
Olycka  
Se kapitel 7. Spridning och konsekvenser av ett stort utsläpp för Sverige och Danmark i denna hand-
ling. Petroleumprodukter resp. vissa av de bio- eller avfallsbaserade oljorna innehåller ämnen som 
kan ge skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer och/eller vara svårnedbrytbara. Vidare 
kan fåglar, däggdjur, fisk och andra vattenlevande organismer skadas eller omkomma p.g.a. kontakt 
med olja. Hur omfattande och långvarig påverkan kan bli på deskriptorn är svårt att ange då det 
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beror på flera faktorer såsom typ av olja, mängd som når danskt område samt vilka områden och 
arter som påverkas.  

8.3.4 9. Forurenende stoffer i fisk och skaldyr till konsum 

Miljömål 
9.1 Udledning af forurenende stoffer må generelt ikke lede til overskridelser af de til enhver tid 
gældende maksimale grænseværdier i fødevarelovgivningen for fisk og skaldyr til konsum. 
 
Miljöaspekter från Preem 

• Utsläpp till vatten vid normal drift 
• Utsläpp till vatten vid olycka 

 
Påverkan på deskriptor och mål 
Normal drift 
Se avsnitt 7.2.2 Påverkan på kustvattnet och avsnitt 7.2.3 Förekomst av ämnen upptagna i ram-
vattendirektivet i MKB. Preem bedömer med stöd av resultaten i avsnitt 7.2.2 samt vilka ämnen som 
förekommer enligt avsnitt 7.2.3 att utsläpp till vatten från depån vid normal drift inte påverkar 
Danmarks möjligheter att uppfylla deskriptorn. 
Olycka  
Se kapitel 7. Spridning och konsekvenser av ett stort utsläpp för Sverige och Danmark i denna hand-
ling. Petroleumprodukter resp. vissa av de bio- eller avfallsbaserade oljorna innehåller ämnen som 
kan ge skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer och/eller vara svårnedbrytbara. Vidare 
kan fåglar, däggdjur, fisk och andra vattenlevande organismer skadas eller omkomma p.g.a. kontakt 
med olja. Hur omfattande och långvarig påverkan kan bli på deskriptorn är svårt att ange då det 
beror på flera faktorer såsom typ av olja, mängd som når danskt område samt vilka områden och 
arter som påverkas.  

8.3.5 10. Marint affald 

Miljömål 
10.1 Mængden af marint affald reduceres væsentligt med henblik på at nå FN målet om, at inden 
2025 skal marint affald forebygges og væsentligt reduceres. 
 
Miljöaspekter från Preem 
Fartygstrafik eventuellt. 
 
Påverkan på deskriptor och mål 
Preem släpper inte ut eller dumpar avfall i vattnet.  
 
Preem följer alla regler och konventioner som gäller för sjöfart samt tillämpar extra krav, så som för-
bud mot scrubbers etc. när bolaget befraktar fartyg. Fartyg som anlöper Helsingborg får lämna far-
tygsgenererat avfall till hamnens avfallshantering utan särskild debitering utöver den generella 
avgiften som Helsingborgs hamn tillämpar. Det är Helsingborgs Hamns AB som ansvarar för avfalls-
hanteringen i hamnen. Preem bedömer att de fartyg som trafikerar depån inte bidrar till att uppfyl-
lande av målet försvåras.  
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8.3.6 11. Undervandsstøj 

Miljömål 
11.1 Havdyr under habitatdirektivet udsættes så vidt muligt ikke for impulslyde, der medfører 
permanente høreskader (PTS). Grænseværdien for PTS vurderes i øjeblikket at være 200 og 190 dB 
re.1 uPa2s SEL for hhv. sæler og marsvin, der er de arter, hvor der foreligger mest viden. Det må dog 
forventes, at disse grænser skal revideres, efterhånden som ny viden på området bliver tilgængelig. 
Værdierne er lydeksponeringsniveauet akkumuleret over 2 timer. 
 
Miljöaspekter från Preem 
Fartygstrafik eventuellt. 
 
Påverkan på deskriptor och mål 
Ljud från fartyg när de ligger vid kaj i Helsingborg bedöms inte påverka deskriptorn och målet. 
 
Vid trafik och ankring i Öresund sprids undervattensbuller. Effekten av buller på marina djur är av 
varierande grad och sträcker sig från att djuren kan detektera ljudet, men det är för svagt för att 
orsaka en mätbar reaktion, till att djuret åsamkas en direkt fysisk skada av ljudet. Ljudnivåerna vid 
vilka de olika effekterna uppstår är artspecifika och beror även på vilken typ av ljud det är, ljudets 
frekvens och styrka samt hur länge ljudet pågår. Beroende på var fartygen trafikerar Öresund resp. 
ankrar finns viss risk för påverkan. Preems fartyg utgör dock en mycket liten del av den sammanlagda 
trafiken i Öresund. Exempelvis står Preem för mindre än 1 % av den totala fartygstrafiken i 
Helsingborgs hamn och farled även vid fullt utnyttjande av den ansökta verksamheten.   
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Bilaga 4 Kategorisering och egenskaper för bio- och avfallsbaserade oljor och fetter, inklusive sådana som klassas som avfall

Gruppbenämning Exempel på handelsnamn Ursprung REACH Avfall Avfallskod ABP (*)
Relativ 
densitet Karaktär

Biologiskt lätt-
nedbrytbar

Klassificerad 
som 
miljöfarlig Faroangivelser PBT/vPvB Brandklass Flampunkt

FAME
RME, SME, TME, UCOME, 
metylestrar

Transesterifiering av vegetabiliska och animaliska oljor och 
fetter ja nej n/a nej 0.86-0.90 Hydrofob Ja Nej Inga Nej Oklassad >100°C

Skogsråvaror RTD, TOFA, talloljefettsyra Destillation av tallolja från industriella processer ja nej n/a nej 0.90-0.95 Hydrofob

Nej, men 
biologiskt 
nedbrytbar. Nej H317 (eller inga) Nej Oklassad >150°C

Skogsråvaror TOP, talloljepitch Destillation av tallolja från industriella processer ja nej n/a nej 0.95-0.99 Hydrofob Nej Nej H317 Nej Oklassad >200°C

Skogsråvaror Lignol Modifierat lignin från industriella processer ja nej n/a nej 1.01-1.30 Hydrofob Ej fastställt Ej fastställt Ej fastställt Ej fastställt
Klass 3 eller 
oklassad >60°C

Skogsråvaror Biozin, Biocrude Vätepyrolys av skogsavfall ja nej n/a nej 0.65-0.95 Hydrofob

Nej, men 
biologiskt 
nedbrytbar. Ja

H224, H315, 
H304, H361, 
H340, H350, 
H336, H411 Nej Klass 1

Öppen 
flampunkt

Vegetabiliska oljor och 
animaliska fetter

Raps-, soja-, majs, camelinaolja, 
olive pomace och likvärdigt. Pressning och extraktion av oljefrön och liknande (1) nej n/a nej 0.90-0.95 Hydrofob Ja Nej Inga Nej Oklassad >120°C

Vegetabiliska oljor och 
animaliska fetter UCO Använda frityroljor nej ja 20 01 25 (2) 0.90-0.95 Hydrofob Ja Nej Inga Nej Oklassad >120°C

Vegetabiliska oljor och 
animaliska fetter Animal fat

Bearbetat, utsmält animaliskt fett från slakterier och 
djuruppfödare (3)

Oftast 
produkt, 
se not (4)

Om avfall:
02 02 03
02 02 99 ja 0.90-0.95 Hydrofob Ja Nej Inga Nej Oklassad >120°C

Vegetabiliska oljor och 
animaliska fetter

Mixed fatty acids, acid oils, POME, 
SBEO

Biologiska avfallsoljor från bearbetning och beredning av 
livsmedel (och organisk-kemiska anl) (6) ja

02 03 04
02 03 99
(07 06 08*) (2) 0.90-0.95 Hydrofob Ja Nej Inga Nej Oklassad >120°C

Vegetabiliska oljor och 
animaliska fetter

Mixed fatty acids, acid oils, POME, 
SBEO, fettavskiljarfett

Biologiska avfallsoljor från avfallshanteringsanläggningar och 
avloppsreningsverk (6) ja

19 02 99
19 08 09
19 08 10*
20 01 26* (2) 0.90-0.95 Hydrofob Ja

Normalt nej, 
för FA kan 
svaret vara ja Inga Nej Oklassad >120°C

Kommentarer
(*) ABP = animalisk biprodukt som hanteras enligt EG 1069/2009 och EU 142/2011.
(1) och (3). I vissa fall undantagen från REACH.
(2). UCO hanteras normalt som matavfall med EWC 20 01 25. I Sverige är matavfall ABP kat 3, dock med lättare krav.
(4). Animaliskt fett hanteras normalt inte som avfall men undantag förekommer.
(6). Vanligen inte REACH och inte produkter, men vissa råvaror kan komma att klassas som produkter när marknaden utvecklas.
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Bilaga 4 Kategorisering och egenskaper för bio- och avfallsbaserade oljor och fetter, inklusive sådana som klassas som avfall

Gruppbenämning Exempel på handelsnamn Ursprung REACH Avfall

FAME
RME, SME, TME, UCOME,
metylestrar

Transesterifiering av vegetabiliska och animaliska oljor och
fetter ja nej

Skogsråvaror RTD, TOFA, talloljefettsyra Destillation av tallolja från industriella processer ja nej
Skogsråvaror TOP, talloljepitch Destillation av tallolja från industriella processer ja nej

Skogsråvaror Lignol Modifierat lignin från industriella processer ja nej

Skogsråvaror Biozin, Biocrude Vätepyrolys av skogsavfall ja nej

Vegetabiliska oljor och
animaliska fetter

Raps-, soja-, majs, camelinaolja,
olive pomace och likvärdigt. Pressning och extraktion av oljefrön och liknande (1) nej

Vegetabiliska oljor och
animaliska fetter UCO Använda frityroljor nej ja

Vegetabiliska oljor och
animaliska fetter Animal fat

Bearbetat, utsmält animaliskt fett från slakterier och
djuruppfödare (3)

Oftast
produkt,
se not (4)

Vegetabiliska oljor och
animaliska fetter

Mixed fatty acids, acid oils,
POME, SBEO

Biologiska avfallsoljor från bearbetning och beredning av
livsmedel (och organisk-kemiska anl) (6) ja

Vegetabiliska oljor och
animaliska fetter

Mixed fatty acids, acid oils,
POME, SBEO, fettavskiljarfett

Biologiska avfallsoljor från avfallshanteringsanläggningar och
avloppsreningsverk (6) ja
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Kommentarer
(*) ABP = animalisk biprodukt som hanteras enligt EG 1069/2009 och EU 142/2011.
(1) och (3). I vissa fall undantagen från REACH.
(2). UCO hanteras normalt som matavfall med EWC 20 01 25. I Sverige är matavfall ABP kat 3, dock med lättare krav.
(4). Animaliskt fett hanteras normalt inte som avfall men undantag förekommer.
(6). Vanligen inte REACH och inte produkter, men vissa råvaror kan komma att klassas som produkter när marknaden utvecklas.
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Avfallskod ABP (*)
Relativ
densitet Karaktär

Biologiskt lätt-
nedbrytbar

Klassificerad
som
miljöfarlig Faroangivelser PBT/vPvB Brandklass

n/a nej 0.86-0.90 Hydrofob Ja Nej Inga Nej Oklassad

n/a nej 0.90-0.95 Hydrofob

Nej, men
biologiskt
nedbrytbar. Nej H317 (eller inga) Nej Oklassad

n/a nej 0.95-0.99 Hydrofob Nej Nej H317 Nej Oklassad

n/a nej 1.01-1.30 Hydrofob Ej fastställt Ej fastställt Ej fastställt Ej fastställt
Klass 3 eller
oklassad

n/a nej 0.65-0.95 Hydrofob

Nej, men
biologiskt
nedbrytbar. Ja

H224, H315,
H304, H361,
H340, H350,
H336, H411 Nej Klass 1

n/a nej 0.90-0.95 Hydrofob Ja Nej Inga Nej Oklassad

20 01 25 (2) 0.90-0.95 Hydrofob Ja Nej Inga Nej Oklassad
Om avfall:
02 02 03
02 02 99 ja 0.90-0.95 Hydrofob Ja Nej Inga Nej Oklassad
02 03 04
02 03 99
(07 06 08*) (2) 0.90-0.95 Hydrofob Ja Nej Inga Nej Oklassad
19 02 99
19 08 09
19 08 10*
20 01 26* (2) 0.90-0.95 Hydrofob Ja

Normalt nej,
för FA kan
svaret vara ja Inga Nej Oklassad

Bilaga 4 Kategorisering och egenskaper för bio- och avfallsbaserade oljor och fetter, inklusive sådana som klassas som avfall
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Flampunkt

>100°C

>150°C
>200°C

>60°C

Öppen
flampunkt

>120°C

>120°C

>120°C

>120°C

>120°C
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1 BAKGRUND
Till följd av den antropogena påverkan på klimatet har det blivit allt viktigare att hitta
klimatsmarta bränslen. Ett alternativ till diesel, som blivit allt vanligare, är hydrerad
vegetabilisk olja (HVO). HVO är baserat på restprodukter såsom animaliska fetter, skogsråvaror
och vegetabiliska oljor, och ämnet har liknande bränsleegenskaper som diesel men med en
lägre klimatpåverkan. Raffinaderiet i Göteborg kommer att tillverka HVO och för detta behövs
utökat lagringsutrymme för råvarorna. Depån i Helsingborg planeras att användas som en
feedstockdepå till raffinaderiet.

2 BIO- OCH AVFALLSBASERADE OLJOR OCH FETTER
De grupper av bio- och avfallsbaserade oljor och fetter som depån planerar att hantera i sin
verksamhet är följande:

Skogsråvaror – Råvaror från skogen som restprodukter från sågverk, pappersbruk och
massabruk. Exempel på aktuellt skogsråvaror kan vara, men begränsas inte till, TOFA (Tall Oil
Fatty Acids)/råtalldiesel (RTD), lignin, biozin och talloljepitch (TOP). I dagsläget använder
Preem råtalldiesel som råvara. Råtalldiesel raffineras från råtallolja vilket är en biprodukt från
tillverkning av pappersmassa genom sulfatprocess. Råtalldiesel är ett kemiskt ämne och
regleras därmed genom REACH-lagstiftningen.

Animaliskt fett - Animaliskt fett kommer främst från matindustrins köttförädling. Animaliskt
fett hanteras normalt inte som avfall men undantag förekommer. För animaliska biprodukter
(ABP) gäller lagen om animaliska biprodukter (ABP-lagstiftningen). Ett exempel är talg.

Vegetabiliska oljor – Råvaror från växter i form av flytande fett som framställs ur växtdelar.
Andra vegetabiliska oljor kan härstamma från olika typer fröer och nötter. Råvarorna kan vara,
men begränsas inte till, raps, soja- och majsolja. Många av de ämnen som ingår i vegetabiliska
oljor t.ex. rapsolja definieras som kemisk produkt och regleras därav genom REACH-
lagstiftningen.

I gruppen av vegetabiliska oljor ingår även avfall och restprodukter från livsmedelsindustrin.
Ett exempel är Used Cooking Oil (UCO) vilken klassas som avfall och regleras inom
avfallslagstiftningen.

2.1 AVFALLSBASERADE OLJOR

Avfallsbaserade oljor är oljor som är framställda från avfall eller restprodukter. Vissa av dom
kan fortfarande ses som ett avfall med en avfallskod medan andra kan ses som en produkt.
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Fysikaliska egenskaper hos råvarorna (typvärden)
Densitet (kg/l) Vattenlöslighet Lukt Flampunkt (°C)

Vegetabiliska oljor 0,9 - 0,97 Varierar från att vara
olöslig i vatten till
svag löslighet

Svag märkbar
eller
karaktäristisk

>110

Used Cooking Oil
(UCO)

~0,87 Ej löslig Karaktäristisk ~200

Animaliskt fett 0,91 Ej löslig Fett >270
Talg (Tallow) 0,86 – 0,89 Ej löslig Fett >270

Skogsråvara t.ex.
(RTD och TOP)

0,93 – 1,00 Varierar från att vara
olöslig i vatten till
svag löslighet

Svag
karaktäristisk

165 - 243

Råtalldiesel och vegetabiliska oljor är flytande vid normala temperaturer men är dock mer
trögflytande än diesel. Densiteten ligger mellan 0,86 – 1,0 kg/l, d v s något högre än diesel (ca
0,85 kg/l). Animaliskt fett är inte flytande vid rumstemperatur utan måste lagras i uppvärmda
cisterner för att vara flytande.

Bioråvaror såväl som fossila råvaror är så kallade UVCB (Unknown or Variable composition,
Complex reaction products or Biological materials). UVCB-ämnen består av okänd eller
varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter eller biologiskt material. De ämnen
som hanteras på depån består av en mängd olika kolkedjor med olika längder och
strukturformer. Beroende av kolkedjornas längd och form får ämnet olika egenskaper. Vid
miljöriskbedömning av fossila ämnen så görs detta genom att studera olika block av kolkedjor,
så kallad Hydrocarbon Block Method.

Då vissa av bioråvarorna faller under annan lagstiftning än REACH-förordningen finns få studier
för dessa. Vid en generell jämförelse mellan kolkedjor för bioråvaror och fossila produkter
framgår det att bioråvaror innehåller till större delen raka kedjor med både mättade och
omättade bindningar och lägre halt cykliska kolväten så som aromater och naftener. Generellt
har cykliska kolväten en större påverkan på hälsa och miljö än raka kolkedjor. Bioråvarorna
består främst av triglycerider som i sin tur är uppbyggda av fettsyror. De vegetabiliska
fettsyrorna består främst av fleromättade fettsyror och animaliska fetter av mättade fettsyror.
Fettets konsistens och viskositet beror på kolkedjornas längd men även bindningarna mellan
kolkedjorna.

3 UTSLÄPP TILL VATTEN

3.1 VATTENLÖSLIGHETEN

Vattenlösligheten för bioråvarorna är mycket låg. Animaliskt fett är enligt säkerhetsdatablad
olösligt i vatten. För rapsolja (RSO) uppskattas vattenlösligheten vara 0,1 * 10-5 mg/l. RTD och
TOP har en vattenlösligheten av 0,042 g/l respektive 0,0187 mg/l.

Trots den låga lösligheten i vatten visar Preems dokumentation för raffinaderiverksamhet
”Utredning - Lagring av bioråvara i tankar inom 600-området”, 2018-12-19 av M. Andersson,
att bioråvarorna ger upphov till större totalhalt organiskt kol i vatten jämfört med fossil råolja.
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En blandning av RTD /TCO och vatten ger resultat av 440 mg TOC per liter jämfört med en
blandning av fossil råolja och vatten som ger 65 TOC mg/liter. Se tabell nedan.

Utifrån resultatet i utredningen ovan kan slutsatser dras att mindre fraktioner av bioråvarorna
kommer lösas i vattnet, vid ett eventuellt utsläpp till vatten. De ämnen som löses i vatten är
dock mindre toxiska och mer biologiskt nedbrytbara än från fossila produkter såsom råolja,
bensin och diesel som alla är klassificerad som farliga för vattenlevande organismer. Både
diesel (50–100 mg/l) och bensin har dock högre vattenlöslighet än bioråvarorna.

3.2 NEDBRYTBARHET OCH BIOACKUMULERBARHET

Trots den låga vattenlösligheten anses de flesta ämnena vara biologiskt lättnedbrytbara och
bedöms inte vara bioackumulerande. En studie för RTD visar att ämnet är lättnedbrytbart
enligt OECD 301F med resultatet 73% bryts ner på 28 dagar. Rapsolja har visat sig ha en
biologisk nedbrytbarhet på 90 % på 28 dygn. TOP bryts ner 36% efter 28 dagar och anses
därmed inte vara lätt nedbrytbart.

3.3 EKOTOXICITET OCH PÅVERKAN PÅ VATTENLEVANDE ORGANISMER

Ingen av RTD, TOP, RSO, fett eller UCO är klassificerade som farliga för vattenlevande
organismer. Säkerhetsdatabladen anger att det inte finns några kända toxiska effekter.
För RTD och TOP finns korttidsstudier som visar resultat av LL50/EL50 (low level/Effect level)
på över 100 mg/l för fisk och alger. Några data från långtidsstudier finns i dagsläget inte att
tillgå. Ett problem med ekotoxikologiska studier av ämnen med låg vattenlöslighet är att ämnet
inte löser sig i vattenfasen utan är separerad även under försöket. Därav kan resultaten vara
missvisande.

Ingen av bioråvarorna innehåller ämnen som klassificeras som PBT-ämnen (persistenta,
bioackumulerande, toxiska) eller vPvB- ämnen (mycket persistenta, mycket
bioackumulerande).

Trots låg toxicitet för vattenlevande organismer kan bioråvarorna ha negativ påverkan på
vattenlevande djur såsom fisk och fågel på grund av dess fysikaliska egenskaper. Oljor med låg
viskositet kan vid ett utsläpp till vatten lägga sig som en film på vattenytan och transporteras
långt med vindar och strömmar. Då bioråvarorna har liknande fysikaliska egenskaper som
petroleumbaserad olja kan den potentiellt ha betydande påverkan på fåglar, då olja klibbar
samman fåglars fjäderskrud vilket gör att fjädrarnas vattenavstötande egenskaper minskar.
Oljan reducerar även vattnets syresättning.
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4 UTSLÄPP TILL MARK

4.1 RÖRLIGHET I MARK

På grund av ämnenas fysikaliska egenskaper såsom hög densitet, låg vattenlöslighet och hög
adsorption är mobiliteten i jord sannolikt låg. Enligt riskbedömning gjord av European Foood
Safety Authority (EFSA) har rapsolja och andra oljefettsyreestrar en log Koc 10, vilket visar på
hög adsorption till jord. Enligt säkerhetsdatablad för TOP och RTD har ämnena låg rörlighet i
mark.

Då bioråvarorna har låg rörlighet i marken, bedöms risken för att ämnena ska förorena
grundvatten vara liten.

4.2 NEDBRYTBARHET I MARK

Bioråvarorna är biologiskt lättnedbrytbara. De flesta studierna är gjorda i vatten.
Nedbrytbarheten i mark bör dock vara ännu högre då tillgången till syre är större och så även
tillgänglighet för mikroorganismer. FN:s organ EFSA:s utvärdering av rapsolja, EFSA Journal
2013;11 (1):3058, beskriver rapsolja som lättnedbrytbar. Mikroorganismer bryter ner ämnet
genom hydrolys av triglycerider till fettsyror under aeroba förhållanden. Fettsyrorna bryts ner
genom betaoxidation till kortare förgrenade kolväten (C24 till C5). Vegetabiliska oljor och
animaliska fetter består av omättade kolväten och är mer mottagliga för oxidativ nedbrytning,
vilket är en fördel ur miljöperspektiv (Christensen and McCormick, Long-term storage stability
of biodiesel and biodiesel blends, 2014). Försök utförda av SMP, Svensk Maskinprovning,
visade att biologiska oljor bryts ner snabbare i mark än mineraloljor. Efter ett år fanns 24% av
mineraloljan kvar i jämförelse med biologiska oljor där endast 10% fanns kvar.

4.3 TOXICITET

Som beskrivet i avsnittet ovan uppvisar tester på akvatiska organismer låg toxicitet för
bioråvarorna. Det finns mycket få studier för marklevande organismer och andra terrestra
organismer. Rapsolja har dock testats på mask med låg toxicitet som resultat (LD50 448,95 mg
aktiv substans/kg jord).

Påverkan på marklevande organismer kan teoretiskt även ske på grund av dess fysikaliska
egenskaper. Oljefilm som täcker växter och djur kan påverka andningsförmågan hos dessa.

5 RISK FÖR UTSLÄPP TILL MARK OCH VATTEN OCH
SANERING

Enligt Preems egen riskbedömning är risken för läckage liten, men om läckage av olika storlek
kunna uppstå bland annat på grund av haveri i flänsförband eller ventil, överfyllnad av tank,
korrosion eller yttre påverkan som sabotage.

Preems cisterner på depån i Helsingborg är omgivna av hårdgjord yta och är invallade. Detta
medför att ett eventuellt läckage innanför invallningen samlas upp och kan omhändertas. Vid
ett utsläpp är det primära valet att nyttja sugbil för att omhänderta utsläppet.
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Om utsläpp sker utanför invallning ska läckaget stoppas så snart som möjligt. Därefter vidtas
åtgärder för att minska eventuell miljöpåverkan genom att begränsa spridning av utsläppet.
Detta görs genom att valla in eller adsorbera utsläppet med sand, jord eller annat obrännbart
material. Enligt information i säkerhetsdatablad ska avloppssystem och dagvattennät skyddas.

5.1 SANERINGSÅTGÄRDER

Vissa bioråvaror varmhålls vid lagring, t.ex. RTD vid 40 °C och animaliskt fett vid 60 °C. Vid ett
eventuellt utsläpp är det därför troligt att varm råvara läcker ut. Gemensamt för alla
bioråvaror är att de bedöms ha låg rörlighet i mark på grund av låg viskositet och hög
adsorption. Varm råvara är dock betydligt rörligare, exempelvis är viskositeten för råtalldiesel
110 mm2/s vid 20 °C och minskar till 44,1 mm2/s vid 40 °C. Vid ett utsläpp förväntas råvarornas
viskositet minska och därmed rörligheten då omgivningen har lägre temperatur. Teoretisk bör
därför inte råvarorna spridas långt i omgivande mark.

Vid utsläpp till mark är det viktigt att sanera utsläppet. Sanering kan ske på plats (in situ-
sanering) alternativt genom att avlägsna kontaminerad jord. Om ett utsläpp når ytvattnet ska
spridningen begränsas omgående med länsar då oljefilmen annars kan spridas långt och ha en
negativ påverkan på främst fågel. Vid ett utsläpp till vatten finns risk att bioråvarorna och
främst de animaliska fetterna klumpar ihop och sjunker till botten. Dimensionerna av
åtgärderna får anpassas efter utsläppens mängder. Mindre mängder samlas ihop manuellt av
dykare och större mängder sugmuddras då man pumpar upp bottensediment till land.

6 UTSLÄPP TILL LUFT
Lukt från animaliska fetter beskrivs i säkerhetsdatabladen som ”karaktäristisk” eller ”lukt av
fett”. Lukt från RTD beskrivs som ”svag” och för RSO och UCO som ”märkbar, svag eller
karaktäristisk”.

Bioråvarorna är inte flyktiga och därav inte lika benägna att sprida lukt. Ångtrycket hos
bioråvarorna är betydligt lägre än för många fossila produkter. Rapsolja har ett beräknat
ångtryck av 1.33 *10-18 Pa, råtalldiesel 0,004 Pa och diesel <1 kPa vid 40 °C.

Tankar för lagring av bioråvara har delvis försetts eller kommer att förses med flytande tak.
Det flytande taket bidrar till att minska korrosion, minskad värmeförlust och att minimera
luktstörningar.

7 HÄLSORISKER
Ingen av bioråvarorna är klassificerade med avseende på hälsorisker.

Toxicitetsstudier för RTD och RSO visar på mycket låg toxicitet, oral LD50 (råtta) >2000 mg/kg
(RTD) och >5000 mg/kg (RSO) och dermal LD50 (råtta) >2000 mg/kg (RTD) och LD50 (kanin)
5000 mg/kg (RSO). Animaliska fetter har inga kända toxiska effekter och är inte klassificerade
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enligt CLP. Animaliska fetter definieras som en ABP och är inte utvärderade enligt REACH.
Regler i ABP-lagstiftning syftar till att reglera risk för smitta från ABP såsom animaliska fetter.

Dock finns viss risk för brännskador vid exponering vid lagring eller transport av fetterna, då de
måste lagras vid en temperatur av ca 60 ⁰C.

8 BRANDRISK
Alla bioråvaror har flampunkt över 110 ⁰C och klassificeras ej som brandfarliga. Exempel på
flampunkter hos bioråvaror är råtalldiesel >165 ⁰C (±15⁰C), tall oil pitch 243 ⁰C, animaliska
fetter >270 ⁰C och Used Cooking Oil 200 ⁰C. Bioråvaror lagras i temperaturspannet mellan 20 –
60 ⁰C.

Vid förbränning av bioråvarorna bildas koldioxid. Det finns även risk för bildandet av toxiska
gaser (NOx, SOx och COx). Bioråvarorna anses stabila och innehåller inte heller några explosiva
eller oxiderande ämnen.

9 KONSEKVENSER FRÅN TIDIGARE UTSLÄPP AV
BIORÅVAROR

Vid utsläpp av skogsråvaror med liknande fysikaliska egenskaper i Söderhamn 2011
bekräftades akut påverkan på fåglar och vattenlevande organismer. Vid utsläppet läckte en
stor mängd, ca 800 000 liter varm råvara ut i Östersjön pga. läckage i oljecistern. Skogsråvaran
lade sig som en film på vattenytan vilket resulterade i påverkan på fågel och vattenlevande
organismer. Tyngre fraktioner av skogsråvaran sjönk ner till botten. Vid bygg- och
miljönämndens inventering, fyra år efter sanering, visar det sig att det inte längre finns några
bekräftade skador på naturen. Det återfinns dock fläckar på botten där skogsråvaran finns
kvar.

Utsläpp av vegetabilisk olja har uppmärksamts i media bland annat i Pjältån utanför
Norrköping och i Sisjön utanför Göteborg. I dessa fall har den vegetabiliska oljan lagt sig som
en hinna på vattenytan. Åtgärder som länsar har använts för att stoppa spridningen av oljan.

10 BEDÖMNING OCH SAMMANFATTNING
Vegetabiliska- och animaliska oljor samt råtalldiesel har låg rörlighet i mark, är ofta lätt
nedbrytbara och uppvisar låg toxicitet. Den största risken vid ett utsläpp i vatten förväntas
komma genom dess fysikaliska egenskaper då bioråvaror liksom petroleumbaserade oljor
lägger sig som en film på vattenytan och därigenom kan spridas långt med vattenströmmar.
Oljan har negativ påverkan på fåglars fjäderdräkt och kan även reducera syreutbytet vid
vattenytan.

På grund av den låga vattenlösligheten samt att bioråvarorna ofta är lättnedbrytbara och visar
låg toxicitet bör detta betyda låg risk för vattenlevande organismer.
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Vid ett utsläpp är det primära valet att nyttja sugbil för att omhänderta utsläppet. Eventuella
utsläpp i mark och vatten saneras.

Bioråvarorna är stabila och klassas ej som brandfarliga. Lukt från bioråvarorna beskrivs som
”karaktäristiska”, ”fett”, ”svag, märkbar”. Då ämnena inte är flyktiga bör luktstörningar vara
begränsade.
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Riskfraser och skyddsfraser, sammanställning

Ämne/CAS-nummer Klassificering
H-fraser
(riskfraser)

Beskrivning
av riskfraser

P-fraser
(skyddsfraser)

Beskrivning av P-
fraser/skyddsfraser

Råtalldiesel (RTD)
CAS-nummer:
8002-26-4

Ej
klassificerad

Ej
klassificerad

Tall oil Pitch
CAS-nummer:
8016-81-7

Ej
klassificerad

Ej
klassificerad

RSO
CAS-nummer:
8002-13-9

Ej
klassificerad

Ej
klassificerad

Animaliskt fett
CAS-nummer finns ej

Ej
klassificerad

P102

P210

 P270

Håll utom räckhåll
för barn

Håll borta från
värme, gnistor,
öppen eld och
varma ytor

Ät, drick eller rök
inte vid användning
av produkten

Tallow (talg)
CAS-nummer:
61789-97-7

Ej
klassificerad

P210 Håll borta från
värme, gnistor,
öppen eld och
varma ytor

Used Cooking Oil
(UCO)
CAS-nummer finns ej

Ej
klassificerad

Ej
klassificerad

11 REFERENSER
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PREEM AB - TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR 
HELSINGBORGSDEPÅΝ, BULLER 

1   INTRODUKTION: 

Preem söker nytt tillstånd för depåverksamheten i Helsingborg. Anledningen till att ett nytt 

tillstånd behövs är den pågående omställningen från fossila till förnybara drivmedel. För depån 

innebär det att nya råvaror behöver kunna lagras samt lastas in och ut. 

2   PREEMS BULLERVILLKOR: 

Buller från verksamheten får som riktvärde inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus 

vid bostäder än 50 dBA dagtid (kl. 7-18) vardagar, 40 dBA nattetid (kl. 22-7) samtliga dygn och 45 

dBA övrig tid. Om hörbara tonkomponenter och/eIIer impulsartat ljud förekommer ska den 

tillåtna ljudnivån sänkas med 5 dBA-enheter. Momentana ljud får som riktvärde nattetid  

(kl. 22-7) uppgå till högst 50 dBA. 

3   INFO FRÅN TIDIGARE UTREDNINGAR: 

Enligt info från Preem har alla deras depåer jämförbara externbullerkällor. Eftersom det har varit 

svårt att hitta ett bra mättillfälle i mars för närfältsmätningar i Helsingborg har följande data 

använts som underlag för bullerberäkningarna: 

1. Bullermätningar på bullerkällor på Preems depå i Karlshamn utförda av IMI Energi &
VVS Utveckling AB i 2016.
2. Källdata för bullerkällor av en typisk depå hämtat från Efterklangs upplagda
källdatabas med egna bullermätningar.
3. Kartmaterial från Metria.

4   EFTERKLANGS BULLERBERÄKNINGAR: 

En beräkningsmodell är byggd för hela depån inklusive omgivande bebyggelse. Beräkningarna är 

baserade på en gemensam nordisk modell för beräkning av externt industribuller, DAL32 (ref /1/ 

Kragh J, Andersen B, Jacobsen J: ”Environment noise from industrial plants. General prediction 

Bilaga 6
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method.” Lydtekniskt laboratorium, report nr 32, Lyngby, Danmark 1982).  

Beräkningarna genomförs i oktavband och avser ett s.k. ”medvindsfall”, dvs. vindriktning från 

källa till mottagare. Som hjälpmedel har datorprogrammet Predictor ver. 8.1, där ovanstående 

beräkningsmodell ingår, använts.  

4.1   BULLERKÄLLOR 

De bullerkällorna som har använts i modellen och deras ljudeffektnivåer (Lw) redovisas nedan. 

Pump 1 : 90 dBA 

Pump 2 : 88 dBA 

Lastbil : 85 dBA 

Fartyg i kaj : 97 dBA 

Slang bilsida : 75 dBA  

Slang släpsida : 77 dBA 

Slang silosida: 75 dBA 

Slang fartygssida: 78 dBA 

4.2   BERÄKNINGSRESULTAT 

De beräknade ljudnivåerna redovisas i form av en bullerkarta, se figur 1 nedan. 

 
Figur 1. Preem Depå Helsingborg - Bullerkarta 
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Beräkningsresultatet visar att Preem underskrider sitt bullervillkor med marginal både i dagsläget 

och i framtiden (se Kapitel 5 - Kommentarer nedan). 

Beräkningsresultatet visar också att man förväntas uppfylla motsvarande riktvärde avseende 

maxnivå nattetid, 50 dBA. 

5   KOMMENTARER: 

Eftersom det inte blir nya kajer eller ny väg till depån (de befintliga kommer fortsätta användas) 

kommer det bara bli några fler bullertillfällen med likadana ljudnivåer. Enligt info från Preem tar 

dem emot ca 1 fartyg per vecka i dagsläget och det kommer att bli ca 2 fartyg per vecka i 

framtiden dock inte samtidigt eftersom bara en kaj används. 
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Intern plan för räddningsinsatser 
Preem depå Helsingborg 

1. Innehållsförteckning 
2. Intern plan för räddningsinsatser 
3. Larmlista 
4. Instruktion för kommunikation och rapportering 
5. Åtgärdslistor vid nödläge och larm 
6. Utrymningsplan 
7. Cisternregister och insatsplaner 
8. Fördelning av arbetsuppgifter vid händelse Preem 

depå Helsingborg 

7 - Cisternregister  sekretessklassat och hanteras separat
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PREEM AB 
 

Depå Helsingborg 
 
 

INTERN PLAN FÖR 
RÄDDNINGSINSATSER 
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VÄGLEDNING VID INCIDENT PREEM depå Helsingborg 

 
 Denna vägledning är det första dokumentet som personal på Preems depå i 
Helsingborg skall använda sig av för att på bästa sätt hantera en allvarlig incident eller 
olycka inom oljehamnen. 

 
 
Vid larm till räddningstjänst ska alltid larmnummer 112 användas. Vid kontakt med 
112 lämna alltid följande information: 

 

 
 

 

  

Fråga Informationsgång Svarsexempel 
Vem är du? Ange ditt namn  XXXXXXX 

 Vilket företag ringer du ifrån? 
Preem AB, Depå Helsingborg, 
oljehamnen, i Helsingborg 

 Adress? Oljehamnsleden 59, Helsingborg 

 Var du befinner dig? 
Jag befinner mig på 
cisternområde … 

 Telefonnummer till dig? Nr. XXXXXXX 
   
Vad har 
hänt? Informera om händelsen 

Det brinner i en cistern, cistern 
101som innehåller bensin. 

 Är någon skadad? Nej, ingen är skadad. 

 
Risk för utsläpp eller excellering 
av brand? 

Ja, cisternen bredvid är 
påverkad, även den en klass 1 
cistern. 

   

Övrigt Vad gör du 

Om inte akut fara för liv/hälsa 
föreligger, stanna kvar på 
platsen och invänta 
räddningstjänsten. 

  

Larmar enligt depåns larmlista 
och skriver ut en 
volym/innehålls lista från 
tankmaster. 
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1 Inledning 

I enlighet med lagen om skydd mot olyckor (1999:381) och de åtgärdskrav 
som gäller för att förebygga och begränsa följderna av en allvarlig 
kemikalieolycka, har Preem tagit fram denna interna plan för 
räddningsinsatser. Planen följer de anvisningar som finns i bilaga 1 i 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, MSBFS 
2015:8. 
 
I nedanstående text beskrivs Preems interna plan för räddningsinsatser. Planens 
innehåll bygger, utöver lagkrav, på praxis inom branschen, Preems rutiner, 
bolagets kännedom om lokala förutsättningar samt förutsägbara 
olyckshändelser som har identifierats i riskanalyser och säkerhetsrapport. I 
bilagor (flikar) beskrivs mera detaljerat åtgärder vid olyckshändelser, befintliga 
säkerhetsanordningar och varningssystem, rutiner för alarmering, samverkan 
med kommunens räddningstjänst samt hur utbildning av personal och övning 
av planen utförs.  

2 Befogenhet att initiera och samordna 
räddningsinsatser 

Befogenhet att initiera de räddningsinsatser som Preem AB svarar för inom 
Helsingborgs Oljeterminal har depåchef eller dennes ställföreträdare. 

Jan Svensson, depåchef,  070 – 450 21 51 

Wiveka Liljehjärta, stf depåchef,  070 - 450 78 28 

Vid deras frånvaro har övrig personal befogenhet att initiera och larma. 
Depåchef eller dennes ställföreträdare har befogenhet att leda de 
räddningsinsatser som Preem AB svarar för i Helsingborgs Oljehamn. All 
personal på depån har genomgått utbildning som föreståndare förbrandfarliga 
varor.  

3 Ansvar för kontakt med kommunen vid upprättande 
av plan för räddningsinsatser 

Depåchefen ansvarar för kontakten med kommunen i fråga om upprättandet av 
plan för räddningsinsatser enligt förordningen (SFS 2003:789) om skydd mot 
olyckor. 
 
Denna plan ska kompletteras vid förändringar i verksamheten eller anläggningen 
som påverkar planen. Vidare ska planen uppdateras minst vart tredje år. Ny 
utgåva av planen ska utöver till Räddningstjänsten även sändas till Länsstyrelsen 
Skåne samt till Miljökontoret i Helsingborg. Se flik 2 för kontaktvägar. 
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4 Varningssystem på depån samt alarmering inom 
oljehamnen och till räddningstjänsten 

Inträffar en olycka inom oljehamnen finns rutiner för hur myndigheter larmas, 
se flik 2. En eventuell räddningsinsats kommer att ledas av en räddningsledare 
från räddningstjänsten. Utöver automatiska system för att upptäcka olyckor, 
sker rondering på oljehamnsområdet av både intern och extern personal. 
Oavsett var en olycka eller utsläpp upptäcks, larmas bolagens jourberedskap.  

Bedömer räddningsledaren att allmänheten måste varnas akut, aktiveras 
signalen viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Signalen varar i 7 
sekunder följt av 14 sekunders tystnad. Signalen provas den första helgfria 
måndagen i mars, juni, september och december klockan 15:00.  
 

Varningssystem på depån 

Brandlarm 
Automatiska brandlarm finns installerade på lastöar (flamdetektorer som också 
aktiverar automatisk skumsläckcentral), i kontorsbyggnaden (rökdetektorer), i 
elrum, i verkstäder, i pumprum, i lagerlokaler, i depålaboratorium, i 
chaufförsinloggningen och på gasåtervinningsanläggning (flamdetektor och 
CO-larm). Larmen kan även utlösas manuellt med hjälp av larmknapp märkt 
”Brandlarm” utanför chaufförernas inloggningsterminal och i entrén till 
depåkontoret. På skumcentral finns även möjlighet att manuellt aktivera 
lastöarnas skumsläckanläggning via startknapp på enhet märkt ”Manuell start 
skumsprinkler” 
 
Vid utlöst brandlarm i anläggningen går larm till SOS larmcentral, som 
förutom att larma räddningstjänsten även kontaktar depåoperatör med 
beredskap via telefon. Detta gäller även för utlöst brandlarm på kontor. Rutiner 
för brandlarm finns i flik 3. 

Gaslarm för installerade gasvarnare inom depåområde 
Automatiskt gaslarm finns installerat i invallningar, på bilutlastningen, vid 
pumpar samt på några riskplatser inom depåområdet. Totalt finns 16 
gasdetektorer installerade inom depåområdet.  Gaslarmet aktiveras redan vid 
låga gaskoncentrationer. 

B-larm är ett observationslarm som anger att koncentrationen är över 20 % LEL 
(Lower Explosion Limit). Depån nödstoppas inte men larm går till depåns 
beredskapstelefon samt larmar på depåkontoret. 

A-larm anger att koncentrationen är över 40 % LEL. Depån nödstoppas och larm 
går till Securitas och depåns beredskapstelefon samt larmar på depåkontor.  
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Om behov finns rings Räddningstjänsten in via SOS larmcentral. Rutiner för 
gaslarm finns i flik 3. 
 

Nivålarm för cisterner 
Samtliga cisterner har utrustning för nivåmätning och är uppkopplade mot ett 
övervakningssystem. I detta system ingår larm för hög nivå samt hög-hög nivå. 
Syftet med larmen är att minimera risken för överfyllnad av en cistern vid 
lossning av fartyg eller vid överpumpning mellan cisterner. Det finns även ett 
fast högnivålarm på cisterner >100m3 som är oberoende av 
nivåmätningssystemet. Lågnivålarm finns på bensincisternerna för att undvika 
att ställa flytande tak på cisternbotten. Samtliga nivålarm indikeras med  
akustisk signal på kontoret och med starkt tjutande sirén på depåområdet. 
Högnivålarm är kopplat till Securitas och depåberedskap.  Rutiner för nivålarm 
finns i flik 3. 

Larm från oljeavskiljare 
Oljeavskiljarna på Preems depåområden är av gravimetrisk typ och är försedda 
med givare som larmar för hög oljenivå i avskiljaren. Larmen initierar optiskt 
larm på kontoret.  
 
Hamnens reningsanläggning är försedd med larm för hög oljenivå. Detta är 
kopplat till akustiskt och optiskt larm utvändigt på reningsanläggningen. Preem 
kontaktar hamnen om larmet utlöses när hamnens personal inte är på plats. 
Rutiner för larm från oljeavskiljare finns i flik 3. 

Larm från VRU 
A-larm som stoppar gasåtervinningsanläggningen (VRU), nödstoppar även 
depån så att utlastning m.m. inte kan ske. A-larm utlöses av felaktiga nivåer i 
VRU, hotspots eller om det finns risk att anläggningen inte kan ta tillbaka 
gaserna. Larmet är kopplat till beredskapstelefonen , optiskt i kontoret och 
optiskt och aukustiskt på depåområdet. Rutiner för A-larm VRU finns i flik 3. 
 
B-larm är observationslarm som indikerar att någon del av anläggningens 
utrustning avviker från normalt driftläge. Avvikelser som genererar B-larm 
påverkar inte anläggningens säkerhet. B-larm visas endast på skärm i kontors-
byggnaden. 
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5 Åtgärder vid larm och olyckor  

Åtgärder vid larm beskrivs under flik 3 
 
Åtgärder som skall vidtas vid händelser som kan orsaka personskada, utsläpp 
och/eller brand redovisas i försättsblad till denna plan samt i flik 2 och 3. 
Redovisningen omfattar:  
 

• Mindre händelser som inte bedöms leda till allvarlig kemikalieolycka  
• Händelser som skulle kunna eskalera till en allvarlig kemikalieolycka  
• Händelser som direkt är att betrakta som allvarlig kemikalieolycka 

 
Preem har valt detta upplägg för att depån ska ha en samlad nödlägesplan. I 
flik 2 och 3 ingår även instruktioner till personal vid brand, personskada och 
utsläpp. 
 
Följande huvudtyper av olyckor har identifierats i riskanalys och 
säkerhetsrapport: 
 

• Utsläpp av petroleumprodukter inom depån1, brand uppstår inte:  
o Bilutlastning 
o Cisternområde (cistern, rörledning, ventil, fläns, pumprum, 

pumpplattor m.m.) 
o VRU 
o Kaj vid fartygslossning 

 
• Brand inom depån: 

o Bilutlastning 
o Cisternområde (i eller vid cistern, rörledning, ventil, fläns, 

pumprum, pumpplattor m.m.) 
o VRU 
o Kaj vid fartygslossning  
o Byggnader (kontor, verkstad, pumprum, lager m.m.) 

 
Dessa olyckor bedöms inte medföra personskador på människor som vistas 
utanför anläggningen. Däremot kan rökspridning från brand medföra obehag 
för människor som vistas i vindriktningen. Förorenat släckvatten och utsläpp 
av petroleumprodukter och kemikalier kan orsaka skador i miljön. 
Vid normal drift är depån bemannad med upp till 4 personer. Utanför ordinarie 
arbetstid finns jourberedskap där en ur personalstyrkan är anträffbar per telefon 
och kan komma in till depån vid nödläge.  
 
Ansvarsuppgifter för personalgrupperna vid beredskap och nödläge anges i 

instruktion –    
 Nödlägesorganisation – se flik 2. 

 
1 Olyckor som innebär t.ex. utsläpp av petroleumprodukt från fartyg faller under hamnens beredskapsplan. 
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6 Säkerhetsutrustning och tillgängliga resurser 

Vid Preems anläggningar i Helsingborgs Oljehamn finns nedanstående 
säkerhetsanordningar och resurser.  

 
• Skumsprinkler bilutlastningsplats 
• Handbrandsläckare 
• Brandposter 
• Brandfiltar 
• Skumaggregat med slang 
• Nödstopp för pumpar och cisternventiler 
• Branddetektorer på kontor samt vid vissa anläggningsdelar som 

genererar larm till SOS larmcentral 
• Gasvarnare 

 
Övriga resurser utgörs av:  
 

• Preems beredskapspersonal 
• Inom hamnen finns länsor att tillgå i händelse av ett oljeutsläpp från 

fartyg eller från land till hamnbassängen. Vid behov av oljeläns 
kontaktas Helsingborgs hamn eller SOS Alarm. Enhet från Samverkan 
Sjö2 som är närmst, rycker då ut.  

• Vid depåns bilutlastningsplatser finns saneringsutrustning att tillgå för 
att omhänderta eventuellt spill av produkt. Saneringen kan påbörjas 
omgående med undantag för bensinspill då skumbegjutning görs först. 

• Arbete med brandbekämpning vid  storskalig brand, utförs av 
Släckmedels- centralen AB (SMC) i samråd med räddningstjänsten. 
Från det att SMC har larmats av räddningstjänsten tar det ca 2,5 h till 
släckinsats startar på depån. 

• Vid  mindre brand på depån utförs släckningen av Preems personal, 
förare, entreprenör eller Räddningstjänsten, beroende på omfattning 
o.s.v. Räddningstjänstens inställelsetid till depån är ca 10 min. 

 

7 Samverkan med kommunens räddningstjänst vid en 
olycka 

En eventuell räddningsinsats kommer att ledas av en räddningsledare från 
Räddningstjänsten Helsingborg.  

Som ett led i det förebyggande arbetet hålls möte en gång om året i 
Helsingborgs Oljehamns samarbetskommitté där även Räddningstjänsten 
deltager.  

 
2 Samverkan Sjö är ett samarbete mellan Kustbevakningen, Sjöfartsveket/lotsarna, RSNV och 
Sjöräddningssällskapet. 
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Vid en olycka på Preems depå samverkar depåns personal med kommunens 
Räddningstjänst. När Räddningstjänsten har nått depån övergår ansvaret för 
insatsen till Räddningstjänstens räddningsledare. Depåns personal bistår 
räddningsledaren med information om olyckan, anläggningen och övriga 
uppgifter som efterfrågas av räddningsledningen. Räddningstjänsten beslutar 
om SMC (Släckmedelscentralen) skall kallas in.  

8 Utbildning av personal och övningar 

Utbildning 

Utbildningsplan 
Samtliga depåanställda ingår i ”Preem-LMS” (Learning Management System). 
Alla säkerhetsrelaterade utbildningar och övningar läggs upp för varje 
medarbetare med frekvens och om den är obligatorisk. I systemet registreras 
när en utbildning eller övning har utförts. Man har också kontroll på när ny 
eller återkommande utbildning skall genomföras nästa gång. 

Säkerhetsutbildning 
I LMS finns Preem depås specifika web-baserade säkerhetsutbildning som 
krävs för att arbeta på depån. Här beskrivs vilka risker som finns, de 
säkerhetsregler som gäller på depån och hur man ska agera om något inträffar. 
Säkerhetsutbildningen är även obligatorisk för entreprenörer och 
tankbilschaufförer. Utbildningen utförs en gång om året.  
Besökare på depån ska också genomgå en kort säkerhetsutbildning. 

Brandutbildning 
Personalen genomgår brandutbildning externt minst vart annat år enligt depåns 
utbildningsplan. Utgångsläget för innehållet i utbildningen är SPBI3:s 
rekommendationer för branschen. Depåns medarbetare i Helsingborg utför 
denna utbildning hos Brandorama i Räddningstjänstens regi. Utbildningen 
omfattar både teori och praktiska övningar under ca en halvdag. 
Tankbilschaufförer utför också en brandövning varje år, antingen gemensamt 
med depåpersonalen eller på annat sätt. 
 
Entreprenörer ska ha genomgått utbildning i ”Heta arbeten”, och inneha giltigt 
certifikat, om de ska utföra sådana arbeten på depån. 
 
Depåpersonalens utbildningsbehov i övrigt avseende arbetsmiljö, miljö och 
säkerhet kartläggs och genomförs enligt Preems rutiner för 
kompetensutveckling och utvärderingssamtal samt Depådrifts 
utbildningsregister (Preem-LMS). 

 
3 SPBI - Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet – en branschorganisation för drivmedel-
, bränsle-, bitumen-, och smörjmedelsektorerna i Sverige 
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Övningar 

Samverkansövningar 
Preem genomför kontinuerligt övningar i samarbete med Räddningstjänsten. 
Övningarna kan bestå av olika typer av olyckor som övas i större eller mindre 
omfattning. Övningen kan bestå av storskalig släckövning (större släckinsats 
via Släckmedelscentralen - SMC) eller storskaligt utsläpp. Länsövningar skall 
utföras i samarbete med Helsingborgs hamn minst vart tredje år och länsor ska 
då läggas ut inom oljehamnen. 
 
 Mindre övningar baserade på utsläpp, utrymning eller brandscenario utförs 
också. Övningarna genomförs med räddningstjänstens eller SMC insatsplan 
som grund och planeras och följs upp i samarbete med dessa organisationer.  
 
Övning i större släckinsats med SMC genomförs var tredje år.  
 
Utrymningsövningar genomförs lokalt inom oljehamnen. Räddningstjänsten 
medverkar inte i dessa.  

Interna övningar 
All depåpersonal övar den interna planen för räddningsinsatser minst var tredje 
år. Övningen är utformad som en ”table top”-seminarieövning där gruppen 
utifrån olika scenarier får lösa en situation. Övningen är lärarledd där 
övningsledningen kontinuerligt under övningen förändrar situationen med fler 
inspel som måste tas om hand av gruppen. Övningen tar 6-8 timmar beroende 
på gruppens sammansättning och hur man löser givna situationer. Preems 
Safety-avdelning ansvarar för denna övning och den ligger som en 
återkommande aktivitet i Preems LMS-system.  
 
Utöver övningen som är beskriven ovan övar all depåpersonal den interna 
planen för räddningsinsatser internt på depån. Då är det depåchefen som 
ansvarar för upplägget. Olika scenarier tas fram gemensamt med övrig 
depåpersonal och övas. Övningen dokumenteras i en rapport som läggs in i 
Preems avvikelsesystem Synergi, där även eventuella åtgärdsförslag utifrån 
övningen läggs in för utredning och uppföljning. 
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Nöd – Larmlista Helsingborg 

Kontakter i händelse av skada eller skaderisk på person, miljö eller egendom. 

 
 

RÄDDA PERSON - LARMA - BEGRÄNSA SKADAN 

  

Funktion Händelse Telefon 

AMBULANS 
BRANDKÅR 
POLIS 

  LARM 112 

Depåpersonal + Övriga   

Depåberedskapen Alla händelser 0727 - 24 31 81 

Jan Svensson Alla händelser 0704 – 50 21 51 
Wiveka Liljehjärta Alla händelser 0704 - 50 78 28 
Lars Parad Alla Händelser 0705 - 00 46 69 

Jonas Nerme Alla Händelser 0702 – 83 41 95 

Reningsverk Produkt i spillvattenavlopp   042 - 10 50 00 

Securitas Inbrott 0104 - 70 10 00 

Hamnförvaltning Utsläpp i hamnbassäng 
Eller större till OFA 

0705 – 58 00 59 

ODEC Tankstorage 
AB 

Utsläpp/brand som kan påverka dem   031 - 64 75 94 
0730 - 92 09 00 

Logicator AB Utsläpp/brand som kan påverka dem 0703 - 48 34 34 

Nordic Storage AB Utsläpp/brand som kan påverka dem   040 - 29 88 50 

Helsingborgs 
Gränskontroll- 
station 

Utsläpp/brand som kan påverka dem   042 - 32 65 36 
0709 - 24 56 95 

Page 94 of 301



 

Nöd - Larmlista Helsingborg Godkänd datum: 2021-04-22 
Dokument-ID: PREEMLS-237152714-864 Sid 2 av 2 
 Utskriftsdatum: 2021-04-28 

 

 

Organisation/ 
Funktion 

Kontaktperson Telefon E-post 

Polisen Polisen 0771 - 14 14 00  
Miljökontoret    042 - 10 50 00 

 
  

 

Räddningstjänst Helsingborg Räddningstjänsten  0102 - 19 00 00  
Kustbevakningen  
(Oljebekämpning) 

 0776 - 70 70 00 
 
 

 

Länsstyrelsen Skåne Miljöavdelningen 0102 - 24 10 00 
(kontorstid) 
 

skane@lansstyrelsen.se 

Söderlindhs AB (sugbil)    042 - 20 70 59  
SUEZ Recycling AB (sugbil)    042 - 25 15 40  
Arbetsmiljöverket  0107 - 30 90 00 

(Kontorstid) 
   08 - 737 15 55 
(Jour) 

 

Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 
(MSB) 

Handläggare 0771- 24 02 40 
(Kontorstid) 

 

MSB Tjänsteman i 
beredskap (TIB) 

  054 - 15 01 50  
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Kommunikation med myndigheter 

Syfte 

Instruktionen beskriver rutiner för kommunikation med myndigheter för depåerna avse-ende 
rapportering av tillbud (incident), driftstörning, haveri eller olycka som har orsakat eller 
skulle kunna orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
Rapporteringskrav finns i miljöbalken, förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll, 
”Seveso-lagstiftningen”, lagen om skydd mot olyckor (LSO) med tillhörande förordning, 
förordningen om brandfarliga och explosiva varor, samt i arbetsmiljölagstiftningen. 

Instruktionen skall också beskriva hur depåerna ska tillhandahålla information till 
allmänheten rörande verksamheten och dess risker, i enlighet med lagen om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.    

Omfattning 

Instruktionen omfattar alla händelser som inträffar inne på ett område som Preem råder över 
(se Arbetsmiljölagen 3 kap § 7d), som involverar utrustning som Preem äger, eller som 
drabbat Preemanställd person i samband med utförande av arbete. 

Ansvar 

Depåchefen (vid dennes frånvaro stf depåchef) ansvarar för den inledande rapporteringen av 
händelsen, att hålla i den fortsatta dialogen med myndigheten, samt tillhörande 
dokumentation. SHM-sektionen bistår vid behov vid händelsetillfället och i senare 
kommunikation enligt överenskommelse mellan depå och SHM. SHM-sektionen skall dock 
alltid hållas informerade om händelser som rapporterats in till myndigheter samt påföljande 
dialog. 
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Arbetssätt 

Rapporteringsvägar 

O.B.S! Lokal lista finns för resp. depå. Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheter för miljö, 
Seveso resp. till räddningstjänsten ska anges i depåns larm- eller kontaktlista. 

Typ av händelse Myndighet Telefon Internet/e-post 
Händelser som kan 
påverka miljön 

Tillsynsmyndighet, 
miljö (kommun eller 
länsstyrelse) 

Se lokal lista Se lokal lista 

Allvarlig 
kemikalieolycka 
eller risk för sådan 

Länsstyrelsen, 
Seveso-tillsyn 

Se lokal lista Se lokal lista 

Allvarlig 
kemikalieolycka 
eller risk för sådan. 
Olyckor och tillbud 
med farligt gods  

MSB 0771-240 240 
(kontorstid)  
054-150 150 
(tjänsteman i 
beredskap) 

www.msb.se  

Allvarlig 
Arbetsskada eller 
tillbud med risk för 
sådan 

Arbetsmiljöverket 010-730 90 00 
(kontorstid) 
08-737 15 55 
(journummer) 

https://anmalarbets
skada.se/  

När 
räddningstjänstens 
insats behövs. 

Räddningstjänst, 
akut 

112  

Allvarlig 
kemikalieolycka 
eller risk för sådan 
Brand 

Räddningstjänst,  
efter det akuta 
skedet 

Se lokal lista Se lokal lista. 
 

 Alla TiB-
(tjänsteman i 
beredskap) 
myndigheter 

Nationellt 
nummer: 
0771-800 950 
(går via SOS-
alarm) 

 

 

Vid ett allvarligt tillbud eller olycka ska berörda myndigheter omgående underrättas via 
telefon. Sker olyckan på tid när myndigheten inte kan nås ska e-post eller webtjänst användas 
och kompletterande telefonkontakt tas närmast följande arbetsdag. För mindre allvarliga 
tillbud kan rapportering ske direkt via t.ex. e-post eller myndighetens webtjänst.  

Vid kontakt med depåns miljötillsynsmyndighet resp. räddningstjänst söks i första hand den 
ordinarie handläggaren. Om handläggaren inte kan nås kontaktas expeditionen för vidare 
hänvisning. Efter den inledande rapporteringen via telefon kan övrig kommunikation även ske 
på andra sätt. 
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Arbetsskada 

Enligt Arbetsmiljölagen 3 kap, § 3a, skall olycksfall som har föranlett allvarlig personskada 
samt tillbud med risk för allvarlig personskada utan dröjsmål anmälas till Arbetsmiljöverket 
(AV). Den typ av olyckor och tillbud som avses är sådana som orsakat eller skulle kunnat 
orsaka allvarlig skada, antingen i form av kroppsskada eller psykiska men, antingen direkt vid 
olyckstillfället eller efter att personen under en viss tid har utsatts för skadliga 
arbetsmiljöfaktorer. 

Den information som lämnas till myndigheten i ett första skede ska omfatta en kortfattad 
beskrivning av händelseförloppet samt vilka eventuella skador som uppstått.  

För de fall där AV önskar ta del av en fullständig utredning av händelsen inkommer detta krav 
normalt sett inom några dagar. Oavsett den tid som behövs för den fullständiga utredningen 
vill AV inom kort ta del av en sammanfattning av händelseförloppet vid den inträffade 
händelsen. Händelser som rapporteras till AV bör alltid utredas i form av en 
företagsutredning.  

