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Förord 
Detta examensarbete har utförts under hösten/vintern 2009/2010 vid Luleå Tekniska 
Universitet och är det avslutande momentet i den utbildning jag genomgått under två års tid 
med start i januari 2008, Bygg och anläggning med inriktning mot mätning. Jag vill först och 
främst rikta ett stort tack till min handledare tillika beställare av examensarbetet, Hans 
Klasson, som har stöttat och ”pushat” mig genom arbetes gång. Sedan vill jag även tacka 
mina före detta klasskamrater för gott sällskap under hela utbildningen. Slutligen tänkte jag 
ägna en tanke åt universitetet i allmänhet och ovan nämnda utbildning i synnerhet för två 
riktigt givande år. 
 
Fredrik Nordin, februari 2010, Luleå.  
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Sammanfattning 
Detta dokument är en del av kursen, ”Y0009B Examensarbete”. Dokumentet innefattar en 
problemanalys som beskriver de frågeställningar vilka ligger till grund för det huvudsakliga 
arbetet inom en ansökan om tillstånd för uppläggning av muddermassor inom ett naturreservat 
i Luleå skärgård. Inom examensarbetet har även utförts en geodetisk inmätning med 
Nätverks-RTK av den uppläggningsplats som har föreslagits av sökanden. Mätdata har 
redovisats i form av planritningar och tvärsektioner. Muddermassorna har åskådliggjorts i en 
tredimensionell (3D-) modell vilken även har använts i det samrådsförfarande som finns 
kopplat till ansökan. 
 
Föreliggande utredning har visat att en ansökan om tillstånd för verksamhet vilken ska 
undergå prövning hos myndighet ofta är en tidskrävande process, och som kan kräva en 
omfattande och väl dokumenterad faktainsamling. Till detta kommer tid för införskaffande av 
synpunkter från olika intressenter i ett s.k. samråd, och sammanställning av dessa i ett 
beslutsunderlag. 
 
Det bedöms vara betydelsefullt för sökanden att ha en god kommunikation med omvärld och 
myndigheter, ett stort mått av tålamod och ofta en god finansiell uthållighet för att kunna 
skapa de rätta förutsättningarna för att ta ärendet i mål. Detta innebär dock inte alltid bifall för 
tillståndsansökan. 
 
I detta fall har myndigheten att ta hänsyn till både miljöbalken och de specifika bestämmelser 
som gäller för naturreservat och strandskydd, och att ställa dessa hänsyn mot de betydande 
värdena för en levande kulturmiljö i Luleå skärgård, som en långsiktigt lönsam och aktiv 
fiskeriverksamhet har.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till examensarbetet 
är att yrkesfiskaren Lennart 
Sundström, Sundströms Fiske, 
med stöd av Kluntarnas 
Stugförening beslutat att hos 
länsstyrelsen ansöka om tillstånd 
för muddring och deponering av 
ca 2000 m3

Figur 1

 massor ur 
sandbanken i Fiskehamnsviken 
på ön Kluntarna i Luleå skärgård. 
Kluntarna ägs och förvaltas av 
Statens fastighetsverk, och är 
belägen ca 25 km SO om centrala 
Luleå, . 
 
Kluntarna och intilliggande öar 
ligger inom Kluntarnas 
naturreservat. Beslut om 
bildandet av naturreservatet togs 
av länsstyrelsen 1997. Huvudskäl 
för beslutet är att ön har en för 
landet unik natur- och kulturmiljö 
värd att bevara. Reservatet består 
av både land och vattenområde, 
och samma område utgör även ett 
Natura 2000-område vars yttre 
gränser är desamma som 
naturreservatets. Emellertid ingår 
inte fiskehamnen i 
Fiskehamnsviken och intilliggande landområde i Natura 2000-området, Figur 2. 
 
För våra naturreservat råder särskilda bestämmelser avseende markutnyttjande, t ex 
deponering av muddermassor. Vidare betraktas uppläggning av muddermassor som 
miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Då Kluntarna är en ö där alla tänkbara 
uppläggningsplatser ligger i nära anslutning till vattenbrynet måste också frågan om 
strandskydd beaktas. Dessa är de främsta skälen till att det är utomordentligt viktigt att det 
underlag som tas fram för länsstyrelsens beslut håller rätt nivå avseende utformning och 
detaljer. Länsstyrelsen är s.k. tillsynsmyndighet, dvs. svarar för tillsynsvägledningen av 
naturreservaten, för tillsynen inom strandskyddsområden avseende dispenser, för miljöfarliga 
verksamheten som omfattas av tillståndsplikt samt för vattenverksamheter, t ex 
muddringsarbeten.  

Figur 1 Karta över Luleå skärgård (© 
http://www.batlivlulea.nu, editerad) 
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Länsstyrelsen har öppnat för ett muddringstillstånd (tillstånd för vattenverksamhet), men har 
även uttryckt att deponiansökan måste innefatta dokumenterade mätvärden och ritningar som 
ger möjlighet för myndigheten att bedöma, förutom bevarandevärdet av befintlig mark, hur 
den slutliga deponin utformas och hur den visuellt kommer att uppfattas. Myndigheten vill 
även att sökanden påvisar mätvärden som visar på att de totala massorna kommer att 
inrymmas inom den föreslagna ytan för deponin. Stugföreningen har därför beslutat att utreda 
dessa frågor i förväg genom att med hjälp av en oberoende konsult (Picab) låta utföra en 
förstudie av möjligheterna för den landbaserade deponin.  
  

