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1/ Sammanfattning  

Miljökonsekvensbeskrivningen tillhör detaljplan för 

Fölet/Hannebol Åmåls kommun. Detaljplanens 

bedöms påverka utpekade naturvärden något 

negativt, efter revideringar har påverkan minskats 

genom att stora delar av silikatgräsmarken bevaras, 

dock försvinner värdekärnan av marken. Genom en 

exploatering bedöms ett revir för gulsparv påverkas 

negativt respektive eventuell häckningsmiljö för 

gulsparv i den befintliga åkerholmen som kommer att 

försvinna. Delar av den utpekade silikatgräsmarken 

kommer att övergå till hårdgjord yta och resterande 

bevaras som naturmark, främst betesmark. Sker inte 

bete ske måste hävd säkerställas av naturmarken så 

att inte naturvärdena som är knutna till floran 

förloras. De hösta naturvärdena är knutna till den 

torrås med åkerholme som finns i betesmarken och 

denna kommer att försvinna vid byggnationen.  

Åkerholmen skyddas av biotopskydd.  

Genom förebyggande åtgärder via 

uppsamlingsdammar med biofilter respektive med 

vegetation är bedömningen att dagvatten från 

områdena kan släppas till nedliggande recipient, 

Åmålsån utan att någon negativ påverkan på den 

kemiska statusen.  

  

!
Exploaterings-

område 

Naturmiljö MKN Vatten Odlingslandskap 

Nollalternativ - - - 

Säter Vissa naturvärden kommer att 

försvinna främst, det handlar om de 

utpekade arter knutna till igenväxande 

kvarlevor av hävdgynnad flora samt två 

objekt med hällmarkstallskog 

Om föreslagna åtgärder genomförs 

kommer det inte att påverka MKN 

vatten.  

- 

Eliseberg En talldunge kommer att försvinna.  - - 

Föreslagen Vissa naturvärden kommer att påverkas 

*revirstorlek för gulsparv i området 

kommer att minska samt ytan med 

silikatgräsmark kommer att bli mindre 

Om föreslagna åtgärder genomförs 

kommer det inte att påverka MKN 

vatten. 

Befintlig jordbruksmark fragmenteras 

och två åkerholmar kommer att 

försvinna. Stora dekar av 

torrängsmarken kommer att försvinna, 

det är dessa delar som bär högst 

naturvärden i området.  

Tabell över konsekvens av byggnation av de olika exploateringsområdena. Färgerna i tabellen står för olika grad av konsekvens. 

Stora eller 
mycket stora 
negativa 
konsekvenser 

Märkbara 
negativa 
konsekvenser 

Små negativa 
konsekvenser 

Ingen förändring 
eller försumbara 
negativa 
konsekvenser 

Märkbart positiva 
konsekvenser 

Positiva 
konsekvenser 
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2/ Inledning 

2.1! Bakgrund 

Syftet med planen är att pröva möjligheten att 

skapa en tomt för verksamhetsändamål i ett 

skyltläge vid E45 och samtidigt möjliggöra för handel 

med skrymmande varor. Avsikten är att möjliggöra 

för såväl verksamhet som sådan handelsverksamhet 

som inte konkurrerar med centrumhandeln.  

Lokaliseringen medför ett skyltläge vid E45. 

Läsanvisning 
Till varje kapitel finns ett antal underrubriker.  

Nollalternativ - innebär att effekten av en oförändrad 

markanvändning beskrivs  

Föreslagen exploatering - innebär att effekten av en 

föreslagen exploatering beskrivs.  

Konsekvens - innebär att konsekvenserna av föreslagna 

exploateringar jämförs med att ingen exploatering sker, 

beskrivs samt bedöms. 

Föreslagna skyddsåtgärder - Till flera av aspekterna som 

beaktas finns ett eget stycke med föreslagna 

skyddsåtgärder. I detta stycke tas anpassningar och 

försiktighetsåtgärder upp som kan motverka negativa 

effekter på miljön. 

2.2! Planförhållande 

I planbeskrivningen bedöms detaljplanens syfte 

enbart delvis vara överrensstämmande med 

översiktsplanen och den fördjupande översiktsplanen 

för Åmåls tätort och centrum. 

Översiktsplanen pekar ut en del av planområdet som 

omfattandes av gällande detaljplan. 

Rekommendationer kring näringsliv och service 

anger bl.a. att nybyggnader ska placeras med hänsyn 

till landskapet, terrängen och omgivande bebyggelse. 

Trafikangöring ska utformas så att trafiksäkerheten 

inte försämras. Den i översiktsplanen föreslagna nya 

sträckningen av E45 och förslag om planskild 

korsning är inte längre aktuell. 

I den fördjupade översiktsplanen för Åmåls centrum 

och tätort (2003) pekas planområdet ut för bostäder 

och som utvecklingsområde vid riksväg 45. 

Utvecklingsområdet är utformat för att kunna ta 

hänsyn till den då diskuterade nya sträckningen av 

E45 och att framtida markanvändning skulle studeras 

utifrån ett sådant genomförande. 

Delar av planområdet är idag planlagt sedan tidigare 

med markanvändning för bostadsändamål och 

garage, park/plantering, gata eller torg, genom 

”Förslag till ändring och utökning av stadsplan för 

Västra Åsen- Hannebol” (1980) och detaljplan för 

Västra Åsen (1985). 

 

3/ Lokalisering 

Ett av syftena med en MKB är att en identifiering, 

beskriva och bedöma rimliga alternativ med hänsyn 

till planens eller programmets syfte och geografiska 

räckvidd. För att kunna identifiera rimliga alternativ 

har ett område utmed E45:an studerats och där har 

ett antal områden lokaliserats nedan på karta. 

Utifrån syftet med detaljplanen har det där efter 

valts tre olika alternativ som jämförts utifrån 

miljöaspekterna.  

De olika alternativen nedan har fått siffror som 

återkommer under respektive detaljerad kartbild. 
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3.1! Alternativa lokaliseringar 

Översiktskarta med alternativa lokaliseringar siffrorna ovan är för att identifiera olika områden i lokaliseringen 

nedan,1: Slätterna, 2: Säter, 3: Finnserud, 4: Ellsberg, 5: Stora Berga
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3.1.1! Slätterna  

 

Karta över området Slätterna, område 1 i översiktskartan. 

