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Sammanfattning
Borgholms kommun arbetar fram en detaljplan för området Solbergamarken i Borgholms
kommun. Planområdet utgörs av ett grönområde mellan befintliga bostadsområden och
havsstranden, vilket idag främst används för rekreation och friluftsliv. Planen syftar till att
möjliggöra bostadsbebyggelse med 22 nya tomter och avsikten är även att marken norrut
iordningställs med ett våtmarkssystem som planeras bli en attraktiv parkmiljö. Marken inom
planområdet består idag av ett grönområde som främst används för rekreation i de delar som är
möjliga att nå. Där finns en variation av naturmiljöer med både öppnare ytor med högvuxen
friskäng och grusmarker, och tätare och mer svårgenomtränglig buskmark och strandskog med
ek. Inom området finns även diken och småvatten. Den östra delen av området domineras av tät
skog medan marken i väster främst är öppen och relativt sank.
Detaljplanen Solbergamarken har bedömts sammantaget kunna innebära betydande
miljöpåverkan främst på grund av påverkan på miljöaspekterna naturmiljö, friluftsliv och
rekreation, landskapsbild, strandskydd, riksintressen, klimatanpassning och dagvattenhantering
vilka konsekvensbedöms i denna MKB.
De naturmiljöer som påverkas är främst av klass 2, högt värde (1 ha igenväxande buskmark och
örtrik grusmark) och klass 3, påtagligt värde (3 ha artrik buskmark och 100 årig ekskog), inget
område är av klass 1, högsta värde. Under förutsättning att skyddsåtgärder genomförs kan
effekterna på ekologisk funktion och artmångfald mildras och konsekvenserna bedöms bli
måttliga på naturmiljöerna. Flera av arterna som finns inom detaljplaneområdet är skyddade
och om föreslagna skyddsåtgärder vidtas bedöms att inga av arternas bevarandestatus riskeras
varken lokalt, regional eller nationellt och konsekvenserna för arterna bedöms bli måttliga.
Konsekvenserna för rekreation och friluftsliv bedöms ur ett allmänt perspektiv, och utifrån
nuvarande kunskap om planerna på att skapa en parkmiljö runt våtmarkerna, kunna ge smått
positiva konsekvenser för miljöaspekten. Hur stora de positiva konsekvenserna blir beror dock
på hur parkmiljön utformas och vilket syfte den tillskrivs. Smått negativa konsekvenser kan
uppstå om hamn och området närmast stranden utvecklas till att bli av än mer privat karaktär.
För landskapsbilden så står planförslaget i kontrast med en del av omgivande landskap och
påverkar delvis skala, orienterbarhet, invanda stråk, avgränsningar, landmärken och utblickar.
De närboende får ändrad utsikt och landskapsbild. Från Kalmarsund bedöms landskapet
fortfarande upplevas som buskmark med hus i fonden och hamn i förgrunden, dock med
möjlighet till större hus än de fritidshus som nu dominerar området. Konsekvenserna av ett
genomförande av planen bedöms bli smått negativ.
Planens genomförande bedöms inte ge påtaglig skada på riksintressena om norra delen av
planområdet görs mer tillgängligt och attraktivt ur ett friluftslivsperspektiv. Effekterna på
riksintresse rörligt friluftsliv kan tvärtom bli positiva. Strandskyddet återinträder inom hela
planområdet vilket ger positiva konsekvenser för syftet med strandskyddet.
3 miljömål bedöms kunna missgynnas av planförslaget; begränsad klimatpåverkan, levande
skogar och ett rikt växt- och djurliv. Miljömålet ingen övergödning bedöms gynnas medan de
andra 5 målen; frisk luft, grundvatten av god kvalitet, hav i balans och levande kust och
skärgård, myllrande våtmarker samt god bebyggd miljö bedöms påverkas på ett neutralt sätt
alternativt både gynna och missgynna målen. MKN för vattenförekomsten bedöms inte påverkas
negativt.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund

Borgholms kommun arbetar fram en detaljplan för området Solbergamarken i Borgholms
kommun. Planområdet utgörs av ett grönområde mellan befintliga bostadsområden och
havsstranden, vilket idag främst används för rekreation och friluftsliv. Markägare har ansökt om
att få förtäta områdets södra del med bostäder, varför en detaljplan tas fram för hela området.
Planen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse med 22 nya tomter och avsikten är även att
marken norrut iordningställs med ett våtmarkssystem som planeras bli en attraktiv parkmiljö.
Genomförandet av planen har bedömts kunna medföra betydande miljöpåverkan och därför ska
en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) göras för planen.

1.2

Uppdragets förutsättningar

Naturmiljökonsultföretaget Calluna AB fick under våren 2015 i uppdrag av Borgholms kommun
att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) samt ett antal utredningar kopplade till
naturmiljö och arter för planområdet.
MKB-processen pausades av kommunen våren 2016 och arbetet startades igen i maj 2017 inför
samrådstiden. En enklare samrådsversion utan konsekvensbedömningar togs fram. I maj 2018
återupptogs arbetet med att färdigställa MKB inför granskningsskedet, och utgörs av denna
MKB.

1.3

Miljöbedömningens syfte och metod

Syftet med att bedöma miljökonsekvenser av en plan är att möjliggöra integrering av
miljöaspekter i den fortsatta planeringen så att en hållbar utveckling främjas. När en detaljplan
ska tas fram görs en behovsbedömning för att ta reda på om dess påverkan kan medföra
betydande miljöpåverkan. Om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska den
miljöbedömmas och en MKB ska upprättas enligt bestämmelserna i kap 11–18 och 22 §§ i
miljöbalken. MKB:n ingår i planhandlingarna för detaljplanen och utgör en del av
beslutsunderlaget för den fortsatta planeringen.
Den 1 januari 2018 började en ny lydelse av kap 6 i Miljöbalken att gälla. Denna
miljöbedömningsprocess med framtagande av MKB påbörjades innan den nya lydelsen trädde
ikraft varför hänvisningar till lagstiftning gäller lydelsen före 1 januari 2018.
Metoden för bedömning av miljökonsekvenser i detta uppdrag utgår från den metod som
Calluna använder för miljökonsekvensbeskrivningar till detaljplaner (bilaga 1). I bilagan
redovisas även principen för den femgradiga konsekvensskala som används vid bedömning av
konsekvenser i denna MKB (konsekvensmåtten benämns: marginella – små – måttliga – stora –
mycket stora). Kunskapsinsamling till bedömningarna har främst skett genom studier av de
underlag som kommunen har tillhandahållit.

1.4

Planområdets förutsättningar och omgivningar

Planområdet Solbergamarken (Figur 1) ligger mitt emellan tätorterna Borgholm och Köpingsvik
på Ölands västra kust, cirka tre mil norr om Färjestaden och bron till fastlandet. Det omfattar två
fastigheter, dels Solberga 3:1 som ägs av aktiebolaget Fastighets AB Elofs Källa, dels Tings Ene
1:14 som ägs av Borgholms kommun. Borgholms centrala delar ligger drygt två kilometer bort,
där ett stort utbud av både kommunal och kommersiell service finns.
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Figur 1. Karta över den aktuella delen av orterna Borgholm och Köpingsvik, med Solbergamarken markerat i
mitten. Utredningsområdet (planområdet) Solbergamarken syns även i förstoringen med röd markering.

Planområdet är cirka 19 ha och avgränsas i norr av Kalmarsund (Östersjön). Området omgärdas
i övriga riktningar av bostadsbebyggelse där en majoritet utgörs av fritidshus. Bostäderna runt
Solbergamarken har successivt byggts ut sedan 70-talet och många av dem byggdes under 80och 90-talen som enklare fritidshus, vilka under åren har försetts med exempelvis uterum och
altaner. Det finns även ett antal hus i modern stil, byggda under 2000-talet. Längs den södra
delen av planområdet finns ett flertal hus med stora panoramafönster med utsikt över havet.
Sydväst om planområdet finns även ett område med flerbostadshus som byggdes under 90-talet
och används som åretruntbostäder.
Planområdet nås genom lågtrafikerade lokalgator, anslutning sker via väg 136. Området kan
även nås öster- och västerifrån genom en grusväg och anlagd gång- och cykelväg som löper längs
kusten. Marken inom området genomkorsas av några grusvägar som används som
promenadslinga och cykelstråk. Det finns även markeringar för vandringsleden Borgholm –
Köpingsvik. I områdets norra del finns en småbåtshamn och badplats för närboende. En
busshållplats finns cirka 0,5 km bort, från vilken det går bussturer till både norra Öland och
söderut mot Borgholm och Kalmar. Området ligger inom verksamhetsområde för allmänt vatten
och avlopp.
1.4.1.

Mark och vatten

Planområdets ytavrinning, radonförekomst samt geologiska och hydrogeologiska förhållanden
har utretts översiktligt och finns beskrivna i en rapport om geoteknik och dagvatten (Structor,
2017b).
Tidigare utredningar har även studerat områdets geologiska uppbyggnad med avsikt att
fastställa det totala jorddjupet, lagerföljden i området samt ge vägledande information om
områdets bärighet och därmed möjlighet att bebyggas (Mikaelsson, 2015).
Marken inom planområdet består idag av ett grönområde som främst används för rekreation i
de delar som är möjliga att nå. Där finns en variation av naturmiljöer med både öppnare ytor
med högvuxen friskäng och grusmarker, och tätare och mer svårgenomtränglig buskmark och
strandskog med ek. Inom området finns även diken och småvatten. Den östra delen av området
domineras av tät skog medan marken i väster främst är öppen och relativt sank.
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Planområdet ligger låglänt och består bitvis, främst på västra sidan, av sank mark med inslag av
våtmark. Markytan inom området ligger i svag sluttning nedåt mot norr och kusten mot
Östersjön, med nivåer varierande mellan + 0,6 / +0,8 i norr till +3,1/+3,4 i söder. Markytans
genomsnittliga lutning är cirka 1 ‰, något brantare i söder och flackare mot norr. Hela området
sluttar ner mot havet och har vid befintlig bebyggelse, söder om området, en höjdnivå på cirka
+3 meter över havsytan. Jordlagret inom den västra delen av området består av lera, med
organiskt material i det översta lagret. I den östra delen av området består jordlagret av sand.
Inom den södra delen av området utgörs marken generellt av tunnare lager mulljord, följt av
friktionsjord, silt och sand, med inslag av lerskikt. Fastare siltigare morän påträffas på
varierande djup 0,2 till 1 meter under markytan, med störst djup till morän i den norra utkanten
av området mot befintlig gång- och cykelväg. Enligt berggrundskartan och jordartskartan utgörs
berggrunden i området av vittrad skiffer som överlagras av finkornig morän, vilket även
jordmaterial i grävda diken väster om planområdet tyder på. Det innebär i praktiken att
bergytan inte är distinkt, utan den är en mer eller mindre gradvis övergång från vittrad skiffer
till finkornig morän. Både skiffern och den finkorniga moränen kan förväntas ha låg
genomsläpplighet för vatten. (Structor, 2017b).
Söder om detaljplaneområdet passerar väg 136 och därefter höjer sig landborgskanten med en
nivåskillnad på drygt 20 meter upp till den öländska kalkstensplatån.
Ytavrinning sker huvudsakligen naturligt mot norr och de mer låglänta områdena närmast
stranden. Viss avrinning sker även till de dagvattendiken som går utmed planområdets
nordvästra och östra gräns. Möjligheterna till naturlig infiltration i den flackare, norra delen av
planområdet bedöms av Structor som begränsade (Structor, 2017b) och planområdets
nordvästra del (fel i utredningen, det i områdets nordöstra del, kommunens anmärkning) utgörs
i dagsläget till stor del av våtmark med vatten stående i markytan. Structors rapport gör
gällande att det förefaller troligt att utströmning av grundvatten från underliggande skiffer gör
att våtmarken inte torkar ut. Grundläggning och utfyllnad bör utföras på sådant sätt att
grundvattennivån i området inte påverkas (se rekommendationer i Structor, 2017a).

