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Kommunstyrelsen

Remiss: Naturvärdesinventering
Kommunstyrelsens diarienummer: 2013/KS0299

Nämndens beslut
Tekniska nämnden tillstyrker remissförslaget gällande SS 199000 men avstår från
yttrande när det gäller SIS-TR 199001.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Tekniska nämnden är positiv till idén med en nationell bedömningsgrund för
naturvärden. En bra standard kommer att vara ett värdefullt instrument i
kommunernas planeringsarbete.
Nämndens yttrande i sin helhet
Remissen består av två delar. En del är ett förslag till en nationell standard (SS
199000) med arbetsnamnet Naturvärdesinventering (NVI) – Genomförande,
naturvärdesbedömning och redovisning. En del är en teknisk rapport (SIS-TR
199001) som skall vara ett stöd för naturvärdesbedömning och beskrivning.
Nämnden väljer att endast yttra sig när det gäller förslaget till nationell standard.
Tekniska nämnden är positiv till idén med en nationell bedömningsgrund för
biologisk mångfald. En bra standard kommer att vara ett värdefullt instrument i
kommunernas arbete med planering och prioritering av naturvårdsinsatser.
Standarden avser att kunna tillämpas på land- och vattenområden i Sverige.
Naturvärdesbedömningen är en sammanvägning av vilka skyddsvärda arter som finns
och vilka förutsättningar den livsmiljön har som de lever i.
Nämnden önskar kommentera och i vissa fall föreslå förändringar i den föreslagna
nya svenska standarden:
För att öka läsbarheten är det lämpligt att först presentera principen för
klassificeringen (figur 3) och därefter de ingående bedömningsgrunderna. Som ett
förtydligande vad man anser är rätt nivå på klasserna kan sedan nuvarande kapitel 3
komma.
En fråga vi önskar svar på är om standarden är möjlig att använda för andra syften än
vid inventering för exploatering. Målet måste vara att standarden kan användas i ett
vidare perspektiv och syftet (0.5) måste vara att få fram ett bra underlagsmaterial som
kan integreras i all planering.
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I remissen önskas synpunkter på det föreslagna namnet. Våra förslag är ”Nationell
bedömningsgrund för biologisk mångfald” eller ”Nationell naturvärdesbedömning”.
Vad avses med avsnittet 0.9 som behandlar miljöhänsyn i standarden? På vilket sätt
kan transporternas miljöpåverkan påverka naturvärdesbedömningen?
En standard som skall naturvärdesbedöma hela Sveriges land-, söt- och
saltvattensområden (1) kan vara svår att få jämförbar mellan områden med så olika
förutsättningar.
Vi tycker att biotopen ”skog och träd” (2.2 och 6.2.5) måste differentieras ytterligare
(jämför t ex med det stora antalet sjöbottnar).
Naturvärdesklassningen (2.8) bör även innehålla en klass 4 – ”inga kända
naturvärden” istället för att definieras som område med lågt naturvärde och inte
räknas med alls (2.11 och 3.2). Det är viktigt att kunna se vilka områden som är
bedömda och vilka som inte är det.
Landskapsobjekt (2.10 och 5.2) beskrivs som ”större geografiskt område vars
betydelse för biologisk mångfald, är uppenbart större eller av annan karaktär än de
ingående naturvärdesobjekten…”. Det är oklart varför man skapat detta begrepp.
Landskapsobjekt påverkar inte bedömningen av naturvärdesobjekten som ju är de
som klassas.
Naturvärdesklass 3 – visst naturvärde - är av lokal betydelse och bör omfattas av
generell hänsyn.
Naturvärdesklass 2 – påtagligt naturvärde - har särskild betydelse för biologisk
mångfald och motsvarar något förenklat klass 3 nivån i de vanligaste
landinventeringarna. Varje enskilt område behöver inte vara av särskild betydelse men
landets totala areal av den här kategorin får inte minska. Man skulle kunna lägga till att
objekten kan ha en regional betydelse.
Naturvärdesklass 1 – högre naturvärde - har särskilt stor betydelse för biologisk
mångfald och delas in i 1a (högsta naturvärde) och 1b (högt naturvärde).
Klass 1b motsvarar något förenklat klass 1 och 2 nivån i de vanligaste
landinventeringarna eller Skogsstyrelsens nyckelbiotoper. Man skulle kunna lägga till
att objekten kan ha en nationell betydelse.
Klass 1a skall ha ett stort antal ”värdefulla” arter, flera rödlistade arter eller enstaka
hotad art. Efter svenska förhållanden är förutsättningarna de bästa. Man skulle kunna
lägga till att objekten kan ha en internationell betydelse.
En reflektion är att det verkar lättare att hamna i en högre värderad klass i den här
bedömningen än i de ingående inventeringarna när det kanske skulle vara tvärt om.
Det kan vara idé att fundera på vad klasserna skall kallas. Ett sätt är att som tidigare i
vårt svar välja i fallande betydelse, internationellt, nationellt, regionalt och lokalt.
”Påtagligt” kan säkert bytas ut mot ett mer positivt värdeladdat ord (varför inte högt)
och när det gäller klass ett är ”mycket högt” bättre att använda. Det stämmer bättre
med de andra klassnamnen och kan delas in i mycket högt naturvärde (1b) och högsta
naturvärde (1a).
Gränsen för vad som är en sjö (6.4.1) anges ofta som 1,0 ha.
I förslaget tänker man sig kunna utföra klassningen på fyra sätt
Samtliga metoder bedömer objekt till klass 1 och 2 men endast i det sistnämnda fallet
avses att bedöma om objekt tillhör klass 3. Det finns en risk att man gör
urval/översiktliga bedömningar utan att veta med olika noggrannhet underlaget tagits
fram. Dessutom är det inte praktiskt möjligt att ha en klass 4 om man väljer bort
möjligheten att bedöma klass 3 objekt.
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Mycket av klassningen bygger på tidigare inventeringar. Det är viktigt att göra en
bedömning hur relevanta äldre bedömningar är.
Man bör ställa sig frågan och beskriva i standarden om man skall ta hänsyn till
negativa ingrepp i eller vid de bedömda objekten och även potentiella risker. Exempel
kan vara vägar, vindkraftverk, vattenreglering och deponier.
När man bedömer artförekomsten (8.1.1.5) tar man hänsyn till ”naturvårdsarter”,
”artrikedom”, ”rödlistade arter” och ”hotade arter”. Eftersom hotade arter ingår i
rödlistade arter och naturvårdsarter och rödlistade arter ingår i naturvårdsarter verkar
det något förvirrande. Samma art kan ju finnas med i flera av kriterierna. Vilken
artrikedom krävs för att man skall kunna göra bedömningen mycket goda
artförekomster (tom ruta!)? Det blir enklare om all information samlas som en
förklarande text för varje typ av ”artförekomst” istället för att ha nuvarande 4
kolumner som beror av varandra.
Att ta hänsyn till livsmiljön är viktigt (8.1.2.3). Det kan vara idé att fundera på att byta
namn på klassgränserna. Som det är formulerat nu innebär ökad grad av sällsynthet
och hot att förutsättningarna som livsmiljö blir bättre?
Tar man någonstans hänsyn till de berörda arternas möjligheter till spridning och
närhet till nästa population? Det är också viktigt när det gäller arternas fortlevnad.
I hantering av sekretess (10) anges att uppgifterna skall vara offentliga om inte
myndigheter beslutat om sekretess. Har inte beställaren något att säga till om här?
Vilka ”myndigheter” avses?
TEKNISKA NÄMNDEN

Alexis Mouschopanis
Gunnar Isackson
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Naturvärdesinventering

2013-03-27

Ditt svar är viktigt

Det är viktigt att svenska företag, myndigheter och andra organisationer får
möjlighet att påverka hur standarderna är utformade. Dina synpunkter på
standardförslaget bidrar till att testa riktigheten i den kommande standarden
och genom ditt svar ökar också möjligheten att standarden kommer att bli
använd och accepterad. SIS eftersträvar att miljöhänsyn tas i
standardiseringsarbetet. Vi tar därför gärna emot dina synpunkter även när det
gäller dessa frågor. Om du vill påverka innehållet i den kommande standarden
ska du använda svarsblanketten som är bifogad.

Orientering

Den svenska kommittén SIS/TK 555, Naturvärdesinventering, har utarbetat ett
förslag till svensk nationell standard och teknisk rapport som presenteras i
denna remiss. Arbetet med standarden har initierats av Trafikverket. Det
påbörjades 2009 och har skett i SIS regi sedan 2010. Förslaget till standarden
har i huvudsak tagits av en arbetsgrupp bestående av fem
naturmiljökonsultföretag med mycket stor erfarenhet av naturvärdesbedömning. Under det hittillsvarande arbetet har intressenter erbjudits delta
och två öppna seminarier har genomförts för att informera om standarden och
inbjuda till deltagande. Denna remiss är ett sätt att påverka standarden ett
annat är att bli medlem i den tekniska kommittén som är öppen för nya
medlemmar. Efter remissen kommer SIS tekniska kommitté fatta beslut om
slutlig utformning av standarden under hösten 2013. När standarden är
fastställd har Trafikverket för avsikt att handla upp naturinventeringar enligt
denna standard. Standarden är öppen för alla som vill använda den och den
tekniska kommitténs förhoppning är att standarden snabbt skall bli ett använt
redskap samhällsplaneringen.
Naturvärdesinventering utförs av olika projektörer, naturvårdskonsulter,
kommunekologer, länsstyrelsetjänstemän och ideella organisationer. Sättet att
beskriva och värdera natur skiljer sig dock åt mellan olika aktörer. Det gör det
svårt för en beställare att specificera vad uppdraget innebär och utvärdera
olika anbud. Det gör det också svårt för tillståndsgivande myndighet och
andra att bedöma resultatet. En standard på detta område skapar en trygghet
och enkelhet för såväl beställare som utförare och utgör en bra grund för en
kvalitetssäkring av resultaten. Standardisering av naturvärdesbedömningar är
ett steg mot bättre avvägningar för naturvårdsfrågor i samhällsplaneringen.
Det övergripande målet med standarden är att naturvärdesinventeringar
träffsäkert ska identifiera, avgränsa och dokumentera geografiska områden av
betydelse för biologisk mångfald. Resultatet av naturvärdesinventeringen ska
dessutom avspegla verkliga skillnader i betydelse för biologisk mångfald.
Vidare ska det vara möjligt att granska att en naturvärdesinventering
genomförts på ett sådant sätt att det övergripande målet kan uppfyllas.
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Naturvärdesinventering enligt denna standard är i första hand avsett att
användas inför exploatering, vid samhällsplanering och infrastrukturplanering
men kan även användas i andra sammanhang såsom t ex naturvårdsplanering.
Resultatet kan utgöra underlag för planering, tillstånd,
miljökonsekvensbedömning och landskapsanalyser.
Avsikten är att förslagen skall fastställas och ges ut som svensk nationell
standard respektive teknisk rapport. Den slutgiltiga standarden och tekniska
rapporten kan i vissa delar komma att avvika från förslagen beroende på
resultatet av den svenska remissbehandlingen.
För att kunna fastställas som svensk standard måste standarden vara förenlig
med svensk lagstiftning.
Det är viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger om förslaget är
förenligt med svensk lagstiftning.
Svaren på denna remiss kommer att utgöra underlag för kommitténs beslut.
Något om förslagen

De dokument som skickas ut på remiss är dels förslaget till svensk nationell
standard (SS 199000), dels en teknisk rapport (SIS-TR 199001) som utgör
stöd för naturvärdesbedömning och beskrivning.
Standardförslaget anger principerna för när och hur naturvärdesinventering
skall genomföras och redovisas. Förslaget till standard är det viktigaste
dokumentet i sammanhanget då den utgör en grundstomme i arbetet.
SS 199000 omfattar specifikation, genomförande, naturvärdesbedömning och
redovisning av naturvärdesinventering, NVI. Den anger krav för att
identifiera, avgränsa och bedöma geografiska områden av betydelse för
biologisk mångfald.
Standardförslaget är tillämpbart på samtliga biotoper, oavsett om de är
terrestra, limniska eller marina. Standarden kan tillämpas även om kunskapen
kring vissa biotopers naturvärde är mer bristfällig än andra.
SS 199000 omfattar inte landskapsekologiska analyser men utgör ett viktigt
underlag för sådana. Kartläggning och bedömning av andra ekosystemtjänster
än biologisk mångfald ingår inte. Inventering och kartläggning av arters
förekomst, utöver vad som behövs för att göra en naturvärdesbedömning,
ingår inte. Däremot kan naturvärdesinventeringen kompletteras med fördjupad
artinventering.
Den tekniska rapporten är ett komplement till standarden och innehåller
bakgrundsinformation, vägledning i kunskapsunderlagen, källhänvisningar
och referenser för de olika biotopgrupperna. I den tekniska rapporten ges
också vägledning till hur de olika biotopgrupperna ska naturvärdesbedömas
och rekommendationer för indelning och benämning av biotoper.
Den tekniska rapporten innehåller också en sammanställning över sällsynta
och hotade biotoper. Uppgifterna i den tekniska rapporten kommer att
uppdateras av den tekniska kommittén utan föregående remisser.

Svensk kommitté

Svaren på denna remiss kommer att behandlas av
SIS/TK 555 Naturvärdesinventering.
Gruppen har följande sammansättning:
Leif Andersson Stiftelsen Pro Natura
Per Collinder Ekologigruppen AB
Malin Delvenne Trafikverket
Anna Koffman Calluna AB
Sofia Lund Enetjärn Natur AB
Caroline Rothpfeffer Skogsindustrierna
Anders Sjölund Trafikverket
Jonas Stenström Naturcentrum AB
Susanne Björkander SIS
Lorena Olivares SIS

Frågor

Frågor kring remissen besvaras av Susanne Björkander, SIS,
telefon: 08-555 524 93, epost: susanne.bjorkander@sis.se

Beställning

Förslaget kan beställas utan kostnad från Ulrika Edholm, SIS,
telefon: 08-555 522 65, epost: ulrika.edholm@sis.se

Vilka får remissen?

Remissen har sänts ut till följande:
Se bifogad förteckning.

Remisseminarium

Torsdagen den 25 april 2013, kl. 09:30 – 12:30 på SIS i Stockholm
Mer information och anmälan via sis.se, klicka här

Svar på remissen

Besvara remissen genom att returnera bifogade svarsblankett, till
ulrika.edholm@sis.se. Läs anvisningar nedan.

Anvisningar för
remissvar

Ett remissvar består av två delar:
Svarsblankett (där du röstar ja eller nej till förslaget, eller avstår);
Kommentarer.
Denna remiss består av två förslag, förslag till svensk nationell standard
(SS 199000) och förslag till teknisk rapport (SIS-TR 199001). Fokus ligger på
förslaget till svensk standard och det är i första hand kommenterar på detta
förslag som är av extra stor vikt.
Viktiga diskussionsfrågor:
 Är standardens indelning i naturvärdesklasser och
bedömningsgrunderna för dessa bra?
 Standarden har delat in inventeringar i olika detaljeringsgrad beroende
på projektens utbredning. Är rimliga avvägningar gjorda?
 NVI kopplar de värdefulla områden som naturvärdesklassas
inventeringarna till portalparagraferna i MB. Är det lämpligt?
 Standarden hanterar inte landskapsekologiska analyser. Men när

landskapets betydelse för biologisk mångfald uppenbart är större eller
av annan karaktär än de ingående naturvärdesobjektens betydelse ska
ett s.k. landskapsobjekt avgränsas. Är det ett användbart
tillvägagångsätt att i en NVI hantera sammansatta naturvärden?
 I standarden ingår även marina och limnologiska biotopgrupper trots
skillnader i naturvärderingstradition. Är det bra?
 Är standarden möjlig att använda för andra syften än vid inventering
för exploatering?
Förslaget till teknisk rapport är en vägledning till användning av SS 199000.
Viktigt är att notera att den tekniska rapporten över tid kommer att kunna
uppdateras av SIS/TK 555 så snart det finns behov av det och utan ytterligare
remiss.
Remissen innehåller ett förslag till svensk nationell standard och ett förslag till
teknisk rapport. Ett svar skall avges för varje ingående förslag. I
svarsblanketterna finns förberedda svarsalternativ för samtliga förslag.
OBS! Försök inte skilja svarsblankett och kommentarsdelen, eftersom de
länkade uppgifterna då försvinner.
Så här fyller du i
svarsblanketten

"Avstår" om du inte är insatt i förslaget och dess konsekvenser eller om du
inte har tid eller möjlighet att sätta dig in i förslaget.
"Tillstyrker utan kommentarer" om du anser att förslaget kan godtas som
standard utan förändringar.
"Tillstyrker med kommentarer" om du anser att förslaget kan godtas som
standard, fast med de förändringar du angivit i dina kommentarer.
"Avstyrker med motivering" om du anser att förslaget innehåller felaktigheter
eller är olämpligt att godta som standard. Du måste ange en motivering till
avstyrkandet och skälen skall vara av allvarligare karaktär.
Ange om du/ni har erfarenhet inom den föreslagna standardens tillämpningsområde och om du/ni haft möjlighet att pröva förslagets tillämpning i er
verksamhet.
Kom gärna med synpunkter på den föreslagna svenska titeln.
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0 Orientering
0.1

Behovet av en standard

Naturvärdesinventering
utförs
av
olika
projektörer,
naturvårdskonsulter,
kommunekologer,
länsstyrelsetjänstemän och ideella organisationer. Sättet att beskriva och värdera natur skiljer sig dock åt
mellan olika aktörer. Det gör det svårt för en beställare att specificera vad uppdraget innebär och utvärdera
olika anbud. Det gör det också svårt för tillståndsgivande myndighet och andra att bedöma resultatet.
En standard på detta område skapar en trygghet och enkelhet för såväl beställare som utförare och utgör en
bra grund för en kvalitetssäkring av resultaten.
Standarden kan användas för att


kvalitetssäkra naturvärdesinventeringar



underlätta vid upphandling av naturvärdesinventeringar



underlätta vid lokaliseringsbedömning, prövning och tillståndsgivning



underlätta vid granskning av naturvärdesinventeringar



öka hänsynstagandet till värdefulla naturmiljöer i samhällsplaneringen så att biologisk mångfald
bevaras och förstärks

0.2

Standardens mål

Övergripande mål
Naturvärdesinventeringar ska träffsäkert identifiera, avgränsa och dokumentera geografiska områden av
betydelse för biologisk mångfald. Resultatet av naturvärdesinventeringen ska avspegla verkliga skillnader i
betydelse för biologisk mångfald.
Underordnade mål
Det ska vara möjligt att granska att en naturvärdesinventering genomförts på ett sådant sätt att det
övergripande målet kan uppfyllas.

