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Miljökonsekvensbeskrivningen har upprättats av Rådhuset Arkitekter genom ekolog 
Kalle Edlund, landskapsarkitekt Maria Andersson, arkitekt Lena Andersson och lantmä-
teriingenjör Michael Johansson på uppdrag av Strömstad Boligutveckling AB.

Miljökonsekvensbeskrivningen har handlagts av Planavdelningen i Strömstads kommun 
genom planeringsarkitekt Jimmy Magnusson och miljöplanerare Anna Wallblom.

LÄSANVISNING
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår i planhandlingarna för detaljplanen 
och är därmed en del av beslutsunderlaget.

Planbeskrivningen innehåller en komplett beskrivning av föreslagna förändringar inom 
planområdet medan miljökonsekvensbeskrivningen innehåller en mer sammanfattad 
beskrivning av planens innehåll. I MKB:n läggs tonvikten på beskrivning av den miljö-
påverkan som planen ger upphov till. 

För att få en så bra förståelse som möjligt för de planerade förändringarna bör planbe-
skrivning och miljökonsekvensbeskrivning läsas tillsammans.
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Sammanfattning
Detaljplan för nya bostäder i Stensvik
Strömstads kommun tar fram en detaljplan för komplettering av småhus inom fast-
igheten Kungbäck 1:38 m fl i Stensvik på Hogdalsnäset. Planförslaget innebär att ett 
befintligt småhusområde med ca 20 småhusfastigheter, varav 15 inom det föreslagna 
planområdet, kan kompletteras med ytterligare 15 fastigheter för enbostadshus. Utöver 
befintliga och föreslagna bostadsfastigheter inrymmer planområdet bland annat gatu-
mark, parkmark och naturmark samt vattenområde. Området är inte planlagt sedan 
tidigare. Planförslaget följer de strategier som finns i den fördjupade översiktsplanen, 
FÖP Norra kustområdet från 2017.

Illustrationskarta som visar möjlig utformning av planförslaget.
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Betydande miljöpåverkan
En undersökning av betydande miljöpåverkan samt underlag för avgränsningssamråd 
för detaljplanen togs fram av Strömstads kommun 2018-11-12. I undersökningen kon-
staterades att planens genomförande kan antas ge upphov till betydande miljöpåverkan. 
Planen ska därför genomgå en strategisk miljöbedömning och det ska tas fram en mil-
jökonsekvensbeskrivning (MKB). Motivet till bedömningen är att det hittats hasselsnok 
i området, en art som är skyddad enligt 8 kap i miljöbalken. Det bedöms finnas en risk 
att hasselsnokens livsmiljöer påverkas negativt när detaljplanen genomförs. 

Avgränsning
I samråd med länsstyrelsen har MKB:n avgränsats till att behandla artskydd, påverkan 
på övrig värdefull naturmark, grön infrastruktur samt ekosystemtjänster. Kommunen 
har även valt att behandla riksintressen och miljökvalitetsnormer, MKN, i MKB:n. 
Geografiskt behandlas i huvudsak planområdet. Hasselsnok och grön infrastruktur ses 
också i relation till ett större område, det så kallade influensområdet. Planförslaget jäm-
förs i MKB:n mot ett nollalternativ som ska visa hur området förmodligen utvecklas om 
detaljplanen inte antas och därmed inte genomförs.

Konsekvenser
MKB:ns bedömning av konsekvenser för hasselsnok bygger till stor del på kartlägg-
ning och utlåtanden som gjorts av Naturcentrum (Bohman & Ahlén 2016; Bohman 
2019 och 2021). I dessa föreslås också skyddsbestämmelser som ska motverka negativa 
konsekvenser för arten. Sammanfattningsvis bedöms planens genomförande inte leda 
till någon betydande miljöpåverkan.

Grön infrastruktur
Den gröna infrastrukturen är det nätverk av naturmiljöer som skapar förutsättningar 
för fungerande ekologiska funktioner. Det ger möjlighet för arter att spridas istället för 
att isoleras. En GIS-baserad analys som Strömstads kommun låtit Calluna AB göra 
och som Naturcentrum hänvisar till (Bohman 2021), visar att det finns ett nätverk av 
lämpliga miljöer för hasselsnok på västra delen av Hogdalsnäset, där Stensvik ligger. 
Bildandet av nya tomter sker på mark som kan användas för födosök, men också vara 
en viktig del av det gröna nätverket. Hur den gröna infrastrukturen påverkas beror på 
utformningen av trädgårdarna, vilket inte går att styra över i detaljplanen. Genomför-
andet av de skyddsåtgärder som Naturcentrum föreslagit bedöms dock motverka de 
negativa konsekvenser för artens spridningsmöjligheter som eventuellt uppkommer till 
följd av trädgårdarnas utformning. Även om alla tomter skulle utformas på ett för has-
selsnoken olämpligt sätt bedöms det, med genomförda skyddsåtgärder, inte bli mer än 
små konsekvenser för arten och då främst på individnivå.

Hasselsnok
Inom och i anslutning till planområdet har olika fynd av hasselsnok registrerats i Art-
portalen. För att kunna ta tillräcklig hänsyn till hasselsnok har Naturcentrum tagit fram 
utlåtanden och gjort en kartläggning av hasselsnoksmiljöer. Kartläggningen visar att det 
finns lämpliga ställen där hasselsnokar kan övervintra och miljöer där det är gynnsamt 
för dem att vila och söka föda, både inom och i direkt anslutning till planområdet. 
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Eftersom planförslaget innebär att ytterligare stora delar av dalgången tas i anspråk, går 
det att anta att ett genomförande av planen kan få effekter för hasselsnok i området. 
Beroende på de nya tomternas utformning kan dessa effekter bli negativa, neutrala eller 
till och med positiva. I MKB:n föreslås flera skyddsåtgärder som syftar till skapa gynn-
samma miljöer för födosök och vila, vilket höjer värdet för hasselsnok på den mark som 
blir kvar mellan fastigheterna. Föreslagna åtgärder är anläggande av rösen, faunadepåer, 
stenmurar och genomförande av informationsinsatser. Skyddsåtgärdernas genomför-
ande ska säkerställas i ett exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören innan 
detaljplanen antas. Skyddsåtgärdena är utformade för att få så stor effekt som möjligt, 
samtidigt som placeringen är anpassad så att de inte kräver särskild skötsel, utan drar 
nytta av normal skötsel som ändå sker längs bil-, gång- och cykelvägar. Åtgärder genom-
förs också för att hålla nere hastigheterna i området. Vägarna görs smala och förses med 
vägbulor. 

De skyddsåtgärder som ska genomföras bidrar dels till att höja kvaliteten på återstående 
planlagd park- och naturmark, dels till att höja kunskapen om hasselsnok hos de bo-
ende i området. De bidrar också till att minska hastigheten hos biltrafik. Sammantaget 
bedöms skyddsåtgärderna leda till att de negativa effekterna som ett genomförande av 
planförslaget medför, begränsas och konsekvenserna bedöms därmed bli små eller mar-
ginella för populationen av hasselsnok på Hogdalsnäset. Om nya trädgårdar utformas på 
ett för ormen gynnsamt sätt, kan konsekvenserna även bli något positiva. Bedömningen 
är att gynnsam bevarandestatus för arten består med genomförda skyddsåtgärder och att 
platsens kontinuerliga ekologiska funktion bibehålls. Därmed krävs ingen dispens från 
artskyddet. Frågan om artskydd hanteras istället genom att  länsstyrelsen granskar plan-
handlingarna i den löpande detaljplaneprocessen. Ytterligare samråd med länsstyrelsen 
kan dock inte uteslutas i senare skede.

Övrig naturmark
Planområdet ligger i en dalgång där det tidigare varit jordbruksmark. En naturinvente-
ring som gjorts i området av Rio Kulturkooperativ visar att det finns vissa naturvärden, 
men förutom förekomsten av hasselsnok är värdena ganska begränsade. Högst värden 
finns i en randskog och vegetation utmed en bergsbrant i planområdets västra del. 
Randskogen ligger i nordväst och är till stora delar avsatt som allmän platsmark natur 
i planförslaget. Genomförandet av planförslaget bedöms inte innebära någon risk för 
negativa konsekvenser för randskogens naturvärden i förhållande till nollalternativet 
förutsatt att hänsyn tas till denna vid placering av dagvattendiken. 

Ekosystemtjänster
Begreppet ekosystemtjänster används för att visa den nytta människan får från naturens 
arbete. En analys visar att den föreslagna detaljplanen får liten påverkan på ekosystem-
tjänster i området. Planen bedöms endast medföra små negativa konsekvenser, förutsatt 
att föreslagna skyddsåtgärder för hasselsnok genomförs. De småbiotoper som skapas 
genom skyddsåtgärderna kan bidra till att stärka ekosystemtjänsten biologisk mångfald. 
Även nya trädgårdar kan, beroende på hur de utformas, bidra till detta. 
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Dagvatten
Dagvatten från vägar och parkeringsytor bör renas i makadamfyllda svackdiken och 
ledas vidare till diken som anläggs genom området i nord-sydlig riktning, enligt en dag-
vattenutredning som tagits fram av Sweco (2021). Dessa diken kan även avleda vatten 
vid kraftiga skyfall. För övrigt dagvatten finns en nyligen anlagd dagvattenledning som 
dimensionerats för att klara en utbyggnad av planområdet. Ett genomförande av plan-
förslaget med den dagvattentillförsel det innebär, bedöms inte leda till någon försämrad 
ekologisk eller kemisk status hos recipienten, vattenförekomsten Yttre Dynekilen. De 
planerade åtgärderna bedöms inte leda till några negativa konsekvenser för hasselsnok.

Nollalternativet
I nollalternativet kan delar av området ändå bebyggas, medan delar sannolikt kommer 
att användas på samma sätt som idag. Kommunen bedömer att det kan komma att 
lämnas förhandsbesked för vissa tomter inom området. 

De öppna gräsytor som blir kvar kan fortsatt komma att användas för parkering. De 
ytornas värden för hasselsnok kommer i så fall att bestå, men även risken för att ormar 
blir överkörda på gräsytorna. Ytorna kan även komma att växa igen om markägaren 
väljer att inte upplåta dem för parkering.

Figur 1.1 Ortofoto som visar utseendet på planområdet i nuläget� Planom-
rådet är markerat med gul gräns�
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1 Inledning

1.1 Bakgrund och syfte

1.1.1 Upphävd detaljplan för del av Kungbäck 1:38 m fl
Kommunfullmäktige antog 2016-11-24 en detaljplan för komplettering av småhus 
inom del av Kungbäck 1:38 m fl i Strömstads kommun. Det beslutet upphävdes av 
Mark- och miljööverdomstolen 2018-06-07 (Mål nr P 8129–17). Domstolen ansåg att 
beslutsunderlaget var bristfällig när det gällde hasselsnok, som finns inom planområdet. 
Hasselsnoken är fridlyst och strikt skyddad enligt 4 § artskyddsförordningen. Det inne-
bär att det är förbjudet att skada eller förstöra hasselsnokens fortplantningsområden och 
viloplatser, samt att avsiktligt fånga, döda eller störa djuren. Domstolen menade att det 
var tveksamt om det skulle gå att säkerställa att naturmarken blev skött på det sätt som 
planen förutsatte. Det bedömdes inte heller finnas tillräckligt stöd för att de åtgärder 
som planerades skulle innebära ett tillräckligt skydd för hasselsnokens livsmiljö. Dom-
stolen ansåg att det fanns en risk för att hasselsnokens fortplantningsområden eller vilo-
platser skulle kunna skadas eller förstöras till följd av planen. Därför menade domstolen 
att ett genomförande av planen kunde antas medföra en betydande miljöpåverkan och 
att en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, därmed borde ha upprättats. 

1.1.2 Nytt planarbete
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-29 att göra ett omtag av detaljplanen. Det inne-
bär en ny planprocess med samråd och granskning, innan detaljplanen på nytt kan tas 
upp för beslut om att antas. Det omstartade planarbetet följer bestämmelserna i 4 kap 
34 § PBL i dess lydelse efter 1 januari 2018. Denna MKB ingår i planhandlingarna och 
är därmed en del av beslutsunderlaget. 

Under våren 2020 var planförslaget ute på samråd och handlingarna har därefter kom-
pletterats inför granskningsskedet. 

