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Sammanfattning 
Stenungsunds kommun upprättar en detaljplan för Jörlanda-Berg 1:66 m.fl. Syftet med 
tillkommande bebyggelse är att utveckla ett handelsområde för volymhandel inklusive 
livsmedel samt kontor för dessa verksamheter. Handelsområdet är avsett att fungera som 
ett komplement till detaljhandeln i Stenungsunds centrum. Detaljplanen medför 
betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas. 
Dagvattnet från området kommer att ansluta till befintlig ledning alternativt 
kompletteras med ny ledning. 

Detaljplaneområdet ligger i Stenungsunds kommun i Västra Götalands län, cirka 8 km 
söder om Stenungsund och cirka 40 km norr om Göteborg. Området utgörs i huvudsak av 
öppen ängsmark i den södra delen ett skogsområde med blandskog med uppstickande 
berg i dagen i den norra delen. I den norra delen finns byggnader som är eller tidigare har 
varit bostadshus eller uthus. I den södra delen finns en transformatorstation och 
mobilmast. Höjden över havet varierar mellan 10 meter i de lägsta partierna till 25 meter 
på de högsta topparna. Området tangerar riksintresset för naturvård Svartedalen med 
Anråse å. Vattnet i området samt från motorvägen leds idag till en ledning som leder 
dagvattnet till Anråse å. 

Trots skadebegränsande åtgärder och försiktighetsmått kommer planen att innebära 
negativa konsekvenser. De konsekvenser som kvarstår efter att inarbetade och möjliga 
skyddsåtgärder och försiktighetsmått har vidtagits har beskrivits i denna MKB och 
sammanfattas nedan. 

Landskapets avläsbarhet och tydlighet begränsas och en skalförskjutning mot större, och 
landskapet mera främmande, etableringar sker i och med den föreslagna etableringen, 
men upplevelsen av landskapet påverkas i mera begränsad omfattning då det redan idag 
är påverkad av tidigare exploateringar på E6:s västra sida. För landskap och visuella 
aspekter blir konsekvenserna måttliga. 

Fornlämningar (4 st) inom planområdet tas bort helt eller delvis men kulturmiljöns 
samband och helhet försämras inte avsevärt eftersom landskapet redan idag är kraftigt 
fragmenterad av tidigare exploatering. Konsekvenserna bedöms som små (liten 
påverkan på lokalt värde) då fornlämningarna tas bort helt men kulturmiljöns samband 
och helhet inte försämras avsevärt eftersom landskapet redan idag är kraftigt 
fragmenterad av tidigare exploatering. 

De sammanvägda konsekvenserna för naturmiljön bedöms med inarbetade 
skyddsåtgärder bli små och negativa på kort, medellång och lång sikt eftersom 
kärnvärden i naturvärdesobjekt nr 2 och 3. Utan inarbetade skyddsåtgärder blir 
konsekvenserna stora och negativa.  Sammantaget bedöms konsekvenserna för 
naturmiljön i riksintresset utan inarbetade skyddsåtgärder bli negativa och riksintresset 
skadas påtagligt. Med inarbetade skyddsåtgärder blir konsekvenserna för naturmiljön i 
riksintresset måttliga och positiva (liten påverkan på nationellt intresse) och 
riksintresset skadas inte av genomförande av detaljplanen.För friluftslivet blir 
konsekvenserna utan inarbetade försiktighetsåtgärder måttliga och negativa (betydande 
påverkan på lokalt värde) då möjligheterna att använda området som närströvområde 
försvinner helt. 

Konsekvenserna för jord- och skogsbruket bedöms som små (liten påverkan på 
kommunalt värde). Inga negativa konsekvenser uppstår för grundvattnet. 
Överskottsmassor planeras att säljas eller köras till efterbehandling i intilliggande 



 

 

bergtäkter i eller kring Stenungsunds kommun. Eventuellt överskott av lerhaltiga 
massor planeras att användas vid återställningsarbeten i grustäkter alternativt deponi. 
 
 
Konsekvenserna för massor bedöms som måttliga och negativa då berg sprängs sönder 
och massöverskott troligen uppstår (betydande påverkan på kommunalt värde). 
Konsekvenserna för energi och klimat bedöms bli mycket stora och negativa 
(betydande påverkan på regionalt/nationellt intresse) både med och utan inarbetad 
skyddsåtgärd i form av en busshållplats då detaljplanen enligt Västtrafik inte i sig 
påverkar utbudet av kollektivtrafik i Stora Höga eller på väg 650 och verksamheten 
inom handelsområdet medför inköp av gods som kräver transportmedel 
(Stenungsunds kommun 2016). 

Med inarbetade skyddsåtgärder kommer gällande riktvärden för buller inte att 
överskridas. Ingen potentiellt förorenad mark finns inom utredningsområdet. 

Med inarbetade skyddsåtgärder och försiktighetsmått blir individrisken acceptabel inom 
hela utredningsområdet. Samhällsrisken reduceras ordentligt men ligger delvis 
fortfarande över gränsen för acceptabla risker. Med Övriga möjliga skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått bedömer Norconsult att risknivån för planerad markanvändning blir 
godtagbar även inom område B. 

Sekundära effekter uppstår av att en ny dagvattenledning från sedimentationsdammen 
till Anråse å. Sammanfattningsvis uppstår små negativa konsekvenser för naturmiljön 
och inga negativa konsekvenser för övriga bevarandevärden. Riksintresse för naturvård 
Anråse å skadas inte. Intrång ger i två öppna diken som åtnjuter generellt biotopskydd 
men inga negativa konsekvenser uppstår då vegetaionen återhämtar sig efter 
etableringen. Intrång sker i strandskyddat område men inga negativa konsekvenser 
uppstår.  
Övriga möjliga sekundära effekter är att en gång- och cykelväg anläggs från Stora 
Höga till planområdet (se Figur 5) och belysningen förbättras i porten under E6 för att 
öka säkerheten. Befintligt allmänt VA nyttjas för anslutning av fastigheten vid 
fastighetsgräns. De ökade besöksströmmarna till och från området kan även bidra till 
ökat antal kunder för tankstationen. Det är möjligt att ytterligare etableringar av 
handel kan tillkomma i närområdet.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund och syfte 
Stenungsunds kommun upprättar en detaljplan för Jörlanda-Berg 1:66 m.fl. Syftet med 
tillkommande bebyggelse är att utveckla ett handelsområde för volymhandel inklusive 
livsmedel samt kontor för dessa verksamheter. Handelsområdet är avsett att fungera som 
ett komplement till detaljhandeln i Stenungsunds centrum. Lokaliseringen mellan 
bostadsområdena Spekeröd och Stora Höga gör att området både kan fungera som en 
lokal handelsplats för närboende såväl som så kallad externhandel. 

I kommunens behovsbedömning, som redovisas i programhandlingen (Stenungsunds 
kommun 2012_1), konstateras att förslaget innebär betydande miljöpåverkan. Enligt 
Miljöbalken 6 kap 12 § och att det därför är nödvändigt att utföra en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för detaljplan Jörlanda 1:66 m.fl. 

Denna MKB har upprättats i samrådsskedet i syfte att lyfta fram planens 
miljökonsekvenser inför beslut om detaljplanen samt kompletterats i granskningsskedet.  

Syftet med denna MKB är att beskriva de åtgärder som planeras i detaljplanen i syfte att 
uppmärksamma och undvika, minska eller avhjälpa störningar och skador på miljön. 

Observera att planområdet har reviderats under 2018, i samband med att åtgärder för att 
bevara de höga naturvärdena i sumpskogen öster om planområdet har vidtagits. 

1.2 Metodik 
Denna MKB har upprättats före införande av ny miljölagstiftning 1 januari 2018. Enligt 
Övergångsbestämmelser i Miljöbedömningsförordning 2017:966 ska handläggning och 
bedömning av av ärenden om planer som har påbörjats före ikraftträdandet, göras utifrån 
den tidigare lagstiftningen. Innehåll och metodik i denna MKB följer därför den tidigare 
lagstiftningen. 
De svenska bestämmelserna om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och 
miljöbedömningar utgår från EU:s direktiv. Krav på vad en MKB ska innehålla finns i 
Miljöbalken (MB) 6 kap § 12-13 samt plan- och bygglagen. 
En MKB ska identifiera, beskriva och bedöma den betydande påverkan som 
detaljplanen kan ge upphov till. Information samlas in genom studier av tidigare 
utredningsmaterial, översiktsplaner, skötselplaner samt annat material från länsstyrelsen, 
kommuner, artdatabanken med mera. Konsekvenserna av genomförandet av planen 
bedöms på en skala som illustreras översiktligt i tabell 1. Både positiva och negativa 
konsekvenser beskrivs enligt denna skala. Positiva konsekvenser innebär att kvaliteten 
på det berörda värdet ökar. 
En MKB behöver endast upprättas för de detaljplaner som kommunen alternativt 
länsstyrelsen bedömer har betydande miljöpåverkan. 
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Tabell 1. Förenklad beskrivning av konsekvensskalan. Effekterna bedöms som små när de 
påverkar en liten och obetydlig del av det aktuella värdet. Effekterna bedöms som betydande när 
värdet påverkas i så stor omfattning att det till största delen försvinner. 

 
Intressets värde 

 
Betydande effekter 

 
Måttliga effekter 

 
Små effekter 

 
Högt: Riksobjekt, regionalt 
värde 

 
Mycket stora 
konsekvenser 

 
Stora konsekvenser 

 
Måttliga 
konsekvenser 

 
Måttligt: Kommunalt värde 

 
Stora konsekvenser 

 
Måttliga 
konsekvenser 

 
Små konsekvenser 

 
Lågt: Lokalt värde 

 
Måttliga 
konsekvenser 

 
Små konsekvenser 

 
Små konsekvenser 

 
 

1.3 Områdesbeskrivning 
Detaljplaneområdet ligger i Stenungsunds kommun i Västra Götalands län, cirka 8 km 
söder om Stenungsund och cirka 40 km norr om Göteborg, se Figur 1. Detaljplaneområdet 
utgörs av fastigheterna Dyrtorp 1:4, Jörlanda-Berg 1:23, 1:66, 2:2. 2:3, 2:4. Området 
utgörs i huvudsak av öppen åkermark i den södra delen och ett skogsområde med 
blandskog med uppstickande berg i dagen i den norra delen. I den norra delen finns vägar 
samt byggnader som är eller tidigare har varit bostadshus eller uthus. I den södra delen 
finns en transformatorstation (på fastigheten 1:92). Höjden över havet varierar mellan 10 
meter i de lägsta partierna till 25 meter på de högsta topparna (Bohusläns museum 2015). 

Väster om detaljplaneområdet ligger E6 och väster om E6 ligger ett verksamhetsområde. 
Öster om detaljplaneområdet breder ett stort skogsområde ut sig vilket hyser höga 
naturvärden. I detta område finns även en golfbana.  
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Figur 1. Översiktskarta. 
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1.3.1 Byggnadstekniska förutsättningar 
Området utgörs idag av öppen åkermark i söder och ett skogsområde i norr med 
uppstickande berg i dagen. Jordlagren är djupare i den södra delen av detaljplaneområdet 
än i den norra delen. I den södra delen visar prover på jordlager upp till 26 meters 
mäktighet medan jordlagret i den norra delen uppgår till några meter. Kvicklera kan 
förekomma inom detaljplaneområdet. I ett av borrhålen fanns inslag av sulfid. 

Stabiliteten bedöms vara tillfredsställande för befintliga förhållanden inom hela området. 
Den planerade exploateringen bedöms inte heller medföra att släntstabiliteten blir 
otillfredsställande. Lokala stabilitetsproblem kan uppkomma vid schaktning och vid stora 
utfyllnader. 

Jorden inom den norra delen av detaljplaneområdet bedöms endast vara måttligt 
sättningskänslig. Jordlagren är tunna och består främst av siltig sand. Den största delen 
av sättningarna bedöms därför utbildas på kort tid. Jorden inom den södra delen av 
detaljplaneområdet bedöms vara sättningskänslig och ökad belastning på jorden genom 
påförande av last eller avsänkning av grundvattennivån bedöms kunna ge stora, 
tidsberoende sättningar. 

Vid grundläggning av den södra delen bedöms det på grund av sättningskänslig jord i 
kombination med ojämna jorddjup vara nödvändigt med någon typ av grundförstärkande 
åtgärd av byggnaderna. Till stora delar bedöms detta lämpligast göras med spetsbärande 
pålar. Alternativt kan mantelbärande pålar, kalkcementpelare eller lastkompensation vara 
möjligt. Där lagren av lös jord är liten (i den norra delen av området) bedöms utskiftning 
av den lösa jorden till bättre massor vara möjlig. 

Radonmätningar har gjorts vilka visar på låga till normala radonnivåer i den norra delen 
av området och låga nivåer i den södra delen. Inga byggnadstekniska åtgärder erfordras ur 
radonskyddssynpunkt där lermäktigheten överstiger cirka 5 meter. (EQC 2014) 

1.3.2 Avrinningsförhållanden 
Kommunala ledningsnät för vatten och spillvatten finns ej utbyggt inom planområdet. 
Dock finns kommunala ledningsnät i infartsvägen till verksamheterna vid Stora 
Högamotet, som slutar invid fastigheten Dyrtorp 1:95, nordväst om plan-området. 
(Norconsult 2018_1) 
Dimensionerande befintligt dagvattenflöde från planområdet bedöms utgöras av 
naturmarksavrinningen från området. Enligt figur 4.6 i Svenskt Vattens publikation P90, 
uppgår den specifika avrinningen från naturmark till cirka 15 l/s, ha. Detaljplaneområdet 
bedöms uppgå till cirka 11,2 ha och därmed uppgår det dimensionerande befintliga 
dagvattenflödet till cirka 170 l/s (Norconsult 2018_1).  
Den huvudsakliga avrinningsriktningen inom planområdet är åt sydväst. Dagvatten från 
den nordligaste delen av planområdet avrinner däremot norrut till befintligt kommunalt 
dagvattenledningsnät i infartsvägen till verksamheterna vid Stora Högamotet. 
Dagvattnet från det övriga planområdet samlas upp genom tre diken som rinner genom 
planområdet i öst-västlig riktning till ett dike i västra delen av planområdet. Detta dike 
rinner söderut och mynnar så småningom i Anråse å. Även dikena i norr belastar 
slutligen diket i väster med dagvatten från planområdets norra del. (Norconsult 2018) 
Till Anråse å ansluter dagvattnet från det aktuella planområdet via ett avvattningssystem 
som anlagts av nuvarande Trafikverket. (Norconsult 2018_1) 
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1.4 Avgränsning 

1.4.1 Geografisk avgränsning 
Utredningsområdet för denna MKB motsvarar detaljplaneområdet. Detaljplaneområdet 
omfattar fastigheterna Dyrtorp 1:4, Jörlanda-Berg 1:23, 1:66, 2:2. 2:3, 2:4. Planområdet 
reviderades under 2018, i samband med att åtgärder för att bevara de höga naturvärdena 
i sumpskogen öster om planområdet har vidtagits.  

Det är de konsekvenser som genomförandet av detaljplanen kan ge upphov till som utreds 
i MKB. Influensområdets storlek varierar beroende på miljöaspekt och kan vara större än 
utredningsområdet. Influensområdet för naturmiljö sträcker sig till någon kilometer 
nedströms Anråse å samt till närliggande sumpskogar, medan influensområdena för 
naturresurser sammanfaller med utredningsområdet. Influensområdet för kulturmiljö 
omfattar utredningsområdet och närliggande fornlämningar. Influensområdet för 
friluftsliv omfattar utredningsområdet och de närmaste kilometrarna runt detta. 

1.4.2 Avgränsning i tid 
Miljökonsekvenser uppstår på olika lång sikt. Konsekvenserna beskrivs i denna MKB i 
nuläget, under byggtiden och cirka 15 år efter det att detaljplanen har genomförts. 
Genomförandetiden räknas till 10 år efter att detaljplanen vunnit laga kraft men sannolikt 
genomförs åtgärderna i början av denna period. I denna MKB har därför referensåret 
(horisontåret) 2040 valts för beskrivning av miljökonsekvenser. I riskutredningen har år 
2030 antagits som referensår (Norconsult 2014). I bullerutredningen (Norconsult 2018) 
har år 2045 använts som prognosår. 

1.4.3 Avgränsning av miljöaspekter 
Denna MKB fokuserar på de miljöaspekter som är av vikt för projektet och som kan 
påverkas av detaljplanens genomförande. Bedömningen av vilka miljöaspekter som kan 
påverkas har skett i programskedet genom kommunens behovsbedömning och genom 
samråd med länsstyrelsen. Motiv till avgränsning beskrivs i tabell 2. Både positiva och 
negativa miljökonsekvenser beskrivs. 
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        Tabell 2. Avgränsning av miljöaspekter. 
Miljöaspekt Kan 

miljökon- 
sekvenser 
uppstå? 

Med i 
MKB 

Motiv till avgränsning 

Naturmiljö Ja Ja Påverkan kan uppstå på huggorm och vanlig groda, som är 
skyddade enligt artskyddsförordningen och naturvärdesobjekt av 
klass 3, liksom på nyckelbiotop (sumpskog) och riksintresse för 
naturvård (Svartedalen med Anråse å) som hyser arter knutna till 
vattendraget (bland annat lax, öring och flodpärlmussla) om inte 
åtgärder vidtas. Anråse å omfattas av miljökvalitetsnormer. 

Landskap 
och visuella 
aspekter 

Ja Ja Hantering av överskottsmassor behöver ske med hänsyn till 
landskapsbilden. Trafikanternas positiva upplevelser av 
landskapet kan förbättras. 

Hälsa och 
säkerhet 

Ja Ja Risker finns inom och i närheten av utredningsområdet, så som 
risk för olycka med farligt gods på E6, transformatorstation i södra 
delen, risker i anslutning till bensinstation nordost om 
utredningsområdet. Enstaka bostadshus öster om utrednings-
området, vilka kan påverkas. Riktvärden för buller från E6 bedöms 
inte påverkas. Närliggande fastigheter riskerar att utsättas för 
bullernivåer över riktvärdena. Riskhanteringszoner finns för E6.  

Kulturmiljö Ja Ja Fornlämningar påverkas negativt. Arkeologisk process enligt 

Kulturmiljölagen har utförts i norra delen av området. 
Naturresurser Ja Ja En kraftledning planeras mellan Stora Höga och Stenungsund. 

Denna ligger troligen inte så nära att hänsyn behöver tas. 

Grundvattennivåer kan påverkas. Påverkan kan ske på 

markavvattningsföretag. Jord- och skogsbruksmark tas i anspråk. 

Rekrea-
tion och 
friluftsliv 

Ja Ja Utredningsområdet används idag som närströvområde för boende 
i närheten. Denna funktion försvinner efter utbyggnaden. 
Riksintresset Svartedalen med Anråse å som ligger i anslutning till 
utredningsområdet är attraktivt ur friluftssynpunkt. Utbyggnaden 
bedöms inte påverka riksintressets friluftslivsvärden. Gång- och 
cykelväg till och från området planeras.  

Luftföro-
reningar 

Nej Nej Schablonvärden för trafik, luft och buller för nollägesalternativet 
samt huvudalternativ har utretts. Bedömningen är att den ökade 
trafiken som huvudalternativet generar inte har betydande 
effekter på luft samt buller jämfört med nollalternativet. 

Vibratio-
ner 

Ja Ja Vibrationer i byggnader kan uppstå där det finns finkorniga och 
vibrationskänsliga jordarter (finns i södra delen av planområdet). 

Klimat Ja Ja Påverkan och behov av åtgärder till följd av översvämningar på 
grund av klimatförändringar kommer att utredas. 

Elektro-
magne-
tiska fält 

Ja Ja En transformatorstation och en mobilmast finns i södra delen av 
området. De kan omges av elektromagnetiska fält. 
Påverkan och eventuella skyddsområden kring 
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1.5 Planeringsprocessen 
Att upprätta en detaljplan tar tid. Förfarandet, som är reglerat i Plan- och bygglagen, 
innefattar olika skeden, se Figur 2. Planförfarandet är till för att förbättra 
beslutsunderlaget och ge fastighetsägare, boende, allmänhet, myndigheter, förvaltningar 
och intresseorganisationer möjlighet till insyn och påverkan. I de enklaste fallen tar 
planarbetet drygt sex månader men normalt tar det minst ett år eller mer. 

 

 
Figur 1. Schematisk bild över planprocessen. 

 

1.6 Utredningar, beslut och samråd 
 
Länsstyrelsen beslutade att bifalla anmälan om vattenverksamhet med villkor om 
skyddsåtgärder, vilka har inarbetats i denna MKB (Länsstyrelsen 2019). Samråd om 
anmälan om vattenverksamhet har hållits med Länsstyrelsen 2018-11-15, 2018-06-20 
samt 2018-01-12. Länsstyrelsen ansåg bland annat att buffertzonen för sumpskogen 
skulle vara 50 meter. 
 
Granskning skedde 2017-02-01 till och med 2017-02-28. 
 
Samråd om planförslaget med allmänhet, särskilt berörda, Länsstyrelsen och 
organsationer hölls under perioden 2016-06-01 till 2016-06-29. Inkomna synpunkter 
från samrådet sammanställdes i en samrådsredogörelse daterad 2016-09-19. 
Sammanfattningsvis inkom följande synpunkter: 
 

• Trafikverket anser att området inte är lämpligt som handelsområde med 
inslag av kontor eftersom det stödjer ett ökat bilresande istället för att planera 
för handel väster om E6 där merparten av service och kommunikationer finns 
idag. E6 är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken 
3 kap 8 §. Exploatering nära E6 får inte hindra möjligheterna till drift, 
underhåll och framtida utveckling av vägen. E6 är även utpekad som primär 
transportväg för farligt gods. Åtgärder i cikulationsplatsen i den norra delen 
kan kräva vägplan. God framkomlighet och trafiksäkerhet på E6 och 
ramperna behöver säkerställas. En vall behöver anläggas mot E6 för att 
minska risker med farligt gods. 

• SGI anser att de geotekniska förutsättningarna avseende stabilitet för 
skyddsvallen samt blocknedfall behöver utredas. 

• Västtrafik ser inte att den föreslagna bebyggelsen går i linje med GR:s och 
Västra Götalandsregionens mål om ökat hållbart resande och ett minskat 
bilberoende. Ett externt handelsområde i direkt anslutning till ett 
motorvägsmot kommer att befästa och uppmuntra till biltransporter. 
Närmaste hållplatser för kollektivtrafiken ligger uppe på väg 650 samt vid 
Stora Höga station, båda på ett avstånd som överstiger vad som kan anses 
vara av god tillgänglighet. Planen bedöms inte påverka utbudet av 
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kollektivtrafik i Stora Höga eller på väg 650. 
• Boende påpekar att olovlig nedskräpning samt buskörning förekommer i närheten av 

utredningsområdet och är oroliga över ökande bullernivåer. 
• Naturskyddsföreningen i Stenungsund anser att ett handelsområde i detta läge 

i första hand är till för bilburna kunder och därför inte uppfyller Sveriges mål 
om en fossiloberoende fordonsflotta, Västra Götalands regionala mål som 
tagits fram i samverkan med Länsstyrelsen för begränsad klimatpåverkan 
eller EU:s mål om att minska koldioxidutsläpp med 60% jämfört med 1990. 
Detaljplanen uppfyller inte heller Stenungsunds kommuns mål i Energiplan 
och klimatstrategi 2007-2015 som bland annat specificerar målet att 
utsläppen av koldioxid från transportsektorn ska till år 2010 stabiliseras på 
1990 års nivå. 

• Naturskyddsföreningen ifrågasätter om det finns behov av ytterligare ett externt 
köpcentra. 

• Stenungsunds kommun VA har lämnat synpunkter på VA-ledningar och 
dagvattenhantering.  

Länsstyrelsen lämnade samrådsyttrande daterat 2016-06-30. Länsstyrelsen 
konstaterar att frågor som berör riksintresse för naturvård, miljökvalitetsnormer och 
risker måste bearbetas i enlighet med vad som framgår i yttrandet för att ett antagande 
inte ska prövas av länsstyrelsen. I korthet innebär synpunkterna att det krävs att 
sumpskogen som är utpekad som naturvärdesobjekt klass 2 behöver skyddas mot 
dränering för att bevara sumpskogens värde, Planförslaget riskerar att påverka 
kantzoner till detta naturvårdsobjekt som kan medföra påtaglig skada på riksinresset. 
Länsstyrelsen påpekar att riksintressegränserna är grovt dragna. Det behöver 
säkerställas att miljökvalitetsnormerna i Anråse å inte överskrids och krav på 
skyddsåtgärder som finns i riskutredningarna behöver inarbetas i planförslaget.  
 
Ett samrådsunderlag till inledande samråd upprättades 2014-06-04. Inledande samråd 
hölls med länsstyrelsen i Västra Götalands län 2014-06-18 där innehåll och 
avgränsning för MKB diskuterades. 

Ett planprogram och behovsbedömning togs fram under 2012 (Stenungsunds 
kommun, 2012). Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade 2012-01-24 § 
6, att godkänna programsamrådshandlingen och genomföra samråd enligt 5 kap 11 § 
plan- och bygglagen (PBL). Samrådstiden varade 2012-02-06 till och med 2012-03-
19. Underrättelse om samråd skickades ut till berörda fastighetsägare, myndigheter 
och kommunala instanser samt övriga berörda enligt särskild sändlista och 
fastighetsförteckning. Under samrådstiden fanns handlingarna tillgängliga på 
kommunens hemsida, i kommunhusets foajé samt i kulturhuset Fregatten. Ett 
samrådsmöte för berörda och övriga intresserade hölls 2012-02-16 i kommunhuset. 
Program och programrådsredogörelsen godkändes av kommunfullmäktige 2012-06-18 
med beslutad inriktning ”samlad service” med småindustrier, kontor och handel 
inklusive livsmedel. Programhandlingen reviderades efter programsamrådet utifrån 
detta beslut. 
En handelsutredning genomfördes 2012 i vilken det har undersökts huruvida 
detaljplanens föreslagna markanvändning är lämplig (NIRAS, 2012). 
 
Mark- och projektenheten inkom 2011-06-28 med en reviderad ansökan av tidigare 
positivt planbesked för Jörlanda-Berg. Kommunstyrelsens samhällsutbyggnadsutskott 
beslutade 2011-08-30 om planstart för program för handel, inklusive livsmedel, kontor 
och småindustrier på fastigheterna Dyrtorp 1:4, Jörlanda-Berg 1:23, 1:66, 2:2. 2:3, 2:4. 
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1.7 Riksintressen, Natura 2000-områden och miljökvalitetsnormer 
Inga riksintressen, Natura 2000-områden eller områden som omfattas av 
miljökvalitetsnormer finns inom utredningsområdet. Utanför utredningsområdet finns 
riksintresse för naturvård (Svartedalen med Anråse å) enligt 3 kap 6§ i Miljöbalken 
(MB). På den västra sidan av E6 ligger riksintresse högexploaterad kust enligt 4 kap 4§ 
MB. Väg E6, väster om detaljplanområdet, är av riksintresse för kommunikation enligt 3 
kap 8§ MB och primär transportled för farligt gods. Nedströms Anråse å finns 
riksintresse för naturvård (Hakefjorden-Marstrandsfjorden-Sälöfjorden) 3 kap 6§ MB, 
riksintresse för kulturmiljövård 3 kap 6§ MB och riksintresse för friluftsliv (Södra 
Bohusläns kust) 3 kap 6§ MB samt Natura 2000 området (Stenungsundskusen) som 
ligger cirka 1,5 km väster om detaljplaneområdet. 