0.3

Målgrupp för standarden

Målgrupp för denna standard är:

0.4



de som beställer naturvärdesinventeringar



de som utför naturvärdesinventeringar



de som granskar naturvärdesinventeringar

Bakgrund

Förlusten av livsmiljöer och arter räknas som ett av vår tids största problem. Därför har Sverige undertecknat
och ratificerat Konventionen om biologisk mångfald och införlivat den i det svenska miljöarbetet. Ramarna
anges i miljöbalken, miljökvalitetsmålen, samt i regeringens naturvårdsskrivelse från 2002. I konventionen
definieras biologisk mångfald som variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive
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från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem samt de ekologiska komplex i vilka
dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem. Detta uttrycks i
de nationella miljökvalitetsmålen som att Den nuvarande biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett
hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras
funktioner och processer ska värnas.
I miljöbalken (1998:808) 1 kap. 1§ anges bland annat att Miljöbalken ska tillämpas så att värdefulla
naturmiljöer skyddas och vårdas samt att den biologiska mångfalden bevaras.
Ett av de största hoten mot biologisk mångfald är ändrad markanvändning. Artrika, naturliga eller äldre
kulturskapade naturmiljöer tas i anspråk för jordbruk, skogsbruk, infrastruktur och bebyggelse. Samtidigt
ställer vårt samhälle krav på utveckling. Naturen och den biologiska mångfalden är grundläggande
förutsättningar för livet, också vårt liv, på jorden. Därför måste naturen och den biologiska mångfalden alltid
tillmätas största betydelse vid samhällets fortsatta utveckling. För att ta hänsyn krävs aktuell kunskap i
berörda områden. Därför är naturvärdesinventering (NVI) nödvändig som grund för att bygga och utveckla ett
hållbart samhälle med bibehållen eller förstärkt biologisk mångfald.

0.5

Syfte med naturvärdesinventering

Syftet med naturvärdesinventering (NVI) är att identifiera och avgränsa de geografiska områden i landskapet
som är av betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa.

0.6

Naturvärdesinventeringens användningsområden

Resultatet av naturvärdesinventering enligt den här standarden (NVI) är i första hand avsett att användas inför
exploatering, vid samhällsplanering och infrastrukturplanering men kan även användas i andra sammanhang
såsom t ex naturvårdsplanering. Resultatet kan utgöra underlag för planering, tillstånd,
miljökonsekvensbedömning och landskapsanalyser.

0.7

Begreppet NVI

I och med den här standarden införs begreppet NVI. Det är ett begrepp som inte använts i officiella
sammanhang tidigare. Med NVI avses naturvärdesinventering enligt den här standarden.

0.8

Komplement

I SIS-teknisk rapport 199001 (SIS-TR) redovisas material som kan fungera som stöd vid
naturvärdesinventering (NVI). SIS-TR 199001 ska ses som ett komplement till SS 199000 för att tydligare
konkretisera vad NVI innebär i olika biotoper.

0.9

Miljöhänsyn i standarden

Vid användandet av denna standard har miljöpåverkan från transporter identifierats som en viktig del att
beakta. En planering i syfte att minimera transportsträckan ska därför genomföras inför varje NVI. Likaså
behöver transportslag och bränsleslag övervägas för att minimera förbrukningen av fossila bränslen.
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1 Omfattning
Denna standard omfattar specifikation, genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning av
naturvärdesinventering, NVI. Den anger krav för att identifiera, avgränsa och bedöma geografiska områden av
betydelse för biologisk mångfald. Standarden är tillämpbar på samtliga biotoper, oavsett om de är terrestra,
limniska eller marina. Standarden kan tillämpas även om kunskapen kring vissa biotopers naturvärde är mer
bristfällig än andra.
Denna standard omfattar inte landskapsekologiska analyser men utgör ett viktigt underlag för sådana.
Kartläggning och bedömning av andra ekosystemtjänster än biologisk mångfald ingår inte. Inventering och
kartläggning av arters förekomst, utöver vad som behövs för att göra en naturvärdesbedömning, ingår inte.
Däremot kan naturvärdesinventeringen kompletteras med fördjupad artinventering.

2

Termer och definitioner

För tillämpning av detta dokument gäller de termer och definitioner som följer nedan.
2.1
biologisk mångfald
variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade,
marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta
innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem
KÄLLA: Sveriges internationella överenskommelser 1997:77
ANM.
Ovanstående är en översättning av orginalet i konventionen om biologisk mångfald (Convention on Biological
Diversity. Article 2. Use of Terms): "Biological diversity" means the variability among living organisms from all sources
including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part;
this includes diversity within species, between species and of ecosystems.

2.2
biotop
område med enhetlig miljö och organismsammansättning
ANM.
I denna standard har biotoperna grupperats i följande biotopgrupper: Bebyggelse, infrastruktur och hårdgjorda
ytor; park, trädgård, gårdsmiljö och anlagda grönytor; åkermark; ängs- och betesmark; skog och träd; myr; fjäll; berg och
sten; sandmiljö; täkt och upplag; grund mjukbotten; grund hårdbotten; djup mjukbotten; djup hårdbotten; biogent rev;
antropogen botten; havsstrand; sjö; småvatten och dammar; vattendrag samt limnisk strand.

2.3
naturvärdesinventering
NVI
process som innebär att geografiska områden av betydelse för biologisk mångfald identifieras, avgränsas,
dokumenteras och naturvärdesbedöms samt att resultatet redovisas
2.4
inventeringsområde
AVRÅDD: utredningsområde
geografiskt område som omfattas av en enskild naturvärdesinventering
2.5
fördjupad artinventering
specialundersökning av specifik artgrupp
ANM.
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2.6
naturvärde
betydelse för biologisk mångfald
ANM.
Termen naturvärde bör i NVI inte användas i benämningen konkreta företeelser så som ibland görs som
samlingsterm för arter, element, strukturer och processer som bidrar till att upprätthålla biologisk mångfald.

2.7
naturvärdesbedömning
bedömning av ett geografiskt områdes betydelse för biologisk mångfald
ANM.
Inom NVI görs naturvärdesbedömning utifrån bedömningsgrunderna arter och livsmiljö. Inom ramen för denna
standard naturvärdesbedöms naturvärdesobjekt till naturvärdesklass. Landskapsobjekt behöver däremot inte
naturvärdesbedömas till naturvärdesklass.

2.8
naturvärdesklass
AVRÅDD:klass
grad av naturvärde enligt en skala
ANM.
I denna standard används följande naturvärdesklasser: Naturvärdesklass 1 - högre naturvärde
innefattande naturvärdesklass 1a - högsta naturvärde och naturvärdesklass 1b - högt naturvärde,
naturvärdesklass 2 – påtagligt naturvärde samt naturvärdesklass 3 - visst naturvärde. Vilka
naturvärdesklasser som används beror av nivån och detaljeringsgraden på NVIn. Naturvärdesklassen utgör
grund för indelning i naturvärdesobjekt.
2.9
naturvärdesobjekt
i naturvärdesinventeringen avgränsat geografiskt område av betydelse för biologisk mångfald, utgörs av en
dominerande biotopgrupp och kan bedömas till en och samma naturvärdesklass
ANM.

I denna standard ska ett naturvärdesobjekt vara en till ytan samlad enhet.

2.10
landskapsobjekt
större geografiskt område vars betydelse för biologisk mångfald är uppenbart större eller av annan karaktär än
de ingående naturvärdesobjektens betydelse för biologisk mångfald
2.11
område med lågt naturvärde
geografiskt område som i sitt nuvarande tillstånd inte eller endast i ringa omfattning bidrar till biologisk
mångfald
2.12
ekologisk förutsättning
det som formar en biotop eller en livsmiljö
2.13
element
urskiljbar mindre del av en biotop
ANM.

Element är fysiska företeelser i biotopen, t ex träd och block. En biotop kan innehålla flera olika element.

2.14
värdeelement
element av betydelse för biologisk mångfald
ANM.
Inte alla element är av betydelse för biologisk mångfald, t ex är nyskapad klen ved i en skog eller på ett hygge
normalt inte av betydelse för biologisk mångfald.
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2.15
struktur
egenskap hos biotop eller element
ANM.
Exempel på strukturer i skog kan vara åldersfördelning av träd och trädskiktets luckighet. Med strukturer
avses inte fysiska företeelser. En struktur kan dock ge upphov till fysiska företeelser, t ex kan ett meandrande (struktur)
vattendrag skapa element som nipor, levéer, bankar, revlar och korvsjöar.

2.16
värdestruktur
struktur av betydelse för biologisk mångfald
ANM.
Inte alla strukturer är av betydelse för biologisk mångfald, t ex är likåldrighet i skogsbestånd normalt inte av
betydelse för biologisk mångfald.

2.17
naturvårdsart
samlingsbegrepp för skyddade arter, fridlysta arter, rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter och signalarter
KÄLLA: Artdatabanken
ANM.
Naturvårdsarter omfattar arter som indikerar att ett område har högt naturvärde och arter som i sig själva är av
särskild betydelse för biologisk mångfald. Naturvårdsarter är ett begrepp som under 2013 kommer att lanseras av
ArtDatabanken som ett verktyg vid naturvärdesbedömning. Parallellt med revidering av rödlistan till 2015 kommer listor på
användbara naturvårdsarter tas fram för olika biotoper.

2.18
skyddad art
art markerad med N eller n i bilaga 1 till Artskyddsförordningen
KÄLLA: Naturvårdsverket, 2009: Handbok för Artskyddsförordningen. Handbok 2009:2.
ANM.

Skyddade arter ingår i begreppet fridlysta arter.

2.19
fridlyst art
art som omfattas av 4-9 §§ Artskyddsförordningen och därmed finns angivna i bilaga 1 eller 2 till
Artskyddsförordningen
KÄLLA: Naturvårdsverket, 2009: Handbok för Artskyddsförordningen. Handbok 2009:2.
ANM.

Skyddade arter ingår i begreppet fridlysta arter.

2.20
rödlistad art
en art som enligt den internationella naturvårdsunionens (IUCN) kriterier inte bedöms ha långsiktigt livskraftig
population i Sverige utan löper risk att försvinna från landet
KÄLLA: Naturvårdsverket, 2009: Handbok för artskyddsförordningen. Handbok 2009:2.
ANM.

I Sverige ansvarar ArtDatabanken för att regelbundet uppdatera listan med rödlistade arter.

2.21
hotad art
art som rödlistats i kategorierna akut hotad, starkt hotad och såbar
KÄLLA: ArtDatabanken
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2.22
signalart
art som indikerar högt naturvärde
ANM.
Signalarter är användbara för att lokalisera och urskilja naturmiljöer med högt naturvärde. Arterna
kan fungera som signalarter i hela eller delar av sitt utbredningsområde.
KÄLLA: Skogsstyrelsen
2.23
typisk art
art som indikerar gynnsam bevarandestatus
ANM:
Begreppet används inom Natura 2000 där typiska arter listats för varje naturtyp. Arterna kan fungera som
typiska arter i hela eller delar av sitt utbredningsområde.

KÄLLA: ArtDatabanken
2.24
ansvarsart
art som har en betydande del av sin förekomst i Sverige
ANM.
eller län.

Begreppet kan även användas för arter som har en betydande del av sin förekomst i en kommun, ett landskap

KÄLLA: ArtDatabanken
2.25
nyckelart
art vars förekomst skapar förutsättningar för biologisk mångfald
ANM.
Med nyckelart avses i en del sammanhang art vars förekomst dominerar förutsättningarna för andra arters
förekomst. I NVI har begreppet dock begränsats till att omfatta de arter som skapar förutsättningar för biologisk mångfald.

2.26
artrikedom
sammanfattande benämning för artantal och artdiversitet inom ett geografiskt område
ANM.
mätas.

Begreppet används som en beskrivning av variationsrikedom av arter. Artrikedomen kan uppskattas eller

2.27
artdiversitet
variationsrikedom av arter inom ett geografiskt område
ENG: species diversity
ANM.
rtdiversitet tar hänsyn till både artantal och arternas abundans. Artdiversitet mäts genom stickprov som ger
värden på artantal och arternas abundans (frekvens). Med dessa värden beräknas olika diversitetsindex, t ex Shannon
index. Med geografiskt område avses här begränsade områden som naturvärdesobjekt och landskapsobjekt, därför är det
endast s k alfa-diversitet som omfattas.

KÄLLA: Hill, M.O. 1973: Diversity and evenness: a unifying notation and its consequences. – Ecology, 54,
427–432. Whittaker, R.H. 1972: Evolution and measurement of species biodiversity. – Taxon 21(2/3):213-251.
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2.28
kontinuerlig ekologisk funktion
den ekologiska funktion en livsmiljö normalt ständigt tillhandahåller åt en art, till exempel som skydd eller
födosökningsplats
KÄLLA: Naturvårdsverket, 2009: Handbok för artskyddsförordningen. Handbok 2009:2
ANM.

Ytterligare vägledning angående hur begreppet kan tolkas finns i ovanstående handbok.

2.29
livsmiljö
de miljöer som en art behöver för alla sina behov, till exempel vilo-, reproduktions-, födosöks- och
övervintringsplatser
KÄLLA: Naturvårdsverket, 2009: Handbok för artskyddsförordningen. Handbok 2009:2
ANM.

3
3.1

Används här synonymt med den ursprungliga betydelsen av den engelska termen habitat.

Naturvärdesklasser
Allmänt

Ett naturvärdesobjekts betydelse för biologisk mångfald, dvs graden av naturvärde ska bedömas enligt en
fastställd skala i olika naturvärdesklasser.
Nedan presenteras de olika naturvärdesklasserna samt vad som avses med område med lågt naturvärde. I
avsnitt 8 beskrivs hur man vid en naturvärdesinventering ska komma fram till om ett område har naturvärde
och i så fall vilken naturvärdesklass det har. Bedömningen ska grunda sig på bedömningsgrunderna arter och
livsmiljö vilket beskrivs närmare i avsnitt 8.1.
Naturvärdesklass 1, 2 och 3 motsvarar sådana områden som avses i miljöbalken 1 kap 1§ punkt 3.
Naturvärdesklass 1 och 2 motsvarar även de områden som avses i miljöbalken 1 kap 1§ punkt 2.
I Miljöbalkens första kapitel 1 § framgår bland annat att Miljöbalken skall tillämpas så att:
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av
föroreningar eller annan påverkan,
2. värdefulla naturmiljöer skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
Naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 1,2 och 3 är även viktiga områden att bevara och vårda för att
uppfylla de av riksdagen antagna miljömålen.

3.2

Lågt naturvärde

Geografiska områden som i sitt nuvarande tillstånd inte eller endast i ringa omfattning bidrar till biologisk
mångfald benämns områden med lågt naturvärde. Dessa områden räknas inte som naturvärdesobjekt och
ska inte tilldelas någon naturvärdesklass.
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3.3

Visst naturvärde – naturvärdesklass 3

Naturvärdesklass 3 omfattar geografiska områden (naturvärdesobjekt) med viss betydelse för biologisk
mångfald.
Till denna naturvärdesklass förs områden som:


har vissa förekomster av naturvårdsarter



har hög artrikedom



har vissa ekologiska förutsättningar



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

men som inte uppfyller kriterier för klass 2.
Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär sådana områden som bör omfattas av generell hänsyn.

3.4

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 2

Naturvärdesklass 2 omfattar geografiska områden med särskild betydelse för biologisk mångfald.
Till denna naturvärdesklass förs områden som:


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



har hög artrikedom och vissa ekologiska förutsättningar



utgörs av Natura 2000-naturtyper (oavsett om området ligger i eller utanför ett Natura 2000-område)

men som inte uppfyller kriterier för klass 1.
Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär ängs- och betesmarksinventeringens klass restaurerbar ängs- och
betesmark, Skogsstyrelsens naturvärdesobjekt, lövskogsinventeringens klass 3, ädellövskogsinventeringens
klass 3, skyddsvärda träd enligt åtgärdsprogrammet, våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt
skogsbrukets klass naturvatten.
Varje enskilt område behöver inte vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på
regional, nationell eller global nivå, men det är av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden
bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitéer upprätthålls eller förbättras.

3.5

Högre naturvärde – naturvärdesklass 1

Naturvärdesklass 1 omfattar geografiska områden (naturvärdesobjekt) med särskilt stor betydelse för
biologisk mångfald.
Varje enskilt område är av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller
global nivå.
Denna naturvärdesklass motsvaras bl a av värdekärnor i naturreservat (enligt Naturvårdsverket 2008).
Naturvärdesklass 1 - högre naturvärde kan delas in i två underklasser:


naturvärdesklass 1a - högsta naturvärde



naturvärdesklass 1b - högt naturvärde
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Högt naturvärde – naturvärdesklass 1b
Till naturvärdesklass 1b förs områden som:


har kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för flera naturvårdsarter eller enstaka rödlistad art



har mycket hög artrikedom och antingen goda ekologiska förutsättningar eller utgörs av Natura 2000naturtyp

men som inte uppfyller kriterier för naturvärdesklass 1a.
Naturvärdesklass 1b motsvarar ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, lövskogsinventeringens klass 1 och
2, ädellövskogsinventeringen klass 1 och 2, våtmarksinventeringens klass 1 och 2, rikkärrsinventeringens
klass 1-3, limniska nyckelbiotoper samt skogsbrukets klass urvatten.
Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1a
Till naturvärdesklass 1a förs alla geografiska områden som har kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö
för ett stort antal naturvårdsarter eller flera rödlistade arter eller enstaka hotad art. Förekomst av arter och
ekologiska förutsättningar kan inte bli avsevärt bättre med svenska förhållanden som referens.