Planförslaget innebär en komplettering med enbostadshus inom fastigheten Kungbäck 
1:38 m fl. Utbyggnaden är tänkt att ske genom att redan avstyckade, obebyggda fastig-
heter inom ett befintligt område med småhus bebyggs. Planförslaget omfattar 15 befint-
liga enbostadshus och 15 nya fastigheter för enbostadshus med helårsstandard. Detalj-
planen omfattar även bland annat gatu-, park- och naturmark, samt vattenområde.

Stensvik ligger på yttersta delen av Hogdalsnäset, ca 20 km norr om Strömstads centrum 
och ca 18 km söder om gränsen mot Norge vid Svinesund. Planområdet omges i 
huvudsak av hällmarksområden med inslag av skog. Utmed västra plangränsen finns en 
bergskant utmed vilken det växer en smal randskog. I norr finns en nyligen avverkad yta 
och i söder ligger havet. Planen omfattar ca 8 ha landområde och ca 2 ha vattenområde. 



9Miljökonsekvensbeskrivning  /  Detaljplan för del av Kungbäck 1:38 m fl

1.2 Miljöbedömning

1.2.1 Syfte
Syftet med miljöbedömning är, enligt 6 kapitlet i miljöbalken, att integrera miljö-
aspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. Integrering 
innebär att miljöbedömningen påverkar hur planen utformas, så att planen bidrar till 
hållbar utveckling. Det innebär att miljöbedömningen inte kan bedrivas som en separat 
process skild från planarbetet. Kommunen ska, enligt 6 kap 5 § miljöbalken, undersöka 
om genomförandet av en plan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om så 
är fallet ska en strategisk miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB) ska tas fram. 

En undersökning av betydande miljöpåverkan och ett underlag för avgränsningssamråd 
tillhörande detaljplan för del av Kungbäck 1:38 m fl har tagits fram av Strömstads kom-
mun, daterad 2018-11-12. Undersökningen visar att genomförandet av detaljplanen 

Tabell 1.1 Värdering av negativa konsekvenser - intressets värde i förhållande till omfattningen 
av ingreppet eller störningen�

OMFATTNING AV INGREPP/STÖRNING

INTRESSETS 
VÄRDE

STOR OMFATTNING MÅTTLIG OMFATTNING LITEN OMFATTNING

Högt värde stora konsekvenser måttliga - stora  
konsekvenser

måttliga konsekvenser

Måttligt värde måttliga - stora  
konsekvenser

måttliga konsekvenser små - måttliga konse-
kvenser

Lågt värde måttliga konsekvenser små - måttliga  
konsekvenser

små konsekvenser

kan antas leda till betydande miljöpåverkan. Planen ska därför genomgå en strategisk 
miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram enligt 6 kap MB i 
dess lydelse efter 1 januari 2018. Motivet till bedömningen är att det inom området 
finns observationer av hasselsnok och livsmiljöer för denna och att det är en art som har 
skydd enligt 8 kapitlet i miljöbalken. För att påtaglig skada ska undvikas vid ett ge-
nomförande av detaljplanen behöver de landskapsekologiska sambanden studeras både 
gällande hasselsnok och övriga naturvärden inom det föreslagna planområdet. 

1.2.2 Miljökonsekvensbeskrivning
Syftet med en MKB för en detaljplan är att identifiera, beskriva och bedöma de be-
tydande effekter som ett genomförande av planen kan antas leda till för människors 
hälsa och miljön. Även de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka 
eller avhjälpa betydande negativa miljöeffekter ska redovisas. Det ska också framgå hur 
relevanta miljökvalitetsmål och annan miljöhänsyn beaktas. Konsekvenserna av den 
planerade verksamheten ska bedömas i förhållande till rimliga alternativ och till ett så 
kallat nollalternativ. Nollalternativet innebär i princip att planförslaget inte genomförs, 
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men området kan ändå förändras. Det ska även ingå en redogörelse av de åtgärder som 
planeras för att följa upp och övervaka den betydande miljöpåverkan som genomföran-
det av planen innebär. 

Med miljöeffekter menas, enligt miljöbalkens 6 kap 2 §, direkta eller indirekta effekter 
som är positiva eller negativa, tillfälliga eller bestående, kumulativa eller inte kumulativa 
och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt på befolkning och människors hälsa, 
biologisk mångfald samt klimat.

1.2.3 Bedömningsgrunder
För att beskriva och värdera de förändringar som planförslaget innebär har både ge-
nerella och objektspecifika bedömningsgrunder använts. Som generell grund används 
bland annat de nationella miljökvalitetsmålen, miljöbalkens allmänna hänsynsregler, 
miljökvalitetsnormer och andra lagkrav och riktvärden. De mer objektspecifika bedöm-
ningsgrunderna utgörs av olika typer av underlagsmaterial, som kommunala planer och 
utredningar som tagits fram särskilt för planen.

Bedömning av effekter och konsekvenser görs genom att det berörda intressets värde i 
nuläget och omfattningen av det fysiska intrånget eller störningen vägs samman. Värde-
skala för bedömningen redovisas i tabell 1.1. Negativa konsekvenser anges i en tregradig 
skala i form av små, måttliga eller stora konsekvenser. Även inga respektive positiva 
konsekvenser kan förekomma. Beskrivningen avser de konsekvenser som finns kvar efter 
att inarbetade miljöåtgärder är genomförda. 

Figur 1.2 Hasselsnokshabitat enligt GIS-modellering som Calluna AB gjort på uppdrag av 
Strömstads kommun� Kartan visar lämpliga hasselsnoksmiljöer (mörkrött) och nätverkssamband 
(ljusrött). Detaljplaneområdet är markerat med gul linje. Influensområdet avseende aspekten 
hasselsnok har ingen absolut gräns, utan består av ett komplext samband mellan habitat och 
habitatnätverk i trakten� 
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1.2.4 Avgränsning

Geografisk avgränsning 

Planområdet omfattar Stensvik som ligger på yttersta delen av Hogdalsnäset i Ström-
stads kommun. Planområdet är cirka 10 ha stort, varav cirka 2 ha utgörs av vattenom-
råde. Se vidare avsnitt 2.1 Läge.

Eftersom MKB:n fokuserar på artskydd och naturvärden, som behöver ses i ett större 
sammanhang, beaktas även ett större område, det så kallade influensområdet. De större 
sambanden i landskapet lyfts särskilt under rubriken grön infrastruktur. 

Avgränsning i tid
Miljökonsekvensbeskrivningen har ingen exakt avgränsning i tid. Genomförandetiden 
för detaljplanen är fem år från det datum den vinner laga kraft. Detaljplanen kommer 
sannolikt att gälla även därefter, oavsett om föreslagna nya tomter är bebyggda eller inte. 
MKB:n har som utgångspunkt att bedöma de varaktiga konsekvenserna, det vill säga 
konsekvenser på relativt lång sikt efter planens genomförande. 

Avgränsning miljöaspekter
Miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats i samråd med länsstyrelsen, som lämnade 
yttrande 2018-12-06. Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att nedan-
stående frågor behöver behandlas i MKB. Samtidigt säger länsstyrelsen att vissa andra 
frågor i kommunens förslag till avgränsning, där det finns risk för viss miljöpåverkan, 
kan behandlas i samband med planarbetet. 

MKB:n ska enligt länsstyrelsen behandla:

• Grön infrastruktur med utgångspunkt i värdekärnor, värdeelement, värdetrakter  
 och viktiga spridningssamband 

• Artskydd - påverkan på hasselsnok som är skyddad enligt artskyddsförordningen

• Påverkan på övrig värdefull naturmark i området

• Ekosystemtjänster med utgångspunkt i deras sociala, kulturella och ekologiska  
 betydelse

Utöver ovanstående punkter har kommunen även valt att behandla riksintressen, dag-
vatten och miljökvalitetsnormer i MKB:n.

1.2.5 Samråd
En viktig del av MKB-arbetet är samråd med myndigheter och enskilda som kan antas 
bli berörda. Eftersom MKB:n ingår i en detaljplaneprocess ingår den automatiskt i de 
samråd och den granskning som sker för detaljplanen. Synpunkter som kommer in 
under samråd och granskning redovisas i en samrådsredogörelse respektive ett gransk-
ningsutlåtande som sedan bifogas detaljplanen.

Under våren 2020 var detaljplanen ute på samråd och synpunkter lämnades från bland 
andra länsstyrelsen. Myndigheten pekade på att det måste vara tydligare argument för 
att hasselsnokens spridningssamband i området består eller förbättras. Den efterlyste 
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även ett förtydligande av dels de avvägningar som gjorts i översiktsplanearbetet gällande 
frågan om alternativ lokalisering, dels planförslagets förhållande till berörda riksintres-
sen. MKB:n har kompletterats utifrån dessa frågeställningar. 

Figur 2.1 Planområdets läge och framtida utredningsområden� Planområdet är markerat med 
gul gräns� Det ligger inom område R1 (röd gräns) som är det enda område som kommunen 
pekat ut i FÖP Norra Kustområdet som utredningsområde för bostäder i närtid� F1 och F2 visar de 
framtida utredningsområden för bostäder som finns inom FÖP-området.
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2 Planförslag och alternativ

2.1 Läge
Stensvik ligger inom området Kungbäck vid yttre delen av Dynekilen, ca 20 km norr 
om Strömstads centrum och ca 18 km söder om norska gränsen vid Svinesund (figur 
2.1). Själva planområdet ligger delvis inom en dalsänka där det tidigare funnits mindre 
lantbruk med ängs- och betesmark. Sedan 1980-talet har den tidigare jordbruksmarken 
i huvudsak använts som bilparkering, främst för badgäster och för norrmän som har 
sommarstugor på de norska öarna Søndre Sandøy och Herføl, men också på de övriga 
sydliga Hvaleröarna. Inom planområdet finns idag ett 20-tal enbostadshus och flera 
avstyckade, obebyggda bostadsfastigheter.

2.2 Alternativ
I Strömstads översiktsplan (ÖP) från 2013 pekades ett antal områden ut för framtida 
utredning och förtätning. Kungbäck var ett av dessa områden och redan då pågick ett 
detaljplanearbete för nu aktuellt planområde. Några av de andra utpekade områdena i 
ÖP togs bort i arbetet med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Strömstad-Skee 
på grund av förekomst av sandödla som är artskyddad. I arbetet med FÖP Norra kust-
området, inom vilket Stensvik och Kungbäck ingår, gjordes avvägningar som ledde fram 
till ett förslag med syfte att öppna upp för helårsboende och stimulans av besöksnäring-
en, samtidigt som stora områden ska behållas oexploaterade. Ett antal områden utred-
des för bostäder, däribland det nu aktuella planområdet. Av de områden som slutligen 
pekades ut är planområdet för Kungbäck 1:38 det enda utredningsområde för bostäder 
i samlad form som redovisas i närtid. Därutöver finns fyra områden där kommunen vill 
se en förtätning av bostäder i begränsad omfattning, det vill säga nybyggnad av enstaka 
bostadshus. Två områden ligger på Hogdalsnäset, nära Stensvik, ett på inre Hogdalsnä-
set och ett i Medvik-Hällestrand. Dessutom finns två framtida utredningsområden för 
bostäder utpekade inom FÖP-området (figur 2.1). Inom övriga områden i FÖP:en 
råder en restriktiv hållning till nya bostäder.

FÖP Norra kustområdet är till stor del en FÖP där god hushållning med områdets 
bevarandevärden och naturresurser varit en utgångspunkt. I den avvägning som gjorts 
mellan bevarande och exploatering har det norra kustområdets höga naturvärden, 
kulturmiljövärden och stora värden för friluftsliv och närrekreation vägt tungt. Bland 
annat har stor hänsyn tagits till livsmiljöer och spridningssamband för sandödla och 
hasselsnok, som omfattas av ett strikt artskydd. Därmed är kommunen sparsam med 
att ta nya områden i anspråk. Att kommunen valt att satsa på förtätning i Stensvik och 
Kungbäck framför andra områden beror bland annat på att en utveckling av samlad 
bebyggelse inom ett redan utbyggt område bidrar till en långsiktigt god hushållning 
med mark i relation till en utveckling med mer spridd bebyggelse. Planförslaget innebär 
också lokalisering av ny bebyggelse till ett område där det finns möjlighet till kommu-
nal anslutning till allmän VA-anläggning och befintlig infrastruktur. Detta är en del i 
kommunens strategi för att skapa en hållbar bebyggelseutveckling där helårsboendet 
kan stärkas. Att stärka underlaget för den kommunala VA-anläggningen möjliggör en 
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minskning av antalet enskilda avlopp som idag har skärgården som recipient, vilket ger 
positiva effekter för havsmiljön. På sikt bidrar detta till förbättrad vattenkvalité i kom-
munens vattenförekomster. Genom förtätning inom ett redan befintligt, ianspråktaget 
bebyggelseområde, tas inte heller nya naturområden i anspråk. 