Lokaliseringen Slätterna, område 1 i översiktskartan 

för alternativgenerering, återfinns söder om 

Industrigatan direkt efter infart från E45. Området är 

drygt 3,1 Ha stort och ligger strax norr om 

museijärnvägen mot Svanskog. Området avgränsas 

även av sumpskog och våtmark i söder. Det berörda 

området utgör område med gällande detaljplan i den 

kommunens gällande översiksplan.  
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3.1.2! Säter 

 

Karta över området Säter, område 2 i översiktskartan. 

Lokaliseringen Säter, område 2 i översiktskartan för 

alternativgenerering, är drygt 19 Ha stort och 

återfinns utmed E45 sydväst om korsningen av E45 

och Strömstadsvägen. I öster gränsar området till 

Nygårdsbäcken.  I gällande Översiktsplan finns 

området utpekat som framtida utbyggnad för industri 

och verksamheter. Just nu pågår detaljplanearbete 

med markanvändningarna handel och industri för 

området. 
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3.1.3! Finnserud 

 

Karta över området Finnserud, område 3 i översiktskartan. 

Lokaliseringen Finnserud, område 3 i översiktskartan 

för alternativgenerering, återfinns väster om E45 

korsningen av E45 och Strömstadsvägen. I söder 

gränsar området till Nygårdsbäcken.  I gällande 

Översiktsplan finns området utpekat som framtida 

utbyggnad för industri och verksamheter. Någon 

gällande detaljplan finns inte för området enligt 

Översiktsplanen. Området är ca 8,5 Ha stort. 

Området ligger i direkt närhet till ett större område 

som är utpekat i lövskogsinventeringen.
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3.1.4! Eliseberg 

 

Karta över området Eliseberg, område 4 i översiktskartan

Lokaliseringen Eliseberg, område 4 i översiktskartan 

för alternativgenerering, återfinns sydost om 

Bengtforsrondellen och uppgår till drygt 2 Ha. I söder 

gränsar området till Åmålsån och i öster till 

bostadsområdet Eliseberg. I gällande Översiktsplan 

redovisas en eventuell planskild korsning mellan E45 

och väg 164. Denna intention är inte längre aktuell. 

För området gäller en detaljplan enligt 

översiktsplanen. 
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3.1.5! Stora Berga 

 

Karta över området Stora Berga, område 5 i översiktskartan.

Lokaliseringen Stora Berga, område 5 i 

översiktskartan för alternativgenerering, återfinns i 

norra delen av Åmåls tätort och gränsar till E45 i 

öster och till kraftledningar i väster. Området uppgår 

till.ca 4 Ha. För området gäller ingen detaljplan enligt 

översiktsplanen. Norr om området finns utpekade 

lövskogsområden samt området angränsar till 

riksintresse för det rörliga friluftslivet. 

3.1.6! Studerade alternativ  

De alternativ som anses mest lämpliga har studerats 

vidare. Dessa är Säter, Eliseberg samt 

huvudalternativet. 

!  
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4/ Process 

4.1! Processbeskrivning 

Arbetet med en miljökonsekvensbeskrivning har 

pågått samtidigt som samrådet för planen sker. 

Bakgrunden till detta är att planen är väldigt 

tidspressad då exploatören (Eijes bil) har krav på sig 

att etablera sig på en mer attraktiv plats inom en viss 

tid annars förlorar de avtal med sin biltillverkare. 

Åmåls kommun är angelägna av att behålla företaget 

i kommunen och då bedömt området som den enda 

plats som skulle kunna möjliggöra för detta.   

I och med att processen har varit pressad i tid har ett 

av underlagen som tagits fram, en 

naturvärdesinventering pekat på höga naturvärden 

både i form av livsmiljöer och arter och där med har 

det framkommit att den första bedömningen att 

planen inte skulle innebära en betydande 

miljöpåverkan vara tvungen att revideras till 

bedömning om att det innebär betydande 

miljöpåverkan.  Planen har efter samråd ändrats till 

stora delar och en större del av planområdet är nu 

tänkt som naturmark. Den förändring som skedde 

efter samrådet möjliggör där med att bete eller 

slåtter kan fortsätta i delar av området och där med 

kommer påverkan och konsekvenserna till mångt och 

mycket bli annorlunda mot det förslaget som låg för 

samråd. 

Planprocessen Figur 2. En illustration över processen med planprogrammet 

Uppstart Undersökningssamråd NVI Samråd Avgränsningssamråd 

Med utgångspunkt de 

data som funnits för 

området har det inte 

bedömts finnas underlag 

för att området skulle 

innebära en betydande 

miljöpåverkan. 

Länsstyrseln lämnade 

kommentarer och 

instämmer i bedömningen, 

dock flaggar de för att 

om en kommande NVI 

finner hotade arter som 

påverkas kan detta 

innebära betydande 

påverkan. 

Höga naturvärden pekas 

ut och det flaggas för fler 

värden om inventeringen 

sker under fältsäsong.  

För att förekomma och 

titta på effekter och 

konsekvenser bedöms det 

som att en MKB är det 

enda sättet framåt av 

kommunen 

avgränsningssamråd med 

länsstyrelsen om vilka 

miljöaspekter som 

bedöms i det skedet 

medföra betydande 

miljöpåverkan och ska 

avhandlas i MKB-

dokumentet. 

Samråd av planförslaget Samråd  Granskning  

Underlag för en MKB tas 

fram och den skrivs 

parallellt som 

samrådsprocessen pågår 

Under samråd har det 

framkommit kommentarer 

och önskemål som medför 

att inte hela det utpekade 

planområdet tas i anspråk 

för exploatering utan 

stora delar lämnas orörda, 

detta förändrar arbetet 

och konsekvenserna 

mycket. 

Bland annat kommer 

stora delar av 

planområdets 

betesmarker att lämnas 

orörda. Värdekärnan av 

betesmarken kommer 

dock att försvinna till 

största delen. 

I granskningen finns en 

MKB med som underlag 

för detaljplanen.  

