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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 miljöpåverkan som planen ger upphov till.
Planförslaget med tillhörande planbeskrivning har varit på samråd under tiden
2018-07-10 - 2018-08-21. Inför samrådet var bedömningen att ett genomförande av
planen inte kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan. Efter samrådet har
nya ställningstaganden gjorts. En ny behovsbedömning har tagits fram (2019-02-06),
där slutstatsen är att planförslaget kan antas ge upphov till en betydande miljöpåverkan.
Det innebär att en miljöbedömning ska genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. Ett separat samråd genomförs därför för MKB:n. Därefter kommer
granskning ske tillsammans med övriga planhandlingar.
För att få en så bra förståelse som möjligt för de planerade förändringarna bör planbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning läsas tillsammans.
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Illustrationsplan som visar en möjlig utveckling av Seläter Camping enligt samrådsversionen av planförslaget (Strömstads kommun)
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Sammanfattning
Detaljplan för utökning av Seläter camping
Strömstads kommun har arbetat fram ett förslag till detaljplan för del av Norrkärr 1:223
m fl (Seläter Camping). Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utökning av Seläter
Camping med fler boendealternativ, enheter och funktioner samtidigt som befintliga
natur- och karaktärsvärden säkerställs. Delar av boendealternativen ska kunna användas som bostäder i form av mindre enheter för att komplettera kommunens permanent- och fritidshusbehov. Allmänhetens och närboendes tillgänglighet genom och till
områdena kring campingen ska säkerställas.
Planförslaget
Detaljplanen möjliggör utvidgning av campingen kring området närmast väg 1035
(Selätervägen) med receptionsbyggnad, hotellbyggnad samt område för camping och
tillfälligt boende. Inom den befintliga campingen möjliggörs också byggnation av ett
större antal enheter för tillfälligt boende. Den västra delen av campingen planläggs även
för bostäder för att möjliggöra ovan nämnda boendealternativ. De befintliga naturvärdena och allmäntillgängliga områdena säkerställs med allmän platsmark.
Betydande miljöpåverkan
En behovsbedömning samt underlag till avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning har
tagits fram av Strömstads kommun, daterad 2019-02-06. Behovsbedömningen visar att
genomförandet av detaljplanen kan antas ge upphov till betydande miljöpåverkan, då
det inom och i anslutning till planområdet finns gynnsamma miljöer för hasselsnok och
sandödla. Ett fynd av hasselsnok har påträffats inom planområdet. Bedömningen var att
det finns risk för påverkan på hasselsnokens och sandödlans livsmiljöer vid ett genomförande av detaljplanen.
Avgränsning
Geografiskt behandlas i huvudsak planområdet. Eftersom MKB:n har fokus 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. Planförslaget jämförs i MKB:n mot ett nollalternativ
som ska visa hur området förmodligen utvecklas om detaljplanen inte antas och därmed
inte genomförs.
Konsekvenser
Hasselsnok och sandödla
Inom och i anslutning till området finns lämpliga miljöer för hasselsnok och sandödla
som båda är skyddade enligt artskyddsförordningen. Inom planområdet finns ett fynd
av hasselsnok. För att kunna ta tillräcklig hänsyn till hasselsnok och sandödla har genomförd naturinventering kompletterats med ett utlåtande om hasselsnok och sandödla.
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Det finns en risk för negativa effekter på hasselsnok och sandödla vid planens genomförande. Bland annat finns risk för stor påverkan om hus placeras nära eller i ett sydvänt
bryn, som bedömts vara en mycket god hasselsnoksmiljö och en bra sandödlemiljö. Om
brynet skuggas av bebyggelse förlorar det sitt värde för arterna. Negativa effekter kan
också uppstå om en öppen gräsyta, som kan utgöra födosöksmark för hasselsnok, tas i
anspråk. Dessutom kan en ökad mänsklig aktivitet i området påverka arterna negativt.
I MKB:n föreslås en justering av planförslaget för att minimera skuggning av det sydvända brynet. En anpassning föreslås också av föreslagen byggrätt i brynet. Dessutom
föreslås skyddsåtgärder som syftar till att minimera övriga effekter. Efter inarbetade
åtgärder bedöms det inte bli några negativa konsekvenser på beståndsnivå för hasselsnok
och sandödla. Bevarandestatusen för hasselsnok och sandödla bedöms inte försämras.
Efter planens genomförande kommer hasselsnokar och sandödlor i området att fortsatt
att kunna nyttja förekommande och nyanlagda övervintringsplatser och viloplatser,
samt också ha tillgång till lämpliga födosöksmiljöer med god tillgång till bytesdjur.
Naturvärden
Planförslaget bedöms ge små konsekvenser för övriga naturvärden inom planområdet.
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.

Stora områden kring Seläter camping har utpekats som potentiella miljöer för hasselsnok. Campingområdet ingår i bedömt huvudutbredningsområde för sandödla. Byggnation på de öppna gräsmarksområdena öster om entrén till campingen innebär förlust
av födosöksmark för hasselsnoken. Ytorna kan också vara en viktig del av nätverket av
naturmiljöer i området. Med de föreslagna skyddsåtgärderna bedöms planens genomförande inte påverka hasselsnokens och sandödlans möjligheter att hitta föda eller möjligheter att röra sig i landskapet.
Ekosystemtjänster
Begreppet ekosystemtjänster används för att visa den nytta människan får från naturens
arbete. En analys av ekosystemtjänster visar att detaljplanen får liten påverkan på ekosystemtjänster i området. Planen bedöms inte medföra några betydande negativa konsekvenser, förutsatt att föreslagna skyddsåtgärder för hasselsnok och sandödla genomförs.

