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Sammanfattning 

Stenungsunds kommun avser att upprätta en detaljplan för Kvarnhöjden, norr om 

Jörlanda centrum, för att utveckla ett bostadsområde. Detaljplanen möjliggör 

cirka 300 bostäder i tre delområden med blandad bebyggelse samt en förskola. 

Visionen är att anpassa bebyggelsen till miljön och terrängen och att nyttja de 

omkringliggande kvaliteterna och naturen så mycket som möjligt. 

Kvarnhöjden är ett avgränsat, skogsklätt höjdområde som omges av flackare 

öppna områden. Området består främst av obebyggd naturmark med 

produktionstallskog. I Stenungsunds kommuns översiktsplan utpekas 

Kvarnhöjden som ett område som främst avses att användas för utbyggnad av 

bostäder och integrerad verksamhet. 

Området ingår delvis i riksintresse för kulturmiljö Anrås, riksintresse för 

naturvård Hakefjorden-Marstrandsfjorden-Sälöfjorden samt riksintresse för 

friluftsliv Södra Bohusläns kust. Delar av planområdet avrinner till 

Vulserödsbäcken, som ingår i riksintresse för naturvård Svartedalen med Anråse 

å. Vulserödsbäcken omfattas av strandskydd. Miljökvalitetsnormer finns för 

Anråse å. 

Med inarbetade skyddsåtgärder, bland annat i form av flödesutjämning och rening 

av dagvatten, kompensationsåtgärder för grodor samt en skogsridå mot 

riksintresse för kulturmiljö norr om planområdet, kommer de planerade 

åtgärderna på Kvarnhöjden inte att påverka och därmed inte heller påtagligt skada 

något av riksintressena. Inte heller miljökvalitetsnormerna för vatten kommer att 

överskridas. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
Stenungsunds kommun avser att upprätta en detaljplan för Kvarnhöjden, norr om 

Jörlanda centrum, mellan Kungälv och Stenungsund (Figur 1). Det har under en 

längre tid varit utpekat i kommunens översiktsplan som ett område som är 

lämpligt för exploatering av bostäder, bland annat därför att det ligger i närheten 

av befintlig kollektivtrafik och service. 

Syftet med detaljplanen är att utreda Kvarnhöjdens potential och möjligheter till 

att utveckla området till ett bostadsområde med cirka 300 bostäder av blandad 

bebyggelse samt en förskola. Visionen är att anpassa bebyggelsen till miljön och 

terrängen och att nyttja de omkringliggande kvaliteterna och naturen så mycket 

som möjligt. Bebyggelsen avses därför att placeras i grupper som är skilda med 

gröna kilar och sammanbundna med en huvudgata som går i nord-sydlig riktning. 

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhör detaljplanen gällande 

bostadsområde på Kvarnhöjden. En första version av denna MKB togs fram inför 

detaljplanesamrådet (2013-04-19) och har därefter reviderats utifrån inkomna 

samrådssynpunkter och kompletterande utredningar. 

Syftet med denna MKB är att beskriva och bedöma miljökonsekvenserna av 

detaljplanen. Tonvikt ska ligga på de miljöfrågor som pekats ut i 

behovsbedömning och avgränsning samt de synpunkter som har framkommit i 

samråd. I länsstyrelsens yttrande om behovsbedömning och avgränsning av MKB 

framgår att fokus ska ligga på påverkan av riksintresse för kulturmiljövård 

(Länsstyrelsen 2011). I länsstyrelsens yttrande över planen 2013 framkommer 

synpunkter på riksintresse, miljökvalitetsnormer för vatten, trafikbuller samt 

groddjur. Riksintressena för naturvård utanför planen bedöms inte påverkas. 

Avgränsningen av miljöaspekter framgår av avsnitt 1.12. I MKB-arbetet ingår 

även att arbeta för att minska planens påverkan på miljön genom att föreslå 

skadebegränsande åtgärder. 
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Figur 1. Översiktskarta. Den röda markeringen visar läget för Kvarnhöjden (ESRI, 2015_1). 

 

 
1.2 Metod 

1.2.1 Behovsbedömning 

Kommunen har bedömt att en miljöbedömning med särskild 

miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättats (i enlighet med PBL 4 kap 34§ 

och MB 6 kap 11-12§§). 

Bedömningen grundar sig på att detaljplanen för Kvarnhöjden följer kommunens 

översiktsplan ÖP06, som anger bostäder inom aktuellt område. Planens tänkbara 

effekter på kort och lång sikt bedöms inte medföra någon risk för miljön, 

människors hälsa och säkerhet eller olämplig hushållning med mark, vatten och 
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andra resurser. Planen bedöms inte överskrida miljökvalitetsnormerna eller 

motverka nationella miljömål. Del av planområdet omfattas av riksintresse för 

kulturmiljövård för Anrås by med omnejd (O39), samt riksintresse för naturvård 

Hakefjorden-Marstrandsfjorden-Sälöfjorden (NRO 14135). Anråse å som 

kommer vara dagvattenrecipient, är också utpekat som riksintresse för naturvård 

(NRO 14121). För att begränsa påverkan på riksintresse för natur har en 

naturinventering och dagvattenutredning genomförts. Likaså har ett 

kulturmiljöunderlag tagits fram för att ge planeringsförutsättningar utifrån 

riksintresset för kulturmiljövård. Sammantaget bedöms dock ändå att ett 

genomförande av detaljplanen kan medföra risk för betydande miljöpåverkan. 

(Stenungsunds kommun 2013) 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanen kommer att innebära 

betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen befarar att det även kan finnas risk för 

påtaglig skada på riksintressena för naturvård och kulturmiljö. (Länsstyrelsen 

2011) 

I ett samrådsyttrande daterat 2013-06-24 pekar Länsstyrelsen på att frågor som 

berör riksintresse för kulturmiljövården och miljökvalitetsnormer (MKN) för 

vatten behöver lösas på ett tillfredsställande sätt. (Länsstyrelsen 2013, 

Stenungsunds kommun 2013_1) 

1.2.2 Upprättande av MKB 

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 i 

en fyrgradig skala vilken beskrivs översiktligt i tabell 1. 

En MKB behöver endast upprättas för de detaljplaner som länsstyrelsen bedömer 

har betydande miljöpåverkan. 

Tabell 1. Förenklad beskrivning av konsekvensskalan. 

 
Intressets värde 

 
Betydande påverkan 

 
Måttlig påverkan 

 
Liten påverkan 

 
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 
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1.2.3 Avgränsning 

Det aktuella området redovisas i översiktskarta i Figur 1 och Figur 2. Det är de 

konsekvenser som genomförandet av detaljplanen kan ge upphov till som utreds i 

MKB. Influensområdet för miljökonsekvenserna kan dock vara större än 

utredningsområdet och influensområdets storlek kan variera för olika 

miljöaspekter. Influensområdet för vatten kan till exempel sträcka sig ända ut i 

havet, medan influensområdet för grodor motsvarar det område av skogen och 

bäcken där grodorna rör sig över året. 

