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Sammanfattning 
Borås stad har sedan november 2017 arbetat med en detaljplan för Östermalm, Solhem 1 & 4. En 
undersökning om miljöpåverkan som redovisades i februari 2021 angav att planförslaget inte 
medförde någon betydande miljöpåverkan. Efter en fågelinventering som utfördes i området i maj 
2021 ändrades förutsättningarna då planförslaget visade sig kunna bryta mot artskyddsförordningen. 
Av det skälet ansåg Länsstyrelsen i Västra Götaland län att förslaget på detaljplan innebar en 
betydande miljöpåverkan vilket kräver att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) genomförs. 

Under planarbetet har en naturvärdesinventering utförts på fastigheten Solhem 1 samt en 
fågelinventering som även inkluderade Solhem 4. Naturvärdena i Solhem 1 är delvis höga och i 
huvudsak knutna till skogen i området som karaktäriseras av stor trädslagsblandning och flera äldre 
exemplar av ek och tall. Fågelinventeringen registrerade 22 arter under häckningstid varav sju är 
upptagna på rödlistan för hotade arter. Av de rödlistade fåglarna är det främst entita som anses 
kunna påverkas negativt av planförslaget. Området är en lämplig häckningsmiljö för arten och 
hotbilden som motiverar rödlistningen anses bero på förändringar i landskapet som missgynnar 
entita. I sammanhanget kan det vara värt att nämna att entita fortfarande är en vanligt 
förekommande fågel med en spridd utbredning inom Borås Stad. 

Eftersom den miljöpåverkan som motiverade genomförandet av en MKB främst avsåg påverkan på 
fåglar i området genomfördes ett avgränsningssamråd med Länsstyrelsen i Västra Götalands län där 
det föreslogs att utredningen fokuserade på konsekvenser för fågelfaunan. Av de fågelarter som 
registrerats i området under häckningstid var det främst konsekvenserna för entita som ansågs 
relevanta att beskriva. Planförslagets påverkan på fågelfaunan är främst knuten till att arealen 
skogsbevuxen naturmark minskar i området. Det har inneburit att arbetet med MKB:n till stor del 
fokuserat på att beskriva konsekvenser för den naturmark som finns inom planområdet och de 
närmaste omgivningarna. De skyddsåtgärder som föreslås består av anpassningar i skötseln av 
naturmark för att skapa goda förutsättningar för fåglar i allmänhet och entita i synnerhet. För att 
undvika otillåten störning är det även viktigt att understryka att avverkning av skog ska ske utanför 
fåglarnas häckningstid som huvudsakligen infaller under perioden april-juli. 

Under arbetet med detaljplanen och MKB:n har flera skyddsåtgärder identifierats som innebär att 
höga naturvärden kan bevaras och fåglar ges fortsatt goda förutsättningar att häcka på den yta som 
inte tas i anspråk för byggnader. Det ursprungliga planförslaget för Solhem 1 har anpassats för att 
bevara en större areal naturmark genom att antalet byggnader reducerats och inte placerats i de 
delar av området med de högsta naturvärdena. Åtgärder har även föreslagits som främst består i att 
bevara levande och döda träd med höga naturvärden och integrera träd och buskar i bebyggelsen. 
Därmed skapas en gynnsam miljö för insekter och fåglar och innebär att grönområden länkas 
samman vilket gynnar arter som påverkas negativt av att deras livsmiljö fragmenteras. I anslutning till 
planområdet finns flera hektar naturmark som delvis ligger insprängd mellan gator och byggnader. I 
området runt Hässleholmssjöarna finns ett större sammanhängande område med högt värde som 
habitat för entita. Som komplement till åtgärder inom planområdet kan anpassningar av skötseln i 
området runt Hässleholmssjöarna bidra till bättre förutsättningar för såväl entita som andra 
fågelarter. 
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I den sammanfattande bedömningen har konsekvensen för fågelfaunan, i synnerhet entita, och 
naturmiljön utvärderats från fyra alternativ (Tabell 1). Bedömningen grundar sig på de fakta som 
redovisas om miljön i området, planförslagets förmodade miljöeffekter och föreslagna 
skyddsåtgärder. Sammantaget utgör den exploaterade ytan en liten andel av de skogsmiljöer i 
närområdet som kan utnyttjas av entita. Ur det perspektivet blir påverkan på entitan ringa och 
konsekvensen för den kontinuerliga ekologiska funktionen kan antas vara liten. 

Nollalternativet är det alternativ som utvärderats från att detaljplanen inte genomförs vilket antas 
innebära att området får utvecklas fritt under ytterligare några år. Nollalternativet antas inte få några 
konsekvenser för fågelfaunan men de naturvärdesträd som finns i området kan påverkas negativt 
genom fortsatt konkurrens av yngre träd.  

Med nuvarande planförslag är det en relativt liten areal naturmark som påverkas och de delar som 
har de högsta naturvärdena undantas från exploatering. Planförslaget förväntas innebära små eller 
obetydliga negativa konsekvenser men detta är en osäker bedömning, i synnerhet när det gäller 
påverkan på fågelfaunan. Om man räknar in arealen naturmark i angränsande områden är det ändå 
en liten andel som påverkas vilket vägts in i bedömningen.  