 

 

 



_____________________________________  _________________________________________ 

              /Users/henricernstson/Documents/HEkonsult_lokalt/Dropbox/7505/mkb_v115.docx / utskriven: 2020-07-23 12 (34) 

4.2! Avgränsning MKB 

Avgränsningen av MKB:n syftar till att identifiera 

projektets betydande miljöpåverkan och bidrar till att 

MKB:n behandlar relevanta frågeställningar. Ett 

avgränsningssamråd har skickats in till länsstyrelsen 

2020-04-01, samrådsprotokoll daterat 2020-04-15.  

Naturmiljö – arter och livsmiljöer finns utpekade i en 

NVI för området, detta måste sättas i sitt 

sammanhang för hela närområdet samt nationellt 

och regionalt.  

MKN Vatten – I MKB:n ska det lyftas hur exploatering 

påverkar nedanliggande vattendrag och hur den 

ekologiska statusen påverkas.  

Jordbruksmark – Brukningsvärd jordbruksmark får 

också endast tas i anspråk för bebyggelse eller 

anläggningar om det tillgodoser väsentliga 

samhällsintressen och behovet inte kan tillgodoses på 

annat tillfredsställande sätt enligt miljöbalken 3 kap § 

4. Betesmarken ska också sättas i kontexten grön 

infrastruktur. 

4.2.1! Geografisk avgränsning 

Miljökonsekvensbeskrivningens geografiska 

avgränsning utgörs i första hand av närområdet till 

den fördjupade översiktsplanen, men med 

vägsträckningen samt alternativa lokaliseringar 

medföra detta att dessa aspekter ger ett större 

influensområde.  

4.2.2! Avgränsning i tid 

20 år.  

4.2.3! Nollalternativ 

Som nollalternativ att gällande detaljplan är kvar och 

att marken utnyttjas på det sätt som är föreskrivet 

där.  

 

Gällande detaljplan för Västra Åsen (antagen 1985) samt för Västra Åsen – Hannebol (antagen 1985). 

4.2.4! Alternativ utbyggnad Säter 

I detta alternativ sker utbyggnad i området Säter. 

4.2.5! Alternativ utbyggnad Eliseberg 

I detta alternativ sker utbyggnad i området Elisberg. 

4.2.6! Föreslagen utbyggnad 

Utbyggnad sker enligt föreslagen detaljplan. 
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Förslag till plankarta över området revidering efter samråd

4.2.7! Avgränsning i sak 

Aspekt  - Miljöaspekt  Miljöaspekter Motivering 

Naturvärden !/ Höga naturvärden 

!/ Arter 

 

Arter och livsmiljöer finns utpekade i en NVI för 

området, detta måste sättas i sitt sammanhang 

för hela närområdet samt nationellt och regionalt 

MKN Vatten !/ Ekologisk och kemisk 

status 

Mark hårdgörs och detta tillsammans med 

recipientens status måste belysas 

Jordbruksmark !/ Brukad jordbruksmark 

 

Brukningsvärd jordbruksmark  

 

Ingen eller försumbar 

påverkan 

Liten påverkan och/eller 

liten komplexitet 

Medelstor påverkan 

och/eller medelstor 

komplexitet 

Stor påverkan och/eller 

stor komplexitet 
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5/ Områdesbeskrivning 

Kapitel som beskriver de förutsättningar som finns för områdena. I kapitlet tas lagskydd upp, naturmiljö, arter samt 

jordbruksmark samt övriga förutsättningar som behövs för att kunna genomföra bedömningar av effekter och 

konsekvenser för utbyggnation.  

 

5.1.1! Planförslag Fölet/Hannebol 

Planområdet är 5,8 ha, beläget väster om E45 ca 1,7 

km nordväst om Åmål centrum och omfattar 

fastigheterna Fölet 1 samt del av Åmål s-Hannebol 1:1. 

Området utgörs till största del av jordbruksmark 

vilken är insprängd mellan verksamhetsområde i 

söder och bostadsområde i norr. Stora delar av 

betesmarken är planlagd sedan tidigare för annan 

verksamhet och bete har fortsatt att bedrivas tills 

annan byggnation sker. 

Söder om Axvägen består området av öppen 

betesmark med inslag av block och sten samt blöta 

partier. Norr om Axvägen består ytan av relativt 

homogen åkermark. I den nordvästra delen av 

planområdet förekommer det ett samlat trädparti av 

framförallt tall, i området finns även inslag av björk, 

asp, sälg och rönn. Betesmarken har arrenderats ut 

säsongsvis för bete med nötdjur. 

Mot väg E45 finns en bullervall där enstaka gran, 

björk och sälg växer varvat med gräsmarksytor i ett 

igenväxningsskede. Bullervallen är olika påtaglig 

beroende på marknivån inom området, i det norra 

avsnittet är inte nivåskillnaden mellan vall och 

planområdet kännbart. 

Enligt SGU.s jordartskarta består området till stor del 

av lera-silt samt ett parti i nordvästra delen där 

markförutsättningarna pekas ut för berg överlagrat 

av morän. 

Strax nordost om planområdet inom yta som idag 

utgör bullervall mot E45 finns utpekad fyndplats för 

redskap med datering till yngre stenåldern. 

Söder om planområdet rinner Åmålsån. Runt Åmålsån 

gäller strandskydd på 100 meter. Planområdet 

inskränker inte strandskyddsområdet. 



_____________________________________  _________________________________________ 

              /Users/henricernstson/Documents/HEkonsult_lokalt/Dropbox/7505/mkb_v115.docx / utskriven: 2020-07-23 15 (34) 

 

Karta över detaljplaneområdet inklusive de kända fakta om området.  

 

Området naturinventerades av Calluna 2019 på 

detaljnivå som underlag för detaljplanen. Vid 

inventeringen avgränsades totalt fyra 

naturvärdesobjekt varav ett med högt naturvärde 

(klass 2) och tre objekt med visst naturvärde (klass 

4). Genom att fältarbetet skedde under oktober 

månad bedömdes materialet som preliminärt.  