Avvägningar för lokalisering av områden för ny bostadsbebyggelse har därmed gjorts i 
kommunens fördjupade översiktsplanearbete. Eftersom antalet möjliga lokaliseringar 
kraftigt begränsats i FÖP har någon ytterligare alternativ lokalisering inte studerats 
inom ramen för denna MKB.

Under arbetet med en detaljplan för området har olika alternativa utformningar, främst 
i antal tomter, prövats med utgångspunkt från befintlig bebyggelse. I planprocessen 
kring den detaljplan som upphävdes gjordes vissa anpassningar. Bland annat minskades 
antalet tomter till förmån för natur- och parkmark eftersom en alltför tät exploatering 
framförallt bedömdes påverka områdets karaktär för mycket.

I arbetet med pågående detaljplan har utformningen fortsatt vägts mot de värden som 
finns. Då Kungbäck både har lämpliga hasselsnoksmiljöer och en befintlig struktur 
med bebyggelse, har möjligheten till helt alternativa utformningar av planområdet varit 
begränsad. Man har därför inriktat sig på hur hasselsnokens bevarandestatus och en 
kontinuerlig ekologisk funktion kan säkras i området trots en planerad exploatering och 
anpassat områdets storlek efter det. 

I samband med framtagande av samrådshandlingarna gjordes en kartläggning av hassel-
snoksmiljöer (Bohman 2019). Den visade att tänkt exploatering till största del undvek 
de viktigaste miljöerna för hasselsnok. I södra delen av området, utefter berget, lades 
dock en kil med naturmark till för att undvika intrång i ett område som bedömdes som 
en lämplig miljö för hasselsnok. Efter plansamrådet har planområdet krympts i norr. 
Fyra planerade fastigheter har tagits bort då ytan bedömts som lämplig miljö för hassel-
snok. Även fyra befintliga bostadsfastigheter har utgått liksom planerad flytt av befintlig 
väg i norr. För att motverka negativ påverkan på hasselsnok och andra naturvärden har 
vissa fastigheter fått prickmark i plankartan. Det finns även  särskilda planbestämmelser 
kopplade till potentiella övervintringsmiljöer för hasselsnok.

2.3 Planförslaget
Planförslaget innebär en förtätning av området som idag har cirka 20 befintliga enbo-
stadshus inom en gles bebyggelsegrupp, varav 15 hamnar inom det föreslagna planom-
rådet (figur 2.2). Inom planområdet finns flera avstyckade, obebyggda fastigheter som 
kommer att kunna tas i anspråk. Idag används en stor del av marken som parkering, 
men genom planförslaget blir det möjligt att uppföra 15 nya enbostadshus med tillhö-
rande tomtmark, samt en lekplats. Planförslaget innehåller bestämmelser om att högst 
en huvudbyggnad får uppföras på varje fastighet. 

Planförslaget omfattar även park- och naturmark, parkering, gatumark och vattenom-
råde. I anslutning till vattenområdet bekräftas befintliga sjöbodar, samlingslokal och 
bryggor i planen. Den parkering som tas bort ersätts till en mindre del inom planområ-
det. I övrigt hänvisas parkering till andra platser. I direkt anslutning till området, inom 
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Figur 2.2 Illustrationskarta som visar en möjlig utformning av planförslaget
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detaljplan för del av Kungbäck 1:59 m fl, finns ett område utpekat som medger anläg-
gande av en större sommarparkering och båtuppställningsplats. Därifrån är det bara 
några minuters gångväg till stranden.

Befintliga vägar kan till stora delar användas för att nå de föreslagna bostadshusen. Alla 
nya bostäder kommer att generera viss ytterligare trafik i form av gång-, cykel- och 
biltrafik. Samtidigt minskar trafiken inom området från tillfälligt besökande bilar som i 
nuläget kör till och från områdets parkeringsytor. 

Planförslaget följer de strategier som finns i den fördjupade översiktsplanen, FÖP Norra 
kustområdet.

2.4 Nollalternativet
Nollalternativet är ett jämförelsealternativ som ska visa hur området förmodligen 
utvecklas om detaljplanen inte antas och därmed inte genomförs. Ett nollalternativ är 
inte detsamma som nuläget utan inkluderar övriga förväntade framtida åtgärder och 
förändringar. 

I det här fallet bedömer kommunen att även nollalternativet innebär viss utbyggnad 
inom området. Man ser det som sannolikt att det lämnas förhandsbesked för byggna-
tion inom ett antal av de tomter som ingår i planförslaget. De obebyggda delar av 
området som blir kvar kommer sannolikt att fortsätta användas på samma sätt som idag, 
det vill säga med parkering på tomma gräsytor, men också med risk för att hasselsnokar 
blir överkörda inom dessa ytor. Det kan även bli så att ytorna växer igen om markägaren 
upphör att upplåta dem för parkering. Inom befintliga bebyggda fastigheter kan det bli 
vissa förändringar, exempelvis i form av ombyggnationer, Attefallshus, markarbeten etc.
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3 Förutsättningar

3.1 Kommunala planer och styrdokument

3.1.1 Översiktliga planer
I kommunens översiktsplan som antogs 2013 anges att markanvändningen för planom-
rådet är komplettering med i huvudsak nya bostäder. 

Kommunens fördjupning av översiktsplanen, FÖP Norra kustområdet från 2017, pekar 
ut Stensvik som ett utredningsområde för bostäder. I planen bedöms området rymma 
15–20 nya bostadstomter som kan skapas genom förtätning av befintlig bebyggelse. 
Det anges att utbyggnad av bostäder i samlad form får prövas genom detaljplan och att 
ingen ny bebyggelse, eller andra anläggningar, får tillkomma innan detaljplanen är anta-
gen. Planen anger också att den glesa bebyggelsestrukturen ska behållas i möjligaste mån 
och att de centralt liggande parkeringsytorna bör kunna användas för bostadsbebyg-
gelse. Nya hus bör placeras så att utsiktsförhållanden från befintliga fastigheter påverkas 
så lite som möjligt och byggrätter bör vara av en storlek som medger åretruntboende. I 
fördjupningen anges även att det förekommer hasselsnok öster om utredningsområdet. 
Utgångspunkten i den fördjupade översiktsplanen är att bebyggelseutvecklingen i första 
hand ska ske inom de utredningsområden som pekas ut i planen.

3.1.2 Detaljplaner
Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare. Öster om planområdet finns en genom-
förd detaljplan och en nyligen antagen detaljplan. Den genomförda detaljplanen vann 
laga kraft 2010 och avser bland annat bostäder. De områden som bebyggts närmast 
det nu aktuella planområdet var tidigare skogsmark, vilket inte bedöms som lämplig 
livsmiljö för hasselsnok. Syftet med den nyligen antagna detaljplanen är att reglera en 
befintlig campingverksamhet, Kungsviks camping, som pågått sedan 1960-talet.   

Figur 3.1 I delområdeskartan över Hogdalsnäset i FÖP Norra kustområdet (Rådhuset Arkitekter) 
är planområdet utpekat som utredningsområde för bostäder (röd gräns)� 
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3.2 Riksintressen och skyddade områden
Planen berörs av olika riksintressen (figur 3.2) och ligger delvis inom strandskyddat 
område (figur 3.3).

3.2.1 Riksintresseområden kap 3 MB

Riksintresse naturvård
Planområdet ligger till största del inom området Idefjorden-Dynekilen som är av riks-
intresse för naturvård (3 kap 6 § miljöbalken, MB). Riksintressets värden finns både i 
havet och på land och omfattar bland annat det storslagna fjord- och kustlandskapet, 
barrskogen som når ända fram till havet samt de för fågellivet viktiga holmarna och 
skären i Dynekilens mynning. 

Riksintresse friluftsliv
Stensvik ligger helt inom riksintresse för friluftsliv (3 kap 6 § MB). Området sträcker sig 
över norra Bohusläns kust och berör fyra kommuner. Några av de kriterier som ligger 
till grund för riksintresseområdet är att det har intresseväckande natur- och kulturvär-
den, tilltalande landskapsbild, artrikedom och att det är relativt små inskränkningar i 
allemansrätten.

3.2.2 Riksintresseområden kap 4 MB

Natura 2000
Vattenområdet utanför Dynekilen, nordväst om planområdet, utgörs av Natura 
2000-området Kosterfjorden-Väderöfjorden. Natura 2000-områdets prioriterade beva-
randevärden är det varierade havs- och kustlandskapet med bland annat sandbankar, ler- 
och sandbottnar som blottas vid lågvatten, rev samt stora vikar och sund. För området 
finns en bevarandeplan. 

Särskilda hushållningsbestämmelser
Hela kuststräckan från norska gränsen ner till Brofjorden är med hänsyn till sina sam-
lade natur- och kulturvärden, utpekat som område av riksintresse enligt 4 kap 1-3 §§ 
MB. Inom området får exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön endast komma 
till stånd om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- eller kul-
turvärden. Turismens och friluftslivets intressen ska särskilt beaktas vid exploatering eller 
andra ingrepp i miljön. Etablering av miljöstörande anläggningar får inte ske i området.

3.2.3 Strandskydd kap 7 MB
På land är större delen av det föreslagna planområdet undantaget från strandskyddsbe-
stämmelserna. I främst de östra delarna av planområdets naturmark, samt inom vatten-
området med anslutande strand, råder strandskydd. 

3.3 Naturmiljö

3.3.1 Inventering och utredningar
För att bedöma vilka naturvärden som finns i Stensvik har det gjorts en naturvärdes-
inventering (Nilsson 2013). Fokus i bedömningen låg på hasselsnok, men även vissa 
andra naturvärden noterades. Tänkbara spridningskorridorer för hasselsnok och andra 
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Figur 3.2 Riksintressen kap 3 miljöbalken och Natura 2000-område. I kartan finns två olika riksintressen för friluftsliv 
där gränsen mellan dessa går strax söder om planområdet� Palnområdet omfattas även av särskilda hushåll-
ningsbestämmelser enligt 4 kap 1-3 §§ miljöbalken� Dessa har inte markerats eftersom de täcker hela kartutsnittet�
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djur pekades ut. För att utreda förutsättningarna för hasselsnok ytterligare gjorde Na-
turcentrum ett utlåtande 2016 (Bohman & Ahlén 2016). I det behandlas vilka effekter 
som planerad bebyggelse kan få på den lokala hasselsnokspopulationen vid Stensvik. 
Utlåtandet föreslår ett antal åtgärder som kan bidra till att minimera den negativa påver-
kan. Därutöver har en kartläggning gjorts för att precisera var de lämpliga miljöerna för 
hasselsnok finns inom och i anslutning till planområdet (Bohman 2019). Efter det att 
detaljplanen med MKB varit på samråd och plangränsen omarbetats har Naturcentrum 
gjort ett uppdaterat utlåtande. I det har tidigare utlåtande och habitatkartering inarbe-
tats, liksom bemötande av synpunkter som framkom under samrådet (Bohman 2021).

Figur 3.3 Områden med strandskydd inom och runt planområdet� Både generellt och utvidgat 
strandskydd visas i kartan�
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3.3.2 Grön infrastruktur
För att arter ska trivas, kunna sprida sig och överleva i livskraftiga populationer krävs 
att deras livsmiljöer hänger samman. Det är också en förutsättning för att ekologiska 
strukturer ska bestå. Dessa nätverk av livsmiljöer beskrivs ibland som grön infrastruktur. 
Kravet på hur detta gröna nätverk ska se ut varierar mellan olika djurgrupper och arter.