Miljökonsekvenser har olika karaktär i olika skeden och varar under olika lång 

tid. Konsekvenserna i denna MKB beskrivs både under bygg- och drifttid. 

Konsekvenserna beskrivs cirka 10 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft, 

det vill säga år 2030 (så kallat referensår). 

Naturmiljöavsnittet fokuseras till påverkan på groddjur, vilka är skyddade enligt 

artskyddsförordningen, samt vatten (miljökvalitetsnormer) då det endast är dessa 

aspekter som bedöms skulle kunna ge betydande miljöpåverkan om 

skadebegränsande åtgärder inte vidtas. 

En inventering av mindre hackspett gjordes 2014. Planområdet bedöms inte vara 

någon lämplig häckningsmiljö för mindre hackspett (rödlistad i kategorin nära 

hotad, NT) då skogen består främst av produktionstallskog. Tre områden har 

pekats ut som möjliga födosöksområden för mindre hackspett, varav ett kommer 

att tas bort. Påverkan bedöms inte som betydande varför mindre hackspett inte 

behandlas vidare i denna MKB. För mer information se rapport från inventering 

av mindre hackspett. (Calluna 2014) 
 

 

Figur 2. Orienteringskarta med planområdet markerat med gult. 

 

 

1.3 Områdesbeskrivning 
Kvarnhöjden ligger cirka 350 meter norr om Jörlanda centrum, väster om E6, 

cirka 8 km söder om Stenungsunds centrum samt cirka 36 km norr om Göteborg 

(se Figur 1 och Figur 2). 

Jörlanda 
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Området består av ett skogbeklätt höjdparti som idag främst täcks av 

produktionstallskog. Skogen är isolerad på alla håll omgiven av jordbruksmark 

eller bebyggelse. Området har troligen tidigare varit ljunghed och än i dag är 

ljungen en karaktärsart i de öppnare delarna. Det traditionella brukandet av 

ljungheden har för länge sedan helt upphört vilket medfört att landskapet 

beskogats. Det finns flertalet mindre dammar och kärr inom området i olika 

igenväxningsstadier (se Figur 3). Ett par av dessa är anlagda medan andra är 

naturliga fattigkärr. I ravinen i den nordöstra delen av planområdet rinner 

Vulserödsbäcken som rinner ut i Anråse å (som i sin tur rinner ut i havet). 

Vulserödsbäcken rinner genom en ravin med frodvuxen alskog. Bäckravinen 

skiljer sig tydligt från den omgivande tallskogen i avseende på såväl högre 

naturvärden som lägre påverkansgrad. 

Den södra delen av Kvarnhöjden är mer höglänt än den norra delen. Nivåerna i 

söder ligger mellan 20 till 42 m ö h medan det i norr ligger mellan 15 till 25 

m ö h. Marken är näringsfattig och här finns inga naturvärden rapporterade. 

I den nordöstra delen av inventeringsområdet rinner Vulserödsbäcken omgiven av 

en rik lundflora samt lövskog med en dominans av al ( 

Figur 4). Här finns höga naturvärden, vilket även dokumenterats i den 

naturvärdesinventering som gjorts för området. (Naturcentrum 2007) Ett starkt 

karaktärsdrag för området är de många stenmurar som löper genom skogen som 

markerar tidigare gränser för utmarkerna. 
 

 

Figur 3. De låglänta delarna av Kvarnhöjden består av fattigkärr och våtmarker (Foto: O. 

Çağlayan). 
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Figur 4. Omgivningarna kring Vulserödsbäcken har höga naturvärden (Foto: J. Sörensen). 

 

 
 

2 Alternativ 

2.1 Nollalternativ 
Nollalternativet innebär att detaljplanen för Kvarnhöjden inte genomförs. 

Nuvarande markanvändning med naturmark, produktsskog och närströvområde 

kvarstår. 

En följd av nollalternativet är att den bebyggelse som planförslaget omfattar 

behöver uppföras på andra platser inom kommunen som har lika goda kollektiva 

förbindelser. Då Jörlanda ligger nära de ekonomiskt expansiva områdena 

Stenungsund och Göteborg, är det troligt att ökad exploatering av dessa områden 

kommer att ske fram till referensåret 2030. ÖP06 har i Jörlanda gett möjlighet till 

exploatering av totalt cirka 300 nya bostäder. 

Trafiken kommer att öka på omkringliggande vägar till år 2030. 

2.2 Huvudalternativ - detaljplan 
Målsättningen med detaljplanen har varit att bevara värdena inom riksintresse för 

natur- och kulturmiljövård, anpassa bebyggelsen till naturen och terrängen samt 

att utveckla områdets befintliga kvaliteter av grönstruktur och samband. 

Sammantaget ger detaljplanen möjlighet att bygga cirka 300 nya bostäder, 

huvudsakligen uppdelade i tre områden, se Figur 5. Områdena föreslås vara 

separerade med gröna kilar av orörd naturmark och sammankopplade med en 

huvudgata som går igenom området. Området har naturliga kopplingar till 
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kollektivtrafiken och Jörlanda centrum. Gång- och cykelväg (GC-väg) planeras i 

anslutning till huvudgatan och vidare till befintliga GC-nät. 

Den norra delen av området kommer att bestå av cirka 200 meter naturmark som 

kommer att ägas av kommunen och inte får avverkas, för att bevara 

kulturmiljövärdena i riksintresse Anrås. Byggnaderna får högst ha två våningar 

för att de inte ska synas från Anrås. 

I de centrala delarna av området möjliggör planen byggnation av flerbostadshus, 

upp till fyra våningar och två våningar för övriga hus, samt en förskola. 

I de sydligaste delarna med koppling till Jörlanda möjliggörs högre 

flerbostadshus på 4 våningar. Uteplatserna planeras åt väster för att husen ska 

kunna fungera som bullerskydd mot väg 574 öster om Kvarnhöjden. 

Huvudinfarten till området föreslås vara från väg 574 mellan en handelsträdgård 

(Kyrkeby 1:27) och fritidshusområdet i östra delen av Kvarnhöjden. Vägen är 

sedan tidigare utlagd som infart till området och omfattas inte av detaljplanen. 

Ytterligare en tillfartsväg föreslås från söder genom att Ranehedsvägen förlängs 

för att förenkla tillgången till Jörlanda samt kollektivtrafik till och från 

Stenungsund och Göteborg. 

Gemensamma p-platser möjliggörs vid flerbostadshusen och enskilda p-platser på 

tomt på villatomterna. 

Vid detaljplanearbetet har eftersträvats att så långt som möjligt bevara de natur- 

och kulturmiljövärden som finns området. 

Området kommer att anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. 