Anråse å, som rinner genom riksintresset Svartedalen med Anråse å, är en 
vattenförekomst med miljökvalitetsnormer. Anråse å har måttlig ekologisk status och 
uppnår ej god kemisk status. Status utan överallt överskridande ämnen har ej klassats. 
Miljökvalitetsnormen god ekologisk status år 2027 samt god kemisk status. 
(Länsstyrelsen 2019_1) 

Kustområdet utanför utredningsområdet hör till Hake fjord, som är en 
vattenförekomst med miljökvalitetsnormer. Hake fjord har måttlig ekologisk status 
och uppnår ej god kemisk status (Länsstyrelsen 2019_1). 

Områdena beskrivs mer ingående i avsnitten om naturmiljö och friluftsliv. 

1.8 Kommunal planering 
I kommunens översiktsplan från 2006 (ÖP06) möjliggörs verksamheter i den norra delen 
av detaljplaneområdet, se Figur 3. Enligt ÖP06 är kommunen inte beredd att stödja 
eventuella större etableringar av detalj- eller dagligvaruhandel, annat än sällanköpshandel 
runt trafikplatserna vid E6.  

Planområdet är i huvudsak inte tidigare detaljplanelagt. Planområdets norra del ingår i 
detaljplan 224 (beteckning 1415-P41, laga kraft 2001-07-10) för bilservice, småindustri 
och turistinformation. Planområdet gränsar till detaljplan 280 (laga kraft 2010-01-09) 
som anger bilservice och motell. Byggrätten för turistinformation är inte utnyttjad, men i 
övrigt finns hotell, snabbmatsrestauranger, bensinstation och fordonsservice. 
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Figur 2. Utdrag ur ÖP06 som visar möjlig markanvändning. 

1.9 Trafikförhållanden 
Trafikmängder för nuläget och nollalternativet framgår av Figur 4 (WSP 2018). Norr om 
planområdet finns en rastplats som drivs av Trafikverket (WSP 2018). Ett huvudstråk för 
gång- och cykel finns utbyggt mellan Stora Höga och Jörlanda utefter väg 574 med 
anslutning norrut mot Stenungsund och österut mot Spekeröd, längs väg 650. Från 
programområdet är det ca 1,5-2 km med gång/cykel till pendeltågstationen i Stora Höga. 
Det finns även en koppling till tågstationen från södra delen av Jörlanda-Berg 1:66, som 
också är ca 1,5-2 km, via en befintlig tunnel under E6 och genom Stora Höga industriom-
råde. Lokalbuss 337 stannar ca 0,7-1 km från programområdets norra del på väg 650, i 
närheten av Spekeröds folkets park och planerad förskola/skola. (Stenungsunds kommun 
2018) 

E6 

Väg 650 
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Figur 3. Bullernivåer för nuläget och nollalternativet (WSP 2018). 

 

2 Beskrivning av alternativ 
2.1 Nollalternativet 
I en miljökonsekvensbeskrivning ska en jämförelse göras med de framtida 
miljöförhållandena om det studerade projektet inte genomförs. Detta brukar benämnas 
nollalternativet. 

Nollalternativet innebär i detta fall att detaljplanen inte kommer till stånd och att ingen 
handelsplats uppförs inom utredningsområdet.  

Nuvarande markanvändning förutsätts finnas kvar och utvecklas, det vill säga jord- 
och skogsbruk samt närströvområde. De hyresgäster som finns inom 
detaljplaneområdet har sagts upp av kommunen. År 2040 kommer därför inga 
bostäder att finnas inom detaljplaneområdet. Fastighet Jörlanda-Berg 1:66 har tidigare 
varit utarrenderat för jakt och bete, men även detta arrende har sagts upp varför ingen 
jakt kommer att bedrivas år 2040. Området kommer även fortsättningsvis att användas 
närströvområde för omkringboende.  

 

 

 

 



21 (73) 

 

 

2.1 Huvudalternativ – planförslaget 
Syftet med tillkommande bebyggelse är att utveckla volymhandel inklusive livsmedel 
och kontor för dessa verksamheter. Lokaliseringen mellan bostadsområdena Spekeröd 
och Stora Höga gör det intressant att möjliggöra att området både kan fungera som en 
lokal handelsplats för närboende såväl som s.k. externhandel. Handelsområdet är också 
avsett att fungera som ett komplement till detaljhandeln i Stenungsunds centrum.  
Detaljplanen för Jörlanda-Berg 1:66 m.fl. möjliggör uppförande av ett handelsområde 
med sju stora byggnader vilka kommer att erbjuda volymhandel inklusive livsmedel och 
kontor samt parkeringsplatser vid Stora Högamotet, se Figur 5. 

En stor parkeringsplats planeras i anslutning till byggnaderna. Parkering planeras utföras i 
samma plan i möjligaste mån. Nivåskillnader i gångstråk tas upp med trappor och 
handikappanpassade ramper (WSP 2018). Parkeringsplatser för rörelsehindrade kommer 
att finnas nära huvudentrén och speciella familjeparkeringar planeras också inom 
området. På parkeringsplatsen kommer kommunens elleverantör beredas möjlighet att 
anlägga laddstolpar för laddning av el-bilar. Räddningstjänsten kommer att ha åtkomst via 
körbara ytor runt hela anläggningen. 

Handelsområdet har utformats för att upplevas småskaligt. Fasaderna har brutits upp för 
att ge en känsla av mindre volymer. 

I förslaget kommer trafiken till området ledas genom en cirkulationsplats i den norra 
delen, som medger en huvudinfart för kunder i väster om byggnaderna och en 
huvudinfart för lastbilar och transporter öster om byggnaderna.  

En ny gång- och cykelväg planeras inom området. Busshållplats för kollektivtrafik 
kommer att möjliggöras inom området och en angöring för taxi kommer att anordnas i 
närheten av huvudentrén. Full tillgänglighet till samtliga lokaler och utvändiga 
anläggningar planeras. 
 
En eller 2 något större planteringsytor planeras anordnas (WSP 2018).  
 
Träd kommer att hållas till en storlek som är anpassad till anläggningens entréförhållanden. 
Planering av nya planteringar kring parkeringsytor ska tillgodose sikt- och säkerhetsaspekter 
samt krav på plats för snöröjning. Sortval beträffande nyanlagda träd och buskytor skall 
anpassas till anläggningen på så vis att dess storlek efter tillräcklig mognadstid (ca 10–20 år) 
samverkar och berikar anläggningens arkitektur. 

Energiutnyttjande optimeras genom värmeväxling av butikernas kylbehov och butikernas 
uppvärmningsbehov. Belysningen utformas med tåligt material och stor vikt läggs på att 
uppfylla kraven på en väl upplyst miljö. 

 
Kommunala ledningar för vatten (Ø160) och spillvatten (Ø200) norr om planområdet, 
till vilka planerad bebyggelse föreslås anslutas. Då utformningen av planerad 
bebyggelse inom planområdet i dagsläget inte fastställts, bedöms 
släckvattenförbrukningen uppgå till 20 l/s. Detta bör dock fastställas i senare skede. 
Brandposter föreslås anläggas med intervall om som mest 150 m. Placering av 
brandposter och utformning av system för släckvatten föreslås stämmas av med 
Räddningstjänsten i samband med detaljprojektering. (Norconsult 2018_1) 
 
En spillvattenpumpstation föreslås således anläggas i planområdets södra del. Ett 
självfallssystem föreslås upprättas för avledning av spillvatten till pumpstationen. 
Detaljerad utformning av ledningsnätet sker i samband med detaljprojektering, med större 
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vetskap om fastighetsindelning, placering av byggnader och så vidare. Dimensionerande 
spillvattenflöde bedöms motsvara beräknad vattenförbrukning, det vill säga en 
medelförbrukning om ca 4 l/s och en maximal timförbrukning om ca 8 l/s. (Norconsult 
2018_1)  
 
Handelsområdet och tillkommande industri bygger på stora byggnadsvolymer med 
tillhörande parkeringar som bidrar till en hög grad hårdgjorda ytor. Detta får snabba 
avrinningsförlopp och kraftig ytavrinning till följd och för att minska risken för 
översvämning av nedströms belägna vattendrag och dagvattensystem, föreslås 
fördröjning av dagvatten så att det från planområdet utgående flödet efter exploatering 
begränsas till att motsvara befintlig naturmarksavrinning. Dagvattnet kommer att 
omhändertas genom oljeavskiljare, fördröjningsmagasin, öppna diken, genomsläppliga 
beläggningar och eventuellt gröna tak. Föreslagna åtgärder beskrivs utförligt i VA-
utredningen. (Norconsult 2018).  
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Figur 4. Förslag till utforming av detaljplanen (situationsplan daterad 2018-08-31). 
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2.3 Alternativa utformningar 

2.3.1 Större utbredning mot öster och vegetation mellan handelsområdet 
och E6, mindre utbredning mot norr 

I det planförslag som föreslogs vid samrådet 2016 hade planområdet större utbredning 
mot öster och ett område med vegetation hade sparats mellan handelsområdet och E6, se 
Figur 6. Området hade också minde utbredning mot norr. Detta planförslag medförde 
negativ påverkan på skogsområdet östra delen av planen som behöver sparas som 
buffertzon för att undvika betydande negativ påverkan på nyckelbiotopen (sumpskog) 
inom riksintresset för naturvård öster om planområdet.  

Figur 5. I planförslaget från samrådet 2016 hade planområdet större utbredning öster och 
vegetation sparades mellan handelsområde och E6. Utbredningen var mindre mot norr. 
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2.3.1 Avgränsning i nordost 
Detaljplaneområdet var större i programsamrådet (Figur 7) men avgränsades i den 
nordöstra delen efter att en arkeologisk utredning utförts, som resulterade i att fyra 
tidigare okända fornlämningar påträffades (Länsstyrelsen 2014). Även två lämningstyper 
påträffades, vilka bedömdes som övriga kulturhistoriska lämningar. Fynden resulterade i 
att delar av den norra delen av det föreslagna detaljplaneområdet undantogs från 
exploatering i den norra delen. 

2.3.2 Tillfartsväg i norra delen (utanför planområdet) 
I det nya planförslaget är tillfartsvägen i nordost för varutransporter borttagen. 

2.3.3 Förändrad verksamhet 
En riskutredning gjordes 2012, som visade på stora risker för olycka med farligt gods i 
den södra halvan av området som ligger närmast E6. Planförslaget bestod vid denna tid av 
verksamhetsområde i den södra delen och i mittendelen (där sumpskogen ligger idag) av 
byggnader nära E6. Planförslaget har därefter omarbetats enligt åtgärdsförslagen i 
riskutredningen: parkeringar anläggs närmast E6 och byggnader i den östra delen och vid 
behov kommer vall och tungt vägräcke att anläggas längs E6. Verksamheten har också 
ändrats från verksamhetsområde till sällanköpshandel. (Norconsult 2012)

  

Figur 6. Gräns för tidigare detaljplaneområde (bild från programhandling). 
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2.4 Alternativa lokaliseringar 
Denna typ av handelsområde behöver ligga i närheten av en trafikplats på E6 för att få 
tillräckligt med kundunderlag och därmed vara intressant för investerare (Norra Flygeln 
2015). I Stenungsunds kommun finns endast två trafikplatser där det är möjligt att köra av 
E6. I det föreslagna programområdet och Stenungsmotet norr om Stenungsund. 
Stenungsmotet anses dock inte vara lämplig för lokalisering av ett handelsområde på 
grund av närheten till kemisk industri och risker i samband med detta vilket gör det 
olämpligt för verksamheter som gör att många människor uppehåller sig i området. Det 
innebär att det inte finns några alternativa lokaliseringar inom Stenungsunds kommun 
som ligger nära E6. Det är inte utrett om behov finns av ytterligare köpcentra i 
angränsande kommuner längs E6.  
Vid samrådet framkom förslag att anlägga handelsverksamheten till redan bebyggda 
områden väster om E6 i Stora Höga. En annan möjlighet är att bygga ut och förtäta 
befintliga handelsområden, till exempel i Stenungssund centrum eller Kungälv. Effekter 
och konsekvenserna av dessa alternativ har inte utretts.  
Möjligheter och effekter av motsvarande försäljning genom internethandel har inte heller 
utretts. 

 
 

3 Miljö 
3.1 Landskap och visuella aspekter 

3.1.1 Allmänt 
Landskapet runt oss består av många olika fysiska och icke-fysiska element som skapar 
arenan och förutsättningarna för det liv som kan försiggå där. Landskapets funktion, 
tidsdjup och upplevelsebara karaktär är grundläggande för oss människor som bor i, 
verkar i eller besöker en plats. Detta landskap är i ständig förändring i någon riktning. I 
beskrivningen av landskapet och de visuella aspekterna utgås här från begreppet karaktär 
– en helhetsbeskrivning av landskapet. Det fångar in både det visuellt upplevelsebara, 
men också funktioner, samband och landskapets tidsdjup. Den visuella upplevelsen 
hänger tätt samman med landskapets karaktär, som i sin tur bestäms av de 
naturgeografiska och kulturhistoriska egenskaperna i det aktuella området. Visuella 
aspekter är inte en ögonblicksbild, utan också tolkningen och upplevelsen av det vi ser 
och det som skapar förståelse och samhörighet med det landskap vi lever och rör oss i. 

3.1.2 Nuläge 
Detaljplaneområdet ligger i Anråse ås flacka dalgång med dess vindlande kulturlandskap. 
Landskapet är typisk för södra Bohuslän och kännetecknas av flacka marker med 
uppstickande skogsklädda bergspartier. Trädridåer följer Anråse å och dess biflöden. 

Senare tillskott i landskapet är den tätt trafikerade E6 väster om detaljplaneområdet och 
det verksamhetsområden som vuxit fram väster om motorvägen. Områdets södra del 
utgörs av obrukad ängsmark medan det i norr består av sumpskog som sedan övergår i 
blandskog med berg- och hällmarkspartier. Samma skogsparti avgränsar 
detaljplaneområdet i öster. 
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Karaktärsbärande landskapselement i det äldre kulturlandskapet är de flacka, öppna 
ängsmarkerna mellan höjder och bergsknallar, de täta skogsbrynen samt busk- och 
trädridåerna som markerar vattendragen. Det senare verksamhetsområdet på E6:s västra 
sida karakteriseras av storskaliga ”verksamhetslador” som omges av asfaltytor och skiljs 
åt av nätstängel. Den tungt trafikerade E6 påverkar tydligt upplevelsen av landskapet på 
grund av den barriäreffekt som en så stor väg skapar, den ständiga rörelsen på vägen och 
bullermattan som sprider sig från vägen. 

Hittills har mera storskaliga etableringsområden koncentrerats till den västra sidan, vilket 
gör att de ursprungliga landskapsformationerna fortfarande är avläsbara i dalgången. 

3.1.3 Effekter och konsekvenser 
Nollalternativ 

Om ingen exploatering av området sker kommer skogspartiet och den öppna ängsmarken 
att finnas kvar. Dock är den öppna marken idag mer eller mindre obrukad vilket gör att 
risken för igenväxning är stor. En igenväxning skulle påverka upplevelsen av landskapet i 
begränsad omfattning, eftersom den sker i direkt anslutning till det befintliga skogspartiet 
och inte påverkar siktlinjer i det öppna landskapet. Inom resterande delen av 
utredningsområdet skulle skogsmarken förtätas ytterligare. 

Huvudalternativ 

Effekterna av anläggningen är betydande för upplevelserna av landskapet. Det är 
oundvikligt att det befintliga landskapet suddas ut för att ge plats åt det nya, storskaliga 
och anlagda. Landskapets sammanhang, där den öppna dalgången idag är avläsbar, om än 
knappt, som en historisk havsvik, blir än svårare att tyda när verksamhets- och 
handelsområdet tar större ytor i anspråk. Den föreslagna etableringen är dessutom mera 
storskalig än de befintliga verksamhetsetableringarna i området. 

Konsekvenserna för landskapet blir måttlig (måttlig påverkan på kommunalt värde) då 
landskapets avläsbarhet och tydlighet begränsas och en skalförskjutning mot större, och 
landskapet mera främmande, etableringar sker i och med den föreslagna etableringen, 
men upplevelsen av landskapet påverkas i mera begränsad omfattning då det redan idag 
är påverkat av tidigare exploateringar på E6:s västra sida. 

3.1.4 Inarbetade skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
Byggnaderna har placerats så att de till viss del följer landskapets naturliga formationer. 
Det är dock svårt att placera in så stora byggnader och anläggningar i ett naturligt 
landskap utan att det kräver förändringar även i den angränsande miljön. 

Bergsskärningar kommer att ställas så brant som bergskvaliteten medger för att minimera 
det påverkade området. 

3.1.5 Övriga möjliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
För att begränsa påverkan på landskapet är det angeläget att material och färgsättning är 
anpassade till platsens karaktär. Att visuellt bryta ner långa fasader och att detaljera dem 
omsorgsfullt är också en möjlig skyddsåtgärd. 
De stora parkeringsytorna kan brytas upp i mindre ytor med öppna diken för dagvatten 
och trädplanteringar emellan. 
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En medveten hantering av belysning, där höga master bör undvikas till förmån för lägre 
stolpbelysning, minskar upplevelsen av storskalighet och begränsar påverkan under den 
mörka tiden. 

3.2 Kulturmiljö 

3.2.1 Allmänt 
Kulturmiljö är det som runt omkring oss i landskapet avspeglar människors samspel med 
varandra och med naturen genom tiderna. Den historiska mångfalden i miljön omfattar 
spåren av människans bruk av landskapet, genom både markanvändning, bebyggelse och 
biologiskt kulturarv. För kulturmiljön är en hållbar utveckling att samhället och den 
enskilde medborgaren genom varsamhet och hushållning bevarar och brukar miljön så att 
historisk mångfald tas till vara och skador på kulturmiljön och kulturföremål inte uppstår 
(RAÄ). 

Genom spår som finns kvar från tidigare tidsepoker kan vi avläsa människors livsvillkor 
och hur de hanterade dem. Mycket av den kulturhistoriska mångfald som vi i dag 
värdesätter utgör fysiska spår och lämningar från system, metoder och tekniker som inte 
längre används. Den kulturhistoriska mångfalden består av objekt som forn- och 
kulturlämningar, olika byggnader och bebyggelsemiljöer, landskapets struktur och 
markslagsfördelning, det biologiska kulturarvet med mera (RAÄ). Skyddsvärda 
kulturmiljöer visar särskilt betydelsefulla historiska sammanhang i landskapet. 
Kulturmiljövården bevarar och levandegör kulturarvet, främjar den lokala identiteten och 
skapar kontinuitet i den fortsatta utvecklingen. 

3.2.2 Nuläge 
Utredningsområdet ligger på sockengränsen till Spekeröd, men ligger helt inom Jörlanda 
socken. Området har under äldre tider utgjort kanten av en havsvik som löpt in mellan 
nuvarande Höga och Berg och fortsatt västerut. Höjdområdet bör ha utgjort ett markant 
inslag i landskapet. 
 
Inom och i närheten av utredningsområdet har människor bott sedan lång tid tillbaka. 
Minst två förhistoriska faser finns representerade i området som helhet, en senneolitisk 
fas och en yngre bronsålder- till äldre järnåldersfas. Odlingslämningar från historisk tid 
har också iakttagits. 
 
Inom utredningsområdet finns ett flertal fornlämningar, se Figur 8 och Tabell 3. Till 
fornlämningarna hör ett skyddsområde enligt 2 kap 2 § kulturmiljölagen (KML). Detta 
område har samma lagskydd som fornlämningen. Till viss del är områdets karaktär i olika 
grad påverkat av senare tiders bruk, så som ängsmark, odling, bebyggelse, motorkrossbana 
och sandtäkter, vilket inverkar negativt på det allmänna upplevelsevärdet. Det generella 
landskapsrummet som lämningarna återfinns i, med E6 direkt i väster och redan byggd 
småindustri, är redan så pass exploaterad att man endast svårligen kan få en uppfattning av 
det förhistoriska och tidiga agrara landskapet som lämningarna skapades i. Därmed 
bedöms inte det antikvariska bevarandevärdet och den pedagogiska potentialen ur 
upplevelsesynpunkt som särskilt högt. Lämningarna har sannolikt ett desto större 
vetenskapligt värde. (Bohusläns museum 2015) 

Ett område som är utpekat i kommunens kulturminnesvårdsprogram ligger 150 - 200 
meter sydost om detaljplaneområdet (Smundstorp-Krokslycke-Groland). 
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Figur 7. Kulturmiljövärden. 
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Tabell 3. Fornlämningar inom utredningsområdet. 

Fornlämningstyp RAÄ-numrering Värde 
Fornlämningsområde Spekeröd 136: 1 Anläggningar i form av gropar, härdar, 

kulturlager samt fynd av slagen flinta och 
keramik (Länsstyrelsen 2018) 

Fornlämningsområde Spekeröd 136: 
2 

Boplats med minst en lämning av 
huskonstruktion. 

Fornlämning Spekeröd 16:1 Utförts röjning, mätning och besiktning 
och bedömningen gjordes att 
stensättningen (graven) var mindre än 
den tidigare uppmätta, det nya måttet är 
cirka 3,5 meter i diameter. 
(Länsstyrelsen 2018) 

Fornlämningsområde Jörlanda 386 Boplats, delundersökt, 90-160x40-160 m 
(NÖ-SV), bestående av stolphål, gropar, 
härdar, ugn, kulturlager, rännor, 
stenpackningar och eventuella gravrösen.  

Fornlämningsområde Jörlanda 387 Boplats, undersökt och borttagen, 140x80 
m (NÖ-SV), bestående av stolphål, gropar, 
kuturlager, rännor, härdar 1 stensamling 
och 1 stenpackning 

Fornlämning Jörlanda 388 Röjningsröse, delundersökt, ca 3,5x1,2 m. 
Ca 6,5 m NV om röjningsröset kom 
ytterligare ett röjningsröse vid 
schaktsökning. I anslutning påträffades 
enstaka fynd av flinta, bergart och kvarts. 
Arkeologisk utredning år 2014 (RAÄ dnr 
3.4.2-1525-2015). 

Fornlämning Jörlanda 391 Fyndplats. Fynd av flinta (3 eldpåverkade 
splitter), enstaka kvarts och 1 
bergartsnodul påträffades inom liten 
bergsskreva, i en provgrop. Arkeologisk 
utredning år 2014 (RAÄ dnr 3.4.2-1525-
2015). 

Fornlämningsområde Jörlanda 411 Fossil åker, ca 100x50 m (NÖ-SV), 
undersökt och borttagen. Vid arkeologisk 
undersökning år 2017 påträffades en stor 
yta med välbevarade åderspår. Djupet på 
spåren varierade över ytan mellan någon 
cm till 5 cm. Fyllningen i årderspåren 
utgjordes mestadels av brun ngt humös 
silt, med sparsamma fynd av bränd lera, 
flinta, keramik och kol. Årderspåren både 
överlagrar och överlagras av anläggningar 
från boplatsen Jörlanda 387. Preliminär 
bedömning är att odlingen troligen ägt rum 
före äldre järnålder. Ytan med årderspår är 
inte helt avgränsad åt S. (Dnr: RAÄ-2017-
4866). Undersökt och borttagen. 

 

3.2.3 Effekter och konsekvenser 
Nollalternativ 

I nollalternativet kommer ingen detaljplan till stånd och ingen exploatering sker inom 
området. Fornlämningarna kommer att bevaras till kommande generationer och det 
inbördes sammanhanget mellan fornlämningarna kommer att vara avläsbara i 
landskapet, i den mån de är det idag, även fortsättningsvis. Om åkermarken i södra 
delen av området inte kommer att fortsätta brukas, kommer det att växa igen med 
skog så småningom. 
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Huvudalternativ 

Ett flertal fornlämningar (BM2014:39-41 och BM2014:43) och en av de övriga 
kulturhistoriska lämningarna (BM2014:42) behöver tas bort vid genomförande av 
detaljplanen liksom delar av fornlämningarna i norra delen av utredningsområdet 
(Spekeröd 136:1 och 16:1). Den kraftiga exploateringen som handelsområdet utgör 
kommer ytterligare att försvåra möjligheten att uppfatta det förhistoriska och tidiga 
agrara landskapet som lämningarna skapades i. Då landskapsrummet dock redan idag 
är kraftigt exploaterat kommer ett handelsområde dock inte avsevärt att försämra 
upplevelsen av landskapet ur kulturmiljösynpunkt. Lämningarna som försvinner har 
inte höga bevarandevärden och den pedagogiska potentialen ur upplevelsesynpunkt är 
inte heller särskilt högt. 

Konsekvenserna för kulturmiljön bedöms som små (liten påverkan på lokalt värde) då 
fornlämningarna tas bort helt men kulturmiljöns samband och helhet inte försämras 
avsevärt eftersom landskapet redan idag är kraftigt fragmenterad av tidigare exploatering 
och eftersom fornlämningarna har lågt antikvariskt bevarandevärde och lågt pedagogiskt 
värde. 

Fornlämningar omfattas av kulturmiljölagen (KML) och ingrepp kräver Länsstyrelsens 
tillstånd enligt KML 2 kap 12§. Tillstånd behöver sökas för arkeologisk förundersökning 
och slutundersökning för de fornlämningar som påverkas. Övriga kulturhistoriska 
lämningar omfattas inte av kulturmiljölagens skydd. 

3.2.4 Inarbetade skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
Inga skyddsåtgärder har arbetats in i detaljplanen. 

3.2.5 Övriga möjliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
Inga övriga möjliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått har föreslagits. 
 

3.3 Naturmiljö 

3.3.1 Allmänt 
Naturmiljöintresset omfattar alla biologiska värden i natur- och kulturmiljölandskapet 
som är viktiga att skydda, vårda och bevara. Innehållsrika och varierande naturmiljöer är 
nödvändiga för bevarandet av artrikedom och biologisk mångfald samt möjligheten att 
studera, förstå och uppleva naturen. Ett av de viktigaste målen i naturmiljöarbetet är 
bevarande av biologisk mångfald och att förekomster av hotade arter och livsmiljöer 
dokumenteras i databaser. Ett antal växter och djur är fridlysta och skyddade enligt 
artskyddsförordningen och vissa typer av livsmiljöer för växter och djur är skyddade i 
jordbrukslandskapet (så kallade biotopskyddade objekt) och det är av stor vikt att veta var 
i landskapet dessa finns. 

Merparten av Sveriges natur är idag kraftigt omvandlad av modernt jordbruk, skogsbruk 
eller vattenbruk och uppvisar till följd av detta ofta en utarmad flora och fauna. Vid 
inventeringar av värdefull natur uppmärksammas därför särskilt områden där man 
fortfarande kan finna naturligt förekommande arter eller naturtyper som har trängts 
tillbaka av samhällsutvecklingen. Miljöer som saknar förekomster på skyddade arter eller 
habitat kan ändå vara av stort värde, då de erbjuder mervärden i form av estetiska värden 
samt rekreations- och upplevelsevärden. Således innebär till exempel att ett vägbygge kan 
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ge betydande miljöpåverkan även om området inte anses hyser naturvärden i form av 
skyddsvärda arter och miljöer ur ett strikt biologiskt perspektiv. 