4

Genomförande av NVI arbetsgång

4.1

Allmänt

NVI innebär identifiering av geografiska områden av betydelse för biologisk mångfald, samt bedömning av
denna betydelse. Av detta följer att även geografiska områden som inte eller endast i ringa omfattning bidrar
till biologisk mångfald identifieras och kartläggs.
Geografiska områden av betydelse för biologisk mångfald avgränsas och beskrivs som naturvärdesobjekt.
Naturvärdet, det vill säga områdets betydelse för biologisk mångfald, bedöms enligt en skala i olika
naturvärdesklasser.
I de fall landskapets betydelse för biologisk mångfald uppenbart är större eller av annan karaktär än de
ingående naturvärdesobjektens betydelse avgränsas och beskrivs även landskapsobjekt.
NVI kan göras på förstudienivå eller fältnivå. NVI på fältnivå kan göras med olika detaljeringsgrad.

4.2

Arbetsgång

Innan en NVI påbörjas ska:


inventeringsområdet avgränsas



fastställas vilken nivå och detaljeringsgrad som ska tillämpas



fastställas om eventuella tillägg ska ingå

En NVI ska utföras enligt följande moment:
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kartläggning av inventeringsområdets naturvärde genom identifiering och avgränsning av eventuella
naturvärdesobjekt



bedömning av deras naturvärde i olika naturvärdesklasser enligt fastställd skala



identifiering och avgränsning av eventuella landskapsobjekt



redovisning
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5
5.1

Identifiering och avgränsning
Naturvärdesobjekt

Inom inventeringsområdet ska geografiska områden av betydelse för biologisk mångfald identifieras och
avgränsas som naturvärdesobjekt.
Naturvärdesobjekten ska avgränsas så att de utgörs av en dominerande biotopgrupp. Ett naturvärdesobjekt
får utöver den dominerande biotopgruppen innehålla mindre ytor tillhörande andra biotopgrupper.
Ett naturvärdesobjekt ska vara så enhetligt att det kan tilldelas en gemensam naturvärdesklass. Om olika
delar uppenbart har olika stor betydelse för biologisk mångfald ska dessa redovisas som separata
naturvärdesobjekt.
Ett naturvärdesobjekt ska utgöras av en sammanhängande yta.

5.2

Landskapsobjekt

När landskapets betydelse för biologisk mångfald uppenbart är större eller av annan karaktär än de ingående
naturvärdesobjektens betydelse ska även ett större landskapsobjekt avgränsas. Det gäller t ex när de
ingående naturvärdesobjekten tillsammans ger förutsättningar för naturvårdsarter som är knutna till landskap
snarare än till enskilda biotoper. Detta gäller även när områden utanför naturvärdesobjekten tillsammans med
de ingående naturvärdesobjekten skapar en helhet som har betydelse för biologisk mångfald. I normalfallet
ingår ett eller flera naturvärdesobjekt men ett landskapsobjekt kan även avgränsas utan ingående
naturvärdesobjekt, se figur 1.
Gränsdragningen mellan vad som är att betrakta som landskapsobjekt och vad som är naturvärdesobjekt är
inte alltid entydig. I tveksamma fall ska det alternativ väljas som bäst uppfyller syftet med NVI.
Landskapsobjekten behöver inte naturvärdesbedömas till naturvärdesklass.
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Figur 1 — Schematisk bild av inventeringsområde med naturvärdesobjekt och landskapsobjekt. De
ytor som varken är naturvärdesobjekt eller landskapsobjekt benämns övriga områden.

5.3

Övriga områden

Övriga områden är benämning på de ytor som inte avgränsats som naturvärdesobjekt eller landskapsobjekt
på aktuell nivå och detaljeringsgrad. Det innefattar geografiska områden med lågt naturvärde och geografiska
områden som har betydelse för biologisk mångfald men som till ytan är för små för att rimligen kunna
identifieras. Övriga områden behöver inte avgränsas men framgår ändå indirekt eftersom det är de ytor som
blir över inom inventeringsområdet efter det att naturvärdesobjekt och landskapsobjekt har avgränsats.
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6

Biotopgrupper

6.1

Allmänt

För att på ett någorlunda hanterligt sätt kunna avgränsa naturvärdesobjekt och få vägledning vid
naturvärdesbedömning och beskrivning av olika biotoper har dessa grupperats i ett antal biotopgrupper.
Indelningen är gjord utifrån ekologiska förutsättningar och artförekomster så att olika biotoper inom en
biotopgrupp styrs av liknande ekologiska förutsättningar i form av processer, strukturer och element samt att
de har en någorlunda gemensam artstock och därmed gemensamma naturvårdsarter.
För varje naturvärdesobjekt anges en dominerande biotopgrupp. Följande biotopgrupper ska användas:


Bebyggelse, infrastruktur och hårdgjorda ytor



Park, trädgård, gårdsmiljö och anlagda grönytor



Åkermark



Ängs- och betesmark



Skog och träd



Myr



Fjäll



Berg och sten



Sandmiljö



Täkt och upplag



Grund mjukbotten



Grund hårdbotten



Djup mjukbotten



Djup hårdbotten



Biogent rev



Antropogen botten



Havsstrand



Sjö



Småvatten och dammar



Vattendrag



Limnisk strand

Underlag i SIS-TR 199001 bör användas som stöd vid naturvärdesbedömning och beskrivning av de olika
biotopgrupperna. De grundläggande principerna är gemensamma för alla biotoper men de kan tolkas och
uttryckas olika i olika biotoper.
Naturen kan inte enkelt delas in i olika naturtyper. En stor del av landskapet består av olika övergångszoner.
Det finns därför överlapp i nedan beskrivna biotopgrupper. En betad havsstrandäng kan t ex passa in både
under ängs- och betesmark och havsstrand. I det enskilda fallet ska den biotopgrupp väljas som bäst stämmer
överens med de ekologiska förutsättningar och arter som finns i naturvärdesobjektet.
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6.2

Terrestra biotoper

Terrestra biotoper omfattar alla landmiljöer som inte permanent påverkas av salt, bräckt eller sött vatten,
(utom nederbörd).
6.2.1

Bebyggelse, infrastruktur och hårdgjorda ytor

Mark som främst är präglad av bebyggelse, infrastruktur och hårdgjorda ytor.
ANM. Utgörs i första hand av hårdgjorda ytor men även vägkanter och liknande ingår här. Biotopgruppen innefattar bl a
vägar, banvallar, bangårdar, flygplatser, hamnar, industriområden och annan bebyggelse.

6.2.2

Park, trädgård, gårdsmiljö och anlagda grönytor

Mark som främst är präglad av trädgårdsodling, parkanläggning, anlagda grönytor eller verksamhet kring
gårdsmiljö.
ANM.
De miljöer som avses är anpassade för rekreation eller skapade med estetiska, religiösa eller kulturella
aspekter snarare än för produktion. Biotopgruppen innefattar trädgårdar, koloniområden, tomtmark, gårdsmiljöer, parker,
kyrkogårdar, golfbanor, fotbollsplaner mm. Till biotopgruppen förs även mindre ytor plöjd mark för köksväxtodling och
liknande.

Med gårdsmiljöer avses ekonomibyggnaderna på en jordbruksfastighet och de ytor som närmast omger dessa
och som inte hör hemma i andra biotopgrupper. Gårdsmiljöer kan ibland ha karaktär av hårdgjorda ytor utan
påtagliga inslag av vegetationstäckt mark.
6.2.3

Åkermark

Mark som främst är präglad av plöjning.
ANM.

Vegetationen ska visa tydliga tecken på att marken regelbundet plöjs eller tidigare har plöjts.

Åkermarker som inte plöjts under en längre tid och som betats eller slagits övergår med tiden till ängs- och
betesmark. Det är då vegetationen som avgör om marken ska föras till åkermark eller ängs- och betesmark.
6.2.4

Ängs- och betesmark

Mark som främst är präglad av hävd i form av bete eller slåtter.
ANM.
Hit förs även marker där hävden upphört men som fortfarande hyser arter eller strukturer som är knutna till
densamma.

Innefattar förutom äng och betesmark även seminaturliga gräsmarker, hedar och alvarmarker samt gödslade
gräsmarker som inte faller in under åkermark.
Ängs- och betesmarker kan även innefatta busksnår på hävdad eller tidigare hävdad mark.
Renbetesmarker ovanför trädgränsen förs till biotopgruppen fjäll.
6.2.5

Skog och träd

Mark vars flora och fauna främst är präglade av att det förekommer träd.
ANM.
Biotopgruppen innefattar bl a hällmarksskog, alkärr, strandskog, fjällbjörkskog, träddungar, solitära träd och
alléer, samt ytor som på grund av skogsbruk, brand, storm eller annan orsak tillfälligt saknar träd. Med skog avses normalt
trädbestånd med en krontäckning av minst 30 %.
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6.2.6

Myr

Mark som främst är präglad av att det förekommer torvbildning.
ANM.
Hit förs fuktig eller våt mark som är eller har varit torvbildande. Hit förs även betade kärr förutsatt att
betespåverkan är liten. Myrar kan även innehålla mindre ytor med öppet vatten i form av myrgölar, höljor och flarkar.

Vassar är normalt torvbildande men då de ligger i anslutning till öppet vatten förs de till limniska miljöer eller
havsstrand.
Myrar ovan trädgränsen förs till biotopgruppen fjäll.
6.2.7

Fjäll

Mark som främst är präglad av ett alpint klimat.
ANM.
Hit förs buskmarker, hedar, ängar, myr, berg, sten och sandmiljöer ovanför trädgränsen liksom snölegor och
glaciärer. Gränsen mot skog dras vid trädgränsen. Vattenmiljöer ovanför trädgränsen förs till sjö respektive vattendrag.

6.2.8

Berg och sten

Mark som främst är präglad av att det förekommer berg, block, sten och grus.
ANM.
Hit förs mark som täcks av grus, sten, block eller berg, t ex berghällar, bergbranter, talusmarker,
klapperstensfält, blocksänkor och skalgrusbankar nedanför trädgränsen. Hit förs även gravrösen, odlingsrösen och
stenmurar. Marken kan vara mer eller mindre täckt av vegetation bestående av lavar, mossor eller kärlväxter.

Med grus avses mineralpartiklar större än 2 mm upp till 63 mm. Med sten avses mineralpartiklar större än 63
mm upp till 200 mm. Block är mineralpartiklar över 200 mm som ej är bergfasta. Grova block är mer än 2 m.
Berg kan förekomma i mosaik med öppen vegetationstäckt mark, t ex ljung, och då kan denna inkluderas i
berg och sten om jordtäcket tunt.
6.2.9

Sandmiljö

Mark vars flora och fauna främst är präglad av att det förekommer sand och att en väsentlig del utgörs av
blottad sand.
ANM.

Sand utgörs av sorterade jordar med en kornstorlek mellan 0,063 och 2,0 mm.

Gränsen mot havsstrand och limnisk strand kan vara svår att dra men riktlinjen är att kriterierna för marina och
limniska miljöer avgör var gränsen dras.
Sandmiljöer ovanför trädgränsen förs till fjäll.
Sandmiljöer utan störning utvecklas ofta mot biotoper som saknar blottad sand t ex skogar och hedmarker.
Sandmarker kan också ha utvecklats från en sand- eller grustäkt och hysa en artsammansättning som är
typisk för naturliga sandmiljöer. I andra fall kan mänskliga aktiviteter ha gjort att områden på sandig mark
öppnats upp och innehåller större sandytor, t ex på militära övningsfält. Avgörande för vilken biotopgrupp som
ett område förs till är artsammansättningen.
6.2.10 Täkt och upplag
Mark som främst är präglad av täktverksamhet eller upplag av material.
ANM.

Täkter av matjord, morän, lera, sand, grus, berg och torv förs hit liksom upplag av olika slag.

Täkter där verksamheten minskat i omfattning kan utvecklas mot andra biotoper. Så kan t ex sandtäkter
utvecklas mot sandmiljöer och vidare mot skog, bergtäkter utvecklas mot berg och sten samt torvtäkter
utvecklas mot myr eller skog och träd. Avgörande för vilken biotopgrupp området förs till är
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artsammansättningen. Täkter som efter verksamhetens upphörande är vattenfyllda förs till sjö eller småvatten
och dammar.

6.3

Marina biotoper

Marina biotoper omfattar salta och bräckta vatten inkluderande havsbotten med associerad flora och fauna
samt den överliggande pelagiala vattenmassan. Bottenviken innefattas i definitionen.
ANM.
Vid sötvattenutflöden används den nationella strandlinjen (NLS) som gräns mellan marina och limniska
biotoper. Denna tas fram i samarbete mellan Sjöfartsverket och Lantmäteriet.

De marina biotoperna delas in efter djup och bottensubstrat. Notera att även den fria vattenmassan ovanför
bottnarna ingår i naturvärdesbedömningen.
6.3.1

Grund mjukbotten

Marin miljö som främst är präglad av mjuka bottensubstrat ovanför den fotiska zonen.
ANM.

Den fotiska zonen når i Västerhavet ner till ca 30 m djup och i Östersjön ca 20 m.

Med mjuka bottensubstrat avses sediment. Till mjuka bottensubstrat förs sand, lera, muddermassor, organiskt
material från samhällen och industrier, och annat liknande material som sköljts eller aktivt släppts ut i havet
via floder, markavrinning eller via andra processer samt rester av marina organismer och annat organiskt
material som producerats i havet eller i floder som rinner ut i havet.
6.3.2

Grund hårdbotten

Marin miljö som främst är präglad av hårda bottensubstrat ovanför den fotiska zonen.
ANM.

Den fotiska zonen når i Västerhavet ner till ca 30 m djup och i Östersjön ca 20 m.

Med hårda bottensubstrat avses berg, stenblock eller mindre stenar.
Biotopgruppen är ofta tydligt zonerad, både med avseende på förekomsten av alger och djur.
6.3.3

Djup mjukbotten

Marin miljö som främst är präglad av mjuka bottensubstrat nedanför den fotiska zonen.
ANM.

Den fotiska zonen når i Västerhavet ner till ca 30 m djup och i Östersjön ca 20 m.

Med mjuka bottensubstrat avses sediment. Till mjuka bottensubstrat förs sand, lera, muddermassor, organiskt
material från samhällen och industrier, och annat liknande material som sköljts eller aktivt släppts ut i havet
via floder, markavrinning eller via andra processer samt rester av marina organismer och annat organiskt
material som producerats i havet eller i floder som rinner ut i havet.
Biotopgruppen är den vanligaste längs Sveriges kuster. På västkusten hyser den ofta en mycket hög biologisk
mångfald.
6.3.4

Djup hårdbotten

Marin miljö som främst är präglad av hårda bottensubstrat nedanför den fotiska zonen.
ANM.

Den fotiska zonen når i Västerhavet ner till ca 30 m djup och i Östersjön ca 20 m.

Med hårda bottensubstrat avses berg, stenblock eller mindre stenar.
De djupa hårdbottnarna karakteriseras av en zonering av olika bentiska djurarter.
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6.3.5

Biogent rev

Marin miljö som främst är präglad av revformationer som byggts upp av fasta strukturbildande arter.
ANM.
De vanligaste biogena reven utgörs av musselbankar (blåmusslor eller hästmusslor) och ostronbankar, men
det finns även rev av ögonkorall. Trekantmask är också revbildande men dess utbredning är dåligt känd. Även
maerlbotten kan anses utgöra en biogen revstruktur som förekommer inom sandbankar.

6.3.6

Antropogen botten

Marin miljö som främst är präglad av bebyggelse eller anläggning.
ANM.

6.3.7

Hit förs t ex betongfundament, vågbrytare, pirar, dockor, hamnområden, vrak och antropogena rev.

Havsstrand

Marin miljö som främst är präglad av övergången mellan hav och land.
ANM.
Havsstranden avgränsas som området mellan högvattenlinjen och lågvattenlinjen. Gränsen mot andra marina
miljöer nedanför lägsta lågvattenlinjen kan vara svår att exakt identifiera. En operativ avgränsning mot andra marina
miljöer är det område som vid fältinventering kan bedömas från land, genom att gå eller vada i grundområdet. Gränsen
uppåt mot terrestra miljöer ovan högvattenlinjen görs med hjälp av vegetationens artsammansättning.

Havsstranden innefattar både landstrand och vattenstrand. Vattenstranden innehåller främst vattenväxter som
tål torrläggning, medan landstranden domineras av amfibiska växter och landväxter som tål dränkning.

6.4

Limniska biotoper

Limniska biotoper omfattar mer eller mindre permanenta sötvattensamlingar inkluderande
bottensubstrat med associerad flora och fauna som den överliggande pelagiala vattenmassan.
6.4.1

såväl

Sjö

Permanent vattensamling i en naturlig sänka i jordytan större än 0,5 ha.
AMN.

6.4.2

Till sjö förs även reglerdammar och före detta täkter som nu är vattenfyllda.

Småvatten och dammar

Mindre vattensamling, ofta utan förbindelse med vattendrag eller större sjöar, samt anlagda våtmarker.
ANM.

6.4.3

Hit förs t ex märgelgravar, anlagda våtmarker och mindre vattensamlingar.

Vattendrag

Rinnande vatten i naturliga eller anlagda försänkningar i jordytan.
ANM.

6.4.4

Hit förs älvar, åar, bäckar, kanaler och diken.

Limnisk strand

Limnisk miljö som främst präglas av övergången mellan land och sötvattenmiljöer.
ANM.
Stranden avgränsas som området mellan högvattenlinjen och lågvattenlinjen. Limnisk strand innefattar både
landstrand och vattenstrand. Vattenstranden innehåller främst vattenväxter som tål torrläggning, medan landstranden
domineras av amfibiska växter och landväxter som tål dränkning. Även videsnår eller andra busksnår i vattendränkta
miljöer vid limniska miljöer förs till biotopgruppen limnisk strand.
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7

Nivåer, detaljeringsgrader och tillägg

7.1
7.1.1

NVI på förstudienivå
Metodik

NVI på förstudienivå innebär att en naturvärdesbedömning och en avgränsning av eventuella
naturvärdesobjekt görs utifrån fjärranalys och tidigare dokumenterad relevant information om naturen i
inventeringsområdet.
Vid NVI på förstudienivå ska tidigare dokumenterad information om naturen i inventeringsområdet studeras.
Denna information tillsammans med studier av kartor och flygbilder ska ligga till grund för en
naturvärdesbedömning och identifiering av naturvärdesobjekt. Det kan innebära att tidigare gjorda
naturvärdesbedömningar behöver justeras.
Naturvärdesobjekt som kan identifieras utifrån studier av kartor och flygbilder och som kan antas vara av
betydelse för biologisk mångfald ska redovisas om de har en yta på 1 ha eller mer. Alternativt, om det är ett
linjeformat område, om de har en längd på 200 m eller mer och en bredd på 2 m eller mer. Alla
naturvärdesobjekt som kan identifieras ur befintliga informationskällor och som kan antas vara av betydelse
för biologisk mångfald ska redovisas oavsett storlek.
Normalt utförs ingen fältinventering. En NVI på förstudienivå kan därför utföras året om.
7.1.2

Naturvärdesklasser

Naturvärdet i de identifierade naturvärdesobjekten ska bedömas i två naturvärdesklasser: naturvärdesklass 1
- högre naturvärde och naturvärdesklass 2 – påtagligt naturvärde. Se figur 2.
7.1.3

Användning

Användningsområde för NVI på förstudienivå är förstudier av olika slag, tidiga faser av planläggning eller som
ett underlag för planering av en mer detaljerad naturvärdesinventering på fältnivå.