Allvarlig kemikalieolycka 

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 2 kap 5§ skall Länsstyrelse, 
Polismyndighet och kommun underrättas vid utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen från en 
s.k. Sevesoanläggning (vilket samtliga Preems depåer är) om utsläppet påkallar särskilda 
åtgärder till skydd för allmänheten.  

Enligt Förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) 2 kap 4§ skall olyckor vid en s.k. 
Sevesoanläggning (vilket samtliga Preems depåer är) som har orsakat allvarliga skador på 
människor eller i miljön, eller tillbud som haft potential till sådan skada, omgående 
rapporteras till den kommun där verksamheten är belägen (i praktiken kommunala 
Räddningstjänsten) samt till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). 

Enligt Förordningen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1075) 12§ skall brand 
eller explosionsolycka vid s.k. tillståndspliktig anläggning (vilket samtliga Preems depåer är) 
snarast rapporteras till tillsynsmyndigheten, dvs MSB.  

Den typ av allvarliga händelser och tillbud som avses ovan är t.ex. utsläpp, brand, och/eller 
explosion. Som en intern riktlinje att arbeta efter torde anläggningssäkerhetshändelser som 
faller inom kategorierna tier 1 och tier 2 vara så pass allvarliga att anmälan bör övervägas. För 
vidare information om denna kategorisering se LS 303-01 Definition anläggningssäkerhets- 
och miljöhändelser.  

Den information som lämnas till myndigheten i ett första skede ska omfatta en beskrivning av 
händelseförloppet, vilka eventuella farliga ämnen som har läckt ut, de uppgifter som finns 
tillgängliga som grund för bedömning av konsekvenser för människor och miljö, samt vilka 
räddningsåtgärder som har vidtagits. 

Händelse som kan påverka miljön 

Här ges exempel på miljöincidenter då rapport ska ske till myndighet, internt och/eller till 
försäkringsbolag resp. restvärdesskydd. OBS! Den lokala miljötillsynsmyndigheten kan ha 
angivit lägre rapporteringsgräns för utsläpp. Det som anges här kommer från SPBI:s 
miljöpraxis. 

Page 99 of 301



 

Kommunikation med myndigheter Godkänd datum: 2021-04-27 
Dokument-ID: PREEMLS-139903871-132 Sid 4 av 5 
 Utskriftsdatum: 2021-04-28 
 

 

 Miljöincident 
 Utsläpp vid 

bilutlastning 
eller på annan 
hårdgjord 
mark 

Utsläpp på 
icke 
hårdgjord 
mark eller 
till 
dagvatten 

VRU-stopp Flytande tak i 
bensincistern ej 
i drift eller har 
havererat 

Allvarlig 
kemikalie-
olycka 

Kontakta: <50 l >50 l >25 l Plan 
stopp 

Haveri Plan 
ur 
drift 

Haveri  

Räddningstjänsten 
(112) 

        

Miljötillsyns-
myndighet  
(se lokal larmlista) 

        

Länsstyrelsen, 
Seveso  
(se lokal larmlista) 

        

MSB         

Arbetsmiljöverket         

Depåledning         

Synergi         

Miljökoordinator         

Försäkringsbolag 
resp. 
restvärdesskydd 

Sakskada >100 kkr 
Ansv.skada >50 kkr 

 

 

 Kontakt/rapportering vid resp. incident  Överväges om utsläppet är klass 1-
vara. 

 Kontakt/rapportering vid resp. incident. 
Myndigheten avgör utlastning kan fortsätta. 

 Rapport om stillestånd >1 dag. 

 

Information till allmänheten 

Enligt Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor (SFS 1999:381), 14§, ska varje depå i egenskap av s.k. Seveso-anläggning 
tillhandahålla information om verksamheten och dess risker samt hur personer i omgivningen 
ska agera i händelse av en olycka. I detalj vad informationen ska omfatta specificeras i 
förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor (SFS 2015:236), 12§ samt bilaga 4. Informationen skall uppdateras minst 
var 5:e år. 

Respektive depå tillhandahåller den aktuella informationen via sin externa websida, samt till 
den kommunala Räddningstjänsten, som sedan publicerar den även på sin externa websida. 
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En folder innehållande motsvarande information skall tryckas och distribueras till boende och 
verksamheter som finns lokaliserade i depåns närhet. Internt ansvarar respektive depåchef för 
den aktuella informationen, i samverkan med SHM-sektionen och Kommunikations-
avdelningen. 

Dokumentation 

Kontakter med myndigheter ska dokumenteras och arkiveras enligt Preems instruktioner för 
dokumentstyrning. Dokument som erhållits i pappersformat ska scannas och sparas digitalt. 
Vid telefonkontakt ska minnesanteckning göras av den som har kontakten och om möjligt 
följas upp med e-post som bekräftar vad som diskuterades. Dokumentationen bör delges eller 
göras tillgänglig för SHM, depån resp. andra funktioner inom sektionen beroende på vem som 
har haft kontakten. Det innebär att samtlig dokumentation av dialog med myndigheter i ett 
visst ärende ska sparas i en särskild mapp i filträdet. 

 

Ändringshistorik 
 

Datum Ändring 

2018-04-16 Lagt till att information till allmänheten ska uppdateras minst var 5:e år. 

2017-06-29 Lagt till telefonnummer till TiB i tabell under ”Rapporteringsvägar” samt 
en mindre ändring angående utskick av folder under ”Information till 
allmänheten” 
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Intern plan för räddningsinsatser  
Preem depå Helsingborg 
 
 
 
Flik 5 
Åtgärdslistor vid nödläge och larm 
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INTERN PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS PREEM HELSINGBORG
ÅTGÄRDSLISTA VID BRAND, HOT, OVÄDER OCH VRU-LARM
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A. BRAND Bensinpumpar 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13
B. BRAND Kontor 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
C. BRAND Ställverk/Elcentral 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
D. BRAND Oljepumprum 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13
E. BRAND ÖVRIGA BYGGNADER 1 2 3 5 4 6 7 8 9 10 11
F. BRAND inom invallning 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13
G. BRAND Cisternområde (cistern, rörledning, ventil, pöl etc.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
H. Gasmolnsexplosion efter överfyllnad av bensincistern 1 2 3 4 6 7 5 8 9 10 11
I. Explosion i bensincistern vid inträde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
J. Explosion Utlastning 2 1 4 1 3 6 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
K. BRAND Utlastning 2 1 4 1 3 5 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13
L. BRAND VRU 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

M. BRAND på kaj vid lossning/lastning av fartyg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
N. BRAND inom oljehamnen 1 2 3 4 8 6 9 7 5 10

O. HOT MOT DEPÅN 1 3 3 2 5 4 6 7 8

P. OVÄDER (onormalt vädertillstånd) 1 3 2 4 5

Q. A-LARM GASDETEKTOR 1 2 3 4 5 6 7

R. A-LARM VRU 2 1 3
S. B - LARM VRU 1
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SÄKERHETSUTRUSTNING OCH ÖVRIGA TILLGÄNGLIGA RESURSER TILL RESPEKTIVE SITUATION ELLER 

SLAG AV HÄNDELSE

Säkerhetsutrustning Övriga tillgängliga resurser

A. BRAND Bensinpumpar Handbrandsläckare. Nödstopp. Depåpersonal och RSNV*

B. BRAND Kontor Handbrandsläckare. Automatlarm SOS Alarm. Depåpersonal och RSNV

C. BRAND Ställverk/Elcentral Handbrandsläckare. Gassläcksystem. Depåpersonal och RSNV.

D. BRAND Oljepumprum Handbrandsläckare. Depåpersonal och RSNV.

E. BRAND ÖVRIGA BYGGNADER Handbrandsläckare. Depåpersonal och RSNV.

F. BRAND inom invallning Handbrandsläckare. Depåpersonal och RSNV.

G. BRAND Cisternområde (cistern, rörledning, ventil, pöl etc.) Handbrandsläckare. Depåpersonal, RSNV/SMC**

H. Gasmolnsexplosion efter överfyllnad av bensincistern Handbrandsläckare. Kylsprinkler. Depåpersonal, RSNV/SMC.

I. Explosion i bensincistern vid inträde Handbrandsläckare. Depåpersonal och RSNV.

J. Explosion Utlastning Automatlarm SOS, Skumsprinkler och nödstopp. Depåpersonal, ev. chaufförer och RSNV.

K. BRAND Utlastning Automatlarm SOS, Skumsprinkler och nödstopp. Depåpersonal, ev. chaufförer och RSNV.

L. BRAND VRU Automatlarm och handbrandsläckare. Depåpersonal, RSNV och 24/7-jour Cool Sorption

M. BRAND på kaj vid lossning/lastning av fartyg Skumaggregat, Handbrandsäckare och båtens släckutr. Båtlossare, besättning, hamnens persoanal och RSNV.

N. BRAND inom oljehamnen Handbrandsläckare, brandvattenledning. Depåns och hamnens personal. Ev. entreprenörer och RSNV.

O. HOT MOT DEPÅN Inpasseringskontroll i gaten. Hamnens personal, Kustbevakningen och polis.

P. OVÄDER (onormalt vädertillstånd) Inpassering stoppas i Gaten. Hamnens och depåns personal.

Q. A-LARM GASDETEKTOR

R. A-LARM VRU

S. B-LARM VRU

*RSNV: Räddningstjänsten Skåne NordVäst

**SMC: Släckmedelscentralen
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INTERN PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS PREEM HELSINGBORG

ÅTGÄRDSLISTA VID NIVÅLARM OCH UTSLÄPP
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 NIVÅLARM Hög Nivå Cistern 1 2
 NIVÅLARM Hög-Hög Nivå Cistern 1 2
 NIVÅLARM Fast Nivå Larm Cistern 1 2
 NIVÅLARM Låg Nivå Cistern 1 2

 LARM OFA Preem 1 och 2 1 2 3

 UTSLÄPP innanför invallning 3 2 1 4 5
 UTSLÄPP Cisternområde (cistern, 
rörledning, ventil, fläns etc.) 2 5 1 3 4 6 10 9 8 11 7
 UTSLÄPP Bilutlastning (>50 L klass 1) 1 2 3 4 9 8 7 10 6 5
 UTSLÄPP Bilutlastning (>50 L klass 3) 1 2 3 6 5 4 7
 UTSLÄPP Bilutlastning (<50 L) 1 2 3 4
 UTSLÄPP VRU 1 2 3 4 5 8 7 10 6 9
 UTSLÄPP Bensinpumprum 1 2 3 4 5 8 7 9 6
 UTSLÄPP Oljepumprum 1 2 3 4 6 5 7
 UTSLÄPP Kaj lossn/lastning av båt 1 2 3 4 6 8 5 9 7
 UTSLÄPP TILL DAGVATTEN 1 4 2 7 3 6 8 5
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SÄKERHETSUTRUSTNING OCH ÖVRIGA TILLGÄNGLIGA RESURSER TILL RESPEKTIVE SITUATION ELLER 
SLAG AV HÄNDELSE

 NIVÅLARM Hög Nivå Cistern

 NIVÅLARM Hög-Hög Nivå Cistern

 NIVÅLARM Fast Nivå Larm Cistern

 NIVÅLARM Låg Nivå Cistern

 LARM OFA Preem 1 och 2 Säkerhetsutrustning Övriga tillgängliga resurser

 UTSLÄPP innanför invallning Klass 1 Gasdetektorer, larm, sirén och nödstopp.  Depåpersonal och RSNV.
 UTSLÄPP Cisternområde (cistern, 
rörledning, ventil, fläns etc.) Gasdetektorer, larm, sirén, nödstopp och OFA.                 Depåpersonal och RSNV

 UTSLÄPP Bilutlastning (>50 L klass 1) Gasdetektorer, larm, sirén, nödstopp, OFA och skum.  Depåpersonal och RSNV.

 UTSLÄPP Bilutlastning (>50 L klass 3) Gasdetektorer, larm, sirén, nödstopp och OFA.          Depåpersonal, chaufför och SUEZ.

 UTSLÄPP Bilutlastning (<50 L) Gasdetektorer, larm, sirén, nödstopp och OFA.              Depåpersonal och chaufför. 

 UTSLÄPP VRU Gasdetektorer, larm, sirén, nödstopp och invalln.    Depåpersonal och RSNV.

 UTSLÄPP Bensinpumprum Gasdetektorer, larm, sirén, nödstopp och invalln.   Depåpersonal och RSNV.

 UTSLÄPP Oljepumprum  Invallning. Depåpersonal och SUEZ.

 UTSLÄPP Kaj lossn/lastning av båt Kasun och länsor. Kustbevakning, HBG:s hamn och båtlossare.

 UTSLÄPP TILL DAGVATTEN Tättingar och avstängninsventil. Depåpersonal och SUEZ.
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Preem depå Helsingborg 
 
 
 
Flik 6 
Utrymningsplan 
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Intern plan för räddningsinsatser 
Preem depå Helsingborg 

Flik 7 
Cisternregister och insatsplaner

Cisternregister sekretessklassat och hanteras separat
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Intern plan för räddningsinsatser 
Preem depå Helsingborg 

Flik 8 
Fördelning av arbetsuppgifter vid händelse Preem 
depå Helsingborg
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 Fördelning av arbetsuppgifter vid händelse Preem depå Helsingborg 
 

Fördelning av arbetsuppgifter vid händelse Preem depå 
Helsingborg 

Godkänd datum: 2021-04-28 

Dokument-ID: PREEMLS-237152714-866 Sid 1 av 3 
 Utskriftsdatum: 2021-04-28 

 

Fördelning av arbetsuppgifter vid 
händelse Preem depå Helsingborg  

 

 

 

 

Fördelning av arbetsuppgifter vid ordinarie arbetstid. 
i händelse av kris, hot, brand eller utsläpp. 

  
     

POSITION NAMN ERSÄTTARE ANSVARSUPPGIFTER ÖVRIGA DELAR 

DEPÅCHEF Jan Svensson 
Wiveka 

Liljehjärta 

Har kontakt med Polis, 
Räddningstjänst, 
Helsingborgs Hamn, 
Helsingborgs kommun, 
intern larmhantering, 
MSB, Länsstyrelsen, 
Arbetsmiljöverk etc. 

Leder och fördelar 
arbetsuppgifter som 
inte är styrda i 
depåns insatsplaner. 
Ansvarar för att 
krishjälp kommer 
fram vid de tillfällen 
detta behov finns. 

     

STF DEPÅCHEF 
Wiveka 

Liljehjärta 
Lars Parad 

Ansvarar för att depå 
nödstoppas, 
kommunikation med 
personal på 
Helsingborgs hamn 
avseende utrymning av 
oljehamn och ansvarar 
för Preems utrymning 
av området.  

Är depåchef och 
övriga medarbetare 
behjälplig med de 
åtgärder som 
behöver fördelas och 
genomföras 

     

 DEPÅOPERATÖR Lars Parad Jonas Nerme 

Ansvarar för att 
entreprenörer inom 
området avslutar 
arbeten säkert samt 
stödjer insatspersonal i 
sitt arbete. Ansvar för 
utrustning; 
Släckanläggning, 
brandvattensystem, 

Är depåchef och 
övriga medarbetare 
behjälplig med de 
åtgärder som 
behöver fördelas och 
genomföras 
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Fördelning av arbetsuppgifter vid händelse Preem depå 
Helsingborg 

Godkänd datum: 2021-04-28 

Dokument-ID: PREEMLS-139903871-701 Sid 2 av 3 
Utskriftsdatum: 2021-04-28 

pumpar, 
cisternventiler. 

DEPÅOPERATÖR Jonas Nerme Samtliga 

Ansvarar för att 
lastande förare inom 
området avslutar 
lastning säkert och 
utrymmer 
anläggningen. 
Kontrollerar att alla 
automationssystem 
stängs ner säkert. 
Ansvar för utrustning; 
Bilutlastning, 
automationssystem 
och VRU. 

Är depåchef och 
övriga medarbetare 
behjälplig med de 
åtgärder som 
behöver fördelas och 
genomföras 

(Organisationen beskriver en händelse som sker under ordinarie arbetstid. 

Händelser som sker utanför ordinarie arbetstid hanteras i enlighet med beredskapsorganisationens 
arbete.) 
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Fördelning av arbetsuppgifter vid händelse Preem depå 
Helsingborg 

Godkänd datum: 2021-04-28 

Dokument-ID: PREEMLS-139903871-701 Sid 3 av 3 
Utskriftsdatum: 2021-04-28 

Fördelning av arbetsuppgifter utanför ordinarie arbetstid 
(depåberedskap) 

I händelse av kris, hot, brand eller utsläpp. 

POSITION NAMN ERSÄTTARE ANSVARSUPPGIFTER ÖVRIGA DELAR 

Innehavare av 
depåberedskap         
072 – 724 31 81 

Alla Alla 

Har första kontakt med 
Securitas, Polis, Räddningstjänst 
och Helsingborgs Hamn, samt 
larmar in depåchef och övrig 
personal.  

Leder och fördelar arbets-             
uppgifter initialt, som är styrda i    
depåns insatsplaner. 

Organisationen beskriver en händelse som sker utanför ordinarie arbetstid. 

När åtgärder går från Beredskapsläge till Normal läge så hanteras arbetsuppgifterna enligt händelser 

som sker under ordinarie arbetstid. 
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SLUTGILTIG HANDLING 

PREEM AB 

SLÄCKVATTENUTREDNING 
PREEM, HELSINGBORG 

[ÅÅÅÅ-MM-DD].

Bilaga 8
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2 | 10297427  • Släckvattenutredning Preem 

 

SLÄCKVATTENUTREDNING 

Preem, Helsingborg 

KUND 

Preem AB 

KONSULT 

WSP Brand & Risk 
Box 574 
201 25  Malmö 
Besök: Jungmansgatan 10 
Tel: +46 10 7225000 
WSP Sverige AB 
Org nr: 556057-4880 
Styrelsens säte: Stockholm 
http://www.wsp.com 

KONTAKTPERSONER 

Preem AB 
Jonas Nerme 
 
WSP Brand & Risk 
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SAMMANFATTNING 

WSP har av Preem AB fått i uppdrag att utföra en släckvattenutredning för Depå Helsingborg. I denna 
ingår identifiering av sannolika brandscenarier, uppskattning av erforderlig mängd släckvatten och 
utredning av verksamhetens möjligheter att omhänderta detta samt eventuella åtgärdsförslag.  

Släckvattenutredningen upprättas i samband med ansökan om nytt tillstånd enligt Miljöbalken. NSVA 
har i en skrivelse [2], framtagen i samråd med räddningstjänsten och miljöförvaltningen, framfört att de 
vill ta del av följande information: 

• Åtgärder som verksamheten vidtar för att omhänderta eventuellt släckvatten eller utsläpp. 

• Mängd som uppskattas rymmas inom dessa åtgärder. 

• Vilka åtgärder som planeras och när verksamheten tror att de är färdiga. 

• Hur verksamheten övar omhändertagande av släckvatten. 

Syftet med denna utredning är att uppfylla Miljöbalkens krav på en god släckvattenhantering.  

Samråd har hållits med räddningstjänsten under framtagandet av utredningen med avseende på deras 
insatsmetodik och strategier för omhändertagande.  

De brandscenarier som bedöms mest troliga är sådan som involverar brandfarlig vara klass 1, 
eftersom sannolikhet för antändning är större än för brandfarlig vara i lägre klass. Scenarier som 
involverar produkter som inte klassificeras som brandfarlig vara enligt Lag om brandfarliga och 
explosiva varor betraktas i detta sammanhang inte som troliga och dimensionerande. 

Följande åtgärder föreslås för att omhänderta förorenat släckvatten: 

• Säkerställ avstängning av dagvattensystem vid släckinsats.  
• Säkerställ avstängning av OFA-system vid släckinsats.  
• Undersök möjlighet att använda dagvattensystem för uppsugning av släckvatten eller 

alternativ därtill.  
• Säkerställ tillgång till sugbilar eller alternativ för uppsugning av släckvatten och transport till 

lokal cistern (306) inom område Preem 4 eller cistern 304 inom område Preem 1.  Preem har 
nyligen tecknat avtal för detta. 

• Uppdatera intern plan för räddningsinsatser med relevant information från 
släckvattenutredningen.  

• Upplyser hamnen om att tättingar behöver finnas tillgängliga för hamnens dagvattenbrunnar.  
• Införskaffa extra tättingar till Preems egna dagvattenbrunnar. 
• Säkerställ organisation med ansvars- och uppgiftsfördelning avseende begränsning och 

omhändertagande av förorenat släckvatten. 
• Komplettera brandövningar med övning i släckvattenhantering.   
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2 INLEDNING 

WSP har av Preem AB fått i uppdrag att utföra en släckvattenutredning för Depå Helsingborg. I denna 
ingår identifiering av sannolika brandscenarier, uppskattning av erforderlig mängd släckvatten och 
utredning av verksamhetens möjligheter att omhänderta detta samt eventuella åtgärdsförslag.  

2.1 BAKGRUND 
Preem AB bedriver verksamhet bestående av lagring och hantering av bränslen och drivmedel i 
Energihamnen (tidigare Helsingborgs oljehamn). De hanterade produkterna är tillverkade av 
petroleum och biologisk råvara. [1] 

Släckvattenutredningen upprättas i samband med ansökan om nytt tillstånd enligt Miljöbalken. NSVA 
har i en skrivelse [2], framtagen i samråd med räddningstjänsten och miljöförvaltningen, framfört att de 
vill ta del av följande information: 

• Åtgärder som verksamheten vidtar för att omhänderta eventuellt släckvatten eller utsläpp. 

• Mängd som uppskattas rymmas inom dessa åtgärder. 

• Vilka åtgärder som planeras och när verksamheten tror att de är färdiga. 

• Hur verksamheten övar omhändertagande av släckvatten. 

NSVA framhöll även att det är bra om det finns möjlighet att tömma invallningar under pågående 
brand.  

Följande är framfört av länsstyrelsen vid svar på verksamhetens samrådsunderlag: 

Av underlaget framgår att bolaget arbetar med en utredning rörande hantering av förorenat skum och 

släck/kylvatten vid depån. Ansökan bör innehålla tydliga beräkningar vad gäller behovet av 

släcksystem/kylsystem samt en bedömning av olika tekniska lösningar utifrån bästa möjliga teknik, 

kostnader och tidsåtgång för eventuella installationer. Vidare bör tillgänglig kapacitet jämfört med 

förväntat behov av brandvatten beskrivas. Det har i tillsynen framkommit att det finns en fördröjning i 

brandvattenförsörjningen då hamnens pumpar är dieseldrivna och måste startas manuellt av 

hamnförmannen. Hur påverkar detta en insats vid verksamheten i händelse av en olycka? En 

redogörelse för hur kyl- och släckvatten ska hanteras bör ingå i ansökan. 

Föreliggande utredning besvarar i huvudsak sista meningen i länsstyrelsens skrivelse, men berör i 
viss mån andra delar. För fullstängt svar på andra delar hänvisas till övriga ansökningshandlingar.  

Utredningen tas fram i samband med ändringstillståndet, men avser omfatta hela Preems 
depåverksamhet. 

2.2 SYFTE OCH MÅL 
Syftet med denna utredning är att uppfylla Miljöbalkens krav på en god släckvattenhantering. 
Släckvattenutredningen upprättas i samband med ansökan om nytt tillstånd enligt Miljöbalken. 

Målet med utredningen är att utreda vilka brandscenarier som är mest sannolika och vilka mängder 
släckvatten, som kan antas vara mer eller mindre förorenat, som bildas i samband med en släckinsats. 
Vidare är målet även att utreda om företagets kapacitet för omhändertagande av förorenat vatten är 
tillräcklig. Vid behov kommer åtgärder för att hindra eller minska utsläpp av föroreningar till 
omgivningen föreslås. Detta ger verksamheten förutsättningar att kunna hantera förorenat släckvatten 
till följd av eventuell brand på ett sådant sätt att det minimerar påverkan på omgivningen. Även 
åtgärder för att minska risken för brand/brandspridning/släckvattenåtgång kommer att föreslås vid 
behov. 
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2.3 AVGRÄNSNINGAR 
I denna utredning har uteslutande de risker som är förknippade med förorenat släckvatten inom 
verksamhetens område studerats. Endast tänkbara scenarier och deras släckvattenåtgång har 
studerats. Scenarier har i huvudsak hämtats från verksamhetens riskutredning.  

Endast konsekvenser för miljön har beaktats. 

Resultatet av släckvattenutredningen gäller under angivna förutsättningar. Vid förändring av 
förutsättningarna behöver utredningen uppdateras.  

2.4 STYRANDE DOKUMENT 
Krav på utredning av släckvattenhantering ställs bland annat med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 
i de allmänna hänsynsreglerna, kap 2. I denna finns bland annat kunskapskrav 2 §, 
försiktighetsprincipen 3 §, produktvalsprincipen 4 §, hushållnings- och kretsloppsprinciperna 5 §, 
rimlighetsprincipen 7 §, krav på att den som bedrivit en verksamhet som orsakat skada på miljön är 
ansvarig för att denna avhjälps, 8 §. 

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska verksamhetsutövaren vidta åtgärder för att 
förhindra brand och brandspridning, begränsa skador på människor och miljö samt att analysera 
riskerna för olyckor i 2 kap 2§ och 2 kap 4§.  

2.5 SAMRÅD 
Samråd har hållits med räddningstjänsten under framtagandet av utredningen med avseende på deras 
insatsmetodik och strategier för omhändertagande.  

Samråd med anledning av pågående tillståndsansökan enligt Miljöbalken hölls med myndigheter i maj 
2020. WSP närvarade inte. Länsstyrelsen har framfört synpunkter på verksamhetens 
samrådsunderlag som besvaras i denna utredning enligt avsnitt 2.1.  

2.6 INTERNKONTROLL 
Rapporten är utförd av Katarina Herrström (Brandingenjör/ Civilingenjör Riskhantering) som också är 
uppdragsansvarig. I enlighet med WSP:s miljö- och kvalitetsledningssystem, certifierat enligt ISO 9001 
och ISO 14001, omfattas denna handling av krav på internkontroll. Detta innebär bland annat att en 
från projektet fristående person granskar förutsättningar och resultat i rapporten. Ansvarig för denna 
granskning har varit Peter Söderström (Brandingenjör). 
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3 OMRÅDES– OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING 

I detta kapitel beskrivs området inom vilket verksamheten är belägen och verksamheten.  

3.1 OMRÅDESBESKRIVNING 
Preems depåområden gränsar till Helsingborgs Hamns containerhantering och andra depå- och 
industriområden där verksamhet bedrivs av företagen Logicator AB, Nordic Storage AB, ODEC 
Tankstorage AB, Lantmännen, Conteam Repair AB och Livsmedelsverket Helsingborgs gränskontroll.  

Närmaste bostadsbebyggelse finns knappt 300 meter öster om Preems depå i området Planteringen. 
Cirka 300 meter norr om depån är Rönnowska skolan belägen. [1] 

 
Figur 1. Preems placering i Helsingborgs hamn.  

3.1.1 Markförhållanden 

Helsingborgs hamn är skapad genom utfyllnad i Öresund. Fyllningsmaterialet domineras av sandigt 
och grusigt material, men består även av byggskrot. Energihamnens mark är uppfylld till en nivå av 2-
3 meter över havet. Grundförhållandena bedöms som goda inom området. [1] 

3.1.2 Recipient och ekologiskt känsliga områden 

Vattenrecipient för utsläpp från verksamheter i Helsingborgs hamn utgörs av Öresund. Sundet ligger i 
ett urbaniserat område och utgör recipient för miljögifter från tunga industrier samt för gödningsämnen 
från åkermark och avloppsvatten både från Sverige och Danmark. [1] 

I Energihamnen påträffas grundvattenytan 1-2 meter under markytan. Grundvattnet rinner i 
Energihamnens norra del, enligt nivåmätningar gjorda år 2015-2017, i nordostlig riktning mot 
rangerbangården. Eventuellt har markförlagda ledningar en påverkan och spårområdet en dränerade 
effekt. I södra delen av Energihamnen, där depåområdet Preem 1 och Preem 2 ligger, är 
grundvattenflödet riktat mot hamnbassängen. [1] 

Inom Helsingborgs hamnområde finns inga skyddade naturmiljövärden och friluftsområden. I Öresund 
och längs med kusten, norr och söder om Helsingborg, finns däremot skyddade områden; Natura 
2000-områden, naturreservat samt riksintressen för naturvård, friluftsliv och yrkesfiske. [1] 
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3.2 ANLÄGGNINGSBESKRIVNING 
Preems depå är indelad i fyra delområden; Preem 1-4, se Figur 2 och Bilaga A. Depån är belägen på 
fastigheterna Planteringen 1:17 (Preem 2) och Planteringen 1:21 (Preem 3) samt Söder 1:3 (Preem 1) 
och Söder 1:4 (Preem 4) i Helsingborgs hamn. Planerade cisterner för lagring av råtalldiesel initialt är 
placerade inom Preem 2. 

 
Figur 2. Preems depå med depåområdena Preem 1 till Preem 4 markerade.  

Preems personal på depån utgörs av fyra personer. Depån är normalt bemannad under vardagar 
mellan kl. 07.00 och 15.30. Vid lossning och lastning av tankfartyg sker arbete även vid andra tider.  

Utanför ordinarie arbetstid har alltid någon i personalen beredskap och vaktbolag ronderar på 
anläggningen nattetid och på helger. [3] 

3.2.1 Befintlig och sökt verksamhet 

Befintligt tillstånd omfattar en årlig lagring och hantering av 500 000 ton petroleumprodukter, 7 300 ton 
etanol samt 150 ton andra kemiska produkter. Enligt ändringstillstånd från år 2020 får Preem lagra och 
hantera 200 000 ton råtalldiesel inom ramen för grundtillståndet om totalt 500 000 ton 
petroleumprodukter. [4] 

Ansökan avser fortsatt depåverksamhet innebärande en årlig lagring och hantering av höst 750 000 
ton petroleumprodukter, oljor (inklusive avfallsklassade sådana), petrokemiska produkter och andra 
kemiska produkter. [4] 

Råtalldiesel klassas inte som brandfarlig vara, eftersom den har högre flampunkt är definitionen för 
brandfarlig vara, och är därmed mer svårantändlig än produkterna den ersätter på depån.  

3.2.2 Vattensystem 

Informationen är huvudsakligen hämtad från verksamhetens tekniska beskrivning. Inom depån finns 
avloppssystem för avledning av oljeförorenat avloppsvatten (OFA), dagvatten samt sanitärt spillvatten. 
[4] 
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Vatten från ytor där produktspill kan förekomma vid normal drift, t.ex. spillskyddsplattor under pumpar 
och returtankar samt bilutlastningsplats, avleds till depåns OFA-system. Till OFA-systemet avleds 
även dränagevatten från cisterner samt eventuellt förorenat nederbördsvatten från cisternernas 
invallningar. Vid ett eventuellt större spill eller utsläpp av produkt inom invallning sugs ventilbrunnar 
med sugbil. [4] 

Alla cisternventiler är placerade inom cisterninvallningar och är utrustade med nederbördsskydd. 
Pumpar är placerade på invallade betongplattor med anslutning till depåns OFA-system, alternativt 
står på betongplattor med sarg och avstängningsventil (som normalt är stängd) mot depåns 
dagvattensystem. [3] 

Inom det invallade området Preem 2 finns spygatter med rörledningssystem anslutna till ventilbrunnar 
placerade utanför cisterninvallningar. Ventilbrunnarna är utrustade med avstängningsventiler och 
dränkbara pumpar för pumpning till hamnens OFA- eller dagvattensystem. Ventilbrunnarnas överkant 
ligger alltid högre än invallningens överkant och kan således aldrig svämma över.    

Rent dagvatten leds från ventilbrunn till hamnens dagvattensystem med avledning till recipienten 
Öresund.   

Förorenat dagvatten pumpas till depåns OFA-system och vidare med naturligt fall till slam- och 
lamelloljeavskiljare placerade i mark under asfaltsplan utanför depåkontoret. Avskiljarna är 
seriekopplade och anslutna till hamnens OFA-system och reningsanläggning. Slamavskiljaren 
avskiljer större partiklar t.ex. sand och grus.   

Lamelloljeavskiljaren som är ansluten till Preem 2 installerades under 2018 och är placerad parallellt 
med den gamla oljeavskiljaren. Oljeavskiljarens våtvolym är 10 m3 och flödeskapaciteten 97 l/s. Det 
finns avstängningsventiler monterade på in- och utgående rörledning till oljeavskiljare med möjlighet 
att vid underhåll eller rengöring av den nya oljeavskiljaren ta den gamla i drift. Lamelloljeavskiljaren är 
utrustad med nivå- och oljelarm. Larmet har ljus- och ljudsignal och är anslutet till depåns beredskap. 
Kontroll av slam- och oljeavskiljare sker enligt underhållsprogram. Ny oljeavskiljare har även 
installerats inom Preem 1 sommaren 2019.   

Depåns lokala OFA-system leder vidare till Helsingborgs Hamns gemensamma OFA-system och 
anläggningen OMT (Oljemottagningen). I denna omhändertas OFA samt sludge från fartyg inför vidare 
distribution till godkända mottagare.  

Dagvatten från ytor som inte riskerar att förorenas vid normal drift infiltrerar direkt i omgivande mark 
alternativt avrinner till dagvattensystemet. Dagvattenbrunnar som är placerade så att de riskerar att 
förorenas vid ett produktspill är utrustade med oljefilter som byts tre gånger per år. Täta lock, s.k. 
tättingar finns tillgängliga för dagvattenbrunnar i närheten av depåns bilutlastningsplats.  
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3.2.3 Hantering av produkter/ämnen 

Inom de fyra olika depåområdena hanteras brandfarlig vätska klass 1-3. Var de olika produkterna 
förvaras anges inte i denna handling med hänvisning till sekretess.  

Verksamheten har dessutom ett tillstånd för brandfarlig vara utfärdat av Räddningstjänsten Skåne 
nordväst [5] som är giltigt till 2024-07-30 och omfattar samtliga fyra depåområden.  

I enlighet med verksamhetens tillståndsvillkor ska invallningar för klass 1-cisterner vara 
ogenomsläppliga för de aktuella ämnena och minst rymma den största tankens volym plus tio procent 
av övriga tankars volym.  

Tunna produkter med brandklass 2 och 3 får enbart lagras i cisterner som förses med sekundära 
skydd som säkerställer samma skyddsnivå som 15-minutersinvallning. En 15-minuters invallning 
rymmer volymen som pumpas vid maximal pumpkapacitet från fartyg. Maximal pumpkapacitet är ca 
820 m3/h. Dessa depåområden har i närtid försetts med 15-minutersinvallningar, se Figur 3 och Figur 
4.  

 
Figur 3. 15-minutersinvallningar i Preem 1. Grön linje markerar dagvattenledning och orange linje markerar OFA-ledning.  
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Figur 4. 15-minutersinvallningar i Preem 2. Grön linje markerar dagvattenledning och orange linje markerar OFA-ledning.  

4 SLÄCKVATTEN 

Släckvatten är vatten avsett för brandbekämpning. Förorenat släckvatten är vatten som rinner från en 
brand eller brandbekämpning och tar med sig föroreningar från brandhärden. Även termerna 
brandvatten och förorenat brandvatten kan användas med motsvarande betydelse [6]. 

4.1 ALLMÄNT OM SLÄCKVATTEN 
Vid en släckinsats används vatten i syfte att släcka branden eller begränsa spridningen av den genom 
att kyla icke brinnande ytor.. Det släckvatten som ej förångas infiltreras ner i marken eller 
transporteras från brandplatsen via hårdgjorda ytor till dagvattenledningar, diken, ytvatten etc. [7].  

Hur mycket förorenat släckvatten som bildas styrs av hur mycket vatten som tillförs och hur mycket 
vatten som förångas. Generellt är andelen vatten som förångas vid lägenhetsbränder stor (till exempel 
ca 40 % eller mer) eftersom man försöker minimera vattenskadorna och branden är relativt 
okomplicerad. Vid större industribränder är volymen som förångas däremot vanligtvis lägre (till 
exempel ca 10 %) då man ofta begjuter med vatten för att minska risken för spridning av brand [7]. 
Vattenbegjutning behöver dock inte bidra till en ökad mängd förorenat släckvatten då vattenbegjutning 
även kan nyttjas för att kyla närliggande konstruktioner. 

Om förorenat släckvatten inte samlas upp och tas om hand kan det utgöra en miljöbelastning. 
Exempelvis kan förorenat släckvatten infiltrera ner i marken via brandplatsen och nå grundvattnet, 
rinna ner i spillvattenbrunnar och nå avloppsreningsverk eller via dagvattensystem och ytavrinning nå 
olika recipienter t.ex. hav och vattendrag. 
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4.1.1 Kemisk sammansättning 

Vid släckning av en brand sker urtvättning/överföring av partiklar från rök, brandskadat material och 
kemikalier som funnits på brandplatsen till släckvattnet. Det vatten som inte förångas bildar ett mer 
eller mindre förorenat släckvatten. Förorenat 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 [6].  

Vilken effekt det förorenade släckvattnet har på miljön beror på vilka ämnen som bildas och på dessa 
ämnens egenskaper såsom exempelvis toxicitet, nedbrytbarhet och bioackumuleringsförmåga. Vilka 
ämnen som bildas beror i sin tur på vad som brinner och vilka förhållanden och vilken 
förbränningsgrad det är under branden. Ett brandförlopp med höga temperaturer, det vill säga där det 
finns god tillgång till syre och brännbart material, innebär att en fullständig förbränning sker. Detta 
leder som regel till enklare sammansatta föroreningar. Vid ofullständig förbränning bildas däremot mer 
komplexa kemiska föreningar [7]. 

Graden av kontaminering av det förorenade släckvattnet beror även på hur släckvattnet används. 
Vatten som används endast för kylning av icke brinnande ytor kommer enbart innehålla ämnen som 
fanns på anläggningen från början och som tvättas ut [6]. Vatten som används för brandsläckning 
kommer däremot få ett tillskott av restprodukter från branden [6].  

Till följd av att det förorenade släckvattnets sammansättning är svårbestämd och kan variera bör man 
utgå från att förorenat släckvatten kan ge upphov till akut toxisk effekt på miljön om en större mängd 
når recipienten samtidigt. Till vilket ekosystem släckvattnet sprids och hur känsligt detta är har också 
betydelse för hur stor den skadliga effekten blir, liksom utspädningseffekten vid utblandningen i 
recipienten. Enbart kylvatten bedöms däremot inte ha någon negativ inverkan på miljön.  

4.1.2 Skum 

Skumvätska, som tillsätts vatten för att bilda skum, används ofta i de fall det rör sig om brand i icke 
vattenlösliga produkter, som till exempel olja. Skumvätskor är antingen protein- eller tensidbaserade 
[6]. Skumvätskan kan orsaka miljöskador på grund av sin akuta eller långsiktiga toxicitet. En del 
skumvätskor är dessutom svårnedbrytbara och giftiga i relativt låga koncentrationer. 

Förutom att skumvätskan i sig kan bidra till en negativ effekt på miljön ökar även skumvätskan 
släckvattnets förmåga att tvätta ur föroreningar som finns på brandplatsen [6]. Vid skumanvändning 
påskyndas även spridning av vissa ämnen genom att ytspänningen sänks. Exempelvis kan ämnen 
som normalt avskiljs i en oljeavskiljare följa med vattnet [8]. Detta innebär att mängden föroreningar 
från brandplatsen är högre vid skumsläckning, även om de kemikalier som finns i skumvätskan inte 
beaktas. Räddningstjänsten är medvetna om problematiken och riskerna av PFAS som ingår i vissa 
skumtyper. Restriktioner för användning av skumtyper som innehåller PFAS finns och skum förväntas 
användas i begränsad mängd. 
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4.2 SLÄCKVATTEN VID PREEMS DEPÅ 
Vid brand i petroleumprodukter utgörs biprodukter av bl.a. svavelhaltiga föreningar och PAH. I Tabell 1 
redovisas konsekvenser och följdeffekter förknippade med biprodukterna. Biprodukterna från en brand 
kan vara samma för objekt som kräver tillstånd och för objekt som generellt inte kräver tillstånd.  

Tabell 1. Exempel på biprodukter från brand och dess konsekvenser. 

Biprodukt Konsekvenser/följdeffekt 

PAH (polyaromatiska 
kolväten) 

Fettlösliga, bioackumulerande, cancerogena och 
mutagena 

Svavelhaltiga 
föreningar 

Bidrar till försurning av mark och vatten 

 

Utifrån hanterade ämnen görs bedömningen att en brand inom depån kan generera skadligt 
släckvatten för recipienten. Med bakgrund av den osäkerhet som råder antas i denna utredning en 
konservativ ansats baserad på försiktighetsprincipen där förorenat släckvatten bedöms ge skadliga 
effekter på miljön. 

5 RÄDDNINGSTJÄNSTENS INSATS VID BRAND 

WSP har varit i kontakt med Räddningstjänsten Skåne Nordväst för att diskutera insatsmöjligheter vid 
depån.  

5.1 FRAMKÖRNINGSTID 
Närmsta räddningstjänst är Räddningstjänsten Skåne Nordväst, specifikt Station City. Denna station 
ligger inom 5 minuters körtid från Preems depå i Helsingborg. 

5.2 SLÄCKMETOD OCH KAPACITET 
I de fall som en släckinsats genomförs har räddningstjänsten tillgång till släckmedel i form av både 
vatten och skum. Vad som är lämpligast att använda bedöms från fall till fall, men i första hand 
används skum som släckmedel eftersom brandfarlig vara eller olja sannolikt är involverat i en brand på 
depån. 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst har tagit fram en insatsplan, Insatsmetodik Energihamnen (senast 
reviderad år 2018). Syftet med dokumentet är att redovisa insatsmetoder och att tydliggöra ansvaret 
för olika befattningsfunktioner vid insats med brandsläckning i Energihamnen. WSP har inte haft 
tillgång till insatsplanen i sin helhet, utan fått tillgång till utdrag via räddningstjänsten.  

Med nuvarande resurser i Helsingborg ska räddningstjänsten enligt insatsplanen kunna ansluta och 
utföra släckning via fasta släckinstallationer vid cisternbrand till och med strategiskt läge D alternativt 
kunna släcka markbrand i invallning till och med strategiskt läge D, se Tabell 2. Insatsledaren 
bestämmer vilket läge som gäller. Strategiskt läge D innefattar för cisternbrand en släckplan med 
anslutning av fyra stycken tryckskumrör och för invallningsbrand anslutning av två stycken 
skumkanoner. Läge E innefattar läge D samt insats från Släckmedelscentralen (SMC).  

Vid larm från Energihamnen larmas räddningstjänsten. SMC larmas på initiativ av räddningstjänsten.  

Tabell 2. Dimensionering av insats för cisternbrand och invallningsbrand för olika strategiska lägen enligt Insatsmetodik 
Energihamnen, Räddningstjänsten Skåne Nordväst.  
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Strategiskt 
läge  

Cisternbrand  Invallningsbrand  

A  1 tryckskumrör 
ansluts  

1 skumkanon uppkopplas halvt 
flöde  

B  2 tryckskumrör 
ansluts  

1 skumkanon uppkopplas fullt 
flöde  

C  3 tryckskumrör 
ansluts  

2 skumkanoner uppkopplas 1 fullt 
flöde och 1 halvt flöde  

D  4 tryckskumrör 
ansluts  

2 skumkanoner uppkopplas fullt 
flöde  

E  Läge D + SMC  Läge D + SMC  

Vid brand påbörjar räddningstjänsten en släckinsats genom att använda sig av egna dränkpumpar 
som placeras i hamnbassängen. Räddningstjänsten kan också koppla upp sig på brandpostsystemet 
som hamnen startar, vilket uppskattningsvis tar 30-40 minuter. Vid den senaste övningen med SMC 
tog det två timmar och 15 minuter från larm till dess att vatten fyllts i SMCs släckkanoner. SMC 
inväntas inte, utan ett första släckförsök görs av den lokala räddningstjänsten. [3] 

Enligt samråd med räddningstjänsten Skåne nordväst [9] gäller för Preems anläggning till och med 
strategiskt läge D, se Tabell 2. Således beaktas ingen insats från SMC vid depån. Varje tryckskumrör 
ger 1000 l/min och varje kanon ger 2520 l/min. Räddningstjänsten har vid en brand en egen tillgång på 
9000 liter skumvätska.   

Räddningstjänsten har inga angivna tider för hur länge släckinsats kan förväntas pågå för de olika 
strategiska lägena och de har inga riktlinjer för omhändertagande av släckvatten.  

VAV-P38 är en publikation utgiven av Svenska Vatten och avloppsverksförrening (ersatt av P114 år 
2020). I publikationen finns anvisningar om hur ett VA-nät kan utföras. Anvisningarna är endast 
rådgivande men har fått en bred tillämpning. I VAV-P38 framgår det bland annat vilka normalvärden 
på släckvattenbehovet för olika typer av verksamheter/områden som bör gälla, alltså det minsta flödet 
på släckvatten via brandposter som olika typer av verksamheter bör dimensioneras för. Detta är 
beroende på bebyggelsetyp enligt tabell nedan. 

Tabell 3. Normalvärde för släckvattenbehov för bebyggelsetyp/områdestyp.  

Bebyggelsetyp/ områdestyp Släckvatten-
förbrukning 

Normal brandbelastning, d.v.s. brandsäkra byggnader utan större 
upplag av brännbart material 

1200 l/min 

Hög brandbelastning, såsom snickerifabriker, brädgårdar och dylikt 2400 l/min 

Exceptionell brandbelastning, såsom oljehanteringsanläggningar 
och dylikt 

>2400* l/min 

*Bestäms i samråd med räddningstjänsten 

I hamnen finns ett brandvattensystem med brandposter och dieseldrivna pumpar vilket försörjer 
Energihamnen med släck- och kylvatten [4]. Enligt Energihamnens beredskapsplan kan systemet 
förse antingen Räddningstjänstens tankbilar (motorsprutor) eller en cisterns sprinklersystem med 
vatten. Släckvattensystemet har en kapacitet på 4000 liter/min. [11] 
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Släckvattnet till släckenheter ska säkras genom att ta vatten från hamnbassängen med hjälp av två 
stycken dränkpumpar. Dessa har en maxkapacitet på 2 200 l/min var som enligt räddningstjänsten ger 
tillräcklig vattenförsörjning även i läge D (mer än 4 000 l/min).  

Kylning av cisternmantlarna är monterad på cisternerna via separata ledningar som kan anslutas 
utanför invallningsmur till hamnens brandvattensystem.  

5.2.1 Dimensionering av släckvattenbehov 

Mängden släckvatten som används beror bland annat på brandens omfattning, insatsens längd samt 
vilken taktik som används. Exempelvis kan en tidig insats innebära att branden inte är särskilt stor och 
kan släckas snabbare. Släckvattenbehovet blir därmed inte heller så stort. En mer utvecklad brand 
kan istället kräva en mer passiv insats samtidigt som branden är större och insatsen är mer utdragen i 
tid och på så sätt kräver mer släckvatten. Vid mycket stora och utvecklade bränder kan det till och 
med vara så att det i princip inte genomförs någon släckinsats då det i praktiken inte finns något att 
rädda. Att fastställa behovet av släckvatten är därför komplicerat. 

En modell för att dimensionera förväntad släckvattenmängd är den modell som Drivkraft Sverige (f.d. 
SPI) presenterar i samband med rekommendationer för släckvattenhantering på oljedepåer och i 
energihamnar [10]. Modellen utgår från aktuell vätskeyta, insatstid samt erforderligt släckvattenflöde. 
Minsta släckvattenflödet anges till 6,5 l/min och m2 (cisternens vätskeyta) och tiden för släckinsats ska 
sättas till 60–90 minuter för cisternbrand. Tiden med vattenbegjutning kan dock i vissa fall bli betydligt 
längre för en fullständig eftersläckning. Släckvattenflödet kan behöva ökas med 60% för att 
kompensera för förbrukning av skumsläckmedel vid branden, starka uppgående varmluftströmmar, 
mekaniska hinder m.m. för att uppnå avsedd effekt. Eftersom det finns fasta installationer för påföring 
av skum bedöms denna säkerhetsfaktor inte vara relevant i Preems fall. [10]  

Släckvatten/skum som förs på direkt på cisternen är väsentligt för uppskattning av behovet av vatten 
och vilka volymer som efter den akuta insatsen behöver omhändertas och saneras eller destrueras, 
men eftersom vattnet och skummet förs på cisternen antas det stanna i cisternen, om denna rymmer 
släckvattenvolymen, tills det kan tömmas därifrån och separeras från annat förorenat släckvatten. 

Samma metodik anges för beräkning av släckvattenvolymer i invallningar.  

Kylvattenvolymer beräknas på samma sätt men med flödet 2 l/min och m2. [10]  

De beräknade mängderna enligt Drivkraft Sveriges modell jämförs med det flöde som angetts av 
räddningstjänsten.  

För bränder utanför cisterner och invallningar har Skumboken [11] använts för att dimensionera behov 
av släckvatten.  

6 IDENTIFIERING AV BRANDSCENARIER 

Riskidentifiering har skett genom genomgång av verksamhetens riskutredning som underlag till 
säkerhetsrapport. [3] 
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6.1 TIDIGARE OLYCKOR OCH TILLBUD 
Genom att studera tidigare olyckor och tillbud så finns goda förutsättningar att förutsäga olyckor som 
kan inträffa och förebygga dem. 

Inför riskbedömning har tidigare händelser inom Preem undersökts. Dessa har dock bara inneburit 
utsläpp utan efterföljande brand. Även kända olyckor från branschen från liknande verksamheter som 
hanterar samma ämnen har undersökts. Nedan redovisas några av de lärdomar som Preem har erfarit 
från olyckorna. [3] 

En välkänd olycka i branschen skedde i december 2005 vid en oljedepå i Buncefield, England. Vid 
olyckan pumpades 550 m3/tim bensin till en cistern samtidigt som nivåövervakningssystemet visade 
konstant nivå under två timmar och 20 minuter före det att cisternen fyllts. Drygt en kvart efter att 
överspolningen börjat, läckte gas ut ur invallningen och efter ytterligare tio minuter spreds ett gasmoln 
i alla riktningar. Vinterbensinens höga butanhalt samt cisterndetaljer som splittrade upp utsläppet i 
droppar orsakade en kraftig och snabb bildning av ett gasmoln med en explosiv gasblandning.  

Enligt ögonvittnen varierade gasmolnets tjocklek mellan sju och en meter. Omkring 40 minuter efter att 
överspolningen startat exploderade gasmolnet följt efteråt av ytterligare explosioner. Detta orsakade 
en brand som omringade över 20 stora cisterner. De efterföljande explosionerna tros ha skett i 
cisterner eller vid utsläpp från skadade cisterner och ledningar snarare än fler explosioner i delar av 
gasmolnet. Gasmolnets yta var vid explosionen cirka 80 000 m2 inom vilken flera potentiella tändkällor 
fanns.  

Vid olyckan skadades cirka 40 personer, men ingen omkom. Branden varade i flera dagar och 
förstörde större delar av depån.  

Buncefield-olyckan visar att det kan ta kort tid från att överspolning sker till ett gasmoln med explosiv 
gasblandning sprids till omgivningen.  

En viktig skillnad mellan Buncefield-anläggningen och Preems depå är att vid Buncefield saknades 
fysisk övervakning och rondering vid inpumpning till cistern. Preem har nivåövervakningssystem och 
larmfunktioner för hög och höghög-nivå. Nivån i den aktuella cisternen kontrolleras kontinuerligt på 
dator på kontoret med hjälp av automatiska nivåmätningssystem. Nivåmätningssystemen ger optiskt 
och akustiskt larm vid aktivering. Preem har även installerat ett oberoende mekaniskt högnivålarm 
(ovanför radarns höghög-nivå).  

Efter olyckan i Buncefield har myndigheter och intresseorganisationer agerat och bl.a. tagit fram 
rekommendationer för släckvattenhantering. Drivkraft Sverige (f.d. SPI) har t.ex. tagit fram 
rekommendationen ”God praxis för hantering av förorenat släckvatten på oljedepåer och i 

energihamnar. Rekommendationer till medlemsföretagen och Svenskt OljehamnsForum”. 

Kontaminerat släckvatten kan förorena naturen kraftigt vilket skedde i Buncefield då släckvatten läckte 
ut i mark och vattendrag. Preems klass 1-cisterner är invallade och är utrustade med skumpåföring. 

6.2 IDENTIFIERADE BRANDSCENARIER 
De brandscenarier som bedöms mest troliga är sådan som involverar brandfarlig vara klass 1, 
eftersom sannolikhet för antändning är större än för brandfarlig vara i lägre klass. Scenarier som 
involverar produkter som inte klassificeras som brandfarlig vara enligt Lag om brandfarliga och 
explosiva varor betraktas i detta sammanhang inte som troliga och dimensionerande.  
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Enligt den indelning som görs i riskutredningen fokuseras på depåområde 3 och 4 där klass 1-
produkter förvaras, eftersom sannolikhet för antändning här är större än i övriga områden till följd av 
klass på brandfarlig vara. Det fokuseras även på bilutlastningsplats inklusive VRU och returanläggning 
som är en del av depåområde 1.  

Representativa brandscenarier för respektive område identifieras, och om flera brandscenarier finns 
inom samma område fokuseras på det största troliga, enligt principen att ett mindre scenario som 
genererar mindre mängder förorenat släckvatten kan hanteras som det finns förutsättningar att 
hantera ett större scenario inom samma område.  

Som ett komplement till scenarier i depåområde 3 och 4 studeras även ett scenario med brand i 
invallning i depåområde 1 och 2, eftersom dessa invallningar är nytillkomna. Produkterna i dessa 
områden har högre flampunkt och klassas inte som brandfarlig vara. Dessa scenarier bedöms således 
som osannolika och ej dimensionerande.  

Följande scenarier har studerat i denna analys: 

• Brand i cistern 101 inom Preem 3. 
• Gasmolnsexplosion efter utsläpp från cistern inom Preem 4. 
• Pölbrand och explosion på bilutlastningsplats. 
• Brand i anslutning till rörledningsgator mellan depå och kaj samt kaj. 
• Brand i invallning inom Preem 1 eller 2. 

7 RISKUPPSKATTNING OCH RISKVÄRDERING 

Mängden släckvatten som erfordras vid en brand inom området beror på vilket brandscenario som 
inträffar samt vilken taktik räddningstjänsten kommer att använda i det aktuella scenariot. 
Beräkningarna av mängden släckvatten grundar sig på kyl- /skumanläggningens kapacitet, i de fall det 
finns någon sådan, samt uppskattad mängd släckmedel påfört av räddningstjänsten. Då mängden 
släckvatten för ett brandscenario uppskattas används flödet och insatstiden. Förångningen av vatten 
under släckarbetet beaktas inte för att mängderna ska vara konservativt uppskattade.  

Spridning av förorenat släckvatten beror på var branden sker, hur marken är beskaffad samt vilka spill- 
och dagvattensystem som är kopplade till platsen. Här studeras ett antal scenarier för anläggningen. 
Dessa scenarier bedöms vara representativa för anläggningen i stort. Aktuella scenarier är hämtade 
från verksamhetens riskutredning som är underlag till säkerhetsrapport. 

7.1 BRAND I CISTERN 101 (PREEM 3) 
Brand uppstår i bensincistern 101 inom Preem 3 till följd av skador på det inre flytande taket. 
Sannolikheten har bedömts som mycket låg. Enligt de beräkningar som genomförts i riskutredningen 
finns det under vissa vindförhållanden behov av kylning av närliggande cisterner inom samma 
invallning.  

7.1.1 Befintliga skyddssystem för att förhindra uppkomst och spridning av brand 

Cistern 101 står i en gemensam invallning med två andra cisterner, 102 och 103. Krav på 
invallningens volym enligt LBE är största cisternens volym plus 10 % av övriga två cisterners volym, 
vilket blir ca 6352 m3. Invallningsmurens höjd är 6,5 meter.  
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Exempel på barriärer som tas upp i riskutredningen är: 

• Skumpåföring via fasta rörsystem. 
• Kylsprinklers för cisterner 101, 102 och 103. 
• Verksamhetshandbok med instruktioner för drift och underhåll.  
• Hetarbetstillstånd.  
• EX-klassade områden.  
• Intern plan för räddningsinsatser.  
• Insatsplan.  
• Räddningstjänstens insats och utrustning.  
• Släckinsats av SMC. (Enligt räddningstjänsten ingår inte SMC i de strategiska lägen som 

omfattas av Preem, men Preem har avtal med SMC för samtliga depåer, och SMC har varit på 
depån och övat). 

7.1.2 Bedömning av erforderlig mängd släckvatten 

Drivkraft Sverige 

Enligt metodik förespråkad av Drivkraft Sverige skulle en cisternbrand generera ca 175 m3 förorenat 
släckvatten, baserat på cisternens vätskeyta och insatstid 90 minuter.  

Enligt metodik förespråkad av Drivkraft Sverige ska kylning dimensioneras för 2 l/min och m2, och 
räknat på cisternytan för de cisterner som i så fall ska kylas, 102 och 103, genererar detta ett 
kylvattenflöde på 81 m3 under 90 minuter totalt för båda cisternerna.  

Räddningstjänsten 

Enligt Insatsmetodik Energihamnen gäller strategiskt B för cistern 101, vilket också är det mest 
omfattande strategiska läget inom den invallningen. Enligt strategiskt läge B ansluts 2 tryckskumrör, 
se Tabell 2, som tillsammans ger 2000 l/min, vilket ger 180 m3 under 90 minuter.  

Räddningstjänsten har inte resurser för kylning av cisterner, utan fokuserar enbart på släckningsarbete 
1. Kylning sker således med hjälp av i depåns fasta installationer. 

Kylning av cisternerna är monterad som en kylkrans uppe på taket. Vattnet flödar ut över taket och ner 
längs manteln. Kylningen är ansluten till separata ledningar som kan anslutas utanför invallningsmur 
till kommunens brandvattensystem. [11]  

Tabell 4. Flöde på kylvattensprinkler för cisterner [11].  

Cistern Flöde kylsprinkler 

101 615 l/min 

102 615 l/min 

103 440 l/min 
 

Antaget att de två övriga cisternerna 102 och 103 behöver kylas genererar detta 1055 l/min under 90 
minuter, vilket ger en volym om 95 m3. Detta vatten antas hamna inom invallningen.  

 
1 Telefonsamtal med Johan Hedin, Räddningstjänsten Skåne Nordväst, 2020-05-14. 
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7.1.3 Bedömning av släckvattenhantering 

Eftersom cistern 101 (och samtliga klass 1-cisterner) har installationer för fast skumpåföring kommer 
det påförda släckvattnet att hamna i cisternen, till skillnad från om taktiken är att påföra släckvatten 
med skuminblandning från marken, då förlusterna blir stora och mycket hamnar utanför cisternen.  

Preem har som säkerhetsåtgärd att alla cisterner har ett tomrum motsvarande 15 minuters pumpning, 
vilket innebär ca 250 m3 per cistern. Volymer enligt SPI, 175 m3, ryms således i cisternen. Volym enligt 
räddningstjänsten, som är i samma storleksordning om flöde antas under 90 minuter, ryms även det i 
cisternen. Notera att de olika volymerna inte kommer att förekomma samtidigt, utan det är två olika 
sätt att uppskatta släckvattenvolymen.  

Invallningen i Preem 3 rymmer ca 6352 m3. Vid en cisternbrand ryms således det släckvatten med 
skuminblandning som bräddar från cisternen samt kylvatten för cisternerna i samma invallning (102 
och 103). Efter avslutad släckinsats kan vattnet förvaras i cistern på området, se avsnitt 8.3.6. 

7.2 GASMOLNSEXPLOSION EFTER UTSLÄPP FRÅN CISTERN INOM 
PREEM 4 

En gasmolnsexplosion inträffar efter överfyllning av bensin i cistern 104. Sannolikheten har bedömts 
som mycket låg. 

För att denna händelse ska inträffa behöver flertalet barriärer brista. Explosion kan inträffa i slutna 
utrymmen som avloppsbrunnar, utrymme mellan flytande tak och kupoltak och dylikt. Händelsen följs 
troligen av pöl- eller spraybrand. Utsläppet skapar ett gasmoln vid nästan vindstilla förhållanden vilket 
sprids till väg vid kaj, väster om cisterninvallningen. En passerande bil antänder gasmolnet. Det finns 
inte någon passerande biltrafik längre, utan endast intern trafik på grusväg.  

Gasmolnsexplosion i det fria är mycket osannolik.  

7.2.1 Befintliga skyddssystem för att förhindra uppkomst och spridning av brand  

Exempel på barriärer som tas upp i riskutredningen är: 

• Stationär gasvarnare inom invallning.  
• Personlig gasvarnare och skyddsutrustning.  
• Verksamhetshandbok med instruktioner för drift och underhåll.  
• Hetarbetstillstånd (inkl. riskanalys).  
• Två personer på plats vid inträde i cistern.  
• EX-klassade områden.  
• Brandutbildad personal.  
• Räddningstjänstens insats och utrustning. 