Betesmark bedömdes till ett högt naturvärde (klass 

2) med anledning av höga naturvärden som är 

kopplade till en kontinuitet av bete, vilket har 

resulterat i en näringsfattig jord, förekomst av block 

och berghäll samt andra naturliga inslag som 

rosenbuskar och enbuskar. Dessa biotopkvaliteter 

gör att det finns livsmiljöer för många 

naturvårdsarter som exempelvis ängsvädd, 

ängshavre, bockrot och prästkrage. Enligt den 

preliminära bedömningen uppnår delar av ytan 

Natura 2000-naturtypen ”Silikatgräsmarker 6270” 

vilket är en hotad naturtyp och värd att bevara 

intakt.  Vid ett kompletterande fältbesök i maj 2020 

konstaterades det att de mesta naturvärdena är 

knutna till den torrås som går i området och här finns 

väldigt mycket av de naturvårdsarter som är 

utpekade för naturtypen. Flera av naturvårdsarterna 

är dock spridda i större delen av området, dock 

mindre då det ställvis blir mer fuktigt i vissa områden.  
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Figur från Calunas naturvärdesinventering över området.  

5.1.2! Lokaliseringsalternativ Säter 

Området är ca 19 hektar och omfattar fastigheterna 

Åmåls-Nygård 1:1. Planområdet återfinns väster om 

E45 ca 1,5 km väster om Åmåls centrum. I väster 

gränsar området till Nygårdsbäcken och i söder till 

museijärnvägen mellan Åmål och Svanskog. Området 

består till största del av produktionsskog med gran 

och tall på en relativt flack yta med inslag av några 

lite mer kuperade ytor i norr. Markfuktigheten är 

överlag torr-frisk med undantag för några blötare 

partier  

Kommunen håller i dagsläget på att detaljplanelägga 

området där man prövar möjligheten att skapa 

tomter för industriändamål. Avsikten är att 

möjliggöra för såväl industrietableringar som sådan 

handelsverksamhet som inte konkurrerar med 

centrumhandeln. Etableringen har stöd i gällande 

Översiktsplan som pekar ut området som 

nybyggnadsområde för industri. 

Enligt SGU:s jordartskarta utgör större delen av 

planområdet av berg överlagrat av morän. Utförd 

geoteknisk undersökning av SWECO 2019-09-17 

visar på att stabiliteten är god.  

Några lämningar i området finns inte utpekade. 

Väster om planområdet rinner Nygårdbäcken dock 

omfattas området inte av strandskydd.  
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Karta över detaljplaneområdet inklusive de kända fakta om området.  

 

 

Plankarta för DP Säter 

Området naturinventerades av Calluna 2019 på 

detaljnivå som underlag för detaljplanen som pågår 

för området. Vid inventeringen avgränsades totalt 

fyra naturvärdesobjekt varav 2 med påtagligt 

naturvärde (klass 3) och 2 objekt med visst 

naturvärde (klass 4). 

Inventeringsområdet består till stora delar av 

produktionsartad gran- och tallskog samt mindre 

delar med lövskogsmiljöer där björk dominerar. 

Skogen är överlag ung, ca 40-60 år gammal, och 

homogen. I stora delar av området finns i princip 

inget buskskikt men bitvis finns enbuskar och viden. 

Bristen av död ved och en skoglig kontinuitet leder 

till att inga eller få naturvårdsarter förekommer. I 

flera partier finns stenmurar, enbuskar och små 

partier med kvarlevor av en hävdgynnad flora i ett 

igenväxningsstadium där exempelvis svinrot, 

ängsvädd och ärenpris fortfarande växer kvar. 

Markfuktigheten är överlag torr-frisk med undantag 

för några små blötare partier. I den västra delen 

rinner Nygårdsbäcken och i kantzonerna växer al, 

björk och gran. 
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Figur från Calunas NVI för området 
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5.1.3! Lokaliseringsalternativ Eliseberg 

Området är ca 2,1 ha stort och omfattar del av 

fastigheten Åmåls-Nygård 1:4. Planområdet är 

beläget öster om E45 ca 1,5 km nordväst om Åmål 

centrum. Området ligger i anslutning till 

Bengtsforsrondellen med väganslutning till 

Drottninggatan. Öster om områden finns bebyggelse i 

form av bostadshus och förskola. 

Området utgörs främst av en skogsbeklädd kulle med 

sina högsta nivåer i mitten av området. Mest 

förekommande träd är tall och björk. Marken runt 

kullen består främst av ängsmark med enstaka träd. 

Enligt SGU:s jordartskarta består området runt om 

kullen av lera-silt, medan kullen pekas ut som berg 

överlagrat av morän. 

Söder om området, på andra sidan E45 nere vid 

Åmålsån finns en lämning i form av en hyttlämning, 

lämningen är ej bedömd i fält. Söder om planområdet 

rinner Åmålsån, berört område ligger inte inom 

strandskydd. 

 

Karta över detaljplaneområdet inklusive de kända fakta om området.  

!  
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6/ Miljöeffekter och konsekvenser

Att identifiera och beskriva samt bedöma effekter av en verksamhet eller en plan är centralt i en miljöbedömning. 

Begreppet miljöeffekter finns beskrivet i 6 kap. 2 § miljöbalken.  

Effekt: den förändring som uppkommer av en föreslagen aktivitet  

Konsekvens: betydelsen av förändringen utifrån effekten som har uppkommit 

6.1! Effekter och konsekvenser på naturvärden 

Miljöaspekt  Frågor som lyfts  

Naturvärden !/ Höga naturvärden 

!/  

 

6.1.1! Effekter och konsekvens av 

nollalternativet 

Ingen påverkan. 

6.1.2! Effekter och konsekvens av alternativ 

utbyggnad Säter 

Enligt den naturvärdesinventering som är utförd av 

Caluna 2019-09 är mycket av naturvärdena knutna 

till Någårdsbäcken och dess kantzon samt en yta 

bestående av hällmarkstallskog. Vattendraget har en 

naturlig meandring med död ved utmed strandkanten 

och i området noterades bland annat mindre 

hackspett som är en skyddad och dessutom rödlistad, 

i hällmarkstallskogen fanns naturvärden kopplade till 

en skoglig kontinuitet, förekomst av naturvårdsarter 

och död ved.!
Nygårdsbäckens naturvärden kommer att vara 

opåverkade. Arter som är knutna till äldre tallar och 

död ved av tall kommer påverkas negativt i viss mån, 

exempelvis spillkråka och talldungen som klassats till 

naturvärde kommer att försvinna, dock bedöms 

området som litet. Bedömningen är att påverkan inte 

är stor på naturvärdena vid en exploatering.  