7.2
7.2.1

NVI på fältnivå
Metodik

Vid NVI på fältnivå ska fältinventering ingå.
Före fältinventeringen ska tidigare dokumenterad information om naturen i inventeringsområdet studeras.
Denna information tillsammans med studier av kartor och flygbilder ska ligga till grund för identifiering av
potentiella naturvärdesobjekt.
Fältinventeringen ska utföras på ett sätt så att utföraren utifrån beprövad kunskap och erfarenhet eftersöker
de ekologiska förutsättningar och naturvårdsarter som är av särskild betydelse för biologisk mångfald inom
respektive biotopgrupp.
Fältinventeringen ska omfatta samtliga potentiella naturvärdesobjekt som identifierats vid förarbetet.
Inventeraren ska dessutom genomsöka inventeringsområdet och eftersöka ytterligare naturvärdesobjekt, som
kan ha förbisetts vid förarbetet. Det innebär att varje del av inventeringsområdet (varje del som är urskiljbar på
flygfoto t ex varje myr och varje skogsbestånd) ska besökas på plats utom områden som lätt kan överblickas
och bedömas på håll eller i aktuella flygbilder och som uppenbart saknar betydelse för biologisk mångfald t ex
ung granplantering, markberett kalhygge och storskalig åkermark.
Fältinventeringen ska vara så noggrann så att alla geografiska områden av betydelse för biologisk mångfald
ner till i tabell 1 specificerad storlek kan identifieras. Dessa områden ska redovisas som naturvärdesobjekt.
Även alla geografiska områden av särskild betydelse för biologisk mångfald, som kan identifieras genom
tidigare dokumenterad relevant information, ska redovisas oavsett storlek. Mindre objekt som utföraren
upptäcker och som kan redovisas utan avsevärt merarbete ska också redovisas.

20

ftSS 199000:2013 (Sv)

De avgränsade naturvärdesobjekten ska beskrivas avseende ekologiska förutsättningar, naturvårdsarter och
artrikedom. Naturvärdesbedömningen ska motiveras.
För terrestra biotoper ska flygbilder användas som underlag vid fältinventeringen.
För terrestra biotoper gäller att fältinventering ska utföras under perioden 1 april–31 oktober i södra Sverige
och under perioden 1 juni–31 oktober i norra Sverige förutsatt att det är så snöfritt att huvuddelen av
naturvårdsarterna kan identifieras. För marina och limniska biotoper gäller att fältinventering ska utföras då
det är isfritt och huvuddelen av naturvårdsarterna kan identifieras.
7.2.2

Detaljeringsgrad

NVI på fältnivå kan utföras med olika detaljeringsgrad. Det innebär att olika stor ansträngning används för att
identifiera naturvärdesobjekten. Detaljeringsgraden innebär att naturvärdesobjekt ner till en viss storlek
(minsta obligatoriska karteringsenhet) eftersöks.
Tabell 1 — Ansträngningen vid NVI på fältnivå ska vara så stor så att alla naturvärdesobjekt större än
nedan angivna storlek kan identifieras
Detaljeringsgrad

Storlek på naturvärdesobjekt som ska kunna identifieras

Fält översikt

En yta av 1 ha eller mer.
Alternativt linjeformat objekt med en längd på 100 m eller mer och en bredd på 2 m eller mer.

Fält standard

En yta av 0,1 ha eller mer.
Alternativt linjeformat objekt med en längd på 50 m eller mer och en bredd på 0,5 m eller mer.

Fält detalj

En yta av 25 m eller mer.

2

Alternativt linjeformat objekt med en längd på 10 m eller mer och en bredd på 0,5 m eller mer.

7.2.3

Naturvärdesklasser

Vid NVI på fältnivå ska naturvärdet i de identifierade naturvärdesobjekten bedömas i tre naturvärdesklasser:
naturvärdesklass 1a – högsta naturvärde, naturvärdesklass 1b – högt naturvärde och naturvärdesklass 2 –
påtagligt naturvärde. Se figur 2.
Vid NVI på fältnivå detalj ska även naturvärdesklass 3 - visst naturvärde användas.
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Figur 2 — Naturvärde ska bedömas i olika naturvärdesklasser beroende på vilken nivå och
detaljeringsgrad NVIn utförs på
7.2.4

Användning

Vilken detaljeringsgrad som ska användas avgörs av syftet med den aktuella naturvärdesinventeringen. I
tabell 2 nedan ges en rekommenderad vägledning.
Tabell 2 — Rekommenderad användning av de olika detaljeringsgraderna
Detaljeringsgrad

Användningsområde

Fält översikt

Används lämpligen som underlag för val av lokaliseringsalternativ i t ex större väg- och
järnvägsprojekt och avgränsning av projektområde. Används lämpligen i större geografiska
områden och skogslandskap.

Fält standard

Används lämpligen som underlag vid t ex vindkraftsetablering och i vissa fördjupade
översiktsplaner och naturvårdsplanering samt vid vägplaner och järnvägsplaner med lägre krav på
detaljeringsgrad.

Fält detalj

Används lämpligen som underlag för detaljplaner, vägplaner, järnvägsplaner, arbetsplaner,
skötselplaner för naturreservat och vid andra tillfällen där kraven på detaljeringsgrad är hög.
Används lämpligen i mindre geografiska områden och områden där det finns skäl att anta högt
naturvärde eller känslig natur.

7.3

Tillägg

Som tillägg till NVI på förstudienivå och NVI på fältnivå kan nedanstående beställas.
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7.3.1

Generellt biotopskydd

En kartläggning av alla områden som omfattas av generellt biotopskydd kan beställas som tillägg till NVI på
fältnivå.
Om tillägget generellt biotopskydd beställts ska alla områden som omfattas av det generella biotopskyddet
enligt miljöbalken 7 kap 11§, oavsett storlek, kartläggas. Detta görs i fält.
7.3.2

Fördjupad artinventering

Fördjupad artinventering innebär inventering av specifika artgrupper. Fördjupad artinventering kan göras som
ett tillägg till NVI på förstudienivå eller NVI på fältnivå, i hela eller delar av inventeringsområdet.
Resultatet används för att verifiera naturvärdesbedömningar gjorda på förstudienivå eller fältnivå. En
fördjupad artinventering kan vara nödvändig för att identifiera vissa naturvårdsarter inom ett område och
därmed göra en säkrare naturvärdesbedömning. Detta kan ofta behövas i t ex vattenmiljöer. Resultatet kan
även användas för att identifiera landskapsobjekt, för att planera skydd, skadeförebyggande åtgärder,
ekologisk kompensation eller bedöma behov av tillstånd eller dispens.
Metodik och tidpunkt anpassas efter de arter eller artgrupper som avses.
Fördjupad artinventering ska utföras under säsong då de arter som inventeringen avser är möjliga att
identifiera och lämpliga att inventera. Denna period kan vara kort och är specifik för olika arter och artgrupper.

8

Naturvärdesbedömning

8.1

Bedömningsgrunder

Naturvärdesbedömning ska göras utifrån två bedömningsgrunder:


arter



livsmiljö

Områdets betydelse för friluftsliv, förekomst av kulturhistoriska eller geologiska värden ska inte användas som
bedömningsgrunder. Endast de kulturhistoriska spår eller geologiska förutsättningar som har betydelse för
biologisk mångfald ska tillmätas betydelse vid naturvärdesbedömningen.
8.1.1

Bedömningsgrund arter

Förekomst av arter är ett kvitto på hur bra livsmiljön är. Ju fler, sällsyntare eller mer kräsna arter desto högre
kvalitet torde livsmiljön ha. Mer allmänt förekommande arter som inte ställer några speciella krav på sin
livsmiljö säger mindre om den plats de förekommer på. Bedömningsgrunden arter omfattar förekomst av
naturvårdsarter, rödlistade arter och hotade arter samt artrikedom.
Vid bedömning av arter är det endast de arter som är regelbundet förekommande som ska tillmätas
betydelse. För arter som rör sig över stora områden handlar det främst om boplatser, lekplatser, spelplatser
samt frekvent använda födosöksplatser och rastplatser.
Vid bedömning av arter ska både de arter utföraren noterat i fält och uppgifter om tidigare fynd som utföraren
bedömer fortfarande finns kvar användas.
8.1.1.1

Naturvårdsarter

Naturvårdsarter omfattar arter som indikerar att ett område har högt naturvärde och arter som i sig själva är av
särskild betydelse för biologisk mångfald. Med naturvårdsarter avses skyddade arter, fridlysta arter, rödlistade
arter, typiska arter, ansvarsarter och signalarter. Naturvårdsarter är ett begrepp som under 2013 kommer att
lanseras av ArtDatabanken som ett verktyg vid naturvärdesbedömning. Parallellt med revidering av rödlistan
till 2015 kommer listor på användbara naturvårdsarter tas fram för olika biotoper.
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Förekomst av naturvårdsarter värderas utifrån mängd, kvalitet och sällsynthet.
Endast naturvårdsarter vars förekomst kan kopplas till det aktuella områdets ekologiska förutsättningar ska
användas. Likaså ska signalarter endast användas i de geografiska områden där de har ett signalvärde.
Utöver ovanstående kategorier kan även egna naturvårdsarter användas vid NVI men då ska detta motiveras.
8.1.1.2

Artrikedom

Med artrikedom avses här såväl antal arter som artdiversitet. I biotoper där naturvårdsarter saknas är
artrikedom ett alternativt sätt att bedöma kvaliteten på livsmiljön. Det gäller t ex limniska och marina miljöer
där det tidigare inte funnits någon tradition att arbeta med naturvårdsarter. Det gäller även människoskapade
biotoper och biotoper som tidigare varit förbisedda i naturvärdessammanhang t ex berg och sten.
Inslag av främmande arter ska inte räknas in i artrikedomen då de inte bidrar till den biologiska mångfalden
utan snarare missgynnar den.
Artrikedomen kan antingen uppskattas eller mätas. Mängden ska sättas i relation till omgivande landskap
eller liknande biotoper.
8.1.1.3

Rödlistade arter

Förekomst av rödlistade arter värderas utifrån mängd, kvalitet och sällsynthet.
Endast arter som är relevanta för biotopen ska användas.
8.1.1.4

Hotade arter

Förekomst av hotade arter värderas utifrån mängd, kvalitet och sällsynthet.
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8.1.1.5

Skala vid bedömning av arter

Bedömningsgrunden arter bedöms på en skala från dåliga artförekomster till mycket goda artförekomster
enligt tabell 3.
Tabell 3 — Skala för bedömningsgrund arter. Det räcker med att ett av kriterierna naturvårdsarter,
artrikedom, rödlistade arter eller hotade arter är uppfyllt för att nå upp i ett visst värde.
Värden för
artförekomster

Naturvårdsarter

Artrikedom

Dåliga artförekomster

Inga naturvårdsarter
är noterade.

Låg artrikedom
Området har inte
påtagligt högre
artrikedom än det
omgivande
landskapet.

Vissa artförekomster

Enstaka
naturvårdsarter är
noterade.

Hög artrikedom
Området har högre
artrikedom än det
omgivande
landskapet eller
andra områden av
samma biotop.

Goda artförekomster

Flera naturvårdsarter
är noterade.
Alternativt enstaka
naturvårdsarter är
noterade och då i stor
numerär och/eller väl
spridda. Arterna ska
vara regelbundet
förekommande.

Mycket hög
artrikedom
Området har mycket
högre artrikedom än
andra områden av
samma biotop i
Sverige.

Mycket goda
artförekomster

Ett stort antal
naturvårdsarter är
noterade. Flera av
arterna är i stor
numerär och/eller väl
spridda. Arterna ska
vara regelbundet
förekommande.

Rödlistade arter

Hotade arter

Enstaka rödlistade
arter är noterade.

Flera rödlistade arter
är noterade.
Alternativt enstaka av
rödlistade arter är
noterade och då i stor
numerär och/eller väl
spridda. Arterna ska
vara regelbundet
förekommande.

Enstaka hotade arter
är noterade.

ANM.
Vad gäller antal och täthet av naturvårdsarter kan inga absoluta antal anges i tabellen. Detta varierar mellan
olika biotoper. En del biotoper har ganska få naturvårdsarter även då de ekologiska förutsättningarna är optimala medan
andra biotoper oftare hyser en lång rad naturvårdsarter. Bedömningen ska även göras i relation till områdenas storlek. I
stora områden kan man förvänta sig att hitta fler arter än i små områden.

8.1.2

Livsmiljö

Med livsmiljö avses de miljöer som en art behöver för alla sina behov, till exempel vilo-, reproduktions-,
födosöks- och övervintringsplatser. Bedömningsgrunden livsmiljö innefattar allt det som formar livsmiljön, dvs
ekologiska förutsättningar. Förekomst av naturvårdsarter och artrikedom ingår dock inte eftersom de utgör en
egen bedömningsgrund. Däremot räknas förekomst av nyckelarter in i bedömningsgrunden livsmiljö.
Bedömningsgrunden livsmiljö innefattar även livsmiljöns sällsynthet och hur hotad den är.
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8.1.2.1

Ekologiska förutsättningar

Med ekologiska förutsättningar avses allt det som formar en biotop eller en livsmiljö.
De ekologiska förutsättningarna är av olika typ vilket kortfattat beskrivs nedan. Olika förutsättningar har olika
betydelse i olika biotoper.
De ekologiska förutsättningarna värderas utifrån mängd, variation, kvalitet och sällsynthet. De ekologiska
förutsättningarna ska bara tillmätas betydelse om de har betydelse för biologisk mångfald.
Viktiga ekologiska förutsättningar som ska tillmätas betydelse vid naturvärdesbedömningen är följande:


Naturlighet, dvs frånvaro av negativ mänsklig påverkan. Till negativ mänsklig påverkan räknas
aktiviteter som leder till utarmning av biologisk mångfald. Det kan t ex vara skogsavverkning,
dränering eller gödsling. Även föroreningar räknas hit. Ingrepp eller störningar som inte uppenbart
påverkar biologisk mångfald ska dock inte påverka bedömningen negativt.



Processer och störningsregimer är avgörande för att forma livsmiljöer för många arter. Det kan
vara naturliga störningsregimer som t ex översvämning, ras och brand eller människoskapade som t
ex bete och slåtter. Huruvida dessa processer får fortsätta verka är avgörande för biologisk mångfald.



Strukturer. Med strukturer avses en biotops eller ett elements egenskaper. Exempel på strukturer i
skog kan vara åldersfördelning av träd och trädskiktets luckighet. Exempel på värdestrukturer, dvs
strukturer av betydelse för biologisk mångfald, är t ex olikåldrighet, flerskiktning och meandring.



Element är urskiljbara delar av en biotop och utgör biotopens byggstenar, t ex träd och block i en
skog. En biotop kan innehålla olika typer av element. I ett område som är rikt på olika element finns
förutsättningar för fler arter att förekomma. Exempel på värdeelement, dvs element som kan vara av
betydelse för biologisk mångfald, är t ex död ved, gamla träd, blottad jord, lodytor och stenrösen.



Kontinuitet innebär att vissa processer, strukturer eller element funnits under lång tid. Detta ökar
sannolikheten att arter koloniserat eller kunnat leva kvar i en biotop. Kontinuitet är av särskild
betydelse i skog och hävdbetingade marker men kan ha betydelse även i andra biotopgrupper.



Naturgivna förutsättningar. Förekomst av abiotiska faktorer som skapar specifika lokalklimat och
livsmiljöer. Det kan t ex vara vissa berg- och jordarter, vatten, strömförhållanden, topografi och
väderstreck.



Förekomst av nyckelarter. Arter vars förekomst dominerar förutsättningarna för andra arters
förekomst kallas nyckelarter. I NVI har begreppet dock begränsats till att omfatta de arter som skapar
förutsättningar för biologisk mångfald. Exempel på sådana arter är t ex blommande buskar som utgör
födokälla för många insekter och bävern som skapar nya vatten och strukturer i landskapet.
Observera att en art som är nyckelart också kan vara en naturvårdsart och då även bör värderas
enligt bedömningsgrunden naturvårdsarter och artrikedom.



Storlek. Ett större geografiskt område är av större betydelse för biologisk mångfald än ett mindre
geografiskt område givet att andra ekologiska förutsättningar och artförekomster är desamma.
Storleken i sig kan också vara en förutsättning för vissa arters förekomst, t ex vissa fåglar på myrar
och strandängar. Även för arter som inte är arealkrävande är storlek av betydelse för populationers
livskraftighet på lång sikt. När flera små områden av samma biotop ligger i ett landskapligt
sammanhang som gör att de kan utgöra en funktionell enhet är det den sammanlagda arealen som
ska beaktas vid naturvärdesbedömningen.



Konnektivitet handlar om huruvida ett landskap gynnar eller försvårar arters rörelse mellan lämpliga
livsmiljöer. I begreppet konnektivitet ligger bland annat avstånd och förekomst av olika typer av
barriärer. Bedömning av konnektivitet görs främst inom landskapsekologiska analyser vilket inte ingår
i NVI. Vid NVI ska konnektivitet endast användas som komplement till övriga ekologiska
förutsättningar och då främst vid identifiering av områden med betydelse för spridning av
naturvårdsarter.