3.3.2 Nuläge 
Allmänt 

Utredningsområdet består av skogsmark i norr och åkermark i den södra delen. Den 
öppnare delen består främst av en odlingsvall med tillhörande stengärdesgårdar mot norr 
och öst. Norr om denna del har det tidigare varit blötare och nu dominerar vass och annat 
högt gräs här. Den skogsklädda delen omfattas främst av lövskog mot väst, syd och nord, 
där al är det dominerande trädslaget. Spår efter tidigare tomter, samt fortfarande bebodda 
hus, förekommer främst i nordväst. Flera avvattningsdiken förekommer inom området. 
Det största diket ligger i nordsydlig riktning. Dikena har medfört att området har 
avvattnats och dess ursprungliga hydrologiska processer störts. Avrinningsförhållandena 
illustreras i Figur 12. Större delen av detaljplaneområdet avvattnas mot Hake fjord i 
väster via Anråsån. 

Riksintressen 

Utanför, men angränsande till, detaljplaneområdet finns ett område som är riksintresse 
för naturvård, Svartedalen med Anråse å (NRO14121), se Figur 9 och 10. 
Riksintresseområdet är ett utpräglat höjdområde med välbevarade åldriga naturskogar, 
dominerade av hedbarrskogar och ett relativt ansenligt inslag av lövträd, främst björk, asp 
och ek samt med en stor förekomst av fuktiga våtmarksmiljöer. Genomsnittsåldern på 
skogen ligger över 100 år. Den välbevarade, åldriga naturskogen och orördheten i övrigt 
inom ett så stort område som det här är fråga om har få motsvarigheter i Västsverige. 
Sumpskogen i riksintresset (naturvärdesobjekt nr1) är den enda stora sumpskog som 
pekats ut i Skogsstyrelsens sumpskogsinventering som ligger inom riksintresse. Även 
kantzonerna utanför riksintresset har stort värde, inte minst för att bevara 
värdekärnorna längre in i riksintresset. Sumpskogarna ingår i ett system av flera 
sumpskogar. En sumpskogs naturvärden är kopplade till och beroende av områdets 
hydrologiska förhållanden. Sumpskogsmiljöer kräver kontinuerlig tillförsel av rörligt 
markvatten som skapar stillastående vattensamlingar i markskiktet, vilket i sin tur ger 
upphov till en hög luftfuktighet. Lövsumpskogar, speciellt alsumpskogar, är unikt 
anpassade till extremt blöta markförhållanden och utvecklar efter en tid så kallade 
trädsocklar, som utgör viktiga levnadsmiljöer för en mängd hotade arter, främst 
kryptogamer, insekter och fåglar. 
 
Inom riksintresseområdet finns ett relativt stort antal rödlistade arter inom flera 
organismgrupper. I Anråseån finns bestånd av flodpärlmussla, fina lek- och 
uppväxtområden för havsöring och lax och en intressant bottenfauna. 
Revirhävdande mindre hackspett har noterats längs åsträckan (Artportalen 
2016). 

 
Enligt riksintressebeskrivningen är följande aspekter förutsättningar för områdets 
bevarande: 

• Inga avverkningar eller andra ingrepp som kan förändra vegetationssamhällenas 
naturliga utveckling mot klimax. 

• Friluftslivet bör kanaliseras till områdets västra del längs Bohusleden. 
• Kalkning fortsätter i vattensystemet. 
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• Vandringshinder undanröjes eller kompletteras med fisktrappor. 
• Lövvegetation utmed vattendraget bevaras för att behålla vandringsfisken 
• Bevarande av våtmarkernas värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot 

dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, 
skogar på fastmarksholmar och i kantzoner bör ej utföras. 

• Områdets värden kan påverkas negativt av utsläpp till vattensystemet, 
omgrävning av åfårorna eller andra åtgärder i vattendraget och omgivande 
landområden. 

Riksintressegränser är vanligen mycket grovt dragna. Till exempel går 
riksintressegränsen ut på åkermarken i söder, där inga naturvärden finns, samtidigt som 
den eventuellt skulle behöva utökas norr om sumpskogen för att skapa en buffertzon åt 
denna. I naturvärdesobjekt nr 2 och södra delen av naturvårdsobjekt nr 3 finns 
motsvarande värden som inne i riksintresset i form av sumpskog och skyddande 
vegetation kring sumpskog (Jakobi 2016). 

Naturvärdesobjekt 

Inom området har tre områden med förhöjda naturvärden pekats ut, så kallade 
naturvärdesobjekt, se Figur 9 och bilaga 1 (Calluna 2014_2). 
Naturvärdesinventeringen redovisas i sin helhet i bilaga 1. Naturvärdesobjekten 
beskrivs mer ingående nedan (Calluna 2014): 

• Naturvärdesobjekt 1, sumpskog med högt naturvärde (klass 2) 

Naturvärdesobjekt 1 ligger precis utanför detaljplaneområdet (Figur 9) och gavs 
i den här naturvärdesinventeringen klassningen högt naturvärde (klass 2). De 
höga naturvärdena i objektets centrala delar (värdekärnan) bekräftas av tidigare 
gjorda bedömningar av Skogsstyrelsen. Dels pekas området ut i 
nyckelbiotopsinventering från 1994 på grund av områdets rikliga förekomst av 
död ved, dess höga och jämna luftfuktighet samt förekomsten på stillastående 
vatten som värdefullt för kryptogamfloran. Även i sumpskogsinventeringen från 
1995 tillskrevs området höga värden med värdeklassning 1 på grund av sin 
karaktär som fuktskog med över 85 % lövandel dominerad av klibbal. Det 
område av sumpskogen som ligger inom utredningsområdet och pekades ut i 
sumpskogsinventeringen 1995 hade troligen högre värden tidigare inom 
utredningsområdet, men dessa har förmodligen försvunnit när området dikades 
ut. Naturvärdesobjekt 1 har längre skoglig kontinuitet än omkringliggande 
skogsmark och därmed riklig förekomst på död ved. Trädskiktet består 
huvudsakligen av olikåldrig al med flera äldre träd med socklar. Marken är 
fuktig till blöt med spridda vattensamlingar i området.  

• Arter: Vanlig groda observerades under inventeringen och signalarterna ormbär, 
missne, krusig ulota, skuggsprötmossa, stubbspretmossa och glansfläck finns 
inom området (samt oxtungessvamp, Jakobi 2016). Området har goda 
förutsättningar för många fågelarter och under inventeringen kunde flera 
sångare höras sjunga. Bohål efter hackspettar finns spridda i området.  

 
• Naturvärdesobjekt 2, lövskog med påtagligt naturvärde (klass 3) 

Naturvärdesobjekt 2 är en lövskog med påtagligt värde (klass 3). Området 
ligger delvis inom detaljplaneområdet och har troligtvis tidigare varit betydligt 
fuktigare men med nuvarande dikning avvattnas området förmodligen 
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snabbare. I området är al det dominerande trädslaget men det finns även små 
inslag av björk, ek och asp. Det finns påtagliga mängder död ved och bohål i 
träd återfanns spridda i området. Lövskogen är av likadan naturtyp som 
riksintresset avser att skydda (sumpskog). Den fungerar som buffertzon till 
sumpskogen i naturvärdesobjekt nr 1. 

Arter: Signalarterna västlig hakmossa, krusig ulota och långflikmossa 
identifierades i objektet under inventeringen och vid ett tillfälle sågs en groda. 
Området har goda förutsättningar för flera fågelarter.  

 

• Naturvärdesobjekt 3, lövskog med påtagligt naturvärde (klass 3) 

I norra delen av området ligger naturvärdesobjekt 3 (Figur 9) som bedöms ha 
påtagligt naturvärde (klass 3). Området är en blandlövskog, med påtagliga 
mängder död ved. Trädskiktet består främst av al, men även björk, asp och 
några enstaka äldre ekar. 
Naturvärdena är knutna till döda träd med riklig förekomst på bohål, alsocklar 
av värde för fåglar och kryptogamer samt hasselbuketter samt ett blött och 
översilat markskikt. 
Arter: I området finns den fridlysta arten revlummer och signalarterna krusig 
ulota och västlig hakmossa. Revlummer är skyddad enligt 
artskyddsförordningen. 

Grod- och kräldjur 

Vid eftersök av grodor i området hittades vanlig groda i lövskogs/sumpskogsområdet i 
den mellersta delen av planområdet (naturvärdesobjekt 2). Vanlig groda är skyddad enligt 
artskyddsförordningen, se nedan. Åkergroda hittades inte men området bedömdes ha rätt 
förutsättningar för att arten ska trivas i området och individer som finns utanför 
planområdet kan vandra mellan de båda områdena. 

I skogsområdet i planområdets nordvästra del finns en bäck, som bedöms kunna vara 
värdefull för grodor eftersom marken är bevuxen med lövträd och ljus, även om inga 
grodor hittades vid inventeringstillfället. 

En person som ofta vistades i närheten av området berättade att man vid flera tillfällen 
observerat huggorm inom inventeringsområdet. Huggorm är fridlyst enligt 
artskyddsförordningen. (Calluna 2014_1) 

 
Arter skyddade enligt artskyddsförordningen 

Vanlig groda observerades med två fynd under groddjursinventeringen (delobjekt 2) 
inom planområdet. Delobjekt två bedömdes som värdefull för grodor då området är ljust, 
domineras av lövskog och det förekommer rikligt med död ved och markhåligheter under 
rötter och stenar. I kombination med alsumpskogens fuktiga till mer öppna smådammar, 
bedöms området som värdefullt för groddjur. Vanlig groda är fridlyst enligt 
artskyddsförordningen 2007:845 6 § och har enligt art- och habitatdirektivet ett sådant 
unionsintresse att insamling i naturen och exploatering kan bli föremål för särskilda 
förvaltningsåtgärder. Det är enligt artskyddsförordningen förbjudet att döda rom, yngel 
eller vuxna individer, men inte förbjudet att exploatera dess livsmiljöer. Arten är vanlig i 
Sverige och betecknad som livskraftig i rödlistan. Vanlig groda är känslig för bland annat 
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habitatförlust samt förändrad hydrologi i livsmiljön. Fuktiga områden är viktiga 
livsmiljöer, däribland sumpskog. För att dispens ska kunna sökas krävs att det inte finns 
några andra alternativ. 

Revlummer observerades i delobjekt 3. Den är vanlig i norra Sverige men mer ovanlig i 
södra Sverige och växer mycket långsamt. Den är inte rödlistad. Revlummer är skyddad 
enligt Artskyddsförordningen 9§ vilket innebär att det är förbjudet att ”gräva eller dra upp 
exemplar av plantor med rötterna”. Detta gäller även om växten grävs upp oavsiktligen 
vid schaktning eller andra grävarbeten. Vid exploatering krävs dispens från förbudet även 
för åtgärder som påverkar enstaka exemplar. En dispens får dock inte strida mot en 
fastställd detaljplan. (Naturvårdsverket 2009). 

Huggorm har observerats av närboende inom planområdet men sågs inte under 
groddjurs- eller naturvärdesinventeringen. Huggorm är skyddad enligt 
Artskyddsförordningen 6§. Förbudet innebär att det är förbjudet att döda, skada, fånga 
eller på annat sätt samla in exemplar av ormyngel eller vuxna ormar, även om detta sker 
oavsiktligt. Vid exploatering av olika slag krävs dispens även för att åtgärder som 
påverkar enstaka exemplar. Huggormens livsmiljöer är däremot inte skyddade enligt 
Artskyddsförordningen. Det är oklart var i området huggormarna har setts. För att dispens 
ska kunna sökas krävs att det inte finns några andra alternativ. (Naturvårdsverket 2009) 

Mindre hackspett har inte konstaterats inom utredningsområdet men arten häckar i 
närområdet, dels inom riksintresset längs Anråse å cirka 1,5 km SV från 
utredningsområdet, dels cirka 1,5 km NV utredningsområdet (Artportalen 2016). Anråse 
å fungerar som lämplig spridningskorridor för arten och har kontakt med sumpskogen i 
utredningsområdet (Jakobi 2016). 

Flera hackspettshål (av obestämd art) påträffades även inom utbredningsområdet. 
Ingen regelrätt fågelinventering av mindre hackspett genomfördes i området men 
eftersök av mindre hackspett gjordes under naturvärdesinventeringen och någon faktisk 
häckning kunde inte konstateras vid just det besöket. Alsumpskogen i 
naturvärdesobjekt 1, har med sin goda tillgång på föda och bohål för häckning (av 
obestämd hackspettsart) goda förutsättningar för häckning av mindre hackspett. 
Mindre hackspett är betecknad som nära hotad enligt rödlistan. Arten minskade tidigare 
men har på senare år stabiliserats. Trots detta bedöms arten ha sämre förutsättningar i 
framtiden till följd av EU-regler, ökat biobränsleuttag, almsjuka med mera. Arten 
missgynnas starkt genom avverkning av dess livsmiljöer. (SLU 2015). Även övriga 
naturvärdesobjekt (objekt 2 och 3) har fina förutsättningar för arten. Mindre hackspett 
behöver cirka 40 hektar inom ett område på 200 hektar bestående av äldre lövdominerad 
skog med riklig förekomst på död lövved för framgångsrik häckning. 



36 (73) 
 

 

 

 
    Figur 8. Naturmiljövärden samt av Länsstyrelsen utpekad buffertzon för naturvärdesobjekt nr 1. 
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Landskapsperspektiv 

En snabb översikt av närliggande sumpskogs- och lövskogshabitat av intresse visar ett 
värdefullt lövskogshabitat som ligger cirka 400 meter norr om detaljplaneområdet och 
ett som ligger 350 - 500 meter öster om sumpskogen. Cirka 1,5 km öster om 
planområdet, finns flera större nyckelbiotoper, sumpskogar och lövskogsmiljöer. 
Sammantaget visar detta på goda möjligheter för genetiskt utbyte mellan olika 
metapopulationer i området. Naturvärdesobjekt 2 och 3 fungerar som buffertzon åt 
sumpskogen i naturvärdesobjekt 1. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figur 9. Värdefulla naturtyper ur ett landskapsperspektiv samt riksintresse för naturvård.   
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Anråse å och miljökvalitetsnormer 
I den södra delen av detaljplaneområdet rinner vattnet mot Anråse å. Anråse å 
Anråseån har lek- och uppväxtområden för havsöring och lax. Ån har också bestånd 
av flodpärlmussla. Även bottenfaunan i vattensystemet är av intresse. (Länsstyrelsen 
2008) 

Anråse å omfattas av miljökvalitetsnormer. År 2015 hade Anråse å god ekologisk status 
och god kemisk status. Föreslagen miljökvalitetsnorm till år 2021 är god ekologisk status 
och god kemisk status. 

Anråse å mynnar i Hake fjord, liksom även större delen av övriga planområdet via diken. 
Hake fjord är en vattenförekomst med miljökvalitetsnormer. Den hade måttlig ekologisk 
status 2009 och målet god ekologisk status till år 2021. Den kemiska ytvattenstatusen var 
god år 2009 och målet var att god kemisk status även år 2015. (Länsstyrelsen 2015_2) 

Anråse ås utbredning och läge i förhållande till planområdet illustreras i Figur 11. 
Avrinningsförhållandena inom utredningsområdet beskrivs i Figur 12. Dagvattnet 
rinner från planområdet till Anråse å via öppet dike och kulvertering inom 
markavvattningsföraget Bråland Västergård och vidare i en bäck på den östra sidan 
om E6 till Anråse å. Sträckan är cirka 800 meter. 
 

 
      Figur 10. Anråse å mynnar i havet sydost om utredningsområdet.  
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       Figur 12. Avrinningsförhållanden i och närheten av planområdet.  
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3.3.3 Effekter och konsekvenser 
Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att inget handelsområde uppförs och att naturmiljön bevaras. 
Detta medför att de naturvärden som finns där idag med stor sannolikhet kommer att 
bestå och på sikt även utvecklas och förstärkas. Skogen kommer att bli äldre, grövre och 
mängden död ved kommer att fortsätta öka successivt. Avverkning av skogen kommer 
troligen att ske när den blir avverkningsmogen, varefter ny skog planteras. 

Diket som har gjorts i den nordvästra delen av området kommer troligen fortsätta att 
avvattna området även i framtiden. Hur stor negativ effekt denna avvattning kommer att 
medföra på naturvärdena är svårt att avgöra på sikt eftersom framtida klimatförändringar 
samtidigt antas leda till ökad mängd nederbörd i framtiden. 

Jordbruksmarken i den södra delen är idag lagd i träda. Om den tas ur bruk över lång tid 
kommer den att växa igen. Om fortsatt hävd sker kommer marken att fortsätta vara öppen 
och åkerkanterna vara en refug som bidrar till spridning av hävdgynnade arter. 

Värdena i riksintresset påverkas inte och inte heller arter skyddade enligt 
artskyddsförordningen. Miljökvalitetsnormerna i Anråse å påverkas inte. 

Huvudalternativ 

Riksintresse Svartedalen med Anråse å 

Genomförande av detaljplanen medför att naturvärdesobjekt nr 1 (lövsumpskog) bevaras 
medan större delen av lövsumpskogen i naturvärdesobjekt nr 2, som är av likadan 
naturtyp som riksintresset avser att skydda, tas bort. En del av naturvärdesobjekt nr 2 
bevaras i kanten av naturvärdesobjekt nr 1 och kommer fortsatt att fungera som en 
buffertzon. Effekter och konsekvenser för naturvärdesobjekten beskrivs utförligt under 
respektive rubrik nedan.  

 

Beräkningar av föroreningshalter som tillförs sumpskogen före och efter åtgärd redovisas 
i PM föroreningsberäkningar (bilaga till detaljplanen, Norconsult 2018_2). Även om de 
tillförda mängderna av föroreningar är små, innebär åtgärderna att kvarvarande 
föroreningar kommer att anrikas i sumpskogen. Konsekvenserna bedöms som måttliga 
(liten påverkan på nationellt intresse).  

Anråse å ligger cirka 800 meter nedströms utredningsområdet. Beräkningar av 
föroreningshalter före och efter åtgärd redovisas i PM föroreningsberäkningar (bilaga till 
detaljplanen, Norconsult 2018_2). Med de skyddsåtgärder som föreslagits i 
dagvattenutredningen bedöms det inte föreligga någon risk för att miljökvalitetsnormerna 
i Anråse å påverkas negativt. Konsekvenserna blir små och negativa (ringa påverkan på 
regionalt värde). Åtgärderna behöver dock följas upp med miljökontroll- och 
uppföljningsprogram. 

Inga negativa effekter eller konsekvenser uppstår för Anråse å eller riksintresset vid av 
själva dagvattenledningen (sekundär effekt), se avsnitt 7.1 och bilaga 6. 

Sammantaget bedöms konsekvenserna för naturmiljön i riksintresset utan inarbetade 
skyddsåtgärder bli negativa och riksintresset skadas påtagligt. Med inarbetade 
skyddsåtgärder blir konsekvenserna för naturmiljön i riksintresset måttliga och positiva 
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(liten påverkan på nationellt intresse)och riksintresset skadas inte av genomförande av 
detaljplanen.  

Naturvärdesobjekt 1, sumpskog med högt naturvärde (klass 2) 

Naturvärdesobjekt nr 1 ligger utanför detaljplaneområdet och kommer att finnas kvar. 
En del av naturvärdesobjekt nr 2 bevaras och fungerar fortsatt som buffertzon för 
naturvärdesobjekt nr 1 för att skydda denna mot kantzonseffekter. På grund av att 
buffertzonen minskar i omfattning ökar sol- och vindpåverkan på naturvärdesobjekt nr 
1, vilket leder till förändrad luftfuktighet i området närmast naturvärdesobjekt 2.  

Detaljplanen medför också att den naturliga tillrinningen till sumpskogen minskar. 
Skadebegränsande åtgärder kommer att genomföras i form av att dagvatten leds från 
byggnadernas tak via ett uppsamlande öppet dike och ett dämme byggs i ett dike vid 
sumpskogens utlopp. Det medför att vattennivån i sumpskogen höjs till den nivå som 
var innan utdikning av sumpskogen skedde. Nivån innan utdikning har identifierats 
genom att studera socklarna på alträden i sumpskogen. 

Åtgärderna medför att vattennivån i sumpskogen höjs och flödesutjämning kommer att 
ske i sumpskogen. Åtgärderna ger ökad luftfuktighet och förbättrar livsmiljön för 
fuktkrävande organismer som vedsvampar, mossor samt grod- och kräldjur. Även 
fågellivet och däggdjur kommer att gynnas. Dessa positiva konsekvenser anses 
uppväga de negativa konsekvenserna av att stora delar av buffertzonen för 
sumpskogen, som naturvärdesobjekt nr 2 utgör, tas bort.  

 

 Konsekvenserna med inarbetade skyddsåtgärder blir måttliga och positiva (liten 
påverkan på nationellt värde).  

Utan skyddsåtgärdersker en kraftig påverkan på hydrologin och betydande negativa 
konsekvenser uppstår. I kombination med en kraftigt minskad skyddszon kan detta ge 
en relativt snabb negativ effekt på sumpskogens ekologi. Vid en sådan förändring 
påverkas först bottenskiktets mossor och kärlväxter. Därefter förändras trädskiktet. 
Processen går fort eftersom träden snabbt anpassar sig till en torrare miljö genom ökad 
tillväxt. Träd som växer mer dricker mer, vilket snabbt skapar än ännu torrare miljö 
och processen påskyndas därefter av sig självt. Efterhand som sumpskogen torkar ut 
ökar granens möjligheter att överleva i området, vilket till slut skapar ett ekologiskt 
skifte från blöt lövsumpskog till torr barrskog och de arter som tidigare varit knutna 
till lövsumpskogen försvinner efterhand. De mest hotade arterna är långsamväxande 
trädlevande lavar och vedlevande mossor som är beroende av en viss luftfuktighet och 
som inte kan flytta sig när miljön torkar ut. 

Naturvärdesobjekt 2, klass 3 

Ungefär 2/3 av naturvärdesobjekt 2 tas bort. Då detta område hyser samma naturtyp 
som riksintresset avser att skydda (sumpskog) och fungerar som buffertzon 
(skyddszon) för naturvärdesobjekt nr 1, som har klass 2 och ligger inom riksintresse 
för naturvård, har värdet på naturvärdesobjektet höjts upp till riksobjekt vid 
konsekvensbedömningen för att bli rättvisande. Konsekvenserna blir stora (måttlig 
påverkan på riksobjekt/regionalt värde). 

Naturvärdesobjekt 3, klass 3 

Naturvärdesobjekt 3 som består av lövskog (al och ek) tas bort helt och dess 
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värden försvinner. Naturtypen förekommer på många platser i södra Sverige. 
Konsekvensen bedöms som negativ och stora (betydande påverkan på 
kommunalt värde). 

Fåglar 

Naturvärdesinventeringen pekade ut samtliga naturvärdesobjekt i området som särskilt 
värdefulla för fåglar. Dessa livsmiljöer försvinner inom planområdet vilket ger stora 
negativa konsekvenser 

Livsmiljön för fåglar som är knutna till vattenmiljöer förbättras när vattennivån höjs i 
naturvärdesobjekt nr 1, se konsekvensbedömning för naturvärdesobjekt nr 1 ovan. 
Detta ger måttliga positiva konsekvenser för dessa fågelarter (måttlig och positiv 
påverkan på nationellt intresse). 

De fåglar som kommer att finnas kvar i omkringliggande områden kommer att utsättas 
för störningseffekter, speciellt under häckningssäsong. Detaljplaneförslaget kommer 
att leda till en ökad mänsklig närvaro i och i anslutning till planområdet. En känd 
effekt av ökad mänsklig aktivitet är ökad närvaro av kråk- och måsfåglar, vilket brukar 
leda till ökad bopredation på fåglar och ett förändrat beteendemönster hos dessa 
(Naturvårdsverket 2004). Det är osäkert hur stor denna påverkan kommer att bli på 
sikt.  

De sammanvägda konsekvenserna med inarbetade åtgärder bedöms som små och 
negativa (måttlig och negativ påverkan på nationellt värde värde, måttlig och positiv 
påverkan på nationellt intresse). Utan inarbetade skyddsåtgärder minskar livsmiljön 
för fåglar och konsekvenserna stora och negativa. 

 

Arter skyddade enligt artskyddsförordningen samt rödlistade arter 

Vanlig groda påverkas genom att dess livsmiljö inom planområdet försvinner när 
naturvårdsobjekt nr 2 tas i anspråk. De grodor som förekommer i området i dag 
tvingas söka sig till andra, närliggande livsmiljöer. Groddjuren gynnas av att 
vattennivån höjs i alsumpskogen. Vanlig groda är en vanligt förekommande art. Med 
inarbetade skyddsåtgärder blir konsekvenserna små och positiva (liten och positiv 
påverkan på kommunalt värde).  Om inga skyddsåtgärder eller förbättringsåtgärder 
vidtas och sumpskogen (naturvärdesobjekt 1) torkar ut genom förändrad hydrologi 
eller andra faktorer, påverkas även populationen utanför planområdet. Det finns då 
risk för ökad predation från kråk- och måsfåglar samt ökad påkörning från fordon om 
grodorna tar sig upp på vägarna inom detaljplaneområdet. Gynnsam bevarandestatus 
påverkas inte. 

Åtgärder ska vidtas under byggtiden för att varken rom, yngel eller grodor ska 
skadas eller dödas under byggtiden, se avsnittet om byggtiden nedan. Mindre 
hackspett: Cirka 3,1 hektar av potentiell miljö för mindre hackspett tas i anspråk. 
Påverkan på mindre hackspett bedöms som måttlig och negativ då lämpligt habitat 
för arten försvinner. Konsekvenserna bedöms som stora och negativa.. 

Revlummer: Revlummern inom planområdet kommer att försvinna då dess livsmiljöer 
tas i anspråk. Då revlummern är relativt ovanlig i södra Sverige bedöms konsekvenserna 
som måttlig (måttlig påverkan på kommunalt värde). Gynnsam bevarandestatus 
påverkas inte. 
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Huggorm. Livsmiljöer för huggorm tas troligen i anspråk (det är okänt var 
huggormarna håller till i dag inom planområdet). Vid byggnadsarbetena ska tillses att 
inga huggormsyngel eller huggormar skadas eller dödas, då arten är skyddad enligt 
artskyddsförordningen, se byggtiden nedan. Med inarbetade åtgärder i form av nya 
övervintringsplatser för huggorm bedöms gynnsam bevarandestatus för arten inte 
påverkas. Konsekvensen bedöms som liten (liten påverkan på lokalt/kommunalt 
värde). 

Fragmentering 

De fyra största konsekvenserna som planförslaget kommer att leda till är 
sammanfattningsvis habitatförlust, förändrad hydrologi (avrinningsförhållanden), 
ökade kanteffekter (till exempel buller, ljus, mänsklig störning med mera) samt 
fysiska barriärer för förflyttning för vissa arter som har svårt att förflytta sig mellan 
kvarvarande naturmiljöer medan det kan underlätta för andra arter (till exempel 
predatorer) att röra sig in och ut ur området. 