Stensvik ligger i en dalgång där det tidigare varit jordbruksmark, men där det idag är 
trädgårdar och i övrigt mycket gräsmark. Stora delar av denna används periodvis för 
parkering, medan andra är bevuxna med lite högre gräsvegetation. Området omges 
till största del av hällmark med stora inslag av skog. En kartering eller kartläggning av 
lämpliga miljöer för hasselsnok (Bohman 2019) visar hur delområden som är viktiga för 
arten sträcker sig in över planområdet (figur 3.5 och 3.6). 

I ett lite större perspektiv går det att urskilja att detta nätverk av möjliga livsmiljöer 
breder ut sig över den västra delen av Hogdalsnäset, där Stensvik ligger. Något som visas 
i en GIS-analys som kommunen låtit Calluna AB göra (figur 1.2) och som Naturcen-
trum hänvisar till (Bohman 2019). Den visar på stora lämpliga områden som främst 
är knutna till ganska vidsträckta, delvis vegetationsklädda hällmarker. Naturcentrums 
kartläggning på plats visar att GIS-analysen överensstämmer ganska bra med faktiska 
förhållanden, men de lämpliga områdena inom planområdet bedöms vara något mindre 
än GIS-analysen visar (figur 3.5).

Lämpliga områden knyts ofta samman av stråk med naturmark som inte riktigt når kra-
ven på hasselsnokens livsmiljö, men som ändå är ganska lämplig. Ett sådant öst-västligt 
stråk finns i södra delen av planområdet, enligt GIS-analysen. Sedan finns en gradient i 
hur passande ett markområde kan vara. Gräsmattor och hårdgjorda ytor kan vara direkt 
olämpliga eftersom det är ont om både bytesdjur och viloplatser (Bohman 2021). Sam-
tidigt är inte tomtmark någon enhetlig naturtyp. En vildvuxen och varierande trädgård 
kan ha gott om skyddade strukturer, exempelvis rishögar, stenmurar, små förrådsskjul, 
ostörda hörn och liknande. Det finns många exempel på att hasselsnokar söker sig till 
tomter för såväl övervintring som födosök och vila, men också vid förflyttning genom 
landskapet (Bohman 2019).

Hasselsnokar rör sig dessutom inte längs några särskilda spridningskorridorer, utan kan 
mycket väl passera över de marker som egentligen inte bedöms som lämpliga. Därför 
finns inget som hindrar att de ändå passerar, eller tillfälligt uppehåller sig i exempelvis 
trädgårdar med enbart kortklippta gräsmattor. De kan däremot använda sig av ledlinjer, 
så som stenmurar, stockar och husväggar (Bohman & Ahlén 2016; muntl. Bohman 
2019). All tomtmark utgör därmed inte barriäreffekt för hasselsnok, utan kan även 
fungera som spridningskorridor (Bohman 2021).

3.3.3 Hasselsnok

Artbeskrivning och förekomst
Hasselsnok (Coronella austriaca) är en ganska liten, grå- eller brunaktig orm med två 
längsgående mörka fläckrader på ryggen. Den blir inte längre än cirka 80 cm, men är 
vanligen kortare. Födan är främst andra reptiler (kopparödla, huggorm, skogsödla, sand-
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ödla), näbbmöss och smågnagare. Vanligaste bytet är sannolikt kopparorm som sällan 
förekommer i hällmarksmiljö, utan i flera andra typer av mark, bland annat gräsmark 
och trädgårdar.

För att hasselsnok ska kunna finnas kvar långsiktigt i ett område krävs tillgång till bra 
övervintringsplatser, lämpliga viloplatser resten av året och en god tillgång på bytesdjur. 
Vid övervintringen kryper ormen ner ca 0,5–1 meter under markytan för att undvika 
tjälen. Det kräver att marken är tillräckligt lucker eller att den har håligheter så att 
ormen kan ringla ner. Lämpliga miljöer för övervintring kan vara stenrösen, vägbankar, 
husgrunder, slänter med lucker jord m.m., som är sydvända så att de värms upp av solen 
på våren. Platserna ska inte vara skuggade och dessutom ska de ligga relativt vindskyd-
dade. Under den aktiva delen av året behöver hasselsnoken gynnsamma viloplatser och 
områden att hitta bytesdjur i. Lämpliga marker är då hällmarker, bryn, gräsmarker med 
högre gräs eller örter, glesa lövskogar och kulturlandskap med stenmurar, rösen m.m. I 
dessa trivs både hasselsnok och dess bytesdjur eftersom markerna är varma, solexpone-
rade och har gott om gömställen i form av död ved, stenar, block, ljungtuvor etc. Sam-
tidigt rör sig hasselsnokar över upp till 3 hektar stora områden och kan därför träffas 
på i miljöer som egentligen inte är gynnsamma, så som gräsmattor och vägar (Bohman 
2021).

Generellt sett påverkas hasselsnoken negativt av att för arten lämpliga miljöer försämras 
eller försvinner till följd av att ändrad markanvändning, framförallt genom igenväxning 
och igenplantering. De senaste 20 åren bedöms arean av lämpliga lokaler ha minskat 
med cirka 30 procent och uppskattningsvis minskar antalet hasselsnokar med 1–3 pro-
cent per år (ArtDatabanken, 2020).

Arten är svår att inventera eftersom den gärna ligger gömd, men det har gjorts fynd i 
Stensvik. En tidig notering i anslutning till planområdet är från 1994 (Nilsson, 2013). 
På senare år har ytterligare några fynd inom planområdet registrerats i Artportalen. 

Skyddsbestämmelser
Hasselsnoken klassas som sårbar (VU) på rödlistan. Den är fridlyst, omfattas av 
artskyddsförordningen (2007:845) och kräver noggrant skydd enligt EU:s art-och 
habitatdirektiv. Skydden innebär att hasselsnoken är fredad och det är förbjudet att 
döda, skada, störa eller fånga djuret. Det är också förbjudet att skada eller förstöra dess 
fortplantningsområden och viloplatser. Särskild hänsyn behöver därför tas till hasselsnok 
och lämpliga miljöer för arten vid planering och exploatering i området. En bedömning 
måste göras av hur planerade åtgärder påverkar ormens bevarandestatus och vad som 
händer med den kontinuerliga ekologiska funktionen i området. Om dessa riskerar att 
påverkas negativt kan det krävas dispens från artskyddet. I de fall risken kan motverkas 
genom skyddsåtgärder behöver dispens däremot inte sökas, utan frågan samråds istället 
med länsstyrelsen genom att planhandlingarna granskas under detaljplaneprocessen. De 
skyddsåtgärder som inte kan fastställas i detaljplanen med stöd av PBL kan i vissa fall 
garanteras genom exploateringsavtal. Det går inte att utesluta att det kan krävas ytterli-
gare samråd med länsstyrelsen för enskilda frågor enligt 12 kap 6 § MB.
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Lämpliga miljöer för hasselsnok i Stensvik
Den kartläggning som Naturcentrum gjort av lämpliga miljöer för hasselsnok i Stensvik 
har tydliggjort var det finns potentiella platser för övervintring samt lämpliga områden 
för vila och födosök (figur 3.6). Inom planområdet har två små tänkbara övervintrings-
platser hittats (plats 1–2 i figur 3.6). Det handlar om dels två stensatta terrasser (räknas 
tillsammans som en övervintringsplats), dels en torpargrund. Norr om planområdet 
finns ytterligare fyra troliga övervintringsplatser i nära anslutning;  två små torpar-
grunder, ett stenröse och en ganska stor sydostvänd bergsbrant med blockmark nedan-
för. Det har inte gått att kontrollera om de tänkbara övervintringsplatserna verkligen 
används eller kan användas av hasselsnok. Utifrån hur platserna ser ut går det ändå att 
anta att ormarna kan övervintra där (Bohman 2019).

I Stensvik finns dessutom fyra områden i varierande storlek som bedömts som gynn-
samma miljöer för vila och födosök. Tre av dessa ligger delvis inom planområdet 
(område A-C i figur 3.6) och ytterligare ett område, som tidigare till stor del ingick i 
planområdet, har efter justering av plankartan hamnat utanför (område D i figur 3.6). 
I dalgången är det bland annat brynmiljöer och öppna gräsmarker som bedöms vara 
bra födosöksmiljöer för hasselsnok. Av gräsmarkerna är det främst de som har högre 
gräs- eller örtvegetation som passar ormen, medan klippt, öppen gräsmark bedöms vara 
en mindre lämplig miljö. Det gäller bland annat markerna som används för parkering. 
Däremot vistas de även på sådana marker för passage och viss jakt, även om marken inte 
heller är direkt lämplig för ormens bytesdjur (Bohman & Ahlén 2016; Bohman 2019). 

Figur 3.4 Lämplig miljö, habitat A (figur 3.6), för hasselsnok vid den östra delen av detaljplaneom-
rådet�    Miljön domineras av öppna till halvöppna hällmarker med ljungtuvor och uppväxande 
buskar (foto: Naturcentrum AB)
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3.3.4 Övrig naturmark
Den inventering som gjorts av Rio Kulturkooperativ (Nilsson 2013) visar att det finns 
vissa andra naturvärden i området, men förutom förekomsten av hasselsnok är värdena 
ganska begränsade. Inga andra rödlistade arter har noterats och inte heller några särskil-
da naturvärdesobjekt. Det har inte heller tillkommit några nya fynd av andra skyddade 
eller rödlistade arter i Artportalen sedan dess. I områdets västra del finns en bergsbrant 
utmed vilken det finns ett mindre område med randekskog som har lite högre värden. I 
det ekdominerade randskogspartiet finns även rönn, brakved, olvon, oxel, asp och fågel-
bär. Söderut utmed bergsbranten växer enstaka grövre ekar. De högsta värdena finns vid 
brantens norra del. 

Figur 3.5 Gul linje visar planområdts gräns� Röda områden visar områden som i en GIS-analys 
gjord av Calluna bedömts ha betydelse för hasselsnok, Mörkröda områden är lämplig miljö 
medan ljusröd färg visar tänkbara stråk, enligt analysen som Naturcentrum hänvisar till i sin utred-
ning (Bohman 2019, 2021)� Ljusblå, streckade områden visar miljöer som Naturcentrum bedömt 
som viktiga miljöer för hasselsnok vid besök på plats, se även figur 3.6.
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3.4 Ekosystemtjänster
Alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor kallas för eko-
systemtjänster. De bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Ekosystemtjänster i bostads-
områden kan bland annat handla om ekosystemens förmåga att rena luft, ta hand om 
dagvatten och erbjuda miljöer som är rekreativa och hälsosamma, men det kan också 
handla om biologisk mångfald. Det nätverk av grönområden, träd, trädgårdar med 
mera som finns inom och runt om ett bostadsområde är en förutsättning för att ekosys-
temtjänster ska fungera. 

Genom att kartlägga och värdera ekosystemtjänsterna i ett område synliggörs de och 
kan ställas i relation till det som planeras, i det här fallet en detaljplan för bostäder. Det 
kan bidra till att den negativa påverkan på miljön minimeras och att en hållbar utveck-
ling gynnas. Ekosystemtjänster brukar delas in i fyra grupper:

Stödjande ekosystemtjänster utgör grunden för övriga ekosystemtjänster. Hit hör 
bland annat biologisk mångfald, vattencykel och fotosyntes. 

Reglerande ekosystemtjänster omfattar bland annat vattenrening, luftrening och pol-
linering.

Kulturella ekosystemtjänster är exempelvis turism, rekreation och hälsa.

Försörjande ekosystemtjänster innefattar bland annat matproduktion, färskvatten och 
energi.

Ekosystemtjänster i planområdet har identifierats genom en övergripande kartlägg-
ning. Konsekvenser av planförslaget respektive ett nollalternativ utan ny bebyggelse har 
kartlagts liksom förslag på åtgärder. Stödjande, reglerande, kulturella och försörjande 
ekosystemtjänster finns med i kartläggningen, se vidare avsnitt 4.3 Ekosystemtjänster.

3.5 Dagvatten
I planområdet finns ett nyligen utbyggt, kommunalt ledningssystem som dimensionerats 
för både befintliga och tillkommande fastigheter samt ett intilliggande bostadsområde vars 
dagvatten fördröjs i ett makadamfyllt dagvattenmagasin. I övrigt saknas fördröjning och 
möjligheten till infiltration av dagvatten bedöms vara begränsad i området. Då planom-
rådet är litet och ganska sluttande har rinntiden för dagvatten genom området beräknats 
till cirka 10 minuter. Det saknas rening av dagvattnet. (Sweco, 2021).

