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Miljökvalitetsnormer (MKN) har funnits som styrmedel i svensk lagstiftning sedan år 1999 då 
föreskrifter om miljökvalitetsnormer skrevs in i miljöbalkens femte kapitel. Det övergripande 
syftet med normerna är att skydda människors hälsa och naturmiljön. Miljökvalitetsnormer 
kan hänföras till olika EG-direktiv för miljökvalitet. I PBL står att kommunens översiktsplan 
ska redovisa de allmänna intressen och de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut 
om användningen av mark och vattenområden. Av planen ska även framgå hur kommunen 
avser att iaktta åtgärder för att följa gällande miljökvalitetsnormer. 
Miljökvalitetsnormer syftar till att säkra egenskaper i miljön som är av betydelse för 
människors hälsa och miljö. Det långsiktiga syftet är att varaktigt skydda eller avhjälpa skador 
eller olägenheter för dessa intressen. Indirekt kan förbättrad miljökvalitet för dessa ändamål 
även förbättra förutsättningarna för andra faktorer. 
 
4.1 Miljökvalitetsnormer för luft  
 
Gällande gräns- och målvärden ska uppnås fram till 2020. Miljökvalitetsnormerna omfattar 
koncentrationen av partiklar (med partikelstorlek PM2,5 och PM10) i luften samt 
koncentrationen av följande ämnen: Bens(a)-pyren, arsenik, kadmium, nickel, bly, 
kvävedioxider, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon och bensen. De normer som är 
svåra att följa är vanligtvis de för kvävedioxid och de för partiklarna PM10. Idag gällande 
förordningar och föreskrifter för utomhusluft finns att läsa i Luftkvalitetsförordningen 
(2010:477).  
 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet. Med utomhusluft avses enligt 
förordningen utomhusluften med undantag för arbetsplatser samt vägtunnlar och tunnlar för 
spårbunden trafik. De flesta normerna är så kallade gränsvärdesnormer som ska följas, medan 
några är så kallade målsättningsnormer som ska eftersträvas. Normerna baseras 
huvudsakligen på krav i EU-direktiv. 
 
Kommunen ska kontrollera luftkvaliteten 
 
Kommunen ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormerna, 
antingen i samverkan med andra kommuner eller på egen hand. Kommunen ansvarar även för 
att tillhandahålla aktuell information om föroreningsnivåerna. Naturvårdsverket ansvarar för 
kontroll av miljökvalitetsnormerna för kväveoxider och svaveldioxid i regional bakgrund 
(landsbygd) samt miljökvalitetsnormerna för marknära ozon. 
 
Särskilt viktigt är att utreda nya planer som kan medföra en påtaglig trafikökning och ge 
tydliga ökningar av föroreningshalter vid gator och vägar. Även vid nyanläggning av vägar 
och gator är bedömning av påverkan av miljökvalitetsnormer särskilt viktigt. I Älvkarleby 
kommun finns de högsta partikelhalterna längs E4ans sträckning genom kommunen samt 
längs riksväg 76:s sträckning genom Skutskär. 
 
Åtgärdsprogram 
 
För alla miljökvalitetsnormer har fastställts en tidpunkt då de ska vara uppfyllda. Om en 
miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att överskridas, kan ett åtgärdsprogram behöva 
upprättas av kommunen eller länsstyrelsen. Bestämmelser om åtgärdsprogram finns i 
miljöbalken och luftkvalitetsförordningen. För miljökvalitetsnormer för luft är det 
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Naturvårdsverket som ska bedöma behovet av åtgärdsprogram. Länsstyrelsen ska upprätta 
programmet om man inte överlåter till kommunen att ta fram och besluta om programmet. 
 