Om föreslagna skyddsåtgärder i planområdet genomförs utgör det ett alternativ som jämfört med 
nollalternativet antas skapa något sämre förutsättningar för fågelfaunan eftersom arealen naturmark 
reduceras. För naturmiljön bedöms däremot konsekvensen bli positiv eftersom de högre naturvärden 
som förknippas med området, främst de äldre ekarna, gynnas av de åtgärder som föreslås. 

Om skyddsåtgärder som gynnar fågelfaunan även genomförs i angränsande områden skulle det, trots 
att arealen naturmark reduceras i planområdet, kunna resultera i positiva konsekvenser för såväl 
entita som andra fågelarter. 

Tabell 1. Miljökonsekvensbedömning för fågelfauna och naturmiljö utifrån fyra olika alternativ. 

 Fågelfauna (entita) Naturmiljö 
Nollalternativ 
 

Inga eller försumbara 
konsekvenser 

Små eller obetydliga negativa 
konsekvenser 

Planförslag  Små eller obetydliga negativa 
konsekvenser 

Små eller obetydliga negativa 
konsekvenser 

Planförslag med 
skyddsåtgärder i planområdet 
 

Små eller obetydliga negativa 
konsekvenser 

Positiva konsekvenser 

Planförslag med 
skyddsåtgärder i planområdet 
och angränsande 
naturområde 

Positiva konsekvenser Positiva konsekvenser 

 

Om detaljplanen genomförs bör det ingå i planbeskrivningen hur uppföljning och övervakning av den 
betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen medför. Fokus bör ligga på att kontrollera 
att de skyddsåtgärder som föreslås genomförs i samband med exploateringen. Det bör även 
upprättas en skötselplan för området som säkerställer att de naturvärden som präglar området 
bibehålls.  
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Bakgrund 
Borås stad arbetar med en ny detaljplan för Östermalm, Solhem 1 & 4 m.fl. I samband med 
detaljplanen har flera utredningar tagits fram, däribland en naturvärdesinventering (Svensk 
Naturförvaltning 2018-08-30). I planarbetet togs även en undersökning av betydande miljöpåverkan 
fram (2020-02-18). Undersökningen gjorde bedömningen att genomförandet av planen endast 
innebär en liten påverkan på platsen och omgivningen och redovisade slutsatsen att miljöbedömning 
med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras. 

Planen var utsänd på samråd mellan 8 mars och 8 april 2021. I samrådet delade Länsstyrelsen 
bedömningen om att miljökonsekvensbeskrivning inte behövdes, men efterfrågade att en fördjupad 
fågelinventering genomfördes som minst omfattade det aktuella planområdet (Länsstyrelsen 
yttrande daterat 2021-04-09).  

En fågelinventering utfördes i maj 2021 av Svensk Naturförvaltning AB. I inventeringen noterades sju 
rödlistade fågelarter enligt Rödlistan 2020, varav en art (entita) som häckar i planområdets södra del 
bedömdes kunna få en påverkan av föreslagen exploatering. 

I dialog mellan Borås stad och Länsstyrelsen under augusti-september 2021 meddelade Länsstyrelsen 
att resultatet från fågelinventeringen indikerar att detaljplanen riskerar att bryta mot 
artskyddsförordningen och att detaljplanen kan innebära en betydande miljöpåverkan vilket kräver 
att en Miljökonsekvensbeskrivning genomförs. Miljökonsekvensbeskrivningen ska redovisa en 
samlad bedömning av miljöpåverkan, med fokus på att belysa aspekten kring fåglar och eventuell 
påverkan på artskyddsförordningen. 

Inbjudan till avgränsningssamråd med underlag skickades till Länsstyrelsen 2021-10-18 . 
Länsstyrelsen svarade med yttrande 2021-11-05 att inga synpunkter fanns gällande redogörelse av 
tänkt innehåll och avgränsning. 

En arbetsgrupp bestående av följande personer har genomfört MKB:n 

Johan Truvé, Svensk Naturförvaltning AB 

Emma Lind, Svensk Naturförvaltning AB 

Maria Mansfield, planarkitekt, Borås stad (konsult) 

Leila Alves Bonnier, planarkitekt, Borås stad 
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Metodik 
I regel brukar miljökonsekvenser bedömas utifrån ett antal kriterier och resultera i en 
sammanfattande bedömning baserad på graden av påverkan. I denna MKB har fem grader av 
påverkan valts som grund för att beskriva konsekvenser: 

1. Stora eller mycket stora negativa konsekvenser 
2. Märkbara negativa konsekvenser 
3. Små eller obetydliga negativa konsekvenser 
4. Inga eller försumbara konsekvenser 
5. Positiva konsekvenser 

 

Bedömningarna baseras på de fakta som finns tillgängliga avseende den miljö som finns i 
planområdet, den påverkan som planförslaget förväntas innebära samt de åtgärder som kan vidtas 
för att minska negativa konsekvenser. 