Livskraftiga populationer behöver kontinuerligt utbyte med andra populationer för att 
förbli livskraftiga och inte isoleras genetiskt. På sikt kommer artrikedomen i 
sumpskogen att öka bland till exempel kryptogamer. Föreslagen detaljplan kan även 
påverka fågellivet men effekterna bedöms bli små då landskapet redan är bebyggt och 
relativt fragmenterat (bland annat E6 samt väg 650) och dessa arter klarar att förflytta 
sig mellan kvarvarande naturmiljöer. 

Ovan beskrivna faktorer brukar tillsammans benämnas fragmentering. De är några av 
de största orsakerna till varför biologisk mångfald hotas i vardagslandskapet generellt. 
Alltfler arter trängs idag undan till för små levnadsområden av dålig kvalitet, vilket får 
konsekvenser på arternas livslängd och antal ungar. På lång sikt utarmas och försämras 
vitala populationer på landskapsnivå i takt med att deras livsmiljöer försvinner eller får 
försämrad kvalitet. Förändringen sker genom många små förändringar i landskapet vilka 
tillsammans får stora konsekvenser. 

 
Miljökvalitetsnormer 
Med inarbetade skyddsåtgärder kommer miljökvalitetsnormerna i Anråse å inte att 
påverkas. 
Sammanvägd bedömning naturmiljö 
De sammanvägda konsekvenserna för naturmiljön bedöms  med inarbetade 
skyddsåtgärder bli små och negativa på kort, medellång och lång sikt eftersom 
kärnvärden i naturvärdesobjekt nr 2 och 3. Utan inarbetade skyddsåtgärder blir 
konsekvenserna stora och negativa. 

3.3.4 Inarbetade skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
Utloppet från naturvärdesobjekt nr 1 (sumpskog) kommer att pluggas igen så att ett 
dämme bildas, vilket medför att vattennivåerna i naturvärdesobjekt nr 1 kommer att 
höjas till de nivåer som bedöms ha förekommt innan sumpskogen dikades ut.  
För att säkerställa att minst lika mycket vatten tillförs sumpskogen i naturvärdesobjekt 
1 som i nulägetkommer vatten från takytor avledas till sumpskogen. Den del av 
planområdet som idag har avrinning mot sumpskogen, motsvaras ungefärligen av 
takytorna hos 1-2 byggnader. För att trygga en säker avledning av dagvatten till 
sumpskogen, föreslås två fördelningsdiken anläggas för att undvika punktutsläpp av 
dagvatten och istället sprida ut dagvattnet så diffust som möjligt. Sumpskogens 
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naturliga möjligheter till infiltration samt tröghet med avseende på avrinning, gör att 
ingen ytterligare fördröjning av det dagvatten som avleds till sumpskogen erfordras. 
(Norconsult 2018_1)  
Dagvattnet leds i ett öppet gräsbeklätt dike till naturvärdesobjekt 1. Genom att vattnet 
leds genom ett öppet gräsbeklätt dike läggs en större del av eventuella partiklar som 
avsatt sig på taken fast. Dagvatten från hårdgjorda ytor leds på ett sådant sätt att det 
inte kan rinna in i naturvärdesobjekt 1, då detta kan innehålla oljeföroreningar eller 
släckvatten. Åtgärder behöver kombineras med ett miljökontroll- och 
uppföljningsprogram. 
Handelsområdet och tillkommande industri bygger på stora byggnadsvolymer med 
tillhörande parkeringar som bidrar till en hög grad hårdgjorda ytor. Detta får snabba 
avrinningsförlopp och kraftig ytavrinning till följd och för att minska risken för 
översvämning av nedströms belägna vattendrag och dagvattensystem, föreslås 
fördröjning av dagvatten så att det från planområdet utgående flödet efter exploatering 
begränsas till att motsvara befintlig naturmarksavrinning. Dagvattnet kommer att 
omhändertas genom oljeavskiljare, fördröjningsmagasin, öppna diken, genomsläppliga 
beläggningar och eventuellt gröna tak. Åtgärderna beskrivs utförligt i VA-utredningen 
(Norconsult 2018_1).  
 
Försiktighetsåtgärder kommer att vidtas vid anläggning och skötsel av detaljplanen så att inte  
vattnet i vattendraget nedströms arbetsföretaget grumlas. 
 
Våtmarken kommer att utformas så att vattenförhållandena på andra fastigheter inte 
kan påverkas negativt. 
 

3.3.5 Övriga möjliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått 

Följande åtgärder kan minska de negativa effekterna av planen: 

• Genom att använda gröna tak på de byggnader vars takvatten leds till 
sumpskogen kan föroreningshalterna i det vatten som leds till 
sumpskogen minskas. Konsekvenserna är stora och positiva. 

• Plantering av vegetation inom planområdet kan minska barriäreffekten av 
asfaltyta och byggnader något, liksom gröna tak, för både växter och djur.  

• Död ved kan läggas ut i kvarvarande naturmarker och i naturvärdesobjekt nr 1 
för att förbättra förutsättningarna för den biologiska mångfalden.  

• Stenhögar eller stengärdesgårdar inom planområdet kan utgöra 
övervintringsplatser för huggorm. 

• Nya lekplatser för vanlig groda kan skapas i eller i närheten av planområdet, 
till exempel i form av vattenfyllda diken, bäckar eller smådammar. Det är inte 
lämpligt att leda dagvatten från hårdgjorda ytor till dessa biotoper, då 
dagvatten kan vara förorenat. 

• Fördröjningsanläggningar för dagvatten liksom det öppna diket som leder 
dagvatten till sumpskogen behöver kunna stängas av vid olycka med farligt 
gods eller brand som leder till spridning av släckvatten, för att förhindra att 
föroreningar sprids till sumpskogen i naturvärdesobjekt eller Anråse å.  
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• Grundvattnet får inte förorenas. Om det finns risk för att grundvattnet 
förorenas från till sedimentationsdammen för vägdagvatten ska denna förses 
med tät botten. 

 

3.4 Friluftsliv 

3.4.1 Allmänt 
Beskrivningen av konsekvenser för rekreation och friluftsliv har sin utgångspunkt i 
påverkan på attraktivitet och tillgänglighet. Utblickar, naturvärden, landskapsbild, 
aktivitetsmöjligheter och kulturvärden ökar ett områdes attraktivitet. Buller, visuella 
störningar, luftföroreningar och minskad tillgänglighet utgör barriäreffekter för 
rekreation och friluftsliv och för närrekreation i anslutning till bostadsbebyggelse med 
mera. 

En vägs påverkan på rekreation och friluftsliv kan gälla fysiskt intrång och minskad 
tillgänglighet till attraktiva områden samt försämrad kvalitet genom buller och 
föroreningar till luft eller vatten. På motsvarande sätt kan avlastning av befintligt vägnät 
innebära bättre tillgänglighet, mindre störningar etcetera. 

Miljöer som inte hyser naturvärden ur vetenskaplig synpunkt kan trots detta erbjuda 
naturupplevelser och möten med växter och djur i vacker natur. Således innebär till 
exempel att ett vägbygge kan ge betydande miljöpåverkan även om området inte hyser 
naturvärden ur vetenskapligt biologiskt perspektiv. 

3.4.2 Nuläge 
Friluftslivet inom detaljplaneområdet är begränsat till lokala intressen. Fastigheten 
Jörlanda-Berg 1:66 har tidigare varit utarrenderat för jakt, men har nyligen sagts upp i 
och de planerade förändringarna i markanvändning som detaljplanen utgör. 

Skogsmarken i norra delen av detaljplaneområdet används idag för rekreation så som 
promenader med hund samt bär- eller svampplockning. Möjlighet att cykla och gå till 
och från Stora Höga till planområdet finns över trafikplatsen i Stora Höga, norr om 
området, samt längs Brålandsvägen genom port under E6 söder om planområdet.  

Riksintresset för naturvård, Svartedalen med Anråse å, som tangerar detaljplaneområdet i 
väster, är ett stort sammanhängande skogs- och vildmarksområde med stora natur- och 
friluftlslivsvärden. Riksintresset ligger i anslutning till detaljplanområdet. Anråse å, som 
är kärnvärdet i riksintresset, är lokaliserad cirka 400–600 meter från detaljplaneområdet. 
Tack vare den rika förekomsten på fisk har Anråse å en stor betydelse för sportfisket. 
Anråse å anses vara ett av länets viktigaste havsöringsförande vattendrag. Det finns även 
lax i vattendraget. Öster om detaljplaneområdet finns en golfbana. 
 

3.4.3 Effekter och konsekvenser 
Nollalternativ 

I nollalternativet kommer detaljplanen inte till stånd och ingen exploatering sker av 
området. Skogsmarken kommer att finnas kvar som lokalt strövområde för närboende. 
Ingen påverkan sker på riksintresset för naturvård och de aktiviteter som är knutna till 
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detta. 

Huvudalternativ 

Efter genomförande av detaljplanen begränsas friluftslivet inom 
utredningsområdet till shopping i köpcentrumets affärer och promenader till och 
från parkeringarna. Konsekvenserna bedöms som måttliga och negativa 
(betydande påverkan på lokalt värde) då möjligheterna att använda området som 
närströvområde försvinner helt.  

3.4.4 Inarbetade skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
Inga möjliga skyddsåtgärder eller försiktighetsmått har inarbetats i detaljplanen.  

3.4.5 Övriga möjliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
Inga övriga möjliga skyddsåtgärder eller försiktighetsmått har föreslagits.  
 

 
4 Hushållning med naturresurser 
4.1 Allmänt 
Hushållning med naturresurser görs för att säkra ett långsiktigt hållbart nyttjande av 
förnybara och icke förnybara naturresurser. De naturresurser som är grundläggande och 
ofta påverkas vid exploatering är: 

• Yt- och grundvattentäkter 
• Mark och vatten för areella näringar 
• Materialutvinning, till exempel berg och grus 
• Energihushållning 

 
Annan påverkan som kan uppstå vid ianspråktagande av mark är möjligheterna att 
använda skogs- och jordbruksmark rationellt, till exempel om ägorna delas eller blir 
svåra att nå. 

4.2 Nuläge 
Det öppna området i den södra delen av detaljplaneområdet klassas som 
jordbruksmark. I norr bedrivs skogsbruk. Jordbruksmark är, enligt MB 3 kap 4 §, av 
nationell betydelse och får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om 
det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas 
i anspråk. Skogsbruksmark är av nationellt intresse enligt MB 3 kap. 4 §. Skogsmark 
som har betydelse för skogsnäringen ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. 

Inga grundvattenrör eller portrycksmätare har installerats vid den geotekniska 
utredningen, men grundvattennivån antas ligga i nivå med underkant av torrskorpeleran 
(cirka 1 - 1,5 meter under markytan). Grundvattennivån bedöms kunna variera med 
årstid och nederbörd. (EQC 2014) 
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En transformatorstation finns i södra delen av området. Busshållplats finns idag söder om 
planområdet (adress Bråland 44). Pendelparkering och tågstation finns vid Stora Höga 
station, väster om planområdet på andra sidan E6. Möjlighet att cykla och gå till och från 
Stora Höga till planområdet finns över trafikplatsen i Stora Höga, norr om området, samt 
längs Brålandsvägen genom port under E6 söder om planområdet. Det är cirka 1 km från 
Stora Höga station till södra delen av planområdet. Expressbussar och pendeltåg mellan 
Göteborg och Stenungsund stannar vid Stora Höga station. Här finns även 
pendelparkering. 

Den södra delen av planområdet ingår i markavvattningsföretaget Bråland Västergård 
m.fl. TF 1935, se O E1b 0685 i Figur 14. Stora delar av de ytor som avvattnas via 
dikningsföretaget har överexploaterats, bland annat korsar numera E6 genom området för 
dikningsföretaget. Övriga delar väster om E6 består av industrimark. I samband med 
anläggandet av E6 förändrades förutsättningarna för markavvattningsföretaget Bråland 
Västergård m.fl. TF 1935, se O E1b 0685. Den del av företagets tillrinningsområde som 
är beläget på östra sidan av E6 är numera helt bortkopplat från markavvattningsföretaget. 
(Norconsult 2018_1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Utbredning av markavvattningsföretaget Bråland-Västergård (Norconsult 2018_1). 
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4.3 Effekter och konsekvenser 
Nollalternativ 

I nollalternativet sker ingen exploatering och jord- och skogsbruket kan fortsätta att 
bedrivas på samma sätt som idag. Skogen kan komma att avverkas och återplanteras 
med tiden. Grundvattnet påverkas inte. Gång- och cykelväg och busshållplats till och 
från området kommer troligen inte att komma till stånd. 

Huvudalternativ 

Vid genomförande av planen tas hela jordbruksmarken och större delen av 
skogsmarken i anspråk. Konsekvenserna bedöms som små (liten påverkan på 
kommunalt värde). 

 
Planen påverkar inte markavvattningsföretaget Bråland Västergård m.fl. TF 1935,  
eftersom ledningen utmed E6 inte ansluter till markavvattningsföretagets anläggning  

      utan direkt till Anråse å. 

Grundvattnet kan påverkas om grundläggningsmetoder väljs som innebär avsänkning 
eller avledning av grundvattenytan. Det är dock möjligt att bygga utan att avsänka eller 
avleda grundvattnet då det ligger på cirka 1 - 1,5 meters djup. Sprängning påverkar inte 
grundvattennivåerna. Med inarbetade skyddsåtgärder och försiktighetsmått som innebär 
att grundvattnet inte påverkas negativt uppstår inga negativa konsekvenser (liten 
påverkan på kommunalt värde). Om grundvattennivån påverkas krävs tillstånd för 
vattenverksamhet. Se även påverkan under byggtiden. 

Genomförande av detaljplanen medför sprängning av stora mängder berg, vilket är en 
naturresurs. Massorna kommer i första hand att användas inom detaljplaneområdet för 
att jämna ut höjdskillnader för genomförande av planen. Massbalans finns inte 
framtagen men sannolikt uppstår överskott av berg- och lermassor som inte kan 
användas inom anläggningsytorna. Överskottsmassor planeras att säljas eller köras till 
efterbehandling i intilliggande bergtäkter i eller kring Stenungsunds kommun. 
Eventuellt överskott av lerhaltiga massor planeras att användas vid 
återställningsarbeten i grustäkter alternativt deponi.. Efter sprängning kan berget inte 
återställas och bergskärningarna kommer att finnas kvar för all framtid. 
Konsekvenserna bedöms som måttliga och negativa (betydande påverkan på 
kommunalt värde). 

Köpcentrumet anläggs i en trafikplats vilket medför resor med i första hand personbil. 
En gång- och cykelväg är planerad till området (sekundär effekt) och en busshållplats 
(inarbetad skyddsåtgärd). Inköp av stora varor eller större mängder livsmedel är dock 
svårt att transportera på cykel eller med kollektivtrafik varför den största andelen 
inköp dock troligen kommer att ske med bil även år 2040. Enligt handelsutredningen 
kommer kundunderlaget till köpcentrumet att komma från kunder som redan i dag 
handlar i andra externa köpcentrum med volymhandel på Tjörn, Stenungsund och 
Kungälv och förbipasserande norrmän och därmed redan idag gör sina inköp med bil. 
Efterfrågan på denna typ av varor beräknas öka med 1,5% per år för dagligvaror och 
2% för sällanköpsvaror, vilket innebär att resor med bil för inköp kommer att öka. 
(NIRAS 2012) Resor med personbil, med nuvarande fordonsflotta, innebär ett 
nettoutsläpp av koldioxid till atmosfären, vilket bidrar till ökad växthuseffekt. De 
flesta aktörer anger att andelen förnybara drivmedel kommer att öka till år 2030, men 
uppskattningarna av storleken på andelen förnybara energikällor varierar mellan 13-
55% (Grahn et al 2009). Med ökad mängd alternativa drivmedel i fordonsflottan bör 
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dock nettotillskottet att minska till år 2040. Ingen kvantifierbar analys av nettoutsläpp 
av koldioxid har gjorts för förändrade transportvanor varför ingen exakt 
konsekvensbedömning kan göras för energi och klimat. Konsekvenserna för energi 
och klimat bedöms bli mycket stora och negativa (betydande påverkan på 
regionalt/nationellt intresse) både med och utan inarbetad skyddsåtgärd i form av en 
busshållplats då detaljplanen enligt Västtrafik inte i sig påverkar utbudet av 
kollektivtrafik i Stora Höga eller på väg 650 och verksamheten inom handelsområdet 
medför inköp av gods som kräver transportmedel (Stenungsunds kommun 2016).  

4.4 Inarbetade skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
Kommunen planerar att anlägga en busshållplats inom planområdet för att möjliggöra 
framtida kollektivtrafik. 
 

4.5 Övriga möjliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
Inga åtgärder har föreslagits för jord- och skogsbruk. 

Möjliggörande av resor med kollektivtrafik till och från köpcentrumet minskar 
utsläppen av koldioxid till atmosfären, till exempel genom anläggande av 
busshållplats samt inrättande av busslinje som stannar vid köpcentrumet. En möjlighet 
att öka resande med kollektivtrafik till och från köpcentrumet kan vara att ordna 
bussresor (eventuellt gratis) från större orter så som Stenungsund, Kungälv och 
Göteborg. 

En masshanteringsplan kan upprättas för att främja effektiv hushållning med 
naturresurser inom projektet. En masshanteringsplan specificerar hur eventuella 
överskottsmassor ska omhändertas. 

Med hänsyn till att varken tillrinningsområdets utbredning eller den dikessträckning 
som omfattas av markavvattningsföretaget längre stämmer, föreslås att företaget 
avslutas alternativt ombildas med rätt delägare och efter nu gällande förutsättningar. 
(Norconsult 2018_1). 
 

 
5 Hälsa och säkerhet 
5.1 Buller 

5.1.1 Riktvärden 
Riktvärden för trafikbuller har beslutats av riksdagen i infrastrukturpropositionen 
(1996/97:53), antagen av riksdagen 1997. Där tas bullerproblemen upp ingående och 
riktvärden för trafikbuller vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av 
trafikinfrastruktur. Anvisningar för bullerskyddsåtgärder finns även i 2003:140 om 
tekniska egenskapskrav vid byggande på vägar och gator (vägregler). 

Riktvärden för högsta bullernivå vid bostadsbebyggelse är: 

• 30 dBA ekvivalent nivå inomhus 
• 45 dBA maximal nivå inomhus nattetid 
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• 55 dBA ekvivalent nivå utomhus (vid fasad 
• 70 dBA maximal nivå vid uteplats i anslutning till bostad 

1 Får enligt överenskommelse mellan trafikverken överskridas högst fem gånger per natt kl 22-06 
2 Trafikverkets interna rekommendation är tills vidare att riktvärdet får överskridas högst fem gånger per timme 

 
I infrastrukturpropositionen från 2012 angavs att värdena ska gälla fortfarande 
(Naturvårdsverket 2014). 

För att undvika orimliga situationer anges att hänsyn bör tas till vad som är tekniskt 
möjligt och ekonomiskt rimligt vid tillämpning av riktvärdena. I de fall utomhusnivån 
inte kan reduceras till riktvärdesnivåerna bör inriktningen vara att inomhusvärdena 
inte ska överskridas. Råd för bullerskyddåtgärder finns i skriften 
”Bullerskyddsåtgärder – allmänna råd för Vägverket” (Vägverket 2001). 
Naturvårdsverket har också tagit fram riktvärden för rekreationsytor och 
friluftsområden enligt följande: 

• Riktvärde för rekreationsytor i tätbebyggelse 55 dBA ekvivalentnivå. 

• Riktvärde för planlagda friluftsområden är 40 dBA ekvivalentnivå. 

Med rekreationsytor avses till exempel parker som ligger inom gångavstånd från 
bostaden och där man normalt vistas kortare stunder under dagen. Med friluftsområde 
avses område som är avsatt i översiktsplan för det rörliga friluftslivet där 
naturupplevelsen är viktig faktor och där låg bullernivå utgör en särskild kvalitet. 

5.1.2 Nuläge 
Hela detaljplaneområdet har i dagsläget bullernivåer över 55 dBA då området ligger 
nära E6. 

5.1.3 Effekter och konsekvenser 

Nollalternativ 
För nollalternativet beräknas överskridande av riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad (55 dBA) för 
4 bostadshus inom det undersökta området vid prognosåret 2045. Maximala ljudnivåer vid fasad beräknas till 
lägre än 70 dBA vid samtliga undersökta bostadshus. Riktvärdet för maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning 
till bostad (70 dBA) beräknas uppfyllas vid samtliga bostäder. (WSP 2018) 
 
Den ekvivalenta ljudnivån vid befintliga bostäderna inom planområdet beräknas generellt öka vid 
utredningsalternativet jämfört med om handelscentrumet inte byggs. Den maximala ljudnivån 
beräknas däremot, vid majoriteten av fastigheterna, inte påverkas av anläggningen då de högsta 
nivåerna orsakas av redan befintliga vägar. (WSP 2018) 
 
Huvudalternativ 
Utredningen visar att exploateringen med nytt handelscentrum visar att maximala 
ljudnivåer vid fasad beräknas till lägre än 70 dBA vid samtliga undersökta bostadshus. 
Riktvärdet för maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad (70 dBA) beräknas 
uppfyllas vid samtliga bostäder. Jämfört med nollalternativet får ytterligare 2 bostadshus 
(Spekeröds-Apleröd 1:7 och 4:2) ekvivalenta ljudnivåer som överskrider riktvärdet. 
(WSP 2018) 
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Främsta anledningen till den ökande påverkan av ekvivalenta ljudnivåer vid bostäderna 
närmast det planerade handelscentrumet (Spekeröds-Apleröd 1:7 och 1:11) är bullret som 
alstras från trafiken på de nya vägarna som anläggs i samband med byggnationen. 
Ökningen av den ekvivalenta ljudnivån vid dessa fastigheter är 1-3 dBA. Vid andra 
bostadshus, exempelvis Spekeröds-Apleröd 4:2, beräknas den ekvivalenta ljudnivån vid 
fasad öka främst med orsak av ökade trafikflöden på befintliga vägar. Vid Stora Skår 
1:176 beräknas den ekvivalenta ljudnivån minska med 
 
1 dBA vid utredningsalternativet vilket främst beror på verksamhetens skärmande effekt 
samt den planerade skyddsvallen, vilken har en positiv påverkan på bullernivåerna. (WSP 
2018) 

 
Vid de bostadshus (Spekeröds-Apleröd 1:11 och 4:2) där Spekeröds handelsplats väntas 
orsaka ökade ljudnivåer, jämfört med nollalternativet, avses åtgärder att vidtas så att 
riktvärdena inte överskrids. (WSP 2018) 
 
Verksamhetsbuller bedöms inte överskrida riktvärde vid någon bostad. (WSP 2018) 

5.1.4 Inarbetade skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
Åtgärder planeras att utföras enligt bullerutredningen (WSP 2018) på Spekeröd-Apleröd 
1:7 och 4:2 i samråd med fastighetsägarna. Det behöver utredas vilka åtgärder som kan 
vidtas och om det är möjligt att vidta åtgärder i sådan omfattning att riktvärdena inte 
överskrids. (WSP 2018) 

5.1.5 Övriga möjliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
Inga övriga möjliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått har föreslagits. 
 

5.2 Risk 

5.2.1 Bedömningsgrunder 
Enligt länsstyrelsens riskpolicy från 2006 ska risker beaktas vid fysisk planering inom 
150 meter från en transportled av farligt gods. Enligt internationella bestämmelser 
(ADR/RID) delas farligt gods in i nio klasser, se nedanstående Tabell 4. (Norconsult 
2018) 

 
Tabell 4. Indelning i farligt gods enligt internationella bestämmelser (Norconsult 2018) 

Klass Innehåll Exempel 
1 Explosiva ämnen Massexplosiva varor (dvs. 

sprängämnen), fyrverkerier 
2 Komprimerade, kondenserade 

eller under tryck lösta gaser 
Brännbara gaser (gasol), giftiga gaser (klor, 
svaveldioxid) och andra trycksatta gaser 
(kvävgas, syrgas) 

3 Brandfarliga vätskor Bensin, eldningsolja 
4 Brandfarliga fasta ämnen Kalciumkarbid 
5 Oxiderande ämnen Väteperoxid 
6 Giftiga ämnen Arsenik 
7 Radioaktiva ämnen Radioaktiva preparat för sjukhusen 
8 Frätande ämnen Olika syror, lut 
9 Övriga farliga ämnen och föremål Asbest 
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Risk definieras som sannolikheten för oönskade händelser multiplicerat med 
konsekvenserna av händelserna. I första hand tittar man på risken att människor 
omkommer. Sannolikheten uttrycks som antalet gånger som en oönskad händelse 
förväntas förekomma under ett år. Resultatet är en frekvens (till exempel en gång vart 
femtionde år). 
 

Man skiljer på individrisk och samhällsrisk. Individrisk är risken för en person att 
omkomma i en olycka när hen befinner sig på en specifik plats i närheten av en 
riskkälla. Man utgår från att personen befinner sig på denna plats under ett helt år. 
Risken uttrycks som risken att omkomma i en olycka under det året. Individrisken är 
ett mått på hur farligt det är på en viss plats och tar inte hänsyn till hur många 
människor som kommer att befinna sig på platsen. 

Samhällsrisken är ett mått på hur stora olyckor en riskkälla kan orsaka. Detta beror 
dels på riskkällans farlighet men även på hur många människor som brukar befinna sig 
i riskkällans omgivning. Vid en beräkning beaktas det totala antalet människor som 
kan drabbas vid olika olycksförlopp. Det är förstås inte känt i förväg när och hur en 
olycka kommer att inträffa. Därför analyseras ett stort antal tänkbara olyckor när det 
gäller såväl sannolikhet som konsekvens. För dessa olycksscenarier beräknar man dels 
sannolikheten att de kan inträffa, dels antalet personer som kan drabbas. 

I riskutredningar för fysisk planering tas hänsyn både till individrisk och till 
samhällsrisk. Acceptabel risk är lägre än 1 * 10-7per år. Om risken ligger mellan 1 * 
10-7och 1 * 10-5 per år, kan risknivån endast tolereras under förutsättning att alla 
rimliga åtgärder har vidtagits som är ekonomiskt och tekniskt rimliga. 

Risknivåerna jämförs med kommunala krav eller med Räddningsverkets kriterier i 
rapporten ”Värdering av risk” (SRV 1997). 

Stenungsunds kommun tog fram riskkriterier för kommunen i Säkerhetsstudie för 
Stenungsund redan innan kriterier på nationell nivå togs fram (år 1996, reviderade 
2007). Dessa visar att Stenungsunds kommun har en större säkerhetsambition 
avseende stora olyckor med många omkomna än de nationella riskkriterierna. 

5.2.2 Nuläge 

En riskutredning har tagits fram av Norconsult, vilket sammanfattas nedan (Norconsult 
2018). Riskbedömningen har gjorts för trafiksituationen år 2030. För år 2030 antas att 
antalet transporter av farligt gods ligger på samma nivå som för år 2006. 

Förutsättningarna för olika delar inom utredningsområdet mycket olika, varför risken har 
bedömts i tre delområden A-C, se Figur 15. 
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Figur 13. Indelning i deolområden (A-C) för riskbedömningen. 