1.5

Kommunala planer och program

För området finns två byggnadsplaner som delas i fastighetsgränsen mellan Solberga 3:1 och
Tings Ene 1:14. Grönområdet för de båda planerna anges som ”park eller plantering med gång
och cykelväg”. Hamnområdet anges som fritidshamn. Byggnadsplanen för fastigheten Tings Ene
1:14 fastställdes 1966. Planen för Solberga 3:1 fastställdes 1987.
Detaljplaneområdet finns utpekat som ett av de utredningsområdena för nya bostäder i
utställningsversionen av den fördjupade översiktsplanen för Borgholm-Köpingsvik (Borgholms
kommun, 2017). Den norra delen av området närmast Kalmarsund är markerat som natur i
samma dokument. Det anges att stranden mellan strandpromenaden och vattnet ska hållas
öppen för allmänhetens rekreation och det är viktigt att enskilda intressen inte inkräktar på
allmänhetens fysiska eller visuella tillgång till området. Solbergamarken pekas även ut som
lämplig mark för anläggande av våtmark för dagvattenhantering (Borgholms kommun, 2012
samt Borgholms kommun, 2017).

1.6

Avgränsningar

1.6.1. Avgränsning av miljöaspekter
Avgränsningarna har utgått från den behovsbedömning som kommunen gjorde inför arbetet
med detaljplanen, samt kommunikation via e-post mellan kommunen och länsstyrelsen gällande
diskussionspunkter i tidigt samråd om detaljplan för Solbergamarken (Länsstyrelsen,
20151009).
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Detaljplanen Solbergamarken har bedömts sammantaget kunna innebära betydande
miljöpåverkan främst på grund av påverkan på nedanstående sex miljöaspekter. Dessa bedöms
och behandlas vidare i denna MKB.
•
•
•

Naturmiljö
Friluftsliv och rekreation
Landskapsbild

Även strandskydd, riksintressen, klimatanpassning och dagvattenhantering beskrivs i MKB.
Vissa miljöaspekter har under hand diskuterats och avgränsats bort. Exempel på sådana är
buller, kulturmiljö och radon. Structor har i sin rapport gällande geoteknik och dagvatten
(Structor, 2017b) dock lyft att området bör klassas som högradonmark och att radonsäker
grundläggning bör utföras. Under 2017 gjordes även en kulturhistorisk förstudie som gör
gällande att i en mindre del av planområdet, den östra delen där bostäder planeras, kan det
finnas lämningar efter boplatser. En arkeologisk utredning, etapp 2, är genomförd och inga fynd
gjordes (Arkeologerna, 2018). Kulturmiljö avgränsas därför bort från denna MKB.
1.6.2. Avgränsning av alternativ
Borgholms kommun presenterar inga alternativa lokaliseringar för bostadsbebyggelsen, men i
arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Borgholm och Köpingsvik har avvägningar för
hela kuststräckan inom fördjupningsområdet gjorts. Solbergamarken är ett av de områden som
pekas ut som lämplig att förtäta med bostäder. Denna MKB beskriver endast huvudalternativet
och ett nollalternativ.
1.6.3. Geografisk avgränsning
Utredningsområdet för konsekvensbeskrivningen har i detta uppdrag geografiskt avgränsats till
planområdet Solbergamarken såsom det avgränsas i plankartan (Figur 2). Det så kallade
influensområdet (området som påverkas) för miljökonsekvenserna kan dock vara större än
utredningsområdet för enskilda miljöaspekter.
1.6.4.

Avgränsning i tid

Miljökonsekvenser uppstår på olika lång sikt. Det ingår i miljökonsekvensbedömningen att ta
hänsyn till effekterna av den planerade utvecklingen i området, oberoende av om de kan uppstå
direkt eller i ett framtida scenario. Generellt beskrivs planers miljökonsekvenser för en framtida
situation när hela planområdet bedöms vara färdigbyggt.
Den angivna genomförandetiden för detaljplanen Solbergamarken är fem (5) år från den dag då
planen antas (2019 enligt projektets tidplan). Åren 2019-2024 anges som byggtid och ses därför
ses 2024 som ett realistiskt framtida referensår för bedömning av miljökonsekvenserna.

1.7

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken
1999 för att komma tillrätta med hälso- och miljöpåverkan från diffusa utsläpp. De syftar till att
skydda människors hälsa och naturmiljön och är baserade på vetenskapliga fakta om effekter på
hälsa och miljö. Utgångspunkten för en miljökvalitetsnorm är att den tar sikte på tillståndet i
miljön och vad människan och naturen bedöms kunna utsättas för utan att ta alltför stor skada.
Det finns idag miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller, utomhusluft och vattenkvalitet.
Myndigheter och kommuner ska ansvara för att miljökvalitetsnormer följs (5 kap 3§
miljöbalken).
Huvudalternativet bedöms inte medföra påverkan på MKN för buller eller utomhusluft då en
eventuell medförande trafikökning sker lokalt på villagator och med låga hastigheter.
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Huvudalternativets planområde gränsar mot vattenförekomsten M n Kalmarsunds utsjövatten
varför bedömning av planens påverkan på MKN för vatten görs. Vattenförekomstens
statusklassificering är idag (2017-2021) att god kemisk status ej uppnås, men att den uppnår
måttlig ekologisk status. Till 2027 ska vattenförekomsten uppnå god ekologisk status samt
(inget årtal) god kemisk ytvattenstatus. Det som i VISS bedöms påverka vattnets status är
punktkällor som reningsverk samt diffusa källor som atmosfärisk deposition och att omgivande
vatten har höga halter av kväve och fosfor.

1.8

Klimatanpassning

Kunskap om behovet av klimatanpassning har inhämtats från risk och sårbarhetsanalys gjord
inom ramen för arbetet med fördjupad översiktsplan (DHI Sverige, 2014). I risk- och
sårbarhetsanalysen har kusten mot Kalmarsunds risker kartlagts utifrån tre klimatrelaterade
fenomen: översvämningsrisk vid stigande havsnivåer, erosionsrisker samt översvämningsrisker
i samband med extrem nederbörd.
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2

Planförslag och nollalternativ

2.1

Huvudalternativ – planförslaget

Huvudalternativet består i att planförslaget genomförs med en genomförandetid om fem år.
Detaljplanens syfte är att tillåta ny bebyggelse och tillåtlighet ges även för att anlägga dammar
för groddjur. Planbeskrivningen visar dessutom på en ambition att skapa en parkliknande miljö i
den obebyggda norra delen av planområdet.
Följande regleras i granskningsversionen:
•

Bebyggelse av bostäder tillåts i den södra delen av planområdet där terrängen är något
högre.

•

I området finns gröna ytor markerad med NATUR, LEK samt DIKE.

•

För samtliga nya bostäder tillåts en maximal höjd till nock på 5 meter vilket möjliggör en
(1) våning. För sjöbodar vid småbåtshamnen är maximal höjd till nock satt till 3 meter.

•

På kvartersmark gäller att största exploatering per fastighet är 160 kvm, därutöver får
komplementbyggnad maximalt uppgå till 50 kvm byggnadsarea dvs sammanlagt 210
kvm.

•

För huvudbyggnad gäller att den ska placeras minst 4 meter från tomtgräns och för
komplementbyggnader gäller att den ska placeras minst 2 meter från fastighetsgräns.
Lägsta grundläggningsnivå är 2,8 meter över nollplanet.

•

Mark i norr markeras som NATUR och våtmarken norr om den nya bebyggelsen samt
öster och väster om grusvägen som löper i syd-nordlig riktning ska fortsatt vara
våtmark. Anlagd våtmark för hantering av dagvatten med en utjämningsvolym
omfattande minst 800 kubikmeter kan anläggas i samma område.

•

I norr tillåts småbåtshamn och i väster anläggs en parkering i anslutning till
Flundregatans förlängning in i planområdet.

•

Dammar får anläggas inom markerade områden i den norra delen av planområdet.
Största djup är 0,3 över nollplan.

•

Kortare sträckor gång- eller cykelvägar anläggs vid ett genomförande av planen för att
ansluta dem till befintlig gatustruktur utanför södra delen av planområdet.

•

Gator anläggs vid fastigheterna som en fortsättning av Laxgatan och en tvärgata till
Rödstensgatan.

•

De befintliga tennis-och boulebanorna får planbestämmelsen motionsanläggning med
tillhörande parkeringsyta.

•

Strandskyddet återinträder i hela planområdet, dispens kommer att sökas för i planen
inritade dammar samt eventuellt anläggande av den parkliknande miljön.

Planbeskrivningen beskriver ambitioner att anlägga parkmiljö med stigar, utsiktsplats mm i
anslutning till våtmarker och dammar i norra delen av planområdet och illustreras i skiss.
Bestämmelser för groddammar och dagvattendamm anges i plankarta, för annan anläggning
anges att detta ska säkerställas genom att avtal upprättas med exploatörer.
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Figur 2. Plankarta med föreslagen bebyggelse i den södra delen och naturmark i norra delen (20180627)

2.1.1.

Dagvattenhantering i huvudalternativet

I huvudalternativet redogörs för ett förslag till dagvattenhantering som tagits fram i
dagvattenutredning (Structor, 2017a). I plankartan och i planbestämmelserna finns dammar
inritade för groddjur, våtmark anger att dagvattenhantering kan anläggas. Planbestämmelser
anger även att startbesked inte får ges för bostadshus förrän anläggning för dagvattenhantering
har kommit till stånd. Därutöver kommer ett genomförande säkras genom exploateringsavtal
enligt uppgift från kommunen (Wändesjö-Myelady, muntligen 2018).
Dagvattenlösningen är planerad för att ta hand om dagvatten från främst genom planförslaget
tillkommande bebyggelse. Ingen förändring i befintligt dagvattensystem för bebyggelsen söder
om planområdet planeras. Diffusa flöden till den nya dagvattendammen antas dock kunna
komma från bebyggelsen söder om planområdet, dock ej från bebyggelsen väster om. (Glatz
11
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muntligen, 2018) Dagvatten som uppstår genom takavvattning och andra ytor på bebyggda
fastigheter kan i görligaste mån infiltreras inom varje fastighet. Vatten som inte kan infiltrera
behöver kunna rinna av på markytan. Markytan inom hela det bebyggda området i söder
behöver planeras så att det lutar bort ifrån byggnader och så att vatten kan rinna norrut mot en
dagvattendamm.
Den östra delen av planområdet har naturlig avrinning mot ett grävt dike som rinner ut i havet
mot nordost. Vatten från denna del kan och bör ändå ledas till dagvattendammen för att kunna
behandla dagvattnet. Vid projektering och utförande kan marklutningar och ledningslutningar
läggas så att vattnet samlas in till dagvattendammen.
Gator och andra hårdgjorda ytor kan eventuellt behöva förses med dagvattenbrunnar och
dagvattenledningar som leder vattnet till dagvattendammen. Insamling av dagvatten kan
alternativt göras i flacka diken vid sidan av gatorna eller i parkmark mellan tomter. Flödet mot
dagvattendammen blir då långsammare, vilket är en fördel för vattenbehandlingen i dammen.
Dagvattendamm, utjämning och behandling

En dagvattendamm för utjämning av flödet samt behandling av dagvattnet bör placeras strax
norr om bebyggelsen där nivåskillnaden till tänkt bebyggelse i söder är tillräckligt stor. Det är
för att det ska det ska kunna bli bra fall mot dammen och där det finns förutsättningar att bygga
en damm med tillräcklig utjämningsvolym. Dagvattendammen bör inte schaktas ned alltför
djupt i befintlig jord eftersom inläckaget av grundvatten från underliggande morän då riskerar
att öka. Dammens yta kan bli ca 1500 m2 och kan ges en totalvolym av minst 1000 m2 med en
utjämningsvolym mellan 600 m3 och 800m3.
Dammen utformas så att den utöver utjämning har följande funktioner:
•
•
•

•
•
•

Partikelavskiljning. Uppehållstid och flödesväg genom dammen ska vara sådan att
utgående vatten blir ett klart vatten.
Oljeavskiljning. Olja och andra skadliga ämnen som kan flyta på vattenytan
behöver avskiljas eller brytas ner.
Syresättning och biologisk aktivitet. Vattnet i dagvattendammen behöver vara
syresatt för att befrämja biologisk aktivitet och så att det inte uppstår dålig lukt av
svavelvätebildning.
Vegetation. Vegetation i dammen kan bidra till vattenreningen och gör dammen
mera naturliknande.
Flödesreglering. Utgående vatten behöver kunna regleras och fördelas på
naturdammar nedströms.
Estetik. Dammar som har vacker utformning brukar uppfattas som ett positivt
inslag i miljön, men är inte i första hand till för att skapa naturvärden utan rena
vattnet så mycket så att det går att släppa nedströms till groddammarna (Glatz,
2018).