Figur 2 Kluntarnas naturreservat och området för Natura 2000. 

Fiskehamnsviken 
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1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är tudelat. För det första ingår det i arbetet att via insamling av 
geodetiska data över befintlig terräng, och bearbetning av dessa data kombinerat med 
uppgifter om muddringsvolymer, ta fram och leverera en tredimensionell terrängmodell av 
föreslagen deponi. För det andra omfattar examensuppgiften att arbeta i, följa och lära 
processen för en dispens- och tillståndsansökan för uppläggning av muddermassor inom ett 
naturreservat. Arbetet utförs i nära dialog med representanter för Kluntarnas Stugförening och 
länsstyrelsen. 

1.3 Delmål 
Ett viktigt delmål i examensarbetet är att arbeta fram den tredimensionella terrängmodellen 
som, baserat på stugföreningens behov och i enlighet med länsstyrelsens direktiv avseende 
tekniskt innehåll och visuell utformning, gör det möjligt för tillsynsmyndigheten att besluta 
avseende tillståndsansökan för deponering av muddermassor inom naturreservatet. 

1.4 Avgränsning 
Examensarbetet omfattar: 

• planering 
• fältarbete, inmätning av befintlig terräng 
• databearbetning 
• upprättande av tredimensionell terrängmodell av befintlig mark 
• upprättande av tredimensionell terrängmodell av planerad deponi, 2000 m3

• parallell dialog med länsstyrelsen och intressenter avseende underlagets utformning 

 
muddermassor 

• genomgång av och förståelse för tillståndsprocessen 
• stöd till intressenterna avseende upprättande av en kompletterande ansökan för den 

tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheten, dvs. den planerade deponin 
• rapportskrivning och redovisning 

 
I examensarbetet ingår inte att se till att ansökan medför tillstånd. Eventuell övrig planering 
för, eller genomförande av muddring och deponering ligger också utanför ramen för arbetet. 
 

2 Problembeskrivning 
2.1 Bakgrund 
Det som ligger till grund för detta examensarbete är behovet av muddring av sandbanken i 
Fiskehamnsviken på Kluntarna. Muddring behövs av främst två skäl. 
 

• Sandbanken hindrar den yrkesfiskare (L. Sundström) som har sin verksamhet på ön att 
med sin fiskebåt komma in till sin anläggning/sjöbod belägen på vikens västra strand, 
Figur 3. Fiskebåten måste därför ankras upp en bit ute i viken och istället nyttjas en 
släpbåt för transport sista 150 m in till land; en arbetsam, dyrbar och inte minst på 
långsikt ohållbar transport av personal, material och varor med hänsyn till yrkesfisket. 
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• Stugägarna (arrendatorer av stugplatser) i Fiskehamnsviken har stora svårigheter att ta 
sig in till sina stugor med båt p.g.a. att sand har drivit in och bildat en lång grynna som 
sträcker sig tvärs över nästan hela viken, Figur 3. För stugägarna med mindre båtar 
går det fortfarande med viss skicklighet och lokalkännedom att lotsa sig in till 
båtplatser och sjöbodar, men det är en tidsfråga innan också framkomligheten med 
fritidsbåt går om intet. Det senare gäller även för båtturister och andra intressenter som 
besöker Fiskehamnsviken och tillfälligt vill lägga till vid bryggorna där. 

 
Kluntarna är ett populärt besöksmål under sommarperioden då Luleå kommun anordnar 
reguljära, dagliga båtturer till den angränsande Storviken. Möjligheten för yrkesfiskaren och 
stugägarna i Fiskehamnsviken att angöra land på det konventionella och naturliga sättet 
bedöms emellertid vara en förutsättning för att upprätthålla Kluntarnas goda rekreationsmiljö 
och en levande skärgård för alla öns besökare. Alternativet, t ex om fiskeläget överges, syns 
vara att den positiva upplevelse av den värdefulla och delvis skyddade kultur- och naturmiljön 
som många besökare uttrycker att Fiskehamnsviken ger, kommer att eroderas. 
  

Föreslagen 
deponiplats Muddringsområde, 

1650m³ 

Sandbanken 

L. Sundströms 
fiskeanläggning 

Muddringsområde, 350m³ 

Figur 3 Bild över fiskehamnsviken, Kluntarna. (© Länsstyrelsen, editerad) 
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2.2 Underliggande problem 
Redan 2007 ansökte yrkesfiskare L. Sundström hos länsstyrelsen om tillstånd för 
muddringsarbeten genom en anmälan om vattenverksamhet avseende en 150 m lång, 12 m 
bred ränna i sandbanken in till sin sjöbod och hamnanläggning på vikens västra sida, 
länsstyrelsens ärendenummer 535-14206-07, Figur 3. Sundström har även lämnat in ansökan 
om miljöfarlig verksamhet gällande deponering av muddermassor på Kluntarna, 
ärendenummer 551-672-09. Samråd avseende deponeringen har hållits med markägare, 
kommunen och arrendatorer. Att deponin lokaliseras till Kluntarna, Figur 3, medför även att 
två dispensansökningar måste behandlas; dispens från strandskyddsbestämmelserna, 521-643-
09, respektive från naturreservatsbestämmelserna, 521-644-09. 
 