Dagvattenhanteringen kan och kommer att anpassas så att miljökvalitetsnormer 

inte kommer att överskridas. Inga större flöden kommer att släppas ut till 

recipient. Möjliga åtgärder beskrivs i dagvattenutredningen (WSP 2014). 

En till två transformatorstationer kommer att behövas för att försörja området 

med el. 

För fördjupad beskrivning se planbeskrivning, illustrationsplan och 

dagvattenutredning. 

2.3 Alternativ lokalisering 
Enligt kommunens ÖP finns även möjlighet finns bygga bostäder i Kyrkeby, 

sydväst om Jörlanda centrum, där cirka 180-450 bostäder kan byggas beroende 

på exploateringsgrad. Möjlighet finns även att bygga bostäder på andra platser i 

kommunen, se ÖP. Om bostäder inte byggs på Kvarnhöjden medför det dock att 

färre antal bostäder kan byggas i kommunen totalt sett. (Stenungsunds kommun 

2009). 

2.4 Alternativa utformningar 
I detaljplanesamrådet från 2013 föreslogs fyra flerbostadshus i den södra delen av 

planområdet. Efter arkeologisk förundersökning konstaterades att byggnation av 

ett av flerbostadshusen skulle leda till förlust av viktiga kulturmiljövärden, varför 

detta togs bort ur planen. 
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Figur 5. Planförslag. Kvarvarande skogsmark betecknas "Allmän plats natur" (ESRI, 2015_2. 
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Bostäder i den södra delen låg i detta tidigare detaljplaneförslag mycket nära den 

stora dammen i den södra delen av planområdet, vilket skulle göra den 

svårtillgänglig för allmänheten. Bostäderna har därför flyttats längre bort från 

dammen. 

För ytterligare alternativa utformningar se planbeskrivningen. 

 

 

3 Miljö 

3.1 Kulturmiljö 
Förutsättningar och påverkan på riksintresse Anrås beskrivs ingående i 

”Kulturmiljöunderlag Kvarnhöjden, riksintresseområdet Anrås” (Acanthus 2016). 

3.1.1 Nuläge 

Riksintresse Anrås 

Planområdets nordligare delar omfattas av riksintresse för kulturmiljö Anrås 

(O39), se Figur 6 och Figur 7. Riksintresset avser att bevara ett odlingslandskap i 

kustbygd med bevarade drag i bebyggelse och landskap från tiden före det laga 

skiftet, vilket tillsammans med fornlämningar och olika kommunikationssystem, 

så som vattenvägar, landsväg och järnväg, speglar ett långt utvecklingsförlopp. 

Uttryck för riksintresset är fornlämningar och stenhägnader (stenmurar) som 

markerar utmarksgränserna och en bykärna i byn Kyrkeby som är dominerad av 

framkammarstugor i två våningar. Landsvägen (bygatan) går ännu genom byn ner 

till sjön. (RAÄ 2009) 

Dalgången genom norra och södra Anrås (norr om planområdet) är av stort 

kulturhistoriskt värde. Före skiftenas genomförande låg Norra Anrås by samlad i 

en klunga öster om nuvarande järnväg. Vid laga skifte 1831-1835 delades byn 

upp och en gård flyttades ut. Tre gårdar låg dock kvar på byplatsen. Samtliga 

anråsgårdar var på 1800-talet helt eller delvis kringbyggda. Flera äldre byggnader 

finns bevarade. Byplatsen för de södra gårdarna i dalgången var ursprungligen 

öster om nuvarande järnväg. Från denna bytomt flyttades två gårdar ut vid laga 

skifte på 1830-talet och kom att ligga västerut omedelbart nedanför Kvarnhöjden. 

(Acanthus 2012) 

Inom området finns rikligt med fornlämningar. Ett gravfält ligger mellan gårds- 

och fritidshusbebyggelsen och kustlinjen är en upplevelse i sig. 

Dalgången är en relativt orörd plats där möjligheten till upplevelsen av ett 

historiskt, havsnära odlingslandskap är möjlig. Landskapet speglar med 

fornlämningar och historiska bystrukturer en utveckling som pågått i närmare 300 

år. Små sommarstugor som anlades på 1950-talet har på senare tid byggts om till 

stora åretrunthus. Eftersom antalet sommarstugor i dalgången inte är så stort har 

upplevs dessa förändringar inte som så omfattande. Däremot finns exempel på ny 

bebyggelse som med placering, storlek och färgsättning präglar stora delar av 

dalgången. Mer samlad bebyggelse har uppförts i de södra delarna av Stora Höga. 

Delar av denna bebyggelse kan skymtas mellan träden mot Norra Anrås, en 

förändring som inte upplevs vare sig påtaglig eller störande. (Acanthus 2016) 
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Figur 6. Översiktskarta över riksintresse kulturmiljö - Anrås (O39). 
 

Riksintressegränser är ofta mycket grovt dragna. Gränsen för riksintresset har i 

den södra delen, vid Kvarnhöjden, sannolikt dragits i skogsområdet utanför 

jordbrukslandskapet för att skapa en buffertzon som kan förhindra ny bebyggelse 

som kan ses från riksintresseområdets kärnområde. 

Den norra delen av detaljplaneområdet som omfattas av riksintresset är idag 

relativt svårforcerat. Igenväxning, barr- och lövsly och i vissa delar påtagligt 

fuktig mark gör att det skulle krävas skötselinsatser och anordnade gångstigar för 

att göra det tillgängligt för rekreation eller pedagogiska ändamål. Enstaka stigar 

återfinns dock. 

Stora delar av Kvarnhöjden har utgjorts av utmark till byn Kyrkeby, belägen 

sydväst om Kvarnhöjden. (Acanthus 2016) 
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Figur 7. Kulturmiljöer i riksintresset (Acanthus, 2012). 
 

3.1.2 Effekter och konsekvenser av nollalternativet 

I nollalternativet genomförs inte detaljplanen. Riksintresset liksom stenmurarna 

och fornlämningarna i planområdet bevaras. Stenmurarna kommer att vara mer 

övervuxna än i dag. Riksintresset kan komma att påverkas av att ytterligare 

sommarstugor byggs om till åretruntbostäder och att ytterligare bostäder uppförs i 

randområdena, vilka kan komma att ses från viktiga utblickspunkter i 

riksintresset. Konsekvenserna bedöms bli stora och negativa (måttlig påverkan på 

regionalt/nationellt intresse). 