7.2.2 Bedömning av erforderlig mängd släckvatten 

Scenariot är representativt för sådana händelser som innebär släckning utanför cistern eller invallning. 
Det handlar då troligtvis om betydligt mindre vattenmängder än vid brand i cistern eller brand i 
invallning. En pölbrand hanteras som en invallningsbrand med skumbegjutning.  

Räddningstjänsten har inga rekommenderade antaganden för mängd använt släckmedel vid en 
pölbrand, utan hänvisar till Skumboken. Enligt Skumboken [12] hade Räddningsverket (nuv. MSB) 
anvisat alla svenska brandförsvar att redovisa hur man har förberett sig på en insats mot 300 m2 
spillbrand i tättbebyggt område. Måttet 300 m2 är satt med anledning av inträffade händelser. Detta 
används som en grund för insatsplaneringen tillsammans med den påföringshastighet och 
varaktighetstid som anges i NFPA11. Antagen påföring är 4 liter skumvätskelösning per m2 och minut i 
15 minuter, vilket ger 18 m3 skumvätskelösning (vatten plus skumvätska).  
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7.2.3 Bedömning av släckvattenhantering  

Släckvatten inom Preem 4 (utanför invallningar) infiltrerar i marken. Ytan söder om Preem 4 är 
gräsbevuxen, vilket till viss del saktar ner infiltration i marken. De ytor där vatten infiltrerar kan behöva 
saneras i efterhand.  

7.3 EXPLOSION INOM PREEM 4 
Explosion i cistern 105 i samband med inträde för inspektion/underhåll. 

Sannolikheten för explosion i cistern vid Preem 4 har bedömts till mycket låg, sannolikhetsklass 1 (< 1 
gång på 1 000 år). För att denna händelse ska inträffa behöver flertalet barriärer brista.  

Eftersom detta scenario inträffar i cistern och invallning bedöms det släckvatten som används stanna i 
invallningen (cisternvolym 3780 m3). I enlighet med beräkningar genomförda i avsnitt 7.1.3 bedöms 
vattnet rymmas inom invallningen.  

7.4 PÖLBRAND OCH EXPLOSION PÅ BILUTLASTNINGSPLATS 
Utlastning av produkt till tankbilar sker vid en bilutlastningsplats belägen på depåområde Preem 1, se 
Figur 2 och Bilaga A. Bilutlastningsplatsen består av tre enkelsidiga lastöar och är utformad som en 
rektangulär invallad yta av betongplattor med anslutning till depåns OFA-system. Bottenplattan är 
tätad för att förhindra att eventuellt spill når marklagren. Hela utlastningsplatsen är försedd med tak. 

Enligt depåns riskutredning beskrivs scenariot som mänskligt felhandlande vid bilutlastning av klass 1-
produkt som leder till att produkt läcker ut och orsakar en pölbrand. Sannolikheten för att en pölbrand 
ska uppstå vid bilutlastningsplatsen har bedömts till sannolikhetsklass 2 (1 gång på 100-1 000 år). 
Sannolikheten för att en explosion ska ske vid bilutlastningsplatsen har bedömts till mycket låg, 
sannolikhetsklass 1 (< 1 gång på 1 000 år). 

7.4.1 Befintliga skyddssystem för att förhindra uppkomst och spridning av brand  

Exempel på barriärer som tas upp i riskutredningen är: 

• Flamdetektorer med automatiskt larm till räddningstjänsten.  
• Skumsprinkleranläggning.  
• Brandsläckningsutrustning på bilutlastningsplatsen samt i tankbil.  
• Manuellt nödstopp.  
• Kärl för ansamling av kondenserad gas i gasledning till VRU.  
• Automatiskt nödstopp vid hög nivå i tankbilens fack.  
• OFA-brunnar.  
• Personlig skyddsutrustning.  
• Personal i beredskap.  
• Säkerhetskrav ställs av Preem på tankbilar.  
• Utbildade förare. Endast godkända förare får lasta. 
• Hårdgjord markyta. 
• Fackplanering (föraren bestämmer mängd som ska lastas i förväg).  
• Verksamhetshandbok med instruktioner för drift och underhåll.  
• EX-klassat område.  
• Brandutbildad personal.  
• Intern plan för räddningsinsatser.  
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7.4.2 Bedömning av erforderlig mängd släckvatten 

Bilutlastningsplatsen är utrustad med en sprinkleranläggning för skumbeläggning samt flam- och 
gasdetektorer. Vid aktiverat brandlarm nödstoppas bilutlastningsplatsen och 
skumsprinkleranläggningen startar automatiskt. Vid aktiverat gaslarm nödstoppas anläggningen och 
depåns beredskap larmas via SMS. Det finns också möjlighet att starta skumsprinkleranläggningen 
manuellt. Sprinkleranläggningen är dimensionerad för en påföringshastighet av 6,5 l/m2 och minut och 
med en varaktighet på minst 19 minuter. Släcksystemet täcker hela tankbilens längd. [4] 

Samtliga ventiler på bilutlastningen är av Fire Safe utförande för att förhindra läckage av produkt och 
gaser. [4] 

På bilutlastningsplatsen finns handbrandsläckare och adsorptionsmedel med redskap tillgängligt. 

Eftersom bilutlastningsplatsen är försedd med skumsprinkler kan en brand förhoppningsvis släckas i 
ett tidigt skede och med minimal släckvattenåtgång enligt resonemang i avsnitt 5.2.1. Om 
räddningstjänsten behöver komplettera med skumbegjutning blir det troligen i mindre omfattning.  

Det anges inte i riskutredningen hur stor pöl som uppskattats, men det tolkas som ett mindre läckage 
eftersom det är från gasåtervinningsanläggningen. Hälften av pölstorleken från avsnitt 7.2 antas, d.v.s. 
150 m2 och motsvarande beräkning med aktuellt flöde i 15 minuter ger knappt 19 m3. 

7.4.3 Bedömning av släckvattenhantering  

Vid en eventuell brand på bilutlastningsplatsen kommer släckvatten att rinna främst till depåns OFA-
systemet. Viss mängd kan även komma utanför OFA-yta och nå dagvattensystemet. Båda systemen 
stängs automatiskt vid aktivering av skumsprinkleranläggningen på bilutlastningen.  

Mellan Preems kontor och bilutlastningen finns dagvattenbrunnar som leder till hamnens 
dagvattensystem, vilket inte stängs vid aktivering av skumsprinkleranläggningen på bilutlastningen. 
Det bör finnas möjlighet att förse dessa med tättingar vid behov, se avsnitt 0. 

Vid spridning av förorenat släckvatten till hamnbassängen har Helsingborgs Hamn länsor för att 
förhindra vidare spridning av släckvattnet ut från hamnbassängen.  

I riskutredning [3] från år 2019, föreslås en åtgärd om att se över möjlighet att bygga sarg runt hela 
kajen tillsammans med hamnen. En tillagd kommentar konstaterar att Helsingborgs Hamn, som äger 
kajerna, anser att dagens utformning av kajerna med uppsamlingstank för omhändertagande av 
eventuella spill är tillräcklig. Det ligger således inte inom Preems handlingsutrymme att begränsa 
utbredning mot havet med annat än mobila kantlösningar. Enligt erfarenheter från tidigare projekt är 
mobila lösningar för avgränsning av släckvattenutbredning inte ett effektivt alternativ enligt en del 
räddningstjänster.  

7.5 BRAND I ANSLUTNING TILL RÖRLEDNINGSGATOR MELLAN DEPÅ 
OCH KAJ SAMT KAJ 

Scenariot finns i verksamhetens riskutredning och är intressant att studera ur släckvattensynpunkt, 
eftersom det inte inträffar inom någon invallning som utgör en begränsning för spridningen. 
Sannolikheten är bedömd till mycket låg, sannolikhetsklass 1 (< 1 gång på 1 000 år).  

7.5.1 Befintliga skyddssystem för att förhindra uppkomst och spridning av brand  

Exempel på barriärer som tas upp i riskutredningen är: 

• Kajer anslutna till OFA-system och uppsamlingscisterner.  
• Adsorptionsmedel.  
• Stationär länsa vid inloppet till Sydhamnsbassängen.  

Page 135 of 301



 

 

 

 

 

 

10297427 •  Släckvattenutredning Preem  | 23   

• Backventil direkt efter slang, mellan slang och rörledning.  
• Säkerhetsvakt vid kaj, lossningsledare (i kontrollrum) och ledningsvakt.  
• Tankfartyg har besättningsmän på däck som övervakar pumpoperationen.  
• Lossningsinstruktioner.  
• Kommunikation via radio under hela lossningsförloppet.  
• Förbindelseprov görs innan pumpstart och sedan minst en gång per timme under lossningens 

gång.  
• Besiktning och kontroll av rörledningar och utrustning på kaj genomförs regelbundet av 

Helsingborgs Hamn.  
• Provtryckning av slangar enligt regelverk.  
• Intern plan för räddningsinsatser.  
• Åtgärdsförslag demontera rörledningar som inte används.  
• Se över behov av förbättrat påkörningsskydd på kritiska platser längs rörledningsgator. 

7.5.2 Bedömning av erforderlig mängd släckvatten 

En brand i detta fall blir sannolikt någon form av pölbrand längs någon del av sträckan, och i enlighet 
med beräkningar genomförda i avsnitt 7.2.2, med en påföring på 4 liter skumvätskelösning per m2 och 
minut i 15 minuter, ger 18 m3 skumvätskelösning (vatten plus skumvätska).  

7.5.3 Bedömning av släckvattenhantering  

Att döma av andra beskrivna scenarier i kajområdet kommer scenariot innebära läckage av produkt 
och även släckvatten till hamnbassängen. 

Enligt resonemang i avsnitt 7.4.3 hanteras spridning av förorenat släckvatten till hamnbassängen 
genom att Helsingborgs Hamn har länsor för att förhindra vidare spridning av släckvattnet ut från 
hamnbassängen. Övriga möjligheter att begränsa spridning till hamnbassängen är utredda och 
avfärdade enligt riskutredningen. Utsläpp med efterföljande brand bedöms som mindre troligt än 
enbart utsläpp, eftersom det föregående kräver att antändning sker. Om begränsning av utsläpp mot 
kaj inte har bedömts skäligt bör begränsning av utsläpp med efterföljande brand och det släckvatten 
det genererar bedömas på samma vis.  

7.6 BRAND I INVALLNING INOM PREEM 1 ELLER PREEM 2 
Brand i dessa produkter är mindre sannolik med hänvisning till flampunkt.  

7.6.1 Bedömning av erforderlig mängd släckvatten 

Om släckinsats ändå behöver genomföras rymmer varje invallning 15 minuters maximal 
pumpkapacitet från fartyg vilket är ca 820 m3/h, således 205 m3.Ytan i respektive invallning är 
begränsad till 600 m2 i samråd med räddningstjänsten utefter deras kapacitet för släckning av 
bölbrand. Högsta strategiska läge som gäller för Preem, läge D, innebär 2 skumkanoner med 
skumpåföring i cisterninvallning, á 2520 l/min vardera.  

För flera av cisternerna inom invallningarna i Preem 1 och 2 gäller de strategiska lägena A-C, vilket 
innebär mindre antagen släckvattenförbrukning än för läge D.  

Page 136 of 301



 

 
 

 
24 | 10297427  • Släckvattenutredning Preem 

7.6.2 Bedömning av släckvattenhantering  

Släckvattenflödet från 2 skumkanoner, alltså strategiskt läge D kan fortgå i ca 40 minuter innan 
invallningen är full, oaktat eventuell produkt i invallningen.  

För strategiskt läge A räcker invallningen i knappt 3 timmar, för läge B i knappt 1,5 timme och för läge 
C i knappt en timme innan invallningen bräddas om inte andra åtgärder vidtas, se kapitel 8. 

8 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

I detta kapitel redovisas resonemang om och alternativ för åtgärder för att förbättra 
släckvattenhanteringen inom verksamheten. 

Preems riskutredning [3] som underlag för säkerhetsrapport anger exempel på barriärer som också 
redovisas i denna analys kopplat till respektive brandscenario. Dessa befintliga åtgärder berörs endast 
översiktligt i detta avsnitt för att beskriva sammanhanget och för transparens avseende bedömning av 
vad som bör kompletteras. För detaljer hänvisas till ovan nämna handlingar.   

8.1 FÖREBYGGA BRAND OCH FÖRHINDRA STORBRAND 
Den bästa metoden för att undvika att släckvatten förorenar anläggningen och dess omgivningar är att 
förhindra att brand uppstår. Ett alternativ till att lägga kostnader för att kunna samla upp släckvatten är 
att satsa på ytterligare förebyggande åtgärder för att minska sannolikheten och acceptera viss risk att 
släckvattnet når recipienten. 

Det är även viktigt att lägga resurser på att undvika att en eventuell brand utvecklas till en storbrand. 
Det finns flera sätt att göra detta på. Välutbildad personal med god tillgång till fungerande 
släckutrustning är ett mycket bra sätt att snabbt släcka en brand. Det är under de första minuterna i ett 
brandförlopp som det finns störst möjlighet att släcka en brand. 

8.1.1 Släckmedel och släcksystem 

Skumpåföringsledningar finns på alla klass 1-cisterner för snabbare och effektivare släckinsats. Alla 
cisterner över 50 m3 har fast skumpåföring (utom cistern 318 som innehåller råtalldiesel. 

Skumsprinkleranläggning finns vid bilutlastningsplatsen och startar automatiskt vid aktiverad 
flamdetektor.  

Kylsprinklers finns på cisternerna 101, 102, 103, 104 och 105. 

8.1.2 Släckutrustning 

På depån finns handbrandsläckare. Detta gör det möjligt att i vissa fall släcka en brand i ett tidigt 
skede och förhindra storbrand.  

8.1.3 Utbildning och övning 

Utbildning och övning för egen personal är ett effektivt sätt att öka chanserna att en brand släcks i 
tidigt skede. Utbildning och övning är således en viktig del i arbetet för att förebygga och minimera 
mängden förorenat släckvatten. 

Depåpersonalen genomgår regelbundet brandutbildning. Övningar i utrymning utförs årligen 
tillsammans med övriga aktörer inom Energihamnen. Vidare genomförs andra nödlägesövningar i 
samarbete med SMC och/eller räddningstjänsten. [13]    

Verksamheten bör i samband med brandövningar även öva släckvattenhantering.  
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8.2 MINSKA MÄNGDEN FÖRORENAT SLÄCKVATTEN 

8.2.1 Insatsplanering 

Räddningstjänstens första prioritet vid insats är att släcka eller begränsa brand, vilket gör att 
problemet med förorenat släckvatten prioriteras ner. Det är av största vikt, vid en längre insats vid en 
brand, att räddningstjänsten överväger alternativa släckmetoder och även överväger att minimera 
påförd mängd vatten och skum. Insatsplan bör ses över och uppdateras med denna information. 
Insatsplan bör även innehålla information om vart förorenat släckvatten kan ledas för uppsamling (se 
avsnitt 8.3.7), hur och med hjälp av vad vattnet kan ledas dit (se avsnitt 8.3.2.1), vilka brunnar som 
ska tätas (se avsnitt 0) etc.  

Intern plan för räddningsinsatser används vid utsläpp och brand. Denna bör uppdateras med väsentlig 
information från denna utredning.  

8.3 UPPSAMLING AV FÖRORENAT SLÄCKVATTEN  

8.3.1 Minimal infiltration i mark 

Samtliga cisterner är numera invallade, vilket så långt det är möjligt eliminerar infiltration i mark i 
händelse av cisternbrand eller brand i invallning.  

Kvarstår gör brand på bilutlastningsplats och övriga bränder, som i de flesta fall kan antas vara små 
jämfört med ovan nämnda scenarier, och därmed kräva en mindre släckinsats. Avseende 
bilutlastningsplats är denna problematisk att invalla, eftersom det måste gå att köra in och ut från den 
och det är inte önskvärt att tillföra hinder som ökar risken för olycka. Avseende övriga bränder bedöms 
det inte skäligt att hårdgöra samtliga ytor inom depån för att helt eliminera risken för infiltration. 

8.3.2 Avstängning och/eller omledning av vattensystem 

8.3.2.1 Dagvattensystem 
Depåns dagvattensystem ansluter till Energihamnens gemensamma dagvattensystem. Depåns 
dagvattensystem kan stängas av i händelse av brand. Detta ska göras vid samtliga släckinsatser. 
Enligt genomförda överslagsberäkningar rymmer depåns dagvattensystem (uppdelade på Preem 1 
och Preem 2) i storleksordningen 5-10 m3 och är således inte någon volym att räkna med för förvaring. 
Däremot kan det undersökas om möjlighet finns att ansluta till dagvattensystemet för uppsugning av 
släckvatten.  

8.3.2.2 OFA-system 
Depåns OFA-system är avstängningsbart, och detta ska stängas vid samtliga släckinsatser. Hamnens 
OFA-system leds med pumpning till Helsingborgs Hamns OFA-system, med en total 
uppsamlingskapacitet om drygt 200 m3 och en fri volym om ca 100 m3.  
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8.3.3 Täta brunnar 

Den mest intuitiva och fältmässiga metoden för att förhindra att förorenat släckvatten når dagvattnet är 
att täta brunnarna vid olycka, och därmed skapa en naturlig uppsamlingsbassäng genom att den 
hårdgjorda marken sluttar ned mot brunnarna. Tätning av brunnar kan ske med hjälp av så kallade 
tättingar som finns i anslutning till dagvattenbrunnar vid bilutlastningen och vid kontorsparkeringen. 
Förslagsvis införskaffas några extra för att kunna placeras på andra dagvattenbrunnar vid behov. 
Exempelvis vid utsläpp som önskas hanteras ovan mark och inte gå till dagvattensystemet.  

Hamnens dagvattenbrunnar på ytan mellan Preems kontor och bilutlastningen har inga anvisade 
tättingar. Det rekommenderas att Preem upplyser hamnen om att tättingar behöver finnas tillgängliga.  

8.3.4 Invallning 

Som konstaterats i scenariogenomgången i kapitel 7 finns invallningar för klass 1-cisterner som 
rymmer dimensionerande volymer vatten från en släckinsats inklusive kylning av cisterner.  

I studerade scenarier för en brand i invallning i de s.k. 15-minutersinvallningarna rymmer dessa 
släckvatten för insatser som pågår i alltifrån 3 timmar till knappt en timme, oaktat produkt i 
invallningen. 

8.3.5 Tömning av invallning under pågående brand 

NSVA har framfört att det är bra att kunna tömma invallningar under pågående brand. [2]. Invallningen 
inom Preem 3 (för klass 1-vätskor) rymmer drygt 6000 m3 och förväntas därmed inte behöva tömmas 
under pågående dimensionerande brand. Inom Preem 4, där klass 1-cisternerna står i separata 
invallningar, rymmer invallningarna 3326 respektive 3780 m3 och förväntas därmed inte heller behöva 
tömmas på släckvatten under pågående dimensionerande brand. Dessa båda invallningarna 
kommunicerar med varandra genom rör i ovankant av invallningarna.  

15-minutersinvallningarna för övriga produkter rymmer enligt tidigare resonemang släckvatten för 
insats i knappt en timme. Eftersom vatten har högre densitet än produkterna kommer det vatten som 
sjunker till botten att kunna tömmas via brunnarna inom invallningarna. I de flesta fall antas dock 
branden kunna släckas innan invallningen är full, men detta beror på scenario och hur mycket produkt 
som finns i invallningen.  

Enligt kontaktperson på sugbilsföretaget Puls används gummislangar för uppsugning av släckvatten. 
Dessa tål 60-80°C och således inte de temperaturer som uppstår vid en pölbrand. Invallningarna kan 
alltså inte tömmas ovanifrån, men skulle kunna tömmas genom bottenventil om slang kan anslutas 
från ett ställe som inte utsätts för hög värmestrålning från den pågående branden. Om en 
invallningsbrand pågår så länge att invallningen riskerar att brädda till följd av stora mängder 
släckvatten skulle invallningarna kunna tömmas. Pumpbrunnar för 15-minutersinvallningar finns 
utanför invallningarna, och tömning av invallningen skulle innebära någon med motsvarande 
skyddsutrustning som räddningstjänsten har tillgång till öppnar ett lock och öppnar en ventil samt 
aktiverar vidarepumpning av vattnet som behöver evakueras. Om det gäller större volymer än vad 
som ryms i dagvatten- eller OFA-systemet behöver det istället evakueras av sugbil, vilket innebär att 
utrustningen behöver vara anpassad för ändamålet.  

8.3.6 Cistern för släckvatten 

Inom depån finns två cisterner som inte används för någon produkt som kan användas för tillfällig 
förvaring av släckvatten. Dels 304 mellan Preem 1 och Preem 4, och dels (306) inom Preem 4. Cistern 
304 har en kapacitet på 1200 m3 och (306) har en kapacitet på 1472 m3. Till någon av dessa cisterner 
kan vatten pumpas för förvaring i väntan på borttransport.  
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8.3.7 Uppsugning av släckvatten 

Det släckvatten som ansamlas i cisterner, inom invallningar, i dagvatten/OFA-system och på hårdgjord 
yta behöver samlas upp, vilket kan säkerställas genom avtal med sugbilsföretag eller på motsvarande 
sätt. Preem har nyligen tecknat avtal för att denna uppsamling ska genomföras.  

En del av vattensystemen stängs vid brand, men om vatten leds ner i dessa kan de användas för 
uppsugning av släckvatten, motsvarande en pumpgrop. Vilket system som används är avhängigt av 
var släckvatten behöver samlas upp och får avgöras från fall till fall. 

8.3.8 Organisation 

Vardaglig tillsyn av depån utförs av egen personal. Rondering, på nätter och helger, utförs av inhyrt 
vaktbolag. Personal har jourberedskap. [3] 

Säkerställ organisation med ansvars – och uppgiftsfördelning avseende begränsning och 
omhändertagande av förorenat släckvatten. 

8.3.9 Destruktion 

Samlas släckvattnet upp betraktas det troligen som avfall enligt avfallsförordningen i vilken avfallen 
delas in i 20 olika kategorier. Vissa av dessa betraktas som farligt avfall och får då endast 
transporteras med tillstånd av länsstyrelsen. Det är i så fall verksamhetens ansvar att kategorisera 
släckvattnet och bestämma var eventuell destruktion ska ske. 

Rutiner ska finnas för provtagning av uppsamlat släckvatten för att kunna bestämma hur detta ska 
omhändertas. 

8.4 SAMMANSTÄLLNING AV ÅTGÄRDSFÖRSLAG 
• Säkerställ avstängning av dagvattensystem vid släckinsats.  
• Säkerställ avstängning av OFA-system vid släckinsats.  
• Undersök möjlighet att använda dagvattensystem för uppsugning av släckvatten eller 

alternativ därtill.  
• Säkerställ tillgång till sugbilar eller alternativ för uppsugning av släckvatten och transport till 

lokal cistern (306) i Preem 4 eller 304.  
• Uppdatera intern plan för räddningsinsatser med relevant information från 

släckvattenutredningen.  
• Upplyser hamnen om att tättingar behöver finnas tillgängliga för hamnens dagvattenbrunnar.  
• Införskaffa extra tättingar till Preems egna dagvattenbrunnar. 
• Säkerställ organisation med ansvars- och uppgiftsfördelning avseende begränsning och 

omhändertagande av förorenat släckvatten. 
• Komplettera brandövningar med övning i släckvattenhantering.  
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9 DISKUSSION 

Släckvattenutredningar av detta slag är alltid förknippade med osäkerheter, om än i olika stor 
utsträckning. Osäkerheter som kan påverka resultatet kan vara förknippade med bl.a. det 
underlagsmaterial och de uppskattade vattenmängderna som analysens resultat är baserat på. 

De antaganden som har gjorts har varit konservativt gjorda så att risknivån inom området inte ska 
underskattas. 

Vid analyser av detta slag råder ibland brist på relevanta data, behov av att göra antaganden och 
förenklingar, svårigheter att få fram tillförlitliga uppgifter samt mer eller mindre osäkra. Dessa 
svårigheter innebär att olika riskanalyser/riskanalytiker ibland kan komma fram till motstridiga resultat 
på grund av skillnader i antaganden, metoder och/eller ingångsdata. [11] 

10 SLUTSATSER 

Följande åtgärder föreslås för att omhänderta förorenat släckvatten: 

• Säkerställ avstängning av dagvattensystem vid släckinsats.  
• Säkerställ avstängning av OFA-system vid släckinsats.  
• Undersök möjlighet att använda dagvattensystem för uppsugning av släckvatten eller 

alternativ därtill.  
• Säkerställ tillgång till sugbilar eller alternativ för uppsugning av släckvatten och transport till 

lokal cistern (306) i Preem 4 eller 304. Preem har nyligen tecknat avtal för detta. 
• Uppdatera intern plan för räddningsinsatser med relevant information från 

släckvattenutredningen.  
• Upplyser hamnen om att tättingar behöver finnas tillgängliga för hamnens dagvattenbrunnar.  
• Införskaffa extra tättingar till Preems egna dagvattenbrunnar. 
• Säkerställ organisation med ansvars- och uppgiftsfördelning avseende begränsning och 

omhändertagande av förorenat släckvatten. 
• Komplettera brandövningar med övning i släckvattenhantering.  
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BILAGA B – BERÄKNINGAR 

I denna bilaga redovisas beräkningar. Första tabellen redovisar beräkningar för dimensionerande 
mängd läck- och kylvatten genererat vid brand i cistern 101 enligt de två olika metoderna som beskrivs 
i avsnitt 5.2.1. Nästa tabell visar flöden för olika strategiska lägen och hur lång tid det tar att fylla 15-
minutersinvallningar med respektive flöde.  

Vatten Cistern 101 
enligt 
Drivkraft 
Sverige 

Cistern 101 
enligt RTJ 

Släckvatten   

Vätskeyta cistern (D=19,5) 298  

Flöde släckvatten SPI (l/min) per m2 6,5  

Flöde släckvatten läge B (l/min)  2000 

Flöde släckvatten på ytan SPI (l/min) 1940  

Volym släckvatten (m3) per minut 2 2 

Tid 90 90 

Volym släckvatten (l under 90 minuter 174 620 180 000 

Volym släckvatten (m3) under 90 min 175 180 

Kylvatten   

Flöde kylvatten SPI (l/min) per m2  2  

Yta 102 och 103 för kylning  452  

Flöde kylvatten Preem (l/min)  1055 

Flöde kylvatten på ytan SPI (l/min) 905  

Tid 90 90 

Volym kylvatten (l) under 90 min 81 424 94 950 

Volym kylvatten (m3) under 90 min 81 95 

Totalt släck- och kylvatten 256 275 
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Strategiskt 
läge  Cisternbrand  

Flöde 
cistern-
brand 

Invallnings- 
brand  

Flöde 
invallnings- 
brand 

Flöde 
invallnings- 
brand 
(m3/min) 

Hur länge 
räcker 15-
minutersinv
allningen? 
(min) 

A  1 
tryckskumrör 
ansluts  

1000 1 skumkanon 
uppkopplas 
halvt flöde  

1260 1,26 163 

B  2 
tryckskumrör 
ansluts  

2000 1 skumkanon 
uppkopplas 
fullt flöde  

2520 2,52 81 

C  3 
tryckskumrör 
ansluts  

3000 2 skumkanon 
uppkopplas 1 
fullt flöde och 
1 halvt flöde  

3780 3,78 54 

D  4 
tryckskumrör 
ansluts  

4000 2 skumkanon 
uppkopplas 
fullt flöde  

5040 5,04 41 
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1 Sammanfattning 
För att ett utsläpp av gasoljor från Helsingborgs oljehamn ska kunna nå utanför 
hamnens pirar krävs särskilda väderbetingelser med nordliga vindar. I annat fall 
stannar den största delen av oljan kvar inne i hamnbassängen. Om oljan når ut drivs 
den med vattenströmmar i nordlig eller sydlig riktning från Helsingborg, där den 
nordgående vattenströmmen är den dominerande, se bifogad rapport från SMHI. 
Längs kusten söder och norr om Helsingborg finns ett antal Natura 2000-områden, 
naturreservat och riksintressen som i varierande omfattning skulle kunna påverkas av 
ett oljepåslag.   
 
De aktuella oljorna som beskrivs i denna rapport är lätta gasoljor. Den tjockolja som 
hanteras på depån i Helsingborg är av en typ som stelnar tämligen snabbt. Därtill 
förvaras den så pass långt från bassängen att den inte kommer att nå dit vid ett 
eventuellt läckage. Gasoljor är lättare än vatten och har en låg vattenlöslighet. Vid ett 
utsläpp bildas därför en tunn ytfilm på vattenytan och oljesubstanser når endast i 
mycket begränsad omfattning ner i vattenmassan. De aktuella oljorna avdunstar 
mycket snabbt. Mer än 50% avdunstar inom några timmar och i princip all olja har 
avdunstat inom två dygn. Dessa faktorer begränsar omfattning på de skador som ett 
utsläpp av oljor från Helsingborgs oljehamn skulle kunna bidra till. En geografisk 
avgränsning har gjorts i utredningen med bakgrund till hur långt oljorna bedöms 
kunna nå innan de avdunstar, varför bedömningar görs från Kullaberg i norr till 
Lommabukten i söder.  
 
Då den nordligt riktade vattenströmmen genom Öresund är den dominerande, är 
sannolikheten störst att ett utsläpp av oljor skulle driva norrut från Helsingborg vid ett 
eventuellt utsläpp och då påverka följande Natura 2000-områden och naturreservat: 
Kullaberg, Mölle Hässle – Kullens havsbad, Väsby strandmark, Domsten – Viken 
samt Kulla Gunnarstorp. Ett påslag av olja vid dessa lokaler bedöms ha negativa 
effekter för framförallt fåglar och friluftslivet med avseende på badplatser. Effekterna 
bedöms få mindre konsekvenser ju längre norrut från Helsingborg området ligger, 
beaktat den avdunstning som sker hos gasoljor.    
 
Sannolikheten för ett oljepåslag söder om Helsingborg är mindre men om det sker 
bedöms det få en påverkan på följande Natura 2000-områden och naturreservat: 
Knähaken, Rååns dalgång, Ven, Glumslöv och Rustningshamn, Gråen, 
Lundåkrabukten (inkl. Saxåns mynning), Salvikens strandängar, Löddeåns mynning 
samt Lomma. Ett eventuellt utsläpp av olja som driver söderut från Helsingborg 
bedöms få negativa konsekvenser för framförallt fåglar och fiskar inom området. De 
mest känsliga lokalerna ligger längst i söder inom det studerade området 
(Lundåkrabukten, Löddeåns mynning och Lomma). Då de mesta gasoljorna från ett 
utsläpp skulle avdunsta inom två dygn, begränsas de negativa effekterna betydligt 
där. För Knähaken bedöms ett utsläpp endast få mindre konsekvenser, då de 
marinbiologiska värdena ligger på 30 meters djup och de aktuella oljorna är lättare än 
vatten och har en låg vattenlöslighet och därför inte bedöms nå så djupt ner i vattnet. 
 
De riksintressen, inom det berörda området, som skulle kunna påverkas av ett 
eventuellt oljeutsläpp är riksintresse för naturvård, friluftsliv och yrkesfiske. Ett 
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oljepåslag inom områden för dessa riksintressen bedöms få negativa effekter, då 
naturvärden och ekosystem kan skadas, badplatser förstöras och fiskreproduktionen 
påverkas negativt.   

2 Inledning och bakgrund 
WSP har fått i uppdrag av Preem att redovisa de riksintressen, Natura 2000-områden 
och naturreservat som finns i närområdet till Helsingborgs oljehamn och beskriva 
områdenas specifika fauna och flora, speciella levnadsbetingelser, samt känslighet för 
störningar. Vidare önskas en beskrivning av vilka miljökonsekvenser ett läckage eller 
haveri/olycka från Preems anläggningar i Helsingborgs oljehamn kan få om det når 
dessa skyddade områden.  
 
Inom det aktuella området förekommer ett antal Natura 2000-områden, naturreservat 
och riksintressen. Dessa beskrivs nedan och en bedömning av den miljöeffekt som 
kan förväntas vid ett eventuellt oljepåslag görs. Som avgränsning för de områden som 
studerats har sträckan Kullaberg i norr till Lommabukten i söder antagits.  
 

 
Figur 1. Illustration över kustnära Natura 2000-områden och naturreservat 
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Denna avgränsning grundar sig delvis på SMHI:s spridningsberäkning, vilken bifogas 
rapporten, samt det faktum att gasoljor avdunstar relativt snabbt och det är därför inte 
sannolikt att ett oljebälte från Helsingborg skulle nå norr eller söder om den antagna 
avgränsningen.   
 
Enligt den spridningsberäkning SMHI har gjort, är sannolikheten störst att ett 
eventuellt oljeutsläpp från Helsingborg skulle färdas norr ut i en nordligt riktad 
vattenström genom Öresund. Av den anledningen delas de skyddsvärda objekten upp 
i två grupper: norr om Helsingborg där sannolikheten för ett påslag är större, samt 
söder om Helsingborg där sannolikheten är mindre.  

3 Allmänna uppgifter 

3.1 Verksamheten 
Preem lossar, lagrar och utlastar bensin, gasoljor (diesel och lätt eldningsolja), tjock 
eldningsolja samt kemikalier (bensin- och oljeadditiv) vid anläggningen i 
oljehamnen. Den tjockolja som hanteras är av en typ som stelnar tämligen snabbt. 
Därtill förvaras den så pass långt från bassängen att den inte kommer att nå dit vid ett 
eventuellt läckage. Cisterner innehållande bensin är alla invallade. Således görs 
bedömningarna av effekter från ett eventuellt oljeutsläpp nedan endast med avseende 
på gasoljor (diesel och lätt eldningsolja).   

3.2 Spridning av olja 
Då oljor kommer ut i vattenmiljön genomgår de en rad förändringsprocesser, vilka 
kommer att förändra deras beteende i vattnet. Detta fenomen kallas vädring, nedan 
listas de processer som ingår i begreppet:  
 
o Avdunstning (de lätta fraktionerna i oljan förgasas) 
o Upplösning (de lättaste komponenterna i olja kan till viss del lösas ut i vattnet) 
o Dispergering (mekanisk sönderdelning av olja till droppar som blandas ner i 

vattnet) 
o Emulgering (olja fördelas som små oljedroppar i vatten, s.k. moussebildning) 
o Sedimentation (oljan fastnar på sediment som sedan sjunker till botten) 
o Bionedbrytning (mikroorganismer sönderdelar kolväteföreningarna i oljan) 
o Fotooxidation (kolväteföreningarna i oljan bryts ner eller omvandlas) 
o Utbredning och förflyttning (oljan sprids av vind och havsströmmar) 
 
Vädringen startar omedelbart och kan ske mycket snabbt under de första timmarna 
och dygnen efter ett spill. Vädringshastigheten beror på oljans egenskaper och 
väderleksbetingelserna. Vädringshastigheten avtar med sjunkande vatten- och 
lufttemperatur. 
 
Av de processer som avlägsnar oljan från vattenytan är avdunstningen viktigast. 
Hastigheten hos avdunstningen beror i första hand på andelen lågkokande fraktioner i 
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oljan. Sålunda avdunstar lätta oljor (vilket denna utredning berör), mycket snabbt 
(>50% inom några timmar), samtidigt som oljefilmen bryts sönder.  
 
Lätta oljor bildar mycket snabbt tunna skikt som lätt bryts sönder av vågorna, s.k. 
naturlig dispergering. Små oljedroppar blandas ner i vattenmassan, virvlar omkring i 
ytvattnet och avdunstar, upplöses i vattnet samt sprids diffust ner i vattnet så att 
oljefilmen vid ytan försvinner så gott som helt1. 
 
Ett oljeutsläpps volym minskar som en följd av flera samverkande mekanismer, t.ex. 
avdunstning och naturlig dispergering. Mycket grova värden för hur snabbt utsläpp av 
olika oljor kan försvinna från vattenytan eller minska sin volym genom de 
samverkande förändringsprocesserna i naturen visas i tabellen nedan:   
 
Oljetyper Andel av oljeutsläpp (volyms-%) som försvinner 

från vattenytan genom samverkande 
vädringsprocesser 

Mycket lätta petroliumprodukter 
(ex. bensin)   

100   

Lätta råoljor   50 100  
Medeltunga råoljor och 
eldningsoljor   

30 90 95 

Tunga råoljor och eldningsoljor   10 20 30 
Antal dygn efter utsläpp 1 2 3 
Källa: Kustbevakningens Räddningstjänstplan (2009) 
 
Slutsatsen av detta är att i princip 100% av de aktuella lätta gasoljorna har avdunstat 
inom två dygn, varför den geografiska spridningen från Helsingborg begränsas i 
proportion till tiden. Genom kemiska processer omvandlas så småningom den 
avdunstade oljan och bidrar sannolikt slutligen med en emission av CO2 till 
atomsfären.   

3.3 Generella miljöeffekter från oljeutsläpp 
Olja och dess nedbrytningsprodukter orsakar såväl akuta gifteffekter som långsiktiga 
effekter i vattenmiljön. Exempel på akuta gifteffekter är att kolväten i oljan som löses 
upp i vattnet kan döda eller skada plankton, ägg, yngel och vuxen fisk. Fiskägg och 
fisklarver är mycket känsliga för oljans giftiga komponenter. Olja som driver in i 
grunda kustvattenområden kan döda stora mängder bottenlevande organismer och 
allvarligt förändra betingelserna för djur- och växtsamhällena. Eftersom 
bottenlevande djur är föda för skaldjur, fisk, fågel och marina däggdjur, drabbas även 
dessa av att bottenorganismerna slås ut.  
 
På stränder och grundområden kvarstår effekterna under betydligt längre tid än i den 
fria vattenmassan. Kräftdjur, musslor och snäckor kan där helt slås ut.  
                                                 
1 Kustbevakningens Räddningstjänstplan (2009), förlopp och risker vid olje- och kemikalieolyckor 
(2009) 
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Döda oljeskadade fåglar är ofta det första och mest påtagliga tecknet på skada i 
samband med ett oljeutsläpp. Ett oljespill kan påverka fågeln genom direkt fysisk 
kontakt med oljan och/eller genom att fågeln får i sig olja via födan (förgiftning). En 
oljeförorenad fjäderdräkt förlorar sin vattenavvisande och värmeisolerande förmåga. 
Fåglar kan också dö på grund av att de andas in små oljedroppar. Lunginflammation, 
inre blödningar i tarmar eller lungor, samt lever och njurskador är exempel på inre 
skador2. 
 
Med tiden återhämtar sig normalt naturen från ett oljeutsläpp. På sikt kommer oljan 
att brytas ner och ekosystemen att börja återhämta sig. Återhämtningstiden efter ett 
oljeutsläpp kan variera från några dagar till många år. Takten beror av oljetyp, 
oljemängd, strandtyp, strandens exponeringsgrad, klimat och årstid samt biologiska 
faktorer. De områden inom den aktuella kuststräckan som består av strandängar kan 
förväntas få en längre återhämtningsperiod än områden med klippig kust som t.ex. 
vid Kullaberg.  

4 Skyddsvärda objekt norr om Helsingborg 

4.1 Kullaberg 
Kullaberg är: 
•    Natura 2000-område  
•    Naturreservat sedan 1965 (Östra Kullaberg) och 1971 (Västra Kullaberg)  
•    Marint reservat ut till 300 meter från strandlinjen  
•    Riksintresse för naturvård, kulturmiljö och friluftsliv  
•    Ingår i naturvårdsprogrammet för Skåne län  
•    Ingår i översiktsplan (2002) och naturvårdsprogram (1997) för Höganäs kommun 

4.1.1 Natura 2000, Kullaberg 

Det övergripande bevarandesyftet är att upprätthålla förekommande naturtyper och 
Natura 2000-arter i gynnsam bevarandestatus inom den biogeografiska regionen.  
 
I stort karaktäriseras Kullaberg i dag av öppna klippor ut mot havet med stup som 
uppåt övergår i buskage och vindpinade lövskogar eller kratt (skog av låga, knotiga 
och långsamväxande träd). Uppe på berget dominerar skog. I och nedanför stupen 
uppträder sjöfågel som ejder, tordmule, sillgrissla och tobisgrissla och efter 
stormdygn ses ofta olika pelagiska havsfågelarter på tillfälligt besök.   
 
Med hänsyn till topografi, berggrund och markhistoria uppvisar Kullaberg en 
mångfald av olika naturtyper, av vilka ca 60 ha utgörs av marin miljö. Följande 
naturtyper bedöms vara av intresse vid föreliggande utredning:  
 

                                                 
2Räddningsverkets rapport: Oljeskadeskyddet utmed de svenska kusterna och i de stora insjöarna inför 
2010 (2004) 
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Rev: Naturtypen finns längs den mycket oregelbundna stranden av Kullaberg med 
uddar, raukar och små öar.  
 
Perenn vegetation på steniga stränder: Ansatser finns att denna naturtyp utvecklas 
på de klapperstensstränder med rullstenar som finns i alla vikar på Kullaberg. 
Emellertid är havet alltför oroligt och normalt sveps all vegetation mellan stenarna 
bort.  
 
Vegetationsklädda havsklippor: I princip karaktäriseras hela nedre delen av 
bergsbranterna mot havet av denna typ.  
  
Salta strandängar: Har mycket liten utbredning, egentligen endast några fragment 
på spridda ställen. Den kräver finjordinslag och inte alltför kraftig erosion av 
havsvågor, förutsättningar som saknas på Kullabergs stränder.  
 
I området förekommer Natura 2000-arterna större vattensalamander, 
kalkärrsgrynsnäcka och smalgrynsnäcka. Kullaberg härbärgerar flera häckande och 
rastande arter ur fågeldirektivets bilaga 1, såsom smålom, storlom, sångsvan, 
pilgrimsfalk, nattskärra, spillkråka, trädlärka, mindre flugsnappare och törnskata.  

4.1.2 Naturreservat, Kullaberg 

Vid Kullaberg sker en övergång från Öresunds brackvatten till de saltare 
vattenförhållanden som präglar den svenska kusten norröver. Här finns ett rikt fiskliv 
och många olika kräftdjur, sjöborrar, musslor och snäckor, varav flera arter är 
sällsynta. 1986 utvidgades därför reservaten till att omfatta även havsområdet närmast 
udden.  
 
Reservatets storlek är totalt ca 980 ha land, ca 300 vattenområde. Syftet med 
reservaten är att skydda ett unikt område med rik, varierad natur och stor skönhet. 
Den marina miljön i gränsområdet mellan brackvattenområdena i söder och de saltare 
vattenområden som tar vid norr om Kullaberg är värdefull. 

4.1.3 Samlad bedömning, Kullaberg 

Kullaberg har en mångskiftande natur. Skogar med såväl barr som löv dominerar, 
men här finns också rester av enbevuxna ljung- och fäladsmarker, åker och äng. 
Dessa landbaserade biotoper bedöms inte påverkas av ett oljepåslag.  
 
De förekommande Natura 2000-arterna större vattensalamander, kalkärrsgrynsnäcka 
och smalgrynsnäcka är specifika i sina val av landmiljö och bedöms därför inte 
påverkas av ett påslag av olja vid kusten. Av arterna i fågeldirektivets bilaga 1 
förekommer endast smålom, storlom och tidvis sångsvan i den aktuella havsmiljön 
och kan då påverkas negativt av drivande olja. För samtliga fåglar som häckar i nära 
anslutning till havet och för den sjö- och havsfågel som förekommer runt Kullaberg 
under alla tider av året, skulle ett utsläpp av olja kunna få stora negativa 
konsekvenser. 
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Då gasoljan avdunstar till stor del redan under det första dygnet efter ett utsläpp, 
bedöms sannolikheten att ett oljepåslag ska ske så pass långt norrut från Helsingborg 
som liten, vilket bedöms begränsa de negativa effekterna som uppstår vid Kullaberg.    

4.2 Möllehässle – Kullens havsbad 
Möllehässle-Kullens havsbad är  
•    Natura 2000-område,  
•    Naturreservat: Möllehässle (Mölle – Lerhamn) sedan den 27 juni 1956, 

Nyhamnsläge – Lerhamn  sedan den 10 oktober 1959, förnyat den 27 april 2004, 
Nyhamnsläge – Strandbaden sedan den 29 november 1977.  

•    Riksintresse för naturvård, kulturmiljö och friluftsliv  
•    Ingår i naturvårdsprogrammet för Skåne län  
•    Ingår i översiktsplan (2002) och naturvårdsprogram (1997) för Höganäs kommun 

4.2.1 Natura 2000, Möllehässle – Kullens havsbad 

Det övergripande bevarandesyftet är att upprätthålla förekommande naturtyper i 
gynnsam bevarandestatus inom den biogeografiska regionen.  
 
Kustlinjen är flack och oregelbunden med inslag av stenar och klappersten som bildar 
grunda rev. Nästan hela ytan intas av ursprungliga eller sedan mycket lång tid 
hävdade naturtyper vilka kan föras till Natura 2000. Följande naturtyper bedöms vara 
av intresse vid föreliggande utredning:  
 
Rev: Utanför strandlinjen finns områden med submers klappersten och spridda stenar 
som stiger upp över vattenytan vid lågvatten. Förutom förekomster av alger och 
mollusker i vattnet är reven tillhåll för rastande fåglar.  
  
Annuell vegetation på driftvallar: Efter stormar ansamlas tång i vallar längs hela 
Öresundskusten. På flera ställen blir dessa vallar liggande och utvecklar då typisk 
driftvallvegetation.  
 
Perenn vegetation på steniga stränder: Stora områden upptas av klapperstensfält. I 
dessa förekommer ofta för typen karaktäristiska arter men förekomsten kan växla 
mellan olika år och väderleksförhållanden.  
  
Salta strandängar: Dessa uppträder med typisk artsammansättning som stråk 
innanför strandlinjen ibland ganska fragmenterade. Marken innehåller förutom finjord 
även klapper och spridda stenar. 
 
I området förekommer Natura 2000-arterna törnskata, större vattensalamandern och 
klockgroda.  

4.2.2 Naturreservat, Möllehässle – Kullens havsbad 

Mölle fälad ligger längs kusten mellan Lerhamn och Mölle i ett öppet 
jordbrukslandskap. Kustheden är en del av den förr vidsträckta ”Kulle norra 
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fäladsmark”. Träd saknas på den öppna heden men busksnåren är ställvis täta med 
slån och en. 
 
I sänkor finns flera grunda vattensamlingar och kärrområden och de skiftande 
markförhållandena har skapat en artrik flora. På en del ställen växer orkidéer som 
Sankte Pers nycklar, majnycklar och nattviol. Fågellivet är rikt med bl.a. gravänder, 
strandskator, rödbenor och tofsvipor.  
 
Redan 1951 fredades fem vattensamlingar på Mölle fälad som naturminnesmärke 
eftersom det var den sista lokalen för klockgrodan i landet. Under 1960 talet försvann 
klockgrodorna men återinfördes under 1970-talet från Danmark.  
 
Syftet med reservatet är att bevara det öppna betade strandområdet till skydd för den 
sällsynta klockgrodan. Området har också stor betydelse för landskapsbilden och det 
rörliga friluftslivet. 

4.2.3 Naturreservat, Nyhamnsläge – Lerhamn 

Reservatet är beläget längs stranden mellan Lerhamn och Nyhamnsläge, ca en halv 
mil norr om Höganäs på Kullahalvön. Området längs stranden har i århundraden varit 
en öppen betad kusthed som tillhört det stora utmarkssystemet i Kullabygden. Det 
karaktäriseras av lågvuxen och mosaikartad vegetation, påverkad av vind, hav och 
bete. 
 
Ut mot havet finns strandängar. De stora klapperstensfälten innanför är ganska glest 
bevuxna. Fågellivet är rikt och arter som änder och vadare förekommer längs 
strandängarna.  
 
Syftet med reservatet är att säkerställa och hävda ett öppet beteslandskap med lång 
kontinuitet. Den maritimt påverkade heden är av stort biologiskt och kulturhistoriskt 
värde samt har stor betydelse för friluftslivet. 
 
Reservatets storlek är 17 ha land, samt vattenområdet ut till 3 meters djup.  

4.2.4 Naturreservat, Nyhamnsläge – Strandbaden 

Reservatet sträcker sig längs kusten utanför Nyhamnsläge, några km norr om 
Höganäs på Kullahalvön. Den i övrigt smala strandremsan längs kusten breder ut sig 
kring en "ör", en moränrygg, som sticker ut i havet vid Kullens havsbad.  
 
Vegetationen består av omväxlande ytor med gräs- och örtrik hed, ljung- och kråkris 
samt kala sandytor. Två mindre vattendrag, Skälebäcken och Norrfäladsdiket, rinner 
genom området ut i Öresund. Det grunda kustområdet och revet har stor betydelse för 
rastande sjöfåglar. Året om ses olika vadare, änder och piplärkor. På själva revet 
häckar flera arter.  
 
Syftet med reservatetet är att bevara de oexploaterade strandområdena väster om 
Nyhamnsläge och Strandbaden som utgör en rest av den kusthed som sträcker sig 
längs Öresund, med såväl botaniska, ornitologiska som sociala värden. 
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Reservatets storlek är 95 ha, varav 25 ha landområde. Reservatet omfattar 
vattenområdet ut till 3m djup.  

4.2.5 Samlad bedömning, Möllehässle – Kullens havsbad 

Samtliga förekommande Natura 2000-arter (törnskata, större vattensalamandern och 
klockgroda) är landlevande och bedöms inte beröras av föreliggande utredning. 
Möjligen skulle olja kunna nå de kustnära vattensamlingarna där klockgrodan 
förekommer, vilket i sådana fall bedöms få negativa effekter för den sällsynta 
grodarten.    
 
För fåglar som häckar längs stränderna, samt rastar längs stränderna eller i havet 
utanför, bedöms ett utsläpp av olja kunna få stora negativa konsekvenser.    
 
Då gasoljan avdunstar till stor del redan under det första dygnet efter ett utsläpp, 
bedöms sannolikheten att ett oljepåslag ska ske så pass långt norrut som Kullahalvön 
som liten. Detta bedöms begränsa de negativa effekterna som skulle uppstå i området, 
vid ett eventuellt oljeutsläpp från Helsingborgs oljehamn.  

4.3 Väsby strandmark 

4.3.1 Naturreservat, Väsby strandmark 

Kusten mellan Höganäs och Viken utgör rester av de i äldre tid mer utbredda 
kusthedarna längs den norra Öresundskusten. Kustheden karakteriseras av bland 
annat ljung, kråkris och mer eller mindre sluten gräshedsvegetation. Längs nästan 
hela kuststräckan förekommer även viss dynbildning med karakteristisk vegetation.  
 
De grunda vattenområdena utanför stranden är blockrika och på några platser finns 
låga revbildningar. På dessa häckar regelbundet småtärna, t ex på Långarödsrevet. 
Hela kuststräckan är estetiskt tilltalande och har stor betydelse för rekreation och 
friluftsliv, särskilt bad. 

4.3.2 Samlad bedömning, Väsby strandmark 

För fåglar som häckar eller rastar i anslutning till rev eller stränder bedöms ett utsläpp 
av olja kunna få stora negativa effekter. Olja som driver in mot land bedöms även få 
effekter på friluftslivet, med en negativ påverkan på badstränderna i området.   
 
Området ligger norr om Helsingborg och ett eventuellt utsläpp av gasoljor som driver 
norrut bedöms till stor del ha hunnit avdunsta innan det når Väsby strandmark, vilket 
bedöms begränsa de negativa effekterna.  

4.4 Domsten – Viken 
Domsten-Viken är:  
•   Natura 2000-område  
•   Riksintresse för naturvård och kulturmiljövård 
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•   Område i Ängs- och hagmarksinventeringen 1990,  
•   Ingår i dåvarande Malmöhus läns Naturvårdsprogram 1996,  
•   Ingår i kommunens Naturvårdsplan 1992,  
•   Ingår i kommunens Översiktsplan 2002,  
•   Naturreservat sedan 1984. 

4.4.1 Natura 2000, Domsten – Viken 

Det övergripande bevarandesyftet är att upprätthålla förekommande naturtyper i 
gynnsam bevarandestatus inom den biogeografiska regionen.  
  
Markerna vid Domsten-Viken utgör en liten rest av större arealer med hedvegetation 
som tidigare bredde ut sig längs hela kustområdet. Innanför ett äldre system av 
strandvallar utgörs jordarna av stenig morän som delvis har överlagrats med ett 
sandskikt av varierande tjocklek. Det tunna sandskiktet och de steniga jordarna som 
går i dagen på flera ställen har präglat vegetationen i området. Följande naturtyp 
bedöms vara av intresse vid föreliggande utredning:  
 
Kustnära vandrande sanddyner med sandrör (Vita dyner): De öppna 
sanddynerna vid Domsten-Viken täcker en begränsad areal och trängs ut mot stranden 
av en mera hedartad och ibland trivial vegetation längre in mot land. Stränderna är 
dessutom steniga och embryonala vandrande dyner, som är det första stadiet i 
dynsuccessionen, saknas helt i området. 

4.4.2 Naturreservat, Domsten – Viken 

Utgörs av kustheden mellan Domsten och Viken. De ännu oexploaterade 
strandområdena i NV delen av länet är genomgående värdefulla från 
naturvårdssynpunkt.  
 
Strandområdet mellan Domsten och Viken utgör en rest av den gamla kustheden 
längs Öresund och utgör en del av den tidigare allmänningen "Kulla fälad". Avsatt 
som naturreservat för att bevara det markhistoriskt intressanta öppna hedlandskapet 
samt att trygga tillgången på bad- och friluftsområden längs kusten.  

4.4.3 Samlad bedömning, Domsten – Viken 

Områdets enda rödlistade art (jättefräken) bedöms inte påverkas av föreliggande 
utredning, då den är landlevande. Ett eventuellt oljepåslag vid kusten i det aktuella 
området bedöms endast ha marginell påverkan på de sanddyner som ligger innanför 
vattenlinjen. I övrigt bedöms endast friluftslivet få negativa effekter vid ett 
oljesutsläpp, med påverkan på badstränder.  
 
Området ligger norr om Helsingborg och ett eventuellt utsläpp av gasoljor som driver 
norrut bedöms till viss del ha hunnit avdunsta innan det når Domsten-Viken, vilket 
bedöms begränsa de negativa effekterna från ett utsläpp. Enligt SMHI:s 
spridningsberäkning, som bifogas rapporten, bedöms ett utsläpp i Helsingborg kunna 
nå Domsten-Viken inom ca 14-20 timmar och avdunstningen för gasoljor är 
betydande inom det första dygnet efter att ett utsläpp skett. 
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4.5 Kulla Gunnarstorp 

4.5.1 Naturreservat, Kulla Gunnarstorp 

Mellan Hittarp och Domsten finns ett värdefullt oexploaterat strandavsnitt. Strax norr 
om Hittarp sträcker sig en väl utnyttjad sandstrand med ett bakomliggande smalt 
gräsbevuxet område. Norrut blir stranden stenigare och genom havets erosion blottas 
sandstensberggrunden. Ovanför stranden höjer sig en skogklädd landborg upp mot det 
ovanför belägna öppna och plana odlingslandskapet.  
 
Kulla Gunnarstorp med omgivningar har upptagits i länets naturvårdsplan samt som 
objekt av riksintresse för kulturminnesvården. På grund av sin betydelse för 
friluftslivet och sina kulturhistoriska och naturvetenskapliga, främst geologiska 
värden, är kustområdet vid Kulla Gunnarstorp förklarat som naturreservat. 

4.5.2 Samlad bedömning, Kulla Gunnarstorp 

Endast friluftslivet bedöms få effekter av ett oljeutsläpp, med en negativ påverkan på 
områdets badstränder.  
 
Området är det naturreservat som ligger närmst norr om Helsingborg. Ett utsläpp av 
gasoljor bedöms med hänvisning till SMHI:s spridningsberäkning ta ca 8- 15 timmar 
att nå dit beroende på vind och strömmar, vilket till viss del bedöms begränsa 
utsläppets påverkan genom den avdunsting som sker av oljorna under det första 
dygnet.  

5 Skyddsvärda objekt söder om Helsingborg 

5.1 Knähaken 

5.1.1 Naturreservat, Knähaken 

Knähaken är beskrivet och undersökt sedan 1896 som ett område med ett ovanligt rikt 
marint djurliv och ligger på omkring 30 meters djup i en övergångszon mellan grova 
substrat och gyttjegrovlera. Bottenförhållandena är heterogena.  
 
Orsaken till det rika djurlivet är sannolikt de starka strömmarna och de stabila 
salthalts- och temperaturförhållanden som råder här. Dessa miljöfaktorer är en 
förutsättning för en av de mest artrika miljöerna längs våra svenska kuster – 
Modiolus-samhället, Öresunds korallrev. Området är troligen även en viktig refugie 
för salthaltskrävande arter mellan Östersjön och Kattegatt. Modiolus-samhället 
präglas av den långlivade hästmusslan som i sin tur är en förutsättning för en mängd 
andra arter. Mjukbottnarna invid musselbankarna bebos av representanter för 
Haploops-samhället.  
 
Förutom att bilda musselbankar kan hästmusslan aggregera sig till flera kilo tunga 
klumpar. Dessa klumpar utgör små öar av sekundär hårdbotten på 
mjukbottenområden. Denna kombination av Modiolus- och Haploopssamhällena är 
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sannolikt mycket ovanlig. Inom reservatet finns även små förekomster av Amphiura-, 
Abra- och Venus (Chamelea)-samhällen, dvs samtliga djupa bottenfaunasamhällen i 
Öresund och södra Kattegatt. De starka strömmarna för med sig rikligt med föda till 
filtrerare och gör att sedimentationen är liten.  
 
Hästmusslan och flera andra arter i området har relativt långsam spridnings- och 
återkolonisationsförmåga. Djuren är därför känsliga för exploatering varför området 
måste betraktas som särskilt sårbart. Exploatering i form av muddertippning, 
dumpning, utsläpp som ger avlagringar, bottentrålning/skrapning, utfyllnader och 
byggnationer är troligen de största hoten. 

5.1.2 Samlad bedömning, Knähaken 

Om ett utsläpp av olja skulle ske där oljeprodukterna når havsbottnen på runt 30 
meters djup vid Knähaken, skulle det medföra mycket negativa effekter för 
reservatets stora marinbiologiska värden. Området ligger så nära Helsingborgs 
oljehamn att de positiva effekterna för havsmiljön på grund av avdunstningen endast 
bedöms få en mindre betydelse.   
 
De oljor som är aktuella i föreliggande utredning gäller endast lätta gasoljor. Dessa är 
lättare än vatten och har en låg vattenlöslighet. Vid ett utsläpp bildas därför en tunn 
ytfilm på vattenytan. Dieselolja har en mycket låg vattenlöslighet, medan lättare eller 
mer aromathaltiga oljor har en något högre vattenlöslighet - men bedöms fortfarande 
ha en låg vattenlöslighet. Aromatiska kolväten som förekommer i eldningsolja och 
äldre typer av dieselolja är något mer vattenlösliga men den dieselolja som är aktuell 
vid Preem rör dock enbart miljöklass 1, där halten av aromatiska kolväten är mycket 
låg. I den ringa mån som kolväten löser sig i vattnet kommer de successivt att spädas 
ut ytterligare och sjunker inte mot bottnen.  
 
Vid hårda vindar och kraftig sjögång kan oljedropparna i viss utsträckning blandas 
med vattenmassan och då virvla djupare ner i vattnet. Mängden skadliga substanser 
som skulle kunna nå de skyddsvärda bottenbiotoperna vid Knähaken vid ett sådant 
tillfälle bedöms dock utgöras av en mycket liten del av det totala utsläppet, då hårda 
vindar och grov sjögång sprider oljefilmen över ett stort område. Utspädningseffekten 
blir därtill betydande för den ringa mängd som kan lösas i vatten eller virvla ner mot 
djupare vatten. Vid lugnare väderlek blir omblandningen mindre men även strömmar 
kan medföra att oljedroppar blandas med havsvattnet. Eftersom lösligheten är så låg 
kommer dessa oljedroppar i huvudsak att flyta i vattnet och åter stiga upp och bilda 
ytfilm av olja.  
 
Sammantagen medför detta att oljeprodukterna inte bedöms kunna nå ner till 
havsbottnen vid Knähaken och då inte heller kunna orsaka några negativa effekter för 
naturreservatet. Sannolikheten att ett utsläpp av dieselolja eller lätta oljor ska ge en 
negativ effekt på Knähakens marinbiologiska värden på runt 30 meters djup bedöms 
därför som mycket liten.  
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5.2 Naturreservat, Rååns dalgång 
Naturreservat bildat 1998. Rååns dalgång är en markant u-formad dal som uppvisar 
ett omväxlande och småbrutet odlingslandskap med ängs- och hagmarker, 
blandlövskog och våtmarker samt åkrar. Blandlövskogarna är förhållandevis unga 
med inslag av enstaka äldre träd, ofta ek. Området hyser även flera sällsynta växter bl 
a långsvingel, pilblad, sumpskräppa och trubbnate. 
 