Strukturer och element är av särskild betydelse vid bedömningen eftersom de är fysiska företeelser som kan
uppfattas i fält. De används därför i många fall för att indirekt bedöma även andra ekologiska förutsättningar,
som naturlighet, processer och störningsregimer, kontinuitet, naturgivna förutsättningar och vissa nyckelarter.
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8.1.2.2

Sällsynthet och hot

Sällsynta biotoper har större betydelse för biologisk mångfald än vanligare biotoper. De biotoper som är
globalt och nationellt sällsynta ska tillmätas störst betydelse. Även regionalt och lokalt sällsynta biotoper har
betydelse t ex kan de ganska artfattiga lågfjällen i skogslandskapet bidra väsentligt mer till biologisk mångfald
än motsvarande fjällhed i fjällkedjan.
I nätverket Natura 2000 har ett stort antal naturtyper identifierats. I dagens vardagslandskap är dessa Natura
2000-naturtyper relativt sällsynta, åtminstone i ett Europa-perspektiv.
De biotoper som bedöms hotade är särskilt betydelsefulla. Med hotade biotoper avses sådana vars
utbredningsområde minskar eller vars totala areal minskar. Även biotoper vars ekologiska förutsättningar inte
kommer att finnas kvar på lång sikt eller vars typiska arter inte upprätthåller gynnsam bevarandestatus avses.
För ytterligare vägledning se SIS-TR 199001.
8.1.2.3

Skala vid bedömning av livsmiljö

En helhetsbedömning ska göras av dels de ekologiska förutsättningarna i varje geografiskt område och dels
biotopens sällsynthet och hur hotad den är. Bedömningen ska göras utifrån vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet.
Livsmiljön bedöms på en skala från dåliga förutsättningar som livsmiljö till mycket goda förutsättningar som
livsmiljö (tabell 4). Skalan är egentligen kontinuerlig. Av praktiska skäl anges dock värdena i fyra kategorier
här.
Tabell 4 — Skala för bedömningsgrund livsmiljö. Det räcker med att ett av kriterierna ekologiska
förutsättningar eller sällsynthet och hot är uppfyllt för att nå upp i ett visst värde.
Värden på livsmiljö

Ekologiska förutsättningar

Sällsynthet och hot

Dåliga förutsättningar som
livsmiljö

Dåliga ekologiska förutsättningar innebär att
ekologiska förutsättningar av betydelse för
biologisk mångfald saknas.

Vissa förutsättningar som
livsmiljö

Vissa ekologiska förutsättningar för biologisk
mångfald finns närvarande. Många av de
ekologiska förutsättningar som kan förväntas i
biotopen saknas eller förekommer inte i
tillräcklig kvalitet eller mängd.

Biotopen är av lokal betydelse för
variation.

Goda förutsättningar som
livsmiljö

Goda ekologiska förutsättningar för
biologisk mångfald. Det är uppenbart att det
finns ekologiska förutsättningar av
betydelse för biologisk mångfald. Enstaka
ekologiska förutsättningar som kan
förväntas i biotopen saknas dock eller hade
kunnat förekomma i större mängd eller vara
av högre kvalitet.

Biotopen utgörs av en Natura 2000naturtyp eller motsvarande.

Mycket goda förutsättningar som
livsmiljö

Mycket goda ekologiska förutsättningar för
biologisk mångfald. De ekologiska
förutsättningarna som är relevanta för
biotopen finns i stor mängd och god kvalitet.
Förutsättningarna kan inte bli avsevärt bättre.

Biotopen är nationellt sällsynt
och/eller utgörs av en hotad biotop.

8.2

Principer för naturvärdesbedömning

Som stöd för naturvärdesbedömningen ska matrisen i figur 3 användas. Riktlinjer för respektive biotopgrupp
som anges i SIS-TR 199001 bör också användas.
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Naturvärdesbedömningen ska göras utifrån den grad av betydelse naturvärdesobjektet har för biologisk
mångfald vid inventeringstillfället.

Figur 3 —:Naturvärdesbedömning vid NVI. Bedömningsgrunderna förklaras i avsnitt 8.1 och
Naturvärdesklasserna i avsnitt 3

8.3

Preliminär bedömning

Om naturvärdesbedömningen av någon anledning inte kan ge ett säkert resultat ska det anges att
bedömningen är preliminär.
Skäl till preliminär bedömning kan vara att fältinventeringen inte utförts vid en tidpunkt som varit optimal för att
hitta en del naturvårdsarter. Preliminär bedömning kan också vara att underlag för säker
naturvärdesbedömning saknas, t ex i en vattenmiljö där uppgifter på vattenkemi behövs men inte finns att
tillgå. Ett annat skäl kan vara att området varit otillgängligt och endast kunnat bedömas från avstånd.
Vid NVI på förstudienivå är bedömningen i de flesta fall preliminär.
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9

Redovisning av resultat

9.1

Rapport

Utförd NVI ska redovisas i en rapport. Rapporten ska innehålla nedanstående uppgifter.


Vilken nivå och detaljeringsgrad NVIn gjorts på samt om den omfattat några tillägg och i så fall vilka.



Om NVIn omfattat en fördjupad artinventering ska det framgå vad den fördjupade artinventeringen
avsett (arter eller artgrupper, biotoper och naturvärdesobjekt) samt vilken metodik som använts.



Vem som utfört fältinventering och naturvärdesbedömningar. Om flera personer deltagit ska det
framgå hur ansvaret varit fördelat.



Tidpunkt då fältinventering utförts.



Sammanfattande beskrivning av hela inventeringsområdet. I denna beskrivning ska även områden
med lågt naturvärde ingå och det ska framgå varför de bedömts sakna betydelse för biologisk
mångfald.



Naturvärdesobjekt och landskapsobjekt redovisade på karta och i text. Objekten beskrivs enligt mall
nedan. Redovisning av naturvärdesobjekt på karta bör göras med rött för naturvärdesklass 1, orange
för naturvärdesklass 2 och gult för naturvärdesklass 3 enligt figur 1.



Befintliga områdesskydd som berör inventeringsområdet.



Relevant tidigare dokumenterad information om naturen i inventeringsområdet. Uppgift om vilka källor
som bidragit till naturvärdesbedömning och avgränsning. Bedömning av källornas aktualitet och
relevans.



Vilken referenslitteratur som använts som stöd för naturvärdesbedömning. Rekommendationer till
lämplig litteratur för respektive biotopgrupp ges i SIS-TR 199001. I första hand är det dock den här
standarden för NVI som ska användas.



Referens till använd terminologi vid benämning av biotoper. Rekommendationer till lämpliga
referenser för respektive biotopgrupp ges i SIS-TR 199001.



Om egna naturvårdsarter används ska detta anges och motiveras.



Eventuella osäkerheter i avgränsning och naturvärdesbedömning som kan ha påverkat resultatet.

9.2

Naturvärdesobjekt

Vid NVI på fältnivå ska naturvärdesobjekt beskrivas enligt nedanstående. Denna redovisning kan göras i
textdokument, på karta eller i GIS.


Objekt-ID. Naturvärdesobjektens identitet ska vara unik inom varje naturvärdesinventering.



Biotopgrupp.



Biotop eller biotoper. De ingående biotoperna i naturvärdesobjekten ska redovisas.



Beskrivning av naturvärdesobjektets huvuddrag.



Om naturvärdesobjektet sträcker sig utanför inventeringsområdet ska detta framgå i beskrivningen.



Naturvärdesklass med motivering. Om naturvärdesbedömningen är preliminär ska detta framgå.



Redovisning av bedömningsgrunden livsmiljö.



Redovisning av naturvårdsarter. Det ska framgå vilka arter som noterats under den aktuella
naturvärdesinventeringen och vilka som varit kända sedan tidigare. För tidigare dokumenterade arter
som ej påträffats vid fältinventeringen ska källhänvisning redovisas och en bedömning om huruvida
de fortfarande finns kvar eller inte ska redovisas jämte en motivering. Även hög artrikedom ska
redovisas och beskrivas.

29

ftSS 199000:2013 (Sv)



Om området finns redovisat i tidigare utförda naturvärdesinventeringar ska detta redovisas, t ex
nyckelbiotopsinventering, våtmarksinventering osv. Det ska också framgå om objektet omfattas av ett
lagligt skydd.



Representativt foto från naturvärdesobjektet ska som regel finnas.

Vid NVI på förstudienivå kan naturvärdesobjekt beskrivas enklare än ovan, men det ska finnas ett objekt-ID
jämte en kortfattad beskrivning och en naturvärdesbedömning.

9.3

Landskapsobjekt

Vid NVI på fältnivå ska landskapsobjekt beskrivas enligt följande:


Objekt-ID. Landskapsobjektens identitet ska vara unik inom varje naturvärdesinventering.



Beskrivning av landskapsobjektets huvuddrag, naturvärde och arter. Fokus på ekologiska
förutsättningar och naturvårdsarter som är knutna till landskapet snarare än till ingående
naturvärdesobjekt.

Vid NVI på förstudienivå kan landskapsobjekt beskrivas enklare än ovan, men det ska finnas ett objekt-ID
jämte en kortfattad beskrivning.

9.4

GIS

Uppgifter som ska redovisas i GIS är geografiska avgränsningar för inventeringsområdet, naturvärdesobjekt
och landskapsobjekt. Om generella biotopskydd har kartlagts ska även de redovisas i GIS.

9.5

Artobservationer

Nya noteringar av naturvårdsarter ska registreras i Artportalen.
Vid fördjupad artinventering ska artobservationer även redovisas med koordinat, på karta eller i GIS.

10 Hantering av sekretess
Uppgifter som framkommit genom NVI ska vara offentliga såvida inte myndigheter beslutat om sekretess.

11 Kompetenskrav
Den som utför naturvärdesinventeringen ska ha kunskap och erfarenhet enligt nedan.

11.1 NVI på förstudienivå
Kunskap och erfarenhet av den erforderliga referenslitteraturen. Dokumenterad kunskap om de
naturvårdsarter och ekologiska förutsättningar som är relevanta för naturvärdesinventeringen.

11.2 NVI på fältnivå
Förutom kraven enligt NVI på förstudienivå krävs dokumenterad förmåga att finna och identifiera de
naturvårdsarter som är relevanta för naturvärdesinventeringen. Dokumenterad förmåga att identifiera
ekologiska förutsättningar av betydelse för biologisk mångfald i de biotopgrupper som NVIn avser.

11.3 Fördjupad artinventering
Specialistkompetens för att kunna finna och identifiera de arter som den fördjupade artinventeringen avser.
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denna standard.

31

ftSS 199000:2013 (Sv)

Miljöhänsyn i standarder
Förenklad checklista för Miljöhänsyn i standarder (The CEN Environmental Checklist)
Title and Number of Standard:

Creating TC/PC/WG?
Product life cycle

Environmental issues
1

Energy consumption
(Inputs)

3

Emission to air
(Outputs)

4

Emission to water
(Outputs)

5

Waste
(Outputs)

6

Noise
(Outputs)

7

Migration of hazardous
substances
(Inputs and outputs)

8

Impact on soil
(Outputs)

32

Distribution
(including
packaging)

Use &
Maintenance

Resource use
(Water, Energy, Land, Material)
(Inputs)

2

9

Production and
pre-production

Risks to the environment from
accidents or misuse
(Outputs)

X* 0.9

End of life
(Disposal)

SP4

BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över begäran om planändring Kv. Nornan 1 för uppförande av
parkeringsdäck
En ansökan avseende uppförande av parkeringsdäck i 2 plan har inkommit från Borås kommuns
Parkerings AB. Platsen anses vara värdefull ur ett kulturhistoriskt perspektiv och bör därför ses i ett
större sammanhang.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att studera Kv. Nornan 1 i ett större sammanhang och
alternativt utnyttjande av kvarteret studeras i form av ett planprogram.

2013-05-06

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2013-05-17

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0551 214
Handläggare: Richard Mattsson, tfn: 033-358490
Datum/avdelningschef: 2013-03-11 / bh

Programområde: 2

Sida

1(1)
Datum

Dnr

2013-04-08

2012/KS0551

Richard Mattsson

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över begäran om planändring i kv. Nornan 1
för uppförande av parkeringsdäck
Kommunstyrelsen anser att platsen är värdefull ur ett kulturhistoriskt perspektiv och
bör därför ses i ett större sammanhang.
Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att studera Kv. Nornan 1 i ett större
sammanhang och alternativt utnyttjande av kvarteret studeras i form av ett
planprogram.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

Kopia till:
Borås kommuns Parkerings AB

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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Detaljplan för del av Dammsvedjan, Gässlösa 5:1 (Svedjegatan)

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Detaljplan för del av Dammsvedjan, Gässlösa 5:1 (Svedjegatan) antas.

2013-05-21

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2013-05-21

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2010/KS0263
Handläggare: My-Linda Lorentsson, 033-35 82 76
Datum/avdelningschef: 2013-05-21 / bh

Programområde: 2

1 (1)
2013-06-03

2010/KS0263

Kommunfullmäktige

Detaljplan för del av Dammsvedjan, Gässlösa 5:1
(Svedjegatan) P04/10
Samhällsbyggnadsnämnden har 2013-05-16 beslutat att godkänna detaljplanen
och sända den till Kommunstyrelsen för beredning inför antagande i
Kommunfullmältige.
Syftet med planen är att göra plats för ny förskola och LSS-boende inom
Dammsvedjan.
En ny väg genom planområdet ger tillfart till förskolan och vårdboendet och
knyter samman centrum med Gässlösa Center, ett blivande sport- och
rekreationsområde. Vägen ger också möjlighet till bostäder i naturnära läge.
Handlingarna har skickats ut på en andra granskning eftersom vägen, markerad
som HUVUDGATA, rätats ut på en sträcka på ca 80 meter mellan Kv Betslet
och föreslaget kvarter öster om vägen.
Planområdesgränsen minskas i söder till att gå norr om Skjutbanegatan eftersom
en gång- och cykelväg har byggts. Användningen på området öster om nya vägen
har gjorts mer flexibel.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Detaljplan för del Dammsvedjan, Gässlösa 5:1 (Svedjegatan) antas.

KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

P04/10

Detaljplan för Dammsvedjan
del av GÄSSLÖSA 5:1
Borås Stad
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Sammanfattning

Syftet med planen är att göra plats för ny förskola och
LSS-boende inom Dammsvedjan. En ny väg genom
planområdet ger tillfart till förskolan och vårdboendet
och knyter samman centrum med Gässlösa Center,
ett blivande sport- och rekreationsområde. Vägen ger
också möjlighet till bostäder i naturnära läge.
Handlingarna har skickats ut på en andra granskning
eftersom vägen, markerad som HUVUDGATA, rätats
ut på en sträcka på ca 80 m mellan kv Betslet och
föreslaget kvarter öster om vägen. Planområdesgränsen
minskas i söder till att gå norr om Skjutbanegatan
eftersom en gång- och cykelväg har byggts. Användningen på området öster om nya vägen har gjorts mer
flexibel.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Dammsvedjan,
del av Gässlösa 5:1, Borås Stad,
upprättad den 21 januari 2013.
1. Inledning
1.1 Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att göra plats för ny förskola om
6 avdelningar och LSS-boende om 5-6 lägenheter
inom Dammsvedjan. En ny tillfartsväg till förskolan
och vårdboendet knyter också samman centrum med
Gässlösa Center, ett blivande sport- och rekreationsområde. Vägen dras från korsningen där Lars Kaggsgatan möter Svedjegatan till Skjutbanegatan. Med den
föreslagna vägen skapas även möjlighet för planering
av terränganpassade bostadshus, t.ex 10 rad/kedjehus
och 30-35 lägenheter i flerfamiljshus i naturnära läge.
En befintlig väg, Skjutbanegatan, som går åt sydväst
från Nämndemansgatan, stängs av för genomgående
biltrafik och blir gång- och cykelbana och bilutfart för
fastigheter med adress på Nämndemansgatan.
1.2 Handlingar

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande.
Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning
och genomförandebeskrivning. Efter samråd tillkommer redogörelse över inkomna synpunkter.
Planbeskrivningen och illustrationskartan ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd, samt
redovisa de förutsättningar och syften planen har. De
har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. För genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande sätt att den
inte har någon egen rättsverkan.
1.3 Plandata

DAMMSVEDJAN
rv 27, 41

2. Tidigare ställningstaganden
2.1 Miljömål för Borås

Enligt Miljömål för Borås (2006) ska de lokala miljömålen integreras i samhällsplaneringen och balanseras
mot sociala och samhällsekonomiska intressen. All
samhällsplanering och allt byggande ska syfta till en
sund, trivsam och vacker miljö med kretsloppstänkande. Miljömålen God bebyggd miljö, Frisk luft
med tillhörande delmål innebär att ny bebyggelse i
första hand ska placeras för anslutning till fjärrvärme
och med goda förutsättningar för kollektivtrafik.
Ingen el eller olja avses användas för uppvärmning av
nya byggnader. Dagvatten ska omhändertas lokalt i
nya bebyggelseområden, alternativt fördröjas för att
minska påverkan på grundvattnet. Gång- och cykelvägnätet ska byggas ut och andelen bullerstörda av
trafik ska minska.
2.2 Översiktliga planer

I översiktsplanen ÖP 06 (2006) anges visioner, mål
och spelregler för användningen av mark och vatten
samt kartskisser med möjliga förändringar. Följande
spelregler är relevanta för detaljplanen:
Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelse
utan att den sociala och yttre miljön försämras.

Planområdet ligger i stadsdelen Dammsvedjan, ca 2,5
km från centrum och är ca 6 ha stort.

Lokalisering av ny bebyggelse ska stärka områdets
möjligheter till handel och service.

Borås Stad äger all mark inom planområdet.

Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker underlaget
för kollektivtrafiken så att behovet av transporter som
belastar miljön minimeras.

Inom planområdet finns en kommunikationsmast för
mobiltelefoni på arrenderad mark.