3.1.3 Effekter och konsekvenser av planförslaget 

Riksintresse Anrås 

Det norra bostadsområdet i detaljplanen ingår anläggs inom riksintresseområdets 

södra del. En utblicksanalys som gjorts av Acanthus (2016) från viktiga 

utblickspunkter i riksintresset visar att så länge byggnaderna inte blir högre än 1- 

2 våningar och skogsridån på 200 meter finns kvar intakt mellan ny bebyggelse 

och dalgången, kommer bebyggelsen inte att synas från riksintresset. Inga 

fornlämningar inom riksintresset påverkas. Det är troligt att uppförande av 

planerade bostäder på Kvarnhöjden kommer att innebära att fler personer vandrar 

till fots genom skogen till riksintresset. Detta bedöms som positivt eftersom det 

innebär att fler personer får kännedom om riksintresset och möjlighet att uppleva 

det. 
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Utan inarbetade skyddsåtgärder med begränsning av antalet våningar på 

byggnaderna finns risk för att byggnaderna kan synas från riksintresset. Detta 

bedöms dock inte skada riksintresset påtagligt. Med inarbetade skyddsåtgärder 

bedöms riksintresset Anrås inte påverkas negativt och inte heller skadas påtagligt 

av de planerade åtgärderna. 

3.1.4 Inarbetade skyddsåtgärder och försiktighetsmått 

För att bevara kärnvärdena i riksintresset och upplevelsen av en förhållandevis 

orörd miljö i dalgången är det viktigt att de nya bostäderna på Kvarnhöjden inte 

syns över trädtopparna eller genom skogen från viktiga utblickspunkter inom 

riksintresset. Den norra delen av området (200 meter) kommer att bevaras som 

trädbeklädd naturmark som ägs av kommunen. Avverkning får inte ske. Husens 

höjd har anpassats för att inte riskera att påverka riksintresset visuellt. 

3.2 Naturmiljö 

3.2.1 Nuläge 

Skyddade områden 

Skyddade områden framgår av Figur 8 och Figur 9 och beskrivs nedan. Delar av 

planområdet ingår i riksintresse för naturvård Hakefjorden-Marstrandsfjorden- 

Sälöfjorden (NRO 14135). Riksintresset avser att skydda naturtyper som är 

klassade som marint våtmarkskomplex, marina strandängar, naturbetesmark, 

ädellövskog och havslandskap. Området består till stora delar av marina 

naturtyper och är viktiga uppväxtområden för kommersiellt viktiga fiskarter. Det 

finns även områden som har höga ornitologiska värden med viktiga rast- och 

övervintingsområden för sjöfåglar och vadare. En art- och individrik 

häckfågelfauna förekommer inom och det finns områden med ädellövskog som 

har ovanligt rik flora och fauna. 

Norra delen av planområdet avvattnas till Vulserödsbäcken, som ligger inom 

riksintresse Svartedalen med Anråse å. Riksintresset avser att skydda de 

skyddsvärda naturtyperna barrskog, ädellövskog, våtmarker och vattendrag som 

finns i området. Det finns ett stort antal rödlistade arter inom många olika 

organismgrupper inom området, i Anråse å finns bland annat finns ål samt lek- 

och uppväxtområden för lax och havsöring samt bestånd av flodpärlmussla. Det 

råder strandskydd kring Vulserödsbäcken. Gränsen för strandskyddet framgår av 

Figur 9. 

Naturvärdesobjekt 

Inom utredningsområdet har tre naturvärdesobjekt pekats ut (ett med höga 

naturvärden och två med naturvärden) samt ett område som skulle kunna vara 

aktuellt som potentiellt restaureringsobjekt (nr 4). 

Groddjur 

En inventering av groddjur utfördes under våren 2014, uppdelat på ett tillfälle i 

mitten av april och ett i mitten av maj, se Figur 10. Inventeringen visar att 

Vulserödsbäcken och den norra delen av detaljplaneområdet har störst värde för 

groddjuren och utgör ”kärnområdet”. I området kring Vulserödsbäcken gjordes 

flera fynd av framför allt vanlig groda (Rana temporaria) men även åkergroda 

(Rana arvalis). Omgivningarna kring bäcken med småvatten, en rik lundflora 

samt rikligt med död ved och andra element som stengärdesgårdar, gör att 
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Figur 8. Naturmiljö- och friluftslivsintressen (strandskydd redovisas i Figur 9). 
 

området bedöms vara en värdefull biotop för grodor. Grodor och 

vattensalamandrar födosöker och rör sig längs Vulserödsbäcken, men fortplantar 

sig troligen hellre i dammar och småvatten än i det rinnande vattnet. Under 

inventeringen identifierades ett tiotal möjliga miljöer för groddjur, vilka är 

koncentrerade till den norra delen av området. Endast i en av dammarna sågs en 

groda (obestämd). På den sydöstra delen av höjden, vid en av dammarna med 

öppen vattenspegel, gjordes fynd av rom, troligtvis av mindre vattensalamander 

(Lissotritus vulgaris). Inga fynd av individer av grodor gjordes i denna del av 

inventeringsområdet. 

Övervintring kan ske både vid Vulserödsbäcken och i omgivande skogsmiljöer. 

Direkt väster om bäcken finns ett brynmiljöområde som även kan vara värdefullt 

som övervintringsområde. 

Åkergroda påträffas i hela landet utom i fjällkedjan och är enligt artdatabanken 

Sveriges vanligaste grodart. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet 

för rödlistning och det finns inga tecken på betydande populationsförändring. 

Artdatabanken bedömde 2015 arten som Livskraftig (LC) i Sverige, men 

åkergrodan kräver ändå ökad uppmärksamhet eftersom situationen på kontinenten 

är dålig. Dessutom kräver artskyddsförordningen inte bara gynnsam 

bevarandestatus i ett nationellt perspektiv, utan även regionalt och lokalt. 
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Figur 9. Riksintressen för naturvård och strandskydd (ESRI, 2015_2). 
 

Regionalt i Västra Götaland verkar åkergroda vara väl spridd och inte minska. 

Allt talar för att åkergrodan har en gynnsam bevarandestatus även i ett regionalt 

perspektiv i Västra Götaland. I ett lokalt perspektiv saknas inventeringsdata för 

att bedöma populationsutveckling på Kvarnhöjden, så bedömning om 

bevarandestatus lokalt blir osäker. I brist på det kan man försöka värdera om 

grodans fysiska miljö och habitat har förändrats under de senaste decennierna, 

vilket skulle kunna ha påverkat populationen negativt. Genom kartstudier av 
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historiska och nutida kartor är det tydligt att det inte har skett någon större fysisk 

förändring på Kvarnhöjden sedan ekonomiska kartan ritades på 1970-talet. Något 

enstaka hus har tillkommit och väg 574 har breddats med en upplyst cykelväg. 

Inga avverkningar av skogen är rapporterade till Skogsstyrelsen. Inga betydande 

areella habitatförluster har skett i ett lokalt perspektiv. Ovanstående talar för att 

populationen av åkergrodor på Kvarnhöjden har gynnsam bevarandestatus lokalt i 

nuläget. (Calluna 2016) Åkergroda är en allmän art i Sverige, men i andra delar 

av utbredningsområdet har man identifierat hot mot den och är därför fridlyst 

enligt 4 § Artskyddsförordningen. Åkergroda är inte upptagen i den svenska 

rödlistan, men har ett starkt skydd genom artskyddsförordningen vilket innebär 

att det är förbjudet att: 

1. avsiktligt fånga eller döda åkergroda. 