Redovisningen av den samlade bedömningen presenteras i tabellform tillsammans med kortfattade 
beskrivningar av alternativens konsekvenser. I de fall där negativa konsekvenser förutses har 
åtgärder föreslagits vilka i kombination med planförslaget utgör alternativ som utvärderas på samma 
sätt som huvudalternativ och nollalternativ.  

Avgränsning 
En strategisk miljöbedömning ska göras när genomförandet av en detaljplan kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan (Miljöbalk (1998:808) 6 kap. 9 §) 

Den strategiska miljöbedömningen ska innehålla ett antal processteg där det första steget innebär att 
kommunen ska samråda om omfattningen av och detaljeringsgraden i miljökonsekvensbeskrivningen 
(avgränsningssamråd). För planer enligt PBL ska kommunen genomföra avgränsningssamrådet med 
Länsstyrelsen och berörda kommuner. I detta fall bedöms inga andra kommuner än Borås beröras. 

Miljöbalken reglerar vad miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla och att innehållet ska anpassas 
utifrån vad som är en rimlig omfattning och detaljeringsnivå. Plan- och bygglagen, PBL, reglerar vad 
planbeskrivningen ska innehålla och anger bland annat att den ska uppfylla kraven på innehåll i en 
miljökonsekvensbeskrivning vid en strategisk miljöbedömning. 

Geografisk avgränsning 
Geografisk avgränsning för en MKB vid detaljplanering är ofta detaljplanområdet. I detta fall har 
betydande miljöpåverkan på fåglar identifierats som konsekvens av planförslaget. Eftersom fåglar i 
området kan utnyttja en del av planområdet som en del i sitt revir krävs även att det omgivande 
område som kan anses utgöra habitat för fåglarna ingår i konsekvensanalysen. För fåglarna föreslås 
därför att det område som kallas Hässleholmssjöarna och som finns avgränsat i Borås stads 
naturvårdsdatabas utgör geografisk avgränsning (Figur 1). 
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Figur 1. Översiktskarta över Borås Stad. Planområdet är avgränsat med blå linje och området som kallas 
Hässleholmssjöarna i naturvårdsdatabasen är markerat med grön bakgrund. 

Avgränsning i tid 
Avgränsningen i tid omfattar fem år framåt till år 2026. 

Ämnesavgränsning 
Avgränsning av miljöaspekter har skett från det som framkommit av tidigare utredningar och vad 
som avhandlats på samrådsmöten med Länsstyrelsen. Det innebär att de miljöaspekter som 
avhandlas i MKB:n avgränsas till påverkan på naturmiljön i planområdet och de fågelarter som 
förväntas påverkas av planförslaget. Med vägledning av Miljöbalken (1998:808) 6 kap. 11 och 12 §§ 
redovisas förslag på omfattning och detaljeringsgrad som följer kraven på innehållet i en MKB i 
följande avsnitt. 

Planer och program 
Översiktsplanen 
Detaljplanen ligger i linje med Borås stads översiktsplan som har en tydlig strategi för utveckling av 
Borås stad. Målet är att skapa fler bostäder i centrala Borås för att dels möta efterfrågan på 
bostäder, dels för att möjliggöra för en hållbar stadsutveckling med en levande och växande 
stadskärna. För att uppnå detta behöver bostäder koncentreras i attraktiva lägen. Östermalm ligger 
centralt i Borås och har en närhet till en av stadens största arbetsplatser i form av Södra Älvsborgs 
sjukhus, samt en av Borås stads kollektivtrafiknoder med täta avgångar för både lokala och regionala 
bussar (Figur 2). 
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Figur 2. Karta över mark och vattenanvändning ur Borås Stads översiktsplan. Planområdet ligger inom området som är 
avgränsat med en svart rektangel. Ljusbrun färg på kartan anger centrumnära bebyggelse med stor utvecklingspotential. 

Grönområdesplanen 
Norr om planområdet ligger Hässleholmssjöarna vilka tillsammans med sin omgivning är angiven som 
stadsdelspark i Borås Stads Grönområdesplan. Området har klass II vilket är synonymt med mycket 
viktiga grönområden som är oersättliga på lokal nivå. 

Detaljplanen 
En förfrågan om planbesked med tillhörande förslag till exploatering för fastigheten Solhem 1 inkom 
till kommunen i juni 2016 och efter beslut i kommunstyrelsen respektive samhällsbyggnadsnämnden 
påbörjades planarbetet i november 2017.  

Under 2018 inkom en ny förfrågan från fastighetsägaren för Solhem 4 som önskade förtäta befintligt 
bostadsområde med fler lägenheter i ett nytt lamellhus respektive parhus. Då området låg i direkt 
anslutning till pågående planarbete för Solhem 1 utökades planområdet 2019 till att omfatta båda 
fastigheterna: Solhem 1 & 4 (Figur 3). Exploateringen inom Solhem 4 hänvisades till att ske på redan 
hårdgjorda ytor, för att få så liten påverkan på naturvärdena i området som möjligt. Tallskogen på 
höjdpartiet norr om de befintliga flerbostadshusen föreslogs bevaras. 
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Figur 3. Samrådsförslaget som togs fram i februari 2021. Röd streckad linje markerar ungefärlig fastighetsgräns mellan 
Solhem 1 och Solhem 4. 