Dalen inom vilket planområdet ligger kan delas in i två nord-sydliga delavrinningsom-
råden där vattendelaren ligger ungefär mitt i området. Det finns ett befintligt dikessys-
tem med stråk som inte hänger samman. I den dagvattenutredning som gjorts av Sweco 
(2021) antas att ledningssystemet är dimensionerat i enlighet med gällande riktlinjer 
och därmed klarar 2- respektive 10-årsregn, där 2-årsregnet avser fylld ledning och 
10-årsregnet avser dämning till marknivå.

Dagvattenledningen mynnar i havsviken och recipient är Yttre Dynekilen som är en 
utpekad vattenförekomst i vattendatabasen VISS. Vattenförekomstens ekologiska status 
har bedömts som god i senaste klassningen, men den uppnår ej god kemisk status med 
avseende på kvicksilver, kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter (PBDE).
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Figur 3.6 Områden som bedöms vara viktiga miljöer för hasselsnok�
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4 Effekter och miljökonsekvenser

4.1 Riksintressen

Kap 4

Genomförandet av detaljplanen innebär att ett befintligt bebyggelseområde förtätas, 
men det utvidgas inte och därmed påverkas inte de intilliggande stora, öppna natur-
områdena eller de stigar som finns där. Byggnaderna inom planområdet ska enligt 
planbestämmelserna ha en traditionell utformning och gångstråk ska säkerställa att 
allmänheten kan passera genom området. Sammantaget bedöms landskapsbilden endast 
påverkas i liten grad och det är främst från havet som en skillnad i landskapet kommer 
att upplevas då det blir fler hus inom den aktuella ytan. Genom att området inte utvid-
gas och passager genom det säkerställs, bedöms inte turismen eller friluftslivet påverkas 
på något sätt som skadar riksintresset. Det sker heller inte någon utbyggnad av sådana 
anläggningar som avses i 17 kap. 1 § 1 och 4 a § 1–11 miljöbalken. Därmed bedöms ett 
genomförande av planen inte skada de värden som riksintresset enligt 4 kap 1–3 §§ MB 
värnar.

Natura 2000-området Kosterfjorden-Väderöfjorden har i huvudsak marina värden, så 
som sandbankar, ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten, rev samt stora vikar 
och sund. Detaljplanen avser åtgärder på land och bedöms inte påverka vattenmiljön. 
Nya bostäder ansluts till kommunalt vatten och avlopp medan dagvatten fördröjs och 
renas inom området innan det når den marina miljön. Natura 2000-området bedöms 
inte påverkas negativt av planförslaget. 

Kap 3

Kärnvärdena hos riksintresset för naturvård ligger främst i det storslagna fjord- och kust-
landskapet, den marina miljön, barrskogen som når ända fram till havet samt holmarna 
och skären i Dynekilens mynning, som utgör ett viktigt häckningsområde för fåglar. 
Den planerade bebyggelsen bedöms inte påverka något av dessa värden. Inom planom-
rådet ligger naturvärdena främst hos den artskyddade hasselsnoken och randskogen i 
väster och dessa värden bevaras. Den marina miljön påverkas inte. Det bedöms därmed 
inte finnas någon risk för att ett genomförande av planen medför någon påtaglig skada 
på riksintresset för naturvård.

De värden som riksintresset för friluftsliv grundar sig på är främst att området har goda 
förutsättningar för upplevelser i natur- och kulturmiljöer och för olika friluftsaktiviteter, 
bland annat vattenanknutna. Andra värden är bland annat tilltalande landskapsbild, 
artrikedom, bra vattenkvalitet och att det är relativt små inskränkningar i allemansrät-
ten. Inom planområdet återfinns de värdena främst inom vatten- och strandområdet 
som nyttjas för bad och där det även finns en mindre brygga. Stranden och bryggan 
bekräftas i detaljplanen och några ytterligare anläggningar planeras inte i strand- eller 
vattenmiljön. Planen medger inte några nya båtplatser. Indirekt kan besökare till badet 
beröras av förändrade parkeringsmöjligheter. Dagens parkeringsfunktion bygger på 
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att en privat markägare, på eget initiativ, upplåter mark för parkering. Den är varken 
anlagd eller planlagd. Det finns därmed inget som säkerställer att parkeringen finns kvar 
i nollalternativet, även om marken då är fortsatt tillgänglig enligt allemansrätten. Inom 
angränsande detaljplan för del av Kungbäck 1:59 m fl har ett område pekats ut där det 
medges anläggande av en större sommarparkering och båtuppställningsplats. Från den 
platsen är det endast några minuters gångväg till stranden. Allmänna passager genom 
området säkerställs i planen, vilket garanterar allmänhetens möjligheter att röra sig 
genom det och ta sig ner till vattnet. En stor del av de parkerande är dessutom öbor på 
främst de norska Hvaleröarna. De är inte beroende av att parkera i just Kungbäck och 
de har länge varit medvetna om att parkeringsmöjligheten kommer att försvinna i och 
med den nya detaljplanen. Planområdet är inte artrikt och de arter som finns bevaras. 
Upplevelsen av landskapet påverkas från vattensidan genom att området blir förtätat, 
men samtidigt finns planbestämmelser om traditionell utformning av husen.

Sammanfattningsvis bedöms påverkan bli begränsad på de värden som ligger till grund 
för riksintresseområdet för naturvård respektive friluftsliv. De främsta värdena bevaras 
inom området och det sker ingen utvidgning av området över intilliggande naturområ-
den. Den planerade exploateringen innebär att ytterligare ytor privatiseras, men inte i 
sådan grad att det på något betydande sätt bedöms påverka något av dessa riksintresse-
områden enligt 3 kap 6 § MB och det medför därmed ingen påtaglig skada.

4.2 Naturmiljö

4.2.1 Grön infrastruktur

Effekter av utbyggnad enligt planförslaget
Grön infrastruktur är det nätverk av naturmiljöer som skapar förutsättningar för fung-
erande ekologiska funktioner. De ekologiska funktionerna ger möjlighet för arter att 
spridas istället för att isoleras med risk för inavel. Samtidigt har olika arter olika krav, 
vilket också återspeglas på hur dessa nätverk behöver se ut. I Stensvik tas relativt triviala 
gräsmarker i anspråk för ny tomtmark i planförslaget. Generellt sett kan sådan exploa-
tering ge både positiva och negativa effekter för djurlivet. I de fall trädgårdarna får en 
variation med buskar, träd, häckar och rabatter skapas ett myller av småmiljöer som kan 
vara gynnsamma för hasselsnok såväl som insekter och andra djur, bland annat fågellivet. 
En ökad mångfald av blommande växter kan ha en starkt positiv effekt på främst den 
pollinerande insektsfaunan och dess möjlighet att sprida sig. Om de nya trädgårdarna 
istället enbart består av gräsmattor och hårdgjorda ytor blir miljön ganska steril och 
medför inte någon positiv effekt för djurlivet, även om djur ändå tillfälligt uppehåller 
sig där.

De utpekade livsmiljöerna i och runt Stensvik erbjuder gott om möjligheter för has-
selsnok att jaga och vila. De gräsmarker som inte ses som gynnsamma miljöer kan i 
och för sig erbjuda både viloplatser och tillgång på bytesdjur, men inte i tillräckligt stor 
omfattning. Sådana marker har inte tillräckliga förutsättningar för att själva räcka till 
så att hasselsnoken ska finnas kvar. Gynnsamma miljöer har de förutsättningarna, men 
de måste hänga samman med varandra för att det ska finnas möjlighet till ett genetiskt 
utbyte och långsiktig fortlevnad för hasselsnok. 
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Figur 4.1 Viktiga miljöer och sparade stråk för hasselsnok i förhållande till planförslaget� 
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De gräsytor som idag används för parkering är inte optimala spridningsmiljöer för arten. 
Dels saknas skyddande strukturer och ledlinjer, dels finns risken att de bli överkörda av 
parkerande bilar. När det gäller tomtmark kan den vara allt från mycket lämplig miljö 
och spridningskorridor till olämplig och barriär. Det finns enligt Naturcentrum många 
exempel på att hasselsnokar söker sig till tomter för såväl övervintring och vila som 
för födosök och förflyttning genom landskapet (Bohman 2021). Hur de nya tom-
terna kommer att utformas går inte att styra i detaljplanen, men det bedöms inte som 
sannolikt att alla trädgårdar utformas på ett sådant sätt att de blir ogynnsamma som 
livs- eller spridningsmiljö för hasselsnok. Trots detta säkras stråk med lämpliga miljöer 
i detaljplanen, vilket också säkrar förutsättningarna för en fortsatt kontinuerlig, ekolo-
gisk funktion och gör att bibehållen bevarandestatus för hasselsnok inte är beroende av 
trädgårdarnas utformning. 

I strandmiljön i södra delen av planområdet bevaras ett utpekat öst-västligt stråk med 
ganska lämplig mark för hasselsnok. Genom området sparas ytterligare två stråk med 
allmän platsmark som för ormens del är något mindre lämplig mark i nuläget, men vars 
värden kan höjas. Det är ett öst-västligt stråk och ett nord-sydligt (figur 4.1). Hassel-
snokar följer inga särskilda spridningskorridorer, men de håller sig gärna till ledlinjer, 
vilket gör att de till viss del ändå kan styras. Naturcentrum föreslår som skyddsåtgärd 
att stenmurar anläggs längs de två nya stråken (figur 4.2). Stenmurarna kan fungera 
som ledlinjer, men ger också gott om platser att gömma sig på samtidigt som de är 
bra miljöer för ormarnas bytesdjur. Även stenrösen och så kallade faunadepåer föreslås 
(Bohman 2021). Se vidare avsnitt 4.2.2 Hasselsnok. Sammantaget gör detta att stråkens 
värden höjs påtagligt.

Eftersom hasselsnokarna inte håller sig till några särskilda spridningskorridorer bedöms 
det inte som lämpligt att anlägga passager under områdets vägar. Ormarna kan lika gär-
na välja att passera på andra ställen och en sådan åtgärd riskerar därför att bli ineffektiv 
(Bohman & Ahlén 2016). För att göra vägarna helt säkra för hasselsnok krävs barriärer 
utmed hela deras sträckning, även vid tomternas utfarter, samt ledarmar och ett flertal 
passager. Om passagerna utformas fel eller med tiden blir igensatta skapas istället en 
större barriäreffekt än vägen har idag. Trafiken och hastigheten i området blir begränsad 
och Naturcentrum bedömer att den planerade bebyggelsen knappast medför någon 
märkbart högre risk för hasselsnokar att bli överkörda än i nuläget (Bohman 2021).

Konsekvenser efter inarbetade skyddsåtgärder
Skyddsåtgärderna som föreslås (figur 4.2) väntas leda till att vissa tänkbara stråk mel-
lan livsmiljöer stärks och att det även skapas bra förutsättningar för vila och födosök. 
Eftersom ormarna rör sig i alla möjliga riktningar, bör man inte se stråken som sprid-
ningskorridorer, utan mer som naturmark med förhöjda kvaliteter för hasselsnok. Den 
förstärkningen som sker på flera platser inom planområdet, väntas till stor del kompen-
sera för de eventuella negativa effekter som de nya tomterna kan medföra. Dessutom 
kommer ormarna att kunna röra sig över de flesta trädgårdar även fortsättningsvis, 
oavsett om miljöerna där blir attraktiva eller inte. Därmed bedöms utbyggnaden inte 
leda till någon påtaglig försämring av det gröna nätverk som binder samman livsmiljöer 
och som är så viktigt att bevara för hasselsnok. Konsekvenserna bedöms bli små eller 
utebli och den ekologiska funktionen på sydvästra Hogdalsnäset bedöms kunna bestå, 
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även efter ett genomförande av planförslaget. Det förutsätter dock att skyddsåtgärderna 
genomförs.