Skogen erbjuder miljöer för ett rikt fågelliv. Gamla träd är speciellt viktiga för många 
hålhäckande fåglar. Bland förekommande arter kan nämnas sommargylling, mindre 
hackspett och forsärla. Sporadiskt uppträder även kungsfiskare. Råån är en 
betydelsefull miljö för uppvandrande och lekande havsöring. Här förekommer även 
andra ovanliga fiskarter som bl a grönling och bäcknejonöga samt flodkräfta. 
 
Rååns dalgång är av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård, samt med avseende 
på havsöringens reproduktion. Hela dalgången med omgivande landskap har 
förordnande till skydd för landskapsbilden.  

5.2.1 Samlad bedömning, Rååns dalgång 

Om olja skulle komma upp i Råån bedöms det ge en negativ effekt för de fiskar, 
kräftdjur och fåglar som lever längs ån. Ån strömmar dock ut mot havet, vilket till 
stor del begränsar oljans möjligheter att spridas uppströms längs ån då oljan ligger 
som en tunn hinna på vattenytan vilken följer strömmarna. 

5.3 Ven 
Ven är:  
•   Natura 2000-område 
•   Naturreservat sedan 1990,  
•   Riksintresse för naturvården, kulturmiljövården och för friluftslivet, 
•   Ingår delvis i strandskyddsområde,  
•   Delvis med i ängs- och hagmarksinventeringen (klass 1 och klass 3),  
•   Delvis är med i ängs- och betesmarksinventeringen (utförd 2002-2004),  
•   Ingår i dåvarande naturvårdsprogram för Malmöhus län (naturvärdesklass 1),  
•   Landskapsbildsskydd.  
•   Upptagen i kommunens översiktsplan ÖP2000+ som antogs 2002-04-29,  

5.3.1 Natura 2000, Ven 

Det övergripande bevarandesyftet är att upprätthålla förekommande naturtyper och 
arter i gynnsam bevarandestatus inom den biogeografiska regionen. 
 
Natura 2000-området Ven är beläget i Öresund utanför Landskrona och utgör större 
delen av ön Vens kuststräcka. Ven upptas till största delen av en flack platå med en 
högsta höjd på 45 meter. Vid platåns kanter övergår den flacka ytan i branta 
klintkuster, de s.k. Backafallen, vilkas natur och utformning är unika för Sverige. 
Sedan 1990 är klintkusterna avsatta som naturreservat. Hela ön är utpekad som 
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riksobjekt för kulturminnesvård och naturvård såväl som för friluftsliv. Ön är av stor 
betydelse för friluftslivet och besöks av ca 100 000 turister varje år.  
  
Området innehåller ett flertal rödlistade och regionalt sällsynta arter t.ex. jättefräken 
och klintsnyltrot. På ön förekommer bl.a. ett flertal sällsynta insekter, sniglar och 
snäckor, samt är hem för Sveriges kanske största population av sandödla och stora 
kolonier av häckande backsvala.  
  
Vegetationen inom de öppna delarna av Backafallen består framför allt av torrängar 
med visst inslag av friskängar, fuktängar och rikkärr. Särskilt öns stäppartade 
torrängar hyser en artrik flora med stort inslag av kalkgynnade arter. På många partier 
finns också en artrik torrängsflora av högt naturvärde, med inslag av kontinentala, 
sydöstliga floraelement.  
 
Följande naturtyp bedöms vara av intresse vid föreliggande utredning:  
 
Perenn vegetation på steniga stränder: Klapperstensstränder med flerårig 
vegetation av olika vegetationstyper på de övre delarna. I de äldre delarna kan 
antingen ljung-, ris- eller gräsvegetation eller en vegetation dominerad av lavar och 
mossor utvecklas.  
 
Förekommande Natura 2000-arter är småtärna, kentsk tärna, fisktärna och silvertärna, 
vilka alla kräver tillgång på grunda kustområden och störningsfria häckningsplatser 
varav det sistnämnda troligtvis är en begränsande faktor för arternas antal i området. 
Ven fungerar huvudsakligen som ett område som används som rastlokal för de 
nämnda fågelarterna. 

5.3.2 Naturreservat, Vens backafall 

Naturreservatet på Ven omfattar i en smal remsa så gott som hela kuststräckan längs 
ön. Det är bara här, de yttersta ca hundra meterna ut mot havet, man kan finna mera 
naturliga biotoper. Också här är emellertid kulturpåverkan stark och långa sträckor 
består av öppna, ofta betade gräsmarker.  
 
Syftet med reservatet är bland annat att behålla de naturliga landformerna och i 
princip tillåta fria landskapsformande erosionsprocesser genom skred, ras och 
havsvågors aktivitet. Backafallens öppna betesmarker bör bevaras och i viss mån 
återskapas men buskbevuxna områden bör också finnas för att gynna en rik 
småviltfauna. Även det för kulturmiljövården värdefulla äldre odlingslandskapet bör 
bevaras. 

5.3.3 Samlad bedömning, Ven 

De Natura 2000-arter som förekommer på Ven (småtärna, kentsk tärna, fisktärna och 
silvertärna) är främst rastande fåglar, som inte häckar på ön. Ett utsläpp av olja längs 
öns stränder under sommarhalvåret bedöms ändå kunna ge negativa effekter för dessa 
arter, då de förekommer som rastande och fiskande där. Olja längs stränderna torde 
sannolikt även ge en negativ effekt på turismen på ön.  
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Övriga naturvärden, såsom floran, sandödla, landlevande fåglar och insekter bedöms 
inte påverkas av ett eventuellt oljeutsläpp.  
 
Ven ligger söder om Helsingborg och då den dominerande vattenströmmen genom 
Öresund är nordligt riktad, minskar sannolikheten för att ett oljeutsläpp från 
Helsingborg ska nå Vens stränder.   

5.4 Glumslöv och Rustningshamn  
Rustningshamn är  
•   Natura 2000-område  
•   Naturreservat (Hillehögs dalar)  
•   Med i Naturvårdsprogram,  
•   Med i Naturvårdsprogram,  
•   Riksintresse för naturvård och kulturmiljö  
•   Med i Ängs- och hagmarksinventeringen, klass II (1990)  
•   Med i Ängs- och betesinventeringen (2002-2004)  
•   Med i kommunens översiktsplan 2002  
•   Med i Rikkärrsinventeringen 

5.4.1 Natura 2000, Rustningshamn 

Det övergripande bevarandesyftet är att upprätthålla förekommande naturtyper i 
gynnsam bevarandestatus inom den biogeografiska regionen. 
 
Natura 2000 – området Rustningshamn ligger i Landskrona kommun och i Härslövs 
socken. Området utgör de västliga delarna av Hilleshögs dalars naturreservat, men 
reservatet omfattar också området ca 200 m ut i vattnet i Öresund. Rustningshamn 
omges av ett vackert backlandskap som närmast havet har nästan lodräta 
erosionsbranter. Dessa landformer är tillsammans med vissa delar av Ven unika för 
landet.  
 
Uppe på kanten mot de branta sluttningar samt i branterna finns stora naturvärden i 
form av en mycket artrik flora och fauna. Många sällsynta skalbaggar finns t.ex. i 
området. Landskapsbilden är mycket vacker och unik för Sverige med utsikt över 
dalgången, Öresund och Ven.   

5.4.2 Naturreservat, Glumslövs backar med Hilleshögs dalar 

Norr om Landskrona höjer sig kusten i ett vackert böljande backlandskap med 
dramatiska erosionsbranter närmast havet. Erosionen från havet tar sakta delar av 
kusten med sig och i branterna finns många specialiserade och värmekrävande växt- 
och djurarter. Bland annat växer här klintsnyltrot, jättefräken, luktsmåborre och 
källgräs. I de brantaste partierna häckar stora kolonier med backsvalor och i 
sluttningarna kan man också hitta sandödla. Ovanför branterna finns rester av fina 
naturbetesmarker som innehåller spridda busksnår och en artrik torrängsvegetation.  
Många fågelarter håller till i buskmarkerna och flera sällsynta fjärilar har påträffats på 
betesmarkerna. Tidigare fanns här en omfattande tegelindustri och de gamla lertagen 
syns tydligt mellan Ålabodarna och Sundvik. I täktbottnarna nås det kalkrika 
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grundvattnet och små kalkkärr har utbildats med intressant flora och fauna. De 
centrala delarna är avsatta som naturreservat medan hela området mellan Glumslöv 
och kusten har landskapsbildsskydd för att bevara den unika landskapsbilden. 
 
Naturvårdsområdet bildades 1987 och dess syfte är att bevara det öppna 
jordbrukslandskapet med hänsyn till dess värde för landskapsbild och kulturhistoria.  

5.4.3 Samlad bedömning, Glumslöv och Rustningshamn  

Naturreservatets gräns når ut i vattnet och endast de arter som förekommer längs 
kustlinjen bedöms kunna påverkas negativt av ett oljepåslag. Kustlinjen är brant, 
varför områdets naturtyper såsom rikkärr, kalkgräsmarker, driftvallar och 
kulturbetesmark inte bedöms påverkas. Inte heller de förekommande arterna av fåglar 
(undantaget kustlevande), insekter, sandödla eller flora bedöms påverkas av ett 
oljeutsläpp.  
 
Området ligger söder om Helsingborg och då den dominerande vattenströmmen 
genom Öresund är nordligt riktad, minskar sannolikheten för att ett oljeutsläpp från 
Helsingborg ska nå stränderna vid Glumslöv.   

5.5 Gråen 

5.5.1 Naturreservat, Gråen 

Ön Gråen hyser ett mycket rikt fågelliv med ett stort antal arter, framför allt sjöfågel, 
vadare och sångare. I början av 1990-talet etablerades en koloni med storskarvar i de 
almar som då vuxit upp i den norra delen.  
 
Vegetation och flora är ensartade, men flera ovanligare växter har påträffats, bl a 
strandbeta, raklosta och svartsenap. 

5.5.2 Samlad bedömning, Gråen 

Då Gråen är en ö, bedöms den negativa påverkan av ett oljepåslag blir stort och få 
negativa konsekvenser för framförallt öns fågelarter och vattenlevande organismer.  
 
Gråen ligger söder om Helsingborg, vilket minskar sannolikheten för ett påslag av 
olja från Helsingborg eftersom den dominerande vattenströmmen i Öresund är 
nordlig. Ön ligger även så pass långt söder om Helsingborg att ett eventuellt utsläpp 
bedöms behöva runt ett halvt dygn för att nå dit, vilket till viss del bedöms begränsa 
utsläppets påverkan genom den avdunstning som sker av oljorna under det första 
dygnet. 

5.6 Lundåkrabukten, med Saxåns mynning – Järavallen 
Lundåkrabukten är:  
•   Natura 2000-område  
•   Ramsarområde sedan 2001.  
•   Ett planerat naturreservat.  
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•   Område som innehåller ett befintligt naturreservat (Järavallen) bildat 1950 och 
delar av ytterligare ett bildat 1972 (Saxåns mynning).   

•   Område som innehåller delar av ett område med marina fornminnen  
•   Med i M-läns marina naturvårdsprogram (fastställt 1996).  
•   Delvis ett fredningsområde för fisk (Saxån).  
•   Delvis utpekat som område i programmet för skydd av tätortsnära områden för 

friluftsliv och naturvård (Strandstråk söder om Järavallen).  
•   Delvis i Nationell Bevarandeplan för Odlingslandskapet (M6101).  
•   Av riksintresse för naturvård och yrkesfiske 
•   Område med strandskydd. 

5.6.1 Natura 2000, Lundåkrabukten och Saxåns mynning – Järavallen 

Det övergripande bevarandesyftet är att upprätthålla förekommande arter i gynnsam 
bevarandestatus inom den biogeografiska regionen. 
 
Området utgörs av den grunda delen av Lundåkrabukten med dess stränder och 
Saxåns mynning. Den grunda delen av bukten sträcker sig betydligt längre ut från 
land i buktens norra del än i den södra. Huvudparten av området är grundare än tre 
meter, men i den nordvästra ytterkanten sluttar djupprofilen ner emot sex meter. 
Saxån mynnar i den nordöstra delen av området. 
 
Bukten har ett dynamiskt sandrevellandskap som förändras med vågriktningen. 
Gammal torvtäkt och trampet från betesdjur har gett upphov till flacka gropar, så 
kallade skonor, längs stranden. Dessa saltfläckar vattenfylls vid högvatten och 
erbjuder därmed en mycket speciell miljö för många djur som fåglar och groddjur.  
  
Vid Saxåns mynning finns våtmarker och stora områden med vass. Härifrån och 
norrut längs kusten finns ett litet naturreservat. Söderut längs stranden avlöser 
skogsdungar, hästhagar och betesmarker varandra. I Kävlinge kommun finns 
Järavallens naturreservat.  
 
Sambanden mellan grunda sandbottnar av växlande utseende, bottenfauna, 
fiskreproduktion och fågelliv är av stort ekologiskt intresse. Lundåkrabukten utgör en 
viktig uppväxtlokal för fisk som t. ex ål, rödspätta, skrubbskädda, sandskrädda, 
piggvar, slätvar och tunga. Grundområdena har också betydelse för de fiskar som gör 
matvandringar in i bukten på natten. Dessutom är de lekområden för näbbgädda, torsk 
och makrill. Den småfisk och de kräftdjur som produceras i området vandrar under 
vintern ut på djupare vatten och utnyttjas då som föda av flatfisk och torsk. Bukten är 
av riksintresse för yrkesfiske, och här bedrivs fiske på plattfisk, näbbgädda, sill, ål, 
havsöring och torsk.  
  
Lundåkrabukten är mycket värdefull för bl. a rastande och övervintrande fåglar. 
Många arter förekommer i stort antal. De betade ängarna som kantar stranden längs 
stora delar av bukten utgör tillsammans med de grunda havsområdena en 
livsavgörande helhet för många fåglar. I den norra delen finns det mycket fina 
häckningsplatser för vadarfåglar som t.ex. skärfläcka och för tärnor som t.ex. 
silvertärna, kentsk tärna, fisktärna och småtärna – samtliga dessa Natura 2000-arter.  
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Vadarfåglar och andfåglar söker föda på områdets grundbottnar och är således i 
behov av en rik bottenfauna. Många fiskätande fågelarter som t.ex. tärnor är beroende 
av tillgången på småfisk i det grunda vattnet.  
 
Längs Lundåkrabuktens stränder fanns tidigare en riklig förekomst av den rödlistade 
stinkpaddan. Bestånden har under senare tid minskat ordentligt i alla 
utbredningsområden. År 1998-1999 fanns bara en population kvar bestående av cirka 
100-150 stinkpaddor i Järavallens naturreservat. Hoten utgörs precis som för många 
fåglar av igenvuxna stränder, exploatering och utsläpp av miljögifter.  

5.6.2 Naturreservat, Saxån 

Söder om Landskrona finns delar av de tidigare så omfattande och unika 
strandängarna kvar vid Öresundskusten, med strandängarnas speciella flora och 
fågelfauna. Strandängarna kring Saxåns mynning omfattas av 
naturreservatsförordnande.  
 
De flacka betade havsstrandängarna påverkas ständigt av havets översvämning och 
har ett nätverk av skonor (hålor som håller vatten), rännor och mindre 
vattensamlingar. Floran har en speciell sammansättning med salttoleranta arter. 
Sällsynta arter som förekommer här är bl.a. ormax, skaftmålla, strandnarv, smalbladig 
käringtand, strandmalört och ängskorn.  
 
Strandängarna har en extremt rik fågelfauna med ett stort antal häckande vadare. Här 
häckar bl.a. skärfläcka, sydlig kärrsnäppa, större strandpipare, småtärna och gulärla. 
Även under höst och vår rastar ett stort antal arter på strandängarna och ute i den 
grunda bukten.  

5.6.3 Naturreservat, Järavallen 

Inre delen av Lundåkrabukten utgörs av ett långgrunt havsstrandområde med 
tångvallar och sandrevlar som blottläggs vid lågvatten. Havsstrandområdet övergår i 
ett flackt strandängsområde som sträcker sig upp mot Litorinavallen. Kustområdet 
hyser ett mycket rikt fågelliv med viktiga rastlokaler under vår och höst för bl.a. flera 
vadararter.  
 
Ett av syftena för reservatet är att slå vakt om det öppna strandnära landskapet under 
hänsynstagande till våtmarksfåglar. 
 
Järavallens naturreservat är ett av de minst exploaterade kustområdena i länet och har 
också ett stort värde för rekreation och turism. Reservatets storlek är ca 466 ha och 
det bildades 1991.  

5.6.4 Samlad bedömning, Saxåns mynning – Järavallen 

Området hyser stora naturvärden och ett utsläpp av olja i Lundåkrabukten bedöms 
medföra betydande negativa effekter för områdets fågelliv, bottenfauna, 
fiskreproduktion, liksom för stinkpaddan. Effekterna från ett oljeutsläpp i området 
bedöms även påverka fisket negativt.   
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Saxåns mynning ligger söder om Helsingborg vilket gör att sannolikheten för att olja 
från Helsingborg ska kunna nå området minskar, då den dominerande 
vattenströmmen genom Öresund är nordlig. Därtill bedöms det ta så pass lång tid för 
oljan att nå till området att oljemängden i vattnet hinner minska, då en stor del av 
gasoljorna avdunstar redan under det första dygnet efter ett utsläpp.  

5.7 Salvikens strandängar 

5.7.1 Naturreservat, Salvikens strandängar 

Området består av betade strandängar och gräsmarker, samt en mindre damm. En 
lång havsstrandremsa i söder är ohävdad. Området växlar mellan torr och fuktig till 
blöt mark och är helt öppen. Botaniskt intressanta områden utgör de norra delarna 
som betas.  
 
Hela området har ett rikt fågelliv, både med avseende på häckande och rastande 
fåglar. 

5.7.2 Samlad bedömning, Salvikens strandängar 

Ett påslag av olja bedöms ge negativa effekter, framförallt för områdets kustnära 
fågelfauna. Effekterna bedöms dock mildras av den avdunstning som sker under det 
första dygnet vid ett utsläpp av gasoljor.   

5.8 Löddeåns mynning  
Löddeåns mynning är:  
•   Natura 2000-område,  
•   Naturreservat (Löddeåns mynning norra delen, inrättat 1952. Löddeåns mynning 

södra delen, inrättat 1977. Salvikens strandängar, inrättat 1990.)  
•   Ett område i ängs- och hagmarksinventeringen.  
•   Riksintresse för naturvård (kuststräckan Häljarp-Lomma med inland).  
•   Important Bird Area (Bay of Lommabukten), utsett av Birdlife International.  
•   Ett område innehållande fasta fornlämningar.  
•   Ett område med strandskydd.  
•   Ett område med fredningsområden för fisk (Marbäcken och Lödde/Kävlingeån). 

5.8.1 Natura 2000, Löddeåns mynning  

Det övergripande bevarandesyftet är att upprätthålla populationer av förekommande 
fågelarter i gynnsam bevarandestatus inom den biogeografiska regionen. 
 
Natura 2000-området Löddeåns mynning är uppdelat på två delar som ligger norr och 
söder om samhället Vikhög. Det mindre norra området i Salviken utgörs av ett 
långgrunt havsstrandområde som växlar mellan sandstrand med tångbankar och 
marskland med sandrevlar som friläggs vid lågvatten. Vegetationen karaktäriseras av 
typiska havsstrandväxter. Innanför sandstranden breder en flack betad havsstrandäng 
ut sig, innehållande söt- och saltvattenpåverkad fuktängsvegetation omväxlande med 
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torrängsvegetation, vilket är en förutsättning för områdets speciella fågelfauna. 
Landskapsbilden är mycket värdefull.  
  
Södra delen av Natura 2000-området, där Löddeån mynnar i Lommabukten, utgörs 
också av flacka betade havsstrandängar med söt- och saltvattenpåverkad 
fuktängsvegetation, omväxlande med torrängsvegetation. Söder om Löddeån finns 
områden med bladvass som tillsammans med de betade partierna skapar 
förutsättningar för en varierad fågelfauna.  
  
De hävdade, flacka strandängarna i kombination med den långgrunda sandstranden i 
Natura 2000-området hyser en värdefull häckfågelfauna, och tjänar som rast- och 
övervintringslokal för ett flertal arter. Området är en mycket viktig lokal för t.ex. 
skärfläckan som tack vare en förbättrad skötsel de senaste åren kunnat etablera sig.  

5.8.2 Naturreservat, Löddeåns mynning (norra och södra) 

Ängs- och vassområdena vid Löddeåns mynning har en värdefull häckfågelfauna med 
bl.a. årta, skedand, brun kärrhök, vattenrall, tofsvipa, rödbena och skäggmes. Norr om 
ån häckar vissa år även skärfläcka, större strandpipare och småtärna.  
 
De flacka betade strandängarna innehåller salt- och sötvattenpåverkade fuktängar 
omväxlande med torrängsvegetation. Bladvassområdena söder om ån skapar 
tillsammans med betesmarkerna en variation som ger förutsättningar för den 
varierade fågelfaunan. 

5.8.3 Samlad bedömning, Löddeåns mynning  

Liksom Lundåkrabukten hyser Löddeåns mynning stora naturvärden och ett utsläpp 
av olja bedöms medföra betydande negativa effekter för områdets fågelliv, 
bottenfauna och fiskreproduktion.   
 
Löddeåns mynning ligger söder om Helsingborg vilket minskar sannolikheten för att 
olja från Helsingborg ska kunna nå området, då den dominerande vattenströmmen 
genom Öresund är nordlig. Därtill bedöms det ta så pass lång tid för oljan att nå till 
området att oljemängden i vattnet begränsats betydligt, då en stor del av gasoljorna 
avdunstar redan under det första dygnet efter ett utsläpp.  

5.9 Lomma 
Lommaområdet och Lommabukten är: 
•   Natura 2000-område,  
•   Ett område enligt habitatdirektivet.  
•   Ett planerat naturreservat.  
•   Av högsta värde i M-läns naturvårdsprogram (fastställt 1996).  
•   Utpekat i kommunernas översiktsplaner som värdefullt naturområde.  
•   Av högsta natur- och rekreationsvärde i Burlövs kommuns naturvårdsplan.  
•   Ett område i Ängs- och hagmarksinventeringen 1990.  
•   Delvis utpekat som område i programmet för skydd av tätortsnära områden för 

friluftsliv och naturvård (Alnarps ängar).  
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•   Delvis av riksintresse för yrkesfiske och kulturmiljö (Alnarp-Burlöv)  
•   Delvis i Nationell Bevarandeplan för Odlingslandskapet   
•   Ett område med utvidgat strandskydd. 

5.9.1 Natura 2000, Lommaområdet och Lommabukten 

Det övergripande bevarandesyftet är att upprätthålla förekommande arter i gynnsam 
bevarandestatus inom den biogeografiska regionen. 
 
Natura 2000-området Lommaområdet består av Lommabuktens södra del, norr om 
Segeåns mynning och Malmös norra hamn. Natura 2000-området börjar vid 
Kalinaåns mynning som är en del av Segeåns vattensystem. Här är området 
betespåverkat och det har skapats flacka gropar, så kallade skonor längs havsstranden. 
Dessa saltfläckar vattenfylls vid högvatten och utgör en mycket speciell miljö för 
växter och djur.  
  
Natura 2000-mrådet är tätortsnära och har en mycket långgrund strand, med 
sandrevlar utanför den örtbevuxna strandlinjen. Vegetationen domineras av salta 
strandängar. I den beteskrävande och salttåliga floran finns t.ex. smal käringtand och 
paddfot. Även insektsfaunan är rik och varierad, och området hyser ett rikt och 
särpräglat fågelliv.  
  
Havsområdets maxdjup är 3 meter och har ett bottensediment som utgörs av sand 
med inslag av grus. De grunda sandbottnarna utgör viktiga lek- och yngelplatser för 
fisk. Havsområdets bottenvegetation samt småfisk, snäckor, små kräftdjur, musslor 
och andra bottendjur utgör viktiga födoresurser för fåglar. Sambanden mellan dessa 
grunda sandbottnar av växlande utseende, dess bottenfauna, fiskreproduktion och 
fågelliv är av stort ekologiskt intresse.  
 
Lommaområdet utgör en viktig häcknings- och rastlokal för många fågelarter. De 
långgrunda strandområdena med sina sandrevlar och strandängar erbjuder lämpliga 
häckningslokaler för t.ex. skärfläcka, gulärla, småtärna, fisktärna och sydlig 
kärrsnäppa. Vadarfåglar och andfåglar söker föda på områdets grundbottnar och är 
således i behov av en rik bottenfauna. Många fiskätande fågelarter som t.ex. 
fiskgjuse, salskrake, havsörn och tärnor är beroende av tillgången på småfisk i det 
grunda vattnet. Negativ inverkan på bottensubstratet samt fiskars lek- och 
uppväxtområden utgör alltså i sin tur ett hot mot områdets häckande och rastande 
fågelarter. Området är mycket viktigt också som rast- och övervintringsområde för 
framförallt många sjöfågel-, vadare och måsfågelarter.  

5.9.2 Samlad bedömning, Lomma  

Liksom för Lundåkrabukten och Löddeåns mynning hyser även Lommabukten stora 
naturvärden och ett utsläpp av olja bedöms medföra betydande negativa effekter för 
områdets fågelliv, bottenfauna och fiskreproduktion.   
 
Lommabukten ligger söder om Helsingborg vilket gör att sannolikheten för att olja 
från Helsingborg ska kunna nå området minskar, då den dominerande 
vattenströmmen genom Öresund är nordlig. Därtill ligger området så pass långt söder 
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om Helsingborg att det bedöms ta så pass lång tid för oljan att nå till området att 
oljemängden i vattnet begränsats betydligt, då en stor del av gasoljorna avdunstar 
redan under det första dygnet efter ett utsläpp.  

6 Riksintressen 
Inom området förekommer riksintressen för naturvård, friluftsliv och yrkesfiske, som 
kan beröras av ett eventuellt oljeutsläpp från Helsingborg. Övriga förekommande 
riksintresse bedöms inte påverkas.   
 

 
Figur 2. Illustration över riksintressen för naturvård, friluftsliv och yrkesfiske 
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6.1 Riksintresse för naturvård 
Områden av riksintresse för naturvården ska representera huvuddragen i svensk natur, 
belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen. Naturvårdsverket och 
länsstyrelserna har inom varje naturgeografisk region valt ut de områden som bäst 
företräder regionens olika landskaps- och naturtyper.  
 
- innehåller flera olika högt värderade naturtyper  
- har en kombination av företeelser som beskriver ett historiskt utvecklingsförlopp 

eller en bildningsprocess (exempelvis landhöjningen) 
 
Förekomst av skyddsvärda arter kan bidra till att ett område betraktas som 
riksintressant. Men områdets innehåll av biotoper (livsmiljöer) väger betydligt tyngre 
än enskilda arter vid det slutliga urvalet. 

6.1.1 Påverkan på riksintresse för naturvård 

Ett påslag av olja inom de områden som är riksintresse för naturvård bedöms få 
mycket negativa effekter för de skyddsvärda naturvärden som ligger strandnära. I 
första hand kan fåglar, bottenfauna på långgrunda stränder och fiskar drabbas, men 
även andra vattenlevande organismer som är viktiga för ett fungerande ekosystem.  
 
Då föreliggande utredning endast rör gasoljor, bedöms inte bottenlevande 
naturvärden påverkas i samma utsträckning som de strandnära. Detta då gasoljor är 
lättare än vatten och har en låg vattenlöslighet och därför bildar en tunn hinna på 
vattenytan och inte bedöms nå till havsbottnen i någon betydande omfattning. De 
aktuella oljorna innehåller en mycket låg halt av vattenlösliga aromatiska kolväten.   

6.2 Riksintresse för friluftsliv 
Områden av riksintresse för friluftslivet ska ha:  
- stora friluftsvärden på grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter  
- variationer i landskapet 
- god tillgänglighet för allmänheten 
 
Områdena ska också vara eller kunna bli attraktiva för besökare från stora delar av 
landet och utlandet. Många olika svenska landskapstyper ska finnas representerade i 
urvalet.  

6.2.1 Påverkan på riksintresse för friluftsliv 

Riksintresse för friluftsliv bedöms i första hand påverkas negativt då badstränder 
drabbas av påslag av olja, vilket i sin tur kan få följdeffekter på den lokala 
turistnäringen.  

6.3 Riksintresse för yrkesfiske 
Fiskeriverket har nu åter utsett de sjöar, åar, hamnar och kustvatten som är mest 
väsentliga för landets yrkesfiske. Sedan områdena pekades ut 1991 har svenskt fiske 
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genomgått stora förändringar samtidigt som fiskarenas skyldigheter att lämna 
fångstuppgifter gjort det möjligt att bättre analysera fiskets rumsliga fördelning. Vid 
en översyn av de riksintressen som pekades ut 1991 konstaterades att grunderna för 
bedömningen var oklara, att tillämpning och avgränsning skiljde sig mellan länen 
samt att motivet omfattande fiske inte kunde försvaras i flera områden mot bakgrund 
av dagens situation. 
 
I havsområdet har förstahandsvärdet för perioden 1999 - 2003 använts som indikator 
för att identifiera de viktigaste fångstområdena. För att ta regional hänsyn har 
fångstvärdena relaterats till de genomsnittliga inom respektive havsområdena 
Bottenviken, Bottenhavet, egentliga Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak. 

6.3.1 Påverkan på riksintresse för yrkesfiske 

Fiskägg och fisklarver är mycket känsliga för oljans giftiga komponenter, varför ett 
oljeutsläpp kan ha stora negativa effekter på fiskreproduktionen och påverkar således 
yrkesfisket negativt. Till de socioekonomiska skadorna hör inkomstbortfall för 
fiskare, dels kortsiktigt på grund av själva utsläppet (fisk dödas eller tar upp olja i 
vävnaderna och får utpräglad lukt av olja), dels långsiktigt för att viktiga födo-, lek- 
och uppväxtområden för fisk och skaldjur kan skadas.  
 
Då endast gasoljor bedöms i föreliggande utredning minskas de negativa effekterna, 
då dessa inte når ner till vattenmassan utan lägger sig som en tunn hinna på 
vattenytan. Därmed begränsas oljornas skadliga effekter på fisken, vilket bedöms 
minska de negativa effekterna som ett utsläpp kan få för yrkesfisket.  
 

7 Underlag 
För Natura 2000-områdena har följande bevarandeplaner använts som underlag: 
 
Bevarandeplan för Natura 2000-område Domsten – Viken 
Bevarandeplan för Natura 2000-område Kullaberg 
Bevarandeplan för Natura 2000-område Möllehässle – Kullens havsbad 
Bevarandeplan för Natura 200-område Löddeåns mynning 
Bevarandeplan för Natura 2000-område Ven 
Bevarandeplan för Natura 2000-område Lundåkrabukten 
Bevarandeplan för Natura 2000-område Rustningshamn 
Bevarandeplan för Natura 2000-område Saxåns mynning – Järavallen 
Bevarandeplanerna är hämtade från Länsstyrelsens hemsida (i Skåne län): 
 
Ur Länsstyrelsens författningssamling:  
Reservatsföreskrifter för Domsten – Vikens kusthedsreservat 
Reservatsföreskrifter för Kulla Gunnarstorps naturreservat 
Reservatsföreskrifter för Knähakens naturreservat 
Reservatsföreskrifter för Västa delen av Kullaberg 
Reservatsföreskrifter för Väsby strandmark naturreservat 
Reservatsföreskrifter för Möllehässle 
Reservatsföreskrifter för Kustheden Nyhamnsläge – Lerhamn 
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Reservatsföreskrifter för Nyhamnsläge – Strandbadens kusthedsreservat 
 
Uppgifter om naturreservaten är även hämtade från Länsstyrelsens hemsida (i Skåne 
län):  
www.lansstyrelsen.se/skane/naturen_i_skane/Natur_och_vattenvard/Skyddad+natur/
Naturreservat/Beslutade+naturreservat/ 
 
Uppgifter om Natur och naturvård på Ven från Landskrona stads hemsida 
http://www.landskrona.se/Invanare/Miljoe--haelsa/Natur/Naturomraaden/Ven.aspx 
 
Helsingborgs stads hemsida, information om Naturreservat 
http://www.helsingborg.se/templates/StandardPage.aspx?epslanguage=SV&id=50678 
 
Naturvårdsprogram för Skåne län 
Helsingborgs stads översiktsplan, Översiktsplan 2002 
Naturvårdsverkets hemsida, www.naturvardsverket.se 
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Handläggare 
Cecilia Ambjörn, oceanograf  

Beräkningar av spridning av olja från läckage i Helsingborgs oljehamn 
 
 
Bakgrund 
WSP har givit SMHI i uppdrag att ta fram spridningsberäkningar av olja från 
oljehamnen i Helsingborg. SMHI har använt oljespridningsverktyget Seatrack Web. Det 
verktyget är baserat på modellberäknade prognoser av ström och vind. Oljans 
förändringsprocesser är taget hänsyn till, såsom avdunstning, nedblandning, strandning 
m.m. Spridningen av oljan kan beräknas dels med verkliga prognoser dels med valfria 
scenarier. Seatrack Web används rutinmässigt av länderna runt Östersjön vid olyckor 
och andra utsläpp av olja. I Sverige är det främst Kustbevakningen som nyttjar 
systemet. Systemet utvecklas kontinuerligt av Sverige, Danmark och Tyskland i nära 
samarbete. 
 
Vindstatistik  
Vindstatistik från Helsingborg har använts från åren 1961-1994. Statistiken har delats in 
i årstider eftersom variationen i såväl vindriktningar som hastigheter är stor mellan 
årstiderna, se de olika årstidernas vindrosor i Bilaga 1.  
 
Spridning av olja i hamnbassängen vid olika årstider och vindar 
Under vintern blåser det från de nordliga riktningarna under c:a 25 % av tiden. En 
typisk hastighet kan sägas vara 5 m/s. Hamnbassängen är c:a 1000 meter lång och här 
inne är det rimligt att anta att oljan endast drivs av den lokala vinden. Vid nordlig vind 5 
m/s tar det c:a 2 timmar för oljan att komma ut i sundet. Därefter fångas den upp av de 
strömmar som råder utanför bassängen. De kan variera mycket och oljan kan spridas i 
alla riktningar. Vanligast förekommande är dock att oljan fångas upp av den nordgående 
strömmen som tidvis kan vara ganska stark.  
 
Under våren förekommer vindar från norr under c:a halva tiden i genomsnitt. 
Sommartid förekommer vind från riktning med nordlig komponent under c:a en 
tredjedel av tiden och på hösten under c:a 25 % av tiden.  
 
I medeltal dominerar alltså vindar från söder under alla årstiderna. 
 
Värsta fall kan sägas vara när det blåser från norr med 15 m/s, vilket är mycket ovanligt. 
Det betyder att oljan lämnar hamnområdet inom uppskattningsvis c:a 40 minuter och 
blandas även ner i vattenmassan. 

Mest gynnsamma fallet är att det blåser från söder vilket gör att oljan hålls kvar inne i 
det halvslutna området i hamnbassängen. Om det är begränsade mängder olja så dröjer 
det länge innan den når utanför hamnbassängen. Svag vind från söder är således det 
bästa tillståndet, då kan man med olika upptagningsmetoder och länsor begränsa och 
hindra spridningen vidare ut i Öresund. Dock, om det är stora volymer så kan oljan 
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genom egenspridning sprida sig över ett stort område genom att den sprids ut i ett 
mycket tunt skikt i ytan. 

 
Beräkningsfall med modellberäknade vindar och strömmar 
Förutsättningarna är att 25 000 kubikmeter gasolja momentant kommer ut i 
hamnbassängen. Två olika fall har beräknats, ett med svaga och ett med starkare vindar 
från norr. Med nordliga vindar så lämnar all olja successivt hamnbassängen och 
kommer ut i sundet. Ytströmmen i Öresund kan vid nordliga vindar vara sydgående 
eller nordgående. Strömmen styrs av mer komplexa samband än enbart den lokala 
vinden. Startpunkt för oljan har placerats precis utanför hamnbassängen. 
 
Vid starka vindar blandas oljan ner i vattenmassan i form av små droppar främst genom 
vågpåverkan. Vid lugnare väder kan oljan åter stiga upp mot ytan. Modellen visar även 
hur den kan fastna på botten eller stranda. 
 
För att kunna välja dessa båda olika beräkningsfall har vinden i Helsingborg studerats 
under de 3 senaste månaderna. Två perioder a’ 48 timmar har valts ut. Den 11-12 
december 2009 då relativt svaga, c:a 4 m/s nordliga vindar rådde, samt den 17-18 
december 2009 då starkare, c:a 6 m/s nordliga vindar rådde. 
 
Genom att välja olika tidsperioder kan olika förlopp erhållas.  
 
Resultat 
Nedan visas hur oljan sprider sig enligt ovan beskrivna förutsättningar. Olika typer av 
bilder har valts för att visa drivbanor varje timme (Fig 1 och 3), och var all olja befunnit 
sig under de 2 dygnen (Fig 2 och 4). Man sparar då varje position där oljan varit under 
beräkningsperioden. Det blir en sorts ackumulerad information. Fördelen med denna är 
att man kan se hur olika delar av oljan rört sig. Samtidigt ska man tänka på att det aldrig 
ser ut så här, utan det är en historik över hela perioden. Ögonblicksbilder skulle visa en 
oljefläck som successivt växer med tiden (och kanske splittras upp i flera) och driver i 
strömmens och vindens riktning.  
 

 
Figur 1. Bilden visar en drivbana under tiden 11 dec kl 00 till 12 dec kl 24. Drivbanan 
visar tyngdpunkten av oljefläcken varje timme under de 2 dygnen. Man ser att den 
lämnar hamnområdet och går först mot väster. Sedan fångas den upp av en ostgående 
ström och en mindre del driver sedan vidare norrut, för att slutligen närma sig Danmark. 
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Figur 2. Bilden visar var oljan befunnit sig under de 2 dygnen (11-12 december 2009) 
som beräkningen pågått. Oljan har alltså strandat på motsatta sidan av sundet i 
Danmark. En mycket liten del har gått vidare norrut. Jämför Fig 1, som är en förstorad 
bild av samma förlopp. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3. Bilden visar en drivbana under tiden 17 dec kl 00 till 18 dec kl 24. Drivbanan 
visar tyngdpunkten av oljefläcken varje timme under de 2 dygnen. Man ser att den rör 
sig först mot nordväst och sedan västerut. 
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Figur 4. Bilden visar var oljan befunnit sig under de 2 dygnen (17-18 december 2009) 
som beräkningen pågått. Bilden visar hela området där olja någon gång under de två 
dygnen befunnit sig. De olika färgerna betecknar djupet på vilka oljan befunnit sig. Det 
är alltså en ganska stor spridning, där en del olja går västerut sedan den lämnat sundet 
och en del går mot nordväst. En mindre del har strandat på svenska kusten. Jämför Fig 
3, som är en förstorad bild av samma förlopp. 
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Bilaga 1. Vindrosor från Helsingborg 

Vindrosen visar vindriktningsförhållandena och fördelningen på 12 vindriktningar och 9 
vindhastighetsklasser förutom lugnt (0-0.4 m/s). Underlaget till vindrosen är 
observationer var tredje timma i Helsingborg under 34 år. Den vinden som anges är 10-
minuters medelvind och gäller på 10 meters höjd över mark. Vindriktningen anger den 
riktning varifrån vinden kommer. Vindhastighetsklasserna förklaras i figuren. Ringar 
för 4, 8, 12, 16 och 20 % av tiden finns utritade.  

 

Figur 1. Vindros Helsingborg 1961-1994 (höst). 

 

 

Figur 2. Vindros Helsingborg 1961-1994 (vinter). 
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Figur 3. Vindros Helsingborg 1961-1994 (vår). 

 

Figur 4. Vindros Helsingborg 1961-1994 (sommar). 
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De bifogade filerna är tillgängliga fram till: 2021-10-05.

Meddelande från Länsstyrelserna: Tryck aldrig på en fil eller länk i ett mejl om du är osäker på 
vem som har skickat mejlet eller inte vet vad länken går till. Om du är osäker på vad länken innehåller 
men att du känner igen avsändaren ber vi dig att först kontakta avsändaren och fråga om innehållet i 
mejlet innan du använder dig av länkar eller filer i mejlet.
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2021-08-30

Ti11  Länsstyre1sen  i Skåne 1än,  mi1jöprövningsde1egationen

Dnr 551-40429-2020;  Preem AB (pub1.)  anqående  ansökan  om ti11stånd

en1iqt  mi1,iöba1ken  ti1l  befint'liq  och  utökad  verksamhet  vid

bo1aqets  depåverksamhet  i  Helsinqborqs  kommun

Preem AB (pub1.)  har före1agts  att  komp1ettera  ansökan  i en1ighet

med vad som anförs  i aktbi1aga  22.

Komp1etteringarna  görs  huvudsakligen  i följande  bi1aga:

Bilaga  A, med underbi1aga  - Komp7ettering  av ansökan  om tiustånd

erdigt  mi7jöba1ken,  Depå Hel.singborg

Inledningsvis  vi11  Preem  korrigera  det  som i  ansökan  anges  i

vil1korsförs1ag  16. Där föres1ås  som sista  mening  fö1jande:

"Inom  fastigheten  får  samtidigt  1agras  högst  5 ton  farligt

avfa1l."

Mot  bakgrund  av  att  avfa11sk1assade  oljor  som 1agras  i

verksamheten  kan komma att  vara  k1assade  som far1igt  avfa11,  vi1l

Preem ändra  förs1aget  til1  :

"Inom  fastigheten  fär  samtidigt  1agras  högst  5 ton  far1igt

avfa11  som har uppkommit  i den egna verksamheten."

3929/67

Alrutz'  Advokatbyrå  AB Kungsgatan  42  11135  Stockholm Tel.  08-679  73 65
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Därutöver  vi11  Preem anföra  fö1jande.

I punkten  I  efterfrågar  mi1jöprövningsde1egationen  en redovisning

av maxima1 momentant  1agrad  mängd far1igt  avfal1  (ton)  som ansökan

omfattar  i form  av avfa11sk1assade  o1jor.

: Den uppgift  som redovisas  -  60 000 ton  o1jor  -  innefattar

oljor  klassade  såväl  som farligt  (FA)  respektive  icke-far1igt

avfa1l.  Som anförs  i ansökan  syftar  de sökta  förändringarna  vid

depån ti11  att  anpassa  lagringen  ti1l  kommande utveckling  och krav

på drivmede1.  Dessa  omständigheter  styrs  b1.a.  av  gä11ande

1agstiftning  och efterfrågan,  samt av  vad  som finns  ti11gäng1igt

på marknaden.  Det är a1ltså  inte  någonting  som Preem vare  sig  kan

styra  över  e11er  i deta1j  förutsäga.  Ytter1igare  ett  osäkerhets-

moment  är  att  Preem  inte  kan  påverka  hur  enski1da  1everantörer

klassificerar  sin  o1ja.

Mot bakgrund  av  detta  är det av  avgörande  vikt  att  det finns  en

f1exibi1itet  i det ti11ståndsgivna,  dvs.  Preem behöver  ha möj1ig-

het att  momentant  kunna använda  he1a den angivna  vo1ymen om 60 000

ton  avfal1sklassad  lagring  utifrån  dags1äget,  även  om detta  vid

något  tillfälle  ti11  sin he1het  sku11e  komma att  avse FA-klassat.

Kategorisering  och  egenskaper  för  de sökta  o1jorna  och  fetterna

framgår  av underbi1aga  4 ti11  bo1agets  förra  komp1etteringsskrift

(daterad den 30 apri1 2021). Samtliga FA-k1assade o1jor/fetter  är
bio1ogiskt  1ättnedbrytbara  och  utan  faroangive1se.  Vad gäl1er

klassificering  som mi5öfar1ig,  är det endast bio1ogiska  avfa11s-

o1jor  från  avfa11shanteringsan1äggningar  och  av1oppsreningsverk

som anges kunna vara  mi1jöfar1iga.

Vidare  i punkten  I efterfrågar  mi1jöprövningsde1egationen  hur stor

ekonomisk  säkerhet  som kan  behövas  för  de återstä1lningsåtgärder

som 1agringen  av o1jor  k1assificerade  som far1igt  avfall  kan

medföra  samt under'lag  för  beräkningen.
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Preem:  Den ansökta  verksamheten  med avfa11sk1assade  o1jor

föreslås,  i en1ighet  med vad som anförs  i Bi1aga A,  avsnitt  2.1,

bedr'ivas  med de skyddsåtgärder  och försiktighetsmått  som tillämpas

för  hantering  av petroleumprodukter  och övriga  produkter  som

förekommer  på depån.  Vid  behov  kommer skyddsåtgärder  och

försiktighetsmått  att  anpassas  utifrån  de avfa11sk1assade  oljornas

egenskaper.  Eventue1lt  åtgärdsbehov  fångas  upp av Preem genom

bo1agets  rutiner  för  införande  av nya  produkter  och  råvaror,

hantering av ändringar i verksamheten och/e1ler anläggningen samt
riskhantering.  Vid  anmälan  ti1l  ti11synsmyndigheten  om införande

av ny produkt  kommer Preem att  redovisa  om komp1etterande

skyddsåtgärder  och  försiktighetsmått  behövs  samt  vi1ka  åtgärder

som ska genomföras.

Preem har i ansökan,  mer specifikt  i säkerhetsrapporten,  redogjort

för  vi1ka  befint1iga  förebyggande  respektive  avhjä1pande  åtgärder

som finns  tillgäng1iga  på depån,  b1.a.  i form  av tekniska

barriärer  (funktione11a  och  fysiska)  och icke-tekniska  barriärer

(organisatoriska  och operativa).  Syftet  är de1s att  förhindra  att

utsläpp  sker,  de1s  att  begränsa  och  omhänderta  ett  eventuellt

uts1äpp.  Detta  innebär  att  om ett  spi1l  av far1igt  avfall  sku11e

ske,  så kommer det  att  omhändertas  omgående  och avhjälpande

åtgärder  kommer att  vidtas  under  pågående verksamhet.  Detta  kommer

dessutom  omede1bart  att  kommuniceras  med ti11synsmyndigheten.

Sanering  av spi11  av FA-k1assad  o1ja  utförs  en1igt  samma metoder

som ti11ämpas  vid  sanering  av utsläpp  av petro1eumprodukter  och

övriga produkter/råvaror.

En  säkerhet  ska  en1igt  16  kap.  13  fi andra  stycket  mi1jöbalken

godtas  om den visas  vara betryggande  för  sitt  ändamål.  Preem har

re1evanta  och  adekvata  försäkrings1ösningar  som syftar  til1  att

ekonomiskt  kunna hantera  effekterna  av uts1äpp  oavsett  omfattning

och oavsett  vilken  typ av produkt  e11er  avfa11  i depåns hantering

som har orsakat  föroreningen.

Vad gä11er  nuvarande  verksamhet  har i denna endast  1agrats  mindre

mängder  far1igt  avfal1  i väntan  på borttransport.  Det har avsett

avfa11  som har uppkommit  i verksamheten.  Avfa11et  har förvarats  i
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en1ighet  med vi11kor  i det  gällande  ti11ståndet.  Det  har  inte

förekommit  spil1  av  far1igt  avfal1  på depån  och  det  bör  därmed

inte  he11er  finnas  några  befint1iga  markföroreningar  orsakade  av

hantering  av farligt  avfal1

Vid  en framtida  avveck1ing  av  depån  bedömer  Preem  att  det  inte

kommer  att  finnas  ett  specifikt  behov  av  sanering  orsakat  av

hanteringen  av FA-k1assade  o1jor.  Det saneringsbehov  som kan komma

att  före1igga  avser  i så fall  främst  historiska  föroreningar  från

petroleumprodukter.  De FA-k1assade  o1jorna  samt övriga  bio-  e11er

avfa1lsbaserade  o1jor  är och kommer att  vara  eftertraktade  råvaror

för  produktion  av förnybara  drivmede1.  Det gör att  o1jor,  på samma

sätt  som de petro1eumprodukter  som kan finnas  på depån  vid  en

avveck1ing,  kan  avyttras  ti1l  andra  verksamhetsutövare  och  inte

behöver  omhändertas  som far1igt  avfa11  för  destruktion.

Preem motsätter  sig  fö1jaktligen  ett  krav  på ekonomisk  säkerhet.

S1ut1igen  framgår  av  Bi1aga  A,  avsnitt  3.3,  att  Preem  hemstä11er

om en prövotid  om 1 år för  att  utreda  och redovisa  möjligheterna

att  minska  tidsåtgången  för  ut1äggning  av  1äns.

I  och  med denna  komp1ettering  (ink1usive  bi1agor),  bör  ansökan

vara  att  betrakta  som komp1ett  och färdig  för  kungörande.

Preem AB (pub1.)

genom

a Hed'e1ius
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1 Inledning 
Denna handling har givits följande struktur: 
 

• Avfallsklassade oljor och farligt avfall: Skyddsåtgärder och försiktighetsmått för oljor 
klassificerade som farligt avfall beskrivs samt kompletterande information om farligt avfall 
som kan uppstå i verksamheten redovisas. 

• Risk och säkerhet: Kompletteringar och förtydliganden angående släck- och kylsystem,  
PFAS-innehåll i släckmedel, utläggning av länsor samt installation av larm för sjunkande 
produktnivåer i cisterner. 

• Bedömning av konsekvenser vid ett eventuellt oljeutsläpp i Helsingborgs Energihamn: 
Uppdatering av bilaga 9 från komplettering av ansökan 2021-04-30 avseende information om 
nya/ändrade skyddade naturområden; konsekvenser av oljeutsläpp för dessa områden samt 
behov av skyddsåtgärder och försiktighetsmått. 

 

2 Avfallsklassade oljor och farligt avfall 

2.1 Skyddsåtgärder och försiktighetsmått för lagring av oljor klassificerade som 
farligt avfall 

Preem har anmodats att redovisa om hantering av oljor klassificerade som farligt avfall medför behov 
av särskilda skyddsåtgärder och försiktighetsmått.  
 
Preems uppfattning är att de oljor som är klassificerade som farligt avfall inte skiljer sig åt i sina egen-
skaper från de övriga bio-och avfallsbaserade oljor som ansökan avser, utan klassas som farligt avfall 
på grund av var de uppkommit. Det finns därmed inte heller ett behov av särskilda skyddsåtgärder 
för oljor som är klassificerade som farligt avfall. 
 
Skyddsåtgärder och försiktighetsmått för petroleumprodukter och bio-och avfallsbaserade oljor  
beskrivs i säkerhetsrapportens (bilaga C i ansökan 2020-10-20) kapitel 3 – Beskrivning av 
anläggningen, kapitel 4 – Identifiering och analys av olycksrisker samt förebyggande åtgärder, och 
kapitel 5 – Skyddsåtgärder och insatser för att begränsa följderna av en allvarlig kemikalieolycka. 
Beskrivningarna omfattar alltså även de bio- och avfallsbaserade oljor som är klassificerade som 
farligt avfall när de ankommer depån. 
 
Kapitel 3 beskriver generella förebyggande åtgärder (3.1.2) samt bästa praxis (3.2) och egenskaper 
hos hanterade produkter (3.3.1). I kapitel 4 beskrivs de stora risker som föreligger i verksamheten 
och de tekniska och organisatoriska barriärer (skyddsåtgärder) som finns för att sänka risken (4.2). 
Kapitel 5 beskriver skyddsåtgärder som vidtas i avhjälpande syfte för att begränsa följderna av en all-
varlig olycka inkl. begränsning av spridning av ett eventuellt utsläpp (5.2.2) och organisation för alar-
mering och räddningsinsatser (5.4). 
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Skyddsåtgärder och försiktighetsmått för petroleumprodukter och bio- och avfallsbaserade oljor 
(inkl. sådana oljor klassade som farligt avfall) finns även beskrivet i övriga delar av ansökan såsom i 
 

• Teknisk beskrivning (bilaga A i ansökan 2020-10-20): Kapitel 4 – Verksamhetsbeskrivning 
resp. kapitel 5 – Anläggning och hantering  

• Miljökonsekvensbeskrivning (bilaga B i ansökan 2020-10-20): Kapitel 4 – Verksamhet och 
anläggning  

• Komplettering av ansökan (bilaga A 2021-04-30): Kapitel 4 - Komplettering av teknisk 
beskrivning (ansökans bilaga A) resp. kapitel 6 Risk och säkerhet 

 

2.2 Kompletterande information om farligt avfall som kan uppstå i verksamheten 

I ansökans tekniska beskrivning, avsnitt 5.7 Avfallshantering, och i miljökonsekvensbeskrivningens 
avsnitt 4.5 Avfall har Preem redovisat vilka avfallsslag som uppstår i den löpande verksamheten på 
depån och hantering av avfallet. Sedan dessa handlingar upprättades har en ytterligare typ av avfall 
tillkommit för den ansökta verksamheten. Avfallet utgörs av fasta material såsom arbetshandskar, 
trasor, absol, isoleringsmaterial m.m. vilket kan ha kommit i kontakt med bio- och avfallsbaserad olja 
klassificerad som ABP-produkt (animalisk biprodukt) av kategori 1 eller 3. Exempel på oljor som kan 
vara klassificerade som ABP är biologiska avfallsoljor från bearbetning och beredning av livsmedel 
eller från avfallshanteringsanläggningar samt använda frityroljor. Dessa och ytterligare exempel finns 
redovisade i bilaga 4 i komplettering av ansökan den 30 april 2021.  
 
ABP-avfall behöver omhändertas som möjligt smittförande och hanteras separat. Vissa transportörer 
resp. omhändertagare av avfall är inte registrerade eller har inte tillstånd att omhänderta sådant 
avfall. Preem har därför kommit överens med tillsynsmyndigheten för ABP-lagstiftningen, 
Jordbruksverket, att ABP-avfallet kan omhändertas som farligt avfall om det blandas med diesel. 
ABP-avfall kommer att läggas i 200 l-fat som innehåller ca 75 l diesel. Faten lagras och hanteras i 
enlighet med tillståndsvillkor för lagring av verksamhetsavfall och Preems instruktioner. Därefter 
omhändertas avfallet som farligt avfall i enlighet med avfallsförordningen. Preem uppskattar att det 
blir ca 4 fat per år med ABP-avfall.  
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3 Risk och säkerhet  

3.1 Släck- och kylsystem 

Miljöprövningsdelegationen anger i föreläggandet från den 8 juni 2021 om komplettering av ansökan 
att MPD saknar en kyl- och släckvattenutredning och efterfrågar därför kompletterande uppgifter. 
Preem vill påtala att vid komplettering av ansökan den 30 april 2021 ingick en släckvattenutredning 
som bilaga 8. Preem har vid kontakt med handläggare vid miljöprövningsenheten den 9 juni fått för-
tydligat att MPD har tagit del av bilaga 8, men att myndigheten saknar information i utredningen om 
kylsystem, skumpåföringssystem m.m. samt åtgärder för cistern 318. Dessa frågeställningar behand-
las i avsnitt 3.1.1 och 3.1.2.  
 

3.1.1 Befintliga system för skumpåföring 

MPD önskar förtydligande om vilka cisterner som har fasta skumpåföringssystem och finner att upp-
gifterna i ansökan divergerar något om det är alla cisterner över 50 m3 eller gränsdragningen går vid 
cisterner över 100 m3. Preem har redovisat uppgifter om skumpåföringssystem i ansökan och före-
gående komplettering i följande handlingar: 
 

• Ansökan 2020-10-20 Bilaga C Säkerhetsrapport bilaga C.5 Skyddsåtgärder och insatser för att 
begränsa följderna av en allvarlig kemikalieolycka 

• Ansökan 2020-10-20 Bilaga C Säkerhetsrapport bilaga C.3.1 cisternförteckning del 1 
(sekretesshandling) 
I denna bilaga anges volymer för resp. cistern.  

•  Ansökan 2020-10-20 Bilaga C Säkerhetsrapport bilaga C.3.1 cisternförteckning del 2 
(sekretesshandling) 
I denna bilaga anges vilka cisterner som har fasta skumpåföringssystem, kylsprinkler etc.   

• Komplettering 2021-04-30 Bilaga 8 Släckvattenutredning. Preem, Helsingborg. WSP. 
I utredningen beskrivs bl.a. vilken släckutrustning som finns på depån. 

 
I säkerhetsrapportens del 3. Beskrivning av anläggningen anges att ”skumpåföringar finns på samt-
liga idriftvarande cisterner över 100 m3 (utom 318)”. Volymen 100 m3 ska ses som ett ställnings-
tagande där Preem har ett internt krav på att alla cisterner med volym över 100 m3 ska vara försedda 
med skumpåföringssystem. Vid jämförelse av cisternförteckningens del 1 och del 2 framgår 
emellertid att alla befintliga cisterner som är i drift och har en maximal volym över 42 m3 har fasta 
system för skumpåföring. Undantag dock för cistern 318 och 360. Cistern 318 innehåller råtalldiesel 
som är en icke brandfarlig vara. Cistern 360 innehåller RME, vilket också är en icke brandfarlig vara. 
 
Det anges i släckvattenutredningens avsnitt 8.1.1 Släckmedel och släcksystem på sidan 24 att alla 
cisterner över 50 m3 (utom cistern 318) har fast skumpåföring. Samma information finns i säkerhets-
rapportens bilaga C.5 Skyddsåtgärder och insatser för att begränsa följderna av en allvarlig 
kemikalieolycka.  
 
MPD har efterfrågat om de fasta skumpåföringssystemen kommer att finnas kvar på cisterner som 
kommer att nyttjas för oljor etc. som inte är brandklassade. Preem har beslutat att samtliga befint-
liga skum- och kylsystem kommer att finnas kvar oberoende av om cisternen används till oklassade 
produkter eller klassade produkter.  
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3.1.2 Åtgärder för cisternerna 318 och 360 

Preem har anmodats att redovisa om det är möjligt att installera fast skumpåföringssystem på cistern 
318 samt redovisning av behov av fast kylsystem eller annat kylsystem för cisternen. Vidare ska 
tidsåtgång och kostnader för åtgärderna redovisas. MPD vill även ha förtydligande om hur räddnings-
tjänstens förmåga ser ut samt tid för när kylning kan påbörjas. MPD hänvisar till att enligt redovis-
ningen av dominoeffekter i säkerhetsrapporten finns risk vid en brand i närliggande bolags cisterner 
eller omvänt att strålningsnivån blir av sådan intensitet att kylning av cisterner bör påbörjas inom 
relativt kort tid.  
 
I säkerhetsrapportens bilaga C.4 finns nedanstående beskrivning i avsnitt 4.5 Dominoeffekter, yttre 
påverkan och nya produkter. 
 
”Den händelse som bedöms kunna innebära tydligaste risken är för Nordic Storage eller omvänt är 
brand i någon av de närliggande tankarna. Strålningsvärde för mottagande tankar ligger i området 
ca 12-18 kW/m2 vid ogynnsamma förhållanden (främst vindriktning och styrka).  
 
Denna strålningsnivå ligger inom området där kylning av tankar bör påbörjas inom relativt kort tid. 
Som konsekvensbegränsande barriär kan även tas med att båda Preems tankar såväl som Nordic 
Strorage tanken har yttre isolering som minskar värmelasten på själva tanktaket och tankmanteln. 
Dock är det inte troligt att denna isolering är dimensionerad för brandlaster och därför kommer den 
troligen att försämras under brandens gång men den bör kunna medräknas som att tidsspannet till 
att påbörjad kylning startar kan utökas jämfört med en oisolerad tank.” 
 
Preem vill utveckla beskrivningen av isoleringens roll för att minska risken för brand i cisternen. Om 
man utför mer detaljerade beräkningar av effekten av att cisternerna har isolering kan man se att det 
redan vid en isoleringstjocklek av 1-2 cm finns en tydlig effekt.  Med denna isolering kommer värme-
lasten mot själva mantelplåten på insidan av isoleringen att minska betydligt. För de aktuella strål-
ningsvärden (ca 12 – 18 kW/m2) är det inte troligt att temperaturen på mantelplåten kommer att 
överstiga 250 -300 grader C, vilket är det område där aktuella teoretiska självantändningstempera-
turerna ligger för tankinnehållet. Det innebär att behovet för extern kylning på cisternerna inte 
bedöms vara aktuellt. Normal isoleringstjocklek är ca 10 cm och om man konservativt antar att isole-
ringen inte har fullgod tjocklek runt om utan istället antar att det är 5 cm effektiv isolering på plats 
kommer detta att med god marginal ge ett fullgott skydd mot värmelasten på själva mantelplåtarna 
(innanför isoleringen). 
  