Lokalisera bebyggelse med hänsyn till energiförbrukning vid uppvärmning.
Bostäder ska ha nära till grönområden av hög kvalitet.
Lokalisera och utforma bebyggelse och friytor för ökad
trygghet och tillgänglighet, god hälsa samt minskad
risk för olyckor och brott.
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Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskapsbild vid placering och utformning av bebyggelse.
Prioritera möjligheten till fjärrvärmeanslutning,
därefter andra hållbara energislag, vid lokalisering av
bebyggelse.
För att gynna kvarboende och mångfald ska det finnas
bra bostäder med en blandning av upplåtelseformer,
ålder och storlek i närområdet.
Utpekad som tätortsnära naturområde.
2.3 Grönområdesplan

Grönområdesplan (1995) utpekar Gässlösaområdet
som ligger sydväst om planområdet och som sträcker
sig från söder in mot bebyggelsen på Kristineberg och
Dammsvedjan. Området utgör ett värdefullt naturområde och skyddszon mot verksamheterna på Gässlösa.
Strövområdet är mycket kuperat med inslag av mossmark. Skogen är tätvuxen med en blandning av granoch tallskogspartier och fuktig lövskog. I anslutning
till Svedjegatan finns en lekplats och bollplan.
I planen föreslås att strövområdet ska utvecklas i
samband med återställningsarbete av Gässlösa gamla
soptipp.
2.4 Gällande detaljplaner

Större delen av planområdet är inte planlagd. Planområdets östra omfattas av detaljplan P170 (laga kraft
1947), P274 (1961) och P658 (1976). Berörd del av
Plan 170 anger ”Allmän plats, avsedd till park eller
plantering”, plan 274 anger bostadsändamål och plan
658 anger Gata samt Park.

2.5 Bostadsbyggnadsprogram

I den Strategiska planen, antagen av Kommunfullmäktige i april 2002, och i Översiktsplanen Öp06,
antagen av KF i juni 2006, finns kommunala mål och
spelregler för bostadsbyggande. I bostadsbyggnadsprogrammet lyfts dessa frågor fram ytterligare.
En tätare bostadsbebyggelse bidrar till ett effektivare
utnyttjande av kollektivtrafik, fjärrvärme och redan
gjorda investeringar. Med lämplig kompletteringsbebyggelse kan tätorterna växa utan att breda ut sig.
Efterfrågan på bostäder är störst i staden och i de
sjönära områdena. För att stärka utvecklingen i hela
kommunen är det betydelsefullt att det finns möjlighet till nybyggnation av bostäder i alla större tätorter
eller där tidigare gjorda investeringar ger utrymme för
ytterligare exploatering.
Det är viktigt att tillgängligt boende finns i alla kommundelar. När man har behov av ett tillgängligare
boende är det inte ovanligt att man vill bo kvar i sitt
närområde.
Genom socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommunen ansvar för att de som vistas i kommunen får
det stöd och den hjälp de behöver. Särskilt boende
är bostäder med service och omvårdnad för äldre
personer som behöver särskilt stöd i boendeformerna
trygghetsboende eller gruppboende. I kommunen
finns också bostäder med särskild service för personer
med funktionsnedsättning. Behov av särskilt boende
och bostäder med särskild service ska beaktas i markanvisning.
2.6 Uppdrag

P658

P274

Byggnadsnämnden gav 2010-03-11 §81 Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för
planområdet.
2.7 Lokaliseringsstudien förskolor

Planområdet pekas ut i ”Lokaliseringsstudie, Nya
möjliga förskolor i Borås Stad” (2009).

P170
3. Avvägningar mellan motstående
allmänna intressen

P170
P320

Ny bebyggelse inom området bedöms överensstämma
med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för
hushållning med mark- och vattenområden i 3:e
kapitlet. Inga riksintressen eller andra områden med
särskilda naturintressen berörs. Detaljplanen bedöms
inte bidra till att miljökvalitetsnormer enligt 5:e
kapitlet miljöbalken överskrids.
En avvägning mellan allmänna intressen har skett
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enligt plan- och bygglagens 2:a kapitel. Detaljplanen
innebär en komplettering med fler bostäder, förskola
och LSS-boende i ett befintligt bostadsområde. Förtätning av bebyggelse ska enligt översiktsplanen prioriteras. Kommunens bedömning är att det finns behov
av ny förskola i närområdet och att området även är
lämpligt för LSS-boende. De motstående allmänna
instressen som avvägts är att bevara naturområdet
jämfört med en exploatering enligt planförslaget.
Då platån, det mest välanvända naturområdet inom
detaljplanen, även fortsatt avses användas för rekreation bedöms närboendes tillgång till naturområden
också i fortsättningen vara god.

4. Planeringsförutsättningar och
förändringar
4.1 Natur och kultur
4.1.1 Geoteknik och vegetation

Geotekniska besiktningar av planområdet utfördes
under 2010 och 2011 (Se PM Planeringsunderlag,
WSP, 2011).
Planområdet består av höglänt, tämligen kuperad,
skogbevuxen moränmark utom längs den västra
planområdesgränsen, där terrängen övergår i låglänt
mossmark. I denna övergång mellan fastmark och
mossmark finns en upp till ca 10 m hög brant och
delvis nästan vertikal bergvägg. Inom mossmarksområdet i den nordvästligaste delen av planområdet och
nedanför den branta bergsluttningen längs den västra
sidan består terrängen av skogbevuxen, tämligen jämn
mossmark. Mossmarken har utpekats som sumpskog i
Skogsstyrelsens inventering.
I anslutning till ett flerfamiljshus som ligger längs
Svedjegatan utanför planområdet finns en uppfylld,
avgrusad parkeringsplats och från denna en anslutning till Lars Kaggsgatan och Svedjegatan. Den högre
vegetationen består i huvudsak av blandskog, som
domineras av gran men har inslag av lövträd – främst
björk. Den nordöstra delen är dock bevuxen med
yngre, delvis tämligen gles björkskog. I markytan
förekommer sten och block inom hela området. Berg i
dagen förekommer alltså i den brant stupande övergången mellan moränmark och mossmark längs hela
den västra delen av planområdet men också mer lokalt
uppstickande dels i anslutning till parkeringsplatsen
i nordväst dels i höjdpartiet i den sydöstra delen.
Berget bedöms dock ligga på relativt litet djup under
markytan inom relativt stora ytor längs hela den västra
och i hela den norra delen av området liksom inom
höjdpartiet med masten i sydost.
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Sättningsförhållandena inom fastmarken är mycket
goda. Några nämnvärda sättningar uppkommer därför
inte under förutsättning att ytskiktet av mulljord
schaktas bort under blivande byggnader och uppfyllningar. Sättningsförhållandena inom mossmarken är
däremot mycket ogynnsamma. Sättningar uppkommer i torven även vid mycket små belastningar och
sättningarnas storlek ökar proportionellt mot torvens
tjocklek. Torven under den planerade gatan måste
därför grävas bort.
Stabilitetsförhållandena inom moränmarken är mycket
goda och någon risk för spontana skred eller ras finns
inte.
Grundläggning av byggnader inom fastmarken kan
utföras med plattor på vanligt sätt, både på naturligt
lagrad morän och på uppfyllning. Golv kan utföras
som platta på mark. Generellt gäller att ytjordskiktet
av mulljord ska schaktas bort under blivande byggnader.
För grundläggningen av vägen på den ca 80 m långa
sträckan över mossmark föreslås att förstärkning utförs
genom urgrävning av all torv ner till underliggande
sand eller morän och återfylls med grov sprängsten.

Utbredning av området som behöver grävas ur och återfyllas.
4.1.2 Radon

Området klassificeras som normalradonmark. För
mark som klassas som normalriskområde för radon
gäller generellt att man inte kan utesluta förhöjd risk
för markradon lokalt. Därför föreskrivs, enligt anvisningar från Boverket, att grundläggning ska utföras
radonskyddande. Åtgärder för att klara tillåten radonhalt inne i byggnader utförs vid projekteringen av
nybyggnationen och redovisas i bygglovprocessen.
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4.1.3 Dagvatten

De naturliga förutsättningarna för att ta hand om
och avleda dagvatten från delar av området som ska
bebyggas till mossmarken är gynnsamma. Väster om
anslutningen Lars Kaggsgatan - Svedjegatan mynnar
en dagvattenledning i ett dike, som fortsätter därifrån
mot väster.
Inom planområdet ska dagvatten omhändertas lokalt
enligt ”Riktlinjer för dagvattenhantering i Borås Stad,
antagen 2006-12-20”. Dagvatten ska fördröjas och i
viss mån renas innan det avleds till dagvattenledningar
och vidare till recipient. Dimensioneringskrav för
fördröjningsanläggningar är minst ett tioårsregn med
10 min varaktighet. Tex. kan dagvatten avledas till
anlagda gräsbeklädda svackdiken i anslutning till parkerinsgytorna. I svackdikena både fördröjs och renas
dagvattnet innan det avleds till dagvattenledningar och
recipienten.
4.1.4 Fornlämningar

Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet.
4.2 Bebyggelseområden

Planområdet är beläget på en naturskön platå söder
och väster om 3-vånings flerbostadshus med bostadsrätter. I öster finns 1- och 2-familjsvillor längs
Nämndemansgatan.
4.2.1 Bostäder

Inom planområdet föreslås terräng- och naturanpassade bostadshus på 2 fastigheter. Husen är tänkta att
ge ett skogsnära boende med små uteplatser inpassade
i naturen. Marken får behålla den befintliga karaktären med barr- och lövskog med stigar och stenblock.
Granar gallras ur medan ädellövträd och tallar sparas.
I närområdet finns tvåvåningsvillor och lägenheter i
trevåningshus utan hiss för vilka de nya flerbostadshusen med parkering i entrénivå och med hissar kan bli
ett tillgängligt boendealternativ.

Flerbostadshusens tillåtna byggyta får uppgå till 400
kvm, suterrängvåning tillåten utöver det, inredd vind
inte tillåten. Total byggnadsyta huvudbyggnad och
komplementbyggnader får uppgå till 25% av fastigheten.

Exempel på tvåvåningshus inplacerat i terräng
4.2.2 Förskola och LSS-boende

En ny förskola föreslås i norra delen av planområdet.
Tomten avsedd för detta ändamål är ca 6 500 m2 och
rymmer en förskola på 1 200 m2 om 6-7 avdelningar
med plats för sammanlagt ca 120 barn.
LSS-boendet är placerat söderut på planen, nedanför
en kulle, och rymmer ca 5-6 lägenheter, tillsammans
ca 600 m2. Tomten är ca 3 000 m2.
Mellan förskola och LSS-boendet föreslås en parkeringsyta som kan samutnyttjas för att använda marken
flexibelt, då förskola och LSS-boendets parkeringsbehov är olika över dygn och vecka.

På fastigheten väster om huvudgatan föreslås 30-35
lägenheter i 3-5 våningars flerbostadshus. På fastigheten öster om gatan föreslås 10 rad- eller kedjehus
längsmed den nya gatan och som möjligt alternativ
friliggande enbostadshus eller parhus.
Planbestämmelserna tillåter enbostadshus upp till två
våningar och flerbostadshus med fler våningar.
De friliggande husens tillåtna byggyta, huvudbyggnad
och komplementbyggnader, får vara 200 kvm, sammanbyggda hus får vara 150 kvm. Suterrängvåning
tillåten utöver angivet våningsantal men inredd vind
inte tillåten.

Exempel på enplanshus grundlagt på stolpar

ANTAGANDE

7

mellan 7 och 13 minuter. Närmaste hållplats är
Dammsvedjan som ligger 350 m från förskolan genom
Nämndemansgatan. Ny busshållplats inom planområdet är önskvärt.
4.4.3 Parkering

Kommunens parkeringsnorm för föreslagna användningar inom planområdet är följande:
Förskola: 60% av anställda + 10 % av antalet barn för
hämtning och lämning = 24 platser.
Exempel på suterränghus, LSS-boende, Sjöbo, Borås
4.2.3 Offentlig service

Särskild boende: 60% av anställda + 10% av antalet
lägenheter = 6 platser.

Från planområdet är det ca 500 m till 2 befintliga
förskolor och 4 km till vårdcentral i centrala Borås.

LSS-boende och förskola föreslås samnyttja en planerad parkeringsplats om ca 30 platser på kvartersmark.

4.2.4 Kommersiell service

Flerbostadshus: 12 platser per 1000 BTA = 120 kvm x
30 lägenheter= 38 platser.

Ca 2 km från planområdet ligger Ica stormarknad.
4.2.5 Telemast

Inom området finns en 30 meters hög mast för telekommunikationer byggd som en fackverkskonstruktion i stål. Kvartersgränsen vid masten ligger på 30
meters avstånd från masten för att skydda bebyggelse
för en eventuell fall.

De gruppbyggda rad/kedjehusens parkering sker på
egen tomt, alternativt på gemensam yta vid infarten
till området.
Parkering för alla föreslagna bostäder sker på kvartersmark.
4.5 Teknisk försörjning

4.3 Friytor och rekreation

Direkt norr om planområdet finns en grusplan och en
lekplats.
Sydväst om planområdet planeras för Gässlösa Sportcenter, ett stort frilufts- och idrottsområde för bl.a.
cykling, boule, fotboll, golf och vandring.
4.4 Gator och trafik
4.4.1 Bil-, -gång och cykeltrafik

Den nya gatan med körväg, gång- och cykelbana kommer att ansluta i hörnet Lars Kaggsgatan och Svedjegatan och leda till Skjutbanegatan med körväg, gångoch cykelbana. Idag går biltrafik från Dammsvedjan
och bostadsområdena i norr till Gässlösa över Nämndemansgatan och Skjutebangatan, vilka har för låg
kapacitet för att kunna hantera det ökade trafikflöde
som det nya Gässlösa Sportcentrum innebär.
Skjutbanegatan stängs av och delen närmast Nämndemansgatan görs om till lokalgata för befintliga
in- och utfarter. En ny gång- och cykelbana har dragits
längsmed nuvarande Skjutbanegatan.
Teknikbyggnad i naturområde, södra delen av planen
får tillfart från Nämndemansgatan över cykelvägen.
4.4.2 Kollektivtrafik

På Lars Kaggsgatan/Svedjegatan passerar busslinjer
7 och 15 mellan centrum och Hedvigborg, reslängd
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Anslutning för el, tele och fjärrvärme finns i planområdesgräns.
Anslutningspunkt för spillvatten, vatten och dagvatten
kommer att upprättas till varje fastighet
Ny transformatorstation placeras söder om vårdboendet på allmän platsmark.

5. Konsekvenser
5.1 Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts.
Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning. Slutsatsen
är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras. Att ingen betydande
påverkan förorsakas framgår av behovsbedömningen.
5.2 Hållbar utveckling

Planering för integrering av olika boendeformer nära
centrum bidrar till hållbar utveckling för orten.
5.3 Hushållning med naturresurser

Bedömningen är att planutformningen innebär
positiva konsekvenser i förhållande till pågående markanvändning. Fjärrvärme finns tillgängligt i planområdesgräns.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

5.4 Miljö

Planområdet ligger utanför det området som pekas ut
i Grönområdesplan.
Befintlig skog mot bebyggelsen vid Nämndemansgatan österut, består av blandskog med inslag av ekar
och björkar. Planförslaget innebär att granar tas bort
med områdets stora tallar behålls. Annars ska karaktären av lövskog, stigar och stenblock behållas, även på
daghemstomten.
5.5 Hälsa och säkerhet/störningsskydd
5.5.1 Dagvatten

Lokalt omhändertagande av dagvatten eftersträvas
inom planområdet. Planområdets höglänta läge med
omgivande naturmarker ger goda förutsättningar för
avledning av dag- och dränvatten till naturmark.
Infiltration i mark är möjlig större delen av året i
områden där jordlagren är tillräckligt mäktiga. Vid
regntillfällen och i delar av området där allt dagvatten
inte går att infiltrera lokalt behöver dock avledning
kunna ske till angränsande naturmark eller, då möjligheterna för detta inte finns, till ett dagvattenledningsnät. Möjligheter till infiltration och avledning till
naturmark bör beaktas och tas tillvara i projekteringsskedet. Detta bland annat för att minimera påverkan
på hydrologin i det angränsande området som omfattas av ett markavvattningsföretag och dit en stor del av
dagvattenavledningen fortsättningsvis planeras ske.
Den effektiva fördröjningsvolymen ska enligt kommunens krav motsvara minst 10 mm nederbörd på de
anslutna hårdgjorda ytorna. För fastigheter som inte
har möjlighet att infiltrera allt dagvatten eller avleda
detta till naturmark på ett bra sätt föreslås fördröjning
ske i markförlagda fördröjningsmagasin.
Från större parkeringsytor föreslås dagvattnet avledas
via oljeavskiljare och fördröjas i makadammagasin.
Dagvatten från vägytor föreslås fördröjas i makadamdiken.
Planerad exploatering med föreslagen dagvattenhantering bedöms ge mycket små effekter för hydrologin i
dikessystemet som omfattas av Gässlösa dikningsföretag 1905.

anlägga en parkeringsplats söder om Betslet 4, direkt
intill befintlig parkeringsyta för Betslet 2. Tillfart till
parkeringsplatserna kan i framtiden delas med lika
delar på respektive fastighet.
Befintliga arrenden för Betslet 2 och 4 planregleras.
5.5.3 Buller

Tillkommande bullerstörning av befintlig eller ny
bebyggelse bedöms vara låg, då den nya gatan inte har
förutsättningar för genomfartstrafik. I huvudsak kommer gatan att användas för transporter till förskola,
vårdboendet och sportcentret.
6.5.4 Elektromagnetiska fält

Kommunikationsmasten bedöms inte utgöra någon
risk.

6. Administrativa frågor
6.1 Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år efter det att planen har
vunnit laga kraft.
6.2 Handläggning

Detaljplanen avses antas av Kommunfullmäktige i
Borås Stad.
6.3 Planavgift

Planavgift ska tas ut vid prövning av lovärenden som
överensstämmer med detaljplanen i enlighet med
upprättat plankostnadsavtal.
6.4 Bilagor

PM Planeringsunderlag, WSP, 2011-05-05, geoteknik.
PM Dagvattenutredning, Norconsult 2012-05-30.
6.5 Medverkande tjänstemän/samverkan

Detaljplanen har upprättats av Boras Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en
arbetsgrupp med representanter från kommunala
förvaltningar. Plankonsult har varit Ramböll genom
Job van Eldijk.
Planavdelningen

5.6.2 Trafikmiljö

Planen innebär en förbättring av trafikmiljön i och
med att genomfartstrafiken på Nämndemansgatan till
Gässlösa försvinner.
Skjutbanegatan i sitt nya läge korsar arrenderad parkeringsplats för boende på Betslet 4. Parkeringen föreslås
flyttas och ersättas med 8 p-platser nära de befintliga
i väster. Det kommer också att finnas möjlighet att

Andreas Klingström

Elisabet Clementson

planchef

planarkitekt
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Dammsvedjan,del av
Gässlöda 5:1 Borås Stad, upprättad 4
juni 2012 ändrad 6 maj 2013.