Även andra djur kan dra nytta av de ledlinjer som skapas vid anläggandet av stenmurar 
samt av de nya miljöer som stenrösen och faunadepåer medför. Gräsmarken som tas i 
anspråk är relativt trivial och omvandlingen till tomtmark bedöms endast leda till små 
negativa konsekvenser för andra smådjur, förutsatt att skyddsåtgärderna genomförs. 

Sammantaget bedöms inte de planerade tomterna försvåra för hasselsnok att röra sig 
igenom dalgången jämfört med i nuläget, varken i öst-västlig eller nord-sydlig riktning 
(Bohman 2021).

4.2.2 Hasselsnok

Effekter av utbyggnad enligt planförslaget
Hasselsnok har observerats flera gånger i området, vilket tyder på att den har en fast 
förekomst i Stensvik. Planförslaget har därför anpassats efter de miljöer som bedömts 
vara lämpliga för hasselsnok. Gräsmarken i öster och delar av randskogen i väster har 
avsatts som naturmark i detaljplanen. Båda miljöerna har bedömts som gynnsamma för 
hasselsnok (Bohman 2021).

Delområde D (figur 3.6) har nyligen avverkats, vilket skapat en lämplig, solexpone-
rad hasselsnoksmiljö med gott om död ved och relativt högvuxen gräs-/örtvegetation. 
Tidigare planerades fyra nya bostadstomter på ytan, men för att inte riskera att påverka 
arten negativt har kommunen valt att utesluta området från planförslaget.

Planen bekräftar befintliga och redan bebyggda bostadsfastigheter inom planområdet. 
Det finns två tänkbara övervintringsmiljöer för hasselsnok inom planområdet och fyra 
utanför (nr 1-6 i figur 4.1). Planförslaget har anpassats så att de potentiella övervint-
ringsmiljöerna bevaras och plankartan har försetts med planbestämmelser som syftar till 
att skydda de två miljöer som ligger inom planområdet. Planbestämmelserna anger att 
berörda block och berörd husgrund ska bevaras och att nya byggnadsverk ska placeras så 
att dessa miljöer inte skuggas.

Genom ovanstående anpassningar i planförslaget efter lämpliga miljöer för hasselsnok 
begränsas risken för negativ påverkan på arten. Eftersom planförslaget innebär att yt-
terligare stora delar av dalgången tas i anspråk, går det inte att utesluta att ett genomför-
ande av planen kan innebära effekter för populationen av hasselsnok på Hogdalsnäset. 
Detta trots att marken som föreslås som tomtmark inte är utpekad som viktig miljö. 
Därför har det arbetats fram skyddsåtgärder som till stor del kan motverka de negativa 
effekter som planförslaget riskerar att medföra (Bohman & Ahlén 2016; Bohman 2021).

Eftersom det inte går att i detaljplanen reglera utformningen av trädgårdar, går det inte 
att förutse vilka tomter som blir gynnsamma respektive ogynnsamma för hasselsnok. 
Gynnsamma tomtmiljöer kan erbjuda fler bytesdjur och viloplatser än motsvarande 
plats har idag. Tomter med enbart gräsmatta och/eller hårdgjorda ytor kan däremot ses 
som en direkt olämplig miljö för hasselsnok. Bytesdjuren trivs inte och det saknas göm-
ställen att vila på. Även om tillgången på bytesdjur och viloplatser är begränsad redan 
idag på dessa ytor, finns risk att den ändå minskar. Genom att anlägga stenmurar utmed 
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Figur 4.2 Planerade skyddsåtgärder som ska stärka kopplingen mellan miljöer som är viktiga för 
hasselsnoken och öka tillgången på dess bytesdjur� Viss justering av de olika objektens placering 
kan ske i nära samråd med naturvårdskunnig i samband med planens utförande�
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två av stråken genom området samt flera stenrösen och faunadepåer (högar med stockar, 
grenar, trädgårdsavfall m.m.) runt om i området, skapas ledlinjer, viloplatser/gömställen 
och förutsättningar för bytesdjur (figur 4.2). Se vidare kap 5 Skyddsåtgärder.

Dessa skyddsåtgärder har utformats och kommer att placeras så att det ska vara obe-
roende av särskild skötsel. Några är exempelvis exponerade mot stranden och havet 
där risken för uppväxande sly bedöms som minimal. Andra anläggs längs vägar där en 
befintlig vägsamfällighet ansvarar för skötsel och det kommer inte att krävas någon sär-
skild, ytterligare skötsel än vad som normalt sker längs vägen. Sannolikheten att skötsel 
av vägarna helt skulle upphöra bedöms som obefintlig eftersom de behövs för att nå 
bostäder i området. Förutsatt att gång- och cykelvägen byggs ut och införlivas i väg-
samfälligheten och att föreslagna skyddsåtgärder genomförs enligt anvisningar, bedöms 
effekterna för hasselsnoken bli starkt begränsade även om det inte sker någon riktad 
skötsel, utan enbart normalt underhåll.

Huvudmannaskapet för allmän platsmark blir enskilt, men genomförandet av skyddsåt-
gärderna kommer att säkerställas genom ett exploateringsavtal mellan kommunen och 
exploatören. Då ingen särskild skötsel krävs för skyddsåtgärderna och normal skötsel av 
vägkanter kommer att ske, saknar det betydelse för hasselsnokens livsmiljöer om huvud-
mannaskapet är enskilt eller kommunalt.

En effekt av fler boende i området är att det blir vanligare att folk träffar på hasselsnok. 
Hasselsnoken har ett mönster på ryggen som kan vara förvillande likt huggormens 
sicksackmönster. Eftersom det finns en utbredd oro för huggormsbett händer det att 
huggormar slås ihjäl då de råkar komma för nära människor. På grund av likheten 
med huggorm kan det även hända att den helt ofarliga hasselsnoken olagligen dödas 
på grund av sammanblandning. Fler bostäder kan också leda till fler katter och hundar 
och dessa kan döda hasselsnok. Genom information på skyltar i området och i foldrar 
som delas ut till hushållen, bör det vara möjligt att undvika att hasselsnokar dödas eller 
skadas av okunskap. I kapitel 5 Skyddsåtgärder står mer om den informationsinsatsen.

Fler boende ger viss ökad trafik, men ökningen är liten jämfört med den trafik från 
tillfälliga sommargäster som finns idag och som kommer att utebli vid en genomförd 
detaljplan. Hasselsnoken rör sig över ganska stora ytor och passerar ibland vägar. Den 
är ganska långsam och har svårt att hinna undan om det kommer en bil. På senare år 
har ett par överkörda hasselsnokar hittats i Stensvik. I jämförelse med övriga nämnda 
hot bedömer Naturcentrum att den ökade biltrafik som blir från boende, har en ganska 
liten påverkan på populationen. (Bohman & Ahlén 2016; Bohman 2021) I planförsla-
get har vägarna dessutom placerats så att de inte påverkar värdefulla miljöer mer än idag. 
Genom ett beslut i Tekniska nämnden (Strömstads kommun 2016) tillåts att vägarna 
inom området är smalare än bruklig standard i kommunen. Desstom har det 2019 
anlagts fem vägbulor i Stensvik. Tillsammans hjälper dessa åtgärder till att hålla nere 
hastigheterna inom området. Naturcentrum föreslår också att det som en extra skydds-
åtgräd sätts upp ”ormvarningsskyltar” utmed vägarna, både inom detaljplaneområdet 
och längs övriga Stensviksvägen (Bohman 2021). 
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I närheten har en detaljplan nyligen genomförts och en annan har nyligen antagits. Ef-
tersom det närmsta området som byggts ut var på mark som inte passar hasselsnok och 
den andra detaljplanen syftar till att reglera en pågående verksamhet, bedöms det inte 
leda till några kumulativa effekter.

Konsekvenser efter inarbetade skyddsåtgärder
Nya stenrösen, faunadepåer och stenmurar i tänkta lägen förväntas att påtagligt minska 
de negativa effekter för hasselsnok som annars kan bli om gräsmark omvandlas till tomt-
mark i enlighet med planförslaget. En stor yta med mindre lämplig jaktmark försvinner, 
men de enskilda platserna förbättras påtagligt. Samtidigt innebär utebliven parkering 
från sommargäster mindre biltrafik på gräsmarkerna och mindre risk för att ormar blir 
överkörda där. Sammantaget kommer ett genomförande av detaljplanen sannolikt att
påverka enskilda individer av hasselsnok, liksom enskilda individer påverkas i ett nollal-
ternativ. På beståndsnivå på sydvästra Hogdalsnäset bedöms effekten bli liten. 

Information om hasselsnok genom skyltar och foldrar bedöms minska risken för att 
hasselsnokar misstas för huggormar och slås ihjäl, men det kommer sannolikt inte att 
kunna motverka detta helt. Den kvarvarande effekten bedöms dock endast leda till små 
eller inga konsekvenser för populationen på Hogdalsnäset. Påverkan från eventuella 
katter och hundar är däremot svår att bedöma. Det är helt beroende på hur vanligt det 
blir med husdjur och även på hur de enskilda djuren beter sig. Samma sak gäller om 
befintliga fastighetsägare skaffar husdjur.

Som illustreras i tabell 1.1 skulle ett genomförande av planförslaget, utan skyddsåtgär-
der, kunna innebära måttliga konsekvenser för hasselsnok. Ormen har ett högt värde 
och med de anpassningar som gjorts i planförslaget bedöms ingreppet ha en liten 
omfattning. Genom att planerade skyddsåtgärder genomförs inom planområdet (figur 
4.2) motverkas dock de negativa effekterna såpass mycket att en kontinuerlig ekologisk 
funktion kan bestå och de negativa konsekvenserna för populationen av hasselsnok på 
sydvästra Hogdalsnäset bedöms inte bli mer än små eller utebli. Om några eller alla de 
nya tomterna utformas på ett för ormen gynnsamt sätt kan konsekvenserna till och med 
bli något positiva. Oavsett trädgårdarnas utformning bedöms den gynnsamma bevaran-
destatusen för hasselsnok bestå liksom den kontinuerliga ekologiska funktionen. Där-
med leder detaljplanen inte till någon betydande miljöpåverkan och det bedöms inte 
krävas någon dispens från artskyddet.

4.2.3 Övrig naturmark

Effekter och konsekvenser
Vid sidan av god livsmiljö för hasselsnok finns ett begränsat naturvärde inom plan-
området. Högst värden finns i randskogen utmed bergsbranten i väster och då främst 
i den norra delen. Både där och i södra delen bevaras värdena inom allmän platsmark 
natur. I söder tillkommer två bostadshus med tomter på en yta där det idag är gräsmatta. 
Tomtgränserna anpassas efter randskogens värden. Dessa tomter bedöms därmed inte 
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ge någon egentlig negativ effekt och därmed inga negativa konsekvenser jämfört med 
nollalternativet. Plankartan förses med bestämmelser om träden; dels att trädvegetatio-
nen ska behållas inom prickat område utmed randskogen, dels att det krävs marklov för 
att ta ner träd som finns markerade i grundkartan. Det senare gäller träd på naturmark i 
randskogens norra del. Bestämmelserna gör att träden får ett starkare skydd än idag.

4.3 Ekosystemtjänster

Kartläggning och analys
Begreppet ekosystemtjänster används för att visa den nytta som människan får från 
naturens arbete. I tabell 4.1 redovisas ekosystemtjänster som identifierats i Stensvik med 
närmaste omgivningar samt kommentarer om förväntad påverkan. Jämförelsen är gjord 
mot situationen i nuläget.