Väg E6 är primär transportled för farligt gods vilket innebär att den är ett lämpligt 
huvudvägnät för genomfartstrafik och bör användas så långt det är möjligt. Transporterna 
av farligt gods på väg har minskat stadigt sedan 2002 till följd av att så mycket som 
möjligt förläggs på järnväg. Under 2010 utgjorde transporter av farligt gods 3% av den 
transporterade godsmängden och 5% av transportarbetet. Fördelningen av olika typer av 
farligt gods som transporteras på väg E6 redovisas i  
Tabell 5. I dagsläget finns endast ett bostadshus inom 150 meter från E6 och arrendet 
för detta är uppsagt. 

Planområdet ligger mer än en kilometer från den petrokemiska industrin norr om 
Stenungsund vilket innebär god marginal utanför de påverkansområden som pekas ut i 
Säkerhetsstudien för Stenungsund. 
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Tabell 5. Använd fördelning mellan olika typer av farligt gods-klasser på väg E6 i september 
2006 (antal transporter). 

Klass och ämne Fördelning 
(antal) 

1 Explosiva ämnen 25 

2 Komprimerade gaser 5 600 

3 Brandfarliga vätskor 15 800 

4 Brandfarliga fasta 
ämnen 

700 

5 Oxiderande ämnen 240 

6 Giftiga ämnen m m 80 

7 Radioaktiva ämnen 1 

8 Frätande ämnen 5 550 

9 Övriga farliga ämnen 5 500 

Totalt 33 496 

 

5.2.3 Effekter och konsekvenser 

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att detaljplanen inte genomförs och ingen ytterligare 
bebyggelse antas tillkomma. Risken för området bedöms inte vara av betydelse då 
inga människor kommer att befinna sig där i någon större omfattning år 2030.  

Huvudalternativet 
Riskanalysen visar att risknivån är acceptabel inom hela område A och att inga  
skyddsåtgärder är nödvändiga för detta område. 
 
I område B medges parkeringsplatser fram till ca 35 m från E6 och byggnader 
medges fram till ca 75 m från E6. Riskberäkningar visar att utan skyddsåtgärder 
ligger individ- och samhällsrisk över gränsen för acceptabla risker.  
 
I område C medges parkeringsplatser fram till ca 150 m från E6 och byggnader 
medges fram till ca 190 m från E6. Riskanalysen visas att risknivån är acceptabel 
inom hela område C till följd av risker från transporter av farligt gods på E6 och 
närheten till tankstation. 
 
Beräkningar visar att med inarbetade skyddsåtgärder och försiktighetsmått blir 
individrisken acceptabel inom hela utredningsområdet. Samhällsrisken reduceras 
ordentligt men ligger delvis fortfarande över gränsen för acceptabla risker. Med Övriga 
möjliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått bedöms att risknivån för planerad 
markanvändning blir godtagbar även inom område B. 
 



55 (73) 
 

 

5.2.4 Inarbetade skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
Inga skyddsåtgärder bedöms nödvändiga i den norra delen av detaljplaneområdet 
(område A i riskutredningen). 

 
Beräkningar har utförts med skyddsåtgärder för att reducera risknivån i område B. 
Skyddsåtgärderna är att ett tungt vägräcke och en vall etableras längs E6 och 
planområdet. Vallen skyddar helt mot spridning av vätskor och delvis mot 
spridning av gaser. Ifall vallen anläggs i direkt anslutning till E6 kan vägräcket 
utgå. 

5.2.5 Övriga möjliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
Utöver nämnda skyddsåtgärder föreslås ytterligare åtgärder för attminska risknivån.  
Sammanfattningsvis föreslås följande åtgärder för södra delen av planområdet (Norconsult 2018): 

• En 3 meter hög vall (relativt körbanan) anläggs utmed E6 för att förhindra 
 att brandfarlig vätska rinner mot planområdet samt att spridningen av 

brandfarliga gaser in mot området reduceras. 
• Ett tungt vägräcke som reducerar risken för skador på transportfordon med 

farligt gods till ca hälften. 
• I byggnaderna ska utrymning vara möjligt bort från E6. 
• Friskluftsintag placeras i skyddat läge. 

5.3 Förorenad mark 

5.3.1 Nuläge 
Ett potentiellt förorenat område finns enligt länsstyrelsens MIFO-databas på ett 
berg i den norra delen av utredningsområdet, se Figur 16. Området har ej tilldelats 
någon riskklass men enligt MIFO-databasen har det tidigare bedrivits 
drivmedelshantering på den plats som avses (Länsstyrelsen 2019_2). Fältbesök på 
platsen i samband med naturvärdesinventeringen har dock inte visat på några spår 
av drivmedelshantering och det är mycket svårt att överhuvudtaget komma upp 
med fordon på berget. Den plats som är utpekad i MIFO-databasen bedöms därför 
vara felaktigt placerad i databasen. Det område som avses i MIFO-databasen är 
sannolikt området kring bensinstationen på andra sidan vägen inom samma 
fastighet. Läget i Figur 16 har därför flyttats ca 50 m västerut, jämfört med läget i 
MIFO-databasen, då inga förorenade områden upptäcktes vid fältbesök 2018. 
(Länsstyrelsen, 2019_1) 

5.3.2 Effekter och konsekvenser 
Nollalternativ 

Inga åtgärder utförs och det utpekade potentiellt förorenade området påverkas inte. 

Huvudalternativet 

Inga kända områden med förorenad mark förekommer inom utredningsområdet. Inga  
negativa konsekvenser uppstår till följd av förorenad mark. 
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5.3.3 Inarbetade skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
 
Om förenade massor påträffas under anläggningsarbetena ska dessa omedelbart avbrytas. 
Lämpliga åtgärder för skydd av omgivningen samt omhändertagande av massorna ska 
utredas och vidtas skyndsamt.    

5.3.4 Övriga möjliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
 
Inga övriga möjliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått.
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Figur 14. Potentiellt förorenade områden utanför utredningsområdet.  
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5.4 Elektromagnetiska fält 

5.4.1 Allmänt 
Elektromagnetiska fält alstras av elektriska apparater och ledningar som det går ström 
igenom. Elektromagnetiska fält kan inte skärmas av utan går rakt igenom till exempel 
byggnader. Elektromagnetiska fält mäts i enheten Tesla, som förkortas T. Magnetfältet 
avtar proportionellt med avståndet. (Molnár et al 2015) 

Ett allmänt råd från Strålsäkerhetsmyndigheten anger referensvärdet 100 µT för 
allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält med frekvensen 50 Hz. 
Referensvärdet motsvarar 1/50 av de värden där man har konstaterat negativa 
hälsoeffekter. (Strålsäkerhetsmyndigheten 2008) Vid exponering för låga nivåer av 
elektromagnetiska fält, under Strålsäkerhetsmyndighetens finns inga säkerställda 
hälsorisker. Detta har ett flertal sammanställningar av forskningsresultat konstaterat. 

 
I dagsläget finns det två identifierade områden där skadliga hälsoeffekter vid 
exponering för elektromagnetiska fält inte helt kan uteslutas. Det handlar om 
exponering för magnetfält från exempelvis kraftledningar och elektriska apparater 
samt radiovågor från den egna mobiltelefonen. 

 
Riktigt starka elektromagnetiska fält kan däremot innebära hälsorisker. Starka 
magnetfält kan störa kroppens nervsignaler, men då krävs magnetfält som är hundratals 
gånger starkare än de som finns under de största kraftledningarna. Starka radiovågor och 
mikrovågor kan värma upp kroppen så mycket att de orsakar brännskador. Bland de 
användningsområden som finns idag utsätts inte allmänheten för så höga nivåer. 
(Strålsäkerhetsmyndigheten 2015) 

 
Genomsnittliga magnetfält i bostäder uppgår till 0,1 µT och på landsbygd till 0,05 
µT. Ofta beräknar man dosen för exponeringen, vilket är magnetfältets styrka 
gånger tiden. (Molnár et al 2015) 

 
Arbetsmiljöverket bestämmer gränsvärden för magnetfält i arbetsmiljöer. Detta 
handlar framför allt om magnetfält från maskiner som används i arbetet. En 
remissversion med förslag på nya gränsvärden finns. (Arbetsmiljöverket 2015) 

5.4.2 Nuläge 
I södra delen av planområdet, på fastighet Jörlanda Berg 1:92, finns en 
transformatorstation och en mobilmast, se Figur 17. För mobilmasten finns ett 
anläggningsarrende som löper till och med september 2017. Forskningsstudier har 
visat att transformatorstationer normalt inte ger upphov till ökat antal sjukdomsfall 
bland allmänheten. (Molnár, 2015) 

 
Mobilmasters sändare genererar generellt elektromagnetiska fält på mycket låga 
nivåer, oftast lägre än en tusendel av Strålsäkerhetsmyndigetens referensvärde för 
elektromagnetiska fält. Eftersom sändaren är placerad i toppen av masten utsätts 
personer som vistas på marken för värden långt under rekommenderade riktvärden. 
(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2010)
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Figur 15. Transformator och mobilmast i 
planområdets södra del. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5.4.3 Effekter och konsekvenser 
Nollalternativet 

I nollalternativet sker ingen exploatering av området och mobilmasten och 
transformatorstationen kommer att finnas kvar med oförändrad verksamhet. De 
elektromagnetiska fälten från mobilmasten och transformatorstationen bedöms vara så 
låga även år 2040 att de inte utgör någon hälsorisk för allmänheten. 

Huvudalternativet 

Transformatorstationen och mobilmasten påverkas inte av genomförande av 
detaljplanen. Verksamheteb kommer att vara kvar oförändrad. Verksamheten bedöms 
inte utgöra någon hälsorisk för allmänheten. 

5.4.4 Inarbetade skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
Inga skyddsåtgärder eller försiktighetsmått har föreslagits. 

5.4.5 Övriga möjliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
Inga övriga möjliga skyddsåtgärder eller försiktighetsmått har föreslagits. 
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6 Påverkan under byggtiden 
6.2 Allmänt 
Under byggnadstiden uppträder störningar av tillfällig karaktär på omgivande miljöer, 
till exempel ökat buller från maskiner och transporter, utsläpp av grumligt vatten i 
omgivande diken och stora blottlagda ytor med sprängsten och jord. För att 
miljökonsekvenserna inte ska bli större än vad som angetts i denna MKB och i senare 
utredningsskeden, behöver krav ställas på när, var och hur arbetet ska genomföras 
samt vilka skyddsåtgärder som ska vidtas. 

6.3 Effekter och konsekvenser 
Utan skyddsåtgärder finns risk för att grumligt länsvatten och dagvatten från 
arbetsområdet skulle kunna nå Anråse å. Det finns dock ett stort antal skyddsåtgärder 
för grumling som kan vidtas för att minimera grumling och påverkan på 
miljökvalitetsnormerna i ån. Med inarbetade skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
grumligt dagvatten över riktvärdet 25 mg/l inte att släppas ut i Anråse å under 
byggtiden. Konsekvenserna blir små (ringa påverkan på regionalt värde). 
Buller kommer att uppstå från byggarbetsplatsen men inom ramen för 
Naturvårdsverkets riktlinjer. 

Under byggtiden kan påverkan på grundvattnet ske om grundläggning sker nära 
grundvattenytan och oljespill eller andra föroreningar inte tas om hand. Med vidtagna 
skyddsåtgärder bedöms konsekvenserna bli måttliga och negativa (liten påverkan på 
regionalt värde). 

Vid sprängning kan kvävehaltigt lakvatten uppstå vilket kan spridas till omgivande 
sumpskog eller Anråse å om skyddsåtgärder inte vidtas. Med vidtagna skyddsåtgärder 
bedöms konsekvenserna bli måttliga och negativa (liten påverkan på regionalt värde).  

6.4 Skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
Krav kommer att ställas på exploatören att vidta följande skyddsåtgärder under 
byggtiden: 

• Naturvårdsverkets allmänna råd för buller från byggplatser kommer att följas 
(Naturvårdsverket 2005). 

• Åtgärder för sedimentation för att minimera utsläpp av grumligt 
byggdagvatten till Anråse å ska vidtas. Riktvärde för hur mycket grumligt 
vatten som får släppas ut i Anråse å rekommenderas sättas till 25 mg/l. Arbeten 
som riskerar att medföra grumling bör inte utföras under perioden november-
april. 1 november-30 april. Detta innebär att störningar på både laxvandring 
och lek- och yngelperioder för vårlekande arter undviks. Exempel på åtgärder 
som kan vidtas för att minimera grumling är att anlägga utjämningsmagasin 
samt anlägga och gräsbeså planerade öppna diken i inledningen av byggtiden, 
anlägga tillfälliga sedimentationsdammar, låta dagvattnet silas genom 
lövhögar, geotextilduk, halmbalar eller över gräsbevuxna ytor, använda 
containers avsedda för sedimentation eller täcka ytor där erosion kan uppstå 
(till exempel leriga marker) och gärna kombinera flera av dessa åtgärder. 

• Skyddsåtgärder för naturvärdesobjekt nr 1 (sumpskog/nyckelbiotop) under 
byggtiden så att ingen skada uppkommer på denna i form av förändrad 
grumling eller hydrologi behöver studeras vidare. Exempel på skyddsåtgärder 
kan vara att  
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• anlägga diket i den nordöstra delen av planområdet i ett tidigt skede av 

byggtiden, skydda vegetation som ska sparas med plank eller stängsel, 
förhindra utströmning av vatten eller att tillföra vatten på annat sätt under 
byggtiden vid behov. Skyddsåtgärder ska kombineras med kontrollprogram. 
Eventuellt förorenat vatten eller andra föroreningar får inte rinna från 
byggområdet in i naturvärdesobjekt 1. Inte heller dammning får förekomma i 
naturvärdesobjektet. 

• Arbetsytor för uppställning av maskiner, arbetsbodar, drivmedelstankar med 
mera kommer i första hand ske inom områden som planeras för framtida 
verksamheter eller redan hårdgjorda ytor. 

• Åtgärder ska vidtas under byggtiden för att varken rom, yngel eller vuxna 
individer av vanlig groda ska skadas eller dödas under byggtiden. Exempel på 
åtgärd är att inte bebygga naturvärdesobjekt 2, där rom, grodyngel och vuxna 
grodor kan förekomma, under perioden mars-juli. Vintertid ska tillses att inga 
övervintringsplatser för grodor grävs bort då grodorna riskerar att skadas. 

• Åtgärder ska vidtas under byggtiden för att varken yngel eller vuxna 
huggormar ska skadas eller dödas under byggtiden. Om byggnationerna sker 
vintertid ska säkerställas att inga övervintringsområden för huggormar grävs 
bort. 

• För att undvika spridning av kvävehaltigt lakvatten från bergskärningar och 
upplag med krossade massor ska patronerade sprängmedel användas. 
Lakvattenfrån bergskärningar och upplag får inte ledas till sumpskogen i 
naturvärdesobjekt 1. Kontroll ska ske med kontrollprogram och ytterligare 
åtgärder vidtas vid behov.  

• Med föreslagna skyddsåtgärder bedöms risken för att grundvattnet förorenas 
vara mycket liten.  

• Våtmarken kommer att så långt som möjligt anläggas i torrhet och 
försiktighetsåtgärder kommer att vidtas vid anläggning och skötsel av den så 
att inte vattnet i vattendraget nedströms arbetsföretaget grumlas. 

• Med nuvarande utformning bedöms utformning av våtmarken vara utformad 
så att vattenförhållandena på andra fastigheter inte påverkas negativt. 

• Inga arbeten kommer att ske i sumpskogen under perioden april-augusti. 
• Om arbetena planeras och utförs med försiktighet kan körskador eller andra 

olägenheter i samband med arbetet undvikas. Arbetsmaskiner ska vara 
utrustade med absorberande material för oljeuppsamling. Tankning och 
uppställning av arbetsmaskiner kommer att utföras så att spill eller läckage 
inte riskerar nå vattenområdet. Arbetsmaskiner kommer även att drivas med 
miljöklassade drivmedel och miljövänliga oljor. 

• Anläggningsarbetena för dämmet kommer inte att utföras under perioden 
april-augusti för att undvika negativ påverkan på groddjur och fåglar i 
sumpskogen under anläggningstiden. 

• Inga arbeten kommer att i sumpskogen under perioden april-augusti för att 
undvika negativ påverkan på naturmiljön. 

• Kontrollprogram kommer att upprättas. 
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7 Indirekt miljöpåverkan 
7.1 Sekundär exploatering 
Med sekundär exploatering, menas exploatering som följer av att detaljplanen 
kommer till stånd och i detta fall av att ett handelsområde med tillfartsvägar anläggs.  
En dagvattenledning behöver anläggas från sedimentationsdammen i södra delen av 
detaljplanen till Anråse å. Effekter och konsekvenser av dagvattenledningen beskrivs i 
bilaga 6. Sammanfattningsvis uppstår små negativa konsekvenser för naturmiljön till 
följd av intrång i naturvärdesobjekt av klass 4 (naturvärde) och av att grova rönnar och 
sälgar som är värdefulla för pollinerande insekter kan behöva tas bort. Inga negativa 
konsekvenser uppstår för riksintresset Anråse å, de akvatiska värdena i ån eller övriga 
möjliga bevarandevärden. Intrång ger i två öppna diken som åtnjuter generellt 
biotopskydd men inga negativa konsekvenser uppstår då vegetaionen återhämtar sig 
efter etableringen. Intrång sker i strandskyddat område men inga negativa konsekvenser 
uppstår. 
Övriga möjliga sekundära effekter är att en gång- och cykelväg anläggs från Stora 
Höga till planområdet (se Figur 5) och belysningen förbättras i porten under E6 för att 
öka säkerheten, vilket skulle göra det möjligt för boende att gå och cykla planskilt, 
och därmed trafiksäkrare, till planområdet och omkringliggande områden, så som 
golfbanan och riksintresse för naturvård Svartedalen med Anråse å. Detta ger små och 
positiva konsekvenser för friluftslivsintresset (liten påverkan på lokalt intresse). 
Kommunalt VA-ledningsnät finns utbyggt strax utanför planområdet i nordväst 
(Stenungsunds kommun 2016). Befintligt allmänt VA nyttjas för anslutning av 
fastigheten vid fastighetsgräns. 
Om en busshållplats anläggs i norra delen av området och Expressbussarna som kör 
på E6 mellan Göteborg och Stenungsund börjar stanna här, ges större möjligheter till 
miljövänligt resande till och från planområdet än idag. Konsekvenserna är stora och 
positiva (måttlig påverkan på regionalt/nationellt intresse). 
De ökade besöksströmmarna till och från området kan även bidra till ökat antal kunder 
för tankstationen.  
Det är möjligt att ytterligare etableringar av handel kan tillkomma i närområdet. Det 
kan ske på mark som redan är exploaterad i Stora Höga men troligen kommer även 
exploatering av omkringliggande områden öster om E6, som idag har en mycket låg 
grad av exploatering, att ske efter hand, eftersom detta är en vanlig utveckling vid 
många andra trafikplatser då kundunderlaget är stort. I ÖP06 är kommunen inte 
beredd att stödja eventuella större etableringar av detalj- eller dagligvaruhandel, annat 
än sällanköpshandel runt trafikplatserna vid E6, men nuvarande utformning av 
detaljplanen medger även livsmedel, varför det kan vara möjligt att restriktionerna 
ändras i kommande ÖP.  
 

7.2 Kumulativa effekter (systemeffekter) 
Kumulativa konsekvenser är konsekvenser som är samverkande eller ökande över 
tiden. Det kan exempelvis handla om att en väg ger måttliga konsekvenser på ett 
naturområde, men tillsammans med planerad bebyggelse eller nya verksamheter blir 
den sammanlagda konsekvensen mycket stor. 

För kvarvarande naturmiljöer i och utanför planområdet innebär alla former av 
ytterligare exploatering och påverkan dels en direkt förlust, dels ytterligare stress i 
form av kantzonseffekter, ökad mortalitet och barriärverkan. Även skogsbruk eller 
andra aktiviteter som påverkar hydrologin i närheten av sumpskogen 
(naturvärdesobjekt 1) medför ytterligare påverkan på denna och sämre 
överlevnadschanser för de arter som är knutna till sumpskogens miljö. Beroende på 
storleken på tillkommande påverkan kan de sammanlagda konsekvenserna bli stora 
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till mycket stora och negativa. 

Friluftslivet missgynnas också av ökad exploatering och borttagna naturmiljöer eller 
naturmiljöer av försämrad kvalitet, även om gång- och cykelväg och eventuell 
busshållplats ökar tillgängligheten till kvarvarande naturmiljöer. De sammanvägda 
konsekvenserna bedöms som små, då de områden som kommer att bli berörda ligger 
nära E6. 

Kulturmiljöer utanför planområdet kan påverkas av tillkommande exploatering. Detta 
hanteras enligt kulturmiljölagen. Konsekvenserna blir små till stora beroende på 
värdet på berörda fornlämningar. 
Skogsbruket och jordbruket påverkas också om ytterligare exploatering sker i området. 
De sammanvägda konsekvenserna kan bli små till stora beroende på intressets värde 
och omfattningen. 

Nya riskbedömningar och åtgärder behöver ske för varje enskilt exploateringsprojekt. 
Eventuellt kan tillkommande exploatering medföra ökade bullernivåer i kvarvarande 
miljöer utanför planområdet, men behov av skyddsåtgärder hanteras i så fall i 
kommande detaljplaner. 

 
 
 

8 Samlad bedömning 
8.1 Samlade miljökonsekvenser 
Trots skadebegränsande åtgärder och försiktighetsmått kommer planen att innebära 
negativa konsekvenser. De konsekvenser som kvarstår efter att inarbetade och möjliga 
skyddsåtgärder och försiktighetsmått har vidtagits har beskrivits i denna MKB och 
sammanfattas nedan. 

För landskap och visuella aspekter blir konsekvenserna måttliga (måttlig påverkan på 
kommunalt värde) då landskapets avläsbarhet och tydlighet begränsas och en 
skalförskjutning mot större, och landskapet mera främmande, etableringar sker i och 
med den föreslagna etableringen, men upplevelsen av landskapet påverkas i mera 
begränsad omfattning då landskapet redan idag är påverkat av tidigare exploateringar 
på E6:s västra sida. 

För kulturmiljön bedöms konsekvenserna som små (liten påverkan på lokalt värde) då 
fornlämningarna tas bort helt men kulturmiljöns samband och helhet inte försämras 
avsevärt eftersom landskapet redan idag är kraftigt fragmenterad av tidigare 
exploatering. 

De sammantagna konsekvenserna för naturmiljön blir små och positiva (ringa påverkan 
på nationellt värde). Utan skyddsåtgärder och förbättringsåtgärder kan påtaglig skada 
uppstår på riksintresset.  

För friluftslivet blir konsekvenserna utan inarbetade försiktighetsåtgärder måttliga och 
negativa (betydande påverkan på lokalt värde) då möjligheterna att använda området 
som närströvområde försvinner helt. 

Konsekvenserna för jord- och skogsbruket bedöms som små (liten påverkan på 
kommunalt värde). Inga negativa konsekvenser uppstår för grundvattnet. 
Konsekvenserna för massor bedöms som måttliga och negativa då berg sprängs sönder 
och massöverskott troligen uppstår vilket kommer att läggas på avfallsupplag utanför  
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planområdet (betydande påverkan på kommunalt värde). Konsekvenserna för energi 
och klimat bedöms bli mycket stora och negativa (betydande påverkan på 
regionalt/nationellt intresse) både med och utan inarbetad skyddsåtgärd i form av en 
busshållplats då detaljplanen enligt Västtrafik inte i sig påverkar utbudet av 
kollektivtrafik i Stora Höga eller på väg 650 och verksamheten inom handelsområdet 
medför inköp av gods som kräver transportmedel (Stenungsunds kommun 2016). 

Med inarbetade skyddsåtgärder kommer gällande riktvärden för buller inte att 
överskridas. Med inarbetade åtgärder bedöms konsekvenserna som små för förorenad 
mark (liten påverkan på kommunalt intresse). 
 
Med inarbetade skyddsåtgärder och försiktighetsmått blir individrisken acceptabel inom 
hela utredningsområdet. Samhällsrisken reduceras ordentligt men ligger delvis 
fortfarande över gränsen för acceptabla risker. Med Övriga möjliga skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått bedöms att risknivån för planerad markanvändning blir godtagbar 
även inom område B. (Norconsult 2018) 
 

8.2 Nationella miljökvalitetsmål 
I Sverige eftersträvas att infria de 16 nationella miljökvalitetsmålen som riksdagen 
beslutat ska vara mål för samhällets arbete med hållbar utveckling. I Tabell 6 
redovisas en bedömning av vägplanens positiva (+) eller negativa (-) bidrag till 
uppfyllandet av relevanta miljökvalitetsmål. Inget miljökvalitetsmål påverkas i positiv 
riktning av detaljplanen. Följande miljökvalitetsmål påverkas i negativ riktning: 

• ”Begränsad klimatpåverkan” påverkas negativt på grund av ökad trafik till och 
från området jämfört med nuläget och nollalternativet och genom avskogning. 

• ”Giftfri miljö” påverkas negativt då eventuell förorenad mark saneras 
men risk finns att utsläpp kan ske i omkringliggande miljöer om olyckor 
sker på handelsområdet, till exempel bilolyckor eller bränder. 

• ”Frisk luft” påverkas negativt av ökade transporter till och från handelsområdet. 
• ”Myllrande våtmarker” påverkas positivt då vidtas för att öka naturvärdena i 

sumpskogen (naturvärdesobjekt nr 1). Kanteffekterna minskar eftersom en 
skyddszon på 50 meter lämnas mot sumpskogen. 

• ”Ett rikt odlingslandskap” påverkas negativt då jordbruks- och skogsbruksmark 
försvinner. 

• ”Levande skogar” och ”Ett rikt växt och djurliv” påverkas negativt då 
naturmiljöer med förhöjda naturvärden försvinner inom planområdet, 
även naturvärdena ökar i sumpskogen. 

• ”God bebyggd miljö” påverkas genom att boendemiljöer tas bort och 
kvarvarande bostäder får ett handelsområde med intensiv trafik som 
granne istället för ett naturområde. 
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Tabell 6. Detaljplanens uppfyllelse av de nationella miljökvalitetsmålen. Positiv påverkan 
markeras +, negativ påverkan - och ingen påverkan 0. 

Miljökvalitetsmål Uppfyllelse 
Begränsad klimatpåverkan - 
Frisk luft - 
Bara naturlig försurning 0 
Giftfri miljö - 
Skyddande ozonskikt 0 
Säker strålmiljö 0 
Ingen övergödning 0 
Levande sjöar och vattendrag 0 
Grundvatten av god kvalitet 0 
Hav i balans samt levande kust och skärgård 0 
Myllrande våtmarker + 
Levande skogar - 
Ett rikt odlingslandskap - 
God bebyggd miljö - 
Ett rikt växt- och djurliv - 

 

8.3 Övriga nationella mål och EU-mål av intresse 
EU arbetar för att minska miljöpåverkan från vägtransporter och bidra till övergången 
till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp (EUR-lex 2016). EU:s mål för 
växthusgasutsläpp är 40% mindre utsläpp till år 2030 jämfört med 1990 års nivå. Till 
år 2050 vill EU minska utsläppen av växthusgaser med 80–95 procent jämfört med 
1990 års nivåer som en del av industriländernas insatser. (Europeiska kommissionen 
2016). 
 