Planförslagets huvudalternativ består av två delar. I norr föreslås förtätning i form av lamellhus 
respektive radhus som placeras på mark som idag används för parkering. I söder föreslås två 
punkthus norr om Syster Toras väg inom ett område som tidigare utgjort en bostadstomt, respektive 
ett punkthus och ett parkeringsdäck söder om Syster Toras väg på mark som idag används för 
parkering (Figur 3).   

Planens syfte är att möjliggöra totalt cirka 150 bostäder. Vidare är syftet med planen att så långt som 
möjligt bevara höjdpartiet och skogen mellan fastigheterna Solhem 1 och Solhem 4. 

Alternativ 
Planalternativ 
I Borås Stad sker detaljplanering inför byggande av bostäder på flera platser. Det finns inte några 
specifikt utpekade alternativ till de bostäder som planeras i Solhem. 

Då Borås stad de senaste åren fått in många förfrågningar vad gäller förtätning i Östermalm 
genomfördes 2018 en så kallad ”projektstudio” (Figur 4). I projektstudion tittade kommunens 
förvaltningar tillsammans på utveckling inom stadsdelen vad gäller ny bebyggelse, trafiknät och 
grönstruktur. Aktuellt planområde ansågs lämpligt för förtätning, medan andra delar av Östermalm 
ansågs lämpligt att bevaras som grönområde eller gröna stråk. Den huvudsakliga slutsatsen var att 
bevara grönområdet kring Hässleholmssjöarna (även kallade Glasögonsjöarna) som är en del av ett 
större habitatnätverk som sträcker sig norrut mot lövskogen vid Sjukhuset och vidare norrut till 
barrskogen vid Kypegårdens friluftsområde. 
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Figur 4. Projektstudio som togs fram 2018. 

Övriga utredda alternativ - tidigare utformningsförslag Solhem 1  
Nuvarande planförslag för Solhem 1 har arbetats fram i en process där andra alternativ med större 
miljöpåverkan förkastats. De är därför inte aktuella som jämförelsealternativ men visar på den 
process och de ställningstaganden som redan är gjorda. Processen inleddes med en förfrågan om 
planbesked med tillhörande förslag till exploatering för fastigheten Solhem 1 som inkom till 
kommunen i juni 2016. Förslaget innehöll fyra punkthus i skogspartiet norr om Syster Toras väg, 
omfattande cirka 150 lägenheter (Figur 5). All parkering föreslogs som markparkering vilket innebar 
att stora delar av marken också skulle hårdgöras. 

 
Figur 5. Förslag på exploatering av Solhem 1 från juni 2016 (Krook & Tjäder/HSB). 
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2018 utfördes en naturvärdesinventering (NVI) som underlag för beslut kring detaljplanen. NVI:n 
visade att det fanns höga naturvärden främst i den östra och västra delen av planområdet.  
Utifrån Naturvärdesinventeringen reviderades det ursprungliga förslaget från 2016 och olika 
alternativa placeringar studerades. Fyra punkthus minskades till tre (Figur 6, Figur 7). Ett 
parkeringsdäck föreslogs söder om syster Toras väg, vilket minskade ytbehovet för markparkeringar.  

 

 
Figur 6. Augusti 2018 – Förslaget innehöll tre punkthus norr om Syster Toras väg, markparkering samt ett p-däck på södra 
sidan om Syster Toras väg (Krook & Tjäder/HSB). 

 

 

Figur 7. Oktober 2018 – Förslaget innebar att de tre punkthusen sköts västerut för att ge möjlighet till att bevara 
naturvärdena i den östra delen av skogsområdet (Krook & Tjäder/HSB). 

Fortsatt så ansåg Borås Stad att förslaget hade för stor påverkan på naturmiljön norr om Syster Toras 
väg. Ett av punkthusen föreslogs därför flyttas till södra sidan om vägen som idag utgör en 
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parkeringsyta vilket reducerade antalet hus norr om Syster Toras väg till två (Figur 8). De två 
punkthusen föreslogs placeras centralt i skogspartiet inom ett område som tidigare använts för en 
bostadstomt (Syster Tora) men som genom åren vuxit igen. Parkering föreslogs anordnas under de 
nya byggnaderna respektive gårdarna. På så sätt kunde de höga naturvärdena i öster och väster om 
den nya bebyggelsen bevaras. Även norr om den nya bebyggelsen föreslogs marken fortsatt utgöra 
ett naturområde.  

 

Figur 8. Oktober 2018 – Ett av punkthusen föreslogs istället flyttas till södra sidan vägen (Krook & Tjäder/HSB). 

 

Placering av bebyggelsen har också att förhålla sig till en befintlig fjärrvärmeledning som går genom 
skogspartiet, vilket begränsar placering av ny bebyggelse. Under processens gång har 
ursprungsförslaget för punkthusen utmed Syster Toras väg minskats från att omfatta cirka 150 
lägenheter till cirka 85.  

Förslaget för planområdets norra del inom Solhem 4 har endast bearbetats i liten omfattning och det 
ursprungliga förslaget liknar samrådsförslaget som redovisas i Figur 3. 