Grunda dammar för kräldjur och våtmarksvegetation

Utgående vatten från dagvattendammen leds vidare i två olika avrinningsstråk som finns
naturligt i den flacka terrängen. I avrinningsstråken läggs låga vallar som skapar
översvämningsytor. Vattensamlingarna som då uppstår blir mycket grunda, endast någon
decimeter djupa och kan förväntas torka ut under torrperioder. På några mindre delytor av
översvämningsmarken grävs fördjupningar med flacka kanter 1:10. Dessa fördjupningar bör
med hjälp av grundvattenutströmning kunna förbli vattenfyllda året runt och kan också
anpassas med vegetation i och vid sidan av dammarna så att de blir bra leklokaler för kräldjur.
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Området med grunda dammar ligger ca 1 m över nuvarande havsnivå och kan därför förväntas
bli översvämmade av havet vid återkommande tillfällen.
Detaljutformningen av de grunda dammarna bör göras i samband med projektering av
dagvattensystem, nya vägar vid bebyggelsen, befintliga gång- och cykelvägar samt grönytor i
området så att det inte uppstår konflikt mellan översvämningsytor, strömningsvägar för vattnet.
Vägen ner mot småbåtshamnen i den nordvästra delen av området kan flyttas för att skapa en
sammanhängande översvämningsyta i den delen. (Structor, 2017a)

2.2

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 Solbergamarken utgår från att platsens förutsättningar i stort
sett fortsätter vara som de ser ut idag, med hänvisning till gällande detaljplanebestämmelser för
Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14. För nollalternativet gäller därför:
•

Ingen bostadsbebyggelse anläggs i området. Mark som föreslås för bebyggelse i
huvudalternativet förblir naturmark med högt respektive påtagligt naturvärde, främst
bestående av ekskog, tät buskmark och öppen grusmark.

•

Större delen av området fortsätter att utvecklas utan några organiserade
skötselåtgärder, vilket i teorin betyder att skogs- och buskmark successivt växer igen
mot våtmarksområdet. I praktiken röjs och ansas dock en del områden närmast
bebyggelse samt delar som vid igenväxning skymmer utsikt mot Kalmarsund. Det är
således rimligt att anta att naturområdet i väst, fortsatt kommer att hållas relativt öppet.
Området närmast vattnet antas växa igen.

•

Inga nya våtmarker eller dammar anläggs i området. I den östra delen av planområdet
(på kommunal mark) kommer skötselåtgärder för våtmarken att kunna genomföras.

•

Området har fortsatt betydelse som rekreationsområde, men inga nya gång- och
cykelvägar eller stigar anläggs i området. I dagsläget passerar många människor genom
området via de nu tillgängliga gång- och cykelvägarna. Dessa utgör en viktig länk mellan
Borgholm och Köpingsvik, samt möjliggör rekreation och friluftsliv i framförallt norra
delen av området även i nollalternativet.

2.2.1.

Dagvattenhantering i nollalternativet

Enligt ledningsunderlaget från Borgholms energi, som Structor har använt som underlag i sin
rapport (Structor, 2017b), är dagvattenledningsnätet i dagsläget mycket begränsat i området
runt detaljplanområdet. Vissa fastigheter är anslutna till dagvattennät som övergår till öppet
dagvattendike med avledning i Östersjön, medan andra är anslutna till ledningssystem som
mynnar i det dagvattendike som går utmed planområdets östra gräns. Övriga fastigheter verkar
ha lokalt omhändertagande av dagvatten, sannolikt genom infiltration i områdets grönytor. Det
är troligt att dagens dagvattenlösningar kvarstår i nollalternativet.

2.3

Anpassningar av huvudalternativet

En förfrågan om planbesked med tillhörande förslag till exploatering inkom till kommunen i
oktober 2014. Processen med att ta fram planhandlingar har pågått från 2015 och förslaget har
13
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anpassats utifrån ny kunskap och förslag på skyddsåtgärder som framkommit i olika
utredningar, men också utifrån samrådsyttranden inkomna i samrådsprocessen som skedde
under 2017 samt under i MKB-processen. Utförligare beskrivning av plan- och
anpassningsprocessen återfinns i bilaga 2.
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3
3.1

Miljökonsekvenser
Naturmiljö

3.1.1. Förutsättningar
Genomförda utredningar och inventeringar

Planområdet ingick i en översiktlig utredning om natur- och rekreationsvärden i Borgholm och
Köpingsvik (Ekologigruppen, 2011), vilken gjordes inför kommunens arbete med FÖP med
tillhörande MKB.
2015 undersöktes planområdets naturvärden i en naturvärdesinventering (Calluna, 2015a),
utförd enligt svensk standard (SIS, 2014). I samband med fältbesöken gjordes även fördjupade
inventeringar av fåglar och insekter, en översiktlig undersökning av fladdermöss, samt eftersök
och bedömning av förutsättningar för groddjur i området.
Våren 2016 gjordes en kompletterande inventering av långbensgroda med tillhörande
bedömning av artens spridningspotential i området (Ecocom, 2016b).
En förstudie om de arter i planområdet som kan omfattas av artskyddsförordningen gjordes i
samband med naturvärdesinventeringen, som underlag för vidare planarbete och samråd kring
artskyddsfrågor (Calluna, 2015b). 2016 gjordes sedan en fördjupad artskyddsutredning för de
skyddade arter som bedömts riskera att påverkas negativt av det dåvarande planförslaget
(Ecocom, 2016a).
Naturen i området, utpekade naturvärdesobjekt och förekommande naturvårdsarter

Naturmarken i planområdet är varierad och består av miljöer med bland annat buskmark och
ekskog, öppen grusmark, havsstrandäng, diken och småvatten.
Vid den översiktliga utredningen från 2011 pekades Solbergamarken ut som ett område med
högt naturvärde av kommunalt intresse på grund av att artrika gräsmarker är ovanliga miljöer i
dagens landskap (Ekologigruppen, 2011). De värdefulla strukturer och element som noterades i
området var värdefull kärlväxtflora samt ett rikt fågel- och insektsliv. För arter knutna till
gräsmarker noterades ett samband längs kusten och längs vägkanter.
I Callunas naturvärdesinventering (NVI) från 2015 bekräftades bilden av Solbergamarken som
ett område med stor biologisk mångfald (Calluna, 2015a). Sammanlagt identifierades tolv
naturvärdesobjekt (figur 3).
De fyra mest värdefulla objekten i naturvärdesinventeringen bedömdes ha höga naturvärden
(klass 2) och de består av: ett större område med tät buskmark i nordväst med artrik flora av
blommande buskar, ett rikt fågelliv och flera rödlistade eller ovanliga arter (objekt 1); en mindre
grusmark i väster med artrik flora, några rödlistade örter och flera rödlistade fjärilsarter (objekt
4); ett smalt avsnitt av havsstranden som uppfyller kriteriet för den hotade Natura 2000naturtypen Strandängar vid Östersjön, trots stark negativ påverkan från upphört bete (objekt 6);
samt i nordöstra delen av planområdet ett mindre lekvatten för långbensgroda, ett dike som
nära stranden utvidgar sig till en våtmark (objekt 7). Vid den kompletterande
groddjursinventering som utfördes året efter NVI:n hittades 22 romklumpar från långbensgroda
(samt rom från vanlig padda) i den sistnämnda våtmarken och i diket som avvattnar den ut i
havet (Ecocom, 2016b).
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Figur 3. Identifierade naturvärdesobjekt i planområdet, från Callunas naturvärdesinventering, Klass 2 – högt
naturvärde , Klass 3 – påtagligt naturvärde, Klass 4 – visst naturvärde. (Calluna, 2015a).

Fem naturvärdesobjekt pekades ut med påtagligt naturvärde (klass 3) och omfattar miljöer med
buskmark och ekskog samt diken och småvatten. I östra delen av planområdet finns en nu
igenvuxen gammal trädbärande betesmark som med tiden har blivit en flerskiktad ekskog
(objekt 2). Ekarna är cirka 100 år gamla och i buskskiktet finns bland annat en, slån, hagtorn och
lövsly. Objekt 3 i sydväst utgörs av en större, tät buskmark med artrik flora av blommande
buskar och en artrik fågelfauna. I nordväst finns ett öppet dike, som fungerar som dagvattendike
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(objekt 8). Vid NVI:n konstaterades det att diket utgör lekvatten för både större och mindre
vattensalamander samt hade grodyngel. Vid den kompletterande groddjursinventeringen året
efter återfanns rom från både långbensgroda och åkergroda i diket (Ecocom, 2016b). I östra
delen av planområdet finns ett öppet dike i f.d. betesmark som utgör lekvatten för groddjur
(objekt 11). Diket har sakta rinnande vatten, dock oftast bara några centimeter djupt, och
omfattas av biotopskydd. Objekt 12 utgörs av ett par delvis sammanhängande våtmarker i
gläntor i buskmarken i nordost. Småvattnet är lekvatten för åkergroda, men har låg kvalitet och
var torrlagt på sommaren vid inventeringen.
Ytterligare tre områden hittades med diken och småvatten som bedömdes ha visst naturvärde
(klass 4). Objekt 5 är av ett troligen permanent småvatten omgivet av skog och utgör ett
potentiellt lekvatten för groddjur. Objekten 9 och 10 utgörs av öppna diken med näringsrika
förhållanden, det senare med rinnande vatten men oftast bara några centimeter djupt. I mitten
av planområdet finns dessutom en lång stenmur som är helt överväxt och knappt synlig. I
sydöstra delen av planen består marken till största delen av planterad tallskog och buskmark
utan naturvärdesklass. I områdets östra del står dock en skogsalm (Wertwein-Haavikko,
muntligen 20180627). Skogsalmen är en akut hotad (CR) art. (Artdatabanken, 2018)
Solbergamarken har ett rikt fågelliv. Vid naturvärdesinventeringen noterades hela 53 arter, av
vilka häckningskriterier av varierande styrka noterades för nästan 40 arter (det verkliga antalet
häckande arter inom planområdet är förmodligen större). Flera rödlistade, ovanliga, skyddade
eller på annat sätt intressanta arter noterades, bland annat törnskata, kärrsångare, gulsparv,
hämpling, ängspiplärka och stenskvätta.
Insektsinventeringen som gjordes i området var översiktlig, men av resultatet kunde slutsatsen
dras att insektsfaunan i området är mycket värdefull (Calluna, 2015a). Bland de mer intressanta
fynden fanns flera rödlistade eller på annat sätt ovanliga arter, exempelvis mindre blåvinge,
violettkantad guldvinge, ängsnätfjäril, snäckmurarbi, klöversidenbi, mosshumla,
smalkilblomfluga och rödbukig blombock.
Fem groddjursarter noterades vid naturvärdesinventeringen; större vattensalamander, mindre
vattensalamander, åkergroda, långbensgroda och vanlig padda. Alla arterna är fridlysta och
några av dem upptagna i art- och habitatdirektivet. Planområdet är intressant för groddjur. Ett
av lekvattnen identifierades som ett mycket bra lekvatten för långbensgroda och i området finns
ytterligare vattenmiljöer som med rätt åtgärder skulle kunna få en viktig funktion för bland
annat större vattensalamander.
Kärlväxtfloran i området är värdefull, det förekommer några rödlistade arter och framför allt
finns en stor artrikedom av blommande buskar. Buskarna har en lång sammanlagd blomningstid
och ger föda och livsmiljöer för en mångfald av arter, de ger helt enkelt goda förutsättningar för
en art- och individrik insektsfauna. En rik tillgång på insekter är i sin tur värdefull för
exempelvis småfåglar.
Vid den översiktliga inventeringen av fladdermöss i området visade det sig att de två arterna
trollpipistrell och dvärgpipistrell har rört sig i området. Båda arterna är fridlysta och
trollpipistrell är dessutom upptagen i art- och habitatdirektivet.
Tidiga inventeringar inom planområdet identifierade 28 så kallade naturvårdsarter. I
naturvårdsarter ingår bl.a. arter skyddade enligt Artskyddsförordningen bilaga 1 och bilaga 2,
rödlistade arter och arter som t.ex. visar en negativ populationstrend (SS 199000:2014). I den
fördjupade artskyddsutredningen som gjordes 2016 (Ecocom, 2016a) togs följande 12 arter upp
för bedömning av dåvarande planförslags eventuella påverkan på artens bevarandestatus:
•
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Ängspiplärka (NT nära hotad) – en fågelart som är knuten till fuktiga gräsmarker och
häckar i miljöer där träd och buskar står glest eller saknas. Ängspiplärkan har på
nationell nivå minskat kraftigt under 1900-talet och arten är idag rödlistad, men är inte
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upptagen i fågeldirektivets bilaga 1. Arten har en relativt stark population på Öland.
Artens minskning beror till stor del på igenväxning, uppodling, dränering och utdikning
av jordbruksmarker. Inom planområdet förekommer lämpliga miljöer för arten vid
strandängarna närmast vattnet, och där har arten också observerats (Calluna, 2015a).
•

Törnskata (bilaga 1 artskyddsförordningen) – en fågelart som häckar i skogsbryn och
öppna buskmarker, den behöver täta buskage för häckning och jakt på mat, men en stor
variation av olika miljöer inom en liten yta är positivt. Törnskatan är upptagen i
fågeldirektivets bilaga 1, men klassas som livskraftig på den svenska rödlistan eftersom
arten under de senaste tio åren har uppvisat en stabil population i Sverige. På Öland är
arten allmänt förekommande. Törnskata har observerats i planområdet med fem revir
(Calluna, 2015a) och Solbergamarken bedöms utgöra en mycket värdefull mark för
arten.

