BILAGA 1

KONSOLIDERAD VILLKORSKATALOG
Med anledning av inkomna synpunkter har Sjöfartsverket gjort vissa justeringar och
tillägg i de i ansökan föreslagna villkoren. Nedan återges dessa i en konsoliderad
villkorskatalog. Numreringen följer den som gjorts i ansökan och nya delar är
markerade i kursiv stil.
1. Verksamheten ska utföras i huvudsaklig överensstämmelse med vad Sjöfartsverket
angivit i ansökningshandlingarna eller i övrigt åtagit sig i målet.
Mindre ändringar av vattenverksamheten får vidtas efter samråd med och godkännande av
tillsynsmyndigheten. Som förutsättning för sådant godkännande ska gälla att ändringen inte kan
antas medföra ökad störning av någon betydelse för omgivningen.
2. a) Muddermassor som är opåverkade i betydelsen att de har avsatts i preindustriell tid
ska klassas som massor av kategori SO (där S står för Skandiaporten och O står för
opåverkad). SO-massor innehåller därmed inga antropogena föroreningar.
b) Muddermassor som har avsatts under industriell tid och där (1) TBT förekommer i halter
upp till 300 µg/kg TS eller (2) metaller, PAH-11 eller PCB-7 uppmäter halter i klass 3-5
enligt Naturvårdsverkets rapport 4914 och SGU:s rapport 2017:12, ska klassas som
massor av kategori SA (där S står för Skandiaporten och A står för antropogena).
3. Muddring av SA-massor ska ske genom användande av miljöskopa eller motsvarande
tätslutande skopa.
4. Dumpning av SA-massor ska ske med bottentömmande pråmar i djuphålorna inom
dumpningsplats Skandiaporten markerad med F i Bilaga B. Efter genomförd
dumpning ska dessa SA-massor täckas med ett minst 10 meter tjockt lager SO-massor.
5. Dumpning av SO-massor ska ske med bottentömmande pråmar och mudderverk.
Muddermassorna ska fördelas jämnt inom dumpningsplats Skandiaporten och yta
markerad med F i Bilaga B, enligt en på förhand upprättad dumpningsplan.
Dumpning ska ske så att mjukbotten kan bibehållas och ackumulationsförhållanden
ska upprätthållas inom dumpningsområdet.
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6. Uppkomna sprängstensmassor ska i möjligaste mån tillgodogöras. I annat fall får
dumpning av sprängsten ske inom dumpningsplats Skandiaporten och markerade ytor
inom område G-K i Bilaga B upp till anslutande höjdryggars nivå, eller yta markerad
med F i Bilaga B tillsammans med lösa massor i syfte att bibehålla mjukbotten.
7. Efter slutförd dumpning och/eller utläggning av sprängsten ska området sjömätas och
uppgifter inlämnas till Sjöfartsverkets Sjökartsavdelning för upprättande av sjökort.
8. Muddrings- och sprängningsarbeten ska begränsas under sommarperioden på följande
sätt.
a) Uppehåll görs under tiden 15 maj – 15 augusti.
b) Begränsade grumlande arbeten, såsom vid grundläggning av kantfyrar eller
borrning och fyllning av sten eller vid putsning av slänter, får genomföras även
under tid som anges i föreslagen villkorspunkt 8a). Vid muddring får
muddringsvolymerna uppgå till högst 4 000 tfm3 per dygn, räknat som fylld
pråmvolym eller motsvarande.
9. Vid muddring får halten suspenderade ämnen i vatten på ett avstånd av 500 meter från
arbetsområdet som riktvärde inte överstiga 100 mg/l exkl. bakgrundsnivån. Halten
suspenderade ämnen i vatten får som riktvärde inte överstiga 50 mg/l exkl.
bakgrundsnivån, uppmätt vid gränsen i spridningsriktningen från muddringsområdet till
närliggande ålgräsängar.
Om det finns risk för att riktvärdena överskrids ska sökanden tillfälligt avbryta arbetet
eller, i samråd med tillsynsmyndigheten, vidta åtgärder för att minska
grumlingspåverkan.
Tillsynsmyndigheten får i förväg medge högre halter i enskilda fall och för kortare
perioder om det kan motiveras av en kortare sammantagen arbetstid eller andra
liknande skäl och avvikelsen kan ske utan betydande olägenhet i vattenmiljön.
10. Kontroll ska ske genom mätningar och uppföljning av grumling ska utföras i de
mätpunkter och intervaller som fastställs i det kontrollprogram som föreslås i
villkorspunkt 15. I de fall det kan konstateras att muddringsarbetena inte föranleder
grumling i den omfattning som avses i villkorspunkt 9 får tillsynsmyndigheten medge
att kontroll inte behöver utföras.
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11. Före sprängning ska åtgärder vidtas i syfte att säkerställa att obehöriga uppehåller sig
på säkert avstånd från sprängningen. Eventuell fisk samt marina däggdjur ska
skrämmas bort från sprängningsområdet genom akustisk metod. Sprängserier inom ett
delområde ska synkroniseras så att de utförs med korta mellanrum.
12. Buller från tillståndsgivna arbeten ska begränsas så att det inte överskrider vad som
anges i Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15) om buller från byggplatser.
Tillsynsmyndigheten får medge undantag från villkoret.
13. Kemikalier och oljor som används under anläggningsskedet ska lagras och hanteras på
sådant sätt att spill och läckage undviks eller kan fångas upp, så att skada eller
olägenhet inte uppstår. Vid alla arbeten i anslutning till vatten ska åtgärder vidtas för
att undvika risk för oljespill och annan förorening från maskiner eller dylikt.
14. Sjöfartsverket ska ombesörja nödvändig utmärkning för sjötrafiken i anslutning till
arbetsområdet under arbetets genomförande.
15. Ett förslag till kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast tre månader
innan de tillståndsgivna åtgärderna påbörjas. I kontrollprogrammet ska bland annat
anges mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder. Kontrollprogrammet ska
godkännas av tillsynsmyndigheten innan de tillståndsgivna åtgärderna påbörjas.
16. Efter färdigställande ska anläggningens utformning och läge hydrologiskt och
geodetiskt bestämmas och Sjöfartsverkets Sjökartsavdelning informeras för
upprättande av sjökort.
17. Den närmare preciseringen av platser för utläggning av sten och utformning av
densamma kommer ske i samarbete med sakkunnig och i samråd med
tillsynsmyndighet. Uppföljning ska ske inom ramen för det kontrollprogram som ska
upprättas enligt villkorsförslag 15.
18. Den närmare preciseringen av platser för flytt av blåmusslor och utformning av densamma m.m.
kommer ske i samarbete med sakkunnig och i samråd med tillsynsmyndighet. Uppföljning ska
ske inom ramen för det kontrollprogram som ska upprättas enligt villkorsförslag 15.
19. Länsstyrelsen och Kustbevakningen (Regionledning Sydväst) ska informeras om när
anläggningsarbetet påbörjas respektive avslutas.
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