Länsstyrelsen har lämnat tillstånd för muddringen. Emellertid har myndigheten ansett att den 
ursprungliga plats för deponering av massorna som föreslagits av Sundström inte är lämplig. 
Istället har parterna gemensamt valt den nu studerade platsen för vidare utredning, Figur 3. 
Vidare menar länsstyrelsen efter ett platsbesök sommaren 2009 att det finns frågetecken 
avseende om de upptagna massorna kommer att inrymmas på det föreslagna området, och om 
hur de deponerade massorna visuellt kommer att uppfattas på markytan (Malin Andersson, 
Länsstyrelsen, muntlig uppgift). Detta måste tydliggöras för att det komplettera 
samrådsunderlaget för beslut om tillåtligheten. Myndighetsbeslutet måste föregås av ett nytt 
samråd eftersom platsen för den föreslagna deponin har ändrats jämfört med tidigare. 
 
Samtidigt som Sundströms ärende behandlats hos myndigheten under 2007 och 2008 har 
stugägare på Kluntarna diskuterat muddring av en mindre utlöpare i sandbankens östra del, 
Figur 3. Kluntarnas Stugförening har därför i överenskommelse med Sundström inlämnat en 
ansökan om utökat tillstånd för muddringen genom en kompletterande anmälan om 
vattenverksamhet avseende ca 350 m3 massor på vikens östra sida, ärendenummer 535-281-
10. Efter korrigeringar av volymer inbegriper ansökan totalt 2000 m3 

 
upplagda massor. 

I en dialog med länsstyrelsen har det framkommit att deponiansökan måste kompletteras med 
dokumenterade digitala mätvärden och ritningar som möjlighet för myndigheten att bedöma 
hur den slutliga deponin visuellt kommer att uppfattas, samt mätvärden som visar på att de 
totala massorna kommer att inrymmas inom den föreslagna ytan för deponin. Sundström och 
stugföreningen beslutade att utreda dessa frågor i förväg genom att göra en förstudie av 
möjligheterna för den landbaserade deponin på den nya platsen, Figur 3. För mätarbetet i 
förstudien hämtades tekniskt stöd från mät- och markkonsulten Picab där författaren till denna 
rapport har arbetat deltid. 
 
Det noteras att om tillstånd för en deponi inom naturreservatet med hänsyn till miljöbalken 
inte kan lämnas av länsstyrelsen finns bl. a alternativet att från en pråm bottentömma 
muddermassorna ute till havs. Det är emellertid en mycket kostsam åtgärd i jämförelse. 
Vidare hanteras en sådan tillståndsansökan av en annan myndighet, nämligen 
Naturvårdsverket, och möjligheten att nå ett godkännande för sådan deponering bedöms vara 
liten.  
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2.3 Direkta problem 
Inför arbetets start konstaterades det största frågetecknet ligga i vilken arbetsinsats som skulle 
komma att krävas för att ta fram och redovisa ett ändamålsenligt och visuellt överskådligt 
underlag som uppfyller grundkraven från beställaren av projektet och länsstyrelsen. Parallellt 
med den arbetsinsatsen hölls en löpande dialog med länsstyrelsen avseende utformningen av 
det redovisade materialet.  
 
I dialog med beställaren hade en intensiv kommunikation med länsstyrelsen förutsetts som en 
del av arbetet. Detta eftersom terrängmodellen och redovisningen av densamma skulle vara en 
viktig del av det samrådsunderlag som kommer att ligga till grund för länsstyrelsens beslut i 
deponeringsfrågan, både avseende tillstånd för miljöfarlig verksamhet och dispens från 
strandskydds- och naturreservatsbestämmelserna. 
 
Utanför avgränsningen av examensarbetet kan det noteras uppgiften att vinna gehör för 
projektet i en gängse samrådprocess, och därpå få bifall hos länsstyrelsen för deponikonceptet 
och dess utformning i form av beslut om tillstånd och om dispenser. 
 

3 Process  
I det följande redovisas tågordningen i de processer som måste ske i samband med att, som i 
detta fall, en miljöfarlig verksamhet ska prövas i samråds, dispens- och tillståndsinstanser.   
Sett till helheten är de vatten- och deponeringsverksamheter som planeras på Kluntarna ett 
relativt komplext företag i juridisk mening; bland annat på grund av att muddringen och 
deponeringen av muddermassorna (en miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken) anses vara 
från varandra helt frikopplade ärenden. 
 
I ett såpass sammansatt ärende finns det två vägar att gå; 

• efter samråd bland intressenter och sammanställning av en samrådshandling prövar 
länsstyrelsen och myndighetens miljöprövningsdelegation ärendena innefattande 
separata dispens – och tillståndsansökningar, eller 

• efter samråd prövar miljödomstolen allt som ett enda ärende. 
 
Yrkesfiskare Sundström tog först kontakt med miljödomstolen men blev hänvisad tillbaka till 
länsstyrelsens handläggare att ärendena ska prövas hos dem/miljöprövningsdelegationen. 
Därmed blir det sammantaget inte mindre än sex stycken olika prövningar. För muddringen 
gäller ”Anmälan om vattenverksamhet”, ”Dispens från strandskyddsbestämmelserna” och 
”Dispens från naturreservatsföreskrifterna”. För deponeringen av muddermassorna gäller de 
två sistnämnda samt ”Tillstånd för miljöfarliga verksamheter”. Grunddragen för en sådan 
process redovisas nedan. 