2. avsiktligt störa åkergrodan, särskilt under åkergrodans parnings-, uppfödnings-, 

övervintrings- och flyttningsperioder. 

3. avsiktligt förstöra eller samla in rom i naturen. 

4. skada eller förstöra åkergrodans fortplantningsområden eller viloplatser. 

Förbudet gäller alla levnadsstadier hos åkergrodan, men det finns några undantag 

(som framförallt syftar till att barn ska kunna studera grodor och yngel). Trots 

förbudet, får åkergrodans rom och yngel samlas in, om: 

1. a) det sker i liten omfattning för studie av äggets eller larvens utveckling 

b) det insamlade djuret återutsätts på den plats där det samlades in. 

c) insamlingen inte har något kommersiellt syfte. 

2. enstaka exemplar tillfälligt fångas in för studie, om exemplaret inte flyttas från 

den plats där det fångades och snarast släpps tillbaka på den platsen. 

Den vanliga grodan och den mindre vattensalamandern är fridlysta i hela 

landet enligt Artskyddsförordningen 6 § och listas i artskyddsförordningens 

bilaga 2. Det innebär att det är förbjudet att döda, skada, fånga eller på annat sätt 

samla in vilt levande exemplar samt att ta bort eller skada deras ägg, rom eller 

larver. Vanlig groda är också upptagen i habitatdirektivets bilaga 5. Detta innebär 

att om det är nödvändigt ska åtgärder vidtas för att säkerställa att insamling i 

naturen av arten, eller exploatering av den, är förenligt med bibehållandet av en 

gynnsam bevarandestatus. 

Vanlig groda är inte rödlistad i Sverige, men har liksom övriga groddjur drabbats 

hårt av de förändringar som skett i det gamla kulturlandskapet, speciellt den 

omfattande dränering och torrläggning som tidigare skett av våtmarker och andra 

permanenta vattenområden. För den vanliga grodan är kunskapen om 

populationsstorlek och status dåligt känd. Eftersom arten ingår i habitatdirektivets 

bilaga 5 finns krav på att artens status övervakas. Om man vill utföra en åtgärd 

som riskerar att påverka groddjur på ett sätt som är förbjudet enligt 6 § 

artskyddsförordningen krävs dispens enligt Artskyddsförordningen 15 §. 

Det är inte alltid lätt att skilja på åkergroda eller vanlig groda vid 

grodinventering. Man behöver ofta fånga in dem för att kunna se vilken art det är. 

Åkergroda och vanlig groda har ungefär samma ekologi och förekommer ofta på 

samma ställen i Sverige. 
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Figur 10. Områden med fynd av groddjur och möjliga miljöer för groddjur . 
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Vattenmiljö och miljökvalitetsnormer 

I Vulserödsbäcken finns ett livskraftigt öringbestånd. Lekbottnar har de senaste 

åren iordningsställts i anslutning till planområdet och uppströms området med 

hjälp av bidrag från Länsstyrelsen. Bäcken hyser även uppväxtområden för öring. 

I Anråse å finns ål. Vulserödsbäcken har aldrig behövt kalkas medan större delen 

av Anråse å behöver kalkas för att reproduktion av fisk ska kunna säkerställas. 

De norra delarna av planområdet avvattnas till Vulserödsbäcken, se Figur 11. 

För Vulserödsbäcken inom finns inga miljökvalitetsnormer. Vulserödsbäcken 

mynnar i Anråse å som är en vattenförekomst med miljökvalitetsnormer. Anråse 

å har måttlig ekologisk status (kvalitetskrav 2015 var god ekologisk status) och 

uppnår ej miljökvalitetsnormen god kemisk status till följd av förekomst av 

kvicksilver och bromerad difenyleter. (VISS 2015) 

 
 

3.2.2 Effekter och konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet innebär att detaljplanen inte genomförs. Vid referensåret 2030 

kommer Kvarnhöjden fortfarande att bestå av skogstäckta bergshöjder, med 

produktionstallskog och visst inslag av björk samt gran, omgivet av låglänt 

slättland. De mindre kärren och våtmarkerna kommer att finnas kvar och har 

fortsatt att utvecklas enligt successionsordningen, vilket innebär att flera av de 

mindre kärren troligen har vuxit igen. Livsmiljöerna för vanlig groda och 

åkergroda kommer därmed att påverkas negativt till följd av igenväxningen. 

Konsekvenserna bedöms bli små och negativa för groddjuren. 

Riksintresset för naturvård Svartedalen med Anråse åns dalgång (NRO 14121), 

riksintresset för naturvård Hakefjorden-Marstrandsfjorden-Sälöfjorden (NRO 

14135), riksintresset för kulturmiljö Anrås (O39) samt Natura 2000-området finns 

kvar opåverkade och värdena har fortsatt att utvecklas. 

Samtliga naturvärdesobjekt kommer att bevaras och kan fortsätta att utvecklas. 

Vattenkvaliteten och därmed kemisk och ekologisk status för Anråsån kommer 

att vara samma som idag, om inga aktiva åtgärder vidtas för att förbättra statusen. 

 
 

3.2.3 Effekter och konsekvenser av detaljplanen 

Riksintressen 

Delar av planområdet som ligger inom riksintresset Hakefjorden- 

Marstrandsfjorden-Sälöfjorden kommer att tas i anspråk för bebyggelse. Inga av 

de naturvärden som skyddas av riksintresset finns i detta område och de värden 

som riksintresset avser att skyddas bedöms därför inte påverkas. 

Inom Svartedalen med Anråse åns riksintresse kommer ingen exploatering ske, 

men om inte åtgärder och försiktighet vidtas under byggtiden skulle Anråse å 

kunna påverkas genom föroreningar och grumling av Vulserödsbäcken som 

rinner ut i Anråse å vid Vulserödsbäcken. Med inarbetade skyddsåtgärder bedöms 

vattenkvaliteten i Vulserödsbäcken inte påverkas negativt och därmed inte heller 

miljökvalitetsnormerna för Anråse å. 
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Med inarbetade åtgärder bedöms riksintressena för naturvård inte skadas 

påtagligt. 

Groddjur 

Utan skadebegränsande åtgärder i nuvarande planförslag kommer dammen i 

nordost där en groda setts försvinna liksom dammen som används som lekplats 

för trolig mindre vattensalamander. Utan åtgärder kommer grodornas rörelser 

troligen att försvåras av trädgårdar, hus och gator, särskilt i den norra delen av 

inventeringsområdet där mest rörelse sker. En låg mur eller ett trappsteg är en 

stor barriär för en groda. För mindre vattensalamander ger trädgårdar ofta goda 

övervintrings- och fortplantningsområden. Föremål som ligger ute utnyttjas ofta 

av groddjur för övervintring. Även en liten kvadratmeterstor, fiskfri 

trädgårdsdamm kan utnyttjas för lek av groddjur om den är fiskfri, det finns 

vegetation i vattnet och om kanten på dammen inte är för brant. 