Normen för kvävedioxid  
 
Då personer utsätts för höga kvävedioxidhalter ökar luftrörens känslighet och lungornas 
funktion försämras. Personer med svår astma och bronkit är särskilt utsatta. Vid all 
förbränning i luft bildas kvävedioxid. Det är trafiken (främst personbilar och lastbilar men 
också buss- och båttrafiken) som är den största utsläppskällan för kvävedioxid. Stora utsläpp 
kommer även från förbränningsanläggningar (oljeeldning och olika industriprocesser). Vindar 
från utlandet medför också att kvävedioxidhalten ökar. 
 
Normen för partiklar (PM10)  
 
Höga partikelhalter kan medföra påverkan på lungfunktionen, lungsjukdom och ökad 
dödlighet. Särskilt utsatta är personer med sjukdomar i luftvägar, hjärta eller kärl. PM10 
betecknar partiklar med en diameter mindre än 10 μm (0,01 mm). Dessa partiklar kan i sin tur 
delas upp i ultrafina, fina och grova partiklar. Liksom för kvävedioxid bildas partiklar vid all 
förbränning. Den största utsläppskällan för partiklar är biltrafiken. Även väghållning är en 
stor utsläppskälla t.ex. genom sandning och saltning. Höga partikelhalter är därför ett typiskt 
nordiskt problem i och med att PM10 halterna ökar kraftigt i vinterväglag. 
 
Möjliga åtgärder för förbättrad luftkvalitet  
 
Genom att sänka hastigheten på vissa gator är en förhoppning att partikelhalterna i luften ska 
minska. Denna åtgärd har vidtagits i bland annat Stockholm, Göteborg och Uppsala samt av 
Trafikverket på vissa vägsträckor av E4 och E18 i Stockholms län.  
 
En annan åtgärd är att minska mängden vägdamm som rörs upp. Antingen genom att spreja 
vägbanan med saltlösning för att hålla den fuktig och förhindra emittering av damm eller 
genom en intensifierad och tidigarelagd sandupptagning efter vintersäsongen.  

4.2 Miljökvalitetsnormer för vatten 
Kartor till detta avsnitt finns på sidorna 1 till 7 i dokumentet ”Kartbilaga - 
Miljökvalitetsnormer”. 
 
Utgångspunkten för arbetet med förvaltning av vatten är avrinningsområden och vattnets 
naturliga väg i landskapet. Det är inte de administrativa gränserna mellan kommuner och län 
som är viktiga. I arbetet ska vattenresurserna betraktas både som ett naturvärde och som en 
social och ekonomisk resurs.  
 
Ett samordnat vattenförvaltningsarbete, där alla aktörer arbetar mot samma mål utifrån ett 
avrinningsområdesperspektiv, kallas integrerad vattenförvaltning. Vattenförvaltningen 
ska involvera alla som berörs av vattenfrågor såsom näringsliv, kommuner, markägare, 
intresseorganisationer med flera. 
 
Vattendirektivet är ett regelverk som ställer krav på alla EU:s medlemsländer att uppnå god 
vattenkvalitet. Det bygger på ett helhetsperspektiv där vattnets vägar följs istället för 
administrativa gränser. I Sverige förverkligas vattendirektivet i svensk miljölagstiftning 
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genom vattenförvaltningen. Arbetet med vattenförvaltningen sker i sexårscykler. Gällande 
programperiod pågår till 2016–2021. 
 
Med utgångspunkt i avrinningsområden har Sverige delats in i fem vattendistrikt, där en 
länsstyrelse per distrikt utsetts till vattenmyndighet. Älvkarleby ingår i Bottenhavets och 
Norra Östersjöns vattendistrikt. Inom varje vattendistrikt upprättas förvaltningsplaner och 
åtgärdsprogram som redovisar vad kommuner och myndigheter behöver göra för att uppfylla 
de miljökvalitetsnormer som föreskrivits inom gällande programperiod. Målet är att åtgärda 
övergödning, försurning, miljögifter och annan påverkan på sjöar och på vattendrag. 
 