3.1 Miljöbalken 
Det övergripande målet för miljöbalken är att vi ska hushålla med våra naturresurser och bete 
oss på ett sådant sätt som inte skadar miljön. Miljöbalken är det styrande dokumentet när det 
kommer till miljörelaterade frågor och lagen reglerar hur prövning och tillsyn av ett ärende 
ska genomföras. Den som planerar för att bedriva en verksamhet som inbegriper arbete i eller 
utnyttjande av mark eller vatten är skyldig att kontrollera om den verksamheten är 
tillståndspliktig eller inte. Detta görs genom att undersöka miljöbalken i vilken samtliga 
verksamheter som kräver tillstånd är listade. 
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3.2 Samrådsskedet 
Om det konstateras att den verksamhet som planeras är tillståndspliktig enligt miljöbalken, 
ska länsstyrelsen kontaktas för att medverka i ett samråd. Sökanden är ansvarig för 
samrådskallelsen, att underlagsmaterial distribueras och att eventuella yttranden sammanställs 
i en samrådshandling. Samrådet kan hållas antingen i form av ett samrådsmöte till vilken en 
kallelse skall kungöras i lämpliga dagstidningar, men kan även hållas via skriftlig eller direkt 
kontakt med enskilda intressenter. Samrådet syftar till att underlätta planeringen och 
styrningen av ett ärende på ett för alla parter fördelaktigt sätt. 
 
Samrådet är det första och, för den sökande, största steget i processen. I detta fall är det 
förslaget på en landbaserade deponi, en verksamhet som i juridisk mening betecknas som 
miljöfarlig; som medför samrådsförfarandet. Sökanden kallar till samråd med länsstyrelsen 
och kommunens miljökontor, men även markägaren och arrendatorer. 
 
Före samrådet ska sökanden sammanställa ett skriftligt underlag som beskriver den planerade 
verksamhetens lokalisering, utformning, miljöpåverkan och eventuella motstående intressen. 
Underlaget ska ligga på länsstyrelsens och miljökontorets bord senast två veckor innan 
samrådet. Under själva mötet diskuteras bl.a. ärendet som helhet, vilka som kan anses vara 
särskilt berörda, och vad som bör ingå i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen 
(MKB) och ansökan. 
 
När detta har dryftats färdigt och dokumenterats i ett yttrande från varje intressent är den 
sökande skyldig att anordna ytterligare ett samråd med särskilt berörda för att informera om 
vad verksamheten innefattar och kunna ta emot ytterligare synpunkter. Därigenom hoppas 
man kunna undvika kostsamma bearbetningar av projektet längre fram i processen. 
 
Underlagsmaterialet och de yttranden som inkommer sammanställs i en samrådshandling. 
Samrådshandlingen, tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning och en ansökan om 
tillstånd för verksamheten, ligger som underlag för länsstyrelsens beslut om betydande 
miljöpåverkan. Nedan syns en schematisk skiss lånad från länsstyrelsens dokument 
("Tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter - En beskrivning av tillståndsprocessen", 
2009). 
 

   Sökanden                 Länsstyrelsen      Kommunen  

Inbjudan och underlag till 
samråd kommer in 

Samråd sker. Deltagare: 
Sökanden, länsstyrelsen, 
kommunen, särskilt berörda 
(t.ex. grannar, och i detta fall 
arrendatorer) och eventuellt 
en bredare allmänhet, 
organisationer m.fl., beroende 
på om verksamheten medför 
betydande miljöpåverkan. 

Information inför samråd 
upprättas 

Inbjudan och underlag till 
samråd kommer in 
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3.3 Ansökningsskedet 
I ansökningsskedet ska den sökande upprätta en fullständig MKB och den slutgiltiga ansökan. 
Därefter bedömer länsstyrelsen om dessa dokument är kompletta. Den bedömningen kan 
antingen resultera i att länsstyrelsen finner det nödvändigt att miljökonsekvensbeskrivningen 
och/eller ansökan måste kompletteras på ett antal punkter. Om handlingarna däremot 
uppfyller de krav som kan ställas på ett gängse beslutsunderlag kungör myndigheten 
dokumenten i lokalpressen. På så vis ges det ytterligare en möjlighet för berörda intressenter 
att lämna synpunkter. MKB och ansökan skickas även på remiss till bl.a. kommunens 
miljönämnd för yttrande. Under remisstiden skriver länsstyrelsens handläggare ett 
beslutsförslag. Om inga fler yttranden inkommer skickas förslaget vidare till 
miljöprövningsdelegationen (MPD) för ett avgörande beslut om, i detta fall, dispenser från 
strandskyddsbestämmelserna och naturreservatsbestämmelserna, och tillstånd för miljöfarlig 
verksamhet (deponeringen). Beslutet sänds sedan till sökanden och de som yttrat sig i ärendet. 
Därpå har de berörda tre veckor på sig att överklaga länsstyrelsens beslut. Nedan syns en 
schematisk skiss lånad från länsstyrelsens dokument ("Tillståndsprövning av miljöfarliga 
verksamheter - En beskrivning av tillståndsprocessen", 2009). 
 