Vid ett konservativt antagande att isoleringen inte har full tjocklek runt om utan antar att den är 5 
cm som minimum innebär detta att risken för antändning eller allvarliga skador på någon av de 
närliggande cisternerna är mycket liten. Vidare är grundsannolikheten för antändning i någon av 
cisternerna mycket låg. För att öka säkerheten ytterligare avser Preem dock att installera fast 
skumpåföring över tanktopp på cistern 318. Cistern 360 kommer att förses med fast skumpåföring 
genom att installation i manlucka. För att kunna utföra installationerna av fasta skumpåföringssystem 
på cisternerna 318 och 360 behöver resp. cistern vara tagen ur drift när arbetet ska utföras. 
Åtgärderna kommer att ha genomförts senast den 31 december 2023.  
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Preem ser inte ett behov flera fasta kylsystem på depån, men en mobil mindre kylkanon inkl. slangar 
kommer att införskaffas senast 31 december 2021. Kanonen ska kunna hanteras av Preems personal 
i samråd med räddningsledare och räddningstjänstpersonal på plats. Preem kommer att tillse att 
personalen utbildas i handhavande av kylkanonen. På vardagar dagtid kan Preems kylinsats startas 
med kort insatstid. Utanför ordinarie arbetstid kommer kylningen att utföras av personal i beredskap 
och inställelsetiden är då 60 minuter. 
 

3.2 Släckmedel 

Preem har uppmanats att redovisa vilka möjligheter bolaget har att ersätta brandskum innehållande 
PFAS med fluorfritt brandskum och som inte har bioackumuleras eller har giftiga effekter för miljön.  
 
Preems släckmedel, Towalex ARC 3x3, till bilutlastningen är enligt angivna ämnen i säkerhetsdata-
bladet fritt från PFAS. Säkerhetsdatablad bifogas som bilaga A.1. Släckmedlet är inte klassificerat som 
miljöfarligt och ingen annan farokod kopplad till giftiga effekter i miljön anges. Vid kontakt med leve-
rantören har det dock framkommit att släckmedlet innehåller PFAS. Preem följer därför utvecklingen 
av fluorfria släckmedel och avser att övergå till sådant på depån när ersättningsskum med lämpliga 
egenskaper för bekämpning av vätskebränder finns tillgängligt. Vidare förs en dialog med leverantör 
om vilka tekniska anpassningar som kan behövas för depåns utrustning för att ett annat släckmedel 
ska kunna användas.  
 
När det gäller Släckmedelcentralens (SMC) brandskum så följer SMC ”POP-förordningen” (förordning 
(EU) nr 2019/1021) och avser att ha bytt släckmedel till den 1 januari 2023 till medel som överens-
stämmer med förordningen.  
 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst har släckmedel som innehåller PFAS. Vid kontakt med 
räddningstjänsten har uppgift lämnats till Preem om att räddningstjänsten följer utvecklingen av 
PFAS-fria släckmedel med ”rätt” egenskaper i övrigt och planerar att byta släckmedel fr.o.m. år 2023. 
I sammanhanget vill Preem påminna om att bolaget inte har möjlighet att styra vilket brandskum 
som används av räddningstjänsten på depån vid en insats utan det beslutet fattas av räddnings-
tjänsten.  
 

3.3 Länsor 

MPD har anmodat Preem att redovisa möjliga åtgärder för att få länsor på plats vid ett utsläpp av olja 
till hamnbassängen på kortare tid än en timme plus 15 minuter, vilket är den tidsåtgång som bolaget 
har redovisat i tidigare i ansökan. På dagtid vardagar när depån är bemannad är utläggningstiden 
betydligt kortare än 1 h 15 min. Utanför ordinarie arbetstid har Preems personal beredskap. I prak-
tiken är personal ofta på plats på kortare tid än 40 min, men inställelsetiden på 60 minuter vid bered-
skap är reglerad i sedvanliga avtal mellan arbetsgivare, fack etc. och kan inte enkelt ändras. Med 
anledning av detta avser Preem att undersöka möjligheterna till ett utökat samarbete med andra 
parter för att säkerställa att en insats kan påbörjas snabbare.   
 
Helsingborgs Hamn AB undersöker alternativa lösningar för utläggning av läns för att kunna korta 
utläggningstiden genom att använda andra metoder än båt. Enligt uppgift till Preem har hamnen 
beställt linutkastare för provdrift, vilket uppskattas vara på plats under september 2021. Om linut-
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kastare fungerar tillfredsställande kan detta bli den metod som tillämpas i första hand för utläggning 
av läns. Det möjliggör en utläggningstid på 40 min. Vidare avser Preem att undersöka om det även 
finns andra tekniska lösningar för en snabbare insats.  
 
Med anledning av att ovanstående aktiviteter och utredningar inte är färdigställda ännu önskar 
Preem en prövotid om 1 år för att utreda och redovisa möjligheterna att minska tidsåtgången för 
utläggning av läns.   
 

3.4 Larm för sjunkande produktnivå i cisterner 

Preem har av Miljöprövningsdelegationen ombetts att förtydliga när larm för sjunkande produktnivå 
i cisterner kommer att vara installerat. Vidare begärs redovisning av vilka cisterner som sådant larm 
kommer att installeras på samt skäl till att det inte kommer finnas på övriga cisterner.  
 
Det system som ska installeras övervakar oönskad förändrad produktvolym (Gross Standard Volume, 
GSV, d.v.s. den temperaturkompenserade volymen vid 15 grader). Preem avser att det ska vara i drift 
senast utgången av 2021. Godkänt investeringsprojekt finns och projektering pågår. Systemet ger 
möjlighet till övervakning av samtliga cisterner. 
 

4 Bedömning av konsekvenser vid ett eventuellt 
oljeutsläpp i Helsingborgs Energihamn 

Preem har i komplettering av ansökan den 30 april 2021 beskrivit spridning av ett oljeutsläpp och 
möjliga konsekvenser av detta för svenska och danska skyddsvärda naturområden. Som bilaga till 
beskrivningen bifogades rapporten ”Bedömning av konsekvenser vid ett eventuellt oljeutsläpp i 
Helsingborgs oljehamn” från 2010. Preem gjorde vid sitt arbete med kompletteringen bedömningen 
att rapporten fortfarande var tillämplig och gav en god bild av omgivning och möjlig påverkan. MPD 
har emellertid anmodat Preem att uppdatera rapporten så att nya/ändrade naturreservat, Natura 
2000-områden och andra centrala skyddsvärda objekt finns med i beskrivningen. Områdenas speci-
fika flora och fauna, speciella livsbetingelser samt känslighet för störningar ska redovisas. Vidare ska 
konsekvenser för områdena vid ett oljeutsläpp beskrivas samt behov av skyddsåtgärder och försiktig-
hetsmått. Preem gav därför WSP i uppdrag att uppdatera rapporten. En uppdaterad rapport nu 
benämnd ”PM – Spridning och konsekvenser vid olycka” bifogas som bilaga A.2.  
 
Angående skyddsåtgärder och försiktighetsmått har Preem tidigare i ansökan beskrivit sådana för att 
dels hålla petroleumprodukter och bio- och avfallsbaserade oljor inneslutna och dels för åtgärder vid 
ett eventuellt utsläpp. Detta återfinns i säkerhetsrapportens (bilaga C i ansökan 2020-10-20) kapitel 3 
– Beskrivning av anläggningen, kapitel 4 – Identifiering och analys av olycksrisker samt förebyggande 
åtgärder, och kapitel 5 – Skyddsåtgärder och insatser för att begränsa följderna av en allvarlig kemi-
kalieolycka.  
 
Kapitel 3 beskriver generella förebyggande åtgärder (3.1.2) samt bästa praxis (3.2) och egenskaper 
hos hanterade produkter (3.3.1). I kapitel 4 beskrivs de stora risker som föreligger i verksamheten 
och de tekniska och organisatoriska barriärer (skyddsåtgärder) som finns för att sänka risken (4.2). 
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Kapitel 5 beskriver skyddsåtgärder som vidtas i avhjälpande syfte för att begränsa följderna av en all-
varlig olycka inkl. begränsning av spridning av ett eventuellt utsläpp (5.2.2) och organisation för alar-
mering och räddningsinsatser (5.4). 
 
Skyddsåtgärder och försiktighetsmått för petroleumprodukter och bio- och avfallsbaserade oljor 
finns även beskrivet i övriga delar av ansökan såsom i 
 

• Teknisk beskrivning (bilaga A i ansökan 2020-10-20): Kapitel 4 – Verksamhetsbeskrivning 
resp. kapitel 5 – Anläggning och hantering  

• Miljökonsekvensbeskrivning (bilaga B i ansökan 2020-10-20): Kapitel 4 – Verksamhet och 
anläggning  

• Komplettering av ansökan (bilaga A 2021-04-30): Kapitel 4 - Komplettering av teknisk beskriv-
ning (ansökans bilaga A) resp. kapitel 6 Risk och säkerhet 

 
En viktig åtgärd för att minska risken för spridning av ett eventuellt utsläpp av olja till Öresund är 
utläggning av länsor i hamnbassängen och länsor finns i ständig beredskap inom hamnen. Som har 
beskrivits i komplettering av ansökan den 30 april 2021 finns en samverkansorganisation, Samverkan 
Sjö, i Helsingborgs hamn för att lägga ut länsor och säkra hamnområdet mot spill ut i Öresund. Sam-
verkan Sjö är sammansatt av Kustbevakningen, Sjöfartsverket/Lotsarna, Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst och Sjöräddningssällskapet. När ett oljespill upptäcks eller risk för spill föreligger larmas 
Helsingborgs hamn och Samverkan Sjö. De resurser som för stunden är närmast hamnen kommer till-
sammans med hamnens båt och personal att påbörja utläggning av länsa. Preem har redogjort i 
avsnitt 3.3 Länsor för pågående och planerat arbete både hos hamnen och Preem för att korta 
utläggningstiden av länsor. I övrigt ser inte Preem ett behov av ytterligare skyddsåtgärder och för-
siktighetsmått. 
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Säkerhetsdatablad

Detta säkerhetsdatablad är i enlighet med:  Förordning (EG) nr 1907/2006

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning 

Produktkod F113114
Produktnamn TOWALEX ARC 3x3
Rent ämne/ren blandning Blandning

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 

Rekommenderat bruk Släckmedel

Användningar som det avråds från Konsumentanvändning

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

Företagets namn SABO FOAM s.r.l.
Viale Padania 3
Cologno al Serio (BG), Italy 24055
Telephone: +39.035.205.7011

För mer information kan du kontakta 

psra@tycofp.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer 

CHEMTREC 001-800-424-9300 or 001-703-527-3887

Produktnamn  TOWALEX ARC 3x3

_____________________________________________________________________________________________
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Bilaga A.1
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Produktkod  F113114 / Produktnamn  TOWALEX ARC
3x3

/ SIDA   2 / 14

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen  
Förordning (EG) nr 1272/2008
Akut toxicitet, oral  - Kategori 4  - (H302)
Allvarlig ögonskada/ögonirritation  - Kategori 1  - (H318)

2.2. Märkningsuppgifter  
Innehåller Sulfuric Acid, mono-C8-10-alkyl esters, sodium salt, Caprylcaprilyl glucoside

Signalord
FARA

Faroangivelser
H302 - Skadligt vid förtäring
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador

Skyddsangivelser
P264 - Tvätta ansiktet, händerna och exponerad hud grundligt efter användning
P270 - Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten
P301 + P312 - VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt
P330 - Skölj munnen
P501 - Bortskaffa innehållet/behållaren till godkänd avfallshanteringsanläggning
P280 - Använd ögon-/ansiktsskydd
P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om
det går lätt. Fortsätt att skölja
P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare

2.3. Andra Faror  
Komponenterna i detta preparat uppfyller inte kriterierna för klassificering som ett PBT- eller vPvB-ämne.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1  Ämnen  

Ej tillämpligt

3.2   Blandning  

Kemiskt namn Index No EC-nr CAS-nr vikt-% Klassificering
enligt

förordningen (EG)
nr 1272/2008 [CLP]

REACH-registrerin
gsnummer

Ethylene Glycol 603-027-00-1 203-473-3 107-21-1 20 - 30% Acute Tox. 4 (H302) 01-2119456816-28

_____________________________________________________________________________________________
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Produktkod  F113114 / Produktnamn  TOWALEX ARC
3x3

/ SIDA   3 / 14

2-(2-Butoxyethoxy)eth
anol

603-096-00-8 203-961-6 112-34-5 10 - 20% Eye Irrit. 2 (H319) 01-2119475104-44

Sulfuric Acid,
mono-C8-10-alkyl
esters, sodium salt

- 286-718-7 85338-42-7 0 - 10% Skin Irrit. 2 (H315)
Eye Dam. 1 (H318)

inga data
tillgängliga

Caprylcaprilyl
glucoside

- 500-220-1 68515-73-1 0 - 10% Eye Dam. 1 (H318) 01-2119488530-36

t-Butanol 603-005-00-1 200-889-7 75-65-0 0 - 10% Flam. Liq. 2 (H225)
  Eye Irrit. 2 (H319)
Acute Tox. 4 (H332)
STOT SE 3 (H335)

01-2119444321-51

2-Methyl-2,4-pentaned
iol

603-053-00-3 203-489-0 107-41-5 0 - 10% Skin Irrit. 2 (H315)
Eye Irrit. 2 (H319)

01-2119539582-35

n-Butanol 603-004-00-6 200-751-6 71-36-3 0 - 10% Acute Tox. 4 (H302)
Skin Irrit. 2 (H315)
Eye Dam. 1 (H318)
STOT SE 3 (H335)
STOT SE 3 (H336)
Flam. Liq. 3 (H226)

01-2119484630-38

Fullständig text av H- och EUH-fraser: se avsnitt 16

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen  

Inandning Flytta till frisk luft. Vid andningssvårigheter, ge syrgas. (Uppsök läkare omedelbart om
symtom uppstår.).

Hudkontakt Tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om irritation utvecklas och kvarstår.

Ögonkontakt Skölj omsorgsfullt med mycket vatten i åtminstone 15 minuter och lyfta de nedre och övre
ögonlocken. Kontakta läkare.

Förtäring Skölj munnen. Framkalla inte kräkning utan läkares inrådan. Vid förtäring, ring omedelbart
giftinformationscentral eller läkare.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda  

Symptom Längre hudkontakt kan torka ut huden och framkalla dermatit.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs  

Information till läkare Behandla enligt symptom.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

_____________________________________________________________________________________________
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5.1. Släckmedel  
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Produktkod  F113114 / Produktnamn  TOWALEX ARC
3x3

/ SIDA   4 / 14

Lämpligt släckningsmedel
Använd släckningsmedel som lämpar sig för omständigheterna och den omgivande miljön.

Olämpligt släckningsmedel
Ingen

5.2. Speciella faror som orsakas av ämnet eller blandningen  

Ingen känd.

Farliga förbränningsprodukter Koloxider. Fluoroxider. Kväveoxider (NOx). Svaveloxider.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal  

Använd syrgasapparat och skyddsdräkt. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer  

Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden.

Använd den personliga skyddsutrustningen som rekommenderas i avsnitt 8.

6.2. Miljöskyddsåtgärder  

Förhindra ytterligare läckage eller spill om det är säkert att göra det. Förhindra utsläpp i vattendrag, avlopp, källare eller
begränsade utrymmen. Se Avsnitt 12 för ytterligare ekologisk information.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering  

Inneslutningsmetoder Förhindra ytterligare läckage eller spill om det är säkert att göra det.

Städmetoder Ta upp och förflytta till korrekt märkta behållare.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt  

Se avsnitt 8 för ytterligare information. Se avsnitt 13 för mer information.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering  

Råd om säker hantering
Undvik kontakt med huden och ögonen. Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis.

Allmänna hygienfaktorer
Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis.

_____________________________________________________________________________________________
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Produktkod  F113114 / Produktnamn  TOWALEX ARC
3x3

/ SIDA   5 / 14

Förvaringsförhållanden
Förvara behållare tätt tillslutna på en torr, sval och välventilerad plats.

7.3. Specifik slutanvändning  

Specifikt användningsområde/Specifika användningsområden
Släckmedel.

Riskhanteringsmetoder (RMM)
Den krävda informationen finns i detta säkerhetsdatablad.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar  

Exponeringsgränser

Kemiskt namn Europeiska unionen Förenade kungariket Frankrike Spanien Tyskland
Ethylene Glycol

 107-21-1
S*

TWA 20 ppm
TWA 52 mg/m3

STEL 40 ppm
STEL 104 mg/m3

STEL: 40 ppm
STEL: 104 mg/m3

STEL: 30 mg/m3

TWA: 10 mg/m3

TWA: 20 ppm
TWA: 52 mg/m3

Skin

TWA: 20 ppm
TWA: 52 mg/m3

STEL: 40 ppm
STEL: 104 mg/m3

S*
STEL: 40 ppm

STEL: 104 mg/m3

TWA: 20 ppm
TWA: 52 mg/m3

TWA: 10 ppm
TWA: 26 mg/m3

Ceiling / Peak: 20 ppm
Ceiling / Peak: 52

mg/m3

Skin

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
 112-34-5

TWA: 10 ppm
TWA: 67.5 mg/m3

STEL: 15 ppm
STEL: 101.2 mg/m3

TWA: 10 ppm
TWA: 67.5 mg/m3

TWA: 10 ppm
TWA: 67.5 mg/m3

STEL: 15 ppm
STEL: 101.2 mg/m3

STEL: 15 ppm
STEL: 101.2 mg/m3

TWA: 10 ppm
TWA: 67.5 mg/m3

TWA: 67 mg/m3

TWA: 10 ppm
Ceiling / Peak: 15 ppm
Ceiling / Peak: 100.5

mg/m3

t-Butanol
 75-65-0

- STEL: 150 ppm
STEL: 462 mg/m3

TWA: 100 ppm
TWA: 308 mg/m3

TWA: 100 ppm
TWA: 300 mg/m3

TWA: 100 ppm
TWA: 308 mg/m3

TWA: 20 ppm
TWA: 62 mg/m3

Ceiling / Peak: 80 ppm
Ceiling / Peak: 248

mg/m3

2-Methyl-2,4-pentanediol
 107-41-5

- STEL: 25 ppm
STEL: 123 mg/m3

TWA: 25 ppm
TWA: 123 mg/m3

STEL: 25 ppm
STEL: 125 mg/m3

STEL: 25 ppm
STEL: 123 mg/m3

TWA: 10 ppm
TWA: 49 mg/m3

Ceiling / Peak: 20 ppm
Ceiling / Peak: 98

mg/m3

n-Butanol
 71-36-3

- STEL: 50 ppm
STEL: 154 mg/m3

Skin

STEL: 50 ppm
STEL: 150 mg/m3

STEL: 50 ppm
STEL: 154 mg/m3

TWA: 20 ppm
TWA: 61 mg/m3

TWA: 100 ppm
TWA: 310 mg/m3

Ceiling / Peak: 100
ppm

Ceiling / Peak: 310
mg/m3

Kemiskt namn Italien Portugal Nederländerna Finland Danmark

_____________________________________________________________________________________________
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Produktkod  F113114 / Produktnamn  TOWALEX ARC
3x3

/ SIDA   6 / 14

Ethylene Glycol
 107-21-1

TWA: 20 ppm
TWA: 52 mg/m3

STEL: 40 ppm
STEL: 104 mg/m3

Skin

STEL: 40 ppm
STEL: 104 mg/m3

Ceiling: 100 mg/m3

TWA: 20 ppm
TWA: 52 mg/m3

Skin
STEL: 104 mg/m3

TWA: 52 mg/m3

TWA: 10 mg/m3

TWA: 20 ppm
TWA: 50 mg/m3

STEL: 40 ppm
STEL: 100 mg/m3

Skin

TWA: 10 ppm
TWA: 26 mg/m3

TWA: 10 mg/m3

Skin

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
 112-34-5

TWA: 10 ppm
TWA: 67.5 mg/m3

STEL: 15 ppm
STEL: 101.2 mg/m3

STEL: 15 ppm
STEL: 101.2 mg/m3

TWA: 10 ppm
TWA: 67.5 mg/m3

Skin
STEL: 100 mg/m3

TWA: 50 mg/m3

TWA: 10 ppm
TWA: 68 mg/m3

TWA: 10 ppm
TWA: 68 mg/m3

t-Butanol
 75-65-0

- TWA: 100 ppm - TWA: 50 ppm
TWA: 150 mg/m3

STEL: 75 ppm
STEL: 230 mg/m3

Skin

Ceiling: 50 ppm
Ceiling: 150 mg/m3

Skin

2-Methyl-2,4-pentanediol
 107-41-5

- Ceiling: 25 ppm - TWA: 25 ppm
TWA: 120 mg/m3

STEL: 40 ppm
STEL: 200 mg/m3

Ceiling: 25 ppm
Ceiling: 125 mg/m3

n-Butanol
 71-36-3

- TWA: 20 ppm - TWA: 50 ppm
TWA: 150 mg/m3

STEL: 75 ppm
STEL: 230 mg/m3

Skin

Ceiling: 50 ppm
Ceiling: 150 mg/m3

Skin

Kemiskt namn Österrike Schweiz Polen Norge Irland
Ethylene Glycol

 107-21-1
Skin

STEL 20 ppm
STEL 52 mg/m3

TWA: 10 ppm
TWA: 26 mg/m3

Skin
STEL: 20 ppm

STEL: 52 mg/m3

TWA: 10 ppm
TWA: 26 mg/m3

STEL: 50 mg/m3

TWA: 15 mg/m3

TWA: 20 mg/m3

TWA: 52 ppm
TWA: 52 mg/m3

Skin
STEL: 104 mg/m3

STEL: 40 ppm

TWA: 10 mg/m3

TWA: 20 ppm
TWA: 52 mg/m3

STEL: 40 ppm
STEL: 104 mg/m3

Skin
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

 112-34-5
STEL 15 ppm

STEL 101.2 mg/m3

TWA: 10 ppm
TWA: 67.5 mg/m3

STEL: 15 ppm
STEL: 101 mg/m3

TWA: 10 ppm
TWA: 67 mg/m3

STEL: 100 mg/m3

TWA: 67 mg/m3

TWA: 10 ppm
TWA: 68 mg/m3

STEL: 15 ppm
STEL: 102 mg/m3

TWA: 10 ppm
TWA: 67.5 mg/m3

STEL: 15 ppm
STEL: 101.2 mg/m3

t-Butanol
 75-65-0

Skin
STEL 80 ppm

STEL 248 mg/m3

TWA: 20 ppm
TWA: 62 mg/m3

STEL: 80 ppm
STEL: 240 mg/m3

TWA: 20 ppm
TWA: 60 mg/m3

STEL: 450 mg/m3

TWA: 300 mg/m3

Skin
Ceiling: 25 ppm

Ceiling: 75 mg/m3

TWA: 100 ppm
TWA: 300 mg/m3

STEL: 150 ppm
STEL: 450 mg/m3

2-Methyl-2,4-pentanediol
 107-41-5

STEL 10 ppm
STEL 49 mg/m3

TWA: 10 ppm
TWA: 49 mg/m3

Ceiling 10 ppm
Ceiling 49 mg/m3

STEL: 20 ppm
STEL: 98 mg/m3

TWA: 10 ppm
TWA: 49 mg/m3

ceiling: 120 mg/m3 Ceiling: 20 ppm
Ceiling: 100 mg/m3

STEL: 25 ppm
STEL: 125 mg/m3

n-Butanol
 71-36-3

STEL 200 ppm
STEL 600 mg/m3

TWA: 50 ppm
TWA: 150 mg/m3

STEL: 50 ppm
STEL: 150 mg/m3

TWA: 50 ppm
TWA: 150 mg/m3

STEL: 150 mg/m3

TWA: 50 mg/m3

Skin
Ceiling: 25 ppm

Ceiling: 75 mg/m3

TWA: 20 ppm
STEL: 60 ppm

Skin

Kemiskt namn Tjeckien Ryssland Ungern Grekland Sverige
Ethylene Glycol

 107-21-1
Ceiling: 100 mg/m3

TWA: 50 mg/m3

Skin

TWA: 5 mg/m3

STEL: 10 mg/m3

STEL: 104 mg/m3

TWA: 52 mg/m3

Skin

TWA: 50 ppm
TWA: 125 mg/m3

STEL: 50 ppm
STEL: 125 mg/m3

LLV: 10 ppm
LLV: 25 mg/m3

STEL: 40 ppm
STEL: 104 mg/m3

skin
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

 112-34-5
Ceiling: 100 mg/m3

TWA: 100 mg/m3

MAC: 10 mg/m3 STEL: 101.2 mg/m3

TWA: 67.5 mg/m3

TWA: 10 ppm
TWA: 67.5 mg/m3

LLV: 10 ppm
LLV: 68 mg/m3
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STEL: 15 ppm
STEL: 101.2 mg/m3

STEL: 15 ppm
STEL: 101 mg/m3

t-Butanol
 75-65-0

Ceiling: 600 mg/m3

TWA: 300 mg/m3

Skin

MAC: 10 mg/m3 TWA: 100 ppm
TWA: 300 mg/m3

STEL: 150 ppm
STEL: 450 mg/m3

LLV: 50 ppm
LLV: 150 mg/m3

STEL: 75 ppm
STEL: 250 mg/m3

skin
2-Methyl-2,4-pentanediol

 107-41-5
TWA: 25 ppm

TWA: 125 mg/m3

STEL: 25 ppm
STEL: 125 mg/m3

STEL: 25 ppm
STEL: 120 mg/m3

n-Butanol
 71-36-3

Ceiling: 600 mg/m3

TWA: 300 mg/m3

Skin

TWA: 10 mg/m3

STEL: 30 mg/m3

STEL: 90 mg/m3

TWA: 45 mg/m3

Skin

TWA: 100 ppm
TWA: 300 mg/m3

STEL: 100 ppm
STEL: 300 mg/m3

skin

LLV: 15 ppm
LLV: 45 mg/m3

STEL: 30 ppm
STEL: 90 mg/m3

skin

Kemiskt namn Europeiska unionen Förenade kungariket Frankrike Spanien Tyskland
n-Butanol
 71-36-3

- - - - 10 mg/g (urine) end of
shift (1-Butanol) after
hydrolysis;measured
as mg/g Creatinine

2 mg/g (urine) before
beginning of next shift

(1-Butanol) after
hydrolysis;measured
as mg/g Creatinine

Härledd nolleffektnivå (DNEL) Ingen information tillgänglig.

Uppskattad nolleffektkoncentration
(PNEC)

Ingen information tillgänglig.

8.2. Begränsning av exponeringen  

Tekniska försiktighetsåtgärder Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden.

Personlig Skyddsutrustning
Ögon-/ansiktsskydd Undvik kontakt med ögonen. Tätt slutande skyddsglasögon. DIN EN 166.
Handskydd Använd skyddshandskar av naturgummi, nitrilgummi, Neoprene™ eller PVC. Handskar

måste följa standarden EN 374.

Hud- och Kroppsskydd Använd lämpliga ogenomträngliga skyddskläder, såsom stövlar, handskar, laboratorierock,
förkläde eller overall för att förhindra hudkontakt.

Andningsskydd Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Använd en andningsapparat som
uppfyller EN 140 med ett typ A-filter eller bättre.

Begränsning av miljöexponeringen Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
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Aggregationstillstånd Vätska

Explosiva egenskaper Inga data tillgängliga
Oxiderande egenskaper Inga data tillgängliga
Densitet 1.05

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet  

10.2. Kemisk stabilitet  

Stabilt under rekommenderade förvaringsförhållanden.

10.3. Risken för farliga reaktioner  

Inget under normal bearbetning.

Farlig Polymerisation
Farlig polymerisation förekommer inte.

10.4. Förhållanden som ska undvikas  

Extrema temperaturer och direkt solljus.

10.5. Oförenliga material  

Lukt Egenskap Färg Ljusgul
Lukttröskel Inga data tillgängliga

Egendom Värden  Anmärkningar  • Metod  
pH 7.5
Smältpunkt / fryspunkt Inga data tillgängliga
Kokpunkt / kokpunktsintervall 100  °C
Flampunkt Inga data tillgängliga
Avdunstningshastighet Inga data tillgängliga
Brandfarlighet (fast form, gas) Inga data tillgängliga
Antändningsgräns i luft

Övre brännbarhetsgräns: Inga data tillgängliga
Lägre brännbarhetsgräns: Inga data tillgängliga

Ångtryck Inga data tillgängliga
Ångdensitet Inga data tillgängliga
Specifik vikt Inga data tillgängliga
Vattenlöslighet Inga data tillgängliga
löslighet(er) Inga data tillgängliga
Fördelningskoefficient Inga data tillgängliga
Självantändningstemperatur Inga data tillgängliga
Sönderfallstemperatur Inga data tillgängliga
Kinematisk viskositet Inga data tillgängliga
Dynamisk viskositet Inga data tillgängliga

Inga data tillgängliga.
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Starka oxiderande ämnen. Starka syror. Starka baser.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter  

Koloxider. Kväveoxider (NOx). Svaveloxider. Fluoroxider.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna  

Akut Toxicitet

Inandning Inga data tillgängliga.
Ögonkontakt Frätande på ögonen, kan orsaka svåra skador och även blindhet.
Hudkontakt Kan orsaka irritation.
Förtäring Skadligt vid förtäring.

Följande värden beräknas enligt kapitel 3.1 i GHS-dokumentet
ATEmix (oral) 1,880.00  mg/kg
ATEmix (dermal) 25,714.00  mg/kg

Komponentinformation 
Kemiskt namn Oral LD50 Dermal LD50 LC50 för inandning
Ethylene Glycol = 4700 mg/kg  ( Rat ) = 10600 mg/kg  ( Rat ) = 9530 µL/kg

( Rabbit )
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol = 5660 mg/kg  ( Rat ) = 2700 mg/kg  ( Rabbit )

t-Butanol = 2200 mg/kg  ( Rat ) > 2 g/kg  ( Rabbit ) > 10000 ppm  ( Rat ) 4 h

Frätande/irriterande på huden Irriterar huden.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation Risk för allvarliga ögonskador.
Sensibilisering Ingen information tillgänglig.
Mutagenitet i Könsceller Ingen information tillgänglig.
Karcinogenicitet Ingen information tillgänglig.

Reproduktiv toxicitet Ingen information tillgänglig.
STOT - enstaka exponering Ingen information tillgänglig.
STOT - upprepad exponering Ingen information tillgänglig.
Fara vid Aspiration Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet  

Kemiskt namn Alger/vattenlevande växter Fisk Kräftdjur
Ethylene Glycol EC50 (96h)   6500 - 13000 mg/L

Pseudokirchneriella subcapitata
LC50 (96h) static  40000 - 60000
mg/L Pimephales promelas LC50

(96h) static = 27540 mg/L Lepomis

EC50 (48h)  = 46300 mg/L Daphnia
magna
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macrochirus LC50 (96h)  = 41000
mg/L Oncorhynchus mykiss LC50

(96h) static  14 - 18 mL/L
Oncorhynchus mykiss LC50 (96h)

static = 16000 mg/L Poecilia
reticulata LC50 (96h) static = 40761

mg/L Oncorhynchus mykiss
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol EC50 (96h)  > 100 mg/L

Desmodesmus subspicatus
LC50 (96h) static = 1300 mg/L

Lepomis macrochirus
EC50 (48h)  > 100 mg/L Daphnia
magna EC50 (24h)  = 2850 mg/L

Daphnia magna
t-Butanol EC50 (72h)  > 1000 mg/L

Desmodesmus subspicatus
LC50 (96h) flow-through  6130 -
6700 mg/L Pimephales promelas

EC50 (48h)  = 933 mg/L Daphnia
magna EC50 (48h) Static  4607 -

6577 mg/L Daphnia magna
2-Methyl-2,4-pentanediol - LC50 (96h) static = 10700 mg/L

Pimephales promelas LC50 (96h)
flow-through = 8690 mg/L

Pimephales promelas LC50 (96h)
flow-through  10500 - 11000 mg/L
Pimephales promelas LC50 (96h)

static = 10000 mg/L Lepomis
macrochirus

EC50 (48h)   2700 - 3700 mg/L
Daphnia magna

n-Butanol EC50 (96h)  > 500 mg/L
Desmodesmus subspicatus EC50
(72h)  > 500 mg/L Desmodesmus

subspicatus

LC50 (96h) static = 1910000 µg/L
Pimephales promelas LC50 (96h)

static  1730 - 1910 mg/L
Pimephales promelas LC50 (96h)

static  100000 - 500000 µg/L
Lepomis macrochirus LC50 (96h)

flow-through = 1740 mg/L
Pimephales promelas

EC50 (48h) Static  1897 - 2072
mg/L Daphnia magna EC50 (48h)  =

1983 mg/L Daphnia magna

12.2. Persistens och nedbrytbarhet  

Ingen information tillgänglig.

12.3. Bioackumuleringsförmåga  

Ingen information tillgänglig.

Kemiskt namn Fördelningskoefficient
Ethylene Glycol -1.93

t-Butanol 0.35
2-Methyl-2,4-pentanediol <0.14

n-Butanol 0.785

12.4. Rörligheten i jord  

Ingen information tillgänglig.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen  

Komponenterna i detta preparat uppfyller inte kriterierna för klassificering som ett PBT- eller vPvB-ämne.
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12.6. Andra skadliga effekter  

Ingen information tillgänglig

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder  

Avfall från rester/oanvända
produkter

Bortskaffning ska ske i enlighet med gällande regionala, nationella och lokala lagar och
bestämmelser.

Förorenad förpackning Återanvänd inte behållaren.

AVSNITT 14: Transportinformation

IMDG 
14.1  FN/ID-nr INTE REGLERAD
14.2

Officiell transportbenämning INTE REGLERAD
14.3  Faroklass INTE REGLERAD
14.4  Förpackningsgrupp INTE REGLERAD
14.5
14.6  Särskilda bestämmelser Ingen
14.7  Bulktransport enligt bilaga II
till MARPOL 73/78 och IBC-KODEN

Ingen information tillgänglig

RID 
14.1  FN/ID-nr INTE REGLERAD
14.2

Officiell transportbenämning INTE REGLERAD
14.3  Faroklass INTE REGLERAD
14.4  Förpackningsgrupp INTE REGLERAD
14.5  Miljöfara Ej tillämpligt
14.6  Särskilda bestämmelser Ingen

ADR 
14.1  FN/ID-nr INTE REGLERAD
14.2

Officiell transportbenämning INTE REGLERAD
14.3  Faroklass INTE REGLERAD
14.4  Förpackningsgrupp INTE REGLERAD
14.5  Miljöfara Ej tillämpligt
14.6  Särskilda bestämmelser Ingen

ICAO (luft) 
14.1  FN/ID-nr INTE REGLERAD
14.2

Officiell transportbenämning INTE REGLERAD
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14.3  Faroklass INTE REGLERAD
14.4  Förpackningsgrupp INTE REGLERAD
14.5  Miljöfara Ej tillämpligt
14.6  Särskilda bestämmelser Ingen

IATA 
14.1  FN/ID-nr INTE REGLERAD
14.2

Officiell transportbenämning INTE REGLERAD
14.3  Faroklass INTE REGLERAD
14.4  Förpackningsgrupp INTE REGLERAD
14.5  Miljöfara Ej tillämpligt
14.6  Särskilda bestämmelser Ingen

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö  

Kemiskt namn Franskt RG-nummer Titel
Ethylene Glycol

 107-21-1
RG 84 -

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
 112-34-5

RG 84 -

t-Butanol
 75-65-0

RG 84 -

2-Methyl-2,4-pentanediol
 107-41-5

RG 84 -

n-Butanol
 71-36-3

RG 84 -

Tyskland
Vattenfarlighetsklass  (WGK) Farligt för vatten (WGK 2)

Europeiska unionen

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet

Tillstånd och/eller begränsningar för användning:
Denna produkt innehåller ett eller flera ämne(n) som är föremål för begränsning (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga
XVII)

Kemiskt namn Begränsat ämne enligt REACH Bilaga
XVII

Ämne för vilket det krävs tillstånd enligt
REACH Bilaga XIV

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol - 112-34-5 Use restricted. See item 55.

Bestående organiska luftförorenare
Ej tillämpligt
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Förordning om ozonuttunnande ämnen (ODS) (EG) 1005/2009  Ej tillämpligt

Internationella Förteckningar 
TSCA (Lag om kontroll av giftiga
ämnen)

Följer

DSL/NDSL Uppfyller inte
ENCS Uppfyller inte
IECSC Uppfyller inte
KECL Uppfyller inte
PICCS Uppfyller inte
AICS Uppfyller inte

 Symbolförklaring:   
 TSCA  - Förenta staternas lag om kontroll av toxiska ämnen Paragraf 8(b) Förteckning
 DSL/NDSL  - Kanadas förteckning över inhemska ämnen/Förteckning över icke inhemska ämnen
 ENCS  - Japans förteckning över befintliga och nya kemiska ämnen
 IECSC  - Kinas förteckning över befintliga kemiska ämnen
 KECL  - Koreas förteckning över utvärderade kemiska ämnen
 PICCS  - Filippinernas förteckning över kemikalier och kemiska ämnen
 AICS  - Australiska förteckningen över kemiska ämnen

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning  

Kemiska säkerhetsbedömningar för ämnen i denna blandning har ej utförts.

AVSNITT 16: Annan information

Nyckel eller symbolförklaring till förkortningar som används i säkerhetsdatabladet

Den fullständiga ordalydelsen av faroangivelser som avses i avsnitt 3
H302 - Skadligt vid förtäring
H315 - Irriterar huden
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
H226 - Brandfarlig vätska och ånga
H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga
H332 - Skadligt vid inandning

Teckenförklaring
SVHC: Ämnen som inger mycket stora betänkligheter för godkännande:

Teckenförklaring  AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
TWA (tidsvägt
medelvärde)

TWA (tidsvägt medelvärde) Gränsvärde för
kortvarig
exponering

STEL (gränsvärde för kortvarig exponering)

Tak Högsta gränsvärde * Hudbeteckning
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Revisionsdatum 13-mar-2018

Revideringsanmärkning Ej tillämpligt.

Det här säkerhetsdatabladet följer förordning (EG) nr 1907/2006

Friskrivningsklausul
På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd
som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och
bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och
gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i
vilken som helst process, om så inte angivits i texten.

Slut på säkerhetsdatablad
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1 SAMMANFATTNING  

För att ett utsläpp av oljor (t.ex. gasolja) från Helsingborgs energihamn ska 
kunna nå utanför hamnens pirar krävs särskilda väderbetingelser med 
nordliga vindar. I annat fall stannar den största delen av oljan kvar inne i 
hamnbassängen. Om oljan når ut drivs den med vattenströmmar i nordlig 
eller sydlig riktning från Helsingborg, där den nordgående vattenströmmen är 
den dominerande, se bifogad rapport från SMHI. Längs svenska kusten 
söder och norr om Helsingborg finns ett antal Natura 2000-områden, 
naturreservat och riksintressen som i varierande omfattning skulle kunna 
påverkas av ett oljepåslag. Oljan kan även nå den danska sidan och påverka 
Natura 2000-områden, natur som skyddas enligt §3 Naturskyddslagen 
(Naturbeskyttelsesloven) och Fredade områden enligt 6 kap 
Naturskyddslagen (Naturbeskyttelsesloven). 

De aktuella oljorna som beskrivs i denna rapport är lätta gasoljor samt bio- 
och avfallsbaserade oljor som har likartade fysikaliska egenskaper. Tjockolja 
hanterades tidigare på depån, men förekommer inte längre och ingår inte i 
tillståndsansökan. Emellertid kräver vissa av de bio- och avfallsbaserade 
oljorna, som ingår i ansökan, uppvärmning för att vara pumpbara. De 
uppvärmda oljorna kommer, liksom tjockolja, att stelna tämligen snabbt vid 
ett eventuellt läckage. Sannolikheten för att dessa oljor når hamnbassängen 
bedöms därför som låg. Gasoljor är lättare än vatten och har en låg 
vattenlöslighet, vilket även gäller merparten av de bio- och avfallsbaserade 
oljorna. Vid ett utsläpp bildas därför en tunn ytfilm på vattenytan och 
oljesubstanser når endast i mycket begränsad omfattning ner i 
vattenmassan. De aktuella gasoljorna avdunstar mycket snabbt. Mer än 50% 
avdunstar inom några timmar och i princip all olja har avdunstat inom två 
dygn. Dessa faktorer begränsar omfattning på de skador som ett utsläpp av 
oljor från Helsingborgs oljehamn skulle kunna bidra till. En geografisk 
avgränsning har gjorts i utredningen med bakgrund till hur långt oljorna 
bedöms kunna nå innan de avdunstar, varför bedömningar görs från 
Kullaberg i norr till Falsterbo i söder.   

Då den nordligt riktade vattenströmmen genom Öresund är den 
dominerande, är sannolikheten störst att ett utsläpp av oljor skulle driva 
norrut från Helsingborg vid ett eventuellt utsläpp och då påverka skyddade 
områden norr ut. Områden som kan påverkas extra mycket är områden som 
Natura 2000-områden och naturreservat: Kullaberg, Grollegrund, Domsten – 
Viken samt Kulla Gunnarstorp. På danska sidan av Öresund som ligger norr 
om Helsingborg finns områden som kan påverkas tex. Natura 2000-området 
Hesselø och Gilleleje Flak. Ett påslag av olja vid dessa lokaler bedöms ha 
negativa effekter för framförallt fåglar och friluftslivet med avseende på 
badplatser. Effekterna bedöms få mindre konsekvenser ju längre norrut från 
Helsingborg området ligger, beaktat den avdunstning som sker hos gasoljor.     

Sannolikheten för ett oljepåslag söder om Helsingborg är mindre men om det 
sker bedöms det få en påverkan på tex. Natura 2000-områdena och 
naturreservat: Knähaken, Rååns dalgång, Ven Gråen, Lundåkrabukten (inkl. 
Saxåns mynning), Löddeåns mynning samt Lomma. Danska sidan har ett 
flertal Natura 2000-områden som teoretiskt kan nås som tex. Saltholmen och 
Vestamager.  
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Ett eventuellt utsläpp av olja som driver söderut från Helsingborg bedöms få 
negativa konsekvenser för framförallt fåglar och fiskar inom området. De 
mest känsliga lokalerna ligger längst i söder inom det studerade området 
(Lundåkrabukten, Löddeåns mynning och Lomma). Då de mesta gasoljorna 
från ett utsläpp skulle avdunsta inom två dygn, begränsas de negativa 
effekterna betydligt där. För Knähaken bedöms ett utsläpp endast få mindre 
konsekvenser, då de marinbiologiska värdena ligger på 30 meters djup och 
de aktuella oljorna är lättare än vatten och har en låg vattenlöslighet och 
därför inte bedöms nå så djupt ner i vattnet.  

De riksintressen, inom det berörda området, som skulle kunna påverkas av 
ett eventuellt oljeutsläpp är riksintresse för naturvård, friluftsliv och 
yrkesfiske. Ett oljepåslag inom områden för dessa riksintressen bedöms 
kunna ha negativa effekter, då naturvärden och ekosystem kan skadas, 
badplatser förstöras och fiskreproduktionen påverkas negativt.  

2 INLEDNING OCH BAKGRUND  

WSP har fått i uppdrag av Preem att redovisa de riksintressen, Natura 2000-
områden och naturreservat som finns i närområdet till Helsingborgs oljehamn 
och beskriva områdenas specifika fauna och flora, speciella 
levnadsbetingelser, samt känslighet för störningar. Detta inkluderar områden 
längs både den svenska och danska kusten. Vidare önskas en beskrivning 
av vilka miljökonsekvenser ett läckage eller haveri/olycka från Preems 
anläggningar i Helsingborgs oljehamn kan få om det når dessa skyddade 
områden.   

Längs den svenska kusten förekommer ett antal Natura 2000-områden, 
naturreservat och riksintressen. Längs den danska kusten förekommer ett 
antal Natura 2000-områden, fredade områden, natur- och viltreservat samt 
så kallad §3-natur (beskrivs vidare i inledningen till kapitel 6). Samtliga 
skyddade områden beskrivs i rapporten tillsammans med en bedömning av 
den miljöeffekt som kan förväntas vid ett eventuellt oljepåslag görs. 

Som avgränsning för de områden som studerats har sträckan Kullaberg i 
norr till Falsterbohalvön i söder antagits på den svenska sidan. Sträckan 
mellan Gilleleje hamn och Amager i Köpenhamn har antagits som 
avgränsning på den danska sidan, samt ytterligare två marina Natura 2000-
områden nordväst om Nordsjälland. Avgränsningen grundar sig delvis på 
SMHI:s spridningsberäkning från 2010, vilken bifogas rapporten, samt det 
faktum att gasoljor avdunstar relativt snabbt och det är därför inte sannolikt 
att ett oljebälte från Helsingborg skulle nå norr eller söder om den antagna 
avgränsningen. Spridningsberäkningen anses vara aktuell då generellt så 
har Öresund en ytlig norrgående ström. Anledningen till det är älvar och 
floder som mynnar i Östersjön trycker det ytliga bräckta vattnet ut från 
Östersjön.   

Enligt den spridningsberäkning SMHI (se bilaga) har gjort, är sannolikheten 
störst att ett eventuellt oljeutsläpp från Helsingborg skulle färdas norr ut i en 
nordligt riktad vattenström genom Öresund. Av den anledningen delas de 
skyddsvärda objekten i Sverige upp i två grupper: norr om Helsingborg där 
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sannolikheten för ett påslag är större, samt söder om Helsingborg där 
sannolikheten är mindre. De danska områdens delas in i fyra grupper, varav 
ett ligger norr om Helsingör (och Helsingborg).  

3 ALLMÄNNA UPPGIFTER  

3.1 VERKSAMHETEN  
Preem AB bedriver verksamhet omfattande lossning, lagring och utlastning 
av bränslen och drivmedel samt tillsatskemikalier (additiv) till dessa 
produkter på depån i Helsingborgs energihamn (Sydhamnen). De hanterade 
produkterna i nuvarande verksamhet är tillverkade av petroleum och 
biologisk råvara. Samtliga produkter lagras i cisterner ovan mark. 

De nya råvarorna kräver tillgänglig cisternkapacitet för lagring samt lediga 
kajer där fartyg kan lossa och lasta. Detta är något som det idag råder brist 
på vid raffinaderierna. Preem har en stor cisternpark i Helsingborg och 
Helsingborgs Hamn har passande kajer med låg beläggning vid de kajer där 
tankfartyg kan lossa och lasta. Helsingborg ligger geografiskt sett bra för 
Preems logistik. Preem avser därför att depån successivt ska övergå till att 
bli en feedstockterminal till raffinaderierna och främst lagra råvaror i form av 
bio- eller avfallsbaserade oljor. Hanteringen av petroleumprodukter på depån 
avses minska i motsvarande takt. 

Preem lossar, lagrar och utlastar bensin, gasoljor (diesel och lätt 
eldningsolja), bio- eller avfallsbaserade oljor samt kemikalier (bensin- och 
oljeadditiv) vid anläggningen i oljehamnen. Klass 1-cisterner (innehållande 
bensin) har fullständiga invallningar.  Klass 3-cisternerna är invallade och 
invallningarna rymmer en volym motsvarande minst 15 min pumpning från 
fartyg, vilket är minst ca 300 m3. Således görs bedömningarna av effekter 
från ett eventuellt oljeutsläpp främst med avseende på gasoljor (diesel och 
lätt eldningsolja) och bio- eller avfallsbaserade oljor bedöms översiktligt.    

3.2 SPRIDNING AV OLJA  
Då oljor kommer ut i vattenmiljön genomgår de en rad förändringsprocesser, 
vilka kommer att förändra deras beteende i vattnet. Detta fenomen kallas 
vädring, nedan listas de processer som ingår i begreppet:   

• Avdunstning (de lätta fraktionerna i oljan förgasas)  
• Upplösning (de lättaste komponenterna i olja kan till viss del lösas ut 

i vattnet)  
• Dispergering (mekanisk sönderdelning av olja till droppar som 

blandas ner i vattnet)  
• Emulgering (olja fördelas som små oljedroppar i vatten, s.k. 

moussebildning)  
• Sedimentation (oljan fastnar på sediment som sedan sjunker till 

botten)  
• Bionedbrytning (mikroorganismer sönderdelar kolväteföreningarna i 

oljan)  
• Fotooxidation (kolväteföreningarna i oljan bryts ner eller omvandlas)  
• Utbredning och förflyttning (oljan sprids av vind och havsströmmar)  
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Vädringen startar omedelbart och kan ske mycket snabbt under de första 
timmarna och dygnen efter ett spill. Vädringshastigheten beror på oljans 
egenskaper och väderleksbetingelserna. Vädringshastigheten avtar med 
sjunkande vatten- och lufttemperatur.  

Av de processer som avlägsnar oljan från vattenytan är avdunstningen 
viktigast. Hastigheten hos avdunstningen beror i första hand på andelen 
lågkokande fraktioner i oljan. Sålunda avdunstar lätta oljor (vilket denna 
utredning berör), mycket snabbt (>50% inom några timmar), samtidigt som 
oljefilmen bryts sönder.   

Lätta oljor bildar mycket snabbt tunna skikt som lätt bryts sönder av vågorna, 
s.k. naturlig dispergering. Små oljedroppar blandas ner i vattenmassan, 
virvlar omkring i ytvattnet och avdunstar, upplöses i vattnet samt sprids 
diffust ner i vattnet så att oljefilmen vid ytan försvinner så gott som helt 
(Kustbevakningens Räddningstjänstplan, 2009).  

Ett oljeutsläpps volym minskar som en följd av flera samverkande 
mekanismer, t.ex. avdunstning och naturlig dispergering. Mycket grova 
värden för hur snabbt utsläpp av olika oljor kan försvinna från vattenytan eller 
minska sin volym genom de samverkande förändringsprocesserna i naturen 
visas i Tabell 1.   

Tabell 1. Andel av oljeutsläpp som försvinner från vattenytan genom samverkande 
värderingsprocesser. Källa: Kustbevakningens Räddningstjänstplan (2009) 

Slutsatsen av detta är att i princip 100% av de aktuella lätta gasoljorna har 
avdunstat inom två dygn, varför den geografiska spridningen från 
Helsingborg begränsas i proportion till tiden. Genom kemiska processer 
omvandlas så småningom den avdunstade oljan och bidrar sannolikt 
slutligen med en emission av CO2 till atmosfären.    

3.3 GENERELLA MILJÖEFFEKTER FRÅN 
OLJEUTSLÄPP  

3.3.1 Petroleumprodukter 

Olja och dess nedbrytningsprodukter orsakar såväl akuta gifteffekter som 
långsiktiga effekter i vattenmiljön. Exempel på akuta gifteffekter är att 
kolväten i oljan som löses upp i vattnet kan döda eller skada plankton, ägg, 
yngel och vuxen fisk. Fiskägg och fisklarver är mycket känsliga för oljans 
giftiga komponenter. Olja som driver in i grunda kustvattenområden kan 
döda stora mängder bottenlevande organismer och allvarligt förändra 
betingelserna för djur- och växtsamhällena. Eftersom bottenlevande djur är 
föda för skaldjur, fisk, fågel och marina däggdjur, drabbas även dessa av att 
bottenorganismerna slås ut.   
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På stränder och grundområden kvarstår effekterna under betydligt längre tid 
än i den fria vattenmassan. Kräftdjur, musslor och snäckor kan där helt slås 
ut.   

Döda oljeskadade fåglar är ofta det första och mest påtagliga tecknet på 
skada i samband med ett oljeutsläpp. Ett oljespill kan påverka fågeln genom 
direkt fysisk kontakt med oljan och/eller genom att fågeln får i sig olja via 
födan (förgiftning). En oljeförorenad fjäderdräkt förlorar sin vattenavvisande 
och värmeisolerande förmåga. Fåglar kan också dö på grund av att de andas 
in små oljedroppar. Lunginflammation, inre blödningar i tarmar eller lungor, 
samt lever och njurskador är exempel på inre skador (Räddningsverket, 
2010). 

Med tiden återhämtar sig normalt naturen från ett oljeutsläpp. På sikt 
kommer oljan att brytas ner och ekosystemen att börja återhämta sig. 
Återhämtningstiden efter ett oljeutsläpp kan variera från några dagar till 
många år. Takten beror av oljetyp, oljemängd, strandtyp, strandens 
exponeringsgrad, klimat och årstid samt biologiska faktorer. De områden 
inom den aktuella kuststräckan som består av strandängar kan förväntas få 
en längre återhämtningsperiod än områden med klippig kust som t.ex. vid 
Kullaberg.   

3.3.2 Förnybara produkter 

Lagringen kommer med tiden gå över till en större andel bio- och 
avfallsbaserade oljor. Fysiskt har de likartade egenskaper i ytvatten (se MKB 
och Bilaga 5 Farobedömning i ansökan för mer information) 
lågvattenlöslighet och läger sig främst på ytan.  

Flera miljömässigt positiva egenskaper finns hos de förnybara produkterna 
då de till stora delar är lättnedbrytbara, ej bioackumulerande och icke 
toxiska. 

Den största påverkan är från de fysiska egenskaperna produkterna har då de 
lägger sig som en film på ytan och är svår att få bort. Detta kan klibba fåglars 
fjäderskrud, lägga sig i strandzonen på vegetation och djur under en 
begränsad period. Andra djur som rör sig vid ytan kan påverkas negativt av 
dessa egenskaper.   

3.3.3 Stränders känslighet 

Vid ett oljespill så kommer stränder troligen att påverkas och effekten beror 
på strandtyp. Olika strandtyper har ett ekologiskt värde samt hur lätta de är 
att sanera efter spill. Vid bedömning av påverkan måste det hållas i åtanke 
vilken typ av strand som kan påverkas. 

MSB saneringsmanual (MSB, 2010) klassar in olika strandtyper efter 
känslighet enligt nedan (ju högre värde desto högre känslighet):  

0. Anläggningar (tex. hamnar) 
1. Klippbranter och stenväggar 
2. Sandstränder 
3. Grusstränder 
4. Klapperstenstränder 
5. Blockstränder 
6. Klippstränder 
7. Stenstränder 
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8. Finsedimentstränder 
9. Vassbälten och strandängar 

Som exempel så har strandängar en stor artrikedom och är även 
svårsanerad. Då det finns fint sediment och en begränsad självrenande 
effekt så stannar oljan kvar i sedimenten och kan inte spolas bort. Vidare är 
oftast dessa områden känsliga för mekanisk påverkan och tunga fordon 
vilket försvårar saneringen. Motsatsen är sandstränder som oftast i 
vågzonen har väldigt få arter. Vidare kan tunga maskiner användas för 
effektiv sanering. 

Dessa faktorer ska has i åtanke vid bedömning av olika skyddade områdens 
påverkan. 

4 SKYDDSVÄRDA OBJEKT NORR OM 
HELSINGBORG  

Naturreservat och natura 2000-områden norr om Helsingborg visas Fel! 
Hittar inte referenskälla.i Figur 1.  
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Figur 1. Naturreservat och Natura 2000-områden norr om Helsingborg. 

4.1 KULLABERG  

4.1.1 Natura 2000, Kullaberg (SE0430092) 

Kullaberg är utpekat som Natura 2000 enligt Fågeldirektivet sedan 1996 och 
Art- och habitatdirektivet sedan 2004. Befintlig bevarandeplan fastställdes 
och kungjordes av Länsstyrelsen 2017 (Länsstyrelsen i Skåne, 2017a). 
Området omfattar totalt 1358 ha. 

Områdesbeskrivning 
I stort karaktäriseras Kullaberg i dag av öppna klippor ut mot havet med stup 
som uppåt övergår i buskage och vindpinade lövskogar eller kratt (skog av 
låga, knotiga och långsamväxande träd). Uppe på berget dominerar skog. I 
och nedanför stupen uppträder sjöfågel som ejder, tordmule, sillgrissla och 
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tobisgrissla och efter stormdygn ses ofta olika pelagiska havsfågelarter på 
tillfälligt besök.  

Med hänsyn till topografi, berggrund och markhistoria uppvisar Kullaberg en 
mångfald av olika naturtyper, av vilka minst 195 ha ska utgöras av marin 
miljö (sublittorala sandbankar minst 124 ha, rev minst 70 ha samt nedsänkta 
eller delvis nedsänkta havsgrottor minst 0,014 ha).  

Flora och fauna 
I området förekommer ett flertal marina och terrestra naturtyper av intresse 
vid föreliggande utredning. Sublittorala sandbankar utgör en livsmiljö, 
födosöksområde samt rastplats och övervintringsplats för en mängd fåglar. 
Mjukbottenfauna ska finnas i livskraftiga populationer då det är en 
karakteristiskt för naturtypen. Typiskt förekommande arter som ska bevaras 
är ejder, torsk, sjöborre och ål. Rev finns längs den mycket oregelbundna 
stranden av Kullaberg med uddar, raukar och små öar. Klapperstensstränder 
med rullstenar finns i alla vikar på Kullaberg, och på dessa steniga stränder 
förekommer perenn vegetation. Vegetationsklädda havsklippor förekommer 
på bergsbranterna mot havet. Vid kusten förekommer nedsänkta eller delvis 
nedsänkta havsgrottor. 

I området förekommer Natura 2000-arterna tumlare, knubbsäl, gråsäl, 
vattensalamander, kalkärrsgrynsnäcka, smalgrynsnäcka, citronfläckad 
kärrtrollslända och klockgroda. Kullaberg härbärgerar flera häckande och 
rastande arter ur fågeldirektivet såsom smålom, storlom, sångsvan, 
pilgrimsfalk, nattskärra, spillkråka, trädlärka, mindre flugsnappare och 
törnskata. Samtliga Natura 2000-arter inom området är prioriterade och ska 
ha en gynnsam bevarande status. 

Bevarandemål och hot 
Det övergripande bevarandesyftet är att upprätthålla förekommande 
naturtyper i gynnsam bevarandestatus inom den biogeografiska regionen.   
Endast de bevarandemålen som skulle kunna påverkas av verksamheten 
inkluderas nedan. De största hoten för Natura 2000-området som riskerar att 
aktualiseras av ett oljespill är sådana kopplade till föroreningar och utsläpp. 
Natura 2000-arterna som riskerar att aktualiseras av ett oljespill inkluderar 
tumlaren, knubbsäl och gråsäl pga. brist på föda och/eller föda av god 
kvalitet, och fågelarter, vilka olja och andra miljögifter kan påverkas direkt 
genom förgiftning eller annan skada. De kan även ha en indirekt effekt 
genom att påverka deras föda. Även ämnen som används för att bekämpa 
olja, så kallade dispergeringsämnen, kan skada havsmiljön. Vattenkvaliteten 
ska enligt Vattendirektivet ha god ekologisk och kemisk status samt halten 
av näringsämnen ska vara låg från strandlinjen till en sjömil utanför baslinjen. 
Vattnet ska vara klart och syrgashalten ska vara god.  

4.1.2 Naturreservat, Västra Kullaberg (NVR-ID 2000972) 

Vid Kullaberg sker en övergång från Öresunds brackvatten till de saltare 
vattenförhållanden som präglar den svenska kusten norröver (Länsstyrelsen 
i Skåne län, 2000). Här finns ett rikt fiskliv och många olika kräftdjur, 
sjöborrar, musslor och snäckor, varav flera arter är sällsynta. 1986 
utvidgades därför reservaten till att omfatta även havsområdet närmast 
udden.   
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Reservatets storlek är totalt ca 487 ha land, ca 202 ha vattenområde. Syftet 
med reservaten är att skydda ett unikt område med rik, varierad natur och 
stor skönhet. Den marina miljön i gränsområdet mellan 
brackvattenområdena i söder och de saltare vattenområden som tar vid norr 
om Kullaberg är värdefull.  

Naturreservatet ligger helt inom Natura 2000-området Kullaberg. 

4.1.3 Samlad bedömning, Kullaberg  

Kullaberg har en mångskiftande natur. Skogar med såväl barr som löv 
dominerar, men här finns också rester av enbevuxna ljung- och 
fäladsmarker, åker och äng. Dessa landbaserade biotoper bedöms inte 
påverkas av ett oljepåslag.   

De förekommande Natura 2000-arterna större vattensalamander, 
kalkärrsgrynsnäcka och smalgrynsnäcka är specifika i sina val av landmiljö 
och bedöms därför inte påverkas av ett påslag av olja vid kusten. Av arterna i 
fågeldirektivets bilaga 1 förekommer endast smålom, storlom och tidvis 
sångsvan i den aktuella havsmiljön och kan då påverkas negativt av 
drivande olja. För samtliga fåglar som häckar i nära anslutning till havet och 
för den sjö- och havsfågel som förekommer runt Kullaberg under alla tider av 
året, skulle ett utsläpp av olja kunna få stora negativa konsekvenser.  