•

Gulsparv (rödlistad VU) – en fågelart som häckar i öppna miljöer med inslag av träd och
buskar. Den svenska populationen har halverats sedan början av 1980-talet och arten
bedöms numera som sårbar (VU) på den svenska rödlistan, men den finns inte upptagen
i Fågeldirektivets bilaga 1. Arten är dock förhållandevis vanlig i det öländska landskapet.
Gulsparv har observerats i planområdet med fem revir (Calluna, 2015a).

•

Långbensgroda (bilaga 1 artskyddsförordningen, rödlistad VU) – en groddjursart som
leker i små, fiskfria vatten, oftast i eller i anslutning till lövskog. Flera olika småvatten i
artens område är positivt, då reproduktionen kanske lyckas bäst i de grundaste vattnen
under normala år och i djupare vatten under torrare år, när övriga vatten torkat ut för
tidigt. Långbensgrodan behöver lövskog med inslag av fuktiga gräsmarker,
naturbetesmarker och sumpskog för övervintring och födosök. På sommaren rör sig
arten över stora avstånd inom skogsområden. Arten är upptagen i bilaga 1
artskyddsförordningen samt som sårbar (VU) på den svenska rödlistan, antalet lokaler i
landet är få och populationen minskar. Öland är det landskap som har flest kända lokaler
för arten. Inom planområdet förekommer lämpliga miljöer för arten på ett flertal ställen
och romklumpar påträffades i några av småvattnen vid inventeringar 2015 och 2016.

•

Större vattensalamander (bilaga 1 artskyddsförordningen) – en groddjursart som till
största del är landlevande förutom under lekperioden och närmaste tiden därefter
(april-juli). Arten återfinns i så kallade småvattenslandskap där landskapet utgörs av en
blandning av i lövrika skogar med inslag av död ved eller block i markskiktet, ängs- och
hagmarker samt småvatten utan förekomst av fisk och kräftor. Arten återvänder
vanligtvis till samma lekvatten år efter år och under den landlevande perioden håller de
sig vanligtvis i dess närhet (50-200 meter från lekvattnet). Större vattensalamander
spenderar ofta dagarna nergrävda under jord medan natten används till födosök.
Lämpliga lekvatten för reproduktion utgörs av permanenta vattensamlingar såsom
naturliga kärr och skogstjärnar, grusgropar, lertäkter, och dammar. Arten är ganska
snäva i sina val av lekplatser och viktiga faktorer är storlek, djup, temperatur,
vattenkemi och solexponering. I Sverige bedöms arten fortfarande som livskraftig (LC) i
den svenska rödlistan (2015) även om en nedåtgående trend har setts i Europa.
Minskningen beror till stor del av antalet lokalområden, habitat samt reproduktiva
individer. Inom planområdet noterades vid inventering år 2015 och 2016 förekomst vid
två lokaler vid planområdets nordvästra del samt strax utanför planområdet.

•

Mindre vattensalamander (bilaga 2 artskyddsförordningen) – en groddjursart som likt
större vattensalamander är till största del vattenlevande förutom under lekperioden
(april-juni). Artens lekvatten kan variera från år till år eller vara permanenta, dock ska
vattnet vara fiskfritt. Lämpliga livsmiljöer för arten är både skogs-, och jordbruksmark
samt trädgårdar. Arten är nattaktiv medan den under dagen gärna söker skydd under
block, stenar, stockar eller andra fuktiga miljöer. Arten är enligt den svenska rödlistan
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(2015) klassificerad som livskraftig (LC) och artens bevarande status bedöms vara
gynnsam både på lokal, regional och nationell nivå. I Solbergamarken noterades
förekomst vid två lokaler (samma som större vattensalamander) inom och i anslutning
till planområdet vid inventering 2015 och 2016.
•

Åkergroda (bilaga 1 artskyddsförordningen) – en groddjursart som förekommer i en
rad olika landmiljöer, men föredrar en något fuktig miljö såsom kärr och våta
skogsmarker eller fuktiga ängsmarker. Leken utförs föredragsvis i småvatten utan
förekomst av fisk. Arten är enligt den svenska rödlistan klassificerad som livskraftig (LC)
och i nuläget finns inga identifierade hot mot åkergrodan. På kontinenten har en
nedåtgående trend identifierats men inte i Sverige. Flertalet fynd av åkergroda har
noterats i planområdets norra del under inventeringar 2016 och 2016.

•

Vanlig padda (bilaga 2 artskyddsförordningen) – en groddjursart som förekommer i en
rad olika livsmiljöer där miljön är rik på omkullfallna träd, stenmurar, lövhögar eller
fuktiga gömställen. Lämpliga lekvatten utgörs av allt från strömmande vatten till tjärnar,
myrgölar och sjöar. Arten är klassad som livskraftig (LC) på den svenska rödlistan
(2015) och dess bevarandestatus bedöms därmed som gynnsam på lokal, regional och
nationell nivå. I Solbergamarken har flertalet lekplatser för vanlig padda observerats i
och i anslutning till planområdet vid inventeringar 2015 och 2016.

•

Trollpipistrell (bilaga 1 artskyddsförordningen) – en fladdermusart som gärna vistas i
gläntor i närhet av kust eller insektsrika sjöar. Artens trivs i både urban miljö och i
skogsmiljö och dess yngelkolonier kan förekomma i allt från trädhåligheter och holkar
till lador och boningshus. Trollpipstrellen flyttar söderut under hösten, men det finns
även indikationer som tyder på att en del individer övervintrar på Öland eller Gotland.
Arten har ökat kraftigt i Sverige under de senaste decennierna och klassas som
livskraftig (LC) i den svenska rödlistan (2015). Under en fladdermusinventering i
Solbergamarken 2015 kunde inga kolonier eller äldre träd till boplatser identifieras, men
inspelade läten från autoboxar visade på förekomst av trollpipstrell.

•

Dvärgpipistrell (bilaga 1 artskyddsförordningen) – en fladdermusart som förekommer i
en rad miljöer såsom olika typer av skogsmiljöer, jordbruksmark, trädgårdar och parker
samt i mer urbana miljöer. Arten har en ökande population och bedöms som livskraftig
(LC) i den svenska rödlistan (2015) samt har en gynnsam bevarandestatus. Vid
fladdermusinventering år 2015 indikerade inspelade läten av dvärgpipistrell på
förekomst. Dock noterades inga kolonier eller äldre träd som kunde utgöra lämpliga
boplatser.

•

Sankt Pers nycklar (bilaga 2 artskyddsförordningen) – en orkidéart som föredrar
öppen kalkhaltig mark och som blommar under maj-juni. Arten återfinns i flera miljöer
såsom naturbetesmarker, hällmarker, lövlundar och ädellövskog och på alvarsmarker
samt fuktängar. Enligt den svenska rödlistan (2015) klassas Sankt Pers nycklar som
livskraftig (LC) och arten förekommer särskilt rikligt på Öland och Gotland i och med de
kalkhaltiga jordarna. Ett par exemplar av arten noterades under en inventering av
Solberga marken 2015.

•

Tvåblad (bilaga 2 artskyddsförordningen) – en orkidéart som återfinns i både
skogsmark och öppen mark såsom löv- och fuktängar, örtrika granskogar samt diken och
vägkanter. Arten föredrar frisk-fuktiga och kalk- och mullrika jordar. I den svenska
rödlistan (2015) klassas arten som livskraftig (LC) och på Öland och Gotland
förekommer arten rikligt i och med de kalkrika jordarna. Inom planområdet noterades
vid inventering av Solbergamarken 2015 ett par exemplar av arten.
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3.1.2. Påverkan och effekt
Bebyggelsen

Huvudalternativet innebär att naturmark i den södra delen av planområdet, med bland annat
ekskog, tät buskmark och grusmark, ersätts med bostadsbebyggelse. I planen påverkas
naturmark med påtagligt naturvärde (klass 3), motsvarande uppskattningsvis 3 hektar och
naturmark med högt naturvärde (klass 2) i uppskattningsvis 1 ha. Marken omvandlas främst till
tomter för bostäder. I detaljplanens sydvästra hörn påverkas ett område med tätt buskskikt som
troligen är igenväxningsmark efter upphört bete (objekt 3 figur 3) och i planens sydöstra hörn
tas viss naturmark med påtagligt naturvärde (klass 3) i anspråk (objekt 2 figur 3). I samma
område med ny bebyggelse (sydöstra delen av planen) påverkas ett öppet dike med rinnande
vatten (objekt 10 figur 3). Även trädbevuxen mark som inte har naturvärdesklassats tas i
anspråk i planens sydöstra del. En skogsalm i området tas ner vilket riskerar att ge negativa
effekter på arten (akut hotad) om det är en livskraftig individ som är resistent mot almsjukan.
Bebyggelsen i söder kan komma att utgöra en barriär mellan värdefulla områden med lekvatten
och livsmiljöer för groddjur söderut och försvåra kontakt med andra metapopulationer av
samma art. Effekten blir att de får svårt att sprida sig och bevara en livskraftig population.
Naturmark

Arealen av N2000 naturtypen Strandäng vid Östersjön påverkas inte av detaljplanen (objekt 6
figur 3), men om marken inte hävdas kommer dock naturvärdet att minska med åren. Ingen
hävd är nämnd i planbeskrivningen.
En artrik grusmark med rödlistade arter (bland annat fjärilar) kommer att tas i anspråk för
parkeringsplats (objekt 4 i NVI, figur 3). Anläggande av parkeringsplatsen innebär minskad
areal med lämpliga substrat för rödlistade växter och rödlistade fjärilar.
Ett större område med tät buskmark med artrik flora och ett rikt fågelliv med rödlistade arter
planeras som naturmark och våtmark (objekt 1 figur 3). Lekområde för långbensgroda planeras
som naturmark och våtmark i planen (objekt 7 figur 3). De öppna diken som finns i området
påverkas marginellt av ett genomförande av planen. Förslaget till dagvattenhantering innebär
att fler våtmarker anläggs, det framgår dock inte av plankartan hur stora de ska bli till ytan eller
var dessa ska lokaliseras annat än att det bli på naturmark norr om bebyggelsen.
Inga nya gång- och cykelvägar kommer att anläggas i området enligt planen, men tankarna om
att anlägga parkmiljö i norra delen skulle kunna innebära grusade gångar och iordningställda
ytor för information till exempel. Mark inom naturmarken har avsatts för dammar och
våtmarker, dammarnas syfte är att gynna de ekologiska värdena, främst långbensgroda.
Ytterligare dammar och våtmarker i områden kan ha positiva effekter på groddjur, men
lokaliseringen påverkar befintliga lekvatten för långbensgroda. Anläggande av dammar och
våtmarker säkras med planbestämmelser likaså att inga bostadshus får anläggas innan
dagvattenhantering är anlagd. Effekterna på områdets naturmiljö vid anläggande av ytterligare
parkmiljö med stigar, utsiktstorn mm är dock svårbedömt i detta skede då endast
illustrationsskiss finns. De öppna diken med visst naturvärde (klass 4) kommer inte påverkas av
planen förutom ett dike i sydost. Ett nytt dike (svackdike) anläggs dock i samma område vid
exploatering.
I den fördjupade artskyddsutredningen görs följande bedömningar angående effekter på arter
som skyddas i artskyddsförordningen (Ecocom, 2016a):
•
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Ängspiplärka –I artskyddsutredningen bedöms att ängspiplärkan fortsatt kan häcka i
området ifall strandängen lämnas orörd och sönderkörning undviks, inga vägar anläggs
där, marken hålls måttligt hävdad och anläggningsarbeten i närheten undviks under
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perioden april-augusti. Planförslaget bedöms då inte påverka ängspiplärkans
bevarandestatus på lokal, regional eller nationell nivå.
•

Törnskata – Planförslaget innebär att lämpliga miljöer för födosök och häckning
försvinner, samt att störning kan uppstå till följd av ökad mänsklig aktivitet. Det finns
risk att antalet revir för törnskata minskar om den planerade exploateringen genomförs.
Artskyddsutredningen bedömer att törnskatan fortsatt kan häcka i området, dock
sannolikt med något eller några färre revir, ifall kvarvarande buskmark och buskrika
kantzoner i området behålls, området hålls hävdat och anläggningsarbeten i området
undviks under perioden april-augusti. Planförslaget bedöms då inte påverka artens
bevarandestatus på lokal, regional eller nationell nivå.