Nollalternativ 
I miljöbalken 6 kap 12§ står beskrivet vad en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska innehålla, 
och för planer gäller att dess MKB ska beskriva miljöförhållandena och miljöns sannolika 
utveckling om planen inte genomförs. Detta scenario kallas nollalternativ och beskriver en 
situation i framtiden. Nollalternativet ska inkludera sådana förändringar i planområdet som 
bedöms vara genomförda inom samma tidshorisont som den föreslagna detaljplanens 
genomförande. 
 
Nollalternativet för planområdet Solhem 1 & 4 utgår från att platsens förutsättningar i stort sett 
fortsätter vara som de ser ut idag. Detta innebär att ingen bostadsbebyggelse anläggs inom området, 
men inte heller något skydd av naturmiljön och fågelfaunan som ligger inom privata fastigheter. 
Enligt fastighetsägaren till Solhem 1, Västfastigheter, finns inga alternativa planer för området i 
dagsläget.   
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Miljöförhållandena i dagsläget 
Naturmiljön finns beskriven i redovisning av naturvärdesinventering som utfördes 2018 i södra delen 
av planområdet (Svensk Naturförvaltning, 2018) (Figur 9). Under 2021 kompletterades 
naturvärdesinventeringen med en fördjupad artinventering av fåglar (Svensk Naturförvaltning, 2021) 
(Figur 9). Under arbetet med MKB:n har en komplettering med översiktlig beskrivning av naturmiljön 
genomförts i det område som kallas Hässleholmssjöarna och som finns avgränsat i Borås stads 
naturvårdsdatabas (Figur 10). 

 

Figur 9. Planområdet där den naturvärdesinventering som utfördes 2018 är avgränsad med röd linje och området som 
fågelinventerades 2021 är avgränsad med gul linje. 
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Figur 10. Översiktskarta kring planområdet där områden som finns registrerade i Borås stads naturvårdsdatabas är 
avgränsade med grön linje. Den naturvärdesinventering som utfördes 2018 är avgränsad med röd linje och området som 
fågelinventerades 2021 är avgränsad med gul linje. 

Under naturvärdesinventeringen 2018 identifierades och avgränsades totalt fem så kallade 
naturvärdesobjekt inom planområdet (Figur 11). Två av dem (nr 3 och 5) har högt naturvärde, två har 
påtagligt naturvärde (nr 4 och 2) och ett har visst naturvärde (nr 1). Inom området finns även ytor 
som har lågt naturvärde och utgörs av parkeringsytor, Syster Toras väg och gräsmattor. Naturvärdena 
i området är i huvudsak knutna till skogen som växer i området vilken karaktäriseras av stor 
trädslagsblandning och flera äldre exemplar av ek och tall. 
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Figur 11. Flygfoto med avgränsning av de naturvärdesobjekt som identifierades vid inventeringen 2018. 

Under den fågelinventering som utfördes 2021 noterades 22 arter (Tabell 2).  Förteckning över de 
observerade arterna samt deras skyddsklass redovisas i bilaga I. Sju av arterna är rödlistade i 
rödlistan 2020: björktrast, entita, fiskmås, grönfink, stare, svartvit flugsnappare och tornseglare. 
 
Tabell 2. Fågelarter som registrerades vid inventeringen 2021. Förkortningarna för rödlistade arter anger hotkategori enligt 
rödlistan; EN=hotad, NT=nära hotad, VU=sårbar. 

Nr Svenskt namn Vetenskapligt namn Rödlistad 
1 Björktrast Turdus pilaris NT 
2 Blåmes Cyanistes caeruleus   
3 Bofink Fringilla coelebs   
4 Entita Poecile palustris NT 
5 Fiskmås Larus canus NT 
6 Grönfink Chloris chloris EN 
7 Härmsångare Hippolais icterina   
8 Kaja Corvus monedula   
9 Koltrast Turdus merula   
10 Lövsångare Phylloscopus trochilus   
11 Nötväcka Sitta europaea   
12 Pilfink Passer montanus   
13 Ringduva Columba palumbus   
14 Rödhake Erithacus rubecula   
15 Skata Pica pica   
16 Stare Sturnus vulgaris VU 
17 Stenknäck Coccothraustes coccothraustes   
18 Svarthätta Sylvia atricapilla   
19 Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca NT 
20 Talgoxe Parus major   
21 Tornseglare Apus apus EN 
22 Trädgårdssångare Sylvia borin   
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Befintliga miljöproblem 
Planområdet påverkas till viss del av buller och luftföroreningar från riksväg 40 som ligger cirka 200 
meter söder om planområdet. För övrigt finns inga kända markföroreningar eller kringliggande 
verksamheter som bedöms ha negativ påverkan på planområdet. Området bedöms inte heller vara 
påverkat av översvämningar. Dessa aspekter bedöms inte vara nödvändiga att beskriva ytterligare i 
MKB:n. 