I förvaltningsplanernas åtgärdsprogram (Förvaltningsplan 2016–2021 för Bottenhavet och 
Förvaltningsplan 2016–2021 för norra Östersjön) anges vad kommuner behöver göra i 
samband med planering och prövning för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska nås. 
Kommunen ansvarar för åtta utpekade punkter. Kommunen ska i miljöbalkstillsyn prioritera 
och ställa krav så att miljökvalitetsnormerna kan följas. Andra ansvarsområden är att 
kommunen ska utveckla vatten- och avloppsplaner och dagvattenplan. 
 
Planering och exploatering får inte leda till att försämrad vattenkvalitet enligt vattendirektivet. 
 
Ekologisk status idag 
 
Ekologisk status för vattendrag i kommunen är måttlig utom för Sandbyån som har 
otillfredsställande status. Ekologisk status för sjöarna Storfjärden och Stallfjärden är måttlig. 
 
Ekologisk status för kusten är måttlig vid Gävlebuktens utsjövatten. I Karlholmsfjärden är 
ekologisk status otillfredsställande på grund av övergödningen. 
 
Mål ekologisk status 
 
Miljökvalitetsnormen god ekologisk status ska nås till 2021 för alla vattendrag utom för 
Sandbyån som är satt till 2027. Miljökvalitetsnormen god ekologisk status ska nås till 2021 
för sjöarna Storfjärden och Stallfjärden. Tidsfristen för ekologisk status i vattendrag och sjöar 
är satt på grund av höga kostnader för restaurering av vandringshinder, flödesförändringar och 
fysiska påverkan som att vattnet kan vara rätat och rensat. 
 
Miljökvalitetsnormen god ekologisk status för kusten vid Gävlebuktens utsjövatten har 
tidsfrist till 2027. Åtgärderna för denna vattenförekomst behöver genomföras till 2021 för att 
god ekologisk status ska kunna nås till 2027.  
 
Risk att mål ekologisk status inte uppfylls 
 
God ekologisk status för kustvatten med avseende på näringsämnen kan inte uppnås till 2021 
på grund av att över 60 procent av den totala tillförseln av näringsämnen kommer från utsjön. 
Det är även problem med för höga halter zink. Det finns en risk att god ekologisk status inte 
uppnås för sjöarna och vattendragen. 
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Kemisk status idag 
 
Kemisk status för vattendrag uppnår ej godkänd ytvattenstatus, vilket beror på att gränsvärdet 
för PBDE och kvicksilver överskrids i fisk. Sjöarna är oklassade. 
 
Kemisk ytvattenstatus för kusten är ej god kemisk status vilket beror på att gränsvärdet för 
PBDE och kvicksilver överskrids i fisk. 
 
Kvicksilver har använts i kemisk industri och vid pappers- och massabruk men också vid 
betning av säd och i elektriska apparater som lysrör. Kvicksilver är mycket giftigt och i stort 
sett all användning är idag förbjuden. Men fortfarande är halterna av kvicksilver i vatten för 
höga och landet kommer under en lång tid fortsätta att ha förhöjda kvicksilverhalter i fisk. 
 
Det bromerade flamskyddsmedlet PBDE användes tidigare till att förhindra bränder och fanns 
i elektroniska apparater, textilier och möbler. PBDE är nu förbjudet men ämnet finns kvar i 
miljön. Förhöjda halter i fisk hittas i de flesta sjöar, vattendrag och kustvatten. 
 
Den kvantitativa och kemiska statusen för grundvatten är god. Grundvattentillgången i 
Uppsalaåsen god och av god kvalitet. 
 
Mål kemisk status 
 
God kemisk status ska uppnås för alla vatten och vattendrag. Tidsfrist att uppnå målen finns 
till 2027. 
 
Risk att mål kemisk status inte uppfylls 
 
Det finns en risk att ingen vattenförekomst eller vattendrag klarar miljökvalitetsnormen för 
kemisk status till 2027. 
 
4.3 Buller 
 
Buller definieras som oönskat ljud och kan orsaka trötthet, stress, sömnstörningar och högt 
blodtryck. I den fysiska planeringen är det av stor vikt att bevaka att bullernivåer blir 
godtagbara vid nybyggnationer och anläggning av trafikstråk med mera. 
 