 Sökanden                Länsstyrelsen       Kommunen  

Ansökan och MKB upprättas 
Ansökan och MKB kommer in 

till länsstyrelsen 
Bedömning av om ansökan 
behöver kompletteras görs 

av kommun och statliga 
myndigheter 

Kompletteringars görs 
Bedömning av om ansökan 

behöver kompletteras 

Kungörelse av ansökan och 
MKB i lokala tidningar 

Kommunal nämnd som 
handhar miljöfrågor och 
övriga sakägare yttrar sig 
över ansökan och MKB + 

andra remissinstanser 

Inkomna yttranden skickas till 
sökanden 

Sökanden ges möjlighet att 
lämna synpunkter på inkomna 

yttranden 

Förslag till beslut upprättas av 
handläggaren på länsstyrelsen 

Sökanden och eventuellt andra 
sakägare ges möjlighet att 

lämna synpunkter på 
länsstyrelsens förslag till beslut 

MPD tar beslut, vilket innebär 
godkännande av MKB och 

tillstånd med villkor för 
verksamheten eller 

meddelande om avslag 

Eventuellt beslut om tillstånd 
kungörs i lokala tidningar  

Eventuellt överklagande prövas 
i Miljödomstolen 
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4 Metod 
Här följer en kortfattad beskrivning av vilka alternativa metoder och utrustningar som närmast 
fanns till hands för insamlingen av geodetiska data under fältarbetet på Kluntarna, dvs. 
inmätning av den befintliga terrängen på föreslagna nya platsen för deponin. Insamlade 
mätdata behandlades och en tredimensionell terrängmodell av befintlig mark byggdes upp i 
ett dataprogram. Samma program användes sedan för att i en tidskrävande arbetsinsats arbeta 
fram ett stort antal alternativa utformningar av den planerade deponin.  

4.1 Utrustning för fältarbete 
Tre olika mätutrustningar syntes vara lämpliga. Även kombinationer av utrustningar var 
möjliga. 
 
Det vanligaste förfarandet vid den här typen av arbete är att man jobbar med två olika GPS-
utrustningar, en GPS-mottagare för insamling av mätdata och en GPS-mottagare med uppgift 
att stå som så kallad basstation/referensstation. Basstationen ställs upp över en känd punkt (x-, 
y-, z-koordinater) och skickar sedan korrigeringsdata via radiolänk till den GPS som 
användaren arbetar med i fält. Korrigeringen krävs för att kunna uppnå en (accepterad) 
noggrannhet som ligger mellan 1-3 cm i planläge och något sämre i höjdled, men som utan 
basstation ligger i intervallet 5-20 m (Lantmäteriet, 2010). Arbetssättet har sin begränsning i 
hur långt basstationen (läs radiomodemet) kan skicka korrigerande signaler. Picab har en 
basstation lokaliserad på fastlandet i Luleå, men i och med att Kluntarna ligger nästan längst 
ut i Luleå skärgård antogs avståndet mellan den basstationen och mätplatsen vara alltför stort. 
 
Nästa tänkbara lösning var att använda sig av en annan typ av GPS, en så kallad Nätverks-
RTK. Denna får korrigeringsdata skickade via GSM eller GPRS från ett samverkande nätverk 
av flera fasta referensstationer. Räckvidden vid arbete med Nätverks-RTK blir därmed 
avsevärt längre och med bibehållen noggrannhet (Lantmäteriet, 2010). Det nätet av 
referensstationer som byggts upp kallas för SWEPOS, och är en tjänst som Lantmäteriet 
tillhandahåller mot en viss kostnad.  
 
Ett tredje alternativ var att använda en totalstation. Totalstationen är den traditionella 
utrustning som har använts under många år, och som än idag används flitligt när det kommer 
till arbeten med höga krav på mätnoggrannheten eller vid platser med dålig GPS-täckning. 
Utrustningen räknar fram koordinater för inmätta punkter genom mätning av vinklar och 
längder, den kräver dock ett antal punkter med kända koordinater för att man ska kunna 
etablera utrustningen i ett allmänt hävdvunnet koordinatsystem. Eftersom det författaren 
veterligen inte finns några sådana kända punkter i närheten av mätplatsen ute på Kluntarna 
valdes totalstationen bort tidigt i planeringsskedet.   
 
En kombination av Nätverks-RTK och totalstationen hade dock erbjudit en möjlig lösning. I 
sådana fall hade två punkter koordinatsatts med Nätverks-RTK och därefter skulle 
totalstationen ha etablerats mot de koordinatsatta punkterna. Emellertid föll valet slutligen på 
att använda enbart Nätverks-RTK för inmätningen. 

4.2 Verktyg för efterarbete 
Efter slutförd inmätning töms mätdata till en PC antingen på mätplatsen eller, som i detta fall, 
senare på kontoret. Därpå redigeras mätdata så att det samlas i en struktur som passar 
användaren i det fortsatta arbetet. Exempelvis kan en samling av mätdata som i fält utgör en 
distinkt formation eller en linje, grupperas för sig. 
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Redigeringen är viktig eftersom den ofta görs med syftet att skicka iväg datafilerna som t.ex. 
ett projekteringsunderlag till en projektör, som dataunderlag för att ta fram färdiga ritningar 
direkt, eller för att skapa 3D-modeller.  
 
För att utföra det senare krävs speciell programvara. Den programvara som nyttjades i detta 
examensarbete heter SBG Geo, och är ett program som är framtaget just för ändamålet att 
redigera inmätningar, ta fram utsättningsdata, göra maskinstyrningsmodeller. SBG Geo 
påminner lite om AutoCAD, men programmet är direkt anpassat för mätningsrelaterade 
(geodetiska) uppdrag. 
 

5 Fältarbete/Inmätning 
Platsbesök för inmätning gjordes den 16 oktober, 2009. Från beställaren, Kluntarnas 
Stugförening, deltog Hans Klasson och Bengt Wikström. Dessa ordnade även transport med 
båt till ön.  
 
Fältarbetet startade med en inspektion av den planerade platsen för deponin varvid vi fastslog 
hur stort område som skulle behöva mätas in för att omfatta tillräckligt med indata för 
uppbyggnad av 3D-modeller som ämnade inrymma planerade 2000m3

 

 muddermassor. 
Området bestod av en berghäll med sluttning åt söder ned mot ett lägre och våtare markparti 
med enbuskar och gräs, vilket i sin tur avgränsades av en vegetation av videbuskar och alträd, 
en s.k. albård.  