6.1.3! Effekter och konsekvens av alternativ 

utbyggnad Eliseberg 

Området utgörs främst av en tallbeklädd kulle med 

sina högsta nivåer i mitten av området. Dominerar 

gör tall men med inslag av björk och längs i syd finns 

en öppen gräsmark. Enligt SGU:s jordartskarta består 

området runt kullen av lera-silt, medan kullen pekas 

ut som berg överlagrat av morän. 

Ingen naturvärdesinventering är genomförd för 

området som för de övriga områdena. Det finns inga 

indikationer på att området hyser höga naturvärden.  

6.1.4! Effekt och konsekvens av föreslagen 

utbyggnad 

Enligt den inventerings som är utförd 2019-10 av 

Caluna är naturvärdena i området främst kopplat till 

kontinuiteten av betet som har gett näringsfattig 

mark med flertalet naturvårdsarter. I betesmarken 

finns också andra strukturer som ger ett ökat 

biotopvärde. Ytan inom betesmarken bedöms vara av 

typen ”Silikatgräsmark” vilket är en hotad naturtyp. 

Vid inventeringen återfanns naturvårdsarter som är 

hävdgynnade och signalarter för ängs- och 

betesmarker. I områdets närhet finns också fåglar 

noterade som är skyddade och knutna till denna typ 

av mark. Arter som gulsparv, trana, tofsvipa, stare 

har noterats i området som skulle beröras då deras 

livsmiljöer påverkas vid en exploatering och de är 

skyddade i artskyddsförordningen. När det gäller 

trana och tofsvipa bedöms inte en exploatering att 

påverka populationen alls, då de endast bedöms vara 

tillfälliga besökare i området, när det gäller gulsparv 

kan revir och födosöksområden för enstaka individer 
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påverkas men populationen bedöms inte påverkas. 

Stare häckar i direkt anslutning i ett hålträd som 

ligger direkt utanför planområdet men kommer att 

påverkas. Det innebär att ett boträd och revir 

kommer att försvinna, vid inventeringen i maj 

noterades också stjärtmes vid detta område vilket 

gör att denna kommer att påverkas och ett revir 

bedöms som att det försvinner i och med 

exploateringen.  

När det kommer till gräsmarker utgör 

silikatgräsmarker den vanligaste betesmarkstypen i 

Sverige och har vanligen en örtrik markvegetation. 

Vegetationens sammansättning varierar beroende 

var i landet man är lokala förhållanden. Markerna kan 

vara mycket örtrika och ibland hysa ovanliga växter. 

Genom sin flora utgör de ofta en viktig källa för 

många insekter och fjärilar. 

Skötsel sker genom bete eller slåtter och höbärgning 

och röjning av igenväxningsvegetation. Naturvärden 

hänger samman med skötsel och bör utformas enligt 

objektets speciella natur- och kulturvärden. 

Hävdtrycket kan variera inom ett brett intervall så 

länge skadlig förnaansamling undviks och starkt 

slitna partier ej dominerar. 

Hotbild i Sverige generellt är  

•/ Utebliven röjning av igenväxningsvegetation 

och minskat eller upphört bete leder på sikt 

till igenväxning av buskar och träd och 

utarmning av den hävdgynnade floran och 

faunan. 

•/ Överbete 

•/ Skötsel som avlägsnar småbiotoper, 

kantzoner och mosaikmiljöer och som 

skapar skarpa gränser mellan olika 

markslag påverkar naturtypen negativt. 

•/ Spridning av gödsel i naturtypen påverkar 

floran negativt 

•/ Tillskottsutfodring av betesdjuren ger 

indirekt näringstillförsel till marken 

•/ Användning av avmaskningsmedel som är 

negativ för den dynglevande insektsfaunan. 

•/ Markexploatering och annan 

markanvändningsförändring i objektet eller i 

angränsande områden  

•/ Gödslings- och försurningseffekter från 

nedfall av luftburna föroreningar 

Konsekvensen är att viktiga strukturer för området 

kommer att försvinna, medan vissa torra respektive 

blöta delar blir kvar och där med kommer arternas 

fortlevnad i området säkerställas. Arterna bedöms 

finnas jämt fördelade inom hela gräsmarken men de 

är mycket rikliga utmed den torrås som har väldigt 

rika bestånd av flera av naturvärdesarterna, stora 

delar av torråsen kommer att försvinna och där med 

också stor del av områdets högsta naturvärden och 

då särskilt i och kring den åkerholme som finns och 

som är biotopskyddad.  
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Flygbild över det föreslagna området med artfynden markerade, de är till stora delar knutna till den torrare ås som går genom området. I området 

finns också häckningsmiljöer som kommer att försvinna.  

 

Karta över torråsen med den uppskattad yta utifrån inventeringen gjord maj 2020, arterna är inte jämt fördelade i området, det finns en 

övervägande del höga naturvärden knutna till den åkerholmen som finns i områdets centrala delar.  Kartan visar var de högsta naturvärdena finns  

samt gräns för exploatering respektive bevarad betesmark. 
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Bedömningen när det gäller skyddade arter är att 

livsmiljöerna minskar till yta men finns kvar i form av 

det södra naturområdet som kan behållas som 

betesmark, eventuella revir kommer att påverkas och 

även häckningsplatsen för stare kommer att 

försvinna, men det finns liknande marker i det direkta 

närområdet. Vid fältbesök 2020 indikerade även 

stjärtmes i området som tyder på häckning och då 

kommer även denna miljö att försvinna. I närområde 

finns samma typer av indikatorer och samma typ av 

betesmark, i dessa områdena är det dock större 

områden som är blöta samt större delar som består 

av äldre åkermark, men i höjdpartierna finns samma 

torra flora och blandskogsmiljö så populationsnivå 

bedöms inte påverkas gällande fåglar.  