Eftersom dagvattnet som leds till Vulserödsbäcken renas med biodiken kommer 

grodorna i Vulserödsbäcken inte att påverkas av diffusa föroreningar. 

Den damm där rom av mindre vattensalamander påträffades kan komma att fyllas 

igen helt eller delvis, beroende på vilka skyddsåtgärder som vidtas för att bevara 

dammen. I sämsta fall kommer dammen att försvinna helt. I bästa fall bevaras 

dammen genom att de bostäder som planeras här tas bort ur planen bara djurens 

rörelser till och från dammen att påverkas. 

Bedömning av bevarandestatus 

Den nya detaljplanen kan inte påverka åkergrodans bevarandestatus i ett 

(nationellt eller) regionalt perspektiv. Arealen av habitatförlusten är för liten för 

att kunna ha en negativ regional påverkan. Det är ingen liten restpopulation med 

avgörande regional betydelse som hotas. Dessutom ligger området nära havet och 

kan därför inte fungera som en viktig spridningsväg mellan två större 

populationer eftersom det inte kan finnas ett större kärnområde med regional 

betydelse för åkergroda väster om Kvarnhöjden (i havet). För gynnsam 

bevarandestatus i ett lokalt perspektiv måste det, även efter genomförande av 

detaljplanen, finnas tillräckligt stor areal av livsmiljöer och tillräckligt många 

vilo- och lekplatser för att en metapopulation ska kunna fortleva. 

Den areal på Kvarnhöjden som i nuläget är tillgänglig som livsmiljö för 

åkergroda är ungefär 60 hektar. Planen innebär att ungefär 15 hektar förändras 

från skog till byggnader, tomtmark, allmän mark, gator osv och därmed blir 

otillgänglig för åkergroda. Detaljplanen är inritad mitt i området så det finns även 

en risk att randområden i söder blir svårtillgängliga för grodor. En del av 

planområdet kan så småningom bli tillgänglig för åkergroda igen, men under 

byggnadstiden behöver den norra delen av området vara tillräckligt stor för att 

upprätthålla gynnsam bevarandestatus i ett lokalt perspektiv. 

Det saknas information om lekplatser för åkergroda för att kunna bedöma deras 

betydelse för bevarandestatus lokalt. En fungerande dynamik mellan 

metapopulationer kräver flera lekvatten som djuren kan röra sig emellan. Det 

innebär inte att alla lekvatten måste vara optimala eller fungera för reproduktion 

varje år, men något av lekvattnen behöver fungera nästan alla år. Ett mosaikartat 

småvattenlandskap fungerar som en garanti för att något fungerande lekvatten 

finns inom spridningsavstånd. 
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Vår inventering av Kvarnhöjden och tidigare bedömningar (Naturcentrum 2007) 

visar att det är området längs Vulserödsbäcken som är mest värdefullt för 

groddjur och andra naturvärden. Längs bäcken påträffades flest groddjur och flest 

lämpliga grodmiljöer. Den nya detaljplanen ligger nära bäckravinen men berör 

inte vattendraget direkt. Grodor och vattensalamandrar födosöker och rör sig 

längs Vulserödsbäcken, men fortplantar sig hellre i dammar och småvatten än i 

det rinnande vattnet. Övervintring sker troligen dels vid Vulserödsbäcken på 

frostfritt djup och även på torrare mark än vid Vulserödsbäcken. Det betyder att 

groddjuren troligen rör sig bort från bäcken vid minst två tillfällen under året: vid 

lek och före övervintring. Inventeringen gjordes vid tiden för groddjursvandring 

och lek i mitten av april och i mitten av maj då leken av de funna arterna har 

avslutats. Vi identifierade ett tiotal möjliga miljöer för groddjur och de är 

koncentrerade till den norra delen av området. Det är alltså den norra halvan av 

inventeringsområdet som har störst värde för groddjuren. 

Det är svårt att bedöma hur bevarandestatus lokalt skulle påverkas av 

detaljplanens genomförande. Den påverkade arealen är ganska liten i förhållande 

till hela Kvarnhöjden, men den ligger centralt och kan hindra vissa grodrörelser. 

Utan kunskap om åkergrodornas lekvatten är det inte lätt att veta hur deras 

rörelser ser ut. Inventeringsresultaten och vår erfarenhet tyder på att de allra flesta 

grodor rör sig längs Vulserödsbäcken, men ett lekvatten för obestämda groddjur 

finns nära detaljplaneområdets centrum. Hur de rör sig dit och om det är 

åkergroda eller vanlig groda har betydelse. Att inte veta vilken art det är, gör 

bedömningen svår. Åkergroda är en allmän och livskraftig art i Sverige och i 

Västra Götaland och det är därför sannolikt att det finns lekvatten och livsmiljöer 

i tillräcklig mängd och att metapopulationen på Kvarnhöjden är sammankopplad 

med andra metapopulationer i närheten och att bevarandestatus på lokal nivå inte 

hotas av detaljplanen, men det är en osäker bedömning. (Calluna 2016) 

Bedömning av konsekvenser 

Utan åtgärder bedöms konsekvenserna för groddjuren i området att bli små till 

måttliga (måttlig till betydande påverkan på lokalt värde) och negativa då den 

största delen av populationen återfinns vid och i närheten Vulserödsbäcken och 

det är osäkert om det finns fler lekvatten. Med inarbetade skyddsåtgärder, 

försiktighetsmått och kompensationsåtgärder (ersättning av lekdammar som tas i 

anspråk) bedöms konsekvenserna bli små (liten påverkan på lokalt värde) och 

negativa. 

Naturvärdesobjekt 

Naturvärdesobjekt nr 3 (Kvarnhöjdstjärnen) kommer att bevaras, men ligga 

omsluten av byggnader, vilket kommer att resultera i att förhållandena i detta 

område kommer att förändras. Området kommer att bli mer attraktivt för 

rekreation vilket ger en ökad störning för naturmiljön då fler människor rör sig i 

området. 

Naturvärdesobjekt nr 1 och 2 kommer inte att påverkas av detaljplanen. 

Naturvärdesobjekt nr 4 kommer delvis att tas i anspråk av detaljplanen. Området 

hyser inga naturvärden utan är utpekat som ett möjligt restaureringsobjekt. 
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Vattenmiljö och miljökvalitetsnormer 

Planförslaget innebär att skogsmark kommer att bebyggas och områden 

hårdgöras. Ytan som bidrar till dagvattenavrinningen ökar med ca 6,6 hektar. 