Sverige har mål om fossiloberoende fordonsflotta: ”Transportsektorn bidrar till att 
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom stegvis ökad 
energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen. År 
2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.” 
Utredningen om en fossilfri fordonsflotta (FFF-utredningen) och Trafikverket tolkar 
begreppet fossiloberoende fordonsflotta som att utsläppen ska minska med 80 procent 
till 2030. (Stenungsunds kommun 2016) 
 
Detaljplanen påverkar detta mål negativt då den främjar transporter med bil till och 
från handelsområdet. 

8.4 Regionala mål av intresse  
Västra Götaland har tagit fram regionala mål i samverkan med Länsstyrelsen för 
begränsad klimatpåverkan. De utgår från Västra Götalands beslutade övergripande 
mål om en fossilberoende ekonomi till 2030 och det nationella målet om 
fossiloberoende fordonsflotta. För minskade utsläpp av växthusgaser från vägtrafiken 
finns följande beslut: ”År 2020 ska utsläppen från vägtrafiken ha minskat med 40 %  
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jämfört med 1990. År 2030 ska utsläppen från vägtrafiken ha minskat med 80 % 
jämfört med 1990” (Stenungsunds kommun 2016). 
 
Detaljplanen påverkar detta mål negativt då handelsområdet främjar transporter med 
bil till och från handelsområdet. 

8.5 Kommunala mål 
Inriktningsmålen för Stenungsunds kommun och detaljplanens uppfyllelse av dessa 
redovisas i Tabell 7. Planen påverkar inriktningsmålen ”ren luft” och ”natur med 
biologisk mångfald” i negativ riktning. 
 
Mål 10 i Energiplan och klimatstrategi 2007-2015 (antagen av Stenungsunds 
kommunfullmäktige 2008) innebär att utsläppen av koldioxid från transportsektorn 
ska stabiliseras till år 2010 på 1990 års nivå. Målen har delats upp i delmål. Några av 
delmålen inom transport (Stenungsunds kommun 2016): 

• Behovet av resor och transporter ska minska 
• Andelen gång- och cykeltrafikanter ska öka 

Detaljplanen påverkar detta mål negativt då den till stor del främjar bilåkande till 
handelsområdet. 
 
Tabell 7. Detaljplanens bidrag till uppfyllande av de kommunala inriktningsmålen 
(Stenungsunds kommun, 2008). Positiv påverkan markeras +, negativ påverkan - och ingen 
påverkan 0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.6 Miljökvalitetsnormer 
Med inarbetade skyddsåtgärder i form av rening av dagvatten samt kontrollprogram bedöms 
miljökvalitetsnormerna i Anråse å inte påverkas negativt av detaljplanen, se avsnitt 3.3. 

8.7 Hänsynsregler och hushållningsbestämmelser 

8.7.1 Allmänt 
Detaljplanen omfattas av miljöbalkens hänsynsregler enligt 2 kapitlet och 
hushållningsbestämmelser enligt 3 kapitlet. I miljöbalkens kapitel 2 redovisas de 
allmänna hänsynsregler som är grundläggande för prövningen av tillåtlighet, tillstånd, 
godkännande och dispens, villkor (förutom ersättning) samt tillsyn. De ska även ligga 
till grund för hur verksamhetsutövare ska agera för att minimera påverkan och främja  
 
 
 
 
 

Inriktningsmål Avstämning 

Säker och trygg livsmiljö 0 

Tillgång till friskt vatten 0 

Ren luft - 

Miljövänlig energi 0 

Ett rent hav 0 

Natur med biologisk 
mångfald 

- 
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en god hushållning. Nedan beskrivs hur planen uppfyller de allmänna hänsyns-
reglerna. 

8.7.2 Allmänna hänsynsregler (2 kap) 

2 § Kunskapskrav 

”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 
skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art 
och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller 
olägenhet.” 

Kravet uppfylls genom att exploatören i samarbete med Stenungsunds kommun har 
skaffar sig kunskap om omgivningens förutsättningar genom utredningar och 
inventeringar samt samråd med berörda i samband med upprättande av detaljplanen. 
Denna kunskap och hur den har använts i arbetet framgår av denna MKB. 

 
3 § Försiktighetsmått 

”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i 
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.” 

Exploatören i samarbete med Stenungsunds kommun, avser att vidta de skyddsåtgärder 
och försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Behov av 
skyddsåtgärder utreds genom denna MKB och övriga utredningar som har vidtagits och 
kommer att vidtas i samband med anläggningsarbetena. 

4 § Substitutionsprincipen 

”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 
undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer 
som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas 
med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga.” 

Krav kommer att ställas på entreprenören och köpmän avseende användning av 
kemiska produkter och biotekniska organismer. 

5 § Hushållningsprinciper 

”Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror 
och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning.” 

Exploatören, i samarbete med Stenungsunds kommun, avser att så långt möjligt 
genomföra utbyggnaden med material från platsen. En masshanteringsplan kommer att 
upprättas i senare skede. 

6 § Val av plats 

”För en verksamhet eller åtgärd … ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn 
till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors 
hälsa och miljön.” 
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Denna typ av verksamhet (sällanköpshandel) behöver enligt exploatören förläggas i en 
trafikplats. Utifrån dessa förutsättningar finns inga andra lämpliga alternativa 
lokaliseringar i Stenungsunds kommun. 

8.7.3 Grundläggande hushållningsbestämmelser (3 kap) 

1 § Markens lämplighet 

”Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilket 
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande 
behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt 
god hushållning.” 
Lämpligheten har bedömts i Stenungsunds kommunala planering (ÖP 06). I 
översiktsplanen omnämns områden nära trafikplatser vid E6, vilket Jörlanda-Berg 1:66 
m.fl är, kan användas för byggnation för sällanköpshandel, men inte detalj- eller 
dagligvaruhandel. 

2 § Opåverkade mark- och vattenområden 

“Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.” 

Sumpskogen inom riksintresset skyddas genom att nämnda skyddsåtgärder vidtas.  

3 § Särskilt ekologiskt känsliga områden 

”Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.” 

Naturvärdesobjekt av klass 3 tas bort, samtidigt som en nyckelbiotop och 
naturvärdesobjekt av klass 2, påverkas positivt genom att biologisk mångfald ökar när 
vattennivån höjs.  

4-6 §§ Värdefulla områden och näringar 

Jord- och skogsbruk är av nationellt intresse och ska så långt som möjligt skyddas. 
Brukningsvärd jordbruksmark ska endast tas i anspråk om det saknas alternativ och 
möjligheterna till ett rationellt skogsbruk ska skyddas mot skada.” 

”Enligt 3 kap 6 §, första stycket ska områden med värden som har betydelse från 
allmän synpunkt på grund av deras natur- eller kulturvärden eller med hänsyn till 
friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot påtaglig skada. Behovet av 
grönområden i närheten av tätorter ska särskilt beaktas. I andra stycket behandlas 
särskilt värdefulla områden enligt ovanstående uppräkningar, de så kallade 
riksintresseområdena. För riksintressena skärps skyddskravet och områden av 
riksintresse ska skyddas mot påtaglig skada.” 

Jordbruksmark och skogsmark tas i anspråk liksom naturvärdesobjekt av klass 3. 
Riksintresset skadas inte påtagligt eftersom skyddsåtgärder vidtas för sumpskogen 
som ligger inom riksintresset. 
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7-9 §§ Resurser och anläggningar 

”Områden med värdefulla ämnen eller material och områden lämpade för 
samhällsviktiga anläggningar, till exempel för kommunikation eller energiproduktion, 
ska skyddas mot åtgärder som kan försvåra användning for sådana ändamål. Likaså 
områden som har betydelse för totalförsvaret. Även i detta fall har riksintressen 
förstärkt skydd.” 

Varken värdefulla ämnen eller material eller områden av intresse för totalförsvaret 
förekommer i området. Befintlig transformatorstation och mobilmast kommer att finnas 
kvar. 

 

 

9 Fortsatt miljöarbete 
9.1 Kompletterande tillståndsprövningar 
Följande tillstånd/dispenser kan behöva sökas för genomförande av detaljplanen: 

• Arkeologisk slutundersökning krävs för de fornlämningar som ligger inom 
planområdet. Övriga kulturhistoriska lämningar omfattas inte av 
kulturmiljölagens skydd. 

• Planera arbetena så att grundvatten inte avleds, inte heller under 
anläggningstiden. Om grundvatten avleds eller grundvattensänkning kommer 
att ske behöver tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap MB sökas.  

• Separat artskyddssamråd för att begränsa arbetet till lämplig tidsperiod med 
hänsyn till vanlig groda och huggorm. 

• Planera anläggningsarbetena så att vanlig groda eller huggorm inte riskerar 
att dödas under byggnadsarbetena (även grodrom och yngel), till exempel 
genom begränsning av tider för arbetenas genomförande eller att undanta 
livsmiljöer eller övervintringsplatser från exploatering. I annat fall behöver 
dispens från artskyddsförordningen sökas. Det är dock inte troligt att dispens 
kan ges för upprättande av detaljplan.  

• Med hänsyn till att varken tillrinningsområdets utbredning eller den 
dikessträckning som omfattas av markavvattningsföretaget längre stämmer, 
föreslås att företaget avslutas alternativt ombildas med rätt delägare och efter 
nu gällande förutsättningar (Norconsult 2018_1). 

Dispens från förbud att gräva upp revlummer enligt artskyddsförordningen upphör när 
detaljplanen träder i laga kraft. 

Dispens från generellt biotopskydd för två öppna diken, eventuellt dispensansökan för 
intrång i strandskyddat område samt eventuella tillståndsprocesser för anläggande av 
dagvattenledning från detaljplanen till Anråse å (sekundär exploatering). 
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9.2 Miljökontroll- och miljöuppföljning 
För att säkerställa att genomförande av detaljplanen inte innebär större 
miljökonsekvenser än vad som beskrivits i denna MKB och efterkommande 
utredningar kommer krav att ställas på upprättande av ett miljökontroll- och 
uppföljningsprogram (före, under och efter byggtiden). Följande krav kommer att 
ställas: 

• Kontroller av ytvatten under byggtiden som säkerställer att grumligt eller på 
annat sätt förorenat vatten inte når Anråse å. 

• Uppföljning av vattennivåer i naturvärdesobjekt nr 1 och vid behov vidtagande 
av ytterligare åtgärder före, under och efter byggtiden. 

• Vattenprovtagning av ytvatten i naturvärdesobjekt nr 1 och vid behov 
vidtagande av ytterligare åtgärder för att säkerställa att föroreningar inte når 
området. 

• Uppföljning av de biologiska och ekologiska värdena i naturvärdesobjekt nr 1 
och vid behov vidtagande av ytterligare åtgärder. 

• Kontroller av att erforderliga skyddsåtgärder vidtas för att inte skada grodor 
eller ormar under byggtiden. 

• Kontroll av lakvatten från bergskärningar och upplag av krossmassor så att 
kvävehaltigt vatten inte läcker ut från dessa. Vid behov kommer åtgärder att 
vidtas. 

• Brunnsinventering och kontroll av vattennivåer och vattenkvalitet ska ske i 
närliggande brunnar före och efter byggtiden. En enskild brunn finns bland 
annat finns på Spekeröds-Aplered 1:7. 

 

 
 

10 Kontaktperson 
Kontaktperson:  Anders Hulterström, tillförordnad planchef, Stenungsunds 

kommun  
Telefonnr:  0303-732915 
Mejl:   anders.hulterstrom@stenungsund.se 
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Sammanfattning 
Stenungsunds kommun håller på att utarbeta ett detaljplanearbete för bland annat 
Jörlanda-Berg intill E6an och Stora Högamotet. Fastigheten är en del av kommunens 
framtida utvecklingsområde, Spekerödsområdet. Fastighetens lämplighet för handel 
och kontor samt småindustri har utretts i ett program som godkändes 2012. 

Calluna AB fick under sommaren 2014 uppdraget att genomföra en naturinventering 
samt undersöka livsmiljön för mindre hackspett i ett avgränsat område. 

Inventeringsområdet består av både öppnare och skogsklädda delar. Den öppnare 
delen består främst av en odlingsvall med tillhörande stengärdesgårdar mot norr och 
öst. På andra sidan denna del, mot norr, har det tidigare varit blötare och nu dominerar 
vass och annat högt gräs här. Den skogsklädda delen omfattas främst av lövskog mot 
väst, syd och nord, där al är det dominerande trädslaget. Mot nordost dominerar 
barrskog, genom främst äldre planterad gran och tall. Spår efter tidigare tomter, samt 
fortfarande bebodda hus, förekommer främst i nordväst. Flera diken finns i området, 
det största finns i nordväst och går i ungefärlig nordsydlig riktning. Med anledning av 
utdikningen har området troligen avvattnats, vilket har gjort att den naturliga 
hydrologiska störningen har minskat. 

Metoden som har används för naturvärdesbedömningen har varit den nya SIS- 
standarden för naturvärdesinventering (NVI). NVI innebär identifiering av geografiska 
områden av betydelse för den biologiska mångfalden. Dessa avgränsas och beskrivs 
som naturvärdesobjekt. Naturvärdet, det vill säga naturvärdesobjektens betydelse för 
den biologiska mångfalden, bedöms enligt en skala i olika naturvärdesklasser. 

Inventeringen genomfördes den 9 juni 2014 där tre områden klassades med hjälp av 
metoden för NVI. Övriga områden ansågs inte uppnå ens den lägsta klassen för denna 
inventeringsnivå och detaljeringsgrad, nämligen ”påtagligt naturvärde”. Ett av de tre 
områdena klassades till ”högt naturvärde” och övriga två till ”påtagligt naturvärde”. 

Området vid Jörlanda-Berg anses som en lämplig livsmiljö för mindre hackspett. 
Däremot kan denna utredning inte bekräfta att arten häckar i området. Någon regelrätt 
fågelinventering av mindre hackspett har inte genomförts. 

Området är känsligt mot ytterligare reglering av hydrologin. Eftersom flera diken har 
grävts i området har troligen den tidigare fuktigheten i marken varit avsevärt högre. 
Vidare är området känsligt mot avverkning av skog och brynmiljö, vilket kan påverka 
identifierade arters levnadsmiljöer samt värdet för fåglar. 

Planerad exploateringsåtgärd antas vara en omfattande exploatering som kräver stora 
ytor för större byggnationer. Med denna typ av åtgärd kommer naturvärden i området 
att påverkas. 
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1. Bakgrund 

1.1 Uppdrag och syfte 

Stenungsunds kommun håller på att utarbeta ett detaljplanearbete för bland annat 
Jörlanda-Berg intill E6an och Stora Högamotet (Figur 1). Fastigheten är en del av 
kommunens framtida utvecklingsområde, Spekerödsområdet, i omedelbar anslutning 
till motorvägsmotet. Fastighetens lämplighet för handel och kontor samt småindustri 
har utretts i ett program, som godkändes 2012. Programmet anger användningen 
handel, inklusive livsmedel, kontor och småindustri. Denna rapport kommer att 
utgöra en del av underlaget till planarbetet och MKB. 

 

Figur 1 Planområdet är belägget vid Stora Högamotet intill E6an i Stenungsunds 
kommun 

 
Calluna AB fick under sommaren 2014 uppdraget att genomföra en naturinventeringen 
samt undersöka livsmiljön för mindre hackspett i det avgränsade området enligt 
Figur 2. 

Jörlanda - Berg NVI 2014 
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Figur 2 Inventeringsområdet tillsammans med planområdet vid Jörlanda-Berg. 

 
Syftet med inventeringen är att skapa en överblick och lokalisera värdefulla miljöer och 
förekomsten av skyddsvärda arter inom det avgränsat område. Vad gäller mindre 
hackspett har förutsättningarna för arten undersökts och beskrivits i förehållande till 
de krav som arten ställer på sin livsmiljö. 

1.2 Allmän beskrivning av inventeringsområdet 

Inventeringsområdet ligger i nära anslutning till E6 och Stora Högamotet och utgör, 
förutom planområdet, ytterligare en del sydost om detta (Figur 2). Området består av 
både öppnare och skogsklädda delar. Den öppnare delen består främst av en 
odlingsvall med tillhörande stengärdesgårdar mot norr och öst. På andra sidan denna 
del, mot norr, har det tidigare varit blötare och domineras av vass och annat högt gräs. 
Den skogsklädda delen omfattas främst av lövskog mot väst, syd och norr, där al är ett 
dominerande trädslag. Mot nordost dominerar barrskog, genom främst äldre 
planterade granar och tallar. Spår efter tidigare tomter, samt fortfarande bebodda hus, 
förekommer främst i nordväst. Flera diken finns i området och det största finns i 
nordväst och går i ungefärlig nordsydlig riktning. Med anledning av utdikningen har 
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området avvattnats, vilket har gjort att den naturliga hydrologiska störningen har 
minskat. 

1.3 Skyddsvärda områden i närheten 

Det närmsta naturreservatet ligger ca 1,5 km västerut och är Stenungsundskusten och 
omfattar framförallt vattenområdet från Stenungsund och söderut. Här har de grunda 
marina bottnarna stor betydelse för växt- och djurliv. De utgör lek- och 
uppväxtområden liksom näringsplats för ett stort antal fiskarter och under våren och 
hösten utgör grundområdena, med anslutande strandängar, viktiga rastplatser för 
flyttande vadare och sjöfågelarter. Nordost om inventeringsområdet (Figur 3) ligger ett 
område som har klassats i ädellövskogsinventeringen (Wedel 1989). 

 

Figur 3 Planområdet med inventeringsområdet samt tidigare identifierade områden. 

Jörlanda - Berg NVI 2014 

 
Meter 

Teckenförklaring 

 

Riksintresse Naturvård 

 
Nyckelbiotop, Skogsstyrelsen 

Sumpskog,  Skogsstyrelsen 

Lövskogsinventeringen,  LST 
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Detta område har klass 3 och beskrivs med dominans av klen till medelgrov al med 
enstaka inslag av gran i söder och i den norra delen dominerar medelgrov till grov ek 
med enstaka inslag av lönn och fågelbär. Överlappande inventeringsområdet, men 
utanför planområdet, finns ett område med riksintresse för naturvård, nämligen 
Svartedalen och Anråseån (Figur 3). Detta stora område är ett utpräglat höjdområde 
som till allra största delen är bevuxet med barrskog (Länsstyrelsen 2014a). 
Överlappande både planområdet och inventeringsområdet finns en sumpskog 
utpekad av Skogsstyrelsen (Figur 3), och inom denna ligger en nyckelbiotop (objekt-id 
57215). Den sistnämnda ligger utanför planområdet. 

 

2. Metod 

I arbetet med att kartlägga detta område har vi använt oss av den standardiserade 
metoden Naturvärdesinventering, nivå fält medel (SS 199000:2014). 

Här anges metoden i korthet. För fördjupning kring metoden hänvisas till Svensk standard (SS 
199000:2014). 

 

1. NVI 
2.1 Al lm ä n t  om  n a t u r v ä r d e s i n v e n t e r i n g a r   

Naturvärdesinventering (NVI) innebär identifiering av geografiska områden av 
betydelse för den biologiska mångfalden. Dessa avgränsas och beskrivs som 
naturvärdesobjekt. Naturvärdet, det vill säga naturvärdesobjektens betydelse för den 
biologiska mångfalden, bedöms enligt en skala i olika naturvärdesklasser. I de fall 
landskapets betydelse för biologisk mångfald uppenbart är större än de ingående 
naturvärdesobjektens betydelse, avgränsas och beskrivs även landskapsobjekt. 

En NVI enligt Svensk standard (SS 199000:2014) kan beställas och utföras på olika 
nivåer och detaljeringsgrader. Denna NVI är utförd på nivå fält medel, vilket innebär 
att inventeringen identifierar och avgränsar naturvärdesobjekt ned till en yta av 0,1 ha, 
alternativt linjeformade objekt med en längd på 50 meter eller mer, och en bredd på 0,5 
meter eller mer. 

En naturvärdesbedömning ska göras utifrån två kriterier: 

1. ekologiska förutsättningar för biologisk mångfald samt biotoper som är 
hotade eller sällsynta, 

2. förekomst av naturvårdsarter eller artdiversitet. 

Med naturvårdsarter avses: 

• Skyddade arter (d.v.s. arter som omfattas av Artskyddsförordningen, föreslås 
av Naturvårdsverket och beslutas av Sveriges Riksdag). 

• Typiska arter (beslutas av EU-kommissionen). 

• Rödlistade arter (utarbetas av ArtDatabanken). 
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• Signalarter (dels de som Skogsstyrelsen utarbetat för skog, men även arter 

som indikerar biologisk mångfald i andra biotopgrupper än skog). 

Utöver ovanstående kan även egna naturvårdsarter användas, men då ska detta 
motiveras. För artgruppen fåglar har vi angett arter som naturvårdsarter om de har en 
trend med femtioprocentig minskning under perioden 1975-2005 i Sverige, när de 
kunnat knytas till en biotop eller ett landskap (Naturvårdsverket 2009). 

Artkriteriet kan också värderas utifrån områdets artdiversitet. Artdiversitet bedöms 
utifrån stickprov eller bedömning vid fältbesök. Här handlar det ofta om områden som 
har lokal betydelse, som är artrikare än marken i det omgivande landskapet. 

2.2 I n v e n t e r i n g s p e r i o d   och  p r e l i m in ä r  b e d ö m n in g   

För terrestra biotoper gäller att fältinventering ska utföras under perioden 1 april – 
31 oktober i södra Sverige. För marina och limniska biotoper gäller att fältinventering 
ska utföras då det är isfritt och huvuddelen av naturvårdsarterna kan identifieras. 
Denna inventering har utförts den 9 juni, vilket är enligt metoden. Om 
naturvärdesbedömningen av någon anledning inte kan ge ett säkert resultat ska det 
anges att bedömningen är preliminär. 

2.3 N a t u r v ä r d e s k l a s s e r   

Ett geografiskt områdes betydelse för biologisk mångfald ska bedömas i 
naturvärdesklasser. 

Visst naturvärde 

Till denna naturvärdesklass förs områden som 

• har vissa förekomster av naturvårdsarter, 

• har hög artrikedom, 

• har vissa ekologiska förutsättningar, 

och är av betydelse för variation av biotoper på lokal nivå (med lokal nivå avses 
inventeringsområdet och det omgivande landskapet). 

Enligt standarden ska inte områden med visst naturvärde avgränsas i nivån ”fält medel” och 
denna klass förekommer därmed inte i denna utredning. 

Påtagligt naturvärde 

Till denna naturvärdesklass förs områden som: 

• har förutsättningar för att upprätthålla en kontinuerlig ekologisk 
funktion som livsmiljö för naturvårdsarter (för djurarter som utnyttjar 
stora landskapsområden avses endast tydligt avgränsningsbara biotoper 
eller platser som arten är särskilt knuten till), 

• har hög artrikedom och vissa ekologiska förutsättningar, 

• utgörs av Natura 2000-naturtyper (oavsett om området ligger i eller 
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utanför ett Natura 2000-område), men som inte uppfyller kriterier för 
högt naturvärde. 

Högt naturvärde 

Till denna naturvärdesklass förs områden som 

• har kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för flera 
naturvårdsarter eller enstaka rödlistade arter, 

• har hög artrikedom och antingen goda ekologiska förutsättningar eller 
utgörs av Natura 2000-naturtyp, 

men som inte uppfyller kriterier för högsta naturvärde. 

Högsta naturvärde 

Härtill förs alla geografiska områden som har kontinuerlig ekologisk funktion som 
livsmiljö för ett stort antal naturvårdsarter, eller flera rödlistade arter, eller enstaka 
hotad art. Förekomst av arter och ekologiska förutsättningar kan inte bli avsevärt 
bättre med svenska förhållanden som referens. 

Lågt naturvärde 

Geografiska områden som i sitt nuvarande tillstånd inte eller endast i ringa omfattning 
bidrar till biologisk mångfald benämns som områden med lågt naturvärde. Dessa 
områden räknas inte som naturvärdesobjekt och ska inte tilldelas någon 
naturvärdesklass. 

 

2. Skyddsvärda arter och mindre  hackspett 

Under förarbetet studerades utdrag från en internationell databas för artobservationer. 
Detta gav bakgrundsinformation inför fältarbetet där inventeringsområdet 
genomströvades för att identifiera miljöer för mindre hackspett. Området besöktes den 
9 juni och de miljöer som identifierades har översiktligt avgränsats och beskrivits. 
Någon regelrätt fågelinventering av mindre hackspett har inte genomförts. 
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3. Resultat 

3.1 NVI 

Tre områden har klassats med hjälp av metodiken i avsnitt 2. Övrig yta anses inte 
uppnå den lägsta klassen för en inventering med denna nivå och detaljeringsgrad, 
nämligen ”påtagligt naturvärde”. Ett av de tre områdena har klassats till ”Högt 
naturvärde” och övriga två till ”Påtagligt naturvärde”. Området med högt naturvärde 
ligger utanför planområdet. Det förekommer inga områden som har klassats till 
”Högsta naturvärde”. Det område som bör ha högst prioritet för bevarande i vidare 
arbete är området med ”Högt naturvärde” och sedan områden med ”Påtagligt 
naturvärde”. Objekt med ”Påtagligt naturvärde” kan vara möjliga att göra intrång i 
om stor hänsyn visas. Resultatet för NVIn redovisas i Figur 4 och tabell 1 samt i en 
högupplöst karta i bilaga 1. Mer detaljerad information om de klassade områdena 
finns i bilaga 2. Samtliga klassade områden består av lövskogar. Områdena har 
naturvärden knutna till död ved med variation i bland annat nerbrytning och 
dimension, äldre och grövre lövträd, samt ett värde för fåglar och kryptogamer 
med värdeelement som till exempel hasselbuketter, bohål, blöt och översilat mark 
samt alsocklar. Största delen av den klassade ytan har tidigare utpekats av 
Skogsstyrelsen som sumpskog och nyckelbiotop. 

 
Tabell 1 Beskrivning av de tre områdena som klassade enligt standarden för naturvärdesinventering (SS 
199000:2014). 

 

Område Klass Naturtyp Naturvärden 

1 Klass 2 ”Högt 
naturvärde” 

Sumpskog Rikligt med död ved, hög 
luftfuktighet, värdefull 
kryptogam- och fågelbiotop, 
äldre lövträd. 

2 Klass 3 ”Påtagligt 
naturvärde” 

Lövskog Skoglig kontinuitet, äldre 
lövträd, död ved, värde för 
fåglar. 

3 Klass 3 ”Påtagligt 
naturvärde” 

Lövskog Död ved, bohål i lövträden, 
vissa äldre lövträd, värde för 
fåglar. 
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Figur 4 Resultatet av NVIn med de tre klassade områdena och deras geografiska placering. 

Jörlanda - Berg NVI 2014 
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3.2 Skyddsvärda arter 

I bilaga 3 finns en artlista som inkluderar arter som är funna i närområdet vid denna 
utredning och enligt tidigare rapporterade observationer. 
Studier av underlagsmaterial (Artdatabanken 2014) visade att rödlistade arter har 
observerats i närheten av inventeringsområdet. Vid Smundstorp söder om 
inventeringsområdet har sexfläckig bastardssvärmare och slåttergubbe observerats. 
De närmsta noterade ”fågellokalerna” enligt den nationella databasen avsedd för 
artrapportering (Artportalen 2014), finns vid Stora Högamotet och Spekeröd rastplats. 
Vid dessa platser har fler observationer av fåglar gjorts sedan 2000 och två arter är 
rödlistade, nämligen sånglärka och blå kärrhök. Den sistnämnda sågs så sent som i 
början på juni 2014. 