En exploatering bedöms påverka individer, inte 

populationen i stort och den gröna infrastrukturen 

kommer att bibehållas via att det område som 

bibehålls och där med binder samman närliggande 

betesmarker dock förloras delar av den värdefullaste 

torrängsdelen. 

6.1.5! Osäkerheter 

Osäkerheter som alltid finns när det gäller betesmark 

som om hävden skulle upphöra eller genom att en 

brukare gödslar eller har för högt betestryck. En 

åkermark är alltid beroende av att det finns brukare 

som ser att det är lönsamt att bruka och 

fragmenteras landskapet för mycket kan det tappa 

sitt värde att hålla djur i det, till fördel för denna 

mark är att det finns exakt samma marker i direkt 

närområde.  

6.1.6! Skyddsåtgärder  

För att säkerställa att effekter och konsekvenser inte 

blir stora måste det säkerställas att naturmarken inte 

påverkas vid exploateringen utan får ligga kvar som 

den gör i dagsläget.  

Att säkerställa att bete eller hackslåtter bedrivs på 

marken. 

 

!  
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6.2! Effekter och konsekvenser MKN Vatten 

Miljöaspekt  Frågor som lyfts  

Miljökvalitetsnormer - vatten !/ Ekologisk och kemisk status 

 

 

Karta över avrinningsområden med de tre alternativen markerade.  

Avrinningen från alla tre områden sker till Åmålsån och i viss finns detta vattendrag med, den delen som avhandlar 

statusen heter Åmålsån - Nedre kalven till mynningen i Vänern. Vattendraget bedöms ha måttlig ekologisk status 

och då med kemisk status som bedöms som ”Uppnår ej god”.!  
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Statusklassning från 

VISS 
 

För varje vattenförekomst finns en statusklassning gjord, detta är en bedömning av hur vattnet mår och vilka problem 

som finns som måste förbättras.  

Åmålsån – Nedre Kalven till mynningen i Vänern Kommentar 

Ekologisk status 

Måttlig  

-vandringshinder för fisk 

Kvalitetsfaktorer fisk och näringsämnen är 

utslagsgivande för bedömningen. Fisk 

vandrar inte naturligt i vattensystemet 

samt det finns problem med övergödning. 

Kemisk status 

Uppnår ej god 

-bromerade difenyler och kvicksilver 

Kemisk status 

Uppnår ej god 

-bromerade difenyler och kvicksilver, 

överskrids i alla vatten i Sverige pga. 

berggrund och långvarig deposition. 

Tillkomst/härkomst 

Naturlig 

Tillkomst/härkomst 

Naturlig tillkomst med när det gäller 

ekologisk status finns vandringshinder som 

gör att konnektiviteten är dålig – påverkar 

den ekologiska statusen. 

  

 

Åmålsån bedöms nå god ekologisk status 2021, i 

dagsläget finns bland annat problem med 

konnektiviteten, vandringshinder för fisk. Som 

påverkanskällor nämns också punktkällor och diffusa 

källor t.ex. jordbruk, transport och urban 

markanvändning.  

6.2.1! Effekter och konsekvens av 

nollalternativet 

Ingen förändring 

6.2.2! Effekter och konsekvens av alternativ 

utbyggnad Säter 

Till detaljplanen finns en dagvattenutredning, i 

dagvattenutredningen finns beräkning för hur mycket 

förorening en exploatering av området skulle släppa 

ut i förhållande till riktvärde hämtade från 

Riktvärdesgruppen antagna 2009.  
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Tabell från dagvattenutredning för Säter.  

6.2.3! Effekter och konsekvens av alternativ utbyggnad Eliseberg 

Ingen dagvattenutredning är gjord för området.  

6.2.4! Effekt och konsekvens av föreslagen utbyggnad 

Tabell från dagvattenutredning för området.  

 

Beräkningarna ovan från dagvattenutredningen visar 

på att ett enkelt reningssteg inte är fullgott för att få 

ned kemikalieutsläppet. Det krävs att man på något 

sätt inför ett biofilter för att komma under nuläget. 

Vid införande av ett ytterligare reningssteg kommer 

alla parametrar att komma under de värden som 

föreligger vid avrinning från området i dagsläget. 

Jämfört med Göteborgs stads riktvärden så 

överskrider utsläppet fosfor respektive 

kväveriktvärdena men förbättras jämförelsevis med 
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dagens utsläpp. Delavrinningsområdet som planen 

ligger inom är ca. ca. 1820 ha och 

detaljplaneområdet är under 5 ha. Detta innebär att 

påverkan från området inte försämrar 

förutsättningarna utan förbättrar förutsättningarna 

för att uppnå god status, även om fosfor och kväve 

överskrider Göteborgs stads riktvärden men 

samtidigt minskar för områdets utsläpp idag.  

 

 

 

 

 

6.2.5! Skyddsåtgärder 

För säter och för föreslagen utbyggnad finns det 

föreslaget skyddsåtgärder med fördröjningsmagasin 

respektive filter. För säter rekommenderas en 

”vanlig” dagvattendamm med permanent vattenyta 

för sedimentation. Det går också att ha växtmassa i 

dammen som då också bidrar till att minska 

föroreningen innan vattnet breddas ut och rinner 

vidare. I Sätter rekommenderas en total volym om 

4 900 m3. I fallet sätter skulle ett sådant alternativ 

gör att alla utsläppsvärden hamnar under 

rekommenderat gränsvärde från 

gränsvärdesgruppen. I fallet med det föreslagna 

alternativet rekommenderas biofilter samt torrdamm 

som det alternativ som ska klara utsläppen. Efter en 

installation av detta klaras alla parametrar.  

  

Exempel på damm från dagvattenutredning för Säter.  

 

!  
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6.4! Effekter och konsekvenser på jordbruksmark 

Miljöaspekt  Frågor som lyfts  

Jordbruksmark !/ Fragmentering 

!/ Omgörning av jordbruksmark 

 

I en skrift från jordbruksverket om jordbruksmark 

lyfts frågor som köp mark! – den tillverkas inte 

längre, flytta planerade byggnationer från åkermark! 