Utan åtgärder kommer flödena att nå Vulserödsbäcken snabbare och föroreningar 

från trafiken riskerar att följa med ut i bäcken (WSO 2014). Med inarbetade 

skyddsåtgärder i form av flödesutjämning och rening av dagvattnet bedöms 

påverkan på Vulserödsbäcken som liten. Miljökonsekvensnormerna blir små och 

negativa. 

Figur 11. Karta över avrinningsområden, våtmarker och möjlig huvudstruktur för 

dagvattenhantering. 
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Figur 12. Planförslag och lämpliga grodmiljöer, fynd av rom av mindre vattensalamander och grodor. 
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3.2.4 Inarbetade skyddsåtgärder och försiktighetsmått 

Åtgärder för följande arter och miljöaspekter har inarbetats i detaljplanen: 

Groddjur 

Grodornas livsmiljö (kärnområde) i och i närheten av Vulserödsbäcken bevaras. 

Om fortplantningsmiljö för mindre vattensalamander (dammen/kärret) tas i 

anspråk kommer risk för att individer av mindre vattensalamander förolyckas att 

minimeras, till exempel genom att undvika artens fortplantningsperiod. 

Vattenmiljöer 

För att detaljplanen inte ska påverka miljökvalitetsnormerna negativt kommer det 

att eftersträvas att avrinningsförhållandena ska vara likadana före som efter 

exploateringen och motsvara de naturliga utflödena innan exploateringen. 

3.2.5 Kompensationsåtgärder 

Om dammarna där groda och grodrom hittats tas i anspråk kommer 

kompensationsåtgärder att utföras. Exempel på kompensationsåtgärder kan vara 

att: 

 Röja andra igenväxta dammar/blötområden på vegetation och gräva ur 

dessa för att skapa en större permanent öppen vattenspegel som gynnar 

groddjur. Fisk eller kräftdjur kommer inte planteras in i dessa dammar då 

det skulle missgynna groddjuren på grund av predation. 

 Utöka den befintliga dammen mot söder (minst motsvarande den yta som 

minskas i den norra delen av dammen). Om dammen bevaras skulle 

tallarna i södra delen kunna tas bort för ökad solinstrålning vilket gynnar 

grodorna. 

3.2.6 Övriga möjliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått 

Naturvärden 

En del av de avverkade trädstammarna kan läggas ut i kvarvarande skogsområden 

för att öka mängden död ved i dessa, vilket gynnar ett stort antal arter. 

Slänter bör inte besås eller gödslas. Arter som finns i omgivningarna etablerar sig 

snabbt på blottlagda jordytor och den lokala floran bibehålls. 

Kring träd som sparas i ytterkanterna bör en zon om 15 stamdiametrar sparas för 

att öka trädens chanser att överleva. 

Grodor 

Åtgärder för att underlätta vandringsmöjligheter för grodor under vägen och 

genom bostadsområden i den norra och mellersta delen kan utföras. Exempel på 

åtgärder är att inte anlägga raka lodräta murar eller trappsteg utan istället 

stenmurar eller vegetationsbeklädda slänter som grodorna kan passera över och 

att anlägga trädgårdsdammar med slänter. Med god planering av höjder, murar 

och andra barriärer behöver inte bostadsområdena ge definitiva vandringshinder 

för groddjuren. 

Åtgärder som syftar till att underlätta för övervintring i villaområdet eller 

närliggande skogsområden kan också genomföras. Exempel på strukturer som 
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gynnar övervintring är stenmurar, stenhögar, rotvältor, död ved, rishögar och 

liknade i närheten av dammarna och kärren. Vid avverkning av skogen inför 

byggnationen kan en del stockar/ved att sparas och läggas upp som så kallade 

biodepåer. Biodepåer är antingen gropar fyllda med sten och ved om vartannat 

eller stenhögar alternativt vedhögar staplade direkt på marken. Dessa bör ligga i 

sydläge i närheten av dammarna men ändå inte för nära så de översvämmas vid 

högt vattenstånd eller kraftig regn. Biodepåer är möjliga att anlägga så att de 

estetiskt även passar in i en parkmiljö. 
 

4 Samlad bedömning 

4.1 Sammanfattning av inarbetade skyddsåtgärder, 
försiktighetsmått samt kompensationsåtgärder 
Följande skyddsåtgärder och förbättringsmått avses att vidtas: 

 För att minska negativa konsekvenser på riksintresset för kulturmiljö 

(Anrås) kommer en 200 meter bred skyddszon i den norra delen av 

området att bevaras som trädbeklädd naturmark som kommer att ägas av 

kommunen. Avverkning får inte ske. Husens höjd har anpassats för att 

inte riskera att påverka riksintresset visuellt. 

 För att detaljplanen inte ska påverka miljökvalitetsnormerna negativt 

kommer det eftersträvas att avrinningsförhållandena är likadana före som 

efter exploateringen och motsvara de naturliga utflödena innan 

exploateringen. 

 Grodornas livsmiljö i och i närheten av Vulserödsbäcken bevaras. 

 Om fortplantningsmiljö för mindre vattensalamander (dammen/kärret) tas 

i anspråk kommer risk för att individer av mindre vattensalamander 

förolyckas att minimeras, till exempel genom att undvika artens 

fortplantningsperiod. 

Följande kompensationsåtgärder avses vidtas: 

 Om en damm där groda eller mindre vattensalamander förekommer tas i 

anspråk kommer kompensationsåtgärder att utföras, till exempel genom 

att röja igenväxta blötområden på vegetation och gräva ur dessa för att 

skapa en större permanent öppen vattenspegel som gynnar groddjur. 

 Utöka den befintliga dammen mot söder (minst motsvarande den yta som 

minskas i den norra delen av dammen). Om dammen bevaras skulle 

tallarna i södra delen kunna tas bort för ökad solinstrålning vilket gynnar 

grodorna. 
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4.2 Sammanfattning av miljökonsekvenser 

Miljökonsekvenserna sammanfattas översiktligt i Tabell 2 . 

 
Tabell 2. Sammanfattning av miljökonsekvenser. 

 

Miljöaspekt Konsekvenser nollalternativ Konsekvenser 

planförslag 

Kulturmiljö Med inarbetade skyddsåtgärd i form av en 

ridå med 200 meter skog/naturmark uppstår 

inga negativa konsekvenserna på 

riksintresset och ingen påverkan sker på 

riksintresset. 

Ingen påverkan på 

riksintresset. 

Groddjur Med kompensationsåtgärder i form av 

förbättring av kvarvarande dammar 

alternativt nya dammar samt åtgärder för att 

minimera påverkan på mindre 

vattensalamander under byggtiden, bedöms 

gynnsam bevarandestatus inte påverkas och 

de negativa konsekvenserna blir små. 

Små negativa 

konsekvenser uppstår 

till följd av naturlig 

igenväxning av 

kärren/dammarna. 