Två signalarter har tidigare observerats inom inventeringsområdet, nämligen missne 
och stubbspretmossa. Dessa signalerar naturvärden i fuktiga miljöer med hög 
luftfuktighet och har båda observerats i nyckelbiotopen (objekt-id 57215). 

Vid denna inventering identifierades en fridlyst art, nämligen revlummer (figur 5 
nedan). Revlummer förekommer sparsamt. Alla lummerväxter är fridlysta enligt § 9 i 
artskyddsförordningen och det är förbjudet att ”gräva eller dra upp exemplar av 
växterna med rötterna, och plocka eller på annat sätt samla in exemplar av växter för 
försäljning eller andra kommersiella ändamål” (Artskyddsförordningen 2007). 
Länsstyrelsen får i enskilda fall ge dispens från 9 § artskyddsförordningen om det inte 
finns någon annan lämplig lösning och dispensen inte försvårar upprätthållandet av en 
gynnsam bevarandestatus. 

Vanlig groda har kunnat konstateras i de båda klassade områdena 1 och 2. Samtliga 
svenska groddjursarter är fridlysta enligt artskyddsförordningen 6 § och arten har 
enligt art- och habitatdirektivet ett sådant unionsintresse att insamling i naturen och 
exploatering kan bli föremål för särskilda förvaltningsåtgärder. 

Åtta signalarter har observerats inom inventeringsområdet, varav fem är mossor, två 
kärlväxter och en lav. Dessa förekommer spridda men sparsamt i inventeringsområdet 
och främst inom den klassade nyckelbiotopen (objekt-id 57215). Arterna har ett lågt till 
högt signalvärde och signalerar främst slutna skogsmiljöer med lång skoglig 
kontinuitet, hög luftfuktighet samt kontinuitet i markbeskuggning (Nitare 2010). 

3.3 Mindre hackspett 

Området vid Jörlanda-Berg anses som en lämplig livsmiljö för mindre hackspett. 
Däremot kan denna utredning inte bekräfta att arten häckar i området. Någon regelrätt 
fågelinventering av mindre hackspett har inte genomförts. Det främsta området (1 i 
figur 5) ligger i inventeringsområdets östra del och har tidigare klassats vid 
nyckelbiotopsinventeringen. Här finns en alsumpskog med rikligt med död ved och 
därmed goda födotillgånger samt häckningsmöjligheter. Detta område ligger utanför 
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planområdet. Runt om detta område ligger en större sammanhängande lövskog (2 i 
figur 5), som har förutsättningar för mindre hackspett. 

 

Figur 5 Område 1 och 2 visar ytor med förutsättningar för mindre hackspett. 
 

De två områdena som beskrivs ovan utgör tillsammans ett större sammanhängande 
lövskogsområde (7,2 ha), vilket är en förutsättning för att mindre hackspett ska kunna 
finnas och eventuellt häcka. För att häcka framgångsrikt behöver ett hackspettspar 
cirka 40 ha äldre lövdominerad skog inom ett område på upp till 200 ha. Vidare krävs 
döda lövträd, men boträd är sannolikt sällan en begränsande faktor. I stället tycks 
födotillgången under senvinter och vår vara en begränsande faktor. 

Tidigare artobservationer visar att mindre hackspett inte tidigare har observerats i 
området. Det finns däremot observationer från Slingan, Jörlanda, Lilla Anrås, 

Jörlanda - Berg NVI 2014 

 

 

 
Planområde 

Inventeringsområde 

 
0     20    40 80 120 160 
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Skönhammars-vägen och Toröds friluftsområde. Tidpunkter för observationerna 
varierar och den senaste är från år 2013. 

 

4. Slutsatser 
Planerad exploateringsåtgärd för området gäller handel och kontor samt småindustri. 
Detta antas vara en omfattande exploatering som kräver stora ytor för större 
byggnationer. Med denna typ av åtgärd kommer naturvärden i området att påverkas. I 
planområdet har områden med påtagligt naturvärde identifierats och klassats och i 
dess närhet finns även ett område med högt naturvärde. Objekt med ”Påtagligt 
naturvärde” kan vara möjliga att göra intrång i om stor hänsyn visas. 

Vidare finns ett antal skyddsvärda arter rapporterade från området, vilket kräver 
särskild hänsyn. 

Området är känsligt mot ytterligare reglering av hydrologin. Eftersom flera diken har 
grävts i området har troligen den tidigare fuktigheten i marken varit avsevärt högre. 
Denna dikning har troligen haft störst effekt på det område som identifierades som 
område med påtagligt naturvärde (2 i figur 4) och som överlappar med Skogsstyrelsens 
utpekade sumpskog (figur 4). Vidare är området känsligt mot avverkning av skog och 
brynmiljö, vilket kan påverka identifierade arters levnadsmiljöer samt värdet för fåglar. 
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Bilaga 1. Resultat - NVI 
Följande områden har klassats inom NVIn. Ej markerade ytor inom 
inventeringsområdet har inventerats, men bedöms idag inte uppnå ”Påtagligt 
naturvärde”, enligt metodiken för NVI. 
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Bilaga 2. Naturmiljökatalog för   NVI 
Nedan följer beskrivningar och naturvärden för samtliga klassade områden enligt 
tabell 1. 

1. Sumpskog Klass 2 “Högt naturvärde” 
 

Naturvärde  
 
Området har ett påtagligt art- och biotopsvärde. Området har en omfattande slutenhet 
och uppvisar därigenom en längre skoglig kontinuitet. Vidare förekommer äldre 
lövträd av al med socklar, vilket också indikerar skoglig kontinuitet. Självföryngringen 
och den blöta och fuktiga marken skapar död ved som förekommer rikligt. Död ved 
består av både stående högstubbar och lågor i olika dimensioner och nerbrytningsgrad. 
Den höga luftfuktighet ger goda förutsättningar för kryptogamer och signalarterna 
ormbär, missne, krusig ulota, skuggsprötmossa, stubbspretmossa och glansfläck 
identifierades i området. Vidare sågs flera individer av vanlig groda. Området har 
goda förutsättningar för många fågelarter och flera sångare hördes, bland annat 
ärtsångare, lövsångare, härmsångare och grönsångare. Vidare finns bohål efter 
hackspettar spridda i området. 

 

Beskrivning  
 
Området ligger utanför planområdet mot sydost. Största delen av området är sedan 
tidigare klassat som ”nyckelbiotop” av Skogsstyrelsen, med objekt-id 57215. Ytan är tät 
av vegetation som huvudsakligen består av olikåldrig al med flera äldre träd med 
socklar. Buskskiktet är utbrett med brakved, ungt löv och sparsamt med hassel. 
Fältskiktet är av lågörttyp, med bland annat skogsyra, skogssnäva, skogsviol, rödblära 
och liljekonvalj. Bottenskiktet är fuktigt till blött och domineras av markmossor som 
husmossor, palmmossa och rotsvans. Vattensamlingar finns spridda i området. 
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2. Lövskog Klass 3 “påtagligt naturvärde” 
 

Naturvärde  
 
Området har ett visst artvärde och påtagligt biotopsvärde. Området har en varierad 
slutenhet och på sina håll syns den skogliga kontinuiteten. Det förekommer äldre 
lövträd av al med socklar, som med den pågående självföryngringen skapar död ved. 
Den döda veden förekommer påtagligt och består av både stående högstubbar och 
lågor i olika dimensioner och nedbrytninggrad. Det förekommer bohål spridda i 
området och signalarterna västlig hakmossa, krusig ulota och långflikmossa 
identifierades i området. Vidare sågs vanlig groda vid ett tillfälle. Området har goda 
förutsättningar för flera fågelarter. 

 
 

 
Beskrivning  

 
Området ligger överlappande planområdets gräns. Troligen har området tidigare varit 
betydligt fuktigare. Al är det dominerade trädslaget och på sina håll finns bland annat 
björk, ek och asp. Ett utbrett buskskikt består av hassel där större buskar finns spridda 
i området. Fältskiktet är av lågörttyp med bland annat skogsnäva, skogssyra, skogsviol 
och liljekonvalj. Det friska bottenskiktet domineras av markmossor, som husmossor, 
palmmossa och rotsvans. Området har troligen varit betydligt blötare i markskiktet, 
men med nuvarande dikning avvattnas området förmodligen snabbare. Det 
förekommer diken, främst ut mot öppnare mark. 
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3. Lövskog Klass 3 “påtagligt naturvärde” 
 

Naturvärde  
 
Området har ett visst art- och biotopvärde. Biotopvärdet är kopplat till områdets 
självföryngring som skapar påtagligt med död ved. Den döda veden är främst av 
klenare dimension och är både stående och liggande. På sina håll finns bohål i 
lövträden och vissa äldre alar har socklar. Området har ett rikt fågelliv med flera 
sångare. I området finns signalarterna krusig ulota, västlig hakmossa och den fridlysta 
revlummern finns spridd i området. 

 

 
Beskrivning  

 
Området ligger inom planområdet och består av en blandlövskog. Diken finns i 
området och stengärdesgårdar finns mot syd. Trädskiktet består av olika arter av 
lövträd, främst al, men även björk och asp, samt enstaka äldre ekar. Åldern på 
trädskiktet varierar, vilket ger en sluten skiktning. I buskskiktet förekommer hassel och 
brakved och i fältskiktet finns bland annat skogsnäva, örnbräcken, hultbräcken och 
skogssyra. Det friska bottenskiktet domineras av markmossor som stjärnmossor, 
palmmossa, husmossor och rotsvans. 
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Bilaga 3. Artlista 
Se separat bilaga. Artlistan omfattar både tidigare observerade arter och arter som 
påträffades i denna utredningen. 
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m.fl. 

           

Sexfläckig 
bastardsvärmare 

Zygaena filipendulae 

 
x 

        
Nära hotad (NT) 

  
x 

            
Fåglar            

 
Blå kärrhök 

Circus cyaneus 

 
x 
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  Nära hotad (NT), Aapamyrar 
(7310), Högmossar (7110), 

Skadade högmossar (7120), 
Fågeldirektivet, bilaga 1 

  
x 

Sånglärka 
Alauda arvensis x     x   Nära hotad (NT)  x 

            
Groddjur            

Vanlig groda 
Rana temporaria 

    x  x  Fridlyst enligt 6 § i hela landet x  

            
Kärlväxter            

 
Lummer 

Lycopodiaceae 

       
 

x 

 Samtliga arter av släktet 
Lycopodium är fridlysta enligt 8 § 
i Blekinge län och samtliga arter 

av familjen Lycopodiaceae är 
fridlysta enligt 9 § i hela landet 
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Sammanfattning 

Calluna AB har fått i uppdrag att utföra en översiktlig inventering av förekomsten av och 
förutsättningarna för groddjur i området Jörlanda-Berg i Stenungsunds kommun. Detta i 
samband med en ny detaljplan för byggnation av handel, kontor och småindustri. 

Området är på ca 10 ha och gränsar i sydost till ett område av riksintresse för naturvård, med 
en nyckelbiotop med alsumpskog i nära anslutning till inventeringsområdet. Alsumpskogen 
fortsätter in i inventeringsområdet där den förekommer som sumpskog enligt 
Skogsstyrelsen. 

Inga fynd av groddjur finns registrerade från området sedan tidigare. Vid 
inventeringstillfället fann man 2 exemplar av vanlig groda (Rana temporaria). Alsumpskogen 
med närliggande lövskog bedömdes vara värdefull som födosöks- och övervintringsområde. 
Även ett bäckområde i den norra delen bedöms vara värdefullt, trots att inga fynd gjordes 
där. Vid samtal med person som ofta vistades i närområdet framkom det även att huggorm 
(Vipera berus) observerats i området. 

Groddjur är generellt känsliga för förändringar i landskapet, vilket inkluderar även vanlig 
groda. Kunskapen kring populationsstorlek och status hos vanlig groda behöver även bli 
bättre. Samtliga groddjursarter är fridlysta enligt artskyddsförordningen 2007:845 6§. 
Skyddet gäller inte deras livsmiljöer. En planerad åtgärd som riskerar att påverka 
groddjuren på ett sätt som är förbjudet enligt 6 § kräver dock dispens enligt 
artskyddsförordningen 15 §. För att få dispensen krävs att det inte finns någon annan 
lämplig lösning samt att dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam 
bevarandestatus hos arten lokalt och nationellt. I en del fall kan livsmiljön omfattas av 
generellt biotopskydd. 

Vanlig groda är känslig för habitatförlust samt förändringar av livsmiljöns hydrologi. För att 
bevara vanlig groda i området bör man låta sumpskogsområdet med den låglänta lövskogen 
samt bäckområdet få vara orörda. Djuren kan då vandra obehindrat och potentiella 
övervintringsområden påverkas inte. Det blir heller ingen habitatförlust. 
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1 Inledning 

1.1 Syfte 
Calluna AB har fått i uppdrag att utföra en översiktlig inventering av grodor samt se på 
förutsättningarna för groddjur i området Jörlanda-Berg i Stenungsunds kommun. Detta inför 
planarbetet för byggnation av handel, kontor och småindustri. Utifrån inventeringsresultatet 
har en bedömning gjorts av områdets status som groddjursbiotop samt möjlig påverkan inför 
det planerade exploateringsprojektet. 

 
1.2 Bakgrund 
Det undersökta området Jörlanda-Berg ligger intill Stora Högamotet öster om E6 och söder 
om väg 650 i Stenungsunds kommun (karta 1). Det är ca 10 ha stort. I öster gränsar området 
till ett område av riksintresse för naturvård, Svartedalen med Anråse å (NRO 14 121). I 
anslutning till Anråse å finns en alsumpskog, som är utmärkt som nyckelbiotop av 
Skogsstyrelsen. Alsumpskogen fortsätter in i planområdet. I den nordvästra delen finns ett 
antal bostadshus. 

 
 

Figur 1. En mindre vattenansamling i den södra delen av inventeringsområdet. 
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Karta 1. Översikt inventeringsområdet. 
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2 Metod 
Utdrag gjordes från ArtDatabanken över tidigare fynd av groddjur i området. Området 
inventerades dagtid under våren 2014 (15:e april) genom att studera befintliga småvatten och 
eventuella värdefulla livsmiljöer på fast mark. Miljöer och strukturer som kan utgöra 
lämpliga habitat för grodor noterades. Fynd av sådana, liksom fynd av grodor noterades i 
handdator. 

 
3 Resultat 

3.1 Områdesbeskrivning 
Den södra delen av planområdet består av en öppen yta tätt bevuxen med vass. Norr om 
denna finns alsumpskogen och i anslutning till den ett lövskogsområde (figur 2). Området 
visar tecken på att tidigare ha varit öppet med flera hasselbuskar och enstaka mycket grova 
ekar. Det finns rikligt med död ved och småhåligheter under kullfallna träd och stenar i 
området. Jordmånen är lucker och täckt med löv. Fuktigare partier varvas med små dammar 
med öppen vattenyta på en till ett par meter. Denna del av området är delvis solbelyst och 
gulsippor och vitsippor växer tätt. 

Den norra delen av planområdet är mer kuperad och här dominerar gran (figur 3). I den 
västra delen finns bostadshus och tomtmark. 

 

 
Figur 2. Alsumpskogen med närliggande hassel- och lövträddungar. Jordmånen är lucker. 
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Figur 3. I den norra delen är området mer kuperat och gran börjar att bli ett mer dominerande trädslag. 

 
3.2 Fynd i området med närliggande omgivning 

3.2.1 Tidigare fynd 

Vid en sökning i Artportalen fanns det geografiskt närmaste inrapporterade fyndet av 
groddjur (större vattensalamander) vid Valsjön, Stora Höga, ett par kilometer från 
planområdet. (ArtDatabanken och Naturvårdsverket 2014). 

Enligt utdrag från ArtDatabanken finns det inga tidigare observationer inrapporterade av 
groddjur i området (ArtDatabanken, 2014). 

Vid inventeringstillfället berättade en person som ofta vistades i närheten av området, att 
man vid flera tillfällen observerat huggorm (Vipera berus). 

3.2.2 Grodor och lämpliga habitat 

Vid inventeringstillfället gjordes fynd av 2 stycken vanlig groda (Rana temporaria) i 
alskogsområdet i den södra delen av planområdet (karta 2). 

Ett jordprov togs i delen strax norr om alsumpskogen, för att bedöma lämplighet som 
grodhabitat. Jordmånen är lucker och det finns rikligt med död ved och markhåligheter 
under rötter och stenar i området. Området är ljust och det domineras av lövträd. Denna del 
av området i kombination med alsumpskogens fuktiga till mer öppna smådammar, bedöms 
som värdefullt för grodor (figur 4). Åkergroda hittades inte i inventeringsområdet, lokalen 
bedöms dock ändå ha rätt förutsättningar för att arten ska trivas i området och individer som 
finns utanför planområdet kan vandra mellan de två områdena. 
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Figur 4. Alsumpskogen och närliggande lövskogsområde bedöms vara av värde för grodor. 

 
Två dammar finns även i den nordöstra delen av området. Kring dessa växte barrträd och 
sly (figur 5). Ett dike omgärdat av lövträd och sly finns i den norra delen av området (karta 
2). Inga fynd av grodor gjordes här, men diket bedöms ändå kunna vara värdefullt för 
grodor, då marken runt om är lövträdsbevuxen och relativt ljus. 

 
Figur 5. Den norra delen av området med en skymt av en av dammarna till höger på bilden. 
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Karta 2. Resultat av inventeringen i Jörlanda-Berg. 
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4 Groddjurens situation 
Alla groddjursarter i Sverige har drabbats hårt av det senaste århundradets drastiska 
förändringar av landskapet, främst den omfattande dräneringen och torrläggningen av 
våtmarker och vattensamlingar. Även jordbrukets rationaliseringar, användandet av 
konstgödsel och biocider har påverkat dem negativt. Flera av de svenska arterna är idag 
ovanliga och hotade. 

Samtliga svenska groddjursarter är fridlysta enligt artskyddsförordningen 2007:845 6 §. Det 
innebär att det är förbjudet att döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in vilt levande 
exemplar och förbjudet att ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon. En planerad åtgärd 
som riskerar att påverka groddjuren på ett sätt som är förbjudet enligt 6 § kräver dispens 
enligt artskyddsförordningen 15 §. För att få dispensen krävs att det inte finns någon annan 
lämplig lösning samt att dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam 
bevarandestatus hos arten lokalt och nationellt (Naturvårdsverket 2010). 

Grodornas livsmiljö är inte skyddad av 6§ artskyddsförordningen. Dock skyddas miljöer där 
grodorna finns som diken i jordbrukslandskapet och öppna vattensamlingar (maximalt 1ha 
stora), av det generella biotopskyddet enligt 7 kapitlet 11 § i miljöbalken. För åtgärder som 
kan skada en sådan biotop krävs dispens (Naturvårdsverket 2010). 

Vanlig groda som hittades i området är inte rödlistad eller bland de mest ovanliga arterna i 
landet, men på grund av groddjurens generella känslighet i dagens landskap, samt gällande 
lagstiftning, ska de visas stor hänsyn. Kunskapen kring populationsstorlek samt statusen är 
dessutom dålig. 

 
5 Bedömningar och rekommendationer 

5.1 Befintliga värden 

5.1.1 Populationsstorlek 

Det är mycket svårt att uppskatta populationsstorleken av områdets grodor utifrån resultatet 
av fältbesöket. Vi vet heller ingenting om några närliggande populationer i området. 

5.1.2 Livsmiljöer 

Groddjuren vistas i dammar under lekperioden på våren och som yngel till dess att de är 
färdigutvecklade. Under resterande delar av året använder grodorna närliggande 
landmiljöer för att leta efter mat och söka vila. Under vintern övervintrar de på olika ställen i 
marken, under stenar och död ved eller gamla gnagargångar. 

Den närliggande lövskogen med hassel utgör en god livsmiljö för groddjur och sannolikt 
även för andra organismer. Även bäckområdet i den norra delen av området bedöms kunna 
vara värdefullt för groddjur. Groddjuren använder förmodligen de olika miljöerna vid olika 
tider på dygnet och året, beroende på väderlek och tillgång på föda. Grodorna rör sig 
säkerligen mellan närliggande område av riksintresse för naturvård samt 
inventeringsområdet. 

5.1.3 Socialt värde 

Det bör även nämnas att groddjur ofta uppfattas som ett positivt och spännande inslag i 
närnaturen kring exploateringsprojekt; groddjuren kan till och med bli en tillgång. 
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5.2 Grodors livsmiljö och eventuell påverkan 
Detaljplanen täcker in sumpskogsområdet i inventeringsområdet. Vanlig groda påverkas 
negativt av habitatförlust samt rörelsemönster mellan lekområden och exempelvis 
övervintringsområden. En förlust av habitat påverkar även populationsstorleken hos arten 
(naturvårdsverket 2010). 

Sumpskogområden samt bäckmiljöer kan påverkas av förändringar i vattenflöde samt 
vattenkvalitet vid exploateringar. En sådan förändring påverkar grodorna negativt. 

 
5.3 Möjliga anpassningar av projektet 

5.3.1 Spara sumpskog 

För att skydda groddjuren i området bör man låta sumpskogsområdet samt den låglänta 
lövskogen bevaras orörd. Djuren kan då vandra obehindrat över hela sumpskogsområdet 
och kan användas under hela året, vilket ger en minimerad påverkan på populationen. 

5.3.2 Minimera påverkan på vattnet 

Projektets aktiviteter bör planeras och utföras så att sumpskogens funktion som livsmiljö för 
groddjur inte försämras både vad gäller vattenflöde samt kvalitet på vattnet. Samma sak 
gäller bäckområdet. 
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Sammanfattning 
Jakobi Sustainability AB har fått i uppdrag av Stenungsunds kommun att utföra en 
grodinventering i samband med utredningsarbetet för ett handelsområde som planeras vid 
Jörlanda-Berg, parallellt med E6 söder om Stenungsund i Stenungsund kommun, Västra 
Götalands län. Inventeringen inriktades särskilt på vanlig groda Rana temporaria och åkergroda 
Rana arvalis. Fältinventering utfördes den 18 april och 7 maj 2018.  

Vuxna grodor, och yngel av vanlig groda hittades i området. Däremot gjordes inga fynd av 
åkergroda. Inga andra fynd av övriga groddjur gjordes heller inom området. Riktad inventering 
av salamandrar har inte skett. 
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 Inledning 

1.1. Uppdrag och syfte 
Jakobi Sustainability AB har fått i uppdrag av Stenungsunds kommun att utföra en 
grodinventering i samband med utredningsarbetet för ett handelsområde som planeras På 
fastigheten Jörlanda berg 1:66 m fl., parallellt med E6 söder om Stenungsund i Stenungsund 
kommun, Västra Götalands län. Rapporten är en del av underlaget till en miljöbeskrivning som 
upprättas i samband med vägplan för det planerade handelsområdet. Området ligger cirka 45 km 
norr om Göteborg och 5 km syd om Stenungsund.  

Syftet med inventeringen var att lokalisera förekomster av vanlig groda Rana temporia och 
åkergroda Rana arvalis.  
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1.2. Avgränsning av inventeringsområdet  
Inventeringsområdet omfattar dikena och dammar öster om E6. Alsumpskog med högt 
naturvärde omger dammar i området. Anlagda vattenhål finns i området i anslutning till 
åkermark. Diken finns i området utmed en gammal åker. Dikena är kantade av klibbal och är 
rikligt skuggade.  

 

 

Figur 1. Översiktskarta över området Jörlanda-berg – Spekeröd med inventeringsområde och naturvärdesobjekt 
(NVI 2014) 
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 Metod 
Dikena och de två dammarna inventerades noggrant genom att observatören gick längs med 
dikena och dammarna för att spana efter rom och groddjur. Även spel efter groddjur 
efterlyssnades. Inventeringen utfördes enligt Naturvårdsverkets vägledning för 
miljöövervakning av groddjur (Naturvårdsverket 2010). 

Fältinventering skedde på förmiddagen den 18 april 2018 av biolog Magnus Lundström och 7 
maj 2017 av biolog Mathias Molau. Vädret den 7 maj var vädret soligt och temperaturen 17 
grader. Det hade varit plusgrader natten innan. 

2.1  Resultat 
Fynd av yngel från vanlig groda och två adulta individer av vanlig groda gjordes den 7 maj vid 
dammar markerade i karta 1. I de diken som kantar åkermarken gjordes inga fynd av groddjur.  
Under naturvärdesinventeringen i september 2016 gjorde flera fynd av unga grodor av vanlig 
groda (Jakobi Sustainability 2016). 

  

Figur 2. Alsumpskog med lucker mark Figur 3. Anlagt vattenhål i anslutning till åkermark 
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Figur 4. Karta över NVI i området Jörlanda-Berg. Svart område indikerar fynd av adult vanlig groda (Rana 
temporaria). Blått område indikerar fynd av yngel av samma art. 

  

Vanlig groda 
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 Slutsats 
Dammar i området används som reproduktionsområde för vanlig groda. Diken längs 
åkerkanterna är skuggade och utgör inte en optimal plats för groddjur att reproducera sig, men 
används som spridningskorridorer mellan lämpliga vattensamlingar för vanlig groda (Rana 
temporaria). Inga fynd av åkergroda gjordes men det kan inte helt uteslutas att arten inte 
förekommer i området då miljön är lämplig för arten (Artdatabanken 2017). 

 

Figur 5: Yngel av vanlig groda, norra dammen. 
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Sammanfattning 
Jakobi Sustainability AB har fått i uppdrag att inventera vedsvampar och mossor i ett 
skogsområde i Jörlanda -Berg, Stenungsunds kommun i det område som är utpekat som 
sumpskog och nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. 

Totalt identifierades cirka 20 olika arter mossor inom inventeringsområdet och ett 30-tal 
vedsvampar. De flesta påträffade mossarter är mycket allmänna i Sverige och fanns utbredda i 
hela inventeringsområdet. När det gäller vedsvampar är de flesta arter knutna till ett eller flera 
specifika trädslag. Då klibbal är det trädslag som är vanligast och mest spridd i området är det 
föga förvånande att de var alticka som var områdets i särklass vanligaste vedsvamp. Arten växer 
på många träd och torrträd spritt över hela området. De övriga vedsvamparna har en mer 
begränsad utbredning och de flesta noterades på några få olika växtplatser.  

Bland naturvårdsintressanta arter kan konstateras att inga rödlistade mossor eller vedsvampar 
påträffades. Däremot noterades följande signalarter bland mossor: skuggsprötmossa, 
krushättemossa, västlig hakmossa, långflikmossa, vågig sidenmossa och stubbspretmossa samt 
kantarellmussling bland vedsvamparna. 

Det är värt att påpeka att ett fältbesök under en säsong inte är tillräckligt för att utreda 
vedsvampfloran i sin helhet. En del arter sätter inte fruktkroppar varje år och vissa arters 
fruktkroppar är bara framme en begränsad tid. Detta innebär m a o att det kan finnas ett flertal 
vedsvampar som ”missats” i sammanställningen. De begränsade antalet signalarter är dock en 
indikation på att det i området inte torde finnas speciellt goda förutsättningar för mer sällsynta 
arter beroende av lång kontinuitet av gamla träd eller död ved.  
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1. Bakgrund 

1.1  Uppdrag och syfte 
Jakobi Sustainability AB har fått i uppdrag att inventera vedsvampar och mossor i Jörlanda -
Berg, Stenungsunds kommun i det område som är utpekat som sumpskog och nyckelbiotop 
(Figur 1 & Bild 1.) av Skogsstyrelsen, se (Skogens pärlor, 2017).  