När området identifierats startades mätutrustningen, Nätverks-RTK, för att påbörja arbetet. 
Genast uppstod ett problem som kom att karakterisera hela mätinsatsen – 
kommunikationsförbindelsen med referensnätet var svår att etablera via det mobila telenätet, 
GSM, och när kontakten väl var upprättad blev den ideligen avbruten. Till sist lyckades ändå 
kontakt etableras för att kunna påbörja mätningen, men problemet med störningar kvarstod 
under hela dagen vilket resulterade i att inmätningen tog åtminstone tvåfaldigt så lång tid som 
beräknat. Det var alltså ett gränsfall att metoden för inmätning med Nätverks-RTK skulle 
fungera på det avståndet till basstationerna på fastlandet. Dock, efter att idogt ha ringt upp 
SWEPOS-nätet på nytt så snart förbindelsen avbrutits gick det ändå att slutföra uppdraget. 
Det direkta fältarbetet tog totalt ca 6 timmar. 
 

6 Databearbetning och 3D-modellering 
Data dumpades från mätutrustningen till en PC för redigering. Därpå påbörjades 
sammanfogning av enskilda data och uppbyggnaden av en 3D-modell över den befintliga 
topografin inom det inmätta området.  
 
Modellen studerades och en ungefärlig bedömning av hur muddermassorna borde läggas ut 
gjordes. Avseende utformningen av deponin på platsen hade den dialog som stugföreningen 
fört med länsstyrelsen utmynnat i ett antal restriktioner varav de viktigaste var att: 

• Deponins höjd över befintliga markytan får inte överstiga 2,5-3 m. 
• Berghällens krön får inte övertäckas. 
• Deponins höjd får inte vara högre än berghällens krön. 
• Huvuddelen av berghällen ska även fortsättningsvis ligga orörd. 
• Deponin ska i möjligaste mån inte inkräkta på albården.  
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Länsstyrelsen hade även uttryckt att det skulle bedömas fördelaktigt om mängden 
muddermassor, maximalt 2000 m3

 
, kunde minimeras.  

Handledaren för detta examensarbete, tillika stugföreningens representant, Hans Klasson, 
hade haft flera kontakter med yrkesfiskaren som ansökt om det ursprungliga tillståndet för 
muddring och deponering, och enligt denne var volymen 2000m3

 
 väl tilltagen. 

Databearbetningen utmynnade snabbt i en plankarta och tvärsektioner av befintlig mark. 
Arbetet med att åskådliggöra deponin i en digital bild bestod i stort sett av att bygga upp och 
prova olika deponikonstellationer i modellen för att få massorna att smälta in så obemärkt 
som möjligt i den befintliga terrängen under beaktande av tillsynsmyndighetens önskemål. 
Dessvärre konstaterades det snart att det skulle bli svårt att innehålla länsstyrelsens alla krav. 
Det var omöjligt att med hänsyn till släntvinklar och kraven på deponihöjd inrymma massorna 
på den tämligen smala markremsan mellan berghällen och albården. 
 
För att komma vidare fördes en tät dialog med min handledare där vi utbytte idéer kring 
utformningen av deponin, vilket informationsinnehåll deponi-/terrängmodellerna skulle 
omfatta, hur deponin praktiskt skulle kunna utföras och hur detta skulle kunna redovisas för 
länsstyrelsens representanter på ett tilltalade och lättförståeligt vis. Tillsammans besökte vi 
länsstyrelsen vid några tillfällen och genom den kommunikationen fick jag en tydlig 
fingervisning om vad myndigheten anser är viktigt att få accentuerat i ett beslutsunderlag. 
 
En god hjälp i dialogen med länsstyrelsen har varit det fotomontage av deponiplatsen som jag 
arbetade fram med hjälp av länsstyrelsens bilder tagna vid ett platsbesök sommaren 2009.  

7 Dialog med länsstyrelsen 
Dialogen med länsstyrelsen har omfattat totalt fyra stycken möten. Ett möte med ärendets 
handläggare Malin Andersson och tre möten med Andersson och ansvarige handläggaren för 
naturvårdsenheten Hans Överby, tillika ledamot i miljöprövningsdelegationen. I de senare 
mötena deltog även min handledare.  
 
Dialogen med Andersson var av mera informativ karaktär, medan resterande möten föregicks 
av en genomgång av status på vårt material och en sammanställning av detsamma i vad jag 
och min handledare bedömde vara den lämpligaste formen. 
 
Tillsammans med länsstyrelsens representanter kunde vi efter ett par möten enas om vilka 
illustrationer som var nödvändiga för att kart- och bildunderlaget skulle kunna betraktas som 
fullständigt.  
 
Vi kom fram till att underlagsmaterialet måste omfatta: 

• Plankartor vilka redovisar befintlig mark respektive färdig deponin.  
• Tvärsektioner av deponin vilka även redovisar den ursprungliga topografin utgående 

från en baslinje på plankartan.  
• Fyra stycken olika vyer av den planerade deponin om 2000 m3

• En vy av området från en bit bort vilken avser att åskådliggöra hur berghällen kommer 
att uppfattas för ögat i framtiden.  

. 

• Ett fotomontage bestående av bilder tagna från berghällens krön. 
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Någon vegetation behövdes inte i vyerna. Dock skulle den ungefärliga gränserna för 
vegetationen av al redovisas i plan. 
 