Tabell 4.1 Kartläggning och analys av ekosystemtjänster inom planområdet�

Typ Ekosystemtjänst Påverkan Kommentar
Stödjande Biologisk

mångfald
Måttlig (+) 
/ Liten (+/-)

Fler stenmurar, rösen och faunade-
påer ökar mängden småmiljöer och 
därmed förutsättningar för fler arter. 
En ökad andel trädgårdar kan even-
tuellt också bidra till detta beroende 
på utformning�

Randskogen har högst artvariation i 
området idag och påverkas i myck-
et begränsad omfattning av planens 
genomförande� Träden bevaras 
genom bestämmelser i plankartan�

Stödjande Grön infrastruktur, 
livsmiljö

Liten (-) / 
Liten (+)

Dalgången ger möjligheter för has-
selsnok att söka föda, men också att 
ta sig mellan olika livsmiljöer�  Delar 
av födosöksområdet försvinner, men 
påverkan minskas genom skyddsåt-
gärder� Nya stenmurar skapar ledlin-
jer samt platser för vila och födosök� 
De viktigaste miljöerna bevaras�
Fler tomter kan leda till fler grönskan-
de trädgårdar, vilket ökar livsmiljön 
för främst insekter� Påverkan blir då 
något positiv i förhållande till nulä-
get� Om det enbart blir gräsmattor 
blir påverkan något negativ� 

Stödjande Skyddad art Liten (-) Hasselsnok påverkas och utreds sär-
skilt� Påverkan bedöms bli liten och 
främst på individnivå förutsatt att 
skyddsåtgärder genomförs� I annat 
fall finns risk för måttlig-stor påverkan.
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Typ Ekosystemtjänst Påverkan Kommentar
Reglerande Pollinering Ingen - 

Liten (+)
Trädgårdar, randskog och bryn� 
Påverkan kan bli positiv genom fler 
grönskande trädgårdar�

Reglerande Vattenrening Liten (-) Exploatering ger en annan dagvat-
tensituation när delar av naturmark 
hårdgörs� Det kan kompenseras 
med lämplig dagvattenlösning�

Kulturell Badmöjligheter Ingen - 
Liten (-)

Stranden inom planområdet an-
vänds för bad, men den berörs inte 
av utbyggnaden� Badande får lite 
längre att gå till parkeringsplats�

Kulturell Anlagd grönska Liten-
Måttlig (+)

Finns i befintliga trädgårdar. Dessa 
berörs inte av utbyggnaden, men 
nya trädgårdar kan bidra med ökad 
variation av grönska�

Kulturell Fiske Liten (-) Fiske vid stranden eller från båt� De 
möjligheterna berörs inte av utbygg-
naden, men kan indirekt beröras av 
att möjligheten att kunna parkera i 
närheten av vattnet minskar�

Kulturell Kulturhistoria Liten (-) Stensvik är ett gammalt fiskeläge 
och dalgången gammal jordbuks-
mark� Bryggor, sjöbodar och andra 
kulturhistoriska byggnader/anlägg-
ningar berörs inte av utbyggna-
den utan bekräftas i detaljplanen� 
Upplevelsen av dem kan påverkas 
något när det blir fler närliggande 
bostadshus� 

Kulturell Lek Måttlig (+) Möjlighet att anlägga en ny lekplats 
centralt i området� Lekmöjligheter i 
omgivande naturmiljöer bevaras�

Kulturell Naturupplevelser Liten (-) Naturupplevelsen finns mest i 
omgivande natur och upplevelsen 
påverkas inte mer än marginellt av 
utbyggnaden�

Kulturell Hobbyodling Liten (+) Möjligheten finns i trädgårdar och 
kan öka med nya tomter�

Kulturell Vardagsmotion Ingen Det blir mindre fria grönytor men 
fler vägar att röra sig på inom själva 
området� Tillgången till naturmark 
runtomkring planområdet är oför-
ändrad�

Kulturell Upplevelse av 
vatten

Ingen Upplevelsen är främst kopplad till 
stranden och omgivande hällmarker� 
Ingen förändring�

Kulturell Sällskapslekar Liten (-) Andelen allmänna öppna ytor mins-
kar, men det finns kvar områden. De 
kvarvarande ytorna används inte 
längre för parkering� Aktiviteter går 
fortsatt också att göra på stranden 
eller i trädgårdar�
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Samlad bedömning och konsekvenser
Analysen visar att detaljplanen inte medför några avgörande effekter när det gäller eko-
systemtjänster, förutsatt att föreslagna skyddsåtgärder för hasselsnok genomförs. Där-
med väntas endast små negativa konsekvenser. Föreslagna skyddsåtgärder är anläggande 
av rösen, fanuadepåer, stenmurar och genomförande av informationsinsatser (figur 4.2 
samt kapitel 5 Skyddsåtgärder). Skyddsåtgärderna ökar mängden småmiljöer, vilket 
bidrar till att stärka den biologiska mångfalden. Beroende på hur privata trädgårdar 
utformas kan även dessa bidra till en ökad biologisk mångfald.

4.4 Dagvatten
En stor del av dagvattnet kommer att ledas bort via befintligt ledningssystem medan 
dagvatten från vägar och parkeringsytor leds till öppna diken. Eftersom planområdet be-
rörs av två nord-sydliga avrinningsområden föreslår dagvattenutredningen (Sweco 2021) 
att ledningssystemet förstärks med tre nord-sydliga diken/svackor som kan leda bort 
vatten vid skyfall så att inte bebyggelse ska skadas (figur 4.3). Ett dike anläggs utmed 
bilvägen och ett annat utmed gång-/cykelvägen. Där föreslås även att gång-/cykelvägen 
sänks något i förhållande till omgivande mark för att kunna fungera som avlednings-
väg vid riktigt kraftiga skyfall. Ett tredje dike anläggs utmed bergväggen i söder där en 
befintlig svacka förstärks. Bergväggens nedre kant bedöms dock vara en viktig miljö för 
hasselsnok (Bohman 2021). Om diket anläggs någon dryg meter från bergväggen så 
att vegation kan bevaras och även etablera sig och död ved, löv med mera har möjlighet 
att samlas där, bedöms inte hasselsnoken bli negativt påverkad. Den kan även till viss 
del gynnas av en dikesslänt som värms upp av morgon- och förmiddagssolen (muntl. 
Bohman 2021). Dikena leds till havet.

Ledningssystemet beräknas vara dimensionerat för att även klara planerad utbyggnad, 
men utloppet bedöms som underdimensionerat och kan därför behöva göras om (Sweco 
2021).

Figur 4�3 Röda pilar visar förslag på placering av dagvattendiken genom planområdet 
(Sweco, 2021)� 
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Andelen hårdgjord yta i planområdet beräknas öka med cirka tio procent efter planens 
genomförande och samtidigt förväntas mer nederbörd i framtiden till följd av klimat-
förändringar. För beräkning av framtida dagvattenflöden har därför en klimatfaktor på 
1,25 använts och den totala årsmedelavrinningen beräknas uppgå till ca 1,3 l/s. Enligt 
dagvattenutredningen har det inte ställts några krav från kommunen på fördröjning 
inom området i samband med utbyggnaden av dagvattennätet. Eftersom havet är reci-
pient har kommunen bedömt att en utjämning skulle vara overksam (Sweco, 2021).
Sweco bedömer att de ämnen som riskerar att förorena dagvattnet främst kommer från 
vägar och parkeringsytor, men att det också finns risk för utsläpp i samband med olyckor. 
I utredningen har man tittat på förändring av halter och mängder för fosfor, kväve, kop-
par, bly, zink, kadmium, krom, nickel, kvicksilver, olja och suspenderat material vid en 
genomförd detaljplan. Mängden (kg/år) bedöms öka för samtliga ämnen utom kväve 
och koppar. För att inte belasta recipienten föreslås det därför att dagvatten från vägar 
och parkeringsytor avleds via vegetationsklädda och delvis makadamfyllda svackdiken 
för att renas. Reningen sker genom att föroreningspartiklar läggs fast i marken och tas 
upp av vegetation. Med föreslagen rening bedöms mängden (kg/år) minska för olja 
och suspenderade ämnen. Mängden koppar, bly, zink och krom väntas relativt oför-
ändrat, medan det beräknas bli en marginell ökning av fosfor, kväve, kadmium, nickel 
och kvicksilver även efter rening. För merparten av ämnena väntas dock halterna (µg/l) 
minska efter rening, utom för nickel, kvicksilver och kadmium som blir oförändrade 
(tabell 4.2). 

Vid en eventuell brand riskerar användningen av släckvatten att påverka vattenrecipien-
ten. Då det inte finns någon uppsamling av dagvatten och området lutar kraftigt mot 
havet, bedöms det svårt att samla upp släckvatten. I utredningen föreslås därför att dag-
vattenutloppet kompletteras med en avstängningsanordning så att eventuellt släckvatten 
kan samlas upp i ledningssystemet och pumpas ur för omhändertagande. Volymen i 
ledningssystemet är dock begränsad.

Tabell 4.2 Tabellen visar beräknade mängder (kg/år) och halter (µg/l) av förorenande ämnen i 
dagvattnet i nuläget samt vid en utbyggnad med föreslagen rening (Sweco, 2021)� Förbättring 
visas med grönt och försämring med rött� Relativt oförändrade värden är vita�
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Beroende på den exakta dragningen av diken/svackor kan det krävas en viss justering 
av placeringen av faunadepåer och rösen för hasselsnok. Det är då viktigt att de ändå 
placeras på motsvarande sätt som föreslås av Naturcentrum (Bohman 2021). Däremot 
bedöms inte diken eller svackor i sig själva påverka hasselsnoken, förutsatt att de blir 
vegetationsklädda. Till viss del kan diken och svackor fungera som ledlinjer, även om 
hasselsnoken inte håller sig strikt till sådana (muntl. Bohman, 2021).

Sammantaget bedöms planförslaget inte medföra några negativa konsekvenser för vat-
tenförekomsten Yttre Dynekilen i form av ökad belastning av större dagvattenflöden 
eller högre föroreningsgrad i dagvattnet. Se vidare 7.2 Miljökvalitetsnormer. Planför-
slaget bedöms inte medföra ökade risker för negativa konsekvenser i samband med 
skyfall förutsatt att föreslagna åtgärder för att hantera vattnet genomförs. Hasselsnoken 
bedöms inte bli påverkad negativt av planerade dagvattenåtgärder förutsatt att miljön 
utmed bergskanten i väster kan bevaras.

4.5 Nollalternativet
Nollalternativet innebär att det inte sker någon omfattande utbyggnad inom det före-
slagna planområdet, men kommunen bedömer att det kan komma att släppas fram ett 
antal förhandsbesked. 

Av de markytor som bevaras obebyggda i nollalternativet kommer stora delar sannolikt 
att användas för parkering även fortsättningsvis. På de ytorna kan då förutsättningarna 
för hasselsnok till stor del finnas kvar. Det finns dock inget som garanterar att ytorna 
fortsatt används för parkering eller att de sköts på ett sådant sätt att de passar hasselsnok. 
Delar av gräsmarkerna kan växa igen, alternativt kan större ytor klippas kortare. Den 
biltrafik som genereras av bland andra besökare till stranden kommer även fortsätt-
ningsvis att belasta området och utgöra en potentiell risk för hasselsnok.

Värdet i områdets gröna infrastruktur är främst kopplad till det nätverk som hasselsno-
ken använder sig av och den strukturen kommer sannolikt att bestå. Övriga naturvär-
den finns i huvudsak i en randskog vars värden kan utvecklas med tid om den tillåts 
vara kvar.

Områdets ekosystemtjänster kommer inte ändras på något påtagligt sätt. I de delar som 
eventuellt bebyggs genom förhandsbesked kan ändringarna till viss del jämföras med en 
utbyggnad enligt föreslagen plan, men inte helt då sådana nya tomter kommer att sakna 
prickmark och kravet på skyddsåtgärder sannolikt uteblir.

Framtida klimatförändringar kan påverka förutsättningarna för både hasselsnok och 
ekosystemtjänster oavsett utbyggnad.
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5 Skyddsåtgärder
För att motverka negativ påverkan på hasselsnok har särskilda skyddsåtgärder arbetats 
fram (Bohman & Ahlén 2016; Bohman 2021). Genomförandet av dessa åtgärder 
kommer att säkerställas genom ett exploateringsavtal som tecknas mellan exploatören 
och kommunen innan detaljplanen antas. Till exploateringsavtalet ska en karta med 
tillhörande beskrivning av åtgärderna knytas. Avtalet ska även säkerställa att gång- och 
cykelvägen som föreslås i nord-sydlig riktning genom området byggs, eftersom flera av 
skyddsåtgärderna föreslås i anslutning till denna.

Stenmurar, stenrösen och faunadepåer

• Fem stenmurar anläggs som stråk och livsmiljö (figur 4.2). Stenmurarna görs 
minst 0,5 meter breda och 0,5 meter höga. De kan fungera som ledlinjer för has-
selsnok samtidigt som det skapas nya viloplatser och förutsättningar för hasselsno-
kens bytesdjur.