Med Kullabergs steniga kusträcka med många små vikar med stenstränder 
så skulle ett påslag av olja medför stora negativa konsekvenser. Det skulle 
vara svår sanerat och omfattande ytor. Marina däggdjur (tumlare, knubbsäl, 
gråsäl) samt flora och fauna i strandzonen påverkas också negativt. 
Biobaserade oljor bör orsaka likartad akutskada men då de är biologiskt 
nedbrytbart och icke-toxiskt så sker återhämtningen av miljön snabbare.  

Då gasoljan avdunstar till stor del redan under det första dygnet efter ett 
utsläpp, bedöms sannolikheten att ett oljepåslag ska ske så pass långt norrut 
från Helsingborg som liten, vilket bedöms begränsa de negativa effekterna 
som uppstår vid Kullaberg.     

4.2 MÖLLEHÄSSLE – KULLENS HAVSBAD  

4.2.1 Natura 2000, Möllehässle – Kullens havsbad (SE430082) 

Området är utpekat enligt Art- och habitatdirektivet sedan 1995 
(Länsstyrelsen i Skåne, 2005a). Den sammanlagda arean är 161 ha, 
uppdelat på tre geografiskt skilda områden mellan Mölle och Nyhamnsläge.  

Områdesbeskrivning 

Området består av maritimt påverkade kusthedar med vegetation av hed och 
ängskaraktär. Mindre områden utgörs av sanddyner och klapperstensfält. De 
torra hedarna och artrika staggmarker dominerar inom betesmarkerna. 
Kustlinjen är flack och oregelbunden med inslag av stenar och klappersten 
som bildar grunda rev.  

Flora och fauna 

Nästan hela ytan intas av ursprungliga eller sedan mycket lång tid hävdade 
naturtyper vilka kan föras till Natura 2000. Följande naturtyper bedöms vara 
av intresse vid föreliggande utredning:   
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Rev (1170). Utanför strandlinjen finns områden med submers klappersten 
och spridda stenar som stiger upp över vattenytan vid lågvatten. Förutom 
förekomster av alger och mollusker i vattnet är reven tillhåll för rastande 
fåglar.    

Annuell vegetation på driftvallar (1210). Efter stormar ansamlas tång i vallar 
längs hela Öresundskusten. På flera ställen blir dessa vallar liggande och 
utvecklar då typisk driftvallvegetation.   

Perenn vegetation på steniga stränder (1220). Stora områden upptas av 
klapperstensfält. I dessa förekommer ofta för typen karaktäristiska arter men 
förekomsten kan växla mellan olika år och väderleksförhållanden.   

Salta strandängar (1330). Dessa uppträder med typisk artsammansättning 
som stråk innanför strandlinjen ibland ganska fragmenterade. Marken 
innehåller förutom finjord även klapper och spridda stenar.  

I området förekommer Natura 2000-arterna törnskata, större 
vattensalamandern och klockgroda.   

Bevarandemål och hot 

Det övergripande bevarandesyftet är att upprätthålla förekommande 
naturtyper i gynnsam bevarandestatus inom den biogeografiska regionen.  
De största hoten mot bevarandemålen anges vara upphörd hävd, 
främmande arter, näringstillförsel, förändrar hydrologi och exploatering. 

4.2.2 Naturreservat, Möllehässle (NVR-ID 2000977)  

Mölle fälad ligger längs kusten mellan Lerhamn och Mölle i ett öppet 
jordbrukslandskap. Kustheden är en del av den förr vidsträckta ”Kulle norra 

fäladsmark”. Träd saknas på den öppna heden men busksnåren är ställvis 
täta med slån och en.  

I sänkor finns flera grunda vattensamlingar och kärrområden och de 
skiftande markförhållandena har skapat en artrik flora. På en del ställen 
växer orkidéer som Sankte Pers nycklar, majnycklar och nattviol. Fågellivet 
är rikt med bl.a. gravänder, strandskator, rödbenor och tofsvipor.   

Redan 1951 fredades fem vattensamlingar på Mölle fälad som 
naturminnesmärke eftersom det var den sista lokalen för klockgrodan i 
landet. Under 1960 talet försvann klockgrodorna men återinfördes under 
1970-talet från Danmark.   

Syftet med reservatet är att bevara det öppna betade strandområdet till 
skydd för den sällsynta klockgrodan. Området har också stor betydelse för 
landskapsbilden och det rörliga friluftslivet.  

4.2.3 Naturreservat Kustheden Nyhamnsläge-Lerhamn (NVR-ID 
2000979) 

Länsstyrelsen beslutade om bildande av Naturreservatet Kustheden 
Nyhamnsläge-Lerhamn 2004. Den totala arean är 31,8 ha (Länsstyrelsen i 
Skåne, 2004). 

Områdesbeskrivning 
Naturreservatet är beläget längs stranden mellan Lerhamn och 
Nyhamnsläge. Området är och har varit en öppen betad kusthed strand i 

Page 227 of 301



 
 

 
10324377 •  Påverkan skyddade områden vid olycka  | 17   

århundraden som tillhört det stora utmarkssystemet i Kullabygden. 
Naturreservatet karaktäriseras av lågvuxen och varierad vegetation som 
präglats av vind, hav och bete (Länsstyrelsen i Skåne, 2004). 

Flora och fauna 
Prioriterade naturvärden är klapperstensvallar och stenblock av olika 
bergarter, öppet beteslandskap med mycket långvarighävd, stort antal 
varierade och delvis artrika vegetationstyper, habitat prioriterade inom 
Natura 2000. 

Utpekade Natura 2000-typer inom reservatet är 2120 sanddyner med 
sandrör,1330 salta strandängar, 1220 perenn vegetation på steniga stränder, 
6270 artrika torra-friska låglandsgräsmarker, 6410 fuktängar på kalkrik mark 
och 6430 högörtängar (Länsstyrelsen i Skåne, 2004). 

Reservatssyfte  
Syftet med reservatet är att bevara de för kustheden typiska habitat-typerna 
med inslag av klapperstrand, strandäng samt torra och fuktiga ängar, genom 
bete hävda ett öppet beteslandskap med lång kontinuitet längs stranden av 
Öresund, bibehålla spridda vindpinade buskage och synliggöra områdets 
geologi särskilt de markerade strandvallarna (Länsstyrelsen i Skåne, 2004). 

Ändamålet är även att bevara befintliga fornminnen och om möjligt 
bunkeranläggningar från andra världskriget samt att göra området tillgängligt 
för strövande och undervisning utan att dess naturvärden tar skada 
(Länsstyrelsen i Skåne, 2004). 

4.2.4 Naturreservat, Nyhamnsläge – Strandbadens 
kusthedsreservat (NVR-ID 2000982)  

Reservatet sträcker sig längs kusten utanför Nyhamnsläge, några km norr 
om Höganäs på Kullahalvön. Reservatets storlek är 99 ha, varav 28 ha 
landområde och resten är hav. Reservatet omfattar vattenområdet ut till 3 m 
djup. Den i övrigt smala strandremsan längs kusten breder ut sig kring en 
"ör", en moränrygg, som sticker ut i havet vid Kullens havsbad.   

Vegetationen består av omväxlande ytor med gräs- och örtrik hed, ljung- och 
kråkris samt kala sandytor. Två mindre vattendrag, Skälebäcken och 
Norrfäladsdiket, rinner genom området ut i Öresund. Det grunda kustområdet 
och revet har stor betydelse för rastande sjöfåglar. Året om ses olika vadare, 
änder och piplärkor. På själva revet häckar flera arter.   

Syftet med reservatet är att bevara de oexploaterade strandområdena väster 
om Nyhamnsläge och Strandbaden som utgör en rest av den kusthed som 
sträcker sig längs Öresund, med såväl botaniska, ornitologiska som sociala 
värden.  

4.2.5 Samlad bedömning, Möllehässle – Kullens havsbad  

Samtliga förekommande Natura 2000-arter (törnskata, större 
vattensalamandern och klockgroda) är landlevande och bedöms inte beröras 
av föreliggande utredning. Möjligen skulle olja kunna nå de kustnära 
vattensamlingarna där klockgrodan förekommer, vilket i sådana fall bedöms 
få negativa effekter för den sällsynta grodarten.  

För fåglar som häckar längs stränderna, samt rastar längs stränderna eller i 
havet utanför, bedöms ett utsläpp av olja kunna få stora negativa 
konsekvenser.   
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För områdets stenstränder skulle ett påslag av olja medför stora negativa 
konsekvenser. Det skulle vara svår sanerat och omfattande ytor. Flora och 
fauna i strandzonen kan påverkas negativt. Biobaserade oljor bör orsaka 
likartad akutskada men då de är biologiskt nedbrytbart och icke-toxiskt så 
sker återhämtningen av miljön snabbare.  

Då gasoljan avdunstar till stor del redan under det första dygnet efter ett 
utsläpp, bedöms sannolikheten att ett oljepåslag ska ske så pass långt norrut 
som Kullahalvön som liten. Detta bedöms begränsa de negativa effekterna 
som skulle uppstå i området, vid ett eventuellt oljeutsläpp från Helsingborgs 
oljehamn.   

4.3 VÄSBY STRANDMARK  

4.3.1  Naturreservat, Väsby strandmark (NVR-ID 2000988) 

Väsby strandmark är ett 9 ha stort naturreservat i Höganäs kommun 
(Länsstyrelsen Malmöhus län, 1980).  

Områdesbeskrivning  
Området utgörs till största del av den kusthed som mot havet övergår i 
långgrund sandstrand och mot land delvis i ljungsbeklädd strandvall. Kusten 
mellan Höganäs och Viken utgör rester av de i äldre tid mer utbredda 
kusthedarna längs den norra Öresundskusten. Längs nästan hela 
kuststräckan förekommer även viss dynbildning med karakteristisk 
vegetation. Utöver den öppna kustheden förekommer på land även mindre 
områden med tallskog. Hela kuststräckan beskrivs som estetiskt tilltalande 
och har stor betydelse för rekreation och friluftsliv, särskilt bad. Havsområdet 
ligger dock utanför reservatgränsen och det saknas närmare beskrivning av 
de marina värdena längs just denna kuststräcka. 

Flora och fauna 
Kustheden karakteriseras av bland annat ljung, kråkris och mer eller mindre 
sluten gräshedsvegetation. Enligt skötselplanen förekommer även den 
invasiva arten vresros. Ytterligare beskrivningar av det aktuella områdets 
flora och fauna saknas.  

Syfte och föreskrifter 
Reservatet pekades ut med anledning av att det på grund av sitt läge vid 
havet är av mycket stor betydelse för det rörliga friluftslivet. Det övergripande 
syftet med reservatet är att bevara kustheden och förhindra igenväxning. 
Reservatföreskrifterna finns gällande tillåtelser för trafik, bebyggelse och 
markanvändning inom landområdet. 

4.3.2 Samlad bedömning, Väsby strandmark  

För fåglar som häckar eller rastar i anslutning till rev eller stränder bedöms 
ett utsläpp av olja kunna få stora negativa effekter. Olja som driver in mot 
land bedöms även få effekter på friluftslivet, med en negativ påverkan på 
badstränderna i området.    

Området ligger norr om Helsingborg och ett eventuellt utsläpp av gasoljor 
som driver norrut bedöms till stor del ha hunnit avdunsta innan det når Väsby 
strandmark, vilket bedöms begränsa de negativa effekterna.   
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4.4 DOMSTEN – VIKEN  

4.4.1 Natura 2000, Domsten – Viken (SE0430151) 

Områdes är utpekat enligt Art- och Habitatdirektivet sedan 2001 och har en 
total area på cirka 10 ha (Länsstyrelsen i Skåne län, 2005b). Området är 
även avsatt som naturreservat. 

Områdesbeskrivning 
Markerna vid Domsten-Viken utgör en liten rest av större arealer med 
hedvegetation som tidigare bredde ut sig längs hela kustområdet. Innanför 
ett äldre system av strandvallar utgörs jordarna av stenig morän som delvis 
har överlagrats med ett sandskikt av varierande tjocklek. Det tunna 
sandskiktet och de steniga jordarna som går i dagen på flera ställen har 
präglat vegetationen i området. Sanddynerna ingår i ett dynamiskt system 
med succession från vandrande dyner närmast vattnet till 
vegetationsbevuxna dyner inåt land.  

Flora och fauna 
De olika typer av sanddyner som förekommer inom området: Vita dyner 
(2120), Grå dyner (2130) och Permanenta sanddyner (2140). Dessa utgör 
olika stadier i dynsuccessionen och har olika artsammansättningar. 
Stränderna på platsen är överlag steniga och längre inåt landet övergår 
naturtypen i med hedartad vegetation. Inom området förekommer en mängd 
skyddsvärda arter, bland annat den akut hotade och sällsynta arten 
jättefräken. 

Bevarandemål och hot 
Det övergripande bevarandesyftet är att upprätthålla förekommande 
naturtyper i gynnsam bevarandestatus inom den biogeografiska regionen. 
Hot mot bevarandemålen är bland annat igenväxning, markslitage, 
övergödning och försurning och exploatering.  

4.4.2 Naturreservat, Domsten – Viken (NVR-ID 2001464) 

Naturreservatet beslutades av Länsstyrelsen i Skåne 1984. Sen dess har 
område utvidgats två gånger, 1991 och 2011. Vid revideringen av områdes 
avgränsningarna 2011 uppdaterades även reservatets syfte att inkludera 
marina miljöer (Länsstyrelsen i Skåne, 2011b). 

Utgörs av kustheden mellan Domsten och Viken. De ännu oexploaterade 
strandområdena i NV delen av länet är genomgående värdefulla från 
naturvårdssynpunkt.  Strandområdet mellan Domsten och Viken utgör en 
rest av den gamla kustheden längs Öresund och utgör en del av den tidigare 
allmänningen "Kulla fälad". Utvidgningen 2011 inkluderade även havsbotten 
som är karaktäriseras av flack sluttande botten som främst består av 
hårdbottensubstrat med inslag av mjukbotten. Inom området finns värdefulla 
biotoper enligt Natura 2000 och kustbiotoper i Norden. 

Syftet med reservatet är att ”bevara det markhistoriska intressanta öppna 
hedlandskapet, trygga tillgång på och friluftsområde samt skydda och bevara 
marina miljöer”. 
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4.4.3 Samlad bedömning, Domsten – Viken  

Området har varierade stränder från sandstrand till block- och stenstränder. 
Botten närmast stranden är stening på vissa ställen och har till vissa delar 
blåstång/sågtång som bildar tångängar. Området skulle påverkas negativt 
vid påslag av olja, vilket skulle drabba både fågel och flora. 

Områdets enda rödlistade art (jättefräken) bedöms inte påverkas av 
föreliggande utredning, då den är landlevande. Ett eventuellt oljepåslag vid 
kusten i det aktuella området bedöms endast ha marginell påverkan på de 
sanddyner som ligger innanför vattenlinjen. I övrigt bedöms endast 
friluftslivet få negativa effekter vid ett oljeutsläpp, med påverkan på 
badstränder.   

Området ligger norr om Helsingborg och ett eventuellt utsläpp av gasoljor 
som driver norrut bedöms till viss del ha hunnit avdunsta innan det når 
Domsten-Viken, vilket bedöms begränsa de negativa effekterna från ett 
utsläpp. Enligt SMHI:s spridningsberäkning, som bifogas rapporten, bedöms 
ett utsläpp i Helsingborg kunna nå Domsten-Viken inom cirka 14 - 20 timmar 
och avdunstningen för gasoljor är betydande inom det första dygnet efter att 
ett utsläpp skett.  

4.5 KULLA GUNNARSTORP  

4.5.1 Naturreservat, Kulla Gunnarstorp (NVR-ID 2001467) 

Mellan Hittarp och Domsten finns ett värdefullt oexploaterat strandavsnitt. 
Strax norr om Hittarp sträcker sig en väl utnyttjad sandstrand med ett 
bakomliggande smalt gräsbevuxet område. Norrut blir stranden stenigare 
och genom havets erosion blottas sandstensberggrunden. Ovanför stranden 
höjer sig en skogklädd landborg upp mot det ovanför belägna öppna och 
plana odlingslandskapet.   

Kulla Gunnarstorp med omgivningar har upptagits i länets naturvårdsplan 
samt som objekt av riksintresse för kulturminnesvården. På grund av sin 
betydelse för friluftslivet och sina kulturhistoriska och naturvetenskapliga, 
främst geologiska värden, är kustområdet vid Kulla Gunnarstorp förklarat 
som naturreservat.  

4.5.2 Samlad bedömning, Kulla Gunnarstorp  

Endast friluftslivet bedöms få effekter av ett oljeutsläpp, med en negativ 
påverkan på områdets badstränder.   

Området är det naturreservat som ligger närmst norr om Helsingborg. Ett 
utsläpp av gasoljor bedöms med hänvisning till SMHI:s (se bilaga) 
spridningsberäkning ta ca 8 - 15 timmar att nå dit beroende på vind och 
strömmar, vilket till viss del bedöms begränsa utsläppets påverkan genom 
den avdunstning som sker av oljorna under det första dygnet.   

Page 231 of 301



 
 

 
10324377 •  Påverkan skyddade områden vid olycka  | 21   

4.6 NORDVÄSTRA SKÅNES HAVSOMRÅDE 

4.6.1 Natura 2000, nordvästra Skånes havsområde (SE0420360) 

Nordvästra Skånes havsområde är utpekat som Natura 2000 enligt 
Fågeldirektivet sedan 2016 och Art- och habitatsdirektivet sedan 2017. Det 
saknas befintlig bevarandeplan för området. Området omfattar totalt           
134 241 hektar som består helt av hav, vilket utgörs av sandbankar och rev 
(Skyddad natur, 2021). 

Områdesbeskrivning 

Nordvästra Skånes havsområde omfattar kusten och havsområdet mellan 
orten Viken, norr om Helsingborg, och Skummeslövsstrand, norr om Båstad. 
Området sträcker sig från helt kustnära ut till ekonomisk zon. Det 
dominerande djupintervallet är 20-30 m men djupet i området varierar mellan 
dryga 3 m till 46 m. I Öresundsdelen blandas vattenmassor med olika 
salthalt. Mjukbottnar dominerar (mest lera, men även sand) men det finns 
även inslag av hårdbottnar runt Kullen. Natura 2000-området har en stor 
variation i biotoper, evertebrat- och fiskfauna. Området är ett 
övervintringsområde för sjöfågel (Skyddad natur, 2021). 

Flora och fauna 

Natura 2000-område består av en divers bottenfauna som utgör ett viktigt 
lekområde för torsk. Det förekommer ett betydande antal av 
rastande/övervintrande änder i området. Natura 2000-området är särskilt 
viktigt för sjöorre och svärta, området är den viktigaste lokalen i landet för 
dessa båda arter. Tumlare förekommer under hela året, både par med mor 
och kalv samt grupper med tumlare observeras. Knubbsäl är vanligt 
förekommande, även gråsäl finns i området (Skyddad natur, 2021). 

Utpekade arter inom Natura 2000-omårdet är alfågel, bergand, bläsand, 
dvärgmås, ejder, fiskgjuse, fiskmås, fisktärna, gravand, gråhakedopping, 
gråsäl, gråtrut, gräsand, havstrut, kentsk tärna, knipa, knubbsäl, knölsvan, 
labb, mellanskarv, prutgås, sillgrissla, silltrut, silvertärna, sjöorre, skrattmås, 
skräntärna, skäggdopping, smålom, småskrake, småtärna, storlom, 
storskarv, storskrake, svarthakedopping, svarttärna, svärta, sångsvan, 
tobisgrissla, toppskarv, tordmule, tumlare och vigg (Skyddad natur, 2021). 

Bevarandemål och hot 

Ingen bevarandeplan har ännu upprättats för detta Natura 2000-område och 
bevarandemål eller särskilda hot har därför ännu inte formulerats.  

4.6.2 Naturreservat Skånska Kattegatt (NVR-ID 2051741) 

Länsstyrelsen beslutade om bildning av naturreservatet Skånska Kattegatt 
2020 (Länsstyrelsen i Skåne, 2020). Området omfattar totalt 58 488 ha och 
utgörs helt av marina område. Området överlappar med Natura 2000-
området Nordvästra Skånes havsområde och utgör en del av den.  

Områdesbeskrivning 
Skånska Kattegatt ligger i de västra delarna av både Höganäs och Båstads 
kommun. Huvuddelen ligger i Kattegatt men en liten ”kil” i söder går in i norra 
delen av Öresund. Enligt SGU:s maringeologiska karta utgörs hela området 
av mjukbotten där mjuklera dominerar.  

Havsområdet har ett kraftigt salthaltssprångskikt (haloklin) som ofta ligger 
runt 15 m djup. Salthalten blir stabilare på ett lite större djup (över 20 m). 
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Även strömmen är betydligt lägre under haloklinen jämfört vid ytan. Den 
kraftiga skiktningen gör att låga syrehalter förekommer delvis och 
bottenfaunan har periodvis drabbats av. Detta kan vara särskilt besvärligt för 
bottenfauna i grundare delar.   

Flora och fauna 
Hela Skånska Kattegatt har likartad sedimentstruktur och hydrografi, och 
detta tillsammans med de relativt stabila förhållandena ger förutsättningar för 
en rik bottenfauna. Det innebär också att faunan är i stort sett densamma i 
hela området. Utpekade arter inom området är tumlare, knubbsäl, gråsäl, 
sjöfågel samt torsk. Utpekade Natura 2000-naturtyper är 1113 sublittorala 
sandbankar fri från vegetation. 

Reservatssyfte och hot 
Övergripande mål med naturreservatet är att ”livsmiljöer och arter samt 
biologiska och ekologiska processer, som förekommer eller kan utvecklas 
naturligt, ska bevaras och skyddas. Människans negativa påverkan ska vara 
minimal.” Samtliga biologiska bevarandevärden ska bibehålla eller ges 

förutsättningar att uppnå ett gynnsamt tillstånd. Området ska ”fungera som 

ett referensområde för att ge kunskap om naturliga artsamhällen och 
processer”. Hot mot bevarandemålen är bland annat utsläpp av miljögifter 
och organiska föroreningar. Utsläpp av olja kan resultera i stor negativ 
påverkan på djurlivet inom naturreservatet, även ”kemikalier som används i 

oljebekämpande syfte, så kallade dispergeringsmedel, har skadlig inverkan 
på marina arter”. 

4.6.3 Samlad bedömning nordvästra Skånes havsområden 

Områdena är rena havsområden utan stränder så den största påverkan sker 
av oljefilmen på ytan. Därav kan fåglar och marina däggdjur påverkas kraftigt 
negativt. Botten och ekologin vid botten påverkas i mindre utsträckning 
beroende på om produkten kan komma ner till botten eller om 
dispergeringsmedel används. Petroleumprodukter som blandas ner i 
vattenmassan kan ha en toxiskeffekt både kortsiktigt och långsiktigt som i sin 
tur kan störa bottensamhället och fiskesamhället. 

Området ligger norr om Helsingborg och ett eventuellt utsläpp av gasoljor 
som driver norrut bedöms till viss del ha hunnit avdunsta innan det når 
havsområdena, vilket bedöms begränsa de negativa effekterna från ett 
utsläpp. Enligt SMHI:s spridningsberäkning, som bifogas rapporten, bedöms 
ett utsläpp i Helsingborg kunna nå området inom ca 14-20 timmar och 
avdunstningen för gasoljor är betydande inom det första dygnet efter att ett 
utsläpp skett.  

4.7 GROLLEGRUND 

4.7.1 Naturreservat Grollegrund (NVR-ID 2030989) 

Helsingborg stad beslutade om bildning av Naturreservatet Grollegrund 
2012. Området omfattar totalt cirka 1588 ha och utgörs helt av marina 
område (Helsingborg stad, 2012). 

Områdesbeskrivning 
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Grollegrund är ett marint naturreservat i Helsingborgs kommun, beläget nära 
Domsten i norra Öresund strax norr om Helsingborg. Naturreservatet 
sträcker sig ifrån strandkanten till mjukbottnar på ca 45 m djup. Området har 
en riklig och artrik algflora, troligen det artrikaste området i Öresund. Den 
artrika algfloran ge goda förutsättningar för en mängd andra organismer. 
Området fungerar även som reproduktionslokal för flera fiskarter 
(Helsingborg stad, 2012). 

Flora och fauna 
En riklig och artrik algflora är karakteristiskt för Grollegrund, området är 
troligtvis det artrikaste i Öresund med sina brunalgbälten, tareskogar och 
rödalgförekomster. God algflora resulterar i sin tur ger goda förutsättningar 
för flertalet organismer, såsom kräftdjur, blötdjur och fisk. Inom området finns 
det även en mängd fisk så som sandskädda, skrubbskädda, tork och 
småfläckig rödhaj samt ryggradslösa djur så som ringmaskar, kräftdjur och 
mossdjur (Helsingborg stad, 2012). 
 
Reservatsyfte och hot 
Reservatssyftet är att ”att skydda marint värdefulla miljöer, ekosystem, arter 
och processer såväl unika som representativa” och ”i synnerhet bevara den 
artrika naturmiljö som är reproduktionslokal för många fiskarter, bland annat 
småfläckig rödhaj och torsk”. Syftet är även att ”synliggöra ett nationellt 
intressant och unikt referensområde med stora biologiska värden i Öresund” 

(Helsingborg stad, 2012). 

Hot mot området är främst potentiella förändringar i vattenkemi, exempelvis 
övergödning och miljögifter, och förändringar av substratsförhållanden. 
Invasiva arter kan även vara ett hot mot reservatet (Helsingborg stad, 2012).  

4.7.2 Samlad bedömning Grollegrund  

Området har varierade stränder från sandstrand till block- och stenstränder 
det finns även grundet Grollegrund som hyser en population av säl. Botten 
närmast stranden är stening på vissa ställen och har till vissa delar 
blåstång/sågtång som bildar tångängar. Andra delar med främst grund 
sandbotten hyser ålgräs. Området skulle påverkas negativt vid påslag av 
olja, vilket skulle drabba både fågel, marina däggdjur och flora. 

Petroleumprodukter som blandas ner i vattenmassan kan ha en toxiskeffekt 
både kortsiktigt och långsiktigt som i sin tur kan störa bottensamhället och 
fisksamhället. De oljor som är aktuella i föreliggande utredning gäller endast 
lätta gasoljor. Dessa är lättare än vatten och har en låg vattenlöslighet. Vid 
ett utsläpp bildas därför en tunn ytfilm på vattenytan. Dieselolja har en 
mycket låg vattenlöslighet, medan lättare eller mer aromathaltiga oljor har en 
något högre vattenlöslighet - men bedöms fortfarande ha en låg 
vattenlöslighet. Aromatiska kolväten som förekommer i eldningsolja och 
äldre typer av dieselolja är något mer vattenlösliga I den ringa mån som 
kolväten löser sig i vattnet kommer de successivt att spädas ut ytterligare 
och sjunker inte mot bottnen.   

Sammantaget medför detta att oljeprodukterna inte bedöms kunna nå ner till 
havsbottnen på djupare vatten vid Grollegrund och inte påverka de djupare 
delarna i större grad.  

Området ligger norr om Helsingborg och ett eventuellt utsläpp av gasoljor 
som driver norrut bedöms till viss del ha hunnit avdunsta innan det når 

Page 234 of 301



 

 
 

 
24 | 10324377  • Påverkan skyddade områden vid olycka 

havsområdena, vilket bedöms begränsa något de negativa effekterna från ett 
utsläpp. Enligt SMHI:s spridningsberäkning, som bifogas rapporten, bedöms 
ett utsläpp i Helsingborg kunna nå området inom ca 12 timmar och 
avdunstningen för gasoljor är betydande inom det första dygnet efter att ett 
utsläpp skett.  

4.8 PÅLSJÖ 

4.8.1 Naturreservat Pålsjö (NVR-ID 2045268) 

Helsingborg stad beslutade om bildning av Naturreservatet Pålsjö 2016. 
Området omfattar totalt cirka 420 ha, därav 17 ha är hav (Helsingborg stad, 
2016). 

Områdesbeskrivning 
Området är beläget 2 km norr om Helsingborgs centrum och är ett populärt 
rekreationsområde. Naturreservatet ligger på så kallade 
helsingborgsryggens västligaste del (Helsingborg stad, 2016). Reservatet 
består av öppen åkermark och betesmark samt slutna skogspartier. Delar av 
åkermarken föreslås i skötselplanen att omvandlas till gröna stråk, 
betesmarker, våtmarker, skog med mera. Inom området finns även sötvatten 
miljöer, bäckar i raviner, öppna diken, märgelgravar och andra mindre 
våtmarker och sumpskogar, samt en mindre och grund marindel i Öresund 
(Helsingborg stad, 2016). 

Flora och fauna  
Inom reservatet finns äldre bok- och ekskogar, alkärr och fuktig lövskog, 
buskrika betesmarker, våtmarker, översilningsmarker, bäckar och raviner 
samt strandmark och grunda havsbottnar (Helsingborg stad, 2016). 

Enligt naturreservatets skötselplan finns det 59 vedlevande insekter, flera 
lavar och mossor, 7-8 arter fladdermöss, 48 sniglar och snäckor. Reservatets 
mindre marina del domineras av östersjömusslan, och det förekommer även 
hjärtmussla, sandmussla, tusensnäcka, märla och havsborstmaskar. Ett 
trettiotal arter upptagna på den nationella rödlistan har inventerats i området. 
(Helsingborg stad, 2016). 

Naturreservatet har många häckande fåglar så som glada och korp samt 
hålhäckande fåglar bland annat större och mindre hackspett, spillkråka, 
gröngöling, stare och kattuggla. Dessutom finns en hel del småfåglar 
exempelvis bofink, rödhake och lövsångare (Helsingborg stad, 2016). 

Reservatsyfte och hot 
Övergripande syfte med naturreservatet är att ”bevara mångfald, vårda och 

bevara värdefulla naturmiljöer, tillgodose område för friluftslivet” samt 

”skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för 
skyddsvärda arter” (Helsingborg stad, 2016). 

Hot mot bevarandevärden är nedhuggning av gamla och grova trädd samt 
bortforsling av död ved. Även igenväxning av ängs- och betesmarker, slitage 
och störningar och invasiva arter (även i havet) är ett hot mot området 
(Helsingborg stad, 2016).  
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4.8.2 Samlad bedömning Pålsjö  

Pålsjö naturreservat går på en begränsad yta ut till havs. Området hyser 
aktivt friluftsliv med badplatser.  Det är begränsat ekologiskt värde i 
strandzonen men längre ut finns ålgräs. Stränderna är främst sandstränder 
med inslag av stenstränder. Främst fågel kan påverkas negativt och 
friluftsliv.  

Enligt SMHI:s spridningsberäkning, som bifogas rapporten, bedöms ett 
utsläpp i Helsingborg kunna nå området inom ca 6-12 timmar och 
avdunstningen för gasoljor är betydande inom det första dygnet efter att ett 
utsläpp skett.  

5 SKYDDSVÄRDA OBJEKT SÖDER 
OM HELSINGBORG  

Naturreservat och Natura 2000-områden söder om Helsingborg visas i Figur 
2 och Figur 3. 

Page 236 of 301



 

 
 

 
26 | 10324377  • Påverkan skyddade områden vid olycka 

 
Figur 2. Naturreservat och Natura 2000-områden söder om Helsingborg, del 1. 
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Figur 3. Naturreservat och Natura 2000-områden söder om Helsingborg, del 2. 

5.1 KNÄHAKEN 

5.1.1 Naturreservat Knähaken (NVR-ID 2001476) 

Helsingborg stad beslutade om bildning av naturreservatet Knähaken 2001. 
Området omfattar totalt cirka 1362,5 ha (Helsingborg stad, 2001). 

Områdesbeskrivning 
Knähaken är ett helt marint naturreservat beläget i Öresund utanför 
Helsingborg och Rydebäck. Reservatet är beläget på 30 meters djup i 
Öresunds djuphavsränna och har en korallrevsliknande miljö.  

Flora och fauna 
Det finns sparsam vegetation i naturreservatet men inventeringar under 
1970-talet fann ett antal rödalgsarter som endast observerats på ett fåtal 
platser i Öresund.  

Området är känt för sin ovanligt artrika bottenfauna. Typiska arter som 
observerats i området är ett antal arter havsborstmaskar, musslor, 
havstulpan, hydrozoopolyp, stjärnmask, borrsvampen, eremitkräfta, 
svampdjur, ett antal olika arter hydrozooe, havsanemonerna, läderkorall (död 

Page 238 of 301



 

 
 

 
28 | 10324377  • Påverkan skyddade områden vid olycka 

mans hand), ledsnäcka, skålsnäcka, mossdjur, sjögurka, sjöborrar, 
ormstjärnor, nakensnäckor, havspindlar, märlkräfta, kamsjöstjärna och stora 
solstjärnor exempelvis den sällsynta Henricia sanguinolenta. Hästmusslan 
dominerat fläckvis bottnen. Fiskar inom området torsk, tejstefisk, 
skäggsimpan, flatfiskarna sandskädda, rödspätta, rödtunga och sjötunga. 
Bitvis förekommer även skrubbskädda (stora mängder övervintrar i området), 
klorocka och pigghaj. Det rika djurlivet beror sannolikt på de kraftiga 
strömmarna i området, i kombination med en regelbunden vattentemperatur, 
ett stabilt salthaltsförhållande och hög syrehalt. 

Reservatssyfte och hot 
Syftet med naturreservatet är vara ”att bevara biologisk mångfald och 
värdefulla marina naturmiljöer” (Helsingborg stad, 2001). 

Historiskt sett påverkat av tungmetaller då tungmetallkontaminerats gips 
släppts ut. Området har även fått ta emot stora mängder tegelskärv och 
metallskrot. Naturreservatet är såbart mot störningar och exploatering ses 
som det största hotet mot området. Andra eventuella hot mot området är 
bland annat utsläpp av föroreningar (Helsingborg stad, 2001). 

5.1.2 Samlad bedömning, Knähaken  

Om ett utsläpp av olja sker och oljeprodukterna når havsbottnen på runt 30 
meters djup vid Knähaken, skulle detta medföra mycket negativa effekter för 
reservatets stora marinbiologiska värden. Området ligger så nära 
Helsingborgs oljehamn att avdunstningen av oljeprodukterna endast bedöms 
få en mindre betydelse.    

De oljor som är aktuella i föreliggande utredning gäller endast lätta gasoljor. 
Dessa är lättare än vatten och har en låg vattenlöslighet. Vid ett utsläpp 
bildas därför en tunn ytfilm på vattenytan. Dieselolja har en mycket låg 
vattenlöslighet, medan lättare eller mer aromathaltiga oljor har en relativt 
högre vattenlöslighet - men bedöms fortfarande ha en generellt låg 
vattenlöslighet. Aromatiska kolväten som förekommer i eldningsolja och 
äldre typer av dieselolja är något mer vattenlösliga. I den ringa mån som 
kolväten löser sig i vattnet kommer de successivt att spädas ut ytterligare 
och sjunker inte mot bottnen.   

Vid hårda vindar och kraftig sjögång kan oljedropparna i viss utsträckning 
blandas med vattenmassan och då virvla djupare ner i vattnet. Mängden 
skadliga substanser som då skulle kunna nå de skyddsvärda 
bottenbiotoperna vid Knähaken bedöms dock utgöra en mycket liten del av 
det totala utsläppet, då hårda vindar och grov sjögång sprider oljefilmen över 
ett stort område. Utspädningseffekten blir därtill betydande för den ringa 
mängd som kan lösas i vatten eller virvla ner mot djupare vatten. Vid lugnare 
väderlek blir omblandningen mindre men även strömmar kan medföra att 
oljedroppar blandas med havsvattnet. Eftersom lösligheten är så låg kommer 
dessa oljedroppar i huvudsak att flyta i vattnet och åter stiga upp och bilda 
ytfilm av olja.   

Sammantaget medför detta att oljeprodukterna inte bedöms kunna nå ner till 
havsbottnen vid Knähaken och då inte heller kunna orsaka några negativa 
effekter för naturreservatet. Sannolikheten att ett utsläpp av dieselolja eller 
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lätta oljor ska ge en negativ effekt på Knähakens marinbiologiska värden på 
runt 30 meters djup bedöms därför som mycket liten.   

5.2 RÅÅ 

5.2.1 Naturreservat, Rååns dalgång (NVR-ID 2001480) 
Länsstyrelsen i Skåne beslutade om bildning av naturreservatet Rååns 
dalgång 1998. En reviderad skötselplan för naturreservatet fastställdes 2021 
som anpassades till nuvarande skötsel och syfte. Området omfattar totalt 
cirka 125,7 ha var av 10,5 h är vatten (Länsstyrelsen i Skåne, 2021d). 

Rååns dalgång är en markant u-formad dal som uppvisar ett omväxlande 
och småbrutet odlingslandskap med ängs- och hagmarker, blandlövskog och 
våtmarker samt åkrar. Skogen erbjuder miljöer för ett rikt fågelliv. Gamla träd 
är speciellt viktiga för många hålhäckande fåglar. Bland förekommande arter 
kan nämnas sommargylling, mindre hackspett och forsärla. Sporadiskt 
uppträder även kungsfiskare. Blandlövskogarna är förhållandevis unga med 
inslag av enstaka äldre träd, ofta ek. Området hyser även flera sällsynta 
växter bl a långsvingel, pilblad, sumpskräppa och trubbnate. Råån är en 
betydelsefull miljö för uppvandrande och lekande havsöring. Här förekommer 
även andra ovanliga fiskarter som bl a grönling och bäcknejonöga samt 
flodkräfta.  

Rååns dalgång är av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård, samt med 
avseende på havsöringens reproduktion. Hela dalgången med omgivande 
landskap har förordnande till skydd för landskapsbilden.   

Syftet med reservatet är att ”bevara en dalgång med ett varierande landskap 
och betydelsefulla miljöer samt att bevara en naturligt meandrande å som 
hyser värdefulla miljöer och arter”. Specifika mål för olika miljöer finns i 
skötselplan ex att ”vattendragen ska ha god vattenkvalitet och det ska inte 
förekomma några vandringshinder”. 

Det finns flera utpekade hot för området så som ” förändrad vattenkemi och 
försämring av vattenkvalitén genom t.ex. utsläpp av föroreningar och gifter i 
vattendraget, försurning eller eutrofiering”. 

5.2.2 Naturreservat Örby ängar (NVR-ID 2025351) 
Helsingborg stad beslutade om bildning av reservatet 2010. Området 
omfattar totalt cirka 91 ha, 57 ha på land och 34 ha tills havs (Helsingborg 
stad, 2010). 

Områdesbeskrivning 
Örby ängar är beläget längs kusten mellan Helsingborg och Rydebäck, cirka 
7,5 km söder om Helsingborgs centrum och är ett populärt 
rekreationsområde. Örby ängar domineras av betesmark, strand och 
lövskog. Inom området finns även delar som består av slåtteräng och åker. 
Naturreservatet är Helsingborgs artrikaste område. 

Flora och fauna 
Prioriterade bevarandevärden är markslagen betesmark, slåtteräng, våtmark, 
fuktlövskog och sandstrand, samt naturtyperna permanenta sanddyner med 
örtvegetation, borsttåtelhed, ljungkråkbärhed och högörtäng. Inom 
naturreservatet finns 20 rödlistade arter och enligt inventeringar 400 
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kärlväxter, 300 svamparter, 43 olika arter vildbin och cirka 120 fågelarter. I 
området finns även flertalet däggdjur så som vattensork, mullvad, åkersork, 
vildkanin och fälthare. Prioriterade bevarandevärden är klintsnyltrot, 
rulljordstjärna, väddsandbi och större agatsnäcka. 

Reservatssyfte och hot 
Naturreservatets syfte är ”att bevara och utveckla ett tätortsnära natur- och 
rekreationsområde med höga natur- och kulturmiljövärden” samt att ”uppnå 
lokala och nationella miljömål, främst ett rikt växt och djurliv, ett rikt 
odlingslandskap, hav i balans och levande kust och skärgård samt myllrande 
våtmarker”. Inga särskild hot mot reservatet anges, men ett pågående 
problem är kvävedeposition som sker genom nederbörd samt lakvatten ifrån 
närliggande åkrar. 

5.2.3 Samlad bedömning, Råå 

Om olja skulle komma upp i Råån bedöms det ge en negativ effekt för de 
fiskar, kräftdjur och fåglar som lever längs ån. Ån strömmar dock ut mot 
havet, vilket till stor del begränsar oljans möjligheter att spridas uppströms 
längs ån då oljan ligger som en tunn hinna på vattenytan vilken följer 
strömmarna.  

Örbyängar går på en begränsad yta ut till havs. Området hyser aktivt 
friluftsliv med badplatser och det är begränsat ekologiskt värde i 
strandzonen, men längre ut finns ålgräs. Stränderna är främst sandstränder. 
Främst fågellivet bedöms kunna påverkas negativt av ett oljeutsläpp, och 
därtill friluftslivet. Enligt SMHI:s spridningsberäkning, som bifogas rapporten, 
bedöms dock ett utsläpp i Helsingborg sällan kunna nå söder om 
utsläppspunkt då ytströmmen främst är nordlig till större delen av tiden. 

5.3 VEN  

5.3.1 Natura 2000, Ven (SE0430063) 

Natura 2000-området Ven är beläget i Öresund utanför Landskrona och 
utgör större delen av ön Vens kuststräcka (Länsstyrelsen i Skåne, 2018e). 
Området är utpekat enligt Art- och habitatdirektivet. Området är även avsatt 
som naturreservat. 

Områdesbeskrivning 

Ven upptas till största delen av en flack platå med en högsta höjd på 45 m. 
Vid platåns kanter övergår den flacka ytan i branta klintkuster, de s.k. 
Backafallen, vilkas natur och utformning är unika för Sverige. Ön är av stor 
betydelse för friluftslivet och besöks av cirka 100 000 turister varje år. 

Flora och fauna 

Vegetationen inom de öppna delarna av Backafallen består framför allt av 
torrängar med visst inslag av friskängar, fuktängar och rikkärr. Särskilt öns 
stäppartade torrängar hyser en artrik flora med stort inslag av kalkgynnade 
arter. På många partier finns också en artrik torrängsflora av högt 
naturvärde, med inslag av kontinentala, sydöstliga floraelement.   

Följande naturtyper pekas ut för området; annuell vegetation på driftvallar 
(1210), perenn vegetation på steniga stränder (1220), kalkgräsmarker 
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(viktiga orkidélokaler, 6210) samt artrika torra-friska låglandsgräsmarker av 
fennoskandisk typ (6270). Klapperstenstränderna med flerårig vegetation av 
olika vegetationstyper på de övre delarna bedöms vara av särskild betydelse 
för föreliggande utredning.  

Här förekommer också Natura 2000-arten större vattensalamander. Området 
innehåller ett flertal rödlistade och regionalt sällsynta arter till exempel 
jättefräken och klintsnyltrot. På ön förekommer även ett flertal sällsynta 
insekter, sniglar och snäckor, samt är hem för Sveriges kanske största 
population av sandödla och stora kolonier av häckande backsvala. Ven 
fungerar också som rastlokal för flertalet fågelarter. 

Bevarandemål och hot 

Det övergripande bevarandesyftet är att upprätthålla förekommande 
naturtyper och arter i gynnsam bevarandestatus inom den biogeografiska 
regionen. Flertalet faktorer anges som hot mot områdets bevarandemål, 
däribland oljeutsläpp. 

5.3.2 Natura 2000, Havet kring Ven (SE0430183) 

Havet kring Ven är utpekat som Natura 2000 enligt Art- och habitatsdirektivet 
sedan 2016. Området omfattar totalt 2 109,5 hektar (Skyddad natur, 2021).  

Områdesbeskrivning 

Ingen bevarandeplan har ännu upprättats för detta område. 

Flora och fauna 

Det marina området utgörs av naturtyperna sandbankar (1110) och rev 
(1170). Natura 2000-området innehåller ålgräsängar och lekområden för fisk 
och skaldjur. Eftersom ingen bevarandeplan har upprättats är informationen 
om områdets flora och fauna mycket sparsam.  

Bevarandemål och hot 

Ingen bevarandeplan har ännu upprättats för detta Natura 2000-område och 
bevarandemål eller särskilda hot har därför ännu inte formulerats. 

5.3.3 Naturreservat, Vens backafall (NVR-ID 2001500) 

Naturreservatet på Ven omfattar så gott som hela öns kuststräcka. Det är 
bara här, de yttersta ca hundra meterna ut mot havet, man kan finna mer 
naturliga biotoper. Också här är emellertid kulturpåverkan stark och långa 
sträckor består av öppna, ofta betade gräsmarker.   

Syftet med reservatet är bland annat att behålla de naturliga landformerna 
och i princip tillåta fria landskapsformande erosionsprocesser genom skred, 
ras och havsvågors aktivitet. Backafallens öppna betesmarker bör bevaras 
och i viss mån återskapas men buskbevuxna områden bör också finnas för 
att gynna en rik småviltfauna. Även det för kulturmiljövården värdefulla äldre 
odlingslandskapet bör bevaras.  

5.3.4 Samlad bedömning, Ven  

De Natura 2000-arter som förekommer på Ven  är främst rastande fåglar och 
marina däggdjur. Ett utsläpp av olja längs öns stränder under 
sommarhalvåret bedöms ändå kunna ge negativa effekter för dessa arter, då 
de förekommer som rastande och fiskande där. Likaså bedöms stora 
negativa konsekvenser kunna uppstå för de marina däggdjur som 
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förekommer kring Ven. Olja längs stränderna torde sannolikt även ge en 
negativ effekt på turismen på ön. Övriga naturvärden, såsom floran, 
sandödla, landlevande fåglar och insekter bedöms inte påverkas av ett 
eventuellt oljeutsläpp.   

Ven ligger söder om Helsingborg och då den dominerande vattenströmmen 
genom Öresund är nordligt riktad, minskar sannolikheten för att ett 
oljeutsläpp från Helsingborg ska nå Vens stränder.    

5.4 GLUMSLÖV  

5.4.1 Natura 2000, Rustningshamn (SE0430064) 

Området är utpekat enligt Art- och Habitatdirektivet och ligger helt inom 
naturreservatet Hillehögs dalar (Länsstyrelsen i Skåne, 2005c). Området 
består av 22,7 ha, därav allt förutom 0,4 ha är på land.  

Områdesbeskrivning 

Rustningshamn omges av ett vackert backlandskap som närmast havet har 
nästan lodräta erosionsbranter. Dessa landformer är tillsammans med vissa 
delar av Ven unika för landet och Rustningshamn är geovetenskapligt en 
mycket viktigt lokal. Området har också stort värde för friluftslivet. Större 
delen av området är idag betesmark. 

Flora och fauna 

Utpekade naturtyper utgörs av driftvallar (1210), kalkgräsmarker (6210) och 
rikkärr (7230). Driftvallarna sträcker sig bitvis ända ner till havet. Uppe på 
kanten mot de branta sluttningarna samt i branterna finns stora naturvärden i 
form av en mycket artrik flora och fauna. Här finns kalkrika gräsmarker med 
orkidéer och alkaliska kärr och i området finns bland annat gott om sällsynta 
skalbaggar.  

Bevarandemål och hot 

Det övergripande bevarandesyftet är att upprätthålla förekommande 
naturtyper i gynnsam bevarandestatus inom den biogeografiska regionen. 
Hot mot bevarandemålen är främst igenväxning, för mycket erosion, 
näringstillförsel, exploatering med mera.  

5.4.2 Naturreservat, Hilleshögs dalar (NVR-ID 2001496) 

Länsstyrelsen i Skåne beslutade om bildning av reservatet 1990. En 
reviderad skötselplan för naturreservatet fastställdes 2021 som anpassades 
till nuvarande skötsel. Området omfattar totalt cirka 142,4 ha varav ca 24,9 
ha består av vatten (Länsstyrelsen i Skåne, 2021e).  

Norr om Landskrona höjer sig kusten i ett vackert böljande backlandskap 
med dramatiska erosionsbranter närmast havet. Erosionen från havet tar 
sakta delar av kusten med sig och i branterna finns många specialiserade 
och värmekrävande växt- och djurarter. Området finns bland annat växer här 
klintsnyltrot, jättefräken, luktsmåborre och källgräs. I de brantaste partierna 
häckar stora kolonier med backsvalor och i sluttningarna kan man också hitta 
sandödla. Ovanför branterna finns rester av fina naturbetesmarker som 
innehåller spridda busksnår och en artrik torrängsvegetation. Många 
fågelarter håller till i buskmarkerna och flera sällsynta fjärilar har påträffats på 
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betesmarkerna. Tidigare fanns här en omfattande tegelindustri och de gamla 
lertagen syns tydligt mellan Ålabodarna och Sundvik. I täktbottnarna nås det 
kalkrika grundvattnet och små kalkkärr har utbildats med intressant flora och 
fauna. De centrala delarna är avsatta som naturreservat medan hela 
området mellan Glumslöv och kusten har landskapsbildskydd för att bevara 
den unika landskapsbilden.  

Reservatets syfte är att ”bevara en unik landskapsbild med betade marker, 
skydda den artrika floran och faunan samt att trygga området för det rörliga 
friluftslivet”.  

5.4.3 Samlad bedömning, Glumslöv   

Naturreservatets gräns når ut i vattnet och endast de arter som förekommer 
längs kustlinjen bedöms kunna påverkas negativt av ett oljepåslag. 
Kustlinjen är brant, varför områdets naturtyper såsom rikkärr, 
kalkgräsmarker, driftvallar och kulturbetesmark inte bedöms påverkas. Av 
samma anledning bedöms inte heller förekommande fågelarter (undantaget 
kustlevande), insekter, sandödla eller flora påverkas av ett oljeutsläpp.   

Området ligger söder om Helsingborg och då den dominerande 
vattenströmmen genom Öresund är nordligt riktad, minskar sannolikheten för 
att ett oljeutsläpp från Helsingborg ska nå stränderna vid Glumslöv.    

5.5 GRÅEN  

5.5.1 Naturreservat, Gråen (NVR-ID 2001508) 

Ön Gråen hyser ett mycket rikt fågelliv med ett stort antal arter, framför allt 
sjöfågel, vadare och sångare. I början av 1990-talet etablerades en koloni 
med storskarvar i de almar som då vuxit upp i den norra delen.   

Vegetation och flora är ensartade, men flera ovanligare växter har påträffats, 
bl a strandbeta, raklosta och svartsenap.  

5.5.2 Samlad bedömning, Gråen  

Då Gråen är en ö, bedöms den negativa påverkan av ett oljepåslag blir stort 
och få negativa konsekvenser för framförallt öns fågelarter och 
vattenlevande organismer.   

Gråen ligger dock söder om Helsingborg, vilket minskar sannolikheten för ett 
påslag av olja från Helsingborg eftersom den dominerande vattenströmmen i 
Öresund är nordlig. Ön ligger även så pass långt söder om Helsingborg att 
ett eventuellt utsläpp bedöms behöva runt ett halvt dygn för att nå dit, vilket 
till viss del bedöms begränsa utsläppets påverkan genom den avdunstning 
som sker av oljorna under det första dygnet.  

5.6 LUNDÅKRABUKTEN 

5.6.1 Natura 2000, Lundåkrabukten (SE0430138) och Saxåns 
mynning – Järavallen (SE0430162) 

I Lundåkrabukten finns två överlappande Natura 2000-områden, varav det 
ena pekas ut enligt Fågeldirektivet (Lundåkrabukten, 2098 ha) och det andra 
enligt Art- och habitatdirektivet (Saxåns mynning-Järavallen, 1957 ha) 
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(Länsstyrelsen i Skåne, 2017c; Länsstyrelsen i Skåne, 2017d). Båda 
områdena utgör främst marina områden och en mindre landareal. Saxåns 
mynning-Järavallen omfattar dock ett lite större område inåt landet. Inom 
samma område ligger även naturreservaten Järavallen och Saxåns utlopp.  

Områdesbeskrivning 

Området utgörs av den grunda delen av Lundåkrabukten med dess stränder 
och Saxåns mynning. Den grunda delen av bukten sträcker sig betydligt 
längre ut från land i buktens norra del än i den södra. Huvudparten av 
området är grundare än tre meter, men i den nordvästra ytterkanten sluttar 
djupprofilen ner emot sex meter. Saxån mynnar i den nordöstra delen av 
området.  

Bukten har ett dynamiskt sandrevellandskap som förändras med 
vågriktningen. Gammal torvtäkt och trampet från betesdjur har gett upphov 
till flacka gropar, så kallade skonor, längs stranden. Dessa saltfläckar 
vattenfylls vid högvatten och erbjuder därmed en mycket speciell miljö för 
många djur som fåglar och groddjur.   

Vid Saxåns mynning finns våtmarker och stora områden med vass. Härifrån 
och norrut längs kusten finns ett litet naturreservat. Söderut längs stranden 
avlöser skogsdungar, hästhagar och betesmarker varandra. I Kävlinge 
kommun finns Järavallens naturreservat.   

Flora och fauna 

Förekommande naturtyper inkluderar undertyper sublittorala sandbankar 
(1110), ler- och sandbottnar (1140), rev (1171) och estuarier (1113). 
Sambanden mellan grunda sandbottnar av växlande utseende, bottenfauna, 
fiskreproduktion och fågelliv är av stort ekologiskt intresse. Lundåkrabukten 
är en viktig uppväxtlokal för fisk som t. ex ål, rödspätta, skrubbskädda, 
sandskädda, piggvar, slätvar och tunga. Grundområdena har också 
betydelse för de fiskar som gör matvandringar in i bukten på natten. 
Dessutom är de lekområden för näbbgädda, torsk och makrill. Den småfisk 
och de kräftdjur som produceras i området vandrar under vintern ut på 
djupare vatten och utnyttjas då som föda av flatfisk och torsk. I bukten 
förekommer också Natura 2000-arterna knubbsäl och tumlare.  

Lundåkrabukten är mycket värdefull för bl. a rastande och övervintrande 
fåglar. Vadarfåglar och andfåglar söker föda på områdets grundbottnar och 
är således i behov av en rik bottenfauna. Många fiskätande fågelarter som 
t.ex. tärnor är beroende av tillgången på småfisk i det grunda vattnet. Många 
arter förekommer i stort antal. De betade ängarna som kantar stranden längs 
stora delar av bukten utgör tillsammans med de grunda havsområdena en 
livsavgörande helhet för många fåglar. I den norra delen finns det mycket 
fina häckningsplatser för vadarfåglar som t.ex. skärfläcka och för tärnor som 
t.ex. silvertärna, kentsk tärna, fisktärna och småtärna – samtliga dessa 
Natura 2000-arter. 

Längs Lundåkrabuktens stränder fanns tidigare en riklig förekomst av den 
rödlistade stinkpaddan. Bestånden har under senare tid minskat ordentligt i 
alla utbredningsområden. År 1998–1999 fanns bara en population kvar 
bestående av cirka 100-150 stinkpaddor i Järavallens naturreservat.  

Bevarandemål och hot 
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Det övergripande bevarandesyftet är att upprätthålla förekommande arter 
och naturtyper i gynnsam bevarandestatus inom den biogeografiska 
regionen. Olja och andra miljögifter är ett av de hot som anges mot 
uppfyllandet av bevarandemålet för båda områden. Detta kan exempelvis 
påverka fåglar direkt genom förgiftning eller annan skada, eller indirekt 
genom påverkan på deras föda, t ex fisk och bottenfauna. Även 
oljedispergeringsmedel kan skada havsmiljön.  

5.6.2 Naturreservat, Järavallen (NVR-ID 2001505) 

Inre delen av Lundåkrabukten utgörs av ett långgrunt havsstrandområde 
med tångvallar och sandrevlar som blottläggs vid lågvatten. 
Havsstrandområdet övergår i ett flackt strandängsområde som sträcker sig 
upp mot Litorinavallen. Kustområdet hyser ett mycket rikt fågelliv med viktiga 
rastlokaler under vår och höst för bl.a. flera vadararter.   

Ett av syftena för reservatet är att slå vakt om det öppna strandnära 
landskapet under hänsynstagande till våtmarksfåglar.  

Järavallens naturreservat är ett av de minst exploaterade kustområdena i 
länet och har också ett stort värde för rekreation och turism. Reservatets 
storlek är ca 466 ha och det bildades 1991.   

5.6.3 Naturreservat Lundåkrabukten (NVR-ID 2047141) 

Länsstyrelsen i Skåne beslutade om bildning av naturreservatet 
Lundåkrabukten 2017. Området omfattar totalt 3 690 ha, till allra största del 
marina områden (Länsstyrelsen i Skåne, 2017d). Området överlappar också 
med Natura 2000-området Lundåkrabukten.  

Områdesbeskrivning 
Reservatet är till stor del marint men den lilla delen som är på land består till 
stor del av havspåverkade strandängar. Det finns även delar speciellt i norr 
som betas och har gjorts under en längre tid.  

Flora och fauna 
Prioriterade bevarandevärden är naturreservatets havsbotten som 
domineras av sand med omväxlande områden med ålgräsängar och fri från 
vegetation. Området med sina ålgräsängar är viktigt lek- och uppväxtområde 
för fisk samt föda och skydd åt flertalet organismer så som sill, makrill, torsk, 
ål, havsöring, sandstubb, horngädda, sjurygg och flera arter av plattfisk. 

Reservatssyfte och hot 
Syftet med naturreservatet är ”att bevara biologisk mångfald, vårda och 

bevara värdefulla naturmiljöer samt att skydda, återställa eller nyskapa 
värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter”. Det finns även 
precisering av syftet i skötselplanen. Det finns flera hot som kan påverka 
området negativt, däribland utsläpp av tungmetaller eller andra kemikalier. 

5.6.4 Naturreservat Saxåns utlopp (NVR-ID 2001509) 

Länsstyrelsen i Skåne beslutade om bildning av naturreservatet Saxåns 
utlopp 1950. Området omfattar totalt 60 ha (Länsstyrelsen i Skåne, 2021c). 
Skötselplan har ej upprättats för naturreservatet och kan därför inte 
beskrivas utförligt. Naturreservatet Saxåns utlopp ligger helt inom 
naturreservatet Lundåkrabukten. 
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Områdesbeskrivning 
Reservatet består mer eller mindre uteslutande av betade strandängar, med 
den tillhörande unika floran och fågelfaunan. Vid högt vattenstånd svämmar 
landområdet över av både havsvatten och sötvatten ifrån Saxån. De flacka 
betade havsstrandängarna påverkas ständigt av havets översvämning och 
har ett nätverk av skonor (hålor som håller vatten), rännor och mindre 
vattensamlingar. 

Flora och fauna 
Strandängarna har en otroligt rik fågelfauna med ett stort antal häckande 
vadare. Här häckar bl.a. skärfläcka, sydlig kärrsnäppa, större strandpipare, 
småtärna och gulärla. Även under höst och vår rastar ett stort antal arter på 
strandängarna och ute i den grunda bukten. Området är mycket rikt på olika 
fiskarter bland annat abborre, gädda, öring, id, elritsa, sandkrypare och 
bläcknejonöga. Floran har en speciell sammansättning med salttoleranta 
arter. Sällsynta arter som förekommer här är bl.a. ormax, skaftmålla, 
strandnarv, smalbladig käringtand, strandmalört och ängskorn.   

Reservatssyfte och hot 
Skötselplan saknas och därför har reservatssyfte eller särskilda hot har 
därför ännu inte formulerats. 

5.6.5 Samlad bedömning, Lundåkrabukten  

Området hyser stora naturvärden och ett utsläpp av olja i Lundåkrabukten 
bedöms medföra betydande negativa effekter för områdets fågelliv, marina 
däggdjur, bottenfauna, fiskreproduktion, liksom för stinkpaddan. Effekterna 
från ett oljeutsläpp i området bedöms även påverka fisket negativt. 
Stränderna består av finsediment och värdefulla strandängar som är känslig 
för oljespill. 

Saxåns mynning ligger söder om Helsingborg vilket gör att sannolikheten för 
att olja från Helsingborg ska kunna nå området minskar, då den 
dominerande vattenströmmen genom Öresund är nordlig. Därtill bedöms det 
ta så pass lång tid för oljan att nå till området att oljemängden i vattnet hinner 
minska, då en stor del av gasoljorna avdunstar redan under det första dygnet 
efter ett utsläpp.   

5.7 LOMMABUKTEN 

5.7.1 Natura 2000, Löddeåns mynning (SE0430091) 

Löddeåns mynning är utpekat som Natura 2000 enligt Fågeldirektivet sedan 
1996. Befintlig bevarandeplan fastställdes och kungjordes av Länsstyrelsen 
2019 (Länsstyrelsen i Skåne, 2019a). Området omfattar totalt 483,8 hektar, 
vilket till stor del utgörs av marina områden. 