Klimatförändringar ökar värdet på svensk 

jordbruksmark, med flera. I skriften pratas om allt 

från ekosystemtjänster till staden och stadsnära 

lantbruk till kultur och historiska värden. Detta är 

bara några av de frågor som tas upp och som 

omfattas av jordbruksmark. Gemensamt gäller att 

jordbruksmark är en resurs som vi förvaltar och som 

oftast har skapats genom långt ihärdigt arbete.  

Många av de frågor som kommer upp när 

exploatering av jordbruksmark är kopplade till 

produktion av mat. För att kunna fatta smarta val 

måste vi förstå sambandet mellan marken som odlas 

och hur det ser ut idag. Olika jordarter beter sig olika 

och områden har olika förutsättningar och de 

innehåller olika mängder av näring samt magasinerar 

vatten olika. Förutsättningarna är också olika för 

olika brukare, en lantbruksföretagare ser marken 

som en viktig tillgång i sin affärsplan medan en 

granne ser åkrar och ängar som en vacker 

omgivning. Långsiktig ägande formar landskapet och 

där med också hur vi utvecklar vårt landskap och 

stadsnära utveckling.  Fortfarande under 1800-talet 

byggde jordbruket i Sverige på självhushållning. Den 

”agrara revolutionen” innebar dock stora 

förändringar i jordbruket och markägandet. Nya 

odlingstekniker, mekanisering och specialisering kom 

att prägla bygden. Ladugårdar, vindmöllor, 

gärdesgårdar och djurhägn blev en vanlig syn. Dessa 

kulturminnesmärken präglar fortfarande vårt 

landskap. Detsamma gäller de alléer som anlades när 

gårdar flyttade ut från byarna under 1800-talets 

första hälft. Samspelet mellan forntid och nutid i vår 

bebyggelsehistoria är ett svenskt särdrag. 

Betesmarker, slåtterängar, stenmurar och öppna 

diken är exempel på skyddsvärda natur- och 

kulturvärden. I jordbruksmarken finns också 

småbiotoper såsom alléer, åkerholmar, källor med 

omgivande våtmark och stenmurar. Här finns 

mängder av arter som riskerar att dö ut om 

markerna inte brukas och bevaras. Allt detta har lett 

till att vi i miljöbalkens 3 kap. 4 § kan utläsa ” 

Brukningsvärd jordbruksmark 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.” 
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Jordbruksblock respektive gräsmarker från projektet grön infrastruktur markerade på kartan.  

6.4.1! Effekter och konsekvens av 

nollalternativet 

Ingen förändring 

6.4.2! Effekter och konsekvens av alternativ 

utbyggnad Säter 

Ingen påverkan på jordbruksmark 

6.4.3! Effekter och konsekvens av alternativ 

utbyggnad Eliseberg 

Ingen påverkan på jordbruksmark 

6.4.4! Effekt och konsekvens av föreslagen 

utbyggnad 

Delar av ett område som idag utgör åkermark 

kommer att gå förlorat. Exploatering påverkar den 

biologiska mångfalden, kulturmiljön och det öppna 

landskapet. Bebygger man åkermark i områden där 

åkermark är en bristvara kan detta få negativa 

följder för den biologiska mångfalden eftersom 

fragmenteringen i landskapet blir för stor, en 

exploatering av åkermark kan t.ex. försvåra 

pågående markanvändning på den mark som 

kvarstår efter exploateringen och en utbyggnad av 

tätorter kan leda till sämre möjlighet till rekreation 

om det öppna landskapet försvinner. En byggnation 

av åkermarken bedöms inte påverka möjligheten att 

bedriva jordbruk i detta fall då det finns liknande 

betesmark i direkt anslutning till området, vilket 

skulle kunna medföra att bete kan fortsätta i 

naturområdet. Delar av det som tas i anspråk är 

också sedan tidigare planlagt för bebyggelse vilket 

gör att det i dag kan bebyggas utan vidare åtgärder. 

Området är småskaligt och detta har varit en 

förutsättning för bete av området och där med för 

att skapa de naturvärden som finns knutet till 

marken. (se naturmiljö ovan). Områdets åkermark 

finns i en kontext och som en del av ett uppbrutet 

småskaligt landskap av åker och betesmark och 

kommer så att fortsättas i den södra delen som inte 

exploateras.  

I miljöbalkens 3 kap. 4 § sägs bland annat att 
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brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk vid 

väsentligt samhällsintresse, i detta fall hänvisas till 

väsentligt samhällsintresse.  

En exploatering av området bedöms inte påverka 

jordbruksmark som innebär stora konsekvenser för 

jordbruksmarkens brukande i närområdet eller 

påverkan på gräsmarkens infrastruktur och 

naturvärden i trakten. I närheten finns utpekade 

värdekärnor av betesmark respektive betesmark som 

ingår i grön infrastruktur, detta bedöms inte 

påverkas av en exploatering av delar av betesmarken 

inom planområdet. 

 

Karta över det föreslagna området med jordbruksmark markerat.  

6.4.5! Osäkerheter 

Osäkerheter som alltid finns när det gäller åkermark 

som om hävden skulle upphöra eller genom att en 

brukare gödslar eller har för högt betestryck. En 

åkermark är alltid beroende av att det finns brukare 

som ser att det är lönsamt att bruka och 

fragmenteras landskapet för mycket kan det tappa 

sitt värde att hålla djur i det, till fördel för denna 

mark är att det finns exakt samma marker i direkt 

närområde. Delar av området är också planlagt 

sedan tidigare och betet bedrivs där med på mark 

som kan bebyggas sedan tidigare. 

6.4.6! Skyddsåtgärder 

Att säkerställa att bete eller hackslåtter bedrivs på 

marken som inte bebyggs. 

 

!  
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6.5!Miljömål 

Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom de 

16 områden som beskriver det tillstånd i den svenska 

miljön som miljöarbetet ska leda till. Förutom 

miljömålen finns ett övergripande generationsmål 

som visar inriktningen för Sveriges miljöpolitik. Målet 

ger vägledning om de värden som ska skyddas och 

den omställning av samhället som behöver ske inom 

en generation för att nå miljömålen. Till miljömålen 

finns etappmål som är steg på vägen för att nå 

generationsmålet, etappmålen visa vad Sverige kan 

göra och tydliggöra var insatser bör sättas in. 