• Det ska anläggas sju faunadepåer på cirka 5 m³ vardera i sydvända lägen med stor 
solinstrålning i enlighet med figur 4.2. En faunadepå kan bestå av en hög med 
avverkade träd, buskar, ris och trädgårdsavfall. Där bildas gömslen för djuren och 
nedbrytningen av materialet skapar även värme. Det lockar också till sig bytesdjur.

• Fem stenrösen ska anläggas i sydvända lägen med stor solinstrålning i enlighet 
med figur 4.2. Rösena görs cirka 5 x 5 meter stora och 1 meter höga med stenar 
vars dimensioner varierar mellan 10-50 cm. Jordmassor och organiskt material 
(grenar, mindre stockar etc.) blandas in i rösena.

Stenmurarnas placering kan komma att justeras så att de följer gränsen mellan allmän 
platsmark natur och föreslagen tomtmark. I övrigt ska placering och omfattning av 
skyddsåtgärder utföras enligt figur 4.2.

Placeringen av stenrösen och faunadepåer är vald för att ge så stor biologisk effekt som 
möjligt, inte riskera att störas av den planerade bebyggelsen och samtidigt undanröja 
behovet av särskild skötsel. Miljöerna är exempelvis placerade invid bilväg, gång- och 
cykelväg, vid stranden eller invid tomter där sannolikheten för uppväxande sly är obe-
fintlig eller liten. Framför röset och faunadepån vid parkeringen i väst kommer det att 
gjutas en betongplatta som förhindrar uppväxande sly där. Plattan kommer att döljas 
med ett lager sand eller annat lättdränerat material. Mindre justeringar av stenrösens 
och faunadepåers placering kan göras i samråd med naturvårdskunnig person som har 
dokumenterad kompetens gällande hasselsnok.

Material som blir över när de nya husen börjar byggas, så som natursten, jordmassor 
och avverkade träd och buskar, kan vara bra att använda till stenrösen och faunadepåer. 
Platserna kan också med fördel fortsätta att användas för trädgårdsavfall från områdets 
tomter. På så sätt tillförs nytt material när det befintliga bryts ner.

I Naturcentrums utlåtande ” Utlåtande om hasselsnok vid Kungbäck 1:38 m.fl., Stens-
vik, Strömstad.” (Bohman & Ahlén 2016), sid 6, finns beskrivning på hur stenrösen, 
stenmurar och faunadepåer bör anläggas och i utlåtandet ”Habitatkartering och förslag 
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till skyddsåtgärder för hasselsnok vid Kungbäck 1:38 m.fl., Stensvik, Strömstad.” (2021), 
sid 11-14, finns beskrivningar av hur varje åtgärdsplats ska utformas för att få så stor 
effekt och så litet skötselbehov som möjligt. Rapporten är med som bilaga till MKB.

Informationsåtgärder och vägskyltar

• Minst två informationsskyltar ska sättas upp i området, på eller i anslutning till 
de lägen som pekas ut i figur 4.2. Skyltarna ska vara väl synliga. Dessutom ska en 
informationsfolder delas ut till de boende. Genom information kan risken för onö-
digt dödande av ormen minskas. I samråd med Naturcentrum har det bestämts att 
det av informationen ska framgå:

 -  hur hasselsnoken ser ut,
 -  att arten är helt ofarlig,
 -  att arten är strikt skyddad,
 -  vad man ska göra när man träffar på den,
 -  hur man skiljer den från huggorm och snok,
 -  att den äter huggormar och håller dessa borta,
 -  hur och varför småbiotoperna anlagts i planområdets naturmarker, 
 -  hur man kan ta hänsyn till hasselsnok på sin egen mark, t.ex. i trädgården.

• Vägskyltar som varnar för orm av typen ”älgvarningsskyltar” kan sättas upp längs 
Stensviksvägen, både inom och utanför planområdet.

Andra åtgärder
Utöver ovan nämnda skyddsåtgärder finns även andra, valfria åtgärder som kan gynna 
hasselsnok, exempelvis:

• Skapa glesa brynmiljöer i soliga lägen. 

• Anlägga stenmurar, häckar eller andra typer av ledlinjer längs tomtgränser.

• Skapa variation av växtlighet i trädgårdar.

Åtgärder genomförs och har genomförts för att begränsa hastigheten inom området:

• Vägarna i området hålls smala.

• 5 vägbulor har anlagts under 2019.
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6 Samlad bedömning
I nedanstående tabell 6.1 görs en sammanvägd bedömning av detaljplanens huvudsak-
liga konsekvenser för olika aspekter. Tabellen är förenklad och syftar till att få en över-
blick av den bedömda miljöpåverkan av detaljplanens genomförande. Den ska därmed 
ses som ett komplement till de mer detaljerade analyserna av påverkan och konsekven-
ser för de olika alternativen som är redovisade i kapitel 4.

Den samlade bedömningen bygger på antaganden om att relevanta åtgärder vidtas där 
det är möjligt och konsekvenserna jämförs med ett nollalternativ där området inte byggs 
ut.

Värdeskala:

Negativa  konsekvenser     Positiva konsekvenser

stora måttliga-
stora måttliga små-mått-

liga små inga positiva

Tabell 6.1  Samlad bedömning av konsekvenser

Miljöaspekt/ 
Allmänt intresse

Konsekvenser Kommentarer

Grön infrastruktur små

Skyddsåtgärder motverkar de negativa 
effekter som förlust av födosöksmarker 
för hasselsnok leder till och ett grönt nät-
verk bevaras� Därmed blir de negativa 
konsekvenserna små� Om trädgårdarna 
blir varierade kan effekten bli något 
positiv och de negativa konsekvenserna 
kan då utebli� Den kontinuerliga ekolo-
giska funktionen består i området�

Hasselsnok små

Gynnsam bevarandestatus för hassel-
snok bibehålls� Skyddsåtgärder ge-
nomförs i form av rösen, faunadepåer, 
stenmurar, informationsinsatser och 
hastighetsbegränsande åtgärder�

Övrig naturmark inga

Värdena ligger främst i randekskogen i 
planområdets västra gräns� Den del av 
randskogen som har högre värden före-
slås ligga inom allmän platsmark natur� 
Det bedöms inte bli några negativa kon-
sekvenser jämfört med nollalternativet�

Ekosystemtjänster små
Ett genomförande av planen bedöms 
få liten påverkan på ekosystemtjänster i 
området� 

Dagvatten inga

Det blir en marginellt ökad mängd av 
vissa förorenande ämnen jämfört med 
nuläge, men inte några höjda halter� 
Det bedöms inte leda till negativa kon-
sekvenser för vattenförekomsten Yttre 
Dynekilen� 
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7 Miljömål

7.1 Miljömål
Sveriges riksdag har beslutat om 16 övergripande miljökvalitetsmål som beskriver det 
tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Varje år görs en uppföljning 
av miljömålen på både regional och nationell nivå. Frågorna som behandlas i MKB:n är 
främst knutna till miljömålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, God bebyggd 
miljö samt Ett rikt växt- och djurliv. Nedan redovisas riksdagens definition av de tre 
miljömålen tillsammans med en avstämning mot respektive miljömål. 

Hav i balans samt levande kust och skärgård
Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biolo-
giska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, 
upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande 
av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värde-
fulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.

Genomförandet av planen kan påverka upplevelsen av området för besökare och de som 
passerar med båt. Redan idag upplevs området som en bebyggelsegrupp och den upplev-
da förändringen bedöms bli relativt begränsad. Sett till arter är den biologiska mångfalden 
relativt låg i Stensvik. Variationen finns främst i randekskogen som kommer att bevaras. 
Det finns viss bredd på naturmiljöer i området med hällmarker, randekskog, trädgårdar, 
öppna gräsmarker och havsstrand. Delar av gräsmarken försvinner, men skyddsåtgärder i 
form av rösen, stenmurar och faunadepåer ökar variationen av småmiljöer.

God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 
och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Nya vägar och sammanhängande naturmark säkerställer att det fortsatt går att röra 
sig obehindrat genom området. En centralt placerad lekplats som lockar till utelek är 
positivt ur hälsosynpunkt. Detaljplanen innebär att strandmiljön lämnas oförändrad. 
Förtätning medför att fler människor rör sig i området, vilket riskerar att påverka den 
skyddsvärda hasselsnoken. För att minimera den risken genomförs informationsinsatser 
i området i form av skyltning och informationsfoldrar. 

Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och proces-
ser ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig 
genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik 
biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd
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Detaljplanen kan innebära viss förlust av lämplig miljö för hasselsnok, men genom pla-
nerade skyddsåtgärder bedöms den kontinuerliga ekologiska funktionen i området bestå 
och artens gynnsamma bevarandestatus bibehållas. Beroende på hur privata trädgårdar 
utformas kan det även skapas ny lämplig miljö för hasselsnok.

Planförslaget bedöms sammantaget inte motverka att miljömålen kan nås. 

7.2 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap MB och 
som beskriver lägsta godtagbara miljökvalitet inom några ämnesområden. Utgångs-
punkten 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. 

Detaljplaneområdet ligger invid kustvattenförekomsten Yttre Dynekilen vars ekologiska 
status bedömts som god i senaste klassningen. Vattenförekomsten uppnår ej god kemisk 
status med avseende på kvicksilver, kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter 
(PBDE). Ingen tidsram är satt för att nå kvalitetskravet om god kemisk ytvattenstatus, 
men 2015 års halter av kvicksilver och PBDE får inte öka.

Byggnaderna i området ansluts till kommunalt vatten och avlopp, medan dagvattnet 
i huvudsak leds via ett nybyggt ledningssystem till Yttre Dynekilen som är recipient. 
Ledningssystemet har dimensionerats för att klara utbyggnaden. Dagvattenutredningen 
(Sweco, 2021) föreslår att vatten från vägar och parkeringsytor renas i makadamfyllda 
svackdiken och sedan leds vidare via diken till recipienten. Det föreslås även att särskil-
da diken anläggs genom hela området för att klara skyfall (figur 4.3). De kvalitetsfakto-
rer som har bedömts relevanta i utredningen är främst fysikalisk-kemiska faktorer och 
prioriterade ämnen. Det beräknas bli en marginellt ökad mängd av vissa förorenande 
ämnen, men inte höjda halter. Den förändrade dagvattensituationen bedöms inte leda 
till negativa konsekvenser för Yttre Dynekilen. Näringsämnen i dagvattnet bedöms inte 
heller påverka vattenförekomsten negativt. Därmed bedöms det inte bli någon försäm-
ring av vattenförekomstens ekologiska eller kemiska status.
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8 Fortsatt miljöarbete

8.1 Kontroll och uppföljning
Miljökontroll och miljöuppföljning syftar till att säkerställa att föreslagna åtgärder görs 
med miljöhänsyn och enligt de intentioner och beslut som framkommit under tidigare 
skeden. Verksamhetsutövaren har enligt svensk lagstiftning ett stort ansvar att deras 
verksamhet inte skadar miljön eller människors hälsa. Verksamhetsutövarens egenkon-
troll regleras genom miljöbalkens bestämmelser och innebär bland annat att denne har 
det huvudsakliga ansvaret för uppföljning och kontroll av eventuella miljökonsekvenser 
under omvandling av planområdet. 

Följande behöver följas upp och kontrolleras under och strax efter byggskedet:

• Kontroll av att kvalitetshöjande skyddsåtgärder för hasselsnok har önskad  
utformning och placering.

• Kontroll av att informationsskyltar och informationsfoldrar innehåller rätt 
 information.

• Kontroll av att informationsskyltar sätts upp och att informationsfoldrar delas ut.

• Kontroll av att ormvarningsvägskyltar sätts upp inom området.

Fem år efter planens genomförande bör kommunen kontrollera att de anlagda skyddsåt-
gärderna finns kvar. Om det då finns brister bör detta anmälas till länsstyrelsen.

Ytterligare krav på kvalitetssäkring, miljöhänsyn och säkerhet under byggtiden kan 
behöva ställas under bygglovsprövningen.

8.2 Behov av anmälan, tillstånd och ytterligare dispenser
• Ansökan hos Strömstads kommun om strandskyddsdispens för rösen och  

faunadepåer. 

• Enligt administrativa bestämmelser i plankartan krävs inte bygglov för anläggande 
av planerade skyddsåtgärder förutsatt att de anläggs inom genomförandetiden.
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