1 Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska
och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma
ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen
rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den ska
vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

2 Organisatoriska frågor
Detaljplanen är upprättad på initiativ från kommunen. Det övergripande syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra byggandet av en ny förskola och
LSS-boende i området. Detaljplanen omfattar också
byggrätter för bostäder och framdragning av en ny väg
samt GC-väg mellan bostadskvarteren i norr och ett
blivande sportcenter.

Genomförandetiden är tio (10) år från det datum som
planen vinner laga kraft.
Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens
giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden
får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl.
Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens
utgång men kan då ändras eller upphävas utan att de
rättigheter som uppkommit genom planen behöver
beaktas.
2.3 Ansvarsfördelning

Kommunen ansvarar för att planen genomförs.

3 Fastighetsrättsliga frågor
3.1 Gällande detaljplan

I den nordöstra delen av detaljplanen finns fyra äldre
detaljplaner. I övrigt saknar området detaljplan.
Planförslaget medför att fastighetsreglering ska ske
mellan Gässlösa 5: 1 och Betslet 4 för det markområde
som är utlagt som gata norr om fastigheten. Fastighetsreglering bör även ske avseende markområdena
som är utlagda som bostadsändamål.
Parkeringsanvändningen söder om kv Betslet 2 och 4
kan regleras till kvartersmark för fastigheterna.
3.2 Markägande och avtal

Kommunen äger all mark inom detaljplaneområdet.

2.1 Tidplan

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:
Samråd

1 kvartalet 2012

Granskning

2 kvartalet 2012

Antagande

2 kvartalet 2013

Laga kraft

2 kvartalet 2013

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige i Borås
Stad.
Lokalförsörjningsförvaltningens preliminära planering
är att bygga LSS boendet år 2013 och förskolan år
2014, då måste gatan vara utbyggd.
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2.2 Genomförandetid

Kommunen arrenderar idag ut två områden i norr till
de bostadsrättsföreningar som finns i kvarteret Betslet
som parkering och en lekplats. Den ena av dessa
parkeringar som är belägen väster om kvarteret Betslet
4 kan inte vara kvar då den nya gatan byggs. Detta
arrende kommer således att sägas upp. Föreningen
erbjuds istället möjlighet att förvärva/arrendera mark
söder alt. väster om kvarteret till parkering. Även den
andra bostadsrättsföreningen som arrenderar mark
för parkering och lekplats kan förvärva den aktuella
marken efter att detaljplanen antagits. Enligt förslaget
till detaljplan kommer de två föreningarna ha en
gemensam infart till det blivande parkeringsområdet.
Ett arrendeavtal finns för den kommunikationsmast
som är belägen inom området.

4 Ekonomiska frågor
Kommunen ansvarar för och bekostar utbyggnad av
den planerade gatan genom området. Kommunen har
också ansvar för att uppföra den planerade förskolan
och LSS-boendet. Byggandet av bostäderna kommer
att ske i privat regi. Byggherre är inte utsedd.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Kostnaden för att anlägga gatan samt gång- och cykelväg har mycket grovt uppskattats till ca 6 mKr. Någon
särskild exploateringskalkyl har inte upprättats ännu.
Tekniska förvaltningens utökade kostnader för drift
och underhåll beräknas uppgå till cirka 140 000
kronor per år.

5 Tekniska frågor
Utbyggnaden av VA-ledningar bekostas av Borås
Energi och Miljö, VA-huvudman i Borås. VA-utbyggnaden finansieras genom anslutningsavgifter enligt gällande VA-taxa vid anslutningstillfället. Särtaxa bedöms
inte vara nödvändig enligt aktuellt planförslag.
VA-huvudmannen kan bara upprätta förbindelsepunkt
för källarlösa byggnader på fastigheter belägna lägre än
gatunivå. Om anordningar för pumpning av enskilda
fastigheter behövs skall fastighetsägaren bekosta och
ansvara för denna anordning om fastighetsägaren vill
ansluta sig till den kommunala allmänna VA-anläggningen.
Fastigheter kommer att införlivas i verksamhetsområde
för vatten, spillvatten och vid behov dagvatten.
Det finns möjlighet för fastigheterna att anslutas till
det lokala fjärrvärmenätet.
Möjlighet att ansluta el- och teleledningar finns i
detaljplanegräns.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Markavdelningen

Jenny Tiberg
Exploateringsingenjör
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Utlåtande 2

REMISSPART

Upprättat den 6 maj 2013 med avseende på detaljplan för Dammsvedjan,
del av Gässlösa 5:1, Borås Stad.
1. Handläggning
Detaljplanesamråd enligt gamla PBL 5:20 avseende
planförslag upprättat den 28 november 2011 har
ägt rum under tiden 12 december 2011 – 27 januari
2012. Annons var införd i Borås Tidning 11 december
2011. Berörda markägare har underrättats med brev
till samrådet. Under samrådstiden inkomna synpunkter har redovisats i samrådsredogörelse daterad 14 juni
2012.
Detaljplanen har varit utställd för granskning enligt
gamla PBL 5:23, upprättades 4 juni 2012 och ställdes
ut under tiden 28 juni – 20 augusti 2012. Annons
var införd i Borås Tidning 28 juni 2012. Berörda
markägare har även underrättats med brev. Under
granskningstiden har detaljplanen varit anslagen i
Stadshuset och Göta bibliotek. Handlingarna har även
varit tillgängliga på kommunens hemsida.
Detaljplanen har varit utställd för en andra granskning
enligt gamla PBL 5:23, upprättades 21 januari och
ställdes ut under tiden 11 februari – 11 mars 2013.
Annons var införd i Borås Tidning 10 februari 2013.
Berörda remissinstanser, sakägare och andra som är
berörda av ändring av planhandlingarna har givits
möjlighet till förnyat yttrande. Remissinstanserna
har underrättats per mail och berörda markägare har
underrättats med brev. Handlingarna har även varit
tillgängliga på kommunens hemsida.

2. Sammanfattning
11 remissinstanser har framfört synpunkter under
granskningstiden. 3 berörda sakägare har inkommit
med erinringar mot förslaget.
2.1 Ändringar av planförslaget

Antagandehandlingen innebär följande ändringar har
jämfört med Granskningshandling 2:
Text tillagd i planbeskrivningen under 4.4.1 Bil-,
-gång och cykeltrafik ang. tillfart till teknikbyggnad,
E, vid Skjutbanegatan åt öster.
Tillägg i genomförandebeskrivningen om fastighetsreglering under punkt 3 och ändring i tidplanen.
Utökning av ytan för teknikbyggnad, E, vid ny
HUVUDGATA på plan- och illustrationskartor för
att möjliggöra parkering av underhållsfordon.
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G2
01

Kommunstyrelsen

G2
02

Tekniska nämnden

G2
03

Lokalförsörjningsnämnden

G2
04

Stadsdelsnämnden
Väster

G2
05

UTAN
ANM

MED
ANM

SVAR
DATUM

X

2013-04-22

X

2013-03-25

Kulturnämnden

X

2013-03-04

G2
06

Lantmäterimyndigheten

X

2013-03-11

G2
07

Borås Energi och
Miljö AB

X

2013-03-04

G2
08

Borås Elnät AB

X

2013-03-11

G2
09

TeliaSonera AB,
Skanova

X

2013-02-14

G2
10

Räddningstjänsten

G2
11

Polismyndigheten i
Västra Götaland

X

2013-03-08

G2
12

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

X

2013-03-12

G2
13

Hyresgästföreningen
Borås/Bollebygd

G2
14

Naturskyddsföreningen

G2
15

Fritids- och folkhälsonämnden

G2
16

Sociala Omsorgsnämnden

X

2013-02-27

G2
17

Västtrafik

G2
18

Miljönämnden

G2
19

Utbildningsnämnden

G2
20

HSO Borås
KVARSTÅENDE
SAKÄGARE

X

2013-02-15

X

2013-02-14

MED
ANM

SVAR
DATUM

G1
21

Tömmen 14

X

2013-01-30

S
22

Tömmen 15

X

2012-01-26

S
23

Boende i Betslet 2

X

2012-01-26

Förtydligande angående exploateringstal för de två nya
bostadsområdena.
2.2 Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna detaljplanen samt att överlämna detaljplanen
till Kommunfullmäktige för antagande.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

3. Synpunkter under granskning 2
Inkomna synpunkter i samband med granskning 2
redovisas och kommenteras nedan.
3.1 Remisspart
G2 01 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har tidigare påpekat vikten av att
stärka området med tillgängliga bostäder och pekat
på vikten av att planen möjliggör ett diversifierat
bostadsbestånd för att tillgodose ett varierat utbud av
boenden i stadsdelen. Kommunstyrelsen ansåg därför
att det var viktigt att det i planens granskningsskede
skulle finnas intressenter som vill bygga den typ av
bostäder som planförslaget anger.
Plankartan i granskningshandlingen stämmer överens
med Kommunstyrelsens intention att stärka området
med tillgängliga bostäder. Illustrationskartan visar ett
möjligt sätt att lägga husen och en blivande exploatör
får redovisa hur nya hus anpassas till nivåskillnaderna
utan utfyllnader. Parkeringar anläggs i nivå med och
nära entréerna. AB Bostäders styrelse har beslutat att
anmäla intresse för att exploatera den delen av området som är tänkt för flerfamiljshus. Ansökan om att
tilldelas marken har inkommit till Kommunstyrelsen
2013-02-28. Det finns ett stort behov av nya förskoleplatser och vårdboende i området.
I granskningsförslaget anges inget exploateringstal för
området väster om huvudgatan. Kommunstyrelsen
efterlyser ett exploateringstal för kvarteret. Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra.
Kommentar

Planbestämmelserna är skrivna för att kunna ha stor
flexibilitet vad gäller boendeformer och användning av
de nya områdena.
Exploateringstal har införts på plankartan och i planbestämmelserna för att förtydliga texten: e1 gäller för
båda de nya områdena och e2 gäller endast för bostäder
på det östra området.
G2 03 Lokalförsörjningsnämnden

Nämnden har framfört synpunkter tidigare angående
planen vid samrådet i januari 2012 och vid granskningen i augusti samma år. Förslagen har i stort
ändrats enligt Lokalförsörjningsnämndens önskemål i
tidigare samråd även om det inte enligt illustrationskartan gjorts plats för en rundkörning i samband med
avlämning av förskolebarn. Det är viktigt att backning av bilar undviks vid avlämningsplatsen. I övrigt
har användningen på området gjorts mer flexibel,
vilket inte påverkar utbyggnaden av den kommunala
servicen negativt.

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker den förslagna
detaljplanen, med förhoppning om att planarbetet
snart färdigställs så att byggnationen av förskolan och
LSS-boendet kan starta. Båda byggnaderna är starkt
efterfrågade av respektive verksamhet.
Kommentar

Detaljplanen ger möjlighet till rundkörning
G2 05 Kulturnämnden

Planområdet gränsar till, men ligger utanför det
område som pekats ut i Grönområdesplanen, Gässlösaområdet beläget sydväst om planområdet som är ett
värdefullt naturområde och skyddszon mot verksamheterna på Gässlösa. I planen föreslås att strövområdet
skall utvecklas i samband med återställningsarbete av
Gässlösa gamla soptipp. Inom planområdet finns inga
riksintressen och inga andra kulturmiljö- eller naturintressen som berörs. Tillgången till naturområdet för
närboende avses även i fortsättningen finnas. Kulturnämnden ser positivt på detaljplaneförslaget och har
inget att invända.
Kommentar

Synpunkterna noteras.
G2 06 Lantmäteriet

För att underlätta förståelsen av planens inverkan på
berörda fastigheter bör en fastighetskonsekvensbeskrivning enligt 4 kap 33 § PBL upprättas.
Under punkt 3 i genomförandebeskrivning bör
följande tilläggas: Planförslaget medför att fastighetsreglering ska ske mellan Gässlösa 5: l och Betslet 4
för det markområde som är utlagt som gata i norr.
Fastighetsreglering bör även ske mellan fastigheterna
avseende markområdena, som är utlagt för bostadsändamål, runt om Betslet 4.
För den befintliga transformatorstationen bör vägen
till transformatorn omfattas av kvartersmark med
samma användning för att lämpligast säkerställa
åtkomst till den blivande fastigheten. För den transformatorstation som är planerad att anläggas är det
lämpligt att användningsområdet sträcker sig fram till
gatan får att säkerställa åtkomst.
Kommentar

Fastighetskonsekvensbeskrivning är inte tillämplig i
detaljplan som upprättas enligt gamla PBL.
Texten till fastighetsregleringsbeskrivningen i genomförandebeskrivningen är tillagd med ett förtydligande
om parkeringen söder om kv Betslet 2 och 4.
Den planerade transformatorstationen får kvartersmark fram till gatan. Marken fram till den befintliga
transformatorstationen regleras i arrendeavtal.
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utan att bilar parkeras trafikfarligt.

G2 07 Borås Energi och Miljö

Området ska försörjas genom kommunalt vatten,
spillvatten och dagvatten. Anslutningspunkter för vatten, spillvatten och i vissa fall dagvatten upprättas vid
fastighetsgräns utmed ny gata.
Vatten och spillvatten byggs ut i området och ansluts
till befintligt nät i Eldhusgatan. VA-ledningar förläggs
i ny planerad gata.
Närmsta befintliga brandpost finns vid Nämndemansgatan 39. Brandposten ligger ca 100 m ifrån ny
planerad skola. Inga nya brandposter anläggs.
Kommentar

Synpunkerna noteras.
G2 08 Borås Elnät

E-områdets gräns för planerad transformatorstation
ska sträcka sig hela vägen ut till Huvudgatan för att
säkerställa åtkomsten till planerad transformatorstation.
Stadsnät har befintliga ledningar i anslutning till planområdet som ska beaktas vid schaktning. Eventuell
flytt av ledningar bör bekostas av initiativtagaren.
Borås Elnät, Stadsnät, förutsätter att exploatören
kontaktar oss i god tid före byggstart.
Kommentar

Den planerade transformatorstationen får kvartersmark fram till gatan. Övriga synpunkter noteras.
G2 09 Telia Skanova

Skanovas anläggningar i och kring aktuellt område
redovisas på en bifogad lägeskarta. Den anläggning
som går utefter Skjutbanegatans norra sida består av
2PV-rör samt en kabelbrunn. Kanalisationen innehåller ej några kablar. Skulle denna anläggning komma
i konflikt med planerad ny huvudgata, v g kontakta
Skanova via e-post: skanova-remisser-goteborg@
skanova.se
För digitala kartor hänvisas till www.ledningskollen.se
Skanova har inget att erinra mot förslaget.
Kommentar

Synpunkterna noteras.
G2 12 Länsstyrelsen

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap l § PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer
att prövas av Länsstyrelsen om den antas.
Motiv för bedömningen:
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, att strandskydd
enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande
bestämmelser eller att bebyggelse blir olämplig med
hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet
eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Synpunkter på det utställda förslaget:
De synpunkter som tidigare framförts i ärendet har i
allt väsentligt beaktats. Det kan dock därutöver påpekas att ett förtydligande av markens stabilitetsförhållanden bör göras enligt följande: Länsstyrelsen anser
att området som ska grävas ur med torv och återfyllas
med sprängsten för att säkra markens stabilitet, vilket
har redovisats på ett tydligt sätt i planbeskrivningen
under avsnitt 4.1.1. Länsstyrelsen vill dock framhålla att detta område också behöver markeras på
plankartan samt att det behöver framgå genom en
planbestämmelse att grundförstärkningsåtgärder krävs.
Vilka tekniska lösningar man väljer bör inte anges
i planbestämmelsen, då detta bedöms först i själva
bygglovsskedet Det ska dock framgå att grundförstärkningsåtgärder behövs.
Det utställda planförslaget bör kompletteras enligt
ovan innan planen antas. Ett antagande av en detaljplan innebär att kommunen tillhandahåller ett rättsligt
bindande markanvändningsförslag från vilket ska
det tydligt framgå vad som krävs för att genomföra
detaljplanen.
Synpunkter enligt annan lagstiftning:

Synpunkterna noteras.
G2 11 Polismyndigheten

När det gäller trafiken inom området har polismyndigheten inga synpunkter.
När det gäller utemiljö bör de planeras med tanke på
belysning, plantering, mörker etc så att tryggheten
upplevs som mycket hög.
Parkeringsplatser bör planeras med en övertalighet så
att besökande till förskola och LSS-boende kan ske
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Kommentar

Länsstyrelsen uppmärksammade i samrådsyttrandet,
daterat 2012-02-27, att planen berör ett markavvattningsföretag, Gässlösa, av år 1905, arkivnummer 110, och att samråd med företaget bör hållas. I
samrådsredogörelsen kan vi inte utläsa om detta skett.
Ett samråd med markavvattningsföretaget bör ske då
dagvattenutredningen inte kan utesluta att den föreslagna dagvattenhanteringen inte kommer att påverka
det närliggande markavvattningsföretaget. Kommunen

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

måste därför samråda med markavvattningsföretagets
styrelse angående föreslagen dagvattenhantering för
att säkerställa att förslaget inte kommer att påverka
markavvattningsföretagets syfte och få styrelsens
godkännande av åtgärderna. Om markavvattningsföretagets syfte riskerar påverkas kan omprövning eller
upphävande av markavvattningsföretaget krävas.
Kommentar

Grundförstärkning av gatan:

för personer med funktionsnedsättning som är antaget
av Borås Stad.
Kommentar

Synpunkterna noteras.