Syftet med inventeringen är att kartlägga vilka arter som förekommer i sumpskogen, vilka 
naturvårdsarter’ som finns och i vilken omfattning de förekommer och att svara på följande 
frågeställningar: Finns det tillräcklig areal, strukturer och funktioner som är viktiga för arten 
inom området? Finns det något specifikt hot mot arten inom området idag? Finns det åtgärder 
som kan gynna artens bevarande i området? 

1.2  Mossor 
Det finns drygt 1 000 olika mossarter i Sverige. De delas in i bladmossor, levermossor och 
vitmossor. Alla mossor är mer eller mindre gröna och saknar rötter. De suger upp näring och 
vatten direkt från luften och nederbörden. De trivs bäst i skuggiga och fuktiga miljöer, på både 
levande och döda trädstammar, stubbar och klippbranter. (Bohusläns museum, 2017) 

1.3   Vedsvampar 
Vedsvampar hör till de viktigaste nedbrytarna av näringsämnen i barrskogarna. Det faktum att 
vedresterna efter ett tag nästan uteslutande består av lignin – ett ämne som är svårt att bryta ned 
– tycks inte påverka artrikedomen av vedsvamp i svenska skogar. En förklaring är att den 
rumsliga komplexiteten, med många sprickor och små hålrum i veden, bidrar till artrikedomen; 
komplexa livsmiljöer brukar vara mer artrika jämfört med mer ensartade miljöer. (Appelqvist, 
2008) 

 

Bild 1. Alsumpskogen i nyckelbiotopen vid Jörlanda- Berg. 

*Arter som indikerar ett naturvärde eller som i sig själv är av särskild betydelse för biologisk 
mångfald.  
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Figur 1. Översikt inventeringsområde. 

 

1.4  Avgränsning 
Inventeringsområde enligt avgränsning i Figur 2. Total area är cirka 8 ha. Inventeringsområdet 
delades upp i sju olika delområden baserat på liknande strukturer och habitat. 
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Figur 2. Inventeringsområde. 

1.5  Allmän beskrivning av området 
Delområde 2–7 utgörs av alsumpskog med kärnvärdena i delområde 4,5 och 6. Nyckelbiotopen 
utgörs av 2,4 och 6 men även delområde 5 uppvisar nyckelbiotopskaraktärer. Område 3 är 
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tidigare betesmark, fuktäng som de senaste 20 åren gått över i sumpskog med alträd. Område 3 
är betydligt torrare än övriga området, träden är yngre och det saknas tecken på lång kontinuitet 
som alsocklar.   

2. Metodik 
Varje delområde har genomsökts noggrant efter mossor och vedsvampar. 

Inventeringen har utförts vid barmark och vid lämpligt väderförhållande. Fritt sök tillämpades 
inom varje delområde. Fokus vid inventeringen var s k naturvårdsarter, dvs signalarter (enligt 
Skogsstyrelsen), rödlistade arter eller andra arter som kan indikera naturvärde. Även om fokus 
var på naturvårdsarter registrerades alla arter som påträffades. När det gäller vedsvampar 
gjordes tolkningen att till vedsvampar inte bara arter knutna till ved utan dit skall även räknas 
svampar växande på t ex bark.  

För varje naturvårdsart bedömdes marktäckningsgrad i 4 klasser 0–25 %, 25 – 50 %, 50–75 % 
och 75–100 %. För arter som växer på substrat uppskattades antalet substrat som 
naturvårdsarten växte på i % av antalet substrat. 

Kartanalyserna har utförts i ArcGIS 10.3 och i koordinatsystemet SWEREF99_TM. 

Inventeringen utfördes den 19–20 september 2017 av Magnus Lundström, Jakobi Sustainability 
och Jan Henriksson, Amalina Natur och miljlökonsult.  19 september deltog även Morgan 
Johansson, Onsala biokonsult som fältassistent. Vid inventeringen användes lupp kite 10 x 18 
mm och kamera Canon 7d I med Sigma 105mm macroobjektiv, Canon 7d mark II med Canon 
100mm 2,8 macroobjektiv och Canon PowerShot G15. 

Utöver de allmännaste arterna samlades små kollekt av övriga arter in för noggrann 
artbestämning med bl a stereolupp i efterhand. 

3. Resultat 

3.1  Mossor 
Totalt identifierades cirka 20 olika arter mossor inom inventeringsområdet. De flesta påträffade 
mossarter är mycket allmänna i Sverige och fanns utbredda i nästan hela inventeringsområdet. 
Delområde 2–6 (delområde 3, enbart norra delen) samt delområde 7 hyser de mesta 
förekomsterna av mossor. Delområde 1 hyser inga anmärkningsvärda förekomster. Likaså gäller 
södra delen av delområde 3. 

Inga rödlistade mossor påträffades under inventeringen. Däremot noterades följande sex 
signalarter*: Skuggsprötmossa, krushättemossa, västlig hakmossa, långflikmossa, vågig 
sidenmossa och stubbspretmossa, se Figur 3 & Tabell 1).  

Krushättemossa 
Signalart som växer på trädstammar. Lågt signalvärde i Västsverige. Krushättemossa växer 
framför allt på bark av lövträd. De vanligaste trädslagen är hassel, rönn, asp och i sydligaste 
Sverige bok. Arten är en karaktärsart på slät lövträdsbark, men den förekommer även på grövre 
bark, t.ex. på asp och ek. Riktigt riklig blir arten i miljöer med hög luftfuktighet som i 
bäckraviner, på nordsluttningar och i lövskog nära sjöar (Artdatabanken, 2017). 

 

*Arter utpekade av Skogsstyrelsen som signalerar ett visst naturvärde. 
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Västl ig hakmossa 
Signalart som växer på trädstammar. Lågt signalvärde i Västsverige. Arten växer på marken, 
stenblock och klippor i skogsmiljöer med hög luftfuktighet (Artdatabanken, 2017). 

Skuggsprötmossa 
Skuggsprötmossa som är en signalart växer på rik och vanligen fuktig skogsmark, samt på 
trädbaser och block, i både lövskog och barrskog (Artdatabanken, 2017). 

Stubbspretmossa 
Signalart med lågt signalvärde i Västsverige. Arten växer på murken ved, såsom stubbar, 
liggande trädstammar och nedfallna grenar, eller på torvrik jord. Arten hittas i rika löv- och 
barrskogar med relativt hög luftfuktighet (Artdatabanken 2017).   

Långfl ikmossa 
Signalart som växer på murken ved, murkna lågor i fuktig skog. Lågt signalvärde i Västsverige. 

Vågig sidenmossa 
Signalart med lågt signalvärde i Västsverige. Arten växer på jord och klippor i frisk eller fuktig 
skogsmark, eller i nederbördsrika trakter även på öppnare marker (Artdatabanken, 2017) 

3.2  Vedsvampar 
Totalt identifierades 28 olika arter vedsvampar inom inventeringsområdet. Inga rödlistade 
vedsvampar noterades under inventeringen. Däremot påträffades signalarten kantarellmussling 
(Figur 3). 

Kantarel lmussl ing 
Kantarellmussling är en signalart som växer i lövskog, helst bokskog, hassellundar och hässlen. 
Dess viktigaste substrat utgörs av bark på levande och liggande stammar och grenar av bok, 
hassel, björk, al, lind och hägg. I Jörlanda-Berg noterades arten på ett par plaster och då växande 
på hassel.  

Tabell 1. Förekomst av naturvårdsarter.  

Art Täcknings-
grad (%) 
zon 1 

Täcknings-
grad (%) 
zon 2 

Täcknings-
grad (%) 
zon 3 

Täcknings-
grad (%) 
zon 4–6 

Täcknings-
grad (%) 
zon 7 

Västlig hakmossa - - 0–25 0–25 - 

Skuggsprötmossa - 0–25 0–25 0–25 0–25 

Stubbspretmossa - - - 0–25 - 

Långflikmossa - - - 0–25 - 

Vågig sidenmossa -  - 0–25 0–25  

Krushättemossa 0–25 0–25 0–25 50–75 25–50 

Kantarellmussling - - - 0–25 - 
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Figur 3. Resultat fördjupad artinventering. 

4. Samlad bedömning 
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Inventeringssområdet och särskilt då delområde 2 & 4–7 hyser goda förutsättningar för mossor 
och svampar som trivs i sumpskog och kräver hög luftfuktighet.  Mängden död ved i olika 
former och stadier är god. En del stillastående vattensamlingar finns också i sumpskogen. 
Alsocklar i området tyder på att vattennivåer tidigare varit högre. I delområde 3 & 5 har det 
tidigare varit annan markanvändning som troligen bete men som nu övergått i sumpskog med 
alträd. Vid Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering 1995 (Skogens pärlor 2017) hade 
delområde 5 med all sannolikhet inte samma kvaliteter som nu utan bestod mest av slyskog.  I 
dagsläget är kvaliteterna i delområde 5 likvärdiga med de i nyckelbiotopen. 

De signalarter som förekommer i området är alla beroende av hög luftfuktighet och känsliga för 
dikning, torrläggning och avverkning. 

Rekommenderat är att plugga igen befintliga diken i sumpskogen för att ytterligare höja 
vattennivån och fuktigheten. Detta för att gynna naturvärdena ytterligare. 

Naturvärdesobjekt och naturvärdesklassade områden, särskilt klass 1 och 2 men även lägre 
klasser, kan vara särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt. I hushållningsbestämmelserna 3 kap 
3§ MB står att ”mark och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall 
så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön”.  

 

Bild 2. Palmmossa (Foto: Morgan Johansson). 

5. Referenser 
Appelqvist, T.  (2008).  Species Richness Patterns and Community Structure of Wood-Living 

Basidiomycetes (Agaricomycotina) in Nordic Spruce Forests, 2008. 
ArtDatabanken (2017). Statens Lantbruksuniversitet. URL: www.artportalen.se. Datum för 

uttag: 2017-10-31 
Bohusläns museum (2017). URL: http://www.bohuslansmuseum.se/samlingar-och-

historia/mossor. Datum för uttag: 2017-11-15. 
ESRI (2015). DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, 

AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, och the GIS User Community 
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Bilaga 1 

Artlistor 
 

Mossor 

 Artnamn Vetenskapligt namn 

1.  Skuggstjärnmossa  Mnium hornum  

2.  Skogspraktmossa  Plagiomnium affine  

3.  Vågig praktmossa  Plagiomnium undulatum  

4.  Krushättemossa  Ulota crispa  

5.  Skuggsprötmossa  Eurhynchium striatum  

6.  Palmmossa  Climacium dendroides  

7.  Husmossa  Hylocomium splendens  

8.  Väggmossa  Pleurozium schreberi  

9.  Västlig hakmossa  Rhytidiadelphus loreus  

10.  Cypressfläta  Hypnum cupressiforme  

11.  Stubbspretmossa  Herzogiella seligeri  

12.  Vågig sidenmossa  Plagiothecium undulatum  

13.  Stor tujamossa  Thuidium tamariscinum  

14.  Kvastmossa  Dicranum sp. 

15.  Långfliksmossa  Nowellia curvifolia  

16.  Spetsblekmossa  Lophocolea bidentata  

17.  Praktbräkenmossa  Plagiochila asplenioides subsp. asplenioides  

18.  Plattsvepemossa  Radula complanata  

19. Tät fransmossa       Ptilidium pulcherrimum 

20. Stor kvastmossa     Dicranum majus 

21. Hjälmfrullania       Frullania dilatata 

22. Gräsmossa              Brachythecium sp.               

23. Strimmig hättemossa Orthotrichum affine 

 



13 
 

Vedsvampar 

 Artnamn Vetenskapligt namn 

1.  Citronskål  Bisporella citrina  

2.  Ögonskålar  Scutellinia  

3.  Stubbhorn  Xylaria hypoxylon  

4.  Kantarellmussling  Plicaturopsis crispa  

5.  Orangehätta  Mycena acicula  

6.  Rynkhätta  Mycena galericulata  

7.  Silverhätta  Mycena polygramma  

8.  Glanshätta  Mycena vitilis  

9.  Grönmussling  Sarcomyxa serotina  

10.  Judasöra  Auricularia auricula-judae  

11.  Kantöra  Hymenochaetopsis tabacina  

12.  Alticka  Inonotus radiatus  

13.  Eldticka  Phellinus igniarius  

14.  Kuddticka  Phellinus punctatus  

15.  Klibbticka  Fomitopsis pinicola  

16.  Blek blåticka  Postia alni  

17.  Platticka  Ganoderma lipsiense  

18.  Svedticka  Bjerkandera adusta  

19.  Tegelticka  Daedaleopsis confragosa  

20.  Fnöskticka  Fomes fomentarius  

21.  Broskmussling  Panus conchatus  

22.  Borstticka  Trametes hirsuta  

23.  Sidenticka  Trametes versicolor  

24.  Strävticka  Antrodiella serpula  

25.  Naftalinskinn  Scytinostroma portentosum  

26.  Styvskinn  Stereum rugosum  

27.  Sammetsskinn  Stereum subtomentosum  

28.  Brunkrös  Tremella foliacea  
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Sammanfattning 
En naturvärdesinventering (NVI) utfördes den 7 maj 2018. Vid naturvärdesbedömningen användes 
SIS-standarden för naturvärdesinventeringar (SS 199000:2014). NVI innebär identifiering av 
geografiska områden som har betydelse för biologisk mångfald. Områden med förhöjda 
naturvärden avgränsas som naturvärdesobjekt. De klassificeras och beskrivs utifrån naturvärden 
och dess betydelse för den biologiska mångfalden. I denna inventering har klasserna 1-4 
identifierats.  

Inventeringsområdet består av en kulle inom det planerade byggområdet för Spekeröds 
handelsplats. Detta område ligger också i anslutning till en rastplats och vidare parkområde. I 
Naturvårdsinventering har denna kulle benämnts som ”Norra Kullen”. Norra kullen består av ett 
naturvårdsobjekt, sammanhängande på hela kullen. 

Under inventeringen klassades detta område som naturvärdesobjekt i klass 4. Detta bedömdes till 
naturvärdesklass 4 ”visst naturvärde”. I området pekades 3 värdeelement i form av träd som ansågs 
viktiga för den biologiska mångfalden genom storlek (>50 cm diameter), ålder och skyddsvärde.  

Områdets främsta naturvärden är knutna till äldre träd och död ved. 

De utpekade naturvärdena är känsliga för mänsklig störning och inverkan på förekomst av död ved 
och högstubbar. Eftersom tillväxten är låg är risken för igenväxning liten.  

För att de ekologiska funktionerna i området ska bevaras behöver särskild hänsyn till att bevara död 
ved i solbelysta områden. 
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1. Bakgrund 

1.1  Uppdrag och syfte 
Denna rapport redovisar en naturvärdesinventering (NVI) inom det område där nybyggnation av 
Handelsplatsen Jörlanda-berg – Spekeröd planeras. Syftet med en NVI är att lokalisera miljöer med 
förhöjda naturvärden samt förekomster av skyddsvärda arter.  

1.2  Avgränsning 
Inventeringsområde enligt avgränsning i Figur 1. Total area är cirka 1 ha.  

 

Figur 1. Översikt inventeringsområde. 
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1.3  Allmän beskrivning av området 
Området består av en mindre kulle av hallmarkstyp där urberget spränger fram. Området ligger I 
anslutning till värdefulla sumpskogar som tidigare har identifierats I Jörlanda-berg. Området är litet 
och enhetligt av hällmarkstyp. En fornlämning finns i området, i form av odlingsröse 

1.4  Områdesskydd 
 Området är inte omfattat av några särskilda områdesskydd. 

2. Metod och resultat 

2.1  Utförande av denna naturvärdesinventering 
Denna NVI är utförd på nivå fält detalj, vilket innebär att inventeringen identifierar och avgränsar 
naturvärdesobjekt ned till en yta av 10 m², alternativt linjeformade objekt med en längd på 10 meter 
eller mer, och en bredd på 0,5 meter eller mer. Inventeringen är utförd med tilläggen 
”naturvärdesklass 4”, ”generellt biotopskydd”, och ”värdeelement”  

Tillägg Beskrivning 

Naturvärdesklass 4 Naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 4 – Visst 
naturvärde – identifieras och avgränsas. 

Generellt biotopskydd Områden som omfattas av generellt biotopskydd 
enligt miljöbalken 7 kap 11§ och förordningen om 
områdesskydd identifieras och kartläggs. 

Värdeelement Element som är särskilt viktiga för områdets 
naturvärden eftersöks, kartläggs och redovisas. 

 

I tillägget värdeelement har träd med en diameter större än 5 dm tagits med samt rödlistade träd.  

Kartanalyserna har utförts i ArcGIS 10.3 och i koordinatsystemet SWEREF99_TM. 

Inventeringen utfördes den 7 maj 2018 av Mathias Molau. 

2.2  Naturvärdesobjekt och värdeelement 
 

Naturvärdesinventeringen pekade ut ett naturvärdesobjekt. Av dessa har ett område fått 
naturvärdesklass 4, ”Visst naturvärde”. Områdenas naturvärden är främst knutna till död tall, i form 
av lågor och högstubbar. Värdeelement pekades ut i form av värdefulla äldre och skyddsvärda 
tallar, samt lågor och högstubbar av tall. Tre grova tallar >50cm i diameter har pekats ut som 
värde-element. Blandskog förekommer i de lägre belägna delarna av naturvärdesobjekt 1, där ek, 
sälg och asp förekommer. 
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Figur 2. Gult område: Naturvårdsklass 4: Visst naturvärde. Röd Markering: Naturvärdesobjekt skyddsvärda träd. 

 

2.3  Generellt biotopskydd 
Området omfattar inga generella biotopsskydd. 

3. Samlad bedömning 
Områdets främsta naturvärden är knutna till död ved, i form av lågor och högstubbar av tall. Ett 
visst biotopvärde finns i området, då även åldersskillnaden på träden är stor.  

Eftersom området är litet och fragmenterat, samt kraftigt påverkad av närliggande exploatering, 
bedöms naturvärden vara relativt små. Området är ej heller brandpräglat, varför inget naturvärde 
räknas in från detta. Mänsklig närvaro och närheten till ett större handelsområde kommer troligtvis 
att påverka området negativt genom ökad fottrafik genom området. De naturvärden som finns bör 
bevaras genom att låta objektet få fri utveckling, då naturvärden inte bedöms hotas av igenväxning. 
Träden i naturvärdesobjekt 1 har stor åldersskillnad, med många gamla träd som har växt långsamt. 
Lämnas dessa till fri utveckling kan de bilda ett starkare biotopvärde för ovanliga arter, och således 
få ett starkare artvärde på sikt. 

Om grova träd tas bort bör nyplantering av träd ske. De nedtagna träden kan lämnas kvar i området 
som död ved, vilket är bra för bland annat en rik insektsfauna.  

Naturvärdesobjekt och naturvärdesklassade områden, särskilt klass 1 och 2 men även lägre klasser, 
kan vara särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt. I hushållningsbestämmelserna 3 kap 3§ MB står 
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att ”mark och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt som 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön”.  

4. Referenser 
ESRI (2015). DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, 

AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, och the GIS User Community 
SIS (2014_1). Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, 

naturvärdesbedömning och redovisning. SIS 199000:2014. Publicerad 2014-06-25, utgåva 1.  
SIS (2014_2). Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI). Teknisk rapport.  SIS-

TR 199001:2014. Publicerad 2014-06-25, utgåva 1.  
 

  



 

 

Bilaga 1 
Metod 
I arbetet med att kartlägga området har den standardiserade metoden Naturvärdesinventering, nivå fält 
medel (SS 199000:2014) använts. Nedan beskrivs metoden i korthet. För fullständig 
metodbeskrivning, se Svensk standard SS 199000:2014 (SIS 2014_1, SIS 2014_2).  

En naturvärdesinventering innebär identifiering av geografiska områden av betydelse för  biologisk 
mångfald. Områden med förhöjda naturvärden, så kallade naturvärdesobjekt, avgränsas och beskrivs. 
Naturvärdesobjektets betydelse för den biologiska mångfalden (naturvärdet) bedöms enligt en 
bedömningsskala (klass 1 till 4). Ibland avgränsas även så kallade landskapsobjekt. Landskapsobjekt 
kompletterar naturvärdesobjekt och innebär att naturvärde av landskapsekologisk karaktär ska 
redovisas som geografiska områden.  

En naturvärdesbedömning görs utifrån två kriterier:  

1. Ekologiska förutsättningar för biologisk mångfald och hotade eller sällsynta biotoper. 

2. Förekomsten av naturvårdsarter (arter som omfattas av artskyddsförordningen, typiska arter 
beslutade av EU-kommissionen, rödlistade arter och signalarter) eller artdiversitet. Ytterligare 
naturvårdsarter kan användas vid inventeringen, med motivering till varför de är valda.  

Om naturvärdesbedömningen av någon anledning inte kan ge ett säkert resultat ska det anges att 
bedömningen är preliminär. 

De två kriterierna för naturvärdesbedömningen vägs samman och resulterar i en naturvärdesklass. 
Naturvärdesklasserna är i grundutförandet indelade i tre olika klasser (1-3) och en fjärde klass kan 
läggas till. Naturvärdesklasserna beskrivs i tabell 2. 

För terrestra biotoper gäller att fältinventering ska utföras under perioden 1 april – 31 oktober i södra 
Sverige. 
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Beskrivning av naturvärdesklasser. 

Naturvärdesklass Förtydligande Ungefärlig klass i nationella 
inventeringar 

Högsta naturvärde – 
naturvärdesklass 1 

Varje enskilt område 
bedöms vara av särskild 
betydelse för att upprätthålla 
biologisk mångfald på 
nationell eller global nivå. 

 

Högt naturvärde – 
naturvärdesklass 2 

Varje enskilt område 
bedöms vara av särskild 
betydelse för att upprätthålla 
biologisk mångfald på 
regional eller nationell nivå. 

Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, 
lövskogsinventeringens klass 1 och 2, 
ängs- och betesmarksinventeringens 
aktiva objekt, ängs- och 
hagmarksinventeringen klass 1-3, 
ädellövskogsinventeringen klass 1 och 2, 
skyddsvärda träd enligt 
åtgärdsprogrammet, 
våtmarksinventeringen klass 1 och 2, 
rikkärrsinventeringen klass 1-3, limniska 
nyckelbiotoper, skogsbrukets klass 
urvatten, värdekärnor i naturreservat 
samt fullgoda Natur 2000-naturtyper. 
Detta förutsatt att de inte uppfyller 
naturvärdesklass 1. 

Påtagligt naturvärde – 
naturvärdesklass 3 

Varje enskilt område 
behöver inte vara av särskild 
betydelse för att upprätthålla 
biologisk mångfald regionalt, 
nationellt eller globalt, men 
det bedöms vara av särskild 
betydelse att den totala 
arealen bibehålls eller blir 
större, samt att den 
ekologiska kvalitén bibehålls 
eller förbättras. 

Ängs- och betesmarksinventeringen 
klass restaurerbar ängs- och betesmark, 
Skogsstyrelsens objekt med 
naturvärden, lövskogsinventeringens 
klass 3, ädellövskogsinventeringen klass 
3, våtmarksinventeringen klass 3 och 4 
samt skogsbrukets klass naturvatten. 

Visst naturvärde – 
naturvärdesklass 4 

Varje enskilt område 
behöver inte vara av 
betydelse för att upprätthålla 
biologisk mångfald regionalt, 
nationellt eller globalt, men 
det bedöms vara av 
betydelse att den totala 
arealen bibehålls eller blir 
större, samt att den 
ekologiska kvalitén bibehålls 
eller förbättras. 

Motsvarar inte någon klass i de större 
nationella inventeringarna. Motsvarar 
ungefär generellt biotopskydd som inte 
uppfyller kriterier för högre 
naturvärdesklass. 

 

Naturvårdsarter 

Naturvårdsarter är arter som indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig själv är av särskild 
betydelse för biologisk mångfald. Många naturvårdsarter har uppmärksammats av naturvårdsskäl och 
är upptagna i fågel- och habitatdirektivets listor (Rådets direktiv 92/43/EEG) eller upptagna på 
Naturvårdsverkets lista över rödlistade arter. Naturvårdsarter innefattar också signalarter (vilka 
indikerar ett visst naturvärde) som nyttjas vid Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering (Nitare 2000) 
och regionala och lokala ansvarsarter. 
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Rödlistade arter 
Rödlistade arter är arter som är upptagna i Rödlistan, som tas fram av Artdatabanken vid SLU och 
fastställs av Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten. Rödlistning är ett system som 
utvecklats av den internationella naturvårdsunionen (IUCN). Rödlistningen är en prognos över risken 
för enskilda arter att dö ut från Sverige vilket har bedömts kvantitativt. Hotkategorierna redovisas i 
nedan. Arter i hotkategorierna CR, EN och VU räknas som hotade. (Artdatabanken 2015) 
 

Rödlistans kategorier 

Nationellt 
utdöd 

Akut 
hotad 

Starkt 
hotad 

Sårbar Nära 
hotad 

Livskraftig Kunskapsbrist Ej bedömd 

RE CR EN VU NT LC DD NA / NE 

 

 

  

file://192.168.1.149/Jakobi/Projekt/Ranasj%C3%B6h%C3%B6jden/Arbetsmaterial/NVI%20Rapport%20Ranasj%C3%B6h%C3%B6jden_20171017.docx#bookmark1
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Bilaga 2 
Naturvärdesobjekt 1 – Skog och träd 
Naturvärdesbedömning: - Naturvärdesklass 4 

Biotop: Blandskog 

Beskrivning och naturvärden: 

Hällmarksskog bestående av tall, rönn, asp och ek. Tunt buskskikt med ungträd av rönn, vildkaprifol, 
blåbär, lingon, en och ljung. Flera grova tallar finns i området, varav ett fåtal var grova nog att anses 
som skyddsvärda (>50 cm diameter), även torrakor och solexponerade lågor av tall. I allmänhet är 
området dock fattigt på död ved.  Markskiktet domineras av husmossor, björnmossor och väggmossor 
på skuggade områden, på exponerade block förekommer raggmossa, renmossor och diverse 
bägarlavar. Många åldersklasser finns i trädskiktet, där de äldre ekarna är värdar för slånlav. Viss 
betydelse för småfåglar, som nötväcka, vid födosök. Visst biotopvärde med avseende på torrakor och 
lågor av tall, diversitet i ålder hos levande träd, samt blandningen av löv och barrskog vid nedre delen 
av sluttningarna. Obetydligt artvärde, då arterna som observerades i objektet är allmänna. Brand har 
uppskattats inte förekomma i större utsträckning. Vid naturvårdsbränning kan förutsättningar för högre 
artvärde förbättras. Vid fri utveckling kan äldre träd och död ved på sikt ge bättre förutsättningar för 
större artvärde i objektet. 

 
Figur 3: Hällmark med tallskog. Tunt humuslager, framsprängda, kala stenpartier. Tallar tenderar att få fäste i svackor med 
tjockare humuslager. 

 

Naturvårdsarter: 

Substrat finns för diverse barkborrar i lågor och högstubbar av tall. Inga naturvårdsarter påträffades 
under inventeringen. Inga rödlistade arter påträffades under inventering av detta objekt. 
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