I fotomontaget och på plankartor och vyer har ett antal passpunkter lagts in för att betraktaren 
ska kunna orientera sig på ett enkelt sätt, se Bilaga 1.  
 
Dialogen med myndigheten har även gett sökanden viktig information om tidsaspekten för 
samråd, prövning av tillståndsansökan och beslut. 
 

8 Resultat 3D-modellering - vyer, planritningar och 
fotomontage 

Resultaten av databearbetning, 3D-modellering och övrigt arbete med illustrationer, dvs. 
plankartor, tvärsektioner, vyer och fotomontage, redovisas i bilaga 1 - 9. 
 

9 Diskussion 
9.1 Arbetsmetod 
Arbetet har bedrivits i projektform med avstamp i en projektbeskrivning. Därpå har en 
problemanalys och ett lösningsförslag upprättats. Planeringen av projektet har, med avseende 
på tider för informationsutbyte och dialog, i huvudsak anpassats efter länsstyrelsens önskemål 
och sökandens behov. Dessa möten har också fungerat som ”milstolpar” i examensarbetet, 
och har påverkat främst redovisningen av mätdata, men även den skriftliga dokumentationen 
av arbetet. Naturligtvis har dialogen med länsstyrelsen i hög grad styrt omfattningen av det 
arbete som ligger i framtagandet av ett underlag för samråd och länsstyrelsens beslut i ett 
senare skede. Detta ligger emellertid utanför examensarbetets överenskomna ramar. 
Återkoppling till projektbeskrivningen har gjorts löpande. 

9.2 Teknik 
Beslutet att använda av Nätverks–RTK för inmätning av upplagsområdet på Kluntarna var 
godkänt, men inte mer. Inmätningsarbetet med den typen av utrustning på platsen var ett 
pilotprojekt då det inte är känt att metoden har nyttjats tidigare så långt ute i skärgården. De 
problem med signalmottagningen som uppstod krävde ett stort tålamod, men de gick att lösa. 
Kombinationen med totalstation hade emellertid varit att föredra. 
 
Det skall noteras att den mertid som uppstod på grund av de svåra mottagningsförhållandena 
vid mättillfället, visade sig i slutänden utgöra endast en ytterst liten del av den totala arbetstid 
som har lagts ned i projektet. 
 
Erfarenheten av PC-programmet SBG Geo, vilket har använts vid framtagning av 3D-
modeller och ritningar, är kluven. SBG Geo är lätt att lära in, och enkelt att använda för att 
redigera inmätningsdata och vid uppbyggnad av 3D-modeller. I de avseendena har 
programmet fungerat klanderfritt. 
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När det kommer till att skapa och justera ritningar lämnar SBG Geo emellertid mycket kvar 
att önska. Enklare ritningar kan produceras utan problem, men när den bakomliggande 
informationen blir omfattande, eller då högre krav ställs på detaljer i redovisningen, blir 
programmet otillräckligt och svårarbetat, främst för den oinvigde. Detta är ändå helt 
förståeligt med tanke på att detaljrika ritningsarbeten, och krav på hög flexibilitet avseende 
redovisningen, inte ligger inom programmets huvudsakliga användningsområde. 

9.3 Tidsaspekt 

9.3.1 Examensarbete 
Den huvudsakliga tidsåtgången under examensarbetet kan härledas till uppgiften med att 
jobba fram 3D-modeller och ritningar vilka bedömdes vara bland de viktigaste delarna av ett 
diskussionsunderlag med länsstyrelsen, och därmed ett preliminärt underlag för beslut om att 
gå vidare till samråd. Ett betydande antal timmar åtgick förstås för att prova sig fram med 
alternativa deponiutformningar. Dock var arbetet med ritningarna och revideringar av dessa 
den i särklass mest tidskrävande insatsen. 
 
Dokumentation av examensarbetet har dragit ut på tiden mera än nödvändigt på grund av att 
författaren har påbörjat en anställning. Detta har medfört att fokus har förflyttats från den 
skriftliga redovisningen. 

9.3.2 Tillståndsprocessen 
Länsstyrelsens tillståndsprocess kan beskrivas som en iterativ process styrd av lagstiftningen i 
miljöbalken, se kap. 3. Kluntarna är ett naturreservat varför särskilda dispenser måste 
behandlas för den verksamhet som avses här. Därmed blir flera parter inom myndigheten 
inblandade och detta ställer högre krav på länsstyrelsens interna samordning. Den sökande får 
helt enkelt räkna med att handläggningstiden i sådana fall ofta blir utdragen. Detta ställer 
högre krav på tålamodet hos intressenter, och framför allt på sökandens uthållighet avseende 
hantering av kostnader som direkt eller indirekt är kopplade till ärendet. 
 
Inom examensarbetet finns dock erfarenheten att vissa moment i handläggningsprocessens 
periferi kan gå snabbt. Det har t ex inte varit svårt att boka in och genomföra möten med 
länsstyrelsens representanter trots att de har sagt sig ha full beläggning. 