4 Kvarstående synpunkter från
samråd och granskning 1
4.1 Sakägare

Det finns inga bra exempel på utformningsbestämmelse på allmän platsmark. Om vi skriver planbestämmelser som inte har stöd i praxis eller i Plan- och
bygglagen blir de ogiltiga.
Vår bedömning är att det inte blir säkrare grundläggning med en planbestämmelse. Kommunen äger
marken och det ligger i kommunens intresse att bygga
gatan så att markstabiliteten säkras.
Markavvattningsföretaget:
Under samrådet uppmärksammades markavvattningsföretaget av Länsstyrelsen och Lantmäteriet. Länsstyrelsen anmärkte att samråd med företaget bör hållas.
Efter att ha fått material med kartor från Länsstyrelsens arkiv i Skara över markavvattningsföretaget
Gässlösa kunde konstateras att de öppna dikena blivit
kulverterade under Lars Kaggsgatan.
Eftersom kommunen är största fastighetsägare i
markavvattningsföretaget och har skötselansvaret för
både gatan, det kulverterade diket ligger, en liten bit
av öppet dike och den vidare avvattningen genom
Gässlösa 5:1 så har vi bedömt att det inte är nödvändigt att kalla till samrådsmöte i dikningsföretaget.
Större delen av markavvattningsföretaget ligger i
befintliga planer och den nya planen berörs i någon
större utsträckning.
G2 16 Sociala omsorgsnämnden

Sociala omsorgsnämnden tycker att det är bra att det
tas fram en detaljplan för området och att det skapas
möjligheter till ett LSS-boende i området. Det viktigt
när det gäller detaljplaner att det skapas förutsättningar för boenden till samtliga dc målgrupper som
ingår inom Sociala omsorgsnämndens verksamhetsområde. Då det generellt sett råder bostadsbrist och
specifikt för de målgrupper som nämnden ansvarar för
vill nämnden att det skapas förutsättningar att bygga
blockhus med 5 - 6 mindre lägenheter som nämnden
har anvisningsrätt till.
Nämnden förutsätter att planprogrammet följer det
program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet

G1 21 Tömmen 14

Ägare till Tömmen 14, vill framföra sina starkt
negativa synpunkter och anmärkningar på att den
planerade förskolan kommer att hamna så nära vår
tomtgräns. Vi instämmer i synpunkter, lämnade
av sakägare Tömmen 15, om oro över värdeminskning, buller och insyn och vill även påpeka att vi tror
förskolan kommer att innebära en betydlig försämring
av den yttre miljön nära vår fastighet.
Vi vill att förskolebyggnaden utformas och placeras
längre bort från Tömmen 14, för att så lite som
möjligt förändra och försämra den yttre miljön nära
vår fastighet.
Kommentar

Staden växer och det finns akut brist på förskoleplatser och vårdboende i området. Det skogsnära läget
är lämpligt för förskoleverksamhet, vårdboende och
fler bostäder, enligt samhällsbyggnadsförvaltningens
bedömning.
Grundläggande i planförslaget är att behålla skogen
orörd i de delar som betecknas NATUR. Mellan de
befintliga tomterna och förskoletomten är ett avstånd
på minst 20 m och kommer fortsättningsvis också att
skötas av Tekniska förvaltningen som naturmark.
Minsta avståndet mellan befintligt hus på Tömmen
14 och föreslagen förskolebyggnad är ca 46 m. På hela
området finns en bestämmelse om att det krävs marklov för att ta ner träd med större stam än 15 cm. Alla
inmätta ekar och tallar som inte kommer på byggnaders ytor ska bevaras. Även stenblock ska finnas kvar.
S 22 Tömmen 15

Vi äger ett hem och bor på Dammsvedjan. Vi skriver
för att uttrycka vår oro över den föreslagna utvidgningen av vårt kvarter. Det är vår uppfattning att den
nya detaljplanen kommer att innebära fler boende i
grannskapet och tvinga ner fastighetsvärden. Värdet
av vårt hus är som en livförsäkring för vår familj och
vår pension. Om den minskar i värde, så minskar
tryggheten för vår familj. Det kommer att innebära
fler människor i området vilket leder till ökande trafik,
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buller, föroreningar och ev. till och med brott.
Vi tror att byggnaderna på den planerade golvytan är
för nära vår gräns. Varför ligger de så nära oss och våra
grannars tomter när Borås Stad äger all mark inom
planområdet, ca 6 ha? En av anledningarna till att vi
köpte vårt hus och tomt är att vi är nära till skogen
och naturen. Idag är det väldigt tyst på vår tomt. Vi är
oroliga att det kommer att bli mycket högljudd med
trafik etc. Träd och liknande landskapsplanering bör
läggas/planteras mellan området och vår egendom
linje för att minska insynen. Vi tror att den befintliga
vägen som går söderut från Nämndemansgatan bör
stängas av för trafik och bli gång-och cykelbana. Detta
skulle minska trafiken. Vilken belysning föreslås för
det nya området? Vi är rädda att området runt vår
tomt kommer att lysa natt och dag med ljus från dessa
byggnader och parkeringsplatser. Detta är en stor
förändring från vad vi och våra grannar är vana vid
idag. Boende i närheten av det planerade området bör
få förtur till dagis.
Planeras fiberkabel eller annan höghastighetsanslutning till Internet? Idag har vi problem att få snabbt
Internet levererat till vårt hus. Vi vill vara anslutna till
fiber.
Området i vår närhet bör förbli som det är. Det bör
finnas många områden i Borås pengarna kunde gå till
för att göra ett bättre genomslag. Det finns mer än
tillräckligt med övergivna områden i Borås som skulle
kunna omvandlas till samma plan. Vi hade uppskattat
att blivit informerade tidigare i processen. Vi uppmanar er att rösta mot denna Detaljplan. Vänligen
meddela oss om vi på något annat sätt kan bestrida
detta förslag.
Kommentar

Grundläggande i planförslaget är att behålla skogen
orörd i de delar som betecknas NATUR. Mellan de
befintliga tomterna och förskoletomten är ett avstånd
på minst 20 m och kommer fortsättningsvis också att
skötas av Tekniska förvaltningen.
Det är stort behov av förskoleplatser och vårdboende i
området. Förslaget visar en ny väg mellan korsningen
Lars Kaggsgatan/Svedjegatan och Skjutbanegatan och
är en förutsättning för att få tillfart till den nya förskolan och vårdboendet och också till det nya sportcentret
och fotbollsplanerna.
Minsta avståndet mellan befintligt hus på Tömmen 15
och föreslaget skolhus är ca 53 m. På förskoletomten
finns en bestämmelse om att det krävs marklov för att
ta ner träd med större stam än 15 cm. Alla inmätta
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ekar och tallar som inte kommer på byggnaders ytor
eller för nära ny byggnad ska bevaras. Även stenblock
ska finnas kvar.
När den nya gatan är byggd stängs Skjutbanegatan
av för biltrafik i den östra delen och får en nyanlagd
gång- och cykelväg.
Ansvar för förtur till förskola har stadsdel Väster.
Ansvar för ev. fiberkabel har respektive operatör.
En broschyr om planprocessen bifogas utskicket av
granskningshandlingen.
S 23 Boende i Betslet 2

Nej tack, jag vill inte ha någon som helst ny bebyggelse inom planområdet.
Jag vill ha den vackra utsikt över träd, gräs, buskar och
det skogklädda berget som jag en gång flyttade hit för.
Jag vill kunna höra och se så många olika sorters fåglar
som möjligt. Jag vill också se andra skogslevande djur
som hare och rådjur. Jag vill andas frisk luft. Jag vill
njuta av den frid som endast närheten till skogen ger.
Jag vill höra maximalt med fågelsång och vindens sus i
träden och minsta möjliga av allting annat.
Kort sagt: jag vill ha det som det är och alltid har varit
och alltid borde förbli.
Alltså: förstör inte min och många andras närmiljö! Gå
och förtäta någon annan stans!
Kommentar

Staden växer och det finns akut brist på förskoleplatser och vårdboende i området. Det skogsnära läget
är lämpligt för förskoleverksamhet, vårdboende och
fler bostäder, enligt samhällsbyggnadsförvaltningens
bedömning.
Från byggnaden längst västerut på Betslet 2 kommer
man antagligen kunna se att trädkronorna glesats ur
något men annars kommer inte utsikten förändras
nämnvärt.

Planavdelningen
Andreas Klingström

Elisabet Clementson

planchef

planarkitekt
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post samhallsbyggnad@boras.se
webbplats boras.se/samhallsbyggnad
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BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om avslag om strandskyddsdispens på fastigheten
Kinnarumma 5:5
Ärendet har remitterats till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljönämnden som båda tillstyrker
dispensen och utan att ange något särskilt skäl enligt 7 kap. 18§ Miljöbalken.
Det finns inget särskilt skäl som kan användas för att ge dispens från strandskyddslagen. Den sökta
gäststugan ligger tydligt utanför det område som idag ingår i den ianspråktagna tomtmarken, vägen
som går mellan den sökta gäststuga och Häggån leder endast fram till ett hus och kan inte räknas
som avskiljande människoskapad barriär. Inget av de andra skälen kan heller tillämpas här.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen avslår begäran om strandskyddsdispens för gäststuga på Kinnarumma 5:5 då det inte finns
särskilda skäl enligt 7 kap 18 b och 18 c §§ miljöbalken.
2013-05-20

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes

x Alternativt förslag

2013-05-21

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0584
Handläggare: Charlotta Tornvall, tfn 35 71 76
Datum/avdelningschef: 2013-05-20 / bh

Programområde: 2

Sida

1(3)
Datum

Dnr

2013-06-03

2012/KS0584

Ola Stokka
Kroken 1
515 92 Kinnarumma

Avslag strandskyddsdispens för gäststuga på
fastigheten Kinnarumma 5:5 i Borås

Beslut
Kommunstyrelsen avslår begäran om strandskyddsdispens för ny gäststuga på
Kinnarumma 5:5 vid Häggån, i Borås Stad eftersom det inte finns särskilda skäl enligt
7 kap 18§ c miljöbalken
Redogörelse för ärendet
Ni har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga en
gäststuga på ovanstående fastighet. Ritning och karta har bifogats ansökan. Er
ansökan kom in 2012-09-11.
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och
konsumentnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden
tillstyrker dispens utan hänvisning till särskilda skäl enligt 7 kap 18§ c miljöbalken.

Skälen för Kommunstyrelsens beslut
Dispens från strandskyddsbestämmelserna
Platsen för åtgärden ligger inom Häggåns strandskyddsområde som är 100 meter.
Inom detta område får man inte bygga så att de hindrar eller avhåller allmänheten från
att vistas i ett område som tidigare var tillgängligt (7 kap 15 § miljöbalken). Om det
finns särskilda skäl får Kommunstyrelsen ge dispens från bestämmelserna (7 kap 18 b
och 18 c §§ miljöbalken). Dispens får ges endast om det är förenligt med
strandskyddets syfte (7 kap 26 § miljöbalken).
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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Motivering

Det finns sex särskilda skäl som är giltiga för dispens från
strandskyddsbestämmelserna:
18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens
från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller
dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet
inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
De skäl som ni anger är att platsen
-

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,

Kommunstyrelsen bedömer att det inte finns särskilda skäl som kan användas för
dispens. Den ianspråktagna tomten består av en välklippt gräsmatta och är avgränsad
med staket. Platsen för gäststugan består av avröjd mark på andra sidan om den väg
som löper igenom fastigheten.
Vägen som går mellan den sökta gäststuga och Häggån leder endast fram till en
fastighet och kan inte räknas som avskiljande människoskapad barriär. Inget av de
andra skälen kan heller tillämpas här.
Syftet med strandskyddet påverkas, d v s djur- och växtlivet kommer att påverkas på
ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet kommer försämras
om dispens medges.
Kommunstyrelsen bedömer att åtgärden inte är förenlig med kraven på en från
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna (3 och 4 kap
miljöbalken) samt med gällande kommunal översiktsplan. Området utgör inte
riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.
Upplysningar
Länsstyrelsen ska granska detta beslut inom tre veckor från det att det kommer in till
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen skickar ett godkännande alternativt beslut om
överprövning inom denna tid.

Hur man öveklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. Överklagande ska lämnas in
till Kommunstyrelsen.

3

Ärendet har handlagts av Charlotta Tornvall. Kommunstyrelsen har varit beslutande.
Ansvarigt kommunalråd är Tom Andersson.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

Bilaga:
1. Översiktskarta
2. Miljö- och Konsumentnämndens yttrande
3. Samhällsbyggnadsnämndens yttrande
4. Hur man överklagar
5. Ansökan
Kopia:
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och konsumentnämnden

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om ni är missnöjd med Borås Stads beslut kan ni överklaga det hos länsstyrelsen Västra
Götalands län. Det gör ni skriftligt genom ett brev till Kommunstyrelsen i Borås Stad.
Kommunen vidarebefordrar därefter överklagandet till länsstyrelsen Västra Götalands län.
Överklagandet ska skickas till:
Borås Stad
Kommunstyrelsen
501 80 BORÅS
I brevet ska ni tala om vilket beslut ni överklagar genom att ange ärendets diarienummer.
Redogör för dels varför ni anser kommunens beslut är felaktigt och dels hur ni anser att beslutet
ska ändras. Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger adress samt
telefonnummer. Om ni har andra handlingar som stöder er ståndpunkt så bör ni skicka med dem.
Ni kan givetvis anlita ombud för att sköta överklagandet åt er.
Kommunen måste ha fått ert brev inom tre veckor från den dag ni fick beslutet annars kan
inte överklagandet tas upp. Kommunstyrelsen, som har meddelat det överklagade beslutet, prövar
om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid. Har den inte det ska den avvisas, om
det inte finns vissa skäl i lagen. Om skrivelsen inte avvisas ska Kommunstyrelsen, som har
meddelat beslutet, överlämna skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till länsstyrelsen Västra
Götalands län, som ska pröva överklagandet.
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Avslag om strandskyddsdispens på fastigheten Stora Årydet 2:1
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker dispensen och Miljö- och konsumentnämnden avstyrker dispens.
Detta beror på att det saknas särskilda skäl enligt 7 kap 18§ c Miljöbalken.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen avslår begäran om strandskyddsdispens för ändrad användning till bostadshus på Stora Årydet 2:1 då
det inte finns särskilda skäl enligt 7 kap 18§ c Miljöbalken

2013-05-06

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2013-05-17

Morgan Hjalmarsson

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0662 407
Handläggare: Charlotta Tornvall, tel 033- 35 72 76
Datum/avdelningschef: 2013-05-02 / bh

Programområde: 2

Sida

1(33)
Datum

Dnr

2013-06-03

2012/KS0662 407

Charlotta Tornvall
Handläggare
Pontus Uusitalo
Sommarvägen 7
540 40 Limmared

Avslag om strandskyddsdispens för ändrad användning till
enbostadshus på fastigheten Stora Årydet 2:1, Borås Stad
Beslut
Kommunstyrelsen avslår begäran om strandskyddsdispens för ändrad användning till
bostadshus på Stora Årydet 2:1 vid Häggån, i Borås Stad eftersom det inte finns
särskilda skäl enligt 7 kap 18§ c miljöbalken
Redogörelse för ärendet
Ni har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för ändrad användning
till bostadshus på ovanstående fastighet. Ritning och karta har bifogats ansökan. Er
ansökan kom in 2012-10-24.
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och
konsumentnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker dispensen och Miljö- och konsumentnämnden
avstyrker dispens. Detta beror på att det saknas särskilda skäl enligt 7 kap 18§ c
miljöbalken.

Skälen för Kommunstyrelsens beslut
Dispens från strandskyddsbestämmelserna
Platsen för åtgärden ligger inom Häggåns strandskyddsområde som är 100 meter.
Inom detta område får man inte bygga eller ändra användning så att de hindrar eller
avhåller allmänheten från att vistas i ett område som tidigare var tillgängligt
(7 kap 15 § miljöbalken). Om det finns särskilda skäl får Kommunstyrelsen ge dispens
från bestämmelserna (7 kap 18 b och 18 c §§ miljöbalken). Dispens får ges endast om
det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § miljöbalken).

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Motivering

Det finns sex särskilda skäl som är giltiga för dispens från strandskyddsbestämmelserna:
18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens
från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller
dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet
inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Det skäl som ni anger att huset är:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
Kommunstyrelsen bedömer att det särskilda skäl som åberopas inte kan användas för
dispens.
Området används idag som klubbstuga som, även om den endast är till för klubbens
medlemmar, inte avhåller allmänheten från att röra sig vid vattnet.
Syftet med strandskyddet påverkas, d v s djur- och växtlivet kommer att påverkas på
ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet kommer försämras
om dispens medges.
Kommunstyrelsen bedömer att åtgärden inte är förenlig med kraven på en från
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna (3 och 4 kap
miljöbalken) samt med gällande kommunal översiktsplan. Området utgör inte
riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.
Upplysningar
Länsstyrelsen ska granska detta beslut inom tre veckor från det att det kommer in till
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen skickar ett godkännande alternativt beslut om
överprövning inom denna tid.
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Hur man öveklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. Överklagande ska lämnas in
till Kommunstyrelsen.
Ärendet har handlagts av Charlotta Tornvall. Kommunstyrelsen har varit beslutande.
Ansvarigt kommunalråd är Tom Andersson.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

Bilaga:
1. Miljö- och Konsumentnämndens yttrande
2. Samhällsbyggnadsnämndens yttrande
3. Hur man överklagar
4. Ansökan
Kopia:
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och konsumentnämnden

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om ni är missnöjd med Borås Stads beslut kan ni överklaga det hos länsstyrelsen Västra
Götalands län. Det gör ni skriftligt genom ett brev till Kommunstyrelsen i Borås Stad.
Kommunen vidarebefordrar därefter överklagandet till länsstyrelsen Västra Götalands län.
Överklagandet ska skickas till:
Borås Stad
Kommunstyrelsen
501 80 BORÅS
I brevet ska ni tala om vilket beslut ni överklagar genom att ange ärendets diarienummer.
Redogör för dels varför ni anser kommunens beslut är felaktigt och dels hur ni anser att beslutet
ska ändras. Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger adress samt
telefonnummer. Om ni har andra handlingar som stöder er ståndpunkt så bör ni skicka med dem.
Ni kan givetvis anlita ombud för att sköta överklagandet åt er.
Kommunen måste ha fått ert brev inom tre veckor från den dag ni fick beslutet annars kan
inte överklagandet tas upp. Kommunstyrelsen, som har meddelat det överklagade beslutet, prövar
om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid. Har den inte det ska den avvisas, om
det inte finns vissa skäl i lagen. Om skrivelsen inte avvisas ska Kommunstyrelsen, som har
meddelat beslutet, överlämna skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till länsstyrelsen Västra
Götalands län, som ska pröva överklagandet.