Omgivningsbuller 
 
Den 1 september år 2004 trädde en förordning för omgivningsbuller i kraft. I samband med 
detta meddelades även en miljökvalitetsnorm för buller enligt följande: ”Genom kartläggning 
av omgivningsbuller samt upprättande och fastställande av åtgärdsprogram ska det 
eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa 
(miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 2 § första stycket 4 MB)”. Miljökvalitetsnormen för buller är 
uttryckt som en målsättningsnorm. 
 
I kommunen utgör verksamheterna vid Skutskärs bruk och hamn samt vid Marma skjutfält en 
betydande bullerspridning till omgivningen. För dessa verksamheter sker en särskild 
miljöprövning av Länsstyrelsen. 
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Kommunen har en begränsad yta. Det är därför av stor vikt att även åtgärder i obebyggda 
trakter noga övervägs så att vissa områden kan bevaras så tysta som möjligt. 
 
Trafikbuller 
Kartor till detta avsnitt finns på sida 21 i dokumentet ”Kartbilaga - Förutsättningar”. 
 
Vid planering och nybyggnation av bostadsbebyggelse ska de riktvärden som anges i 
Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216) alltid tillämpas. 
Bestämmelserna i förordningens 3-8 §§ ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på 
förebyggande av olägenhet för människors hälsa i 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen 
(2010:900) är uppfyllt vid planläggning, i ärenden om bygglov och i ärenden om 
förhandsbesked. I denna förordning finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för 
spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. 
 
För biltrafik kan lägre hastighetsbegränsningar bidra till en bättre ljudmiljö om bullernivåerna 
är höga. Även åtgärder för att lägga om trafik till mindre störande stråk kan bidra till bättre 
ljudnivåer. Om buller från statliga vägar och järnvägar överskrider antagna riktvärden har 
Trafikverket skyldighet att vidta ljuddämpande åtgärder. 
 
4.4 Förorenad mark  
Kartor till detta avsnitt finns på sida 18 i dokumentet ”Kartbilaga - Förutsättningar”. 
 
Enligt miljöbalken avses förorenade mark- och vattenområden samt byggnader och 
anläggningar som är så förorenade att det kan medföra skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön. Med förorenade områden avses även nedlagda deponier då det inte alltid är 
tydligt vilka avfallstyper som varit tillåtna. Risk för föroreningar finns så fort någon form av 
miljöstörande verksamhet har bedrivits på platsen, t.ex. bensinstation, handelsträdgård, 
verkstad, osv. Även äldre markutfyllnader bör beaktas som förorenade markområden då 
fyllnadsmaterialet kan utgöra avfall och restprodukter. 
 
Vid misstanke om att ett område kan vara förorenat skall markens status alltid utredas. Om en 
förorening upptäcks skall miljöförvaltningen snarast underrättas oavsett områdets tidigare 
status. Efterbehandling (sanering) av ett område är anmälningspliktigt enligt miljöbalken. 
Ansvarig för undersökning och efterbehandling är i första hand den som orsakat föroreningen, 
i andra hand fastighetsägaren.  
 
Föroreningar och risker  
 
Föroreningar som hamnat i mark, grundvatten eller sediment blir ofta kvar under lång tid om 
ingen åtgärd vidtas. Föroreningarna kan sedan sakta spridas vidare till vattendrag. Människor 
kan utsättas för föroreningar till exempel genom damm från förorenad mark, om barn får i sig 
jord eller om föroreningen hamnar i dricksvatten. Spridningen är ofta långsam och påverkas 
av nederbörd, grundvattenrörelser och biologiska processer. Mänskliga aktiviteter kan kraftigt 
påverka spridningen av föroreningar som dittills legat relativt stilla. Dessa risker måste 
speciellt uppmärksammas den dag man vill förändra markanvändningen.  
 