Betydande miljöeffekter 
Under planarbetet har de betydande miljöeffekter som identifierats varit knutna till naturmiljön och 
fågelfaunan i planområdet. De naturvärden som berörs av planförslaget är främst förekomsten av 
träd som genom sin artsammansättning, variation i ålder, olika stadier av nedbrytning och de 
strukturer som utvecklats skapar förutsättningar för en hög artdiversitet när det gäller artgrupper 
som insekter, mossor, lavar och fåglar.    

Artskydd 
Många djur och växtarter är skyddade med stöd av olika nationella eller internationella lagar och 
konventioner. I Sverige regleras artskyddsbrott i 29 kap. 2b § miljöbalken (1998:808) och 
artskyddsförordningen (2007:845). Artskyddsförordningens regler innebär förbud att på olika sätt 
skada eller störa fridlysta vilda djur- och växtarter. Enligt 4 § artskyddsförordningen är alla Sveriges 
vilda fågelarter fridlysta i hela landet vilket innebär att det är förbjudet att 

1. avsiktligt fånga eller döda djur. 
2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och 

flyttningsperioder. 
3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen. 
4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. 

 
Naturvårdsverket rekommenderar även att arter markerade med B i bilaga 1 till 
artskyddsförordningen (listade i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv), rödlistade arter samt sådana arter 
som uppvisar en negativ trend prioriteras i skyddsarbetet (Naturvårdsverket, 2009). 

De egenskaper som gör ett område betydelsefullt för en viss art inom överskådlig tid brukar i 
artskyddssammanhang benämnas kontinuerlig ekologisk funktion. En skada innebär en fysisk 
degradering som påverkar habitatet och leder till att platsens kontinuerliga ekologiska funktion 
direkt eller successivt försämras i kvalitet eller kvantitet. 

Artskydd och fåglar i området 
I strikt mening innebär detaljplanen ett brott mot artskyddsförordningen eftersom det är oundvikligt 
att skada eller förstöra fortplantningsområden eller viloplatser för de fåglar som idag utnyttjar 
området när naturmiljön förändras (punkt 4 i artskyddsförodningen 4 §). 

Påverkan på fågelfaunan  
Planområdets storlek på drygt fyra hektar, varav stora delar av arealen utgörs av bebyggelse och 
hårdgjord yta innebär att påverkan på de lokala populationerna (inom Borås Stad) av berörda arter 
inte är kvantitativt mätbar och sannolikt även försumbar. Av de arter som förekommer i området är 
det främst entita som förväntas påverkas avseende kontinuerlig ekologisk funktion för 
fortplantningsområden och viloplatser. I samband med arbetet med MKB:n har förutsättningarna för 
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entitans status vid föreslagen exploatering utretts i en separat artskyddsutredning (Svensk 
Naturförvaltning, 2021). Entita är en vanligt förekommande fågel med en spridd utbredning inom 
Borås Stad. Kunskapen om entitans förekomst i närheten till planområdet är dock bristfällig. 
Registrerade observationer av entita förekommer i närområdet, de flesta vintertid, men systematiska 
inventeringar saknas, med undantag av den som utfördes i planområdet 2021. Under inventeringen 
observerades både vuxna individer och ungar av entita vilket indikerar att planområdet ingår i ett 
häckningsrevir för åtminstone ett par. 

För att beskriva förutsättningarna för entita att hålla ett revir inom planområdet med de förändringar 
som planeras ske i naturmiljön har även de närmaste omgivningarna granskats i 
artskyddsutredningen. Syftet var att avgöra hur stor areal i närområdet som utgör lämplig miljö för 
entita och i vilken omfattning den påverkas av planförslaget. För att få underlag till en beskrivning av 
förekomsten av lämpligt habitat och spridningsvägar utfördes en inventering i november 2021. 
Marken i området avgränsades i objekt utifrån bedömt värde för entita. Värdena angavs i någon av 
de fyra kategorierna lågt, visst, medel och högt. Totalt fanns det ca 16 hektar mark med varierande 
värde som habitat för entita. Arealen mark med högt värde utgör ca 11,5 hektar (varav ca 1,3 hektar 
är sjöyta). Marken är i viss mån fragmenterad men avstånden mellan de avgränsade delområdena är 
korta och det finns alternativa spridningsvägar mellan dem (Figur 12). 

 

Figur 12. Flygfoto över det inventerade området med miljöer lämpliga för entita och spridningsvägar mellan grönområden. 

Sammantaget utgör den exploaterade ytan en liten andel av de skogsmiljöer i närområdet som kan 
utnyttjas av entita och begränsas till en del av planområdet (Figur 13). Ur det perspektivet blir 
påverkan på entitan ringa och konsekvensen för den kontinuerliga ekologiska funktionen kan antas 
vara liten. 
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Figur 13. Karta över planområdet med planerade byggnader schematiskt redovisade, exploaterad yta och habitat för entita. 

 

Skyddsåtgärder 
Skyddsåtgärder i naturmiljön  
Ett förslag på åtgärder togs i februari 2020 på uppdrag av HSB för att bevara och stärka naturvärden i 
Solhem 1 (Svensk Naturförvaltning AB, 2020). Området har under flera år stått orört och 
naturvärdena är dels kopplade till den fria utvecklingen dels till att området tidigare haft ett glesare 
trädskikt. Förslaget grundar sig i antagandet att de naturvärden som gynnas av ett glesare trädskikt 
kan förstärkas och att övriga naturvärden kan bevaras genom anpassningar i utformningen av 
naturmiljön i anslutning till byggnaderna genom att: 

• Ett antal träd, främst ekar frihuggs, vilket innebär att man glesar ut trädskiktet och de 
kvarstående träden ges därmed möjlighet att utveckla grov stam och grova grenar.  