Områdesbeskrivning 

Natura 2000-området Löddeåns mynning är omfattar kusten och 
havsområdet norr och söder om samhället Vikhög. Det mindre norra området 
i Salviken utgörs av ett långgrunt havsstrandområde som växlar mellan 
sandstrand med tångbankar och marskland med sandrevlar som friläggs vid 
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lågvatten. Vegetationen karaktäriseras av typiska havsstrandväxter. Innanför 
sandstranden breder en flack betad havsstrandäng ut sig, innehållande söt- 
och saltvattenpåverkad fuktängsvegetation omväxlande med 
torrängsvegetation, vilket är en förutsättning för områdets speciella 
fågelfauna.  

Södra delen av Natura 2000-området, där Löddeån mynnar i Lommabukten, 
utgörs också av flacka betade havsstrandängar med söt- och 
saltvattenpåverkad fuktängsvegetation, omväxlande med torrängsvegetation. 
Söder om Löddeån finns områden med bladvass som tillsammans med de 
betade partierna skapar förutsättningar för en varierad fågelfauna.   

Natura 2000 området omfattar även stora marina ytor, som bland annat 
omfattar de mycket produktiva och artrika grunda bottenområdena i 
Lommabukten. De grunda bottnarna utgör bland annat viktiga lek- och 
yngelplatser för fisk. Sambanden mellan grunda sandbottnar av växlande 
utseende, bottenfauna, fiskreproduktion och fågelliv äger området hög 
ekologisk känslighet. 

Flora och fauna 

De hävdade, flacka strandängarna i kombination med den långgrunda 
sandstranden i Natura 2000-området hyser en värdefull häckfågelfauna, och 
tjänar som rast- och övervintringslokal för ett flertal arter, framförallt 
vadarfåglar. De fågelarter som ligger till grund för SPA-området Löddeåns 
mynning är blå kärrhök, brun kärrhök, brushane, dubbelbeckasin, fiskgjuse, 
fisktärna, grönbena, havsörn, jorduggla, kentsk tärna, kungsörn, ljungpipare, 
mindre sångsvan, myrspov, rördrom, silvertärna, skärfläcka, skräntärna, 
småtärna, svarttärna, sångsvan. Törnskata, vitkindad gås, pilgrimsfalk, ejder 
och dvärgbeckasin. Av dessa arter är det endast brun kärrhök, skärfläcka, 
vitkindad gås och dvärgbeckasin som har bedömts ha fullgod 
bevarandestatus inom området. Mynningsområdet vid Löddeåns mynning är 
ett av de ornitologiskt mest värdefulla områdena i denna del av Öresund. 
Utöver fågelarterna är området viktigt för sällsynta marina växter så som 
strandkämpar, sodaört och marviol.  

Bevarandemål och hot 

Det övergripande bevarandesyftet för området är att bevara eller återställa 
ett gynnsamt tillstånd för de fåglar som utgjort grund för utpekande av 
området, genom bevarande av fåglarnas livsmiljöer. För varje art anges i 
bevarandeplanen också artspecifika mål, som dock inte listas i detta 
dokument. Av de hot mot bevarandemålet som anges bland annat ”olja eller 

andra miljögifter som påverkar fåglar direkt genom förgiftning eller annan 
skada, eller indirekt genom påverkan på deras föda, t ex fisk och 
bottenfauna. Även ämnen som används för att bekämpa olja, sk 
dispergeringsämnen, kan skada havsmiljön”.  

5.7.2 Natura 2000, Lommaområdet (SE0430173) och 
Lommabukten (SE0430148) 

Området utgör två separata Natura 2000-områden, varav det ena 
(Lommabukten, 220 ha) pekats ut enligt Art- och habitatdirektivet och det 
andra (Lommaområdet, 248 ha) enligt Fågeldirektivet (Länsstyrelsen i 
Skåne, 2005d; Länsstyrelsen i Skåne 2019b). Båda områdena utgör främst 
marina området och en mindre landareal, dock fortsätter Lommaområdet en 
bit längre in på land.  
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Områdesbeskrivning 

Områdets landdel består främst av betespåverkade strandängar och det har 
skapats flacka gropar, så kallade skonor längs havsstranden. Dessa 
saltfläckar vattenfylls vid högvatten och utgör en mycket speciell miljö för 
växter och djur.  

Natura 2000-området är tätortsnära och har en mycket långgrund strand, 
med sandrevlar utanför den örtbevuxna strandlinjen. Vegetationen 
domineras av salta strandängar. I den beteskrävande och salttåliga floran 
finns t.ex. smal käringtand och paddfot. Även insektsfaunan är rik och 
varierad, och området hyser ett rikt och särpräglat fågelliv.   

De grunda bottenområdena i Lommabukten är mycket produktiva och artrika. 
Delar av bottnen är vegetationsfri men här finns även områden med ålgräs 
(bandtång), som är mycket betydelsefulla för vattenmiljön och djurlivet. 
Havsområdets maxdjup är 3 meter och har ett bottensediment som utgörs av 
sand med inslag av grus. De grunda sandbottnarna utgör viktiga lek- och 
yngelplatser för fisk. Havsområdets bottenvegetation samt småfisk, snäckor, 
små kräftdjur, musslor och andra bottendjur utgör viktiga födoresurser för 
fåglar. Sambanden mellan dessa grunda sandbottnar av växlande utseende, 
dess bottenfauna, fiskreproduktion och fågelliv är av stort ekologiskt intresse.   

Flora och fauna 

Lommaområdet består av naturtyperna; Sublittorala sandbankar (1110), ler- 
och sandbottnar som blottas vid lågvatten (1140), Estaurier (1130) till havs 
samt ler- och sandsediment med glasört och andra annueller (1310), Perenn 
vegetation på steniga stränder (1220), Annuell vegetation på driftvallar 
(1210), Ler-och sandsediment med glasört (1310) salta strandängar (1330) 
samt fuktängar med starr (6410) på land.  

Lommaområdet utgör en viktig häcknings- och rastlokal för många fågelarter. 
De långgrunda strandområdena med sina sandrevlar och strandängar 
erbjuder lämpliga häckningslokaler för t.ex. skärfläcka, gulärla, småtärna, 
fisktärna och sydlig kärrsnäppa. Vadarfåglar och andfåglar söker föda på 
områdets grundbottnar och är således i behov av en rik bottenfauna. Många 
fiskätande fågelarter som t.ex. fiskgjuse, salskrake, havsörn och tärnor är 
beroende av tillgången på småfisk i det grunda vattnet. Negativ inverkan på 
bottensubstratet samt fiskars lek- och uppväxtområden utgör alltså i sin tur 
ett hot mot områdets häckande och rastande fågelarter. Området är mycket 
viktigt också som rast- och övervintringsområde för framförallt många 
sjöfågel-, vadare och måsfågelarter.   

Bevarandemål och hot 

Det övergripande bevarandesyftet är att upprätthålla förekommande arter 
och naturtyper i gynnsam bevarandestatus inom den biogeografiska 
regionen. Olja och andra miljögifter anges som hot för båda områden. 
Utsläppt olja kan orsaka stora skador på fåglar, fiskar, bottenfauna och 
kustmiljöer, både direkt och indirekt. Även dispergeringsämnen kan skada 
havsmiljön. 
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5.7.3 Naturreservat, Salvikens strandängar (NVR-ID 2001524) 

Området består av betade strandängar och gräsmarker, samt en mindre 
damm. En lång havsstrandremsa i söder är ohävdad. Området växlar mellan 
torr och fuktig till blöt mark och är helt öppen. Botaniskt intressanta områden 
utgör de norra delarna som betas.   

Hela området har ett rikt fågelliv, både med avseende på häckande och 
rastande fåglar.  

5.7.4 Naturreservat, Löddeåns mynning (norra och södra) 
(NVR-ID 2001528 och 2001529) 

Ängs- och vassområdena vid Löddeåns mynning har en värdefull 
häckfågelfauna med bl.a. årta, skedand, brun kärrhök, vattenrall, tofsvipa, 
rödbena och skäggmes. Norr om ån häckar vissa år även skärfläcka, större 
strandpipare och småtärna.   

De flacka betade strandängarna innehåller salt- och sötvattenpåverkade 
fuktängar omväxlande med torrängsvegetation. Bladvassområdena söder 
om ån skapar tillsammans med betesmarkerna en variation som ger 
förutsättningar för den varierade fågelfaunan.  

5.7.5 Naturreservat Flädierev (NVR-ID 2049263) 

Flädierev är ett marint reservat i Lommabukten utanför Bjärred, bestående 
av 180 ha hav och utan landyta (Lomma kommun, 2018). Endast områdets 
nordöstra hörn gränsar mot land. Reservatet gränsar norrut mot Natura 
2000-området och naturreservatet Löddeåns mynning. 

Områdesbeskrivning 
Reservatet omfattat en ålgräsrik långgrund cirka 2 km ut från kusten till ett 
djup av cirka 9 m. Bottenmiljön består av en variation av ålgräsängar, 
vegetationsfria sandbottnar och algbeväxta blockiga bottnar, och omfattar 
Natura 2000-naturtyper i form av sublitorala sandbankar (1110), blottande 
ler- och sandbankar (1140) samt estuarier (1130). Utöver detta förekommer 
stora ytor med ålgräsängarna, vilket är en prioriterad och särskilt skyddsvärd 
biotop tack vare dess funktion som livsmiljöer för flertalet artgrupper.   

Flora och fauna 
Reservatets ålgräsängar har höga biologiska värden och utgör livsmiljöer i 
olika levnadsstadier för bland annat fisk och ryggradslösa djur. Exempelvis 
är hela Lommabukten ett viktigt rekryteringsområde för bland annat 
skrubbspätta, rödspätta, torsk och ål. Inventeringar visar också på en 
förekomst av flertalet andra kärlväxter, blötdjur, kräftdjur, fiskar med mera. 
Området är också viktigt för fågellivet under hela året, framförallt sjöfågel för 
rastning och övervintring. Vad gäller marina däggdjur förekommer både 
gråsäl, knubbsäl och tumlare, varav samtliga är upptagna på Art- och 
habitatdirektivets bilagor.  

Reservatssyfte och hot 
Reservatets syfte är övergripande att ”bevara områdets naturliga dynamik 
samt att skydda, vårda och utveckla dess värdefulla marina naturtyper samt 
biologiska mångfald”. Detta gäller både förekommande naturtyper och 
tillhörande biologiska mångfald. För att upprätthålla syftet ska reservatet 
skyddas från olika typer av störningar (specificerat i skötselplan som främst 
fysiska störningar, buller och visuella störningar).  
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5.7.6 Naturreservat Bjärred Saltsjöbad (NVR-ID 2049883) 

Det naturreservatet Bjärreds Saltsjöbad beslutades 2018 och utgör en 
sammanlagd areal på totalt 4,9 ha. Hela reservatet ligger på land och har 
ingen kust (Lomma Kommun, 2018). 

Områdesbeskrivning 
Reservatet består nästan helt av ädellövskog utanför våtmark samt flera 
andra sorters skog. Kusten i anslutning till reservatet används mycket för bad 
och friluftsliv.  
 
Flora och fauna 
I reservatet finns en 120 år gammal bokskog med ett tiotal jätteträd samt 
blommor som svalört och humleblomster. De gamla bokarnas håligheter 
erbjuder både skydd och boplatser till fåglar och fladdermöss. Området är 
rikt på fåglar och fladdermöss, och en stor råkkoloni finns i sydost. Andra 
fåglar som är lätta att se och höra är koltrast, svarthätta, blåmes och bofink. 
Även nötväckan trivs här, en fågel som annars är ovanlig i kommunen. 
Fladdermöss som förekommer i skogen är nordfladdermus, brun långöra, 
dvärgpipistrell och trollpipistrell. Den sällsynta tryfjärilen har hittats i området. 
Den behöver förutom ädellövskogen buskar som vildkaprifol, skogstry och 
björnbär för att hitta mat och uppväxtmiljö för fjärilslarverna. 

Reservatssyfte och hot  
Reservatets syfte är att bevara biologisk mångfald samt skydda, vårda och 
utveckla värdefulla naturmiljöer. Detta görs genom att bevara den kustnära 
ädellövskogen samt bevara och utveckla den biologiska mångfalden som är 
knuten till skogen, brynmiljöerna och eventuellt tillkommande ängsmark. 
Syftet är också att tillgodose friluftslivet. Områdets relativt tysta och ej 
ljusförorenade miljöer ska värnas. 

5.7.7 Naturreservat södra Lommabukten med Tågarps hed och 
Alnarps fälad (NVR-ID 2014124) 

Naturreservatet södra Lommabukten med Tågarps hed och Alnarp 
beslutades 2008 och utgör en sammanlagd areal på totalt 256,31 ha, varav 
202,6 ha är hav (Länsstyrelsen i Skåne, 2008). Området ingår också i Natura 
2000-områdena Lommaområdet och Lommabukten.  

Områdesbeskrivning 
Reservatet omfattar bland annat de grunda vattenområden ut till 3 meters 
djup samt strandängen som påverkas av regelbundna översvämningar av 
salt havsvatten. Eftersom havet är så långgrunt omfattar detta havet 2 km ut 
från strandkanten. Vegetationen på land präglas av både bete och 
saltvattenexponering vilket skapar förutsättningar för ett unikt djur- och 
växtliv. Delar av området har mycket lång hävdkontinuitet i form av bete, 
möjligen ända sedan bronsåldern, vilket också skapar förutsättningar för 
höga naturvärden och även utgör ett kulturhistoriskt värde.  
 
Flora och fauna 
Stränderna och de grunda vattenområdena är mycket attraktiva för 
födosökande fåglar som t ex skärfläcka, sydlig kärrsnäppa, fisktärna,  
silvertärna och småtärna samt de rödlistade arterna årta (tillfälligt), skedand 
och gulärla. Området är också mycket värdefullt för rastande  
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och övervintrande fåglar som gäss, änder, vadare och måsfåglar. På de 
låglänta strandängarna har en kombination av och långvarig beteshävd 
resulterat i en lågvuxen, gräsdominerad vegetation med många 
hävdgynnade och salttåliga arter. Arter som strandkrypa, glasört, saltört, 
strandaster, saltnarv, rödsvingel, krypven, revigt saltgräs, den rödlistade 
smala käringtanden och många fler förekommer. Insektfaunan är rik, med 
över 100 inventerade arter. Området är även potentiell lokal för den akut 
hotade grönfläckiga paddan, som tidigare har påträffats.  

Havsmiljöerna kännetecknas av stora grunda områden vilka är mycket 
produktiva och artrika. På de till stor del nakna sandbottnarna växer bestånd 
av ålgräs. Dessa ålgräsängar fungerar som skydd, lekplats och uppväxtplats 
för flera marina arter och har mycket stor betydelse för den biologiska 
mångfalden. Områdets bottenvegetation samt småfisk, snäckor, små 
kräftdjur, musslor och andra bottendjur utgör viktiga födoresurser för fåglar. 
Dikesmynningarna bildar estuarier där sött och salt vatten blandas, och 
området utgör en viktig uppväxtplats för plattfiskyngel. Rödlistade arter som 
ål och torsk förekommer i området.  
 
Reservatssyfte och hot  
Syftet med reservatet är att bevara och utveckla betesmarker och 
strandmark med lång hävdkontinuitet och tillhörande växt- och djurarter samt 
grunda havsområden. Områdets värden för allmänhetens naturupplevelse, 
friluftsliv, pedagogisk verksamhet samt höga kulturhistoriska värden ska 
likaså bevaras och utvecklas. Stora delar av faunan är känslig för störningar i 
markanvändningen, då framförallt upphörd hävd. Faktorer som negativt 
påverkar grunda havsmiljön (revlar, ålgräsängar och estuarier) skulle 
medföra stor skada för områdets marina värden.  

5.7.8 Naturreservat Strandhusets revlar (NVR-ID 2049264) 

Det kommunala marina naturreservatet Strandhusens revlar beslutades 
2019 och utgör en sammanlagd areal på totalt 345,2 ha, därav 344,9 ha är 
hav (Lomma kommun, 2018). Området gränsar i öst mot kusten och i sydost 
gränsar området mot naturreservatet Södra Lommabukten med Tågarps hed 
och Alnarp. 

Områdesbeskrivning 
Strandhusens revlar är ett marint naturreservat och innefattar ingen landyta. 
Inom reservatet dominerar blockiga bottnar men dessa blandas med 
mjukbottnar mer eller mindre över hela reservatet. Medeldjupet i reservatet 
är 4,2 m med en sträckning från strandlinjen ned till 8,4 m. Södra 
Lommabukten är särskilt viktigt för kust- och sjöfågellivet, och ett prioriterat 
bevarandevärde för Strandhusens revlar är dess blottade sandrevlarna och 
de stora mängder kust- och sjöfåglar som rastar bland dem.  
 
Flora och fauna 
Reservatets ålgräsängar, sandrevlar och grunda vattenområden har höga 
biologiska värden och utgör livsmiljöer i olika levnadsstadier för en rik 
bottenlevande flora och fauna, för bland annat fisk och ryggradslösa djur. 
Exempelvis är hela Lommabukten ett viktigt rekryteringsområde för bland 
annat skrubbspätta, rödspätta, torsk och ål. Inventeringar visar också på en 
förekomst av flertalet andra kärlväxter, blötdjur, kräftdjur, fiskar med mera. 
Området är också viktigt för fågellivet under hela året, framförallt rastande 
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flyttfåglar och övervintrande och häckande sjöfåglar. Vad gäller marina 
däggdjur förekommer både gråsäl, knubbsäl och tumlare, varav samtliga är 
upptagna på Art- och habitatdirektivets bilagor. 
 
Reservatssyfte och hot  
Syftet med naturreservatet är att bevara områdets naturliga dynamik samt 
skydda, vårda och utveckla dess värdefulla marina naturmiljöer och dess 
biologiska mångfald. Det grunda havsområdet med dess mjukbottnar, revlar 
och ålgräs-/sjögräsängar ska bevaras och områdets förutsättningar som 
uppväxt-, levnads- och/eller födosöksmiljö för fåglar, ryggradslösa djur, fisk, 
och däggdjur ska tryggas. För att reservatsområdets bevarandevärden ska 
kunna upprätthållas och utvecklas är det viktigt att området i så stor 
utsträckning som möjligt skyddas från olika former av störningar. Fysiska 
störningar samt buller och visuella störningar (huvudsakligen i form av 
friluftsaktiviteter) kan påverka områdets bevarandevärden negativt. 
Verksamheter som medför dessa typer av störningar utgör ett hot mot 
områdets rika biologiska mångfald.  

5.7.9 Naturreservat Alkärret i Haboljung (NVR-ID 2043708) 

Kommunfullmäktige i Lomma kommun beslutade om bildandet av 
Naturreservatet Alkärret i Haboljung 2015. Total area på 9,1 ha (Lomma 
kommun, 2015). 

Områdesbeskrivning 
Naturreservatet Alkärret i Haboljung är beläget cirka 1 km norr om Lommas 
tätort. Området är en blandning av busksnår, dungar, ängar samt blötare 
partier med både tätbevuxen alskog och öppen vattenspegel. Reservatet har 
höga naturvärden och då området är starkt påverkat av näringsämnen 
behövs skötselinsatser för att bibehålla dem. 

Reservatet når inte ända ner till havet. 

Flora och fauna 
Naturreservatets mest karaktäristiska naturtyp är alkärr men det finns även 
naturtyper så som sumpalskog, sumpkärr samt frisk- och strandängar. I 
området trivs groddjuren vanlig groda, åkergroda och vanlig padda. 

Det är ett mycket artrikt område med bland annat 221 arter kärlväxter och 49 
arter buskar och träd. Exempel på rödlistade arter inom reservatet är alm, 
asp, naverlönn, paddfot (Asperugo prcumbens), piggtistel bol och bolmört. 

Reservatssyfte och hot 
Syftet med naturreservatet är ”att bevara och utveckla ett naturområde av 
stort värde för biologisk mångfald”. Naturreservatet ska även ”långsiktigt 

upprätta gynnsamma förhållanden för de arter och habitat som förekommer 
inom området” och ”områdets varierande miljö ska upprätthållas och 
utvecklas”. 

5.7.10 Naturreservat Kustdammarna (NVR-ID 2052861) 

Kommunfullmäktige i Lomma kommun beslutade om bildandet av 
Naturreservatet Kustdammarna 2020. Total area på 20,69 ha (Lomma 
kommun, 2020). 

Page 253 of 301



 
 

 
10324377 •  Påverkan skyddade områden vid olycka  | 43   

 

Områdesbeskrivning 
Naturreservatet Kustdammarna ligger mellan Lomma och Haboljung och 
består till störst del av två stora sötvattendammar, Tre- och 
Fyrkantsdammen. Området nyttjas som rekreationsområde med två 
vandringsleder, Strandspråket och Skåneleden, som går igenom området. 

Dammarna ligger nära kusten. Trekantsdammens har ett nödavlopp i östra 
delen samt en ett dagvattenutlopp med oljeavskiljare som går ut i 
Fyrkantsdammen. Fyrkantsdammen har i sin tur en pump som håller 
vattenytan någon meter under naturlig nivå, främst för att skydda närliggande 
Södra Västkustvägen samt strandremsan mellan dammen och havet. Men 
vid högt vattenstånd kan havsvatten nå Fyrkantsdammen. 

Reservatet når inte ända ner till havet. 

Flora och fauna 
Naturreservatet består av naturtyperna småvatten, limnisk strand, sandmiljö 
samt skog och träd. Trekant- och fyrkantdammarnas har något grumligt 
vatten med gles växtlighet. Vegetationen i området består av vasspartier och 
områden med gräs och örter längs med slänterna ner mot dammarna samt 
lövskog vid vissa strandkanter. 

Biologiska bevarandevärden är de två dammarna, de lockar till sig många 
rastande sjöfåglar. De utgör även viktiga jaktmarker för både fåglar och 
fladdermöss. Utpekad vegetation är ”den strandnära högre vegetationen och 
trädrader har en läbildande funktion”, ”de vassbälten och som finns i området 
är viktiga för många häckande fåglar” samt ”områden med blottad sand är 
viktiga för rödlistade kärlväxter”. 

Reservatssyfte och hot 
Syftet med naturreservatet är att ”bevara biologisk mångfald samt skydda, 

vårda och utveckla värdefulla naturmiljöer. Syftet är även ”att utan att 
äventyra biologisk mångfald tillgodose behov av områden för friluftsliv”. 

5.7.11 Naturreservat Öresundsparken (NVR ID: 2047838) 

Kommunfullmäktige i Lomma kommun beslutade om bildandet av 
Naturreservatet Öresundsparken 2017. Total area på 8,51 ha (Lomma 
kommun, 2017). 

Områdesbeskrivning 
Naturreservatet är beläget i närheten av Lomma och utnyttjas idag främst 
som rekreationsområde och för friluftsliv. Området består av strand med 
naturlig utformning samt öppna gräsmarker med dungar av buskar och träd. 
Med sina träddungar utgör Öresundsparken ett landmärke ifrån 
Lommabukten och den heterogena naturen med utblickar över havet utgör 
ett viktigt inslag i södra entrén till Lomma tätort. 
 
Flora och fauna 
Vegetationen i området är artrik och består av bland annat 
havstrandsvegetation, gräsmarker samt buskage och partier med äldre träd. 
En trädridå löper parallellt med stranden och utgör en viktig struktur för den 
biologiska mångfalden inom naturreservatet. Trädridån skapar lämiljöer som 
gynnar många insekter och därmed även fåglar och fladdermöss. 
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Prioriterade element är havsstrandens vegetation och tångvallar, ridån av 
träd och buskar, brynmiljöer, artrika torrängar och den uppvuxna bokskogen. 
 
Reservatssyfte och hot 
Syftet med naturreservatet är ”att bevara biologisk mångfald samt skydda, 
vårda och utveckla värdefulla naturmiljöer. Den biologiska mångfalden som 
är knuten till havstrandsvegetationen, skogsdungarna, gräsmarkerna samt 
eventuellt tillkommande våtmark ska bevaras och utvecklas. Syftet är också 
att utan äventyra biologisk mångfald tillgodose behov av områden för 
friluftsliv. Områdets relativt tysta och ej ljusförorenade miljöer ska värnas”. 

Utpekade hot för området är föryngringsbrist av trädbestånden, igenväxning 
och invasiva arter. 

5.7.12 Samlad bedömning, Lommabukten  

Liksom för Lundåkrabukten hyser även Lommabukten stora naturvärden och 
ett utsläpp av olja bedöms medföra betydande negativa effekter för områdets 
fågelliv, bottenfauna och fiskreproduktion. I skötselplanen för naturreservatet 
(Lomma kommun, 2018) anges att hela Lommabukten lider av ett ”högt 
kumulativt antropogent miljöpåverkantryck”. Ett påslag av olja bedöms ge 
negativa effekter, framförallt för områdets kustnära fågelfauna och kustens 
känsliga strandängar. Effekterna bedöms dock mildras av den avdunstning 
som sker under det första dygnet vid ett utsläpp av gasoljor. Övriga 
naturvärden på land, exempelvis lövskogar, bedöms inte påverkas negativt 
av ett oljespill.  

Lommabukten ligger söder om Helsingborg vilket gör att sannolikheten för att 
olja från Helsingborg ska kunna nå området minskar, då den dominerande 
vattenströmmen genom Öresund är nordlig. Därtill ligger området så pass 
långt söder om Helsingborg att det bedöms ta så pass lång tid för oljan att nå 
till området att oljemängden i vattnet begränsats betydligt, då en stor del av 
gasoljorna avdunstar redan under det första dygnet efter ett utsläpp.   

5.8 SÖDER OM MALMÖ 

5.8.1 Natura 2000 Falsterbo-Foteviken (SE0430002) 

Natura 2000 Falsterbo-Foteviken är utpekat som Natura 2000 enligt 
Fågeldirektivet sedan 1996. Befintlig bevarandeplan fastställdes och 
kungjordes av Länsstyrelsen 2018. Området omfattar totalt 43 327 hektar 
och gränsar till eller överlappar med flera skyddade strand- och 
havsområden i tre kommuner, Malmö stad samt Vellinge och Trelleborg. 
(Länsstyrelsen i Skåne, 2018a).  

Områdesbeskrivning 

Natura 2000-området Falsterbo-Foteviken utgörs av Sveriges och 
Skandinaviens syd-västligaste havsområde samt stränderna längs med 
kusten. Området breder ut sig från territorialvattengränsen mot Danmark och 
in över kusten från Klagshamnsudde i Malmö stad, runt Falsterbohalvön till 
Fredshög vid Vellinge kommuns sydöstra gräns.  
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Natura 2000-området är ett sandvandringslandskap med höga biologiska 
och geovetenskapliga värden. Områdets grunda och högproduktiva 
undervattenslandskap består av sandrevlar, sjögräsängar samt 
musselbankar. Detta landskap ger förutsättningarna för områdets höga värde 
för sjöfågel. Kusten inom Natura 2000-området karakteriseras av långa vita 
sandstränder, låglänta hävdade strandängar med inslag av marskland, olika 
typer av sanddyner och dynvåtmarker som är av stor vikt för häckande och 
rastade fåglar. 
 
Flora och fauna 

De hävdade, flacka strandängarna i kombination med den långgrunda 
sandstranden i Natura 2000-området hyser en värdefull häckfågelfauna, och 
tjänar som rast- och övervintringslokal för ett flertal arter. Många arter havs- 
och vadarfåglar ligger till grund för skyddet., varav flera har bedömts ha icke 
fullgod bevarandestatus inom området.  
 

Bevarandemål och hot 

Det övergripande bevarandesyftet för området är att bevara eller återställa 
ett gynnsamt tillstånd för de fåglar som utgjort grund för utpekande av 
området, genom bevarande av fåglarnas livsmiljöer. Av de hot mot 
bevarandemålet som anges bland annat ”Oljeutsläpp eller läckage av andra 
förorenande ämnen i samband med olyckor men även operationella utsläpp 
kan orsaka direkta skador på fåglar likväl som långsiktiga, indirekta skador 
genom påverkan på för fåglarna viktiga födoresurser som till exempel 
blåmusslor”. Även dispergeringsmedel har skadlig inverkan på marina arter.  

5.8.2 Natura 2000 Falsterbo skjutfält (SE0430111) 

Falsterbo skjutfält är utpekat som Natura 2000 enligt Art- och 
habitatsdirektivet sedan 2004. Befintlig bevarandeplan fastställdes och 
kungjordes av Länsstyrelsen 2018. Området omfattar totalt 66,4 hektar 
(Länsstyrelsen i Skåne, 2017b). 

Områdesbeskrivning 

Falsterbo skjutfält är beläggen på Falsterbohalvön, ett sandigt revelsystem, 
uppbyggt runt moränkärnor, med sandstränder, sanddyner, strandängar och 
hedmarker. Flera av naturtyperna är kulturskapande och upprätthålls genom 
bete.  

Hela Falsterbohalvön är världskänd som flyttfågellokal och längs kusten på 
Falsterbo skjutfält kan ett enormt flyttfågelsträck bevittnas under sensommar 
och tidig höst. En liten del av Falsterbobukten ingår i detta Natura 2000-
område, där bottnen utgörs av sand och saknar vegetation. Den nordöstra 
delen av området är bevuxen med björkskog, som angränsar till Skanörs 
ljung, med sin karaktäristiska klockljunghed. 

Flora och fauna 

Natura 2000-område består av 13 olika naturtyper, av dem är 1150 kustnära 
laguner, 2130 permanenta kustnära sanddyner med örtvegetation (grå 
dyner), 2140 urkalkade permanenta sanddyner med kråkbär, 6230 artrika 
stagg-gräsmarker på silikatsubstrat samt 6270 artrika torra-friska 
låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ prioriterade naturtyper enligt 
Natura 2000. 
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Bevarandemål och hot 

För Falsterbo skjutfält är det överordnade syftet att bevara eller återställa ett 
gynnsamt tillstånd för de naturtyper som ligger till grund för utpekandet av 
området. För varje art anges i bevarandeplanen också artspecifika mål, som 
dock inte listas i detta dokument. Av de hot mot bevarandemålet som anges 
bland annat ” Oljeutsläpp till havs” och ”Vattenkvaliteten påverkas av olje- 
och kemikalieutsläpp, vilket utgör ett direkt hot mot områdets flora- och 
fauna. Vattenkvalitén, i sin tur påverkar alla kustnära habitat” 

5.8.3 Natura 2000 Falsterbohalvön (SE0430095) 

Området antogs enligt Art- och Habitatdirektivet år 2004 och är även utpekat 
SAC-område sedan 2011. Området omfattar totalt 42 345 ha. Utöver detta 
utgör området ett så kallat Helcom MPA område, vilket innebär att det ingår i 
Helcom-nätverket av värdefulla kust- och havsmiljöer som Sverige genom 
internationella konventioner åtagit sig att skydda. Bevarandeplanen utgörs 
således även en förvaltningsplan för Helcom MPA-området Falsterbo 
Peninsula with Måkläppen (ID 111) (Länsstyrelsen i Skåne, 2018b).  

Områdesbeskrivning 
Falsterbohalvön utgörs av ett unikt sandvandringslandskap med en 
kontinuerligt föränderlig dynamik av strand- och undervattensprocesser. 
Dynamiken medför att revlar och sanddyner hela tiden nybildas och 
omformas av strömmar, vågor och vind och konstant nyskapar livsmiljöer. 
Denna naturliga dynamik är mycket skyddsvärd och ska bevaras. De marina 
delarna av område kännetecknas av bland annat långgrunda exponerade 
och skyddade sandområden, rev med musslor och fleråriga alger samt av 
laguner. Landområdena utgörs av driftvallar, sanddyner, låglänta 
strandängar och andra gräsmarker samt en ljunghed med lång 
hävdkontinuitet. Samlat är Natura 2000-området av stor betydelse för 
konnektivitet mellan Östersjön och västerhavet. 

Flora och fauna 

Den unika dynamiken i kustområdet, hävdkontinuitet på land och mosaiken 
av naturtyper ger förutsättningar för en hög biologisk mångfald. 
Ängsmarkerna på land utgör häckningslokaler för många olika fågelarter och 
är även viktiga lokaler för bland annat grönfläckig padda och strandpadda. 
De högproduktiva marina grunda bottnarna gör att området har stor 
betydelse som uppväxt- och födosökslokal för även fisk och marina däggdjur, 
exempelvis plattfisk, ål, säl och tumlare. Vissa delar av området har också 
hög täthet av bottenfauna. Den marina floran präglas av den norrgående 
ström som transporterar överskott av sötvatten ut från Östersjön. Den 
varierande salthalten har också stor inverkan på artsammansättningen. På 
grund av grunt vatten och gott siktdjup utgör den fotiska zonen stora delar av 
havsbottnen, vilket bidrar till höga naturvärden.   

Utpekade Natura 2000-naturtyper inkluderar 18 olika naturtyper varav de 
största arealerna utgörs av 1110 Sandbankar (40 230 ha), 1140 Blottade ler- 
och sandbottnar (681 ha), 1330 Salta strandängar (285 ha), 1150 Laguner 
(243 ha) och 1170 Rev (203 ha). Områdets prioriterade naturtyper är 1150 
Laguner, 2130 Grå dyner, 2140 Risdyner och 6230 Stagg-gräsmarker. 
Utpekade Natura 2000-arter i området är gråsäl, knubbsäl, tumlare, 
barbastell, bredkantad dykare, dvärglåsbräken, större vattensalamander och 
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citronfläckad kärrtrollslända. Falsterbohalvön med omgivande havsområde 
är också av internationell betydelse för fågellivet och utgör rast-, häcknings-, 
och övervintringslokal för ett stort antal fågelarter.  

Bevarandemål och hot 
Det övergripande syftet med Natura 2000-området Falsterbohalvön är att 
”bevara och upprätthålla ett unikt sandvandringsområde med en bibehållen 
naturlig dynamisk geomorfologi och dess tillhörande marina och terrestra 
flora och fauna”. Specifika marina bevarandemål inkluderar bland annat att 
”vattenkvaliteten ska ha minst god status inom området. Den antropogena 
belastningen i form av utsläpp och läckage av övergödande näringsämnen 
eller kemikalier ska vara i koncentrationer som inte resulterar i negativa 
direkta eller indirekta effekter på arter och funktioner i naturtyperna. 
Syrgashalten ska vara god.” Utöver detta finns fler specifika bevarandemål 
för naturtyper och arter samt gemensamma bevarandemål för området som 
helhet.  

Flera hot mot bevarandeplan anges, varav ett hot är föroreningar och 
utsläpp. Föroreningar skulle kunna tillföras området i form av till exempel 
utsläpp av olja och kemikalier från bland annat punktkällor på land och att de 
kan ha stor negativ inverkan på växt- och djurliv. Utsläpp av olja kan orsaka 
stora akuta skador på områdets flora och fauna.  

5.8.4 Natura 2000 Tygelsjö-Gessie (SE0430149) 

Natura 2000-området Tygelsjö-Gessie är utpekat enligt Art- och 
habitatdirektivet som SCI-område sedan 2004 och som SAC-område sedan 
2011. Den sammanlagda arealen är 1 159,4 ha. Området gränsar till flera 
Natura 2000-områden: Falsterbohalvön och -Vellinge ängar samt Falsterbo-
Foteviksområdet (Länsstyrelsen i Skåne, 2014c). 

Områdesbeskrivning 

Området består av ett grunt havsområde med angränsande låglänta, 
strandängar och vassområden närmast kusten (Länsstyrelsen i Skåne, 
2014c). Strandängarna har en lång beteskontinuitet och utan högre 
vegetation. Ängarna har inslag av marskland och skonor. Den rika floran 
präglas av det saltvatten som översvämmar området vid högvatten. Två 
större bäckar, Tygelsjöbäcken och Gessiebäcken, mynnar ut i havet inom 
området och det finns flera diken. Strandängens jordlager innehåller ganska 
mycket finjord vilket ger den en god vattenhållande förmåga. Ängarna ingår i 
ett större sammanhängande område med väl hävdade öppna strandmarker 
och är därmed del av en viktig spridningskorridor (Länsstyrelsen i Skåne, 
2014c). 

Havsområdet är långgrunt och blottläggs under lågvattenperioder. Detta 
tillsammans med den varierande salthalten har stor inverkan på artsamhället. 
Bottnarna domineras av mjukbotten med och utan makrovegetation, bland 
annat ålgräs, och har hög primärproduktion. Havsbottnen består av en 
mosaik av sandiga och dyiga områden. Bottenfauna förekommer bitvis i hög 
täthet liksom mindre arter av fisk. Moränblock på havsbottnen hyser 
populationer av blåstång (Länsstyrelsen i Skåne, 2014c).  

Flora och fauna 

Marina naturtyper i området är 1110 Sandbankar (590 ha), 1140 Blottade ler- 
och sandbottnar (312 ha) och 1170 Rev (4 ha). Terrestra naturtyper utgörs 
av 1330 Salta strandängar (68 ha), 1210 driftvallar (3 ha) och 1310 
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Glasörtstränder (3,1 ha). Strandängarna, som utgör den största landarealen, 
är mycket artrika med bland annat arterna blå iris, ormax, pipstäkra, marrisp, 
strandnål och sumpgentiana. De blottade sand- och lerbottnarna bland annat 
är mycket värdefulla för fågellivet, som födosöksområde och rastplats för 
vadarfåglar. Fågellivet beskrivs i större utsträckning i bevarandeplaner för 
angränsande Natura 2000-områden enligt Fågeldirektivet. Även 
moränblocken är viktiga rastplatser vid lågvatten då de syns ovan ytan 
(Länsstyrelsen i Skåne, 2014c). 

Det ingående havsområdet är grunt och produktivt och nyttjas som livsmiljö 
av bland annat ål och yngel av plattfisk. Sandbankarna med ålgäs utgör 
livsmiljö och yngelmiljöer för den akut utrotningshotade ålen och andra 
fiskarter. Tygelsjö-Gessie ingår i och utgör en viktig del i en 
spridningskorridor för bland annat groddjur så som grönfläckig padda 
(Länsstyrelsen i Skåne, 2014c). 

Bevarandemål och hot 

Det gemensamma bevarandemålet för förekommande naturtyper är bland 
annat att exploatering och antropogen påverkan inte ska inverka negativt på 
viktiga processer, funktioner, strukturer samt karakteristiska- och typiska 
arter. Utöver detta finns specifika terrestra och marina bevarandemål, varav 
ett anger att ”vattenkvaliteten ska ha minst god status inom området. Den 

antropogena belastningen i form av utsläpp och läckage av övergödande 
näringsämnen eller kemikalier ska vara i koncentrationer som inte resulterar i 
negativa direkta eller indirekta effekter på arter och funktioner i naturtyperna” 

(Länsstyrelsen i Skåne, 2014c). 

Ett hot mot att uppnå bevarandemålen är utsläpp av kemikalier, exempelvis 
bekämpningsmedel från omkringliggande åkrar och även olje- och 
kemikalieutsläpp i vattenmiljöer, vilka kan ha stor negativ inverkan liksom 
båtbottenfärger (Länsstyrelsen i Skåne, 2014c). 

5.8.5 Natura 2000 Vellinge ängar (SE0430150) 

Natura 2000-område Vellinge ängar utgör totalt 395,1 ha och pekades ut 
som SCI-område år 2004 och som SAC-område år 2011 (Länsstyrelsen i 
Skåne, 2018d). Området angränsar till flera andra Natura 2000-områden och 
skyddade område kring Falsterbohalvön. 

Områdesbeskrivning 

Natura 2000-området utgörs av ett grunt havsområde och låglänt 
strandområde, som är en del av ett större sammanhängande område med 
bland annat strandängar och därmed del av ett viktigt spridningsstråk. 
Ängarna har lång beteskontinuitet även om hävden delvis upphört. Flera 
öppna diken och mindre bäckar flyter genom strandmarken. 

Havsområdet är långgrunt där stora delar av havsbottnen är blottlagd under 
perioder med lågvatten, vilket tillsammans med den varierande salthalten har 
stor inverkan på djur- och växtlivet. Bottnarna domineras av mjukbotten med 
och utan makrovegetation, med bland annat förekommande ålgräsängar.  

Flora och fauna 

För området utpekade naturtyper är 1140 Blottade ler- och sandbottnar (98 
ha), 1150 Laguner (94 ha), 1310 Glasörtsängar (0,4 ha) och 1330 Salta 
strandängar (157,8 ha). 
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Vellinge ängar har höga botaniska värden och floran är mycket representativt 
för betade strandängar, med arter som bland annat busktörne, dikesskräppa, 
praktnejlika och ormax, Här finns också populationen av den sällsynta 
grönfläckiga paddan. Fågellivet är mycket rikt och varierat, till stor del 
beroende på dess grunda havsområdet som är en viktig lokal för rastning 
och födosök för exempelvis vadarfåglar. Områdets fågelarter beskrivs mer 
ingående i bevarandeplanerna för angränsande Natura 2000-områdena 
Falsterbohalvön och Falsterbo-Foteviken.  

Det ingående havsområdet är grunt och produktivt och nyttjas som livsmiljö 
av bland annat ål och yngel av plattfisk. Bottenfauna förekommer i 
varierande täthet, liksom yngel av framförallt plattfisk. Områden med ålgräs 
utgör livsmiljö för den akut utrotningshotade ålen men även av mer limniska 
arter som abborre och gädda. 

Bevarandemål och hot 

Gemensamma bevarandemål för förekommande naturtyper är exempelvis 
att mänskliga aktiviteter inte ska inverka negativt på viktiga processer, 
funktioner, strukturer samt på karakteristiska och typiska arter. Utöver detta 
finns specifika terrestra och marina bevarandemål, vilka bland annat anger 
att ”vattenkvaliteten ska ha minst god status inom området. Den antropogena 
belastningen i form av utsläpp och läckage av övergödande näringsämnen 
eller kemikalier ska vara i koncentrationer som inte resulterar i negativa 
direkta eller indirekta effekter på arter och funktioner i naturtyperna”. Ett av 

hoten mot bevarandemålen anges vara utsläpp av kemikalier, bland annat 
bekämpningsmedel från omkringliggande åkrar men även olje- och 
kemikalieutsläpp i vattenmiljöer kan ha stor negativ inverkan liksom 
båtbottenfärger. 

5.8.6 Naturreservat Bunkeflo strandängar (NVR-ID 2013527) 

Det kommunala naturreservatet Bunkeflo strandängar beslutades 2007 och 
utgör en sammanlagd areal på 689 ha, varav havsmiljöer utgör 497 ha 
(Länsstyrelsen i Skåne, 2007).  

Områdesbeskrivning 
Området omfattar bland annat de grunda vattenområdena till ett djup på 3 m 
samt den ovanliga typ av strandäng som utgör Bunkeflo strandängar. 
Eftersom havet är så långgrunt betyder det att naturreservatet omfattar havet 
2 km ut från strandkanten (Länsstyrelsen i Skåne, 2021a). Vegetationen på 
land formas av både bete och saltvattenexponering vilket präglas växt- och 
djursamhället. Delar av området har mycket lång hävdkontinuitet i form av 
bete eller slåtter, möjligen ända sedan bronsåldern, vilket också skapar 
förutsättningar för höga naturvärden och utgör även ett kulturhistoriskt värde.  

Flora och fauna 
Strandängarna har stor internationell betydelse som rast- och 
övervintringslokaler för flyttfåglar, då framförallt vadare, gäss och änder. Här 
finns även gott om häckande fåglar. Strandbetesmarkerna har lång 
hävdkontinuitet och växtsamhället hyser flera hänsynskrävande arter, så 
som dansk iris, engelsk skörbjuddsört, strandkrypa, glasört, saltört, 
strandaster, strandmalört och många fler. Uppskattningsvis förekommer cirka 
300 olika växtarter (Länsstyrelsen i Skåne, 2021a). Kalkgynnade mossor 
indikerar också gynnsamma markförhållanden. Här förekommer även flera 
sällsynta fjärilsarter, som lägger ägg i strandängsvegetationen. Grunda 
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vattensamlingar ger livsmiljöer för groddjur. I bäcken vid Strandhem har öring 
påträffats. Havsmiljöerna kännetecknas av stora grunda området med 
heltäckande undervattensvegetation, bland annat ålgräs och växtplankton. 
Ålgräsängarna fungerar som skydd, lekplats och uppväxtplats för flera 
marina arter och har mycket stor betydelse för den biologiska mångfalden. 

Syfte  
Syftet med reservatet är att bevara och utveckla strandbetesmarker med 
lång hävdkontinuitet och tillhörande växt- och djurarter samt våtmarker och 
grunda havsområden. Områdets värden för allmänhetens naturupplevelse, 
friluftsliv, pedagogisk verksamhet samt höga kulturhistoriska värden ska 
likaså bevaras och utvecklas. Stora delar av faunan är känslig för störningar i 
markanvändningen, då framförallt upphörd hävd. Faktorer som negativt 
påverkar ålgräsängarna skulle medföra stor skada för områdets marina 
värden.  

5.8.7 Naturreservat Klagshamnsudden (NVR-ID 2051721) 

Klaghamnsudden bildades år 2019 och har en areal på 132 ha, varav knapp 
1 ha hav (Malmö Stad, 2019). Området överlappar till viss del söderut med 
Natura 2000-området Falsterbo-Foteviken.  

Områdesbeskrivning 
Naturreservatet är en konstgjord halvö, ca 2 km lång och 700 m bred som är 
beläget i Malmö kommun, cirka 10 km sydväst om Malmö centrum, och är ett 
populärt rekreationsområde. Klagshamnsudde består av rester från 
kalkbrytningen och cementtillverkningen som var aktiv i området runt förra 
sekelskiftet. De två före detta kalkbrott har fyllts och två dammar har skapats 
i dem. Det kustnära läget och den kalkrika miljön bidrar till ett varierat 
landskap med speciella blommor och ett rikt fågelliv. På Klagshamnsudden 
finns sedan 1974 Klaghamns reningverk som tar emot avloppsvatten ifrån 
cirka 70 000 pe ifrån de södra delarna av Malmö. Samexistensen av 
reningsverket och naturreservatet bedömer Malmö stad bedömer som möjligt 
och nödvändigt (Malmö stad, 2019a).  

Tack vare denna variationsrikedom av terrestra naturtyper i kombination med 
en kalkrik markmiljö har reservatet höga biologiska värden, men reservatet 
inkluderar även en mindre yta bestående av hav och havsstrand. Den 
naturliga havsstranden består delvis av naturlig strand och delvis av 
vågbrytare, förstärkande utfyllnad av grus och sten samt strandskoning.  

Flora och fauna 
Utpekade biotoper inom naturreservatet är ängsmark, träd- och buskklädd 
ängsmark, sandar, fuktäng, våtmark, alvarliknande ruderatmark, 
ruderatmark, lövskogsmark, buskmark, tallbestånd, damm, vassområde, sjö, 
hav, strandskoning, havsstrand och strandkoning, ruderat (Malmö stad, 
2019a). Det finns mängd skyddsvärda arter i reservatet med drygt 210 
observerade rödlistade arter. Området är artrikt med fin mossflora, 
fågelfauna, över 560 kärlväxter, flertalet däggdjur, sex olika fladdermusarter 
samt god grod- och kräldjursfauna (Malmö stad, 2019a). Fågelfaunan har 
främst anknytning till de två kalkbrottsjöarna och här förekommer bland 
annat smådopping, skäggdopping och gråhakedopping tillsammans med runt 
200 andra fågelarter. Även den sällsynta grönfläckiga paddan förekommer 
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här. Likaså finns en artrik flora med flera sällsynta arter, bland annat flertalet 
orkidéer samt hedblomster.  

Syfte 

Hot för alla naturmiljöer är markexploatering, invasiva arter, terrängkörning 
och klimatförändringar. För öppna marker är det största hotet mot 
naturvärdena igenväxning. Översvämningar av kalkbrottsjön är ett hot mot 
busk- och trädrika miljöer (Malmö stad, 2019a). 

5.8.8 Naturreservat Foteviksområdet (NRV-ID 2027150) 

Naturreservat Foteviksområdet bildades 2011 och har en sammanlagda 
areal av 2646 ha, därav en stor del är hav (1931 ha). Området överlappar till 
stor del med Natura 2000-områden Tygelsjö-Gessie, Falsterbo-
Foteviksområdet, Falsterbohalvön och Vellinge Ängar.   

Områdesbeskrivning 
Foteviksområdets norra del är beläget cirka en mil sydvästSydväst om 
centrala Malmö och sträcker sig en mil söderut längs kusten upp till nästan 4 
km ut från kusten. Stora delar av reservatet utgörs av ett grunt havsområde 
(<3 m) mellan moränryggen, och närmast kusten angränsar låglänta, 
strandängar och vassområden. Strandängarna har en lång beteskontinuitet 
och är utan högre vegetation.  

Flora och fauna 
I de grunda havsbottnarna ligger havsborstmaskar och musslor, medan 
ålgräsängarna förekommer på ett par meters vattendjup i havet. Hela bukten 
är en viktig miljö för fiskyngel, speciellt för plattfiskar som skrubbskädda och 
rödspätta. Strandängarna kring Foteviken är Sveriges viktigaste lokal för den 
mycket ovanliga sydliga kärrsnäppan. Här lever också de sällsynta 
groddjuren grönfläckig padda och strandpadda. I vassområden kan man hitta 
vitt stråfly och krisslor. Området har tillträdesförbud under delar eller stora 
delar av året för att skydda fågel och säl.  

Reservatssyfte och hot 
Reservatets syfte inkluderar att ”långsiktigt bevara natur-, kultur- och 
geomorfologiska värden i områdets marina miljöer samt i de sista resterna av 
utmark i ett odlingslandskap med mycket lång hävdkontinuitet” och ”bevara, 
skapa och restaurera stora sammanhängande, öppna och väl hävdade 
strandmarker med vattensamlingar av ornitologiska och botaniska skäl och 
för att gynna groddjur”. Syftet är även att ”trygga områdets förutsättningar 
som uppväxtmiljö, skydd och som livsmiljö för fisk” och ”anpassa områdets 
tillgänglighet för rekreation och rörligt friluftsliv så att skador på natur- och 
kulturvärden inte uppstår” Samt ”bibehålla fågelarter (speciellt vadarfåglar 
och andra kustfåglar) i livskraftiga populationer och särskilda åtgärder vidtas 
för fågelarter i enlighet med fågeldirektivet” och ska ”långsiktigt bevara och 
utveckla biotoper som utgör en livsmiljö för nationellt rödlistade växt- och 
djurarter, framförallt sydlig kärrsnäppa, grönfläckig padda, vitt stråfly, krisslor 
och strandpadda”. 

Ett av hoten mot bevarandemålen anges vara utsläpp av kemikalier, bland 
annat bekämpningsmedel från omkringliggande åkrar men även olje- och 
kemikalieutsläpp i vattenmiljöer kan ha stor negativ inverkan liksom 
båtbottenfärger. 
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5.8.9 Naturreservat Falsterbohalvöns havsområde (NVR-ID: 
2001812) 

Länsstyrelsen i Skåne beslutade om bildning av naturreservatet 
Falsterbohalvöns havsområde 1992 och dess områdesavgränsning 
uppdaterades 2011 (i Skåne, 2011a). Reservatet har en sammanlagd areal 
på totalt 40 499,5 ha, var av 40 377,3 ha är till havs.  

Falsterbohalvöns havsområde innehåller fem mindre naturreservat på 
Falsterbohalvöns norra och västra sida; Flommen (NVR-ID 2001804), 
Skanör Höll (NVR-ID 2001802), Norra Ljunghusen (NVR-ID 2001803), 
Måkläppen (NVR-ID 2001815) och Skanörs ljung (NVR-ID 2001808). Dessa 
mindre reservat beskrivs inte som enskilda avsnitt i denna rapport, då de helt 
omfattas av Falsterbohalöns havsområde. 

Områdesbeskrivning 
Området omringar hela Falsterbohalvön på alla sidor, vilket betyder att inre 
gränserna av området alla gränsar mot land. Reservatet gränsar mot land 
mot Natura 2000-området och naturreservatet Falsterbohalvön, och mot 
nordöst mot Natura 2000-området Falsterbo-Foteviken.  

Flora och fauna 
Kustområdet kring halvön är ett sandområde som är unikt i Sverige. Det finns 
rikt artliv då långgrunda sandbottnar (sublittorala sandbankar), ålgräsängar 
och stor vattenomsättning som ger goda förutsättningar. Stränderna runt 
Falsterbohalvön är under ständig förändring av vatten och vind. Naturtypen 
laguner finns söder om Skanörs ljung som är en prioriterad art enligt Natura 
2000. Falsterbohalvön är en av landets viktigaste rastplatser för flyttfåglar. 
Området är även ett viktigt häcknings- och övervintringsområde för fåglar, 
och Måkläppen i söder är en mycket värdefull lokal för sälar. 

Reservatsyfte och hot   
Syftet med naturreservatet Fallsterbohalvöns havsområde är ”att låta 

området fritt få utvecklas efter havsströmmarnas uppbyggande och 
nedbrytande krafter på sandavlagringarna. Djur och växter skall fritt få 
kolonisera området och därefter likaledes ostört få utvecklas där.” 

5.8.10 Samlad bedömning av områden söder om Malmö 

Områdena ligger långt söder om Helsingborg vilket gör att sannolikheten för 
att olja från Helsingborg ska kunna nå området minskar, då den 
dominerande vattenströmmen genom Öresund är nordlig. Därtill ligger 
området så långt söder om Helsingborg att oljemängden i vattnet bedöms 
begränsats betydligt innan strömmen når hit, då en stor del av gasoljorna 
avdunstar redan under det första dygnet efter ett utsläpp.   

Utsläppet som kan nå områden är begränsad och kan påverka områdena 
som tidigare beskrivits. Störst risk att påverkas är fågel, marina däggdjur och 
vegetation vid stenstränder, strandängar eller finsedimentstränder. 

Page 263 of 301



 
 

 
10324377 •  Påverkan skyddade områden vid olycka  | 53   

6 SKYDDSVÄRDA OBJEKT I 
DANMARK 

Nedan beskrivs skyddade områden som förekommer på Själlands östra kust, 
mot Öresund. Samtliga områden mellan Gilleleje hamn och Amager i 
Köpenhamn inkluderas, om de gränsar mot kusten. I Danmark arbetar man 
främst med följande typer av naturskydd; 

• Vilt- och naturreservat 
• Natur som skyddas enligt §3 Naturskyddslagen 

(Naturbeskyttelsesloven) 
• Fredade områden enligt 6 kap Naturvårdslagen 
• Natura 2000-områden 
• Ramsarområden 

Längs Själland östkust förekommer Natura 2000-områden (Figur 4), fredad 
natur (Figur 5), natur- och viltreservat (Figur 6) och flera mindre ytor med §3-
natur (visas i figurer i kommande avsnitt). Inga Ramsarområden förekommer. 
Norr om Helsingör även en nationalpark, Kongernes Nordsjaelland, kring 
Hellebaek och Helsingör. Eftersom nationalparker främst omfattar 
landområden och en stor del av kusten även utgör Natura 2000 ges ingen 
ytterligare beskrivning av nationalparkens naturvärden längs kusten. 
Nationalparkens utbredning visas i Figur 7.  

Natur- och viltreservat utgör ett nätverk av naturområden i Danmark som 
bland annat ska skydda migrerande fåglar mot jakt och annan störning 
(Naturstyrelsen, 2021a). För de området som omfattar havsmiljöer blir 
reservaten även viktiga frizoner för sälar.  

§3-natur innebär skydd av vissa naturtyper, där förändring av naturtillståndet 
kräver tillstånd. Skyddet bygger på att dessa naturtyper registreras av 
markägare eller liknande. Dessa naturtyper beskrivs endast i generella 
ordalag eftersom de handlar om en stor mängd mindre områden. Skyddade 
naturtyper är: 

• Sjöar och dammar med en yta på minst 100 m2 
• Myrar, ängar, saltmyrar, strandträsk, hedar och betesmarker med en 

yta på minst 2500 m2 
• "Mosaik" i ovannämnda livsmiljöer med en yta på minst 2500 m2 
• Vissa utsedda vattendrag  
• Alla myrar i skyddade vattenhål, sjöar eller bäckar. 

Fredning är ett verktyg för att skydda natur och landskap i syfte att i syfte att 
skydda, förbättra och återställa Danmarks mest unika naturvärden. Det finns 
en stor mängd fredad natur längs Själlands östkust, och endast de som 
gränsar till kustlinjen beskrivs i denna rapport. Observera att registrerade 
fredade områden endast visar fredningens ungefärliga utbredning.  

Nuvarande period för Natura 2000-förvaltningen i Danmark utgör åren 2016–

2021. Danska miljöskyddsmyndigheten har börjat förbereda 
planeringsdokument för den kommande Natura 2000-planeringsperioden, 
2022–2027 (MST, 2021). Planeringen sker i flera steg, varav det första 
steget är förberedelse av grundläggande analyser, följt av inledande 
dialogfas och utarbetning av planförslag för varje område. Grundanalyserna 
för perioden 2022–2027 publicerades den 11 juni 2020. Eftersom 
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grundanalyserna endast utgör det första steget i planeringen och nya färdiga 
handlingar därmed saknas, har de gällande bevarandeplanerna och 
tillhörande grundanalyser för perioden 2016–2021 använts för 
beskrivningarna nedan. Förslag till nya planer planeras att publiceras i 
november 2021, men i nuläget finns inga uppgifter om tidplanen för nya 
färdiga handlingar.  

 
Figur 4. Natura 2000-områden längs danska kusten. Områdena 207, 128, 130, 142, 143, 144 
och 195 omfattar kustremsan eller havsområden på Själlands östra sidan och beskrivs närmare i 
detta kapitel. Bildkälla: Biodiversitetskortet, 2021.  

 
Figur 5. Fredade områden längs danska kusten. De områden som beskrivs i detta dokument är 
de som gränsar till strand eller hav. Bildkälla: Fredninger i Danmark, 2021.  
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Figur 6. Natur- och viltreservat längs danska kusten. Områdena 2, 35 och 81 omfattar 
kustremsan eller havsområden på Själlands östra sidan och beskrivs närmare i detta kapitel. 
Bildkälla: Biodiversitetskortet, 2021. 

 
Figur 7. Del av nationalparken Kongernes Nordsjaelland. Bildkälla: Biodiversitetskortet, 2021. 

6.1 SKYDDSVÄRDA OBJEKT NORR OM HELSINGÖR 

6.1.1 Natur- och viltreservat Hesselø (nr 35) 

Natur- och viltreservatet Hesselø omfattar ön samt omgivande hav, med 
ungefär dubbelt så stor utbredning som Natura 2000-området med samma 
namn (Naturstyrelsen, 2021a). För närmare beskrivningar av områdets 
naturvärden hänvisas därför till nedan avsnitt om Natura 2000-området.  
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6.1.2 Natura 2000 Hesselø med omliggande stenrev (nr 128) 

Natura 2000-området har pekats ut enligt Art- och habitatdirektivet och har 
en areal på 4 200 ha, varav 98% utgörs av marina områden (Naturstyrelsen, 
2016a).   

Områdesbeskrivning 

Hesselø är en ö i Kattegatt ca 30 km norr om Hundested, som består av en 
20 m hög moränknöl med omgivande mark. Moränlandskapet på öns 
centrala delar består bland annat av överbetade, våta ängar och näringsrika 
dammar. Längs öns kust finns strandängsvegetation och sanddynsbildning 
samt en naturlig stenstrand med vallar runt ön, som hyser en artrik 
vegetation. Öns klipprev sträcker sig särskilt mot nordväst och sydost.  

Flora och fauna 

Ingående naturtyper är sandbankar (1110), laguner (1150), rev (1170), 
driftvallar (1210), sten- och grusvallar (1220), salta strandängar (1330), grå 
dyner (2130), naturligt näringsrika sjöar (3150), sandstäpp (6210), stagg-
gräsmarker (6230), fuktängar (6410) och rikkärr (7230). Av dessa är laguner 
och stagg-gräsmarker prioriterade naturtyper.  

Av de terrestra naturtyperna är den sten- och grusvallar som utgör den 
överlägset största arealen De tre marina naturtyperna förekommer i följande 
arealer sandbankar (632 ha), stenrev (936 ha) och laguner (0,03 ha). 
Stenreven har en rik undervattensvegetation som vid lågvatten domineras av 
sågtång. På djupare vatten finns en frodig vegetation som domineras av röda 
alger. Sandbankarna domineras av sandbottnar med tomma skal och 
skalrester av bland annat islandsmussla och nötmusslor. Denna naturtyp är 
naturligt artfattig. De terrestra naturtyperna på ön har generellt ett lågt 
artindex, dock är strukturerna goda och den relativt låga artdiversiteten 
bedöms främst bero på en dålig artpool, troligen på grund av att området 
utgörs av en ö dit landlevande arter sprids långsamt. 