Att industribyggnader kan vara förorenade av tidigare verksamhet är extra viktigt att 
uppmärksamma om exempelvis industriområden omvandlas till nya bostadsområden. 
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Under detaljplaneskedet ska kommunen uppdatera och komplettera information om tidigare 
verksamheter och föroreningsstatus som en del av lämplighetsprövningen av framtida 
exploateringsområden. 
 
4.5 Strålning  
 
UV-strålning 
 
UV-strålningens styrka beror på ozonskiktets tjocklek och ett förtunnat ozonskikt kan ge 
upphov till hudcancer. Särskilt känsliga är barn och ungdomar. Ozonskiktet riskerar att 
förtunnas på grund av utsläpp av skadliga ämnen. De största utsläppskällorna är läckage från 
varor och produkter där ämnena används som köldmedium och isoleringsmaterial. Därför är 
det viktigt att ozonskiktet skyddas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. 
 
Vid ombyggnationer av byggnader och anläggningar bör isoleringsmaterial som innehåller 
ozonnedbrytande material bytas ut mot mer miljövänliga alternativ. 
 
Det är viktigt med informationsinsatser för att informera om riskerna med UV-strålning vid 
populära badplatser, solarier och i lokalradion; detta så att informationen kan riktas bättre mot 
de personer som är mest utsatta av strålningen. 
 
En åtgärd som kan vidtas för att minska exponeringen av UV-strålar från solen är att redan på 
planeringsstadiet projektera för skuggiga platser i kommunerna, särskilt viktig är denna aspekt 
vid planering av skolor. För vidare läsning hänvisar vi till Strålskyddsmyndighetens hemsida.  
 
Elektromagnetiska fält 
 
Magnetfält finns ständigt omkring oss. De är starkast närmast källan som till exempel kring 
kraftledningar men styrkan avtar snabbt med avståndet. Exempelvis transformatorstationer 
som finns utomhus ger på några meters avstånd mycket låg exponering för magnetfält. Ju 
starkare ström som används desto starkare är magnetfältet. Till skillnad från elektriska fält 
som dämpas av växtlighet och byggnadsmaterial så är magnetfält svåra att skärma av och går 
obehindrat igenom väggar och tak. 
 
Trots att forskning pågått i närmare 30 år går det idag inte att ge ett säkert svar om magnetfält 
kan orsaka cancer. Forskare har dock i flera oberoende studier sett samband mellan 
exponering under barnaåren för magnetfält som ligger över det normala och en något ökad 
risk för leukemi. Världshälsoorganisationen, WHO, har därför bedömt magnetfält som 
möjligen cancerframkallande.  
 
Sedan 2002 finns det allmänna råd från tidigare Statens strålskyddsinstitut som anger 
referensvärden för allmänhetens exponering för magnetfält. Referensvärdena är 
rekommenderade maxvärden och bygger på riktlinjer från EU. Syftet med referensvärdena är 
att skydda allmänheten mot kända hälsoeffekter vid exponering för magnetfält. De är satta till 
en femtiondel av de värden där man har konstaterat negativa hälsoeffekter. Vid planering av 
nya bostadsområden bör nedanstående punkter beaktas:  
 

 Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska 
anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas.  
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 Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger 
förhöjda magnetfält. 

 Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, 
skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.  

 Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av 
strålning i den yttre miljön.  

 Vid detaljplanering ska beaktas huruvida föreslagen användning har tagit hänsyn till 
elektromagnetisks fält från kraftledningar och ställverk. 

 
4.6 Ballastförsörjning  
 
Enligt miljöbalkens 3 kap 7 § ska mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen 
och material så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
utvinningen av dem. Utvinning av naturgrus i kommunen ska minskas. Syftet är att de 
svenska grusåsarna, vilka ej är förnyelsebara inom överskådlig tid, ska bevaras för framtida 
dricksvattenuttag. De materialslag som kommer att ersätta blir för ändamålet lämpliga 
krossbergsprodukter.  
 
I enlighet med miljömålen avser Älvkarleby kommun att minska naturgrusanvändningen och 
ersätta detta med alltmer bergmaterial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