• Mängden död ved bevaras genom att nertagna träd får ligga kvar i området samlade i så 
kallade faunadepåer och att vissa träd kapas som högstubbar.   

• Delar av den stenmur som finns i området och andra stenblock flyttas till den östra delen av 
området. 

• Buskskikt med bland annat hassel och rönn lämnas intakt. 
• Allén med pelarpoppel ersätts med motsvarande antal träd av inhemska trädslag som 

exempelvis ek eller lind. 
• Träd- och buskskikt norr eller söder om de planerade byggnaderna bevaras och utvecklas 

genom nyplantering. 

Med de föreslagna åtgärderna bedömdes naturvärdena i naturvärdesobjekten med nummer 3 och 5 
(Figur 11) kunna bevaras och även förstärkas, särskilt med avseende på förekomsten av 
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naturvärdesträd som skulle gynnas av frihuggningen. Genom att integrera träd och buskar i 
bebyggelsen skapas en gynnsam miljö för insekter och fåglar. Grönområden länkas också samman 
vilket gynnar arter som påverkas negativt av att deras livsmiljö fragmenteras. 

Förslaget utvecklades vidare under 2020 och en detaljerad plan för genomförandet norr om Syster 
Toras väg presenterades i en skogsvårdsplan under november (Figur 14), (Larcia AB, 2020).  

 

 

Figur 14. Ritning från bilaga till skogsvårdsplanen (Larcia AB, 2020). 

Skyddsåtgärder för fågelfaunan 
Naturvårdsverkets rekommendation för att undvika brott mot artskyddsförordningen är att åtgärder 
i naturmiljön utformas på ett sätt som säkerställer fortplantningsområdenas och viloplatsernas 
kontinuerliga ekologiska funktion, både före under och efter åtgärden. Utformningen av åtgärder kan 
även inbegripa förebyggande skyddsåtgärder, förutsatt att de kompenserar för den effekt som en 
exploatering av naturmiljön innebär.  

Om skyddsåtgärder vidtas så kan brott mot punkterna 1-3 i artskyddsförorningen 4 § undvikas och 
reducera påverkan på populationerna av de fågelarter som förekommer i området. 

Arealen naturmiljö kommer att minska med föreslagen exploatering vilket innebär en reducering av 
den yta som kan utnyttjas av fåglar. Det förslag på skyddsåtgärder som beskrivs i föregående avsnitt 
för att bevara och stärka naturvärden kommer dock innebära att området fortsättningsvis har 
förutsättningar att utgöra livsmiljö för de fågelarter som finns där i dagsläget. Områdets funktion 
som spridningslänk mellan andra grönområden kan också bibehållas och exploateringen innebär 
därför inte nödvändigtvis en ökad fragmentering av naturmiljöer.   

För att minska otillåten störning bör avverkning av träd och buskar i exploateringsområdet ske 
utanför häckningstid som för de registrerade arterna infaller under perioden april-juli. 

Skyddsåtgärder utanför planområdet 
Som komplement till skyddsåtgärderna i planområdet finns det även möjlighet att stärka 
förutsättningarna för entita att häcka i närområdet. I området runt Hässleholmssjöarna finns flera 
hektar mark som i dagsläget bedöms ha högt värde som biotop för entita. I området finns högstubbar 
av björk och en del hålträd som entitorna kan häcka i. Även om det redan finns goda förutsättningar 
för entita att häcka i området kan ganska enkla åtgärder genomföras för att både öka och på sikt 



20 
 

säkerställa områdets potential som häckningsmiljö. Särskilt objekt nummer två (Figur 13) har mycket 
goda förutsättningar för biotophöjande åtgärder i form av veteranisering av träd. Lite kortfattat 
innebär veteranisering att man skapar strukturer som normalt är förknippade med äldre träd så som 
håligheter och död ved samtidigt som man strävar efter att hålla trädet vid liv. Ekarna i objektet är 
lämpliga för veteranisering, både var det gäller dimension och ålder. För att gynna entita kan man till 
exempel såga ut så kallade naturliga holkar. 
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Sammanfattande bedömning 
I den sammanfattande bedömningen har konsekvensen för fågelfaunan, i synnerhet entita, och 
naturmiljön utvärderats från fyra alternativ (Tabell 3). Motiveringen finns närmare beskriven under 
rubriker för respektive alternativ och grundar sig på de fakta som anges under avsnitten om 
betydande miljöeffekter och skyddsåtgärder.  

Tabell 3. Miljökonsekvensbedömning för fågelfauna och naturmiljö utifrån fyra olika alternativ. 