Utpekade Natura 2000-arter är gråsäl (1364) och knubbsäl (1365). Det 
nordvästra revet skjuter ut ur havet och fungerar som en viloplats för en av 
Danmarks och Europas största förekomster av knubbsäl och är en viktig 
reproduktionslokal för arten. Gråsäl förekommer också men i betydligt 
mindre antal. Eftersom gråsäl är ovanlig i Danmark är Hesselø en viktig lokal 
för arten. 

Bevarandemål och hot 

De övergripande målen som områden är bland annat att bibehålla särskilt 
stora områden av marina livsmiljöer och en naturligt god dynamik mellan den 
marina och terrestra naturen. Gynnsam bevarandestatus ska säkerställas för 
även de marina naturtyperna, vilket bland annat förutsätter god 
vattenkvalitet. Detta ska också säkra livsmiljöer för det mycket stora 
sälbeståndet. Vad gäller de marina naturtyperna utgörs mot 
bevarandestatusen och måluppfyllnad främst av kommersiellt fiske som 
skadar undervattensvegetation och fiskbestånd, samt störningar för fåglar 
och marina däggdjur (Naturstyrelsen, 2014a). Utöver detta anges bland 
annat näringsbelastning och miljöfarliga ämnen som potentiella hot mot 
Natura 2000-området. 
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6.1.3 Natura 2000 Lysegrund (nr 207) 

Lysegrund är ett marint område i södra Kattegatt mellan Gilleleja och 
Djursland, drygt 9 km norr i Hesselo (Naturstyrelsen, 2016f). Områdets 
sammanlagda areal är 3158 ha.  

Områdesbeskrivning 
Lysegrund är en moränformation som skapades under den senaste istiden, 
och har ett vattendjup på 4-20 meter. Inom området förekommer 
naturtyperna sandbankar (1110) och rev (1170). Ca 50% av området utgörs 
av rev. Stenrevets djup är upp till 10 meter, med stora avlagringar av sand 
mellan klipporna i de grundare delarna.  

Flora och fauna 
Stenreven på Lysegrund har en frodig algvegetation bestående av bland 
annat gaffeltång och sågtång. Området använts flitigt av sälar då de jagar 
och rör sig mellan orterna Anholt och Hesselø, som är två av Europas största 
sälkolonier. 

Bevarandemål och hot 
Stenreven är av särskild prioritet vid Lysegrund ligger fokus på stenreven. 
Områdets övergripande mål att säkerställa ett artrikt växt- och djurliv i havet 
med förekomsten av karakteristiska arter. Naturtyperna måste säkerställas 
gynnsam bevarandestatus och ekologisk integritet ska säkerställas genom 
minskad tillförsel av näringsämnen och miljöfarliga ämnen. Det största hotet 
mot värden är storskaligt fiske, men även övergödning och miljöfarliga 
ämnen utgör hot.  

6.1.4 Natura 2000 Gilleleje Flak och Tragten (nr 195) 

Natura 2000-området pekas ut enligt Art- och habitatdirektivet och omfattar 
ett havsområde utanför Gilleleje på sammanlagt 15 000 ha (Naturstyrelsen 
2016c). Området utsågs som Natura 2000-området år 2010.  

Områdesbeskrivning 

Området har vattendjup mellan 0 och 25 meter. Längs kusten förekommer 
sandbanker och stenrev, medan det finns lerbottnar i den norra änden av 
området. Dessutom påträffades bubbelrev i området 2013, men inkluderas 
ännu inte i beteckningen. 

Flora och fauna 

Området innefattar endast två naturtyper: 1110 Sandbankar (2 634 ha) och 
1170 Rev (37 41 ha). Naturtyperna rev och sandbankar ingår i beteckningen. 
Reven finns nära kusten i den västra delen av området medan sandbankar 
finns i den östra delen av området. Sandbankarna består av ren sandbotten 
med skalgrus från främst musslor. Faunan består av bland annat 
strandkrabbor, sjöstjärnor, dvärgkrabbor och eremitkrabbor men naturtypen 
är naturligt relativt artfattig. Reven beskrivs ha ett algtäcke på ca 90% med 
en stor mångfald av alger. Det finns en mycket liten faunatäckning 
bestående av bland annat mossdjur, sjöstjärnor och fisk. 

Området är även avsett för Natura 2000-arten 1351 tumlare. Studier har 
visat att området är en hotspot för arten sommartid, framförallt för honor. 
Tumlarna kring Gilleleje tillhör en av uppskattningsvis tre populationer av 
tumlare i danska vatten och populationen övervakas regelbundet för att 
undersöka hur och i vilken utsträckning djuren använder området.  
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Bevarandemål och hot 

Övergripande mål för området är att den totala arealen för livsmiljötyperna 
rev och sandbankar samt livsmiljöområdet för tumlare måste vara stabila 
eller pågående om naturliga förhållanden tillåter det. Målet för arten och 
naturtyperna är gynnsam bevarandestatus, vilket betyder att tillståndet och 
den totala ytan för livsmiljöer för tumlare stabiliseras eller ökas så att det 
finns en grund för tillräckligt lämpliga uppfödnings- och foderområden. 
Potentiella hot mot att uppfylla målen inkluderar näringsbelastning och 
miljöfarliga ämnen, men det i särklass största hoten är kommersiellt och 
storskaligt fiske, som utgör hot både mot tumlare och bottenmiljöer.  

6.1.5 Natura 2000 Teglstrup Hegn och Hammermølle Skov (nr 
130) 

Natura 2000-området Teglstrup Hegn och Hammermølleskov ligger väster 
om Helsingör och består av totalt 896 ha och utpekad enligt Art- och 
Habitatdirektivet (Naturstyrelsen, 2016b). Området utgörs till allra största del 
av terrester natur men inkluderar även en kustremsa på ca 1 km och 1 ha 
hav. 

Områdesbeskrivning 

Området ligger i moränlandskapet väster om Helsingör, där det sträcker sig 
från kusten och byggnaderna vid Hellebæk söderut mot Nyrup Hegn. Marken 
är sandig och näringsfattig på platser och terrängen bildar åsar på flera 
ställen, mellan vilka det finns långsträckta sjöar och myrar. Området 
innehåller också en hel del sjöar och öppna områden med både näringsrika 
och mycket näringsfattiga myrar, liksom ett stort öppet, tidigare odlat men nu 
bevuxet område i Hellebæk Kohave.  

Flora och fauna  

Området omfattar 18 olika Natura 2000-naturtyper, varav tre är prioriterade 
(6230 Stagg-gräsmarker, 91D0 Skogsbevuxen myr och 91E0 Svämlövskog). 
Av de 18 naturtyperna förekommer följande längs kusten: 2130 (grå dyner) 
och 6230 (stagg-gräsmarker). Utöver detta anges fem olika Natura 2000-
arter: 1042 (citronfläckad kärrtrollslända), 1166 (större vattensalamander), 
1936 (hålträdsklokrypare), 1084 (läderbagge) och 1386 (grönköldmossa), 
varav läderbagge anges som en prioriterad art. Inga av dessa arter har 
särskild anknytning till kustområdet (Naturstyrelsen, 2014b).  

Området har även ett rikt fågelliv med exempelvis häckande spillkråka och 
mindre hackspett. Området passeras också av en stor mängs flyttfåglar. 

Bevarandemål och hot 

Vad gäller kust- och havsområden finns inga specifika mål, dock gäller det 
övergripande målet att livsmiljötyperna ska ingå i ett sammanhängande 
naturområde och att den ekologiska integriteten ska säkerställas i form av 
lämplig skötsel, rätt hydrologi, låg näringsbelastning och bra spridnings- och 
etableringsmöjligheter för arter. Hot inkluderar bland annat igenväxning, 
näringsbelastning och tillförsel av miljöfarliga ämnen.   
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6.1.6 Fredade områden 

Fem olika fredade områden förekommer längs kusten mellan Helsingör och 
Gilleleje, En del av dessa överlappar med utpekade Natura 2000-områden 
och beskrivs mer kortfattat nedan. 

Gilleleje Veststrand (reg.nr 07852.00) 

Gilleleje Veststrand omfattas inte av något Natura 2000-område men gränsar 
dock till Natura 2000 Gilleleje Flak och Tragten. Fredningan syftar i första 
hand att säkerställa landskaps- och rekreationsvärden till gagn för 
allmänheten, bevara möjligheter att på lång sikt samla områdena till en 
helhet och ge möjligheter för naturvård på områdena (Fredninger i Danmark, 
2021). Fredningen omfattar både grönområden på land och sandstrand. 
Sandområdena består av öppna, orörda sanddyner och strandområden,  

Nakkehovedkilen (reg.nr 07927.00) 

Fredningen av Nakkehovedkilen syftar att säkra allmänhetens tillgång till 
kusten samt skapa en förbindelse mellan stranden, kusten och de 
underliggande skogs- och jordbruksområdena (Fredning i Danmark, 2021).  
Fredningen omfattas inte av något Natura 2000-område men gränsar dock 
till Natura 2000 Gilleleje Flak och Tragten. Själva kuststräckan utgörs i första 
hand av sandstrand.  

Hellebaekgård (reg.nr 01830.00, 00648.00 och 00779.00) 

Hellebaeksgård utgör ett stort fredat område som är en sammanslagning av 
ursprungligen tre separata mindre områden. Området består av Hellebaek 
gård med en stor areal omgivande landskap, varav endast en mycket liten 
del, 160 meter, utgör kustområde (Fredning i Danmark, 2021). Hela det 
fredade området ligger inom Natura 2000-området Tegelstrup Hegn och 
Hammermälle Skov. För närmare beskrivningar av området biologiska 
värden, främst längs kusten, hänvisas till beskrivningen av Natura 2000-
området. 

Hellebaekstrand och Hellebaek udsigt (reg.nr 00472.22 resp 00207.00) 

Områdena utgör två mindre kustskydd mellan Ellekilde och Hellebæk 
(Fredninger i Danmark, 2021). Områdena överlappar inte med något Natura 
2000-område. Tillgängliga beskrivningar av områdenas värden är 
knapphändiga, men kuststräckan utgörs främst av sandstrand eller stenig 
strand. 

6.1.7 §3-natur 

Norr om Helsingör finns några områden med §3-natur längs kusten, se Figur 
8 och Figur 9. bestående av olika former av kustnära gräsmarker (overdrev) 
samt sjöområden (sø). Majoriteten av dessa ytor ingår också i fredade 
områden eller Natura 2000-områden. 
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Figur 8. Natur som skyddad enligt §3 Naturskyddslagen mellan Gilleleje och Helsingör, del 1. 
Observera att de allra flesta utpekade ytor inte gränsar till kusten, även om et är svårt att urskilja 
i denna skala. Bildkälla: Biodiversitetskortet, 2021. 

 
Figur 9. Natur som skyddad enligt §3 Naturskyddslagen mellan Gilleleje och Helsingör, del 2. 
Observera att de allra flesta utpekade ytor inte gränsar till kusten, även om et är svårt att urskilja 
i denna skala. Bildkälla: Biodiversitetskortet, 2021. 

6.1.8 Samlad bedömning 

Utöver sandstränder längs kusten utgörs Öresunds största värden norr om 
Helsingborg av marina rev och sandbankar med tillhörande algvegetation, 
fisk, bottenfauna och marina däggdjur. Strandtypen är blandad men det finns 
stora delar stenstränder och strandängar. 

För dessa naturtyper skulle ett påslag av olja medför stora negativa 
konsekvenser. Det skulle vara svår sanerat och omfattande ytor. Marina 
däggdjur samt flora och fauna i strandzonen kan påverkas negativt. 
Biobaserade oljor bör orsaka likartad akutskada men då de är biologiskt 
nedbrytbart och icke-toxiskt så sker återhämtningen av miljön snabbare.  

Det faktum att gasoljan avdunstar till stor del redan under det första dygnet 
efter ett utsläpp gör att effekterna av ett utsläpp blir lindrigare, men eftersom 
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skyddade områden förekommer mycket nära Helsingborg (närmaste marina 
Natura 2000-området är ca 11 km), finns fortfarande risk att negativa effekter 
uppstår.      

För fåglar som häckar längs stränderna, samt rastar längs stränderna eller i 
havet utanför, bedöms ett utsläpp av olja kunna få stora negativa 
konsekvenser. Likaså bedöms stora negativa konsekvenser kunna uppstå 
för de marina däggdjur som har stora och betydelsefulla kolonier längs 
kusten. För de djur och naturtyper som förekommer kring Hesselö bedöms 
konsekvenserna bli mer lindriga på grund av det större avståndet (ca 2 dygn 
innan oljan når området) vilket gör att en större del av gasoljorna hinner 
avdunsta.   

De oljor som är aktuella i föreliggande utredning gäller endast lätta gasoljor. 
Dessa är lättare än vatten och har en låg vattenlöslighet. Vid ett utsläpp 
bildas därför en tunn ytfilm på vattenytan. Dieselolja har en mycket låg 
vattenlöslighet, medan lättare eller mer aromathaltiga oljor har en något 
högre vattenlöslighet - men bedöms fortfarande ha en låg vattenlöslighet. 
Aromatiska kolväten som förekommer i eldningsolja och äldre typer av 
dieselolja är något mer vattenlösliga. I den ringa mån som kolväten löser sig i 
vattnet kommer de successivt att spädas ut ytterligare och sjunker inte mot 
bottnen.  

Detta medför att biotoper som ligger under vattenytan inte i någon större 
utsträckning kommer att påverkas av ett oljespill.  

6.2 SKYDDSVÄRDA OMRÅDEN MELLAN HELSINGÖR 
OCH HUMLEBAEK 

6.2.1 Fredade områden 

Mellan Helsingör och Humlebaek finns inga utpekade Natura 2000-områden 
som omfattar kuststräckan, men dock fem olika fredade områden. Dessa 
beskrivs kortfattat nedan.  

Helsingör Sydstrand (reg.nr 00002.02 och 00447.00) 

Området omfattar tre geografiskt separata områden längs kusten söder om 
Helsingör (Fredningar i Danmark, 2021). Områdena syftar främst att 
säkerställa utsikten över Öresund mot Sverige längs den i övrigt tätbebyggda 
kusten mellan Espergærde och Helsingör. Fredningen avser därmed inte i 
första hand att skydda biologiska värden. 

Espergaerde strand m.fl (reg.nr 00100.00 m.fl) 

Fredningen avser ett antal geografiskt skilda, obebyggda tomter med utsikt 
över Öresund. Fredningen medför att dessa inte får bebyggas utan 
godkännande från naturstyrelsen (Fredningar i Danmark, 2021). Skydden 
avser bland annat att säkerställa utsikt och tillgång till Öresund. Fredningen 
avser därmed inte i första hand att skydda biologiska värden. 

Kelleris Kystkilen (reg.nr 08005.00) 

Kelleris Kystkilen är ett stort fredat område som omfattar kusten vid 
Humlebaek Fiskerleje (Fredningar i Danmark, 2021). Det stora öppna 
jordbrukslandskapet och dess fågelfauna kännetecknar området, snarare än 
marina värden. Syftet med bevarandet är att bevara och förbättra det 
betydande landskapet, natur- och kulturhistoriska värden samt säkerställa 
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och förbättra allmänhetens tillgång. Utsiktsförhållandena måste också 
säkerställas.  

Humlebaek Fiskerleje (reg.nr 00899.00) 

Området avser kuststräckan vid Humlebaek fiskeby och ligger inom det 
betydligt större fredade områden Kelleris Kystkilen, som beskrivs ovan. 
Syftet med fredningen är främst att bevara fiskebyns atmosfär och 
kulturhistoria (Fredningar i Danmark, 2021). 

Louisiana (reg.nr 01229.00) 

Fredningen avser området kring konstmuseet Louisiana, hela vägen ner mot 
kusten (Fredningar i Danmark, 2021). Syftet är i första hand att bevara och 
säkerställa allmänhetens tillgång till området och beskrivningar av områdets 
naturvärden är sparsamma.  

6.2.2 §3-natur 

Kustnära §3-natur mellan Helsingör och Humlebaek utgörs av gräsmarker 
(overdrev) och sjö (sø), se Figur 10. Undantaget är ett gräsmarksområde 
söder om Snekkersten överlappar samtliga områden med fredade områden. 

 
Figur 10. Natur som skyddad enligt §3 Naturskyddslagen mellan Helsingör och Humlebaek. 
Observera att de allra flesta utpekade ytor inte gränsar till kusten, även om et är svårt att urskilja 
i denna skala. Bildkälla: Biodiversitetskortet, 2021. 

6.2.3 Samlad bedömning 

Kuststräckan har inga stora utpekade biologiska värden, då fredningar längs 
sträckan först och främst har bildats i syfte att säkra utsikten mot Öresund 
samt allmänhetens tillgång till kusten. Det finns dock enstaka registrerade 
ytor med §3-natur, bland annat i Helsingör med kort avstånd till Helsingborgs 
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hamn. Det kan bli måttliga påverkan på fågelliv och friluftsliv vid påslag av 
oljefilm på stranden. Stranden är till största del sandstrand som är måttligt 
känslig. 

Områdena ligger söder om Helsingborg vilket gör att sannolikheten för att 
olja från Helsingborg ska kunna nå området minskar, då den dominerande 
vattenströmmen genom Öresund är nordlig.  

6.3 SKYDDADE OMRÅDEN MELLAN NIVÅ OCH 
KÖPENHAMN 

6.3.1 Fredade områden 

Mellan Nivå och Köpenhamn finns inga utpekade Natura 2000-områden som 
omfattar kuststräckan, men dock nio olika fredade områden. Dessa beskrivs 
kortfattat nedan.  

Dagelokke Udsigt (reg.nr 00364.00) 

Fredningen avser tre geografiskt skilda områden, vars bevarandevärden 
ligger i orörda tomter samt utsikten över Ven och Öresund (Fredningar i 
Danmark, 2021). Syftet är i första hand att bevara dessa värden och närmare 
beskrivningar av områdets biologiska värden är sparsamma.  

Nivå Ådal (reg.nr 07760.00) 

Fredningen omfattar ett stort landområde som även omfattar en lång 
kuststräcka vid Nivå. Kuststräckan omfattar bland annat strandängar vars 
utbredning dock har minskat på grund av upphört bete och anläggningar av 
vägar som hindrar saltöversvämningarna (Fredningar i Danmark, 2021). De 
stora strandängarna präglar dock fortfarande kuststräckans utseende och 
bidrar med biologiska värden. Strandängarna har också ett rikt fågelliv. 
Kusten har också en särskild karaktär som för att Naturstyrelsen utsett 
området till ett kustlandskap av nationell betydelse. I övrigt berör fredningen 
främst landområdet i form av jordbrukslandskap med mera. Syftet med 
bevarandet är att bevara landskapet, kulturhistoriska och naturhistoriska 
värden som är förknippade med området, samt att upprätthålla allmänhetens 
rätt att gå och utsikten över Öresund. 

Mikkelborg (reg.nr 07924.00) 

Mikkelborgsskyddet syftar att skydda och förbättra den karakteristiska 
strandvägsmiljön längs Öresundskusten (Fredningar i Danmark, 2021). 
Området utgörs av öppna gräsmattor med ensamma höga, gamla träd och 
övervägande äldre strandnära villor med tät plantering på genomgående 
stora tomter. Det är en intressant kulturhistorisk miljö som står i kontrast till 
de större, skyddade strandängsområdena i Nivåbukten i norr. Syftet med 
skyddet är att säkerställa en allmän strandpark i Mikkelborgsområdet och för 
att bidra till bevarande och, i den mån det är nödvändigt, förbättring av 
strandvägsmiljön som är karakteristisk för området.  

Strandvejen udsigt m.fl (reg.nr 00165.00 m.fl) 

Fredningen omfattar flera geografiskt skilda områden (Fredningar i Danmark, 
2021). Syftet med skyddet är att säkerställa utsikten från Strandvejen över 
Öresund, och närmare beskrivningar av områdets biologiska värden saknas.  
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Lokeshøj, kystnaere areal (reg.nr 01674.00) 

Lokeshøj är en vacker utsiktsplats med utsikt från höjden ut över Öresund 
(Fredningar i Danmark, 2021). Här finns även en badstrand. Syftet är att 
bevara allmänhetens tillgång till området samt utsikten över Öresund.   

Høje Skodsborg och Skodsborg strand (reg.nr 00919.00 och 00991.00) 

Fredningen avser två geografiskt skilda grönområden och syftar att säkra 
allmänhetens tillgång till kusten samt utsikten över Ven och Öresund 
(Fredningar i Danmark, 2021).  

Mølleådalen etape 1 (reg.nr 07922.00) 

Det fredade områden följer den 36 km långa Mölleån med omgivningar fram 
till dess mynning i Öresund (Fredningar i Danmark, 2021). Skyddet ska 
säkerställa att de mycket stora natur-, kulturhistoriska och 
rekreationsvärdena skyddas. industrin i de många kvarnen längs floden. De 
sista kilometrarna före mynningen omges av stora vasskogar mossar som 
präglar Mölleådalen. Vid mynningen överlappar fredningen med Springforbi 
Strandpark (nästa stycke). 

Springforbi Strandpark m.fl. (reg.nr 00804.00 m.fl). 

Springforbi Strandpark inkluderar tre olika fredfade områden vid kusten kring 
Mölleådalens mynning (Fredningar i Danmark, 2021). Alla tre skydd har 
syftat till att förhindra ytterligare konstruktion och säkerställa genomförandet 
av Springforby -planen, som syftar till att exponera kusten för att ge 
allmänheten tillgång till ett vackert kustområde. 

Cottageparken strand (reg.nr 01053.00) 

Fredningen avser en offentlig park ner till Öresund, med kulturhistoriska 
kopplingar till andra världskriget (Fredningar i Danmark, 2021). Fredningens 
syfte är att skydda platsens kulturhistoriska värde och har inte direkta 
kopplingar till naturmiljön.  

6.3.2 §3-natur 

Kustnära §3-natur mellan Nivå och Vedbaek utgörs av gräsmarker 
(overdrev), sjö (sø) och strandäng (strandeng), se Figur 11. Samtliga 
registrerade naturtyper överlappar med fredade områden. Mellan Vedbaek 
och Köpenhamn finns inga registreringar av §3-natur längs kusten. 
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Figur 11. Natur som skyddad enligt §3 Naturskyddslagen mellan Nivå och Vedbaek. Observera 
att de allra flesta utpekade ytor inte gränsar till kusten, även om det är svårt att urskilja i denna 
skala. Bildkälla: Biodiversitetskortet, 2021. 

6.3.3 Samlad bedömning 

Fredningar längs sträckan avser framförallt att säkra utsikten mot Öresund, 
och höga biologiska värden utgörs i första hand av strandängarna längs 
kusten vid Nivå och tillhörande fågelliv. Det är även här merparten av 
registrerad §3-natur förekommer.  

Strandängar har hög känslighet mot oljespill och kan påverkas kraftigt 
negativt om olja når området. Även fågellivet i området kommer påverkas 
negativt. 

Områdena ligger söder om Helsingborg vilket gör att sannolikheten för att 
olja från Helsingborg ska kunna nå området minskar, då den dominerande 
vattenströmmen genom Öresund är nordlig. Därtill ligger området så pass 
långt söder om Helsingborg att det bedöms ta relativt lång tid för oljan att nå 
till området att oljemängden i vattnet begränsas, då en stor del av gasoljorna 
avdunstar redan under det första dygnet efter ett utsläpp.   
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6.4 SKYDDSVÄRDA OMRÅDEN KRING KÖPENHAMN 

6.4.1 Natur- och viltreservat Saltholm (nr 2) 

Natur- och viltreservatet Saltholm omfattar både själva Saltholmen och de 
närliggande små öarna Svaneklapperne samt omgivande hav 
(Naturstyrelsen, 2021a). Utbredningen är ungefär densamma som Natura 
2000-området. För närmare beskrivningar av områdets naturvärden hänvisas 
därför till kommande avsnitt om Natura 2000-området samt det fredade 
området Saltholm.  

6.4.2 Natur- och viltreservat Amager (nr 81) 

Natur- och viltreservatet Amager omfattar i princip samma områden som 
Natura 2000-området (Naturstyrelsen, 2021a). För närmare beskrivningar av 
områdets naturvärden hänvisas därför till kommande avsnitt om Natura 
2000-området.  

6.4.3 Natura 2000 Saltholm och omliggende hav (nr 142) 

Natura 2000-området har pekats ut enligt både Art- och habitat- samt 
Fågeldirektivet. Hela området utgör en areal på 7218 ha, varav havsområdet 
utgör 75% (Naturstyrelsen, 2016d).  
 
Områdesbeskrivning 

Området består av Saltholm med Svaneklapperne och andra små 
omgivande öar, den konstgjorda ön Peberholm och de omgivande 
havsområdena. Saltholm täcks av ett landskydd som bland annat 
upprätthåller det befintliga landskapet och naturtypen och dikterar att det inte 
får ske någon förändring av strändernas driftsätt. Berggrunden är kalkhaltig 
vilket ger förutsättningar för en artrik flora, men brist på beteshävd leder till 
negativ påverkan på öns naturvärden (Fredninger i Danmark, 2021). För 
ytterligare beskrivningar hänvisas till stycket om Natura 2000-området 
Saltholt och omliggende hav.  
 
Flora och fauna 

Förekommande Natura 2000-naturtyper är 1110 Sandbankar, 1160 Stora 
vikar och sund, 1310 Glasörtsstränder, 1150 Laguner, 1170 Rev och 1330 
Salta strandängar. Av dessa är 1150 laguner en prioriterad naturtyp. 
Området är även avsatt för Natura 2000-arterna 1364 Gråsäl och 1365 
Knubbsäl, då den södra delen av Saltholm och havet med de små öarna i 
söder är en livsmiljö för både knubb- och gråsäl. Knubbsäl lever särskilt på 
skärgården och de många stora klipporna som sticker ut upp över vattnet. 
Gråsäl förekommer i mindre antal.  

Utöver detta ha området avsatts enligt Fågelskyddsområde, främst för 18 
olika fågelarter som antingen häckar eller rastar i området i samband med 
flytt. Saltholmen är en av Danmarks rikaste fågelöar. Dessa arter är skarv, 
bläsand, grågås, knölsvan, ejder, brun kärrhök, skärfläcka, ejder, fisktärna, 
småtärna, vitkindad gåd, skedand, havsörn, pilgrimsfalk, kärrsnäppa, 
skräntärna, silvertärna och jorduggla. Saltholmen med omgivningar är en av 
Danmarks viktigaste häcknings-, jakt- och rastplatser för kustfåglar med 
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stora populationer av enskilda arter. En anledning till förekomsten av 
värdefulla livsmiljöer är den långa historiken av bete på Saltholm vilket 
hindrar igenväxning. De grunda havsområdena tillhandahåller också mycket 
mat i form av fisk, sniglar, musslor och andra smådjur. Här finns också 
omfattande tång- och ålgräsmiljöer. Utöver detta förekommer även den 
sällsynta grönfläckiga paddan på ön, liksom flera andra med vanliga grod- 
och kräldjur (Fredninger i Danmark 2021). 
 
Bevarandemål och hot 

Områdets övergripande mål är att havet runt Saltholm med sandbanker, 
lagun, vik och rev har god vattenkvalitet och en artrik 
undervattensvegetation, samt bibehåller funktionen som en viktig livsmiljö för 
fåglar. Alla markbundna livsmiljötyper ska säkerställas ett gott naturtillstånd. 
Områdets saltmyrar, som utgör mer än 5% av områdena i den kontinentala 
delen av Danmark, prioriteras högt, båda som habitattyp och som livsmiljö 
för fåglar. Områdets ekologiska integritet säkerställs i form av fortsatt lämplig 
skötsel, bibehållen hydrologi, låg näringsbelastning och goda spridnings- och 
etableringsmöjligheter. Utöver detta anges mer konkreta mål för enskilda 
naturtyper och arter. 

Hot mot bevarandemålen anges främst som igenväxning, förändrad 
hydrologi, annan påverkan från jordbruk, invasiva arter, mänsklig störning 
och kommersiellt fiske. Utöver detta anges näringsbelastning, vattenuttag 
och utsläpp av miljöfarliga ämnen som potentiella hot.  

6.4.4 Natura 2000 Vestamager och havet syd for (nr 143) 

Området pekas ut enligt både Art- och habitat samt Fågeldirektivet 
(Naturstyrelsen, 2016e). Totalt omfattas en yta av 6 179 ha, varav 65% utgör 
marina områden.  

Områdesbeskrivning 

Natura 2000-området är ett gammalt militärt område och har därför 
utvecklats till stor del orörd av fritidsintressen och kulturella influenser. Som 
ett resultat fungerar platsen som en tillflyktsort för flertalet ovanliga arter, 
varav vissa i övrigt försvunnit från denna del av Danmark. 

Markdelen av Natura 2000-området består av strandområden på Sydamager 
med fri dynamik samt Vestamager, som består av 1 856 hektar platt 
markområdet med bland annat strandäng och strandbete. Majoriteten av 
landområdet utgörs av strandängar och laguner, men det finns också 
skogsområden och mindre skogar på de uppdämda områdena. Genom 
området rinner också flera kanaler och här finns flera mindre sjöar. 
Sandbankar med kontinuerlig täckning av grunt havsvatten finns över nästan 
hela den marina delen. Tidvis bildar sedimenttransporten strandöar med 
mellanliggande 
strandlaguner och strandsjöar. Detta är en pågående process och den 
ständiga förändringen av landskapet är mycket viktigt för sjöfåglar som 
häckar på dessa tillfälliga öar, som då blir fredade från rovdjur. 
 
Flora och fauna 

Området har utpekats särskilt för naturtyperna 1110 Sandbanker, 1150 
Laguner, 1160 Stora vikar och sund, 1330 Salta strandängar, 2190 
Dynvåtmarker, 6230 Stagg-gräsmarker, 1310 Glasörtstränder, 2130 Grå 
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dyner och 6210 Kalkgräsmarker. Av dessa är 1150, 6230 och 6210 
prioriterade naturtyper. De största arealerna utgörs av sandbanker (974 ha), 
stora vikar och sund (1 385 ha) och laguner (45 ha). Sandbankarna saknar 
oftast markoalger men har dock förekomster av bland annat ålgräs och en 
fauna med exempelvis kräftdjur och sandbottenfisk. Naturtyperna är ett 
viktigt foderområde för fåglar och grogrund för fisk. Området är också 
Danmarks viktigaste plats för övervintring av små skaldjur. Strandängarna 
hyser också många sällsynta växter, och här finns även skyddade groddjur.  

Stränderna är värdefulla miljöer för kustfåglar, som häckar i stora kolonier 
här på sandrev eller små öar. Området har därför även antagits med grund 
av följande fågelarter: skarv, knölsvan, salskrake, brun kärrhök, pilgrimsfalk, 
jorduggla, skärfläcka, silvertärna, rördrom, vigg, storskrake, fiskgjuse, 
småfläckig sumphöna, kärrsnäppa och småtärna.  Området har internationell 
betydelse som en fågellokal och är till exempel en mycket viktig viloplats för 
rovfåglar och de grunda havsmiljöerna är värdefulla födosöklokaler för 
vadarfåglar. Trots att området ligger på fastlandet och därför utsätts för 
betydligt mer störning, är området ett mycket värdefullt komplement till 
fågelmiljöerna på Saltholmen.  

Bevarandemål och hot 

Områdets övergripande mål är att det grunda vattnet söder om Vestamager 
ska ha en god vattenkvalitet och bli en bra livsmiljö för internationellt viktiga 
fågelarter och häckfåglar. Strandängarna och andra öppna naturtyper ska 
säkras goda naturförhållanden. Områdets ekologiska integritet ska 
säkerställs genom lämplig skötsel, opåverkad hydrologi, låg 
näringsbelastning och bevarande av goda spridnings- och 
etableringsmöjligheter. Slutligen ska det säkerställs att det finns goda och 
ostörda häckningsmiljöer. Utöver detta anges även mer konkreta mål för 
enskilda naturtyper eller arter.  

Hot mot bevarandemålen anges i första hand vara igenväxning, hydrologisk 
påverkan, övrig påverkan från jordbruk, invasiva arter, kommersiellt fiske och 
annan mänsklig störning. Utöver detta anges näringsbelastning, vattenuttag, 
predation och miljöfarliga ämnen som potentiella hot. 

6.4.5 Fredade områden  

Vid kusten runt Köpenhamn finns sex olika fredade områden, vilka beskrivs 
kortfattat nedan. Majoriteten av dessa ligger inom Natura 2000-områdena 
Saltholm eller Vestamager och havet syd, och dessa beskrivs därför mer 
kortfattat.  

Charlottenlund Fort och Strand (reg.nr 02990.00) 

Området utgörs av ett parkområde kring Charlottenlund Fort, samt 
sandstranden längs kusten (Fredningar i Danmark, 2021). Större delen av 
parkområden är täckt med gräsmatta och sandstranden nyttjas främst för 
rekreativa värden. Längs vallgraven kring fortet växer bland annat vass, 
bredkaveldun, gul iris och alm. Området ligger inte inom något Natura 2000-
område.  

Langelinieparken och Kastellet (reg.nr 03994.00) 
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Kastellet och omgivande vallgravar ligger direkt intill Köpenhamns namn och 
överlappar inte med något Natura 2000-område (Fredningar i Danmark, 
2021). Kuststräckan som ingår i områden utgör hamnens pir samt 
stenstränder. I övrigt omfattar området slottet samt anläggningen bakom 
vallgraven och Langelinieparken. Områdets biologiska värden ligger i 
vallarnas och vallgravarnas flora, samt fågelfaunan som även inkluderar en 
del vadarfåglar.  

Fredat område Saltholm (reg.nr 02732.00) 

Saltholmen antogs som fredat område år 1983 (Overfredningsnaevnet, 
1983). Fredningen omfattar landområdet och ligger således helt inom Natura 
2000-området. För beskrivning hänvisas till detta stycke.  

Fredat område Kystområde Sydamager (reg.nr 07956.00) 

Det fredade området omfattar både kusten söder om Dragør och en del av 
havsområdet längs kusten, totalt ca 350 ha. Området fredades 2004 ligger 
inom Natura 2000-området Vestamager samt Natur- och viltreservatet 
Amager (Fredning i Danmark, 2021). För beskrivning hänvisas till stycket om 
Natura 2000-området. 

Fredat område Kystagerparken, Lodsparken och Strandengen (reg.nr 

07757.00 och 07878.00) 

Området omfattar hela kusten vid Kalveboderne och en stor del av 
landområdet, och ligger även till stor de inom Natura 2000-området 
Vestamager samt Natur- och viltreservatet Amager (Fredning i Danmark, 
2021). För beskrivning hänvisas till stycket om Natura 2000-området. 

Fredat område Amager strandpark och Kastrup Fort (reg.nr. 08053.00 

och 05169.00) 

Området utgör från början två separata områden som bildades 1969 
(Kastrup Fort) respektive 2004 (Amager Strandpark) (Fredning i Danmark, 
2021). Området överlappar inte med övriga skyddade områden kring 
Amager. Området är 3 km långt och består av en konstgjord ö med en 
bakomliggande lagun. I strandparken finns även flera grönområden och 
stränder.  

Havet utanför kusten nyttjas frekvent av sälar vars koloni ligger på 
Saltholmen, och även tumlare förekommer. I strandbanken finns också 
förekomsten av den sällsynta grönfläckiga paddan. Liksom övriga 
kuststräckor kring Amager förekommer en hel del kust- och vadarfåglar, som 
dock kanske främst häckar på de mer ostörda områdena på Saltholmen eller 
Amagers västra delar. Havet har stora populationer av tång och på land 
förekommer en mångfald av kust- och strandängsväxter.  

Syftet med bevarandet är att säkra området som strand och grönt 
rekreationsområde, samt att se till att Danmarks internationella skyldigheter 
att skydda naturen efterlevs. 

6.4.6 §3-natur 

I Köpenhamnsområdet finns registrerad §3-natur i form av sjö (sø), äng 
(eng), strandäng (strandeng), mosse (mose) och gräsmark (overdrev), se 
Figur 12 och Figur 13. Samtliga områden överlappar med Natura 2000- eller 
fredade områden.  

Page 280 of 301



 

 
 

 
70 | 10324377  • Påverkan skyddade områden vid olycka 

 
Figur 12. Natur som skyddad enligt §3 Naturskyddslagen kring Köpenhamn, del 1. Observera att 
de allra flesta utpekade ytor inte gränsar till kusten, även om et är svårt att urskilja i denna skala. 
Bildkälla: Biodiversitetskortet, 2021. 

 
Figur 13. Natur som skyddad enligt §3 Naturskyddslagen kring Köpenhamn, del 2. Observera att 
de allra flesta utpekade ytor inte gränsar till kusten, även om et är svårt att urskilja i denna skala. 
Bildkälla: Biodiversitetskortet, 2021. 

6.4.7 Samlad bedömning 

Främst Natura 2000-områdena kring Köpenhamn har mycket höga 
biologiska värden i form av bland annat strandängar, rev, dynområden med 
mera. Område har också höga värden för marina däggdjur och olika slags 
kust- och vadarfåglar, samt även groddjur. Ett utsläpp av olja kan därmed få 
kraftigt negativa effekter för områdets fågelliv, marina däggdjur, bottenfauna 
andra havslevande djur, samt medföra svårbehandlade skador på 
strandängar.  

Köpenhamn ligger dock långt söder om Helsingborg vilket minskar 
sannolikheten för att olja skulle kunna nå området, då den dominerande 
vattenströmmen genom Öresund är nordlig. Därtill bedöms det ta så pass 
lång tid för oljan att nå till området att oljemängden i vattnet begränsats 
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betydligt, då en stor del av gasoljorna avdunstar redan under det första 
dygnet efter ett utsläpp.   

Utsläppet kan påverka värdefulla kustområden och tillhörande flora och 
fauna, men risken för att detta skulle ske bedöms som liten. Störst risk att 
påverkas negativtär fågel, marina däggdjur och vegetation vid stenstränder, 
strandängar eller finsedimentstränder. 

7 RIKSINTRESSEN  

Inom området förekommer riksintressen för naturvård, friluftsliv och 
yrkesfiske, som kan beröras av ett eventuellt oljeutsläpp från Helsingborg. 
Dessa visas i Figur 14. Övriga förekommande riksintresse bedöms inte 
påverkas.   

7.1 RIKSINTRESSE FÖR NATURVÅRD  
Områden av riksintresse för naturvården ska representera huvuddragen i 
svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen. 
Naturvårdsverket och länsstyrelserna har inom varje naturgeografisk region 
valt ut de områden som bäst företräder regionens olika landskaps- och 
naturtyper.   

- innehåller flera olika högt värderade naturtyper  

Figur 14. Illustration över riksintressen för naturvård, friluftsliv och yrkesfiske 
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- har en kombination av företeelser som beskriver ett historiskt 
utvecklingsförlopp eller en bildningsprocess (exempelvis 
landhöjningen)  

Förekomst av skyddsvärda arter kan bidra till att ett område betraktas som 
riksintressant. Men områdets innehåll av biotoper (livsmiljöer) väger betydligt 
tyngre än enskilda arter vid det slutliga urvalet.  

7.1.1 Påverkan på riksintresse för naturvård  

Ett påslag av olja inom de områden som är riksintresse för naturvård bedöms 
få mycket negativa effekter för de skyddsvärda naturvärden som ligger 
strandnära. I första hand kan fåglar, bottenfauna på långgrunda stränder och 
fiskar drabbas, men även andra vattenlevande organismer som är viktiga för 
ett fungerande ekosystem.   

Då föreliggande utredning endast rör gasoljor, bedöms inte bottenlevande 
naturvärden påverkas i samma utsträckning som de strandnära. Detta då 
gasoljor är lättare än vatten och har en låg vattenlöslighet och därför bildar 
en tunn hinna på vattenytan och inte bedöms nå till havsbottnen i någon 
betydande omfattning. De aktuella oljorna innehåller en mycket låg halt av 
vattenlösliga aromatiska kolväten.    

7.2 RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV  
Områden av riksintresse för friluftslivet ska ha:   

- stora friluftsvärden på grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter  
- variationer i landskapet  
- god tillgänglighet för allmänheten  

Områdena ska också vara eller kunna bli attraktiva för besökare från stora 
delar av landet och utlandet. Många olika svenska landskapstyper ska finnas 
representerade i urvalet.   

7.2.1 Påverkan på riksintresse för friluftsliv  

Riksintresse för friluftsliv bedöms i första hand påverkas negativt då 
badstränder drabbas av påslag av olja, vilket i sin tur kan få följdeffekter på 
den lokala turistnäringen.   

7.3 RIKSINTRESSE FÖR YRKESFISKE  
Fiskeriverket har nu åter utsett de sjöar, åar, hamnar och kustvatten som är 
mest väsentliga för landets yrkesfiske. Sedan områdena pekades ut 1991 
har svenskt fiske genomgått stora förändringar samtidigt som fiskarnas 
skyldigheter att lämna fångstuppgifter gjort det möjligt att bättre analysera 
fiskets rumsliga fördelning. Vid en översyn av de riksintressen som pekades 
ut 1991 konstaterades att grunderna för bedömningen var oklara, att 
tillämpning och avgränsning skiljde sig mellan länen samt att motivet 
omfattande fiske inte kunde försvaras i flera områden mot bakgrund av 
dagens situation.  

I havsområdet har förstahandsvärdet för perioden 1999 - 2003 använts som 
indikator för att identifiera de viktigaste fångstområdena. För att ta regional 
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hänsyn har fångstvärdena relaterats till de genomsnittliga inom respektive 
havsområdena Bottenviken, Bottenhavet, egentliga Östersjön, Öresund, 
Kattegatt och Skagerrak.  

7.3.1 Påverkan på riksintresse för yrkesfiske  

Fiskägg och fisklarver är mycket känsliga för oljans giftiga komponenter, 
varför ett oljeutsläpp kan ha stora negativa effekter på fiskreproduktionen 
och påverkar således yrkesfisket negativt. Till de socioekonomiska skadorna 
hör inkomstbortfall för fiskare, dels kortsiktigt på grund av själva utsläppet 
(fisk dödas eller tar upp olja i vävnaderna och får utpräglad lukt av olja), dels 
långsiktigt för att viktiga födo-, lek- och uppväxtområden för fisk och skaldjur 
kan skadas.   

Då endast gasoljor bedöms i föreliggande utredning minskas de negativa 
effekterna, då dessa inte når ner till vattenmassan utan lägger sig som en 
tunn hinna på Vattenytan. Därmed begränsas oljornas skadliga effekter på 
fisken, vilket bedöms minska de negativa effekterna som ett utsläpp kan få 
för yrkesfisket.   
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Handläggare 
Cecilia Ambjörn, oceanograf  

Beräkningar av spridning av olja från läckage i Helsingborgs oljehamn 
 
 
Bakgrund 
WSP har givit SMHI i uppdrag att ta fram spridningsberäkningar av olja från 
oljehamnen i Helsingborg. SMHI har använt oljespridningsverktyget Seatrack Web. Det 
verktyget är baserat på modellberäknade prognoser av ström och vind. Oljans 
förändringsprocesser är taget hänsyn till, såsom avdunstning, nedblandning, strandning 
m.m. Spridningen av oljan kan beräknas dels med verkliga prognoser dels med valfria 
scenarier. Seatrack Web används rutinmässigt av länderna runt Östersjön vid olyckor 
och andra utsläpp av olja. I Sverige är det främst Kustbevakningen som nyttjar 
systemet. Systemet utvecklas kontinuerligt av Sverige, Danmark och Tyskland i nära 
samarbete. 
 
Vindstatistik  
Vindstatistik från Helsingborg har använts från åren 1961-1994. Statistiken har delats in 
i årstider eftersom variationen i såväl vindriktningar som hastigheter är stor mellan 
årstiderna, se de olika årstidernas vindrosor i Bilaga 1.  
 
Spridning av olja i hamnbassängen vid olika årstider och vindar 
Under vintern blåser det från de nordliga riktningarna under c:a 25 % av tiden. En 
typisk hastighet kan sägas vara 5 m/s. Hamnbassängen är c:a 1000 meter lång och här 
inne är det rimligt att anta att oljan endast drivs av den lokala vinden. Vid nordlig vind 5 
m/s tar det c:a 2 timmar för oljan att komma ut i sundet. Därefter fångas den upp av de 
strömmar som råder utanför bassängen. De kan variera mycket och oljan kan spridas i 
alla riktningar. Vanligast förekommande är dock att oljan fångas upp av den nordgående 
strömmen som tidvis kan vara ganska stark.  
 
Under våren förekommer vindar från norr under c:a halva tiden i genomsnitt. 
Sommartid förekommer vind från riktning med nordlig komponent under c:a en 
tredjedel av tiden och på hösten under c:a 25 % av tiden.  
 
I medeltal dominerar alltså vindar från söder under alla årstiderna. 
 
Värsta fall kan sägas vara när det blåser från norr med 15 m/s, vilket är mycket ovanligt. 
Det betyder att oljan lämnar hamnområdet inom uppskattningsvis c:a 40 minuter och 
blandas även ner i vattenmassan. 

Mest gynnsamma fallet är att det blåser från söder vilket gör att oljan hålls kvar inne i 
det halvslutna området i hamnbassängen. Om det är begränsade mängder olja så dröjer 
det länge innan den når utanför hamnbassängen. Svag vind från söder är således det 
bästa tillståndet, då kan man med olika upptagningsmetoder och länsor begränsa och 
hindra spridningen vidare ut i Öresund. Dock, om det är stora volymer så kan oljan 
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genom egenspridning sprida sig över ett stort område genom att den sprids ut i ett 
mycket tunt skikt i ytan. 

 
Beräkningsfall med modellberäknade vindar och strömmar 
Förutsättningarna är att 25 000 kubikmeter gasolja momentant kommer ut i 
hamnbassängen. Två olika fall har beräknats, ett med svaga och ett med starkare vindar 
från norr. Med nordliga vindar så lämnar all olja successivt hamnbassängen och 
kommer ut i sundet. Ytströmmen i Öresund kan vid nordliga vindar vara sydgående 
eller nordgående. Strömmen styrs av mer komplexa samband än enbart den lokala 
vinden. Startpunkt för oljan har placerats precis utanför hamnbassängen. 
 
Vid starka vindar blandas oljan ner i vattenmassan i form av små droppar främst genom 
vågpåverkan. Vid lugnare väder kan oljan åter stiga upp mot ytan. Modellen visar även 
hur den kan fastna på botten eller stranda. 
 
För att kunna välja dessa båda olika beräkningsfall har vinden i Helsingborg studerats 
under de 3 senaste månaderna. Två perioder a’ 48 timmar har valts ut. Den 11-12 
december 2009 då relativt svaga, c:a 4 m/s nordliga vindar rådde, samt den 17-18 
december 2009 då starkare, c:a 6 m/s nordliga vindar rådde. 
 
Genom att välja olika tidsperioder kan olika förlopp erhållas.  
 
Resultat 
Nedan visas hur oljan sprider sig enligt ovan beskrivna förutsättningar. Olika typer av 
bilder har valts för att visa drivbanor varje timme (Fig 1 och 3), och var all olja befunnit 
sig under de 2 dygnen (Fig 2 och 4). Man sparar då varje position där oljan varit under 
beräkningsperioden. Det blir en sorts ackumulerad information. Fördelen med denna är 
att man kan se hur olika delar av oljan rört sig. Samtidigt ska man tänka på att det aldrig 
ser ut så här, utan det är en historik över hela perioden. Ögonblicksbilder skulle visa en 
oljefläck som successivt växer med tiden (och kanske splittras upp i flera) och driver i 
strömmens och vindens riktning.  
 

 
Figur 1. Bilden visar en drivbana under tiden 11 dec kl 00 till 12 dec kl 24. Drivbanan 
visar tyngdpunkten av oljefläcken varje timme under de 2 dygnen. Man ser att den 
lämnar hamnområdet och går först mot väster. Sedan fångas den upp av en ostgående 
ström och en mindre del driver sedan vidare norrut, för att slutligen närma sig Danmark. 
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Figur 2. Bilden visar var oljan befunnit sig under de 2 dygnen (11-12 december 2009) 
som beräkningen pågått. Oljan har alltså strandat på motsatta sidan av sundet i 
Danmark. En mycket liten del har gått vidare norrut. Jämför Fig 1, som är en förstorad 
bild av samma förlopp. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3. Bilden visar en drivbana under tiden 17 dec kl 00 till 18 dec kl 24. Drivbanan 
visar tyngdpunkten av oljefläcken varje timme under de 2 dygnen. Man ser att den rör 
sig först mot nordväst och sedan västerut. 
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Figur 4. Bilden visar var oljan befunnit sig under de 2 dygnen (17-18 december 2009) 
som beräkningen pågått. Bilden visar hela området där olja någon gång under de två 
dygnen befunnit sig. De olika färgerna betecknar djupet på vilka oljan befunnit sig. Det 
är alltså en ganska stor spridning, där en del olja går västerut sedan den lämnat sundet 
och en del går mot nordväst. En mindre del har strandat på svenska kusten. Jämför Fig 
3, som är en förstorad bild av samma förlopp. 
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Bilaga 1. Vindrosor från Helsingborg 

Vindrosen visar vindriktningsförhållandena och fördelningen på 12 vindriktningar och 9 
vindhastighetsklasser förutom lugnt (0-0.4 m/s). Underlaget till vindrosen är 
observationer var tredje timma i Helsingborg under 34 år. Den vinden som anges är 10-
minuters medelvind och gäller på 10 meters höjd över mark. Vindriktningen anger den 
riktning varifrån vinden kommer. Vindhastighetsklasserna förklaras i figuren. Ringar 
för 4, 8, 12, 16 och 20 % av tiden finns utritade.  

 

Figur 1. Vindros Helsingborg 1961-1994 (höst). 

 

 

Figur 2. Vindros Helsingborg 1961-1994 (vinter). 
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Figur 3. Vindros Helsingborg 1961-1994 (vår). 

 

Figur 4. Vindros Helsingborg 1961-1994 (sommar). 
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Från:                                  "Widén Birgitta" <birgitta.widen@lansstyrelsen.se>
Skickat:                             Wed, 15 Sep 2021 13:37:40 +0100
Till:                                     "M-RB-Exp-Miljö" <exp-miljo.skane@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               VB: 551-40429-2020 Preem AB
Bilagor:                             210909 PM förtydligande ABP produkter Preem Helsingborg.pdf

Aktbilaga 26     
551-40429-2020
1283-158

 
Från: Sofia Hedelius <Sofia.Hedelius@alrutz.se> 
Skickat: den 9 september 2021 12:13
Till: Widén Birgitta <birgitta.widen@lansstyrelsen.se>
Kopia: Weber Nina <nina.weber@lansstyrelsen.se>
Ämne: VB: 551-40429-2020 Preem AB
 
Hej Birgitta,
 
Bifogar svar på nedan ställd fråga, genom bifogat PM.
Med vänlig hälsning

Sofia Hedelius
Advokat

ALRUTZ’ ADVOKATBYRÅ AB
________________________________________________________________________________________________________________________________-
_______________________
Tel växel: 08-679 73 65; Mobil: 076-045 45 73; E-post: sofia.hedelius@alrutz.se; Post- och besöksadress: Kungsgatan 42, 111 35 Stockholm

Från: Sofia Hedelius 
Skickat: den 6 september 2021 14:48
Till: 'Widén Birgitta'
Kopia: 'Weber Nina'
Ämne: SV: 551-40429-2020 Preem AB
Hej Birgitta,
Din fråga är mottagen. Jag återkommer med bolagets svar så snart som möjligt.
Med vänlig hälsning

Sofia Hedelius
Advokat

ALRUTZ’ ADVOKATBYRÅ AB
________________________________________________________________________________________________________________________________-
_______________________
Tel växel: 08-679 73 65; Mobil: 076-045 45 73; E-post: sofia.hedelius@alrutz.se; Post- och besöksadress: Kungsgatan 42, 111 35 Stockholm

Från: Widén Birgitta [mailto:birgitta.widen@lansstyrelsen.se] 
Skickat: den 6 september 2021 14:09
Till: Sofia Hedelius
Kopia: Weber Nina
Ämne: VB: 551-40429-2020 Preem AB
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Hej Sofia
Jag glömde be dig om att skicka en kopia på ert svar till Nina Weber – det underlättar vår hantering av 
ansökan.
Med vänliga hälsningar
Birgitta Widén 
Miljöhandläggare/Miljöprövningsenheten
Tel: 010-224 16 95
Växel: 010-224 10 00 
birgitta.widen@lansstyrelsen.se
 

www.lansstyrelsen.se/skane
För info om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Från: Widén Birgitta 
Skickat: den 6 september 2021 08:05
Till: 'Sofia Hedelius' <Sofia.Hedelius@alrutz.se>
Kopia: M-RB-Exp-Miljö <exp-miljo.skane@lansstyrelsen.se>
Ämne: 551-40429-2020 Preem AB
Ärende 551-40429-2020; Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende Preem AB:s depå i 
Helsingborg
Hej
Miljöprövningsdelegationen har tagit emot er komplettering (daterad 2021-08-30).
Enligt bilaga A, avsnitt 2.2, kan fast avfallsmaterial uppkomma vid kontakt med bio- och avfallsbaserad 
olja klassificerad som ABP-produkt (animalisk biprodukt) av kategori 1 eller 3. Vidare hänvisas till bilaga 4 
i komplettering av ansökan från den 30 april 2021. I bilaga 4 omnämns specifikt endast ABP-produkt av 
kategori 3.
Ett förtydligande önskas vad gäller följande:
Omfattar ansökan ABP-produkt av kategori 1?
Om ansökan omfattar ABP-produkt av kategori 1 medför detta följdfrågor vad gäller smittorisken. 
Enligt uppdrag
Med vänliga hälsningar
Birgitta Widén 
Miljöhandläggare/Miljöprövningsenheten
Tel: 010-224 16 95
Växel: 010-224 10 00 
birgitta.widen@lansstyrelsen.se
 

www.lansstyrelsen.se/skane
För info om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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PM – Förtydligande avseende  
ABP‐produkter 
Ansökans omfattning 

Preem har efter komplettering av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (daterad 2021‐

08‐30) erhållit önskemål om förtydligande om ansökan omfattar ABP‐produkt av kategori 

1. Miljöprövningsdelegationen hänvisar till att Preem i bilaga 4 i komplettering daterad 

2021‐04‐30 endast omnämner ABP‐produkt av kategori 3. Bolagets avsikt är inte att 

uppgifterna i bilaga 4 ska avgränsas till enbart kategori 3, men ser nu att informationen 

däri är otydlig. Utdrag av information om vegetabiliska oljor och animaliska fetter från 

bilaga 4 i komplettering 2021‐04‐30 återfinns på s. 2 i detta PM.  

 

Förklaring av bilaga 4: 

Uppgifterna i kolumnen ABP(*) var avsedda att läsas som att Ja i kolumnen betyder att 

produkten/råvaran är en ABP‐produkt och kan vara kategori 1 eller kategori 3. Produkten 

ska hanteras i enlighet med enligt EG 1069/2009 och EU 142/2011.  

 

Kommentaren (2) under tabellen syftar inte till att avgränsa ansökan till ABP kategori 3 

utan var enbart avsedd som en kommentar om vad som gäller för matavfall i Sverige, 

vilket UCO normalt hanteras som. Däremot är exempelvis mixed fatty acids, acid oils, 

POME, SBEO och fettavskiljarfett inte matavfall, vilket hänvisningen till kommentaren (2) 

kan uppfattas som. Emellertid kan flera av dessa oljor vara ABP‐produkt, men POME 

(palm oil mill effluent) är inte ABP‐produkt   

 

Ansökan omfattar alltså ABP‐produkter av både kategori 1 och kategori 3. 

 

På s. 3 i detta PM beskrivs de skyddsåtgärder och försiktighetsmått avseende smittskydd 

som Preem kommer att tillämpa vid lagring och hantering av ABP‐produkter. I övrigt 

kommer ABP‐produkterna att hanteras på likartat sätt och följa samma rutiner som 

övriga oljor, petroleumprodukter etc. på depån. 
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Utdrag från bilaga 4 i komplettering av ansökan 2021‐04‐30 

 

Gruppbenämning  Exempel på handelsnamn  Ursprung  REACH  Avfall  Avfallskod  ABP(*) 

Vegetabiliska oljor och 

animaliska fetter 

Raps‐, soja‐, majs, 

camelinaolja, olive 

pomace och likvärdigt. 

Pressning och extraktion av oljefrön och 

liknande 

 

(1)  Nej  n/a  Nej 

Vegetabiliska oljor och 

animaliska fetter 

UCO  Använda frityroljor  Nej  Ja  20 01 25  (2) 

Vegetabiliska oljor och 

animaliska fetter 

Animal fat  Bearbetat, utsmält animaliskt fett från 

slakterier och djuruppfödare 

(3)  Oftast 

produkt, se 

not (4) 

Om avfall: 

02 02 03 

02 02 99 

Ja 

Vegetabiliska oljor och 

animaliska fetter 

Mixed fatty acids, acid 

oils, POME, SBEO 

Biologiska avfallsoljor från bearbetning och 

beredning av livsmedel (och organisk‐kemiska 

anl) 

(6)  Ja  02 03 04 

02 03 99 

(07 06 

08*) 

(2) 

Vegetabiliska oljor och 

animaliska fetter 

Mixed fatty acids, acid 

oils, POME, SBEO, 

fettavskiljarfett 

Biologiska avfallsoljor från 

avfallshanteringsanläggningar och 

avloppsreningsverk 

(6)  Ja  19 02 99 

19 08 09 

19 08 10* 

20 01 26* 

(2) 

Kommentarer 

(*) ABP = animalisk biprodukt som hanteras enligt EG 1069/2009 och EU 142/2011. 

(1) och (3). I vissa fall undantagen från REACH. 

(2). UCO hanteras normalt som matavfall med EWC 20 01 25. I Sverige är matavfall ABP kat 3, dock med lättare krav. 

(4). Animaliskt fett hanteras normalt inte som avfall men undantag förekommer. 

(6). Vanligen inte REACH och inte produkter, men vissa råvaror kan komma att klassas som produkter när marknaden utvecklas. 
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Skyddsåtgärder och försiktighetsmått 

Beroende på typ av ABP‐produkt och hur produkten har behandlats innan den levereras 

till depån kan klassificeringen vara kategori 1 eller kategori 3. Som tidigare har beskrivits i 

ansökningshandlingarna behöver Preem ha en stor flexibilitet i valet av bio‐ och 

avfallsbaserade oljor för att kunna förvärva tillräckliga mängder av sådana råvaror. För 

att säkerställa att det alltid hålls en hög säkerhet avseende smittskydd, men samtidigt har 

ett rationellt arbetssätt på depån avser Preem att hantera ABP‐produkter som kategori 1 

genomgående.  

 

ABP‐produkterna kommer att levereras in och ut med fartyg. Hanteringen kommer att 

ske i slutna system. Om behov av dränering av cisternen föreligger kommer dräneringen 

att ske till ett slutet system som töms med sugbil för vidare transport till destruktion. 

Transport och destruktion kommer att utföras av företag som är registrerade för 

hantering av ABP kategori 1 hos Jordbruksverket och i övrigt har nödvändiga tillstånd. 

Eventuellt spill av ABP‐produkt som är större än att det enkelt och säkert kan 

omhändertas med absorptionsmaterial kommer att tas om hand av sugbil från företag 

som är registrerat för kategori 1. För närvarande finns avtal med transportföretaget Pre 

Zero SUEZ (registreringsnummer SE3800523411). Innan ABP‐produkt tas in på depån 

kommer Preem att tillse att instruktioner för hantering av produkterna, spill och avfall 

finns upprättade.  

 

Om det senare blir aktuellt med in‐ eller utleverans av ABP‐produkter med bil kommer 

Preem att tillse att desinficering av fordonshjul och behållare utförs innan bilen lämnar 

depån. 

 

Cisternernas avluftningar förses med finmaskiga nät som utestänger skadedjur. 

Skadedjursavtal finns tecknat, i dagsläget med Anticimex. Deras bedömning är att i och 

med att verksamheten ska ske i ett slutet system behövs inte något särskilt 

skadedjursskydd utöver ovan beskrivet. Preem avser emellertid att om problem med 

skadedjur skulle uppstå att utöka skyddet mot sådana djur på depån. 

 

Personal som arbetar med hantering av ABP‐produkter på depån ska bära särskild 

skyddsklädsel. Hantering av avfall som kan uppstå på depån t.ex. kontaminerade 

arbetskläder, trasor, absol m.m. har beskrivits i komplettering 2021‐08‐30.  

 

Jordbruksverket har genomfört tillsyn på depån inför den planerade hanteringen och 

accepterat Preems skyddsåtgärder och försiktighetsmått. 
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