9.4 Arbetsinsats/kostnad 
Det arbete och den ungefärliga arbetstid som lagts ned i examensarbetet ser ut som följer: 
 

• Inmätning Kluntarna, inkl. planering och efterarbeten, 2 dagar 
• Redigering av mätdata och framtagning/revidering av 3D modeller, 5 dagar 
• Framtagning och revidering av ritningar, 5 dagar 
• Möten med länsstyrelsen (4 st.) och med handledaren (5 st.), 3 dagar 
• Rapportskrivning, 10 dagar  

 
Totalt har 25 arbetsdagar använts för examensarbetet. En mera rättvisande bild av 
omfattningen fås genom att även redovisa handledarens tid. Denne har tagit fram 
bakgrundsfakta och annan information som varit nödvändig för examensarbetets framdrift. 
För detta har enligt uppgift utnyttjats ca 7 arbetsdagar i vilka även ingår de möten som har 
angivits ovan. Handledaren har dessutom underhand hållit en löpande dialog med 
länsstyrelsen. 
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Den arbetsinsats som ligger i framtagande av den dokumentation som är behövlig för anmälan 
till länsstyrelsen, tillståndsansökan och för samråd, samt för kommunikationen med kommun, 
fastighetsförvaltare och övriga intressenter, är betydligt mer omfattande; upp till 20 dagar. 

10 Slutsatser och rekommendationer 
Vid inmätningsarbeten med Nätverks-RTK bör det mobila nätets mottagningsförhållanden på 
platsen kontrolleras i förväg. Det är tidsbesparande att ha en god uppfattning om 
mottagningsförhållandena innan fältarbetet sätter igång, bland annat för att undvika akut 
omplanering. Om tid finns kan ett tidigt platsbesök vara väl värt möda och kostnad. 
 
Att arbeta fram en 3D-modell ur digitala mätdata görs snabbast med ett för ändamålet 
anpassat och PC-baserat program. Beroende på vad modellerna ska användas till och 
åskådliggöra krävs program med fler eller färre funktioner.  
 
Det är meningsfullt att kombinera 3D-modeller med fotografier eller fotomontage med 
hållpunkter, se bilaga 1 - 9, för att underlätta förståelsen för hur landskapsbilden påverkas av t 
ex schaktningsarbeten.  
 
Tillståndsprocesser tar tid. Det är därför viktigt att i god tid innan det preliminära startdatumet 
för direkta arbeten, börja planera de utredningar och undersökningar som krävs inom ansökan 
om tillstånd för en verksamhet som anses miljöpåverkandet eller t o m miljöfarlig, t ex 
vattenverksamhet eller uppläggning av muddermassor.  
 
Sökanden bör vara beredd på att hålla en tät dialog med tillsynsmyndigheten inför ansökan 
och under samrådsprocessen. Det har också befunnits var betydelsefullt att söka en nära 
kommunikation med de intressenter vars uppfattningar och yttranden är av stor betydelse för 
beslut om tillstånd. Att sökanden på förhand bildar sig en uppfattning om vilka frågor som är 
viktigast för olika parter påverkar möjligheterna att i god tid lyfta in väsentliga och rätta fakta 
i myndighetens beslutsunderlag, i detta fall i miljökonsekvensbeskrivningen.  
 
Eftersom en tillståndsprocess, se kap. 3, kan bli långdragen och kräver mycket input från 
sökanden, bör denna ha ett stort mått av tålamod och ofta god finansiering för att bäst kunna 
skapa de rätta förutsättningarna för att ta ärendet i mål. Detta innebär dock inte alltid bifall för 
tillståndsansökan.  
 
I fallet Kluntarna är det lätt att inse att det krävs tungt vägande argument för att få tillstånd för 
uppläggning av muddermassor, eftersom ön är ett naturreservat inom vilket strandskyddet är 
utökat till 300 m (mot normala 100 m från vattenbrynet), och verksamheten betecknas som 
miljöfarlig i miljöbalken. Att tillstånd skulle medges bedöms endast vara möjligt genom att 
tillsynsmyndigheten i sitt beslut tar större hänsyn till den betydelse för en levande kulturmiljö 
och skärgård i stort, som en långsiktigt aktiv fiskeriverksamhet har.  
 
Avslutningsvis tänkte jag framhålla betydelsen av att kunna behålla fokus under den period 
när examensarbetet bedrivs, främst avseende dokumentationen. Den ligger normalt i slutet av 
arbetet då störningsmoment i form av jobberbjudanden eller attraktiva anställningar kan 
förekomma. Ett tips är att kontinuerligt försöka skriva några rader i rapporten, annars är det 
lätt hänt att arbetet blir åsidosatt. 
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Bilaga 1 Panoramafoto/fotomontage med passpunkter över den föreslagna deponiplatsen 
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Bilaga 2 Planritning befintlig mark 
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Bilaga 3 Planritning deponi 
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Bilaga 4 Planritning färdig överyta 
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Bilaga 5. 1 Tvärsektionsritning, sektion 0/020 – 0/030 
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Bilaga 5. 2 Tvärsektionsritning, sektion 0/040 – 0/050 
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Bilaga 5. 3 Tvärsektionsritning, sektion 0/060 – 0/070 
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Bilaga 5. 4 Tvärsektionsritning, sektion 0/080 – 0/090 
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Bilaga 6. 1 Vy mot NV, 3D-modell befintlig mark 
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Bilaga 6. 2 Vy mot NV, 3D-modell befintlig mark och deponi 
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Bilaga 7. 1 Vy mot NÖ, 3D-modell befintlig mark 
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Bilaga 7. 2 Vy mot NÖ, 3D-modell befintlig mark och deponi 
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Bilaga 8. 1 Vy mot S, 3D-modell befintlig mark 
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Bilaga 8. 2 Vy mot S, 3D-modell befintlig mark och deponi 
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(Den gråa solida ytan representerar befintlig mark och de svarta transparenta trianglarna representerar deponimassorna) 

Bilaga 9. 1 Profilvy mot NV 
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