•

Gulsparv – Planförslaget innebär att värdefulla miljöer för arten försvinner. Det finns
risk att antalet revir för gulsparv minskar om den planerade exploateringen genomförs.
Gulsparven bedöms dock kunna fortsätta att häcka i området, men sannolikt med något
eller några färre revir, ifall kvarvarande buskmark och buskar och träd utmed diken och
vägar i området behålls, anläggning av gångvägar och stigar genom buskmarker undviks
och anläggningsarbeten i området undviks under perioden april-augusti. Planförslaget
bedöms då inte påverka artens bevarandestatus på lokal, regional eller nationell nivå.

•

Långbensgroda – Fynden av långbensgroda är inte gjorda där bebyggelsen ska
uppföras, men föreslagna dammar ligger så att de påverkar befintliga lekvatten. Det
finns risk att lekvatten försvinner och att individer dör i samband med anläggningsarbeten. Långbensgrodans lokala förutsättningar kan förbättras genom de planerade
dammarna i den norra delen (antalet tillgängliga lekvatten ökar) och om förslaget till
naturpark med våtmarker realiseras. För att förändringar skall bli positiva måste dock
skogsområden sparas i närheten av dammarna. Dock inte för nära då vattnet bör vara
solexponerat. En exploatering enligt planförslaget kan dock innebära en indirekt
påverkan genom ytterligare isolering och fragmentering av området. Ecocom gör
bedömningen att under förutsättning att de i den fördjupade artskyddsutredningens
föreslagna skyddsåtgärderna genomförs så kommer ett genomförande av planen inte
innebära någon negativ påverkan på långbensgrodans bevarandestatus på lokal, regional
eller nationell nivå.
Större vattensalamander – Under 2015 års inventering påträffades ett flertal lekande
individer av större vattensalamander i ett grävt dagvattendike i den nordvästra delen av
planområdet. Anläggandet av dammarna kan komma att påverka lekvattnet på samma
sätt som för långbensgrodan. Habitat för större vattensalamander finns i
våtmarksområdet i nordost. En exploatering enligt planförslaget kan innebära en
indirekt påverkan genom ytterligare isolering och fragmentering av området. Ecocom
gör bedömningen att om de i den fördjupade artskyddsutredningens föreslagna
skyddsåtgärderna vidtas görs bedömningen att exploateringen inte kommer att påverka
bevarandestatusen för större vattensalamander på lokal, regional eller nationell nivå.

•

•

•
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Mindre vattensalamander - Vid 2015 år inventering noterades mindre
vattensalamander vid samma två lokaler inom och i anslutning till planområdet som
större vattensalamander. Liksom för större vattensalamander och långbensgroda
riskerar lekvatten i dagvattendiket att försvinna i en realisering av detaljplaneförslaget.
De skyddsåtgärder som föreslås i den fördjupade artskyddsutredningen för
långbensgroda och större vattensalamander har dock även en gynnande effekt på
mindre vattensalamander. Med föreslagna skyddsåtgärder bedömer Ecocom att den
planerade detaljplanen inte kommer att innebära någon negativ påverkan på mindre
vattensalamanders gynnsamma bevarandestatus på lokal, regional eller nationell nivå.
Åkergroda - Identifierade lekvatten inom planområdet riskerar att påverkas vid en
realisering av detaljplaneförslaget. För bedömning av påverkan och tillämpliga
skyddsåtgärder se föregående avsnitt angående långbensgroda och större

Miljökonsekvensbeskrivning / Detaljplan Solbergamarken - granskningsversion

vattensalamander. Detaljplaneförslagets påverkan på närliggande landhabitat för
åkergrodan bedöms bli liten då åkergrodan inte är lika selektiv som ovanstående
groddjur. I omgivningarna förekommer ett flertal ytor och områden med lämpliga
miljöer och landhabitat. Med iakttagna skyddsåtgärder gör Ecocom bedömningen att
planerad detaljplan inte innebär någon risk för påverkan på åkergrodans
bevarandestatus på lokal, regional eller nationell nivå.
•

Vanlig padda – Risken för minskning av landhabitat för vanlig padda till följd av
planförslaget bedöms som marginell. Vanlig padda är liksom mindre vattensalamander
och åkergroda allmänna arter med mindre specifika krav på sin livsmiljö. I
omgivningarna förekommer allmänt med miljöer lämpliga för artens landvistelse.
Bedömningen görs att om ovan nämnda skyddsåtgärder genomförs kommer
detaljplaneförslaget inte att innebära ett försvårande av upprätthållandet av gynnsam
bevarandestatus för vanlig padda.

•

Trollpipistrell och Dvärgpipistrell – Den naturmiljö som försvinner vid
exploateringen bedöms inte vara högprioriterade områden för pipistrellerna, och
exploateringen kommer inte heller att medföra ökad isolering. Det är inte troligt att
några kolonier finns på platsen idag, och några speciella hänsyn i samband med
exploateringen är inte motiverad. Den påverkan som en exploatering vid
Solbergamarken kan ha på trollpipistrell bedöms som försumbar. Den potentiella
negativa effekten som kan uppstå är om området som helhet dräneras och blir torrare.
Genom anläggningen av dammarna kan insektsproduktionen öka vilket kan ha en positiv
effekt och möjligen kompensera för övrig dränering. Ecocom bedömer att planförslaget
inte innebär någon risk för påverkan på troll- och dvärgpipistrells bevarandestatus på
lokal, regional eller nationell nivå.

•

Sankt Pers nycklar, Tvåblad – Inom planområdet och närmaste omgivningar är
förhållandena och förutsättningarna för Tvåblad desamma som för Sankt Pers nycklar då
området är förhållandevis igenväxt och jordarna inte så kalkrika. Området saknar redan
i nuläget lämpliga habitat och arten förekommer endast med ett par exemplar i en
mycket begränsad del av planområdet. Ecocom bedömer att de planförslaget inte
innebär någon risk för påverkan på arternas bevarandestatus på lokal, nationell eller
biogeografisk nivå.

3.1.3.

Påverkan av dagvattenhantering och dränering

Om föreslagen dagvattenhantering genomförs kommer en dagvattendamm anläggas strax norr
om tänkt bebyggelse. Dagvattenutredningen föreslår inom objekt 1 (klass 2, högt naturvärde) i
figur 3 ovan, som är en artrik buskmark med lång sammanlagd blomningstid samt rikt insektsoch fågelliv. Påverkan riskerar då bli att dessa naturvärden minskar och ändrar karaktär då en
damm tillförs området. Det framgår inte av plankartan hur stor den blir till ytan eller var den ska
lokaliseras mer exakt, men det är troligt att den inte påverkar områden där grod- och kräldjur
har påträffats vid inventeringarna. Det är inte tänkt att dagvattendammen ska utgöra nytt
lekvatten eller habitat, dessa anläggs i de planerade dammarna längst norrut.
För att kunna uppföra byggnader i södra delen av planområdet krävs dränering. Flödet av
grundvatten från berggrunden är inte större än att grundläggning av byggnader kan göras, men
markdränering bör anläggas så att grundvattenytan inte stiger väsentligt över nuvarande
markyta. (Structor, 2017a)
3.1.4.

Konsekvenser av huvudalternativet

De naturmiljöer som påverkas är främst av klass 2, högt värde (1 ha igenväxande buskmark och
örtrik grusmark) och klass 3, påtagligt värde (3 ha artrik buskmark och 100 årig ekskog), inget
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område är av klass 1, högsta värde. Miljöerna som påverkas är relativt vanliga på Öland. Ett
flertal skyddsåtgärder finns framtagna.
Under förutsättning att skyddsåtgärder genomförs kan effekterna på ekologisk funktion och
artmångfald mildras, effekterna bedöms då som måttliga. Konsekvenserna bedöms bli måttliga
på naturmiljöerna.
Flera av arterna som finns inom detaljplaneområdet är skyddade och rödlistade på nationella
grunder och tilldelas således nationellt värde. Effekterna på arternas bevarandestatus är i
artskyddsutredningen bedömd utifrån att ett antal skyddsåtgärder vidtas, dessa är ännu inte
säkerställda genom avtal med exploatörer eller säkerställda i plan. Om skyddsåtgärderna vidtas
bedömdes i utredningen att inga av arternas bevarandestatus riskeras varken lokalt, regional
eller nationellt och konsekvenserna för arterna bedöms då bli måttliga.
3.1.5.

Konsekvenser av nollalternativet

I nollalternativet sker ingen planerad exploatering. Naturmiljöerna bevaras, men riskerar på
lång sikt att försämras om spontana förändringar görs i form av röjning samt att marken inte
hävdas eller på annat sätt sköts för att naturvärdena ska bevaras. Strandängen riskerar
igenväxning liksom fortsatt förbuskning i skog och förtätning i buskmark. Arealen av
natura2000 naturtypen Strandängar vid Östersjön minskar då. På kort sikt kan det gynna
fågellivet tex gulsparv och törnskata. Ängspiplärkan kan dock på sikt förväntas minska om
igenväxningen fortsätter och arealen öppen mark minskar. Konsekvenserna av nollalternativet
bedöms som små till måttliga för naturmiljön och arterna i området. Nollalternativet förutspås
gynna groddjuren i området vilket bedöms ge små positiva konsekvenser.
3.1.6.

Skadebegränsande åtgärder

I samband med planläggandet av området finns åtgärder som kan genomföras för att återskapa
eller höja naturvärdena i området. En av de viktigaste åtgärderna är att noggrant planera
genomförandet av planen. För att säkra att planen inte strider mot artskyddsbestämmelserna
bör anläggande av dagvattendammar och dammar, för att säkra livsmiljöerna för groddjuren,
föregå anläggande av bebyggelse. Dike där grod- och kräldjur återfinns idag får inte läggas igen,
vilket inte bedöms ske vid ett genomförande av planen. Ett dike i sydost kommer att läggas igen
och ersättas av nytt svackdike. Diket är dock en del av potentiellt spridningsområdet (område
”t” i utredning långbensgroda) och kan ha betydelse ur det perspektivet. Inga groddjur är dock
påträffade i diket vid utredningstillfällena.
Det är viktigt att planera så att påverkan på övriga naturvärden minimeras. Flera
skyddsåtgärder har också identifierats i de olika artskyddsutredningarna (till exempel Ecocom
2016a och Ecocom 2016b).
Nedan följer ett antal förslag på åtgärder:
•

Säkerställa att dränering som krävs vid uppförande av bebyggelsen (Structor, 2017a)
inte ger negativ påverkan på norra delen av planområdet.

•

Det bör säkerställas att det kommer att finnas lövskogar i närheten av långbensgrodans
och större vattensalamanderns leklokaler för att de långsiktigt ska överleva i området.

•

De dammar som anläggs bör ha olika beskaffenhet för groddjurens skull. Förslagsvis har
de olika djup så att lekande groddjur alltid har tillgång till vatten, grunt för kalla somrar
(som på grund av lågt vatten kan generera varmare vatten) och djupare dammar för
torra somrar. Viktigt att anpassa strandzonerna i dammarna för groddjuren.