 Fågelfauna (entita) Naturmiljö 
Nollalternativ 
 

Inga eller försumbara 
konsekvenser 

Små eller obetydliga negativa 
konsekvenser 

Planförslag  Små eller obetydliga negativa 
konsekvenser 

Små eller obetydliga negativa 
konsekvenser 

Planförslag med 
skyddsåtgärder i planområdet 
 

Små eller obetydliga negativa 
konsekvenser 

Positiva konsekvenser 

Planförslag med 
skyddsåtgärder i planområdet 
och angränsande 
naturområde 

Positiva konsekvenser Positiva konsekvenser 

 
Nollalternativ 
Utifrån antagandet att inga andra åtgärder genomförs i området förväntas ingen eller försumbar 
konsekvens på fågelfaunan. Naturmiljön kommer antagligen inte heller påverkas märkbart, 
åtminstone inte under de kommande fem åren, men eftersom naturvärdena till stor del är knutna till 
en del äldre träd som missgynnas av att de skuggas av inväxande yngre träd bedöms konsekvensen 
hamna i kategorin ”små eller obetydliga negativa konsekvenser”. 

Planförslag 
Med nuvarande planförslag är det en relativt liten areal naturmark som påverkas och de delar som 
har de högsta naturvärdena undantas från exploatering. Planförslaget förväntas innebära små eller 
obetydliga negativa konsekvenser men detta är en osäker bedömning, i synnerhet när det gäller 
påverkan på fågelfaunan. Konsekvensen av förlusten av habitat för de fåglar som häckar i området 
som exploateras skulle lika gärna kunna betraktas som märkbart negativ. Relativt den areal 
naturmark som finns om man räknar in angränsande områden är det ändå en liten andel som 
påverkas vilket vägts in i bedömningen.  

Planförslag med skyddsåtgärder i planområdet 
Konsekvenserna för fågelfaunan ges samma bedömning, små eller obetydliga negativa konsekvenser, 
som planförslaget trots att skyddsåtgärder genomförs. Bedömningen grundar sig i likhet med 
planförslaget på att arealen naturmark reduceras. I motsats till planförslaget skulle man dock kunna 
argumentera för att konsekvenserna möjligen skulle kunna bedömas bli inga, försumbara eller 
positiva. För naturmiljön bedöms däremot konsekvensen bli positiv eftersom de högre naturvärden 
som förknippas med området, främst de äldre ekarna, gynnas av de åtgärder som föreslås. 
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Planförslag med skyddsåtgärder i planområdet och angränsande 
naturområde 
Om åtgärder genomförs i angränsande områden som gynnar fågelfaunan bedöms konsekvensen bli 
positiv för fågelfaunan. Åtgärder som ökar fåglarnas möjlighet att genomföra lyckad häckning kan om 
de utförs i tillräcklig omfattning kompensera förlusten av habitat. Det är dock svårt att i kvantitativa 
termer ange i vilken omfattning åtgärder behöver genomföras och vilka de faktiska konsekvenserna 
blir. Bedömningen grundar sig därför delvis i vikten av att frågan kring hur naturmiljöer i stadsnära 
naturmiljöer kan anpassas för att gynna enskilda fågelarter överhuvudtaget uppmärksammas. Om 
det leder till att åtgärder genomförs och att den långsiktiga skötseln av naturmiljöer anpassas för att 
gynna såväl ökad artdiversitet som populationstäthet är det rimligt att anta att konsekvensen blir 
positiv.  

Uppföljning och övervakning  
Inom detaljplanerat område är det Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad som ansvarar för 
uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planer eller 
program medför. Samhällsbyggnadsförvaltningen måste därför utforma planbeskrivningen så att de 
åtgärder som föreslås i miljökonsekvensbeskrivningen genomförs.  

Under exploateringen behöver det finnas rutiner för att kontrollera att arbetet följer den föreslagna 
skogsvårdsplanen för Solhem 1 och att avverkningar av träd och buskar utförs utanför fåglarnas 
häckningstid. En slutbesiktning bör också planeras in vid lämplig tidpunkt. 

Det bör även upprättas en skötselplan för området som säkerställer att de naturvärden som präglar 
området bibehålls. I planen bör det framgå tydligt att det är viktigt att eftersträva en fortsatt 
fördelning av trädslag i olika åldersklasser, ett välutvecklat buskskikt och kontinuerlig tillförsel av död 
ved. 

Någon uppföljning av fågelfaunan i planområdet kan anses som mindre angelägen att utföra, 
åtminstone om syftet är att avgöra om förändringen av naturmiljön haft någon påverkan på 
artsammansättning eller antal individer. Det krävs i regel flera genomförda inventeringar av ett 
område både före och efter naturmiljön påverkats för att kunna detektera en faktisk förändring i 
fågelfaunan. En förutsättning är även att inventeringen omfattar ett större område än planområdet 
för att fågelpopulationen ska omfatta ett tillräckligt stort antal individer för att motivera någon 
analys av utvecklingen. Dynamiken i fågelpopulationer styrs dessutom av många faktorer så även om 
förändringar går att detektera är det svårt att avgöra den faktiska orsaken. För planområdet bör 
därför fokus ligga på att minimera påverkan på naturmiljön och säkerställa att de egenskaper som 
gynnar fågelfaunan bibehålls.  
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