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PM – Risk för påverkan på Natura 2000 – område och 

miljökvalitetsnormer för vatten, Detaljplan Viken Gällö 

Bakgrund 

För både Natura 2000 – området och miljökvalitetsnormerna för vatten gäller att 

en ny verksamhet inte får ge upphov till en försämring, ickeförsämringskravet 

enligt EU-rätten. Försämringen avser förutsättningarna att uppnå gynnsam 

bevarandestatus för naturtyperna och de utpekade arterna samt god ekologisk 

och god kemisk status i ytvattnet.  

Natura 2000 

Revsundssjön som gränsar till planområdet ingår i ett mycket stort Natura 2000-

område som heter Gimån – SE0720294. Natura 2000-området omfattar, förutom 

Gimån, vattenområden i källsjöar och i biflöden till Gimån och avgränsas av 

medelvattenlinjen. Valet av Natura 2000-området när det beslutades 2005 

grundades främst på att Gimån med tillhörande käll- och biflöden var en älvsträcka 

som hade ett skydd mot ytterligare vattenkraftsutbyggnad enligt miljöbalkens 4:e 

kapitel (ursprungligen naturresurslagen).  

Revsundssjön har enligt naturanaturtypskarteringen klassificerats som naturtypen 

Kransalgsjöar (3140) men klassificeringen är gjord från skrivbordet och naturtypen 

är inte granskad i fält. Ingen av de typiska arterna för naturtypen är med säkerhet 

påträffad i sjön. Sammantaget är det svårt att bedöma om Revsundssjön verkligen 

utgör en god representant för naturtypen Kransalgsjöar.  

Av de arter som är utpekade för hela Natura 2000-områden, flodpärlmussla, utter 

och stensimpa, förekommer möjligen utter längs med Revsundssjöns stränder men 

det är en tämligen allmän som har stora revir. Det är inte troligt att det finns 

boplatser för utter inom eller nära planområdet.  

I bevarandeplanen beskrivs att all exploatering som riskerar att påverka Natura 

2000-områdets bevarandestatus ska prövas särskilt. För hela Natura-området 

beskrivs flera bevarandemål och hotbilder. Det bevarandemål i planen som är 

relevant att beakta i detta fall är att vegetationen i strandzonen ska ha en naturlig 

struktur. Av de hotbilder som beskrivs i planen är en särskilt relevant och det är 

utsläpp av föroreningar från punktkälla, till exempel avlopp, industri, materialtäkt 

eller annan verksamhet.  

Tillståndsprövning enligt 7 kap. 28 a–29 §§ miljöbalken krävs för att bedriva 

verksamheter och vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka 

naturmiljön inom ett Natura 2000 – område.   

Miljökvalitetsnormer för vatten  

Revsundssjön har bedömts ha Måttlig ekologisk status på grund av 

konnektivitetsproblem i delar av vattensystemet. Miljökvalitetetsnormen är God 

ekologisk status 2027. Sjön är klassad att ha god kemisk ytvattenstatus med 

undantag på bromerad difenyleter, kvicksilver och antracen. De vattenprover 

som finns från närområdet (Gällöviken) visar på en sjö med högt pH, obetydligt 

färgat vatten (låg slamhalt) och ej detekterbara halter av organiska föroreningar 

som PFAS-ämnen och PAH:er samt bakgrundshalter avseende metaller.    
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Risk för påverkan på Natura 2000 – området Gimån SE0720294 
och miljökvalitetsnormer i Revsundssjön 

Någon fysisk förändring av strandlinjen eller annan påverkan som kan påverka 

naturmiljön och vattenkvaliteten i Revsundssjön är inte aktuell.   

Den risk som skulle kunna uppstå vid ny bebyggelse och ny verksamhet inom 

planområdet är utsläpp av ämnen från VA-anläggning, dagvattenanläggning och från 

verksamheter.  

Den VA-anläggning som planeras är ett minireningsverk av typen BioKube som ska 

uppfylla lagkraven på avloppsrening.  

När det gäller dagvatten finns en separat dagvattenutredning för planområdet som 

redogör för förutsättningarna och de tekniska lösningarna. Vid ett regn med en 

återkomsttid på 100 år är risken stor för grumling oavsett exploatering i området. 

Därför är fokus att säkerställa att suspensionen vid recipient ej ökar vid ett 

dimensionerande regn på 10 år för ytterligare exploatering. Dikena i områdena 

kommer att fungera som sekundära rinnvägar vid ett skyfall och därför 

rekommenderas att dessa utformas för att klara ett 100 årsregn och inte endast för ett 

regn med en återkomsttid på 10 år. I dikena kan hastigheten på vattnet vid ett 

normalregn begränsas och tillåta sedimentation av partiklar för att förhindra att dessa 

når recipienten. Dessutom förespråkas att energidämpande och erosionsskyddande 

åtgärder anläggs innan recipient och utsläpp till bäckar för att minska grumlingen 

ytterligare. 

Det kommer inte att finnas verksamheter inom området som ger upphov till några 

föroreningar som kan påverka vattenkvaliteten i Revsundssjön. De verksamheter som 

troligen ger störst risk för påverkan är befintlig väg- och järnvägstrafik.  

Sammanfattningsvis är det ett litet område som ska exploateras och andelen 

hårdgjorda ytor kommer att vara liten. Den största risken för naturmiljön inom 

Natura 2000-området och ett överskridande av miljökvalitetsnormen är spridning av 

grumlande ämnen vid skyfall och höga flöden men risken bedöms inte öka jämfört 

med nuläget om de beskrivna skyddsåtgärderna och reningsåtgärderna vidtas. 

Risken att verksamheter inom planområdet skulle kunna påverka kärnan i Natura 

2000-skyddet, Gimån 15 km nedströms Viken, är obefintlig.    