•

Åtgärder som främjar långbensgroda, exempelvis möjliggöra utbytet med
långbensgrodor i närliggande områden genom gröna korridorer.
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•

Anläggningsarbeten i diken och vatten ska inte utföras under perioden februari-oktober
vilket utgör lek- och larvperiod för flera grodarter.

•

Undvika att inom den nya planerade bebyggelsen bygga ogenomsläppliga strukturer, till
exempel plank, för att minimera barriäreffekten för groddjurens spridning söderut från
planområdet.

•

Skapa öppna ytor längs stigarna och restaurera öppna ytor med tät grässvål till blomrika
ängsmarker.

•

Slåtter av öppna ytor i den nordöstra delen av planområdet samt mellan buskmarken
och stranden längre åt väster.

•

Säkra att befintliga lekvatten för långbensgroda har bibehållen eller förbättrad funktion
genom restaurerande åtgärder

•

Se över hur dagvatten från bostadsytor tas om hand, så att inte samtliga småvatten i
området påverkas av de föroreningar som följer med dagvatten, exempelvis från bilar
som eventuellt tvättas på gatan etcetera.

•

Se över möjligheterna att spara skogsalmen i sydöstra delen av planområdet.

•

Påverkan på naturmiljön, till exempel fågellivet, vid anläggande av parkmiljö bör utredas
närmare och hänsyn tas i detaljutformningen.
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3.2

Friluftsliv och rekreation

3.2.1. Förutsättningar
Underlag för bedömning av konsekvenser för friluftsliv och rekreation utgörs främst av en
inventering gjord 2011 inom ramen för den fördjupade översiktsplanen samt
grönstrukturplanen för området Borgholm-Köpingsvik (Ekologigruppen, 2011). I inventeringen
av rekreationsvärden används en metod som beskriver rekreativ struktur utifrån parametrarna
nåbarhet, fysisk tillgänglighet, upplevd tillgänglighet och orienterbarhet. Vidare identifieras
rekreativa funktioner och aktiviteter i området samt parkvärden. Påverkan på riksintresse och
strandskydd kopplat till friluftslivets värden bedöms i kapitel 3.
Det finns värden för friluftsliv och rekreation i området Solbergamarken. Området kan nås
genom mindre trafikerade lokalgator och kan även nås österifrån via en grusväg som går utmed
kusten. Området genomkorsas av ett antal grusvägar som fungerar såväl som promenadslingor
som cykelstråk. Vandringsleden ”Borgholm-Köpingsvik” markeras i området och västerut
fortsätter en mindre stig utmed vattnet.
I områdets norra del finns en småbåtshamn och badplats för närboende och området har
markerats som privat område med skyltar från Solberga hamnförening. I anslutning till hamnen
finns även trädgårdsmöbler utplacerade av närboende vilket ger ett privat intryck. Öster om
strandskogen finns ännu en badplats med halvprivat karaktär. I sydväst finns en tennisbana,
också den med halvprivat karaktär.
Solbergamarken upplevs delvis privat eller halvprivat. Det upplevs dock tillräckligt offentligt för
att allmänhet ska använda grusvägen för att ta sig genom området. Orienterbarheten i området
begränsas av de snårigare skogs- och buskpartierna som gör det svårt att få en överblick över
området. Området är en del av ett större grönstråk som skulle kunna karaktäriseras som
parkvärdet ”det rymliga”, dock är det avgränsade området inte tillräckligt stort för att enskilt
uppnå denna karaktär.
Området bedömdes år 2011 ha god nåbarhet, god fysisk tillgänglighet och god orienterbarhet
även om det försvåras enligt ovan av skogs- och buskpartier. Den upplevda tillgängligheten är
offentlig, men även halvprivat och privat. Rekreativa funktioner och aktiviteter i området är bad,
naturlig blomprakt, bollspel (tennis), båtliv och promenader medan parkvärden som tillskrivs
området är det vilda, artrikedom samt till viss del det rymliga. (Ekologigruppen, 2011)
I miljökonsekvensbeskrivningen för den fördjupade översiktsplanen anges att den anlagda
strandpromenaden mellan Borgholm i söder och Köpingsvik i norr är viktig för friluftsliv och
rekreation i kommunen. De passager som på sträckan hindrar, försvårar eller upplevs som mer
eller mindre privata av allmänheten bör göras tillgängliga. Solbergamarken anges vara ett
sådant område som kan förbättras med hänsyn på tillgänglighet.
3.2.2. Påverkan och effekt
Då fler boende tillkommer i området är det rimligt att anta att fler personer kommer att vistas i
området i rekreationssyfte, både till vardags och vid ledigheter. Området som bebyggs har
beskrivits som snårigt och inte så inbjudande att besöka, medan gång- och cykelstråk i området
används flitigt både av närboende och av de som passerar igenom området. Den nya
bebyggelsen bedöms inte ge betydande påverkan på möjligheterna till rekreation och friluftsliv,
däremot kan effekterna av ett ökat antal boende bli att fler utnyttjar gång- och cykelstråken.
Effekten kan även bli att området närmast vattnet, hamnen och den lilla badplatsen, utnyttjas i
högre grad av fler personer då hamnområdet inte är privat.
Om en våtmarkspark och dammar anläggs kan området bli mer attraktivt för både närboende
och mer långväga besökare. Parkmiljön kan bli ett besöksmål längs den strandpromenad som
går mellan Borgholm och Köpingsvik. Om parkmiljön utformas med ett tillgänglighetsperspektiv
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kan området bli mer attraktivt för rekreation och friluftsliv för flera olika grupper i samhället.
Fler parkvärden, till exempel lekvänlighet, prydnadsvärde och artrikedom, kan tillföras.
Effekterna av det kan, liksom fler närboende, bli ett ökat tryck på stigar och andra ytor lämpliga
för vistelse.
Planbeskrivningen anger även att planer på att anlägga mer parklik miljö vid våtmarkerna finns.
Den parklika miljön är dock inget som säkerställs i planen. Strandskyddet återinträder i hela
planområdet vilket stärker det allemansrättsliga skyddet och områdets tillgänglighet för
allmänheten. Effekten av ett genomförande av planen bedöms på lång sikt kunna bli positiv även
om området utvecklas på annat sätt.
3.2.3. Konsekvensbedömning av huvudalternativet
Huvudalternativet bedöms ur ett allmänt perspektiv, och utifrån nuvarande kunskap om
planerna på att skapa en parkmiljö runt våtmarkerna, kunna ge smått positiva konsekvenser för
rekreation och friluftsliv i området. Hur stora de positiva konsekvenserna blir beror dock på hur
parkmiljön utformas och vilket syfte den tillskrivs. Smått negativa konsekvenser kan uppstå om
hamn och området närmast stranden utvecklas till att bli av än mer privat karaktär om inte
åtgärder för tillgänglighet genomförs.
3.2.4. Konsekvensbedömning av nollalternativet
I nollalternativet bedöms det i huvudsak inte bli några konsekvenser. Området används främst
av närboende och passeras av de som rör sig på strandpromenaden mellan BorgholmKöpingsvik. Smått negativa konsekvenser kan uppstå då hamn och området närmast stranden
kan utvecklas till att bli av än mer privat karaktär.
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3.3

Landskapsbild

3.3.1. Förutsättningar
”Landskap är ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet
av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer.” (Europeiska
landskapskonventionen, ratificerad av Sverige 2011)
Hela området vid Solbergamarken sluttar norrut mot havet. Vid den befintliga bebyggelsen
söder om planområdet har markytan en höjdnivå på cirka +3 meter över havsytan.
Huvudalternativet gör gällande att lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse är 2,8 meter
över nollplanet.
Delar av den befintliga bebyggelsen har utsikt ut mot Kalmarsund, andra delar har naturmiljöer
som förlängning av sina tomter. Från Kalmarsund sett utgör Solbergamarken en lucka med
buskmark i ett område som i övrig är relativt tätt bebyggt med hus, campingplatser, badplatser
med mera.
Landskapsbilden vid Solbergamarken bedöms ha ett måttligt värde då det har visuella kvaliteter
med tydlig karaktär och struktur som är typiska/representativa för regionen. De rumsliga,
ekologiska, funktionella eller historiska sammanhangen kan delvis utläsas. Området bedöms
vara måttligt känsligt för att karaktären förändras genom att nya element förs in.
3.3.2. Påverkan och effekt
Huvudalternativets påverkan på landskapsbilden kan endast uppskattas översiktligt då ingen
djupare analys av förändrad landskapsbild tagits fram.
Generellt bedöms ny bebyggelse i planområdet förändra utsikten över Kalmarsund för boende i
området. Höjden på husen inom planområdet hålls därför nere, för att göra påverkan mindre.
Tillåten byggnadsarea är sammanlagt 210 kvm fördelat på boningshus och
komplementbyggnader. För samtliga nya bostäder anges en maximal nockhöjd på fem meter i
planen, vilket endast möjliggör hus med en våning.
Ett genomförande av planen gör gällande att marknivån i hela eller delar av ytan för bostäder
ska höjas till +2,8 meter för att inte riskera att effekter av ett förändrat klimat ger konsekvenser
för den nya bebyggelsen. Detta innebär att hela bebyggelseområdet behöver fyllas ut, och
kommer att byggas på förhöjd mark. I figur 5 och 6 illustreras ny bebyggelse enligt
huvudalternativet i anslutning till befintlig bebyggelse.
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Figur 4: Illustration över planområdet sett söderifrån med vita hus som befintlig bebyggelse och vita hus med
tegelfärgat tak som tillkommande bebyggelse i huvudalternativet. (Borgholms kommun, 2018)

Figur 5: Illustration över planområdet sett norrifrån med vita hus som befintlig bebyggelse och vita hus med
tegelfärgat tak som tillkommande bebyggelse i huvudalternativet. (Borgholms kommun, 2018)
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3.3.3. Konsekvensbedömning av huvudalternativet
Förtätning av bostadsområden och utbyggnad på naturmark ger i princip alltid en förändrad
landskapsbild. Huvudalternativet står i kontrast med en del av omgivande landskap och
påverkar delvis skala, orienterbarhet, invanda stråk, avgränsningar, landmärken och utblickar.
Värdet bedöms främst vara lokalt då det är de närboende som får ändrad utsikt och
landskapsbild. Från Kalmarsund bedöms landskapet fortfarande upplevas som buskmark med
hus i fonden och hamn i förgrunden, dock med möjlighet till större hus än de fritidshus som nu
dominerar området. Effekten bedöms bli måttlig och konsekvenserna för landskapsbilden vid ett
genomförande av huvudalternativet bedöms därför bli smått negativ.
3.3.4. Konsekvensbedömning av nollalternativet
Med nollalternativet bedöms landskapsbilden i området inte påverkas.
3.3.5. Förslag till skadebegränsande åtgärder
Förslag till anpassningar i planen som kan minska de negativa konsekvenserna på
landskapsbilden:
•
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4

Avstämning riksintressen och övriga skydd

4.1

Artskydd

Naturvärdesinventeringen av planområdet (Calluna, 2015a) visade initialt att det förekommer
arter i området som omfattas av artskydd. Som underlag för vidare planarbete och samråd kring
artskyddsfrågor gjordes sedan en förstudie om vilka arter i planområdet som kan omfattas av
artskyddsförordningen (Calluna, 2015b).
Länsstyrelsen lämnade beskedet att ytterligare utredningar krävdes för att visa vilken påverkan
som planförslaget riskerade att medföra för dessa arter. 2016 togs därför en fördjupad
artskyddsutredning fram för de skyddade arter som bedömts riskera att påverkas negativt av
det dåvarande planförslaget (Ecocom, 2016a). I utredningen togs följande skyddade arter upp
för bedömning, det vill säga de arter vars bevarandestatus bedömdes riskera att påverkas
negativt av det dåvarande planförslaget (Ecocom, 2016a):
•

fåglarna ängspiplärka, törnskata och gulsparv

•

groddjuren långbensgroda, större vattensalamander, mindre vattensalamander,
åkergroda och vanlig padda

•

fladdermössen trollpipistrell och dvärgpipistrell

•

orkidéerna Sankt Pers nycklar och tvåblad

I ett beslut från Länsstyrelsen (Länsstyrelsen Kalmar län, 2016) anges att Länsstyrelsen gör
bedömningen att med dåvarande planförslaget kan exploateringen genomföras utan att
artskyddsdispens kommer att krävas, dock under förutsättningen att skyddsåtgärder som anges
i anmälan vidtas för långbensgroda och större vattensalamander. Länsstyrelsen påpekar även
att innan skyddsåtgärderna vidtas måste kommunen visa på mer exakt hur genomförandet ska
gå till, samt att frågan om eventuella föroreningar till dagvattendammarna och kontroll av dessa
ska belysas. För de övriga kända fridlysta arterna inom området bedömer Länsstyrelsen att det
inte krävs någon artskyddsdispens för att genomföra den föreslagna exploateringen som avsågs
i beslut 20161125.