Förutom etappmålen finns regionala mål och 

kommunala miljömål för att kunna kvantifiera och 

specificera vad som kräver ytterligare insatser för 

att uppnå målen. 

 

Miljömål Tabellen nedan visar påverkan på miljömålen och vad avsaknad av aktiviteter skulle innebära. Tabellen är upplagd så att positiv inverkan på 

miljömålen är markerad med + , negativ påverkan är markerad med –. Ett +/- i tabellen markerar att påverkan bedöms som varken positiv eller 

negativ. En parantes ( ) runt en bedömning betyder att påverkan är mycket liten, dvs. en gradering av den positiva eller negativa påverkan. 

Står inget i en kolumn påverkas inte miljömålet av aktiviteten. 

              Aktivitet 

 

Miljömål 

N
ol

la
lte

rn
at

iv
 

Sä
te

r 

El
is

be
rg

 

Fö
re

sl
ag

en
 

ex
pl

oa
te

ri
ng

 

K
om

m
en

ta
r 

Generationsmålet 
 

  
 

Ett övergripande mål som är nedbrutet och ska 

uppfyllas genom att de nedanstående 16 

miljömålen uppfylls. 

Begränsad 

klimatpåverkan 

+/- +/- +/- +/- 

Utbyggnaden bygger på närhet till befintlig 

infrastruktur att utnyttjas.  

Förebyggande åtgärder 

•/ Att verkligen se till att det är 

sällanköpsvaror 

•/ Att skapa 

cykelvägar/kollektivtrafikstråk 

Frisk luft 

+/- +/- +/- +/- 

Områdets infrastruktur medför att trafik ska 

minimeras i närheten av bostäder och att 

lokalgator ska kunna användas för att korta 

sträckor mot arbetsplatser.  

Bara naturlig 

försurning 
+/- +/- +/- +/-  

Giftfri miljö +/- +/- +/- +/-  

Skyddande ozonskikt +/- +/- +/- +/-  

Säker strålmiljö +/- +/- +/- +/- Radon ska kontrolleras innan bygglov/slutintyg. 

Ingen övergödning 
+/- +/- +/- + 

Om rening enligt skyddsåtgärder från 

dagvattenutredningen sker förbättras 

utsläppsituationen. 

Levande sjöar och 

vattendrag 
+/- +/- +/- +/- Dagvatten ska hanteras lokalt  
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Grundvatten av god 

kvalitet 
+/- +/- +/- +/-  

Myllrande våtmarker +/- +/- +/- +/-  

Levande skogar +/- (-) +/- +/- 
Vissa naturvärden i skogen kommer att 

påverkas, dock bedöms påverkan som liten.   

Ett rikt 

odlingslandskap 
+/- +/- +/- (-) 

Odlingslandskap berörs och viss del övergår till 

bebyggd mark, genom fragmentering kommer 

vissa värden att försvinna.  

Storslagen fjällmiljö +/- +/- +/- +/- Berörs inte 

God bebyggd miljö 
+/- +/- +/- +/- 

Förebyggande åtgärder har vidtagits genom att 

spara så mycket naturmark och grön 

infrastruktur som det är möjligt.   

Ett rikt växt- och 

djurliv +/- +/- +/- (-) 

Djur och växtliv kommer att påverkas, följs de 

föreslagna försiktighetsåtgärderna bedöms de 

dock inte påverkas på ett sätt att arters eller 

populationen lokalt påverkas. 

 

 

7/ Sammanställning effekter och konsekvenser 

Exploaterings-

område 

Naturmiljö MKN Vatten Odlingslandskap 

Nollalternativ Ingen påverkan Ingen påverkan Ingen påverkan 

Säter Vissa naturvärden kommer att 

försvinna främst, det handlar om de 

utpekade arter knutna till igenväxande 

kvarlevor av hävdgynnad flora samt två 

objekt med hällmarkstallskog 

Om föreslagna åtgärder genomförs 

kommer det inte att påverka MKN 

vatten.  

Ingen påverkan 

Eliseberg En talldunge kommer att försvinna.  Ingen påverkan Ingen påverkan 

Föreslagen Vissa naturvärden kommer att påverkas 

*revirstorlek för gulsparv i området 

kommer att minska samt ytan med 

silikatgräsmark kommer att bli mindre 

Om föreslagna åtgärder genomförs 

kommer det inte att påverka MKN 

vatten. 

Befintlig jordbruksmark fragmenteras 

och två åkerholmar kommer att 

försvinna.  

Tabell över konsekvens av byggnation av de olika exploateringsområdena. Färgerna i tabellen står för olika grad av konsekvens. 

Stora eller 
mycket stora 
negativa 
konsekvenser 

Märkbara 
negativa 
konsekvenser 

Små negativa 
konsekvenser 

Ingen 
förändring eller 
försumbara 
negativa 
konsekvenser 

Märkbart 
positiva 
konsekvenser 

Positiva 
konsekvenser 
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9/ Uppföljning 

Uppföljning och övervakning ska ses om en del av processen. Det är viktigt att inte arbetet försvinner efter 

miljöbedömningen utan att uppföljning och övervakning fortsätter. Uppföljning och övervakning utgör underlag för 

kunskap om miljötillståndet vid framtagandet av en ny plan eller revidering av befintliga planer och program.  

För att kunna följa upp och få relevant data till framtida revideringar och arbeten föreslås att uppföljningen sker i 

samklang med arbete som ska ske av kommunen. Genom löpande uppföljning, går det också att revidera 

antaganden och åtgärder som genomförs. Skulle en åtgärd visa sig vara mindre effektiva gällande hur miljöeffekter 

minimeras kan man på detta sätt revidera och göra bättre inför nästa steg eller nästa exploatering. 

•/ Som uppföljning föreslås att betesmarken natur följs upp under byggskedet av industritomten 

•/ Att betesmarken kontrolleras vart annat år av park och natur så att hävd sker kontinuerligt, helst i form av 

bete.  
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