Vattenmiljö Med inarbetade skyddsåtgärder i form av 

flödesutjämning och rening av dagvatten blir 

konsekvenserna små. 

Inga negativa 

konsekvenser. 

 

 

4.3 Beaktande av miljökvalitetsmål 
Riksdagen har antagit mål för miljöns kvalitet inom 16 områden, så kallade 

miljökvalitetsmål. De anger vilka kvaliteter miljön ska ha det angivna målåret, 

vilket för de allra flesta målen är 2020. Syftet med miljökvalitetsmålen är att nå 

en miljömässigt hållbar utveckling på lång sikt. En bedömning av hur planen 

påverkar miljökvalitetsmålen sammanfattas i Tabell 3 med figurer enligt följande: 

    Ja, alternativet bedöms bidra till att uppnå miljömålet 

Alternativet varken bidrar till eller försämrar möjligheterna att uppnå målet 

    Nej, alternativet bedöms inte bidra till att uppnå miljömålet 
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Tabell 3. Bedömning av detaljplanens bidrag till uppfyllande av miljökvalitetsmålen. Endast 

relevanta miljökvalitetsmål har tagits med. 

 

Miljökvalitetsmål Bedömning 

planförslag 

Bedömning 

nollalt. 

Kommentar 

Begränsad 

klimatpåverkan 

 

 
 

 Planen kan bidra till att uppnå miljömålet 

genom att området ligger nära hållplatser för 

kollektivtrafik. Målet motverkas något av en 

mycket begränsad ökning av lokala utsläpp 

av växthusgaser. 

Nollalternativet medför att bostäder får 

uppföras på andra platser inom kommunen 

som inte ligger lika centralt och utan lika 

goda kollektiva förbindelser till pendelmål. 

Då trafiken kan öka på andra platser i 

nollalternativet bedöms miljömålet 

motverkas i nollalternativet. 

Frisk luft 
 

 

 

 Planen alstrar mer trafik men bidrar 

samtidigt till att begränsa utsläpp till luft av 

arbetspendling genom att ligga nära 

hållplatser för kollektivtrafik. Luftcirkulationen 

är god då området ligger på en höjd. 

Nollalternativet medför att bostäder får 

uppföras på andra platser inom kommunen 

som inte ligger lika centralt och utan lika 

goda kollektiva förbindelser till pendelmål. 

Då trafiken kan öka i nollalternativet 

motverkas miljömålet. 

Bara naturlig 

försurning 

 

 
 

 Planen varken bidrar eller motverkar 

miljömålet jämfört med nollalternativet. 

Nollalternativet bidrar till att uppfylla 

miljömålet genom att Vulserödsbäcken har 

god vattenkvalitet och ej behöver kalkas. 

Ingen 

övergödning 

 

 
 

 Planen påverkar inte övergödningen i 

närliggande vattendrag och havet då marken 

inom planområdet är näringsfattig. 

Nollalternativet varken bidrar till eller 

motverkar miljömålet. 

Levande sjöar 

och vattendrag 

 

 
 

 
Med skyddsåtgärder för flödesutjämning 

samt rening av dagvatten påverkar planen 

inte omgivande vattendrag. Nollalternativet 

varken bidrar till eller motverkar miljömålet. 

Grundvatten av 

god kvalitet 

 

 
 

 Planen påverkar inte grundvattenkvaliteten 

eller grundvattennivåer. 

I nollalternativet sker ingen förändring. 

Hav i balans samt 

levande kust och 

skärgård 

 

 
 

 
Planen påverkar inte havsmiljöerna. I 

nollalternativet sker ingen negativ påverkan 

på havsmiljön från området. 
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Myllrande 

våtmarker 

  

 Planen medför att dammar och kärr 

försvinner. Nollalternativet bidrar till att 

uppfylla miljömålet då våtmarkerna bevaras. 

Levande skogar 
 

 
 

 Planen medför att produktionsskog hårdgörs 

vilket ger ökad fragmentering och motverkar 

miljömålet men en del i norra delen avsätts 

som naturmark och får ej avverkas vilket 

bidrar till uppfyllande av miljömålet. 

Borttagandet av stengärdesgårdar har en 

negativ inverkan på kulturmiljön. 

Sammantaget varken bidrar eller motverkar 

planen till uppfyllande av miljömålet. 

Nollalternativet bidrar till att uppfylla 

miljömålet då hela produktionsskogen och 

stenmurarna bevaras. 

Ett rikt 

odlingslandskap 

 

 
 

 
Planen medför att angränsande riksintresse 

för kulturmiljö samt odlingslandskap inte 

påverkas negativt. I nollalternativet bevaras 

hela skogsområdet. 

God bebyggd 

miljö 

 

 
 

 Planen medför att småskalig, naturnära 

bebyggelse har goda möjligheter att utgöra 

en god och hälsosam livsmiljö. Naturvärden 

och i viss mån kulturvärden tas till vara och 

utvecklas. Kollektivt resande främjas. 

Byggnader och vägar lokaliseras så att en 

långsiktigt god hushållning med mark, vatten 

och andra resurser främjas. Planen bidrar 

därmed till att uppfylla miljömålet. 

Nollalternativet innebär att bostäder får 

uppföras på andra platser inom kommunen. 

Ett rikt växt- och 

djurliv 

 

 
 

 Planen medför att naturmiljöer i form av 

dammar och kärr tas bort vilket medför ökad 

fragmentering av landskapet även om en 

avverkningsfri sparas i den norra delen. Den 

biologiska mångfalden minskar 

sammantaget. I nollalternativet bevaras den 

biologiska mångfalden och kan fortsätta att 

utvecklas. 

 

4.4 Miljökvalitetsnormer 
Med inarbetade åtgärder i form av flödesutjämning samt rening av dagvattnet från 

de hårdgjorda ytorna kommer miljökvalitetsnormerna i Anråse å inte att påverkas 

negativt av detaljplanen. 
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4.5 Miljökontroll- och uppföljning 
Miljöuppföljning och -kontroll är befogat om det finns stora svårigheter i att 

bedöma konsekvenserna eller om stora miljövärden riskerar att påverkas av en 

verksamhet och man vill säkerställa att negativ påverkan inte sker. 

 

Vattenkvaliteten behöver följas upp under byggtiden. Vattenprover tas i nuläget i 

Vulserödsbäcken 2 gånger per år, men uppströms Kvarnhöjden, i närheten av 

Vulseröd. I Anråse å tas vattenprover löpande nedströms Vulserödsbäckens 

mynning i ån. 

 

Vid upphandling av entreprenör ställs krav på miljökontroll under byggskedet. 

Det är viktigt att det inte blir större påverkan än vad som har angetts i denna 

MKB. Det är viktigt att grumligt vatten inte släpps ut i Vulserödsbäcken vid 

sådana tider på året att lekbottnar för öring eller andra naturvärden i ån kan 

påverkas negativt. 
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