4.2

Riksintressen

Hela Öland utpekas som riksintresse för rörligt friluftsliv, 4 kap MB. Det är turismens och
friluftslivets (främst det rörliga friluftslivets) intressen som särskilt ska beaktas vid exploatering
eller andra ingrepp i miljön. Öland är även inom riksintresse för obruten kust enligt 4 kap MB.
Planens genomförande bedöms inte ge påtaglig skada på riksintressena om norra delen av
planområdet görs mer tillgängligt och attraktivt ur ett friluftslivsperspektiv. Effekterna på
riksintresse rörligt friluftsliv kan tvärtom bli positiva. Åtgärderna säkerställs dock inte i planen,
men strandskyddet återinträder i hela planområdet.

4.3

Strandskydd

Land- och vattenområden som ligger inom 100 meters avstånd från strandlinjen omfattas som
regel av strandskydd (MB 7 kap 13–18§§). Syftet är att trygga förutsättningarna för
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för djur och växter. Inom strandskyddat
område får inte nya byggnader eller anordningar uppföras som stänger ute allmänheten från ett
område de tidigare har haft tillträde till. Man får inte heller vidta åtgärder som väsentligt kan
försämra livsvillkoren för djur- eller växtarter.
Idag omfattas fastigheten Solberga 3:1 av strandskydd, medan strandskyddet är upphävt för
fastigheten Tings Ene 1:14.
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4.3.1.

Huvudalternativet

Vid framtagandet av den nya detaljplanen för området återinträder strandskyddet.
Hamnen och strandområdet upplevs idag halvprivat (se även kapitel 2.2 Friluftsliv och
rekreation). Det finns angivet i planbeskrivningen att natur- och våtmarksområdet kan komma
att omvandlas till parkmiljö, det framgår dock inte av plankartan hur parkmiljön avses att
utformas. Det går därför inte att bedöma vilken effekt och konsekvens en parkmiljö får på
naturvärden så som fågelliv. Då strandskyddet återinträtt kommer åtgärder inom strandskyddat
område kräva dispens vilket säkerställer att inga åtgärder som inte fyller syftet med
strandskyddet genomförs. Konsekvenserna av huvudalternativet bedöms därför bli positiva för
syftet med strandskyddet.
4.3.2.

Nollalternativet

Hamnen och strandområdet upplevs idag halvprivat (se även kapitel 2.2 Friluftsliv och
rekreation). I nollalternativet antas hamn och strandområde bli fortsatt av halvprivat/privat
karaktär. Inga planer på bebyggelse eller annan anläggning i området med upphävt strandskydd
är kända. Nollalternativet bedöms kunna ge negativa konsekvenser för syftet med
strandskyddet om den halvprivata/privata karaktären på området består eller ytterligare
förstärks.

4.4

Biotopskydd

Det biotopskyddade objekt som har återfunnits inom planområdet är ett öppet dike i den östra
delen av området inom en före detta betesmark (objekt 11, figur 3).
Med nuvarande planförslag är denna del av området markerat som natur i plankartan. Eftersom
det ännu inte är känt hur naturmarkens tänkta parkmiljö med våtmarker ska utformas går det
inte att säga om detta dike kommer att påverkas eller inte av ett genomfört huvudalternativ.
Efter planens genomförande finns inte skyddet kvar.
Med nollalternativet bedöms diket inte påverkas.
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5 Avstämning miljökvalitetsnormer, klimatanpassning
och miljömål
5.1

Miljökvalitetsnormer

Ett genomförande av planen kommer inte att tillföra mer av den påverkan som VISS bedömer
vara viktigast att åtgärda för att förbättra statusen i vattenförekomsten. Villabebyggelse i södra
delen av planområdet kan innebära att gödning och bekämpningsmedel används i trädgårdarna
samt att dagvattenmängden ökar på grund hårdgjorda ytor mm. Dagvattnet kan föra med sig
föroreningar från området i avrinnningen mot Kalmarsund. Dagvattenlösning föreslås i den
norra delen med dagvattendamm, bland annat med partikelavskiljare, oljeavskiljning och
vegetation (Structor, 2017a). Planen innehåller en bestämmelse om att inte startbesked får ges
för bostadshus innan dagvattenlösning är anlagd. Negativ påverkan på MKN för
vattenförekomsten bedöms därför inte uppstå vid ett genomförande av huvudalternativet.
I nollalternativet bedöms inte vattenförekomsten utanför planområdet påverkas av det som i
VISS bedöms vara viktigast att åtgärda för att förbättra statusen i vattenförekomsten.
Bebyggelse och eventuellt användande av gödning och bekämpningsmedel i trädgårdarna samt
dagvatten genereras längre ifrån Kalmarsund. Dagvattenhantering är dock begränsad i området
så det går inte att utesluta påverkan på MKN i framtiden. Hur dagens situation påverkar MKN är
inte utrett.

5.2

Klimatanpassning

För detaljplaneområdet identifieras översvämningsrisker i relation främst till stigande
havsnivåer (DHI Sverige, 2014). För grönytorna kan även antas att de vid kraftiga regn inte
kommer att hinna infiltrera stora mängder vatten, även då kan översvämningsrisk föreligga.
Rekommendationerna i Risk och sårbarhetsanalysen (DHI, 2014), vilka gör gällande att ingen
exploatering bör ske närmare än 150 meter från strandlinjen samt att ingen exploatering
rekommenderas under en nivå på 3 meter, följs delvis i huvudalternativet. Huvudalternativet
hänvisar till länsstyrelsens rekommendationer om lägsta grundläggningsnivå på 2,8 meter över
nollplanet.
I planbeskrivningen anges att för att kunna bebygga marken behöver lagret med lerjord tas bort
och fyllas upp med lämpligt fyllnadsmaterial såsom sprängstensmassor. Lagret som behöver tas
bort är ca 1 meter djupt. För att kunna bygga på en marknivå som klarar av framtida
havsnivåhöjningar anges att marknivån sedan behöver höjas till nivå som är minst 2,5 meter
över havsytan. Lägsta grundläggningsnivå har satts till 2,8 m i plankartan, vilket förutsätter
utfyllnad. Effekten av att jordlager tas bort och ersätts med en högre nivå av fyllnadsmaterial är
att jordstrukturen ändras och att underliggande grundvattennivåer kan påverkas. Uppfyllning
av områdets markyta kan innebära att viss sättning i mark utvecklas, men med hänsyn till det
tunna jordlagret bedöms dessa vara mycket begränsade (Structor, 2017a). Strandpark
rekommenderas som skydd av nuvarande strandlinje i DHI, 2014.
Som komplement till dagvattensystemet kan bebyggelse utformas så att en del ytor kan tillåtas
översvämmas enstaka gånger utan att det leder till stora konsekvenser, samt att avrinning vid
extrema regn leds till dessa ytor. (DHI, 2014)
I nollalternativet bedöms konsekvenser av ett förändrat klimat kunna bli stora. Markområdet
översvämmas och flora och fauna påverkas av att salthaltigt vatten täcker området. Enligt kartor
bör inte översvämningen nå befintlig bebyggelse i större omfattning.
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5.3

Miljömål

Nedan följer en avstämning av huvudalternativet och nollalternativet mot relevanta nationella
miljökvalitetsmål (Tabell 1). Motivering ges i text, kompletterat med en färgad prick som ger en
vägledning till i vilken grad miljökvalitetsmålet gynnas eller ej. I avstämningen har de
indikatorer och preciseringar av miljökvalitetsmålen som återfinns på www.miljomal.se
använts.
Miljökvalitetsmålet gynnas generellt
Miljökvalitetsmålet både gynnas och missgynnas, alternativt är neutralt påverkat
Miljökvalitetsmålet missgynnas

Tabell 1. Avstämning av huvudalternativet och nollalternativet mot de nationella miljökvalitetsmålen som bedömts
relevanta för ett genomförande av planen.
Miljömål

Huvudalternativet

Nollalternativet

1. Begränsad
klimatpåverkan

Målet om begränsad
miljöpåverkan kopplar i hög
grad till utsläpp av koldioxid
från transporter samt
energiproduktion- och
användning. Utfyllnad av
området kommer också
bidra till transporter i
anläggningsskede.
Huvudalternativet antas
bidra till mer trafik i området
och eventuellt även till
Öland som destination då
boende i ett attraktivt läge
möjliggörs. Planen visar inte
heller på styrning mot
förnybar energi. Utvinning
av solel kan exempelvis
gynnas av bestämmelser
om taklutning och lägen på
hus samt att husen inte
skuggar varandra i hög
grad. Området kan idag inte
anslutas till fjärrvärme. Inga
särskilda planbestämmelser
främjar annan förnybar
energilösning så som
solceller. Det skulle kunna
gynna målet till del, det
skulle även energieffektivt
byggande kunna göra. Målet
bedöms därför missgynnas
vid ett genomförande av
planen.

I nollalternativet bedöms
trafikmängden varken öka
eller minska och befintliga
energilösningar kvarstå.
Miljömålet bedöms neutralt
påverkat vid nollalternativet.
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Miljömål

Huvudalternativet

Nollalternativet

2. Frisk luft

Trafiken i området bedöms
kunna öka av ett
genomförande av
huvudalternativet, men
hastigheterna är låga och
planen är utformad så att
inte rundkörning i området
möjliggörs.
Miljökvalitetsnormen och
riktvärden för utsläpp till luft
bedöms inte överskridas
varför målet bedöms
neutralt påverkat.

I nollalternativet bedöms inte
miljökvalitetsnormen och
riktvärden för utsläpp till luft
överskridas varför målet
bedöms neutralt påverkat.

7. Ingen övergödning

Huvudalternativet tillför
ingen övergödande
problematik annat än
eventuellt läckage av
gödningsmedel vid
trädgårdsskötsel.
Dagvattenhanteringen
förutsätts hantera mängden
övergödande ämnen och
målet bedöms kunna
gynnas för
vattenförekomsten.

Nollalternativet genererar i
dagsläget inte andra
övergödande ämnen än
gödning som används i
trädgårdarna inom
planområdet.
Dagvattenhanteringen är inte
utvecklad i området varför
målet bedöms neutralt
påverkat.

9. Grundvatten av god
kvalitet

Grundvattennivåerna ligger
strax under eller strax över
befintlig marknivå i området
och det finns
grundvattenutströmning från
berggrunden. Markdränering
bör anläggas så att
grundvattenytan inte stiger
väsentligt över nuvarande
markyta. (Structor, 2018b)
Dränering är inte tekniskt
svårt eller komplicerat och
riskerar inte att orsaka
någon mätbar påverkan på
grundvattentrycket utanför
området som ska bebyggas.
Det finns inga kända risker
för påverkan på
grundvattenkvaliteten.
(Structor, 2017c) Målet
bedöms därför neutralt
påverkat.

Nollalternativet bedöms
utgöra neutral påverkan på
miljömålet.
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Miljömål

Huvudalternativet

Nollalternativet

10. Hav i balans samt
levande kust och skärgård

Huvudalternativet bedöms
inte påverka MKN för
vattenförekomsten negativt.
Det bedöms kunna bli smått
negativa konsekvenser för
landskapsbild och måttliga
negativa konsekvenser för
naturmiljön i området.
Strandskyddet återinträder
vilket är positivt och
säkerställer att inga åtgärder
som inte ligger i linje med
strandskyddets syften
genomförs. Målet bedöms
både kunna missgynnas och
gynnas i huvudalternativet.

I nollalternativet bedöms inte
områdets värden för
allmänhetens fritidsfiske,
badliv, båtliv och annat
friluftsliv bli värnade på ett
omfattande sätt. I delar med
upphävt strandskydd kan nya
bryggor tillkomma. Om
nollalternativet påverkar MKN
negativt är inte utrett.
Nollalternativet bedöms inte
påverka naturmiljön nära
havet på ett negativt sätt.
Målet bedöms både kunna
missgynnas och gynnas i
nollalternativet.

11. Myllrande våtmarker

I huvudalternativet beskrivs
att våtmarkerna i området
värnas och utvecklas, bland
annat till förmån för
långbensgroda. Åtgärderna
bedöms dock kunna ge
negativa konsekvenser för
tex grodans lekvatten varför
det är svårt att bedöma
måluppfyllnad. Målet kan
både gynnas och
missgynnas beroende på
vilka åtgärder som
genomförs på kort och lång
sikt.

I nollalternativet behålls
våtmarker och lekvatten för
olika groddjur såsom det
fungerar idag.
Klimatförändringar kan
komma att ändra dessa
förutsättningar. Målet bedöms
kunna både missgynnas och
gynnas.

12. Levande skogar

Mindre skogs- och
buskmiljöer påverkas
negativt och grön
infrastruktur försvinner.
Vissa arter bedöms kunna
påverkas negativt av att
skogsmiljöer avverkas.
Målet bedöms missgynnas.

I nollalternativet bedöms
målet kunna gynnas av att
skogsmiljöerna förblir som de
är, dock kan spontan röjning
och annan oorganiserad
påverkan på miljöerna
missgynna målet.
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Miljömål

Huvudalternativet

Nollalternativet

15. God bebyggd miljö

Flera av miljömålets
preciseringar uppfylls för
den nya bebyggelsen i
huvudalternativet och
kollektivtrafikförbindelser
finns i närheten av
planområdet. För befintlig
bebyggelse kan dock
upplevelserna av
närområdet förändras till det
sämre då trafik i området
förväntas öka och
fastighetsnära naturmiljöer
minskar till ytan eller helt
försvinner. Planen styr inte
särskilt mot hållbara
energilösningar och
bedömningen är att
miljömålet både gynnas och
missgynnas vid ett
genomförande av planen.

För nollalternativet bedöms
målet neutralt påverkat.

16. Ett rikt växt- och djurliv

Flera arter bedöms kunna
påverkas negativt av ett
genomförande av
huvudalternativet samt av
klimatförändringar. Målet
bedöms missgynnas.

Om nollalternativet ska gynna
målet förutsätter det att
området hävdas eller på
annat sätt sköts för att
naturvärdena ska bevaras.
Spontan röjning och annan
oorganiserad påverkan på
miljöerna samt
klimatpåverkan kan
missgynna målet.
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Samlad bedömning av miljökonsekvenser

I Tabell 2 redogörs samlat alla konsekvensbedömningar för de olika miljöaspekterna.
Tabell 2. Samlad bedömning för huvudalternativ och nollalternativ.
Miljöaspekt

Huvudalternativ

Nollalternativ

Naturmiljö

Under förutsättning att
skyddsåtgärder genomförs
bedöms konsekvenserna bli
måttliga på arter och
naturmiljöer samt att inga av
arternas bevarandestatus
riskeras.

Små till måttliga
konsekvenser för naturmiljön
och arterna i området.
Nollalternativet förutspås
gynna groddjuren i området
vilket bedöms ge små
positiva konsekvenser.

Friluftsliv och rekreation

Smått positiva konsekvenser
under förutsättning att fri
passage och tillgång till
området säkras.

Smått negativa
konsekvenser.

Landskapsbild

Smått negativa konsekvenser

Inga konsekvenser.

Klimatanpassning och dagvattenhantering

Rekommendationer kring att
undvika konsekvenser av
förhöjda havsnivåer och skyfall
följs i huvudalternativet. En mer
utvecklad dagvattenhantering
är föreslagen.

Ett förändrat klimat kan ge
stora konsekvenser i
nollalternativet.
Dagvattenhanteringen
utvecklas inte.

Strandskydd

Strandskyddet återinträder
inom planområdet i
huvudalternativet.

Svårt att bedöma, men
strandskyddet delvis upphävt.
Det finns inget som hindrar
att strandytor kan
privatiseras. Strandlinjen och
hamnen ger ett privat intryck.

Riksintressen

Ingen påtaglig skada bedöms
uppkomma på riksintresset
obruten kust. På riksintresset
rörligt friluftsliv bedöms inte
påtaglig skada uppkomma. Det
kan både bli positiva och
negativa effekter beroende på
hur tillgänglighet och fri
passage säkerställs.

Riksintresset rörligt friluftsliv
kan påverkas negativt om
strandområdet fortsätter att
privatiseras.

Miljömål

3 miljömål bedöms kunna
missgynnas av planförslaget;
begränsad klimatpåverkan,
levande skogar och ett rikt växtoch djurliv. Miljömålet ingen
övergödning bedöms gynnas
medan de andra 5 målen; frisk
luft, grundvatten av god kvalitet,
hav i balans och levande kust
och skärgård, myllrande
våtmarker samt god bebyggd
miljö bedöms påverkas på ett
neutralt sätt alternativt både
gynna och missgynna målen.

Alla relevanta miljömål
bedöms påverkas på ett
neutralt sätt alternativt både
gynnas och missgynnas.

Miljökvalitetsnormer

MKN för vattenförekomsten
bedöms inte påverkas negativt.

Ej bedömt.
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Uppföljning och övervakning

Enligt 6 kap MB ska en MKB innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som planeras för
uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen
eller programmet medför.
Det är lämpligt att uppföljning och övervakning av planens genomförande integreras i annan
uppföljning och övervakning.
Under 2018 påbörjas framtagandet av en ny översiktsplan för Borgholms kommun. I det arbetet
kommer uppföljning av nya och gamla detaljplaner att ske.
Uppföljning av planbestämmelser och planbeskrivning sker vid handläggning av bygglov samt
vid uppföljning av exploateringsavtal.
Länsstyrelsen påpekar i sitt beslut om artskyddsdispens (20161125) att innan
skyddsåtgärderna vidtas måste kommunen visa på mer exakt hur genomförandet ska gå till,
samt att frågan om eventuella föroreningar till dagvattendammarna och kontroll av dessa ska
belysas.
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Bilaga 1 Metod för miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Utgångspunkt för Callunas arbete med MKB för detaljplaner

Tidigt i MKB-processen håller kommunen ett avgränsningssamråd med Länsstyrelsen och
berörda myndigheter. Inför samrådet tas förslag till avgränsningar fram. Callunas
kunskapsinsamling sker genom särskilt framtagna utredningar för planen samt studier av
översiktsplan, tidigare planer och annat kunskapsunderlag som uppdragsgivaren
tillhandahåller. Oftast görs även ett besök på plats.
En genomgång av rimliga alternativ görs. Nollalternativ och eventuella alternativ till lokalisering
och utformning studeras. Gällande planer gås igenom för att se vilka delar av dessa som innebär
en realistisk utveckling för nollalternativet. Konsekvenser bedöms enligt en femgradig skala
utifrån förhållandet mellan intressets värde och effektens omfattning (se tabell 1 nedan).
Tabell 1. Den femgradiga konsekvensskala för MKB som Calluna använder. Bedömningar utgår ifrån intressets
värde samt effektens omfattning (beror av effektens utbredning och varaktighet).
stor utbredning/
permanent/långvarig

Högt värde
(riksobjekt/regionalt)

Måttligt värde
(regionalt/kommunalt)

Lågt värde
(kommunalt/lokalt)

Betydande effekt

Måttlig effekt

mycket stora
konsekvenser

stora
konsekvenser

måttliga
konsekvenser

stora
konsekvenser

måttliga
konsekvenser

små
konsekvenser

måttliga
konsekvenser

små
konsekvenser

marginella
konsekvenser

Lågt värde
Måttligt värde
(regionalt/kommunalt)

Högt värde
(riksobjekt/regionalt)

Liten effekt

Ingen
effekt

n
e
g
a
t
i
v
a

inga konsekvenser

Inget värde

(kommunalt/lokalt)

liten utbredning/
reversibel/kortvarig

måttliga
konsekvenser

små
konsekvenser

marginella
konsekvenser

stora
konsekvenser

måttliga
konsekvenser

små
konsekvenser

mycket stora
konsekvenser

stora
konsekvenser

måttliga
konsekvenser

p
o
s
i
t
i
v
a

Med utgångspunkt i utbredning, varaktighet och värde besvaras och motiveras följande frågor
för de miljöaspekter som konsekvensbedöms: 1) Vilket värde påverkas? 2) Vilken effekt ger
påverkan på värdet? 3) Leder effekten till en negativ eller positiv konsekvens? 4) Vilken
betydelse har konsekvensen för värdet? 5) Kan de negativa konsekvenserna undvikas,
begränsas eller kompenseras? 6) Kan positiva konsekvenser åstadkommas eller förstärkas?
Kumulativa effekter beskrivs och bedöms. Avstämningar görs mot nationella miljökvalitetsmål
och normer. En samlad bedömning av hela projektets konsekvenser görs också. Vid
konsekvensbedömning av planen används handledningar från Naturvårdsverket, Boverket,
Trafikverket och Riksantikvarieämbetet, samt riktlinjer för miljö och hälsa. MKB-dokumentet
upprättas där samtliga bedömningar beskrivs.
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Bilaga 2 Anpassning av planförslaget
Ansökan om planbesked inkom till Borgholms kommun i oktober 2014. Våren 2015 påbörjades
framtagande av planhandling med tillhörande miljöbedömning och framtagande av MKB.
Utredningsbehov identifierades och under 2015, 2016 och 2017 togs ett antal olika utredningar
fram. Miljöbedömningsprocessen och framtagande av MKB fortsatte våren 2017 och planen gick
ut på samråd i juni 2017. Bearbetning av samrådsyttranden skedde under 2017 och 2018. I maj
2018 fortsatte framtagande av komplett MKB för granskningen av planen. Planförslaget har
bearbetats och anpassats under framtagandet genom att utredningar tillfört ny kunskap och
innehållit förslag till skyddsåtgärder, men anpassningar har även gjorts efter att
samrådsyttranden inkommit hösten 2017. Nedan följer en daterad redogörelse för framtagande
av utredningar och anpassningar av planförslag och plankarta.

Figur a: Förslag till exploatering bifogad ansökan om planbesked 2014 (Outside, 2014). Användes som
planförslag vid kommande utredningar.

201410 – ansökan om planbesked
2015

– geologisk undersökning

201510 – naturvärdesinventering
201512 – förstudie till artskyddsutredning
201605 – fördjupad artskyddsutredning och utredning långbensgroda
201611 – beslut artskyddsdispens (länsstyrelsen i Kalmar län)
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2017

– kulturhistorisk förstudie

201705 – markteknisk undersökning
201705 – geoteknik och dagvattenutredning
201805 – kulturhistorisk utredning etapp 2

Figur b. Plankarta med föreslagen bebyggelse i den södra delen och naturmark i norra delen (ur planbeskrivning,
daterad 2017-06-01). Samrådsversion.
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Anpassningar som gjorts i plan efter samråds- och MKB-process är:
Strandskyddet hävs ej i plan utan dispens kommer att sökas för enskilda åtgärder.
Marklov krävs för nedtagning av träd inom områden markerade med NATUR.
Gator i bebyggelsedelen har ritats om till att begränsa möjligheterna till genomfart i
området.
Större grönstråk har ritats in i centrala delen av bebyggelsedelen.
Yta för svackdike har ritats in i planens sydöstra del.
Planområdets geografiska avgränsning har minskat i södra delen.
Parkeringsyta (grusad) har tillkommit vid gata längs den västra gränsen.
Yta för motionsanläggning i planområdets västra del har minskat något.
Ytterligare yta för transformatorstation har tillkommit.
Möjlighet att bygga sjöbodar med högsta nockhöjd om 3 meter har tillkommit.
Prickmark är inritat för delar av småbåtshamnen.
Avståndet från tomtgräns för komplementbyggnader har minskat från minst 4,5 meter till
minst 2 meter.
Startbesked kommer inte att ges för bostadshus innan dagvattenhantering kommit till
stånd.

-
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Figur c. Plankarta med föreslagen bebyggelse i den södra delen och naturmark i norra delen (plankarta
20180627). Granskningsversion.
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