Nollalternativet
I nollalternativet kommer området sannolikt fortsatt att användas på samma sätt som
idag, det vill säga camping med nuvarande inriktning. Den framtida kvalitéen på hasselsnokens födosöksområde vid de öppna gräsmarkerna öster om entrén, avgörs utifrån
vilken typ av markanvändning som blir aktuell (igenväxning, extensivt brukande eller
åkerbruk).
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1 Inledning
1.1 Bakgrund och syfte
Planförslaget
Seläter camping ligger strax norr om Strömstad i en öst-västlig dalgång vid Selätervägen
(väg 1035). Planområdet omfattar cirka 17 hektar och planförslaget innebär en utbyggnad av campingen så att det blir möjligt att utveckla fler boendealternativ, enheter och
funktioner. Samtidigt säkerställs att allmänheten fortsatt kan passera genom campingen
och ha tillgång till närområdet samt att omgivande naturområden finns kvar.
Ett planarbete har pågått sedan 2014 och detaljplanen har varit ute på programsamråd
2016 och samråd 2018. En behovsbedömning upprättades 2016-09-16 med beslut om
att genomförandet av detaljplanen inte kan antas ge upphov till betydande miljöpåverkan. Med hänsyn till ny rättspraxis gällande behov av miljöbedömning och framtagande
av miljökonsekvensbeskrivning vid hantering av detaljplaner som innefattar livsmiljöer
för skyddade arter, gjorde Strömstads kommun, Plan- och byggavdelningen, 201902-06, bedömningen att genomförandet av detaljplanen för Norrkärr 1:223, Seläter
camping, kan antas ge upphov till betydande miljöpåverkan. Denna bedömning gjordes
i enlighet med kriterierna som redovisas i bilagorna 2 och 4 i Förordningen 1998:905
om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB).
Inom och i anslutning till campingområdet finns lämpliga miljöer för hasselsnok och
sandödla. Båda är skyddade enligt artskyddsförordningen. Det finns också flera andra
naturvärden så som särskilt skyddsvärda träd, biotopskyddade diken och ett odlingsröse. Ofta sammanfaller de höga naturvärdena med gränsområdet mellan camping och
omgivande naturmark.
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår i planhandlingarna och är därmed en
del av beslutsunderlaget.

1.2 Miljöbedömning
Syfte
Syftet med miljöbedömningen är enligt 6 kapitlet i miljöbalken att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. Integrering
innebär att miljöbedömningen påverkar hur planen utformas, så att ett genomförande
av planen bidrar till hållbar utveckling. Det innebär att miljöbedömningen i det här fallet inte kan bedrivas som en separat process skild från planarbetet.
Kommunen ska, enligt 6 kapitlet 5 § miljöbalken, undersöka om genomförandet
av en plan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En behovsbedömning samt
underlag till avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram av Strömstads
kommun, daterad 2019-02-06. Behovsbedömningen visar att genomförandet av detaljplanen kan antas ge upphov till betydande miljöpåverkan, då det inom och i anslutning
till planområdet finns gynnsamma miljöer för hasselsnok och sandödla. Ett fynd av hasselsnok har påträffats inom planområdet. Planen ska därför genomgå en miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas i enlighet med miljöbalkens 6
kap i dess lydelse före 1 januari 2018.
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Miljökonsekvensbeskrivning
Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning för en detaljplan är att identifiera, beskriva
och bedöma de betydande miljöeffekter som planens genomförande kan antas medföra på människors hälsa och miljön. Även de åtgärder som planeras för att förebygga,
hindra, motverka eller avhjälpa betydande negativa miljöeffekter ska redovisas. Vidare
är syftet att beskriva hur relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktas.
Konsekvenserna av planförslaget ska bedömas i förhållande till rimliga alternativ samt
till ett så kallat nollalternativ, vilket i princip innebär att planförslaget inte genomförs.
En redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den
betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen medför ska även ingå.
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.
Bedömningsgrunder
För att beskriva och värdera de förändringar som planförslaget medför har både generella och objektspecifika bedömningsgrunder använts. Som generell grund ligger bland
annat de nationella miljökvalitetsmålen, miljöbalkens allmänna hänsynsregler och andra
lagkrav och riktvärden. De mer objektspecifika bedömningsgrunderna utgörs av olika
typer av underlagsmaterial som kommunala planer och utredningar särskilt framtagna
för planen eller projektet.
Bedömning av effekter och konsekvenser görs genom en sammanvägning av det berörda
intressets värde i nuläget och av omfattningen av det fysiska intrånget eller störningen.
Värdeskala för bedömningen redovisas i figur 1.2.
Negativa konsekvenser anges i en tregradig skala i form av små, måttliga eller stora konsekvenser. Även inga respektive positiva konsekvenser kan förekomma. Beskrivningen av
konsekvenserna avser konsekvenser efter att inarbetade miljöåtgärder är genomförda.
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
konsekvenser

Lågt värde

måttliga
konsekvenser

små - måttliga
konsekvenser

små konsekvenser

Figur 1.2 Värdering av negativa konsekvenser - intressets värde i förhållande till
omfattningen av ingreppet eller störningen.

8

Avgränsning
Geografisk avgränsning
Planområdet omfattar Seläter camping som ligger strax norr om Strömstad. Planområdet är cirka 17 hektar stort. Se vidare avsnitt 2.1 Planområdets läge.

När det bedöms motiverat beaktas ett större område än själva planområdet, det så
kallade influensområdet. Det motsvarar det närliggande område som påverkas av den
markanvändning planen medger. De aspekter som det främst handlar om i detta fall är
arterna hasselsnok och sandödla som omfattas av artskydd, och den gröna infrastrukturen. Influensområdet är svårt att redovisa med en geografisk gräns utan består snarare i
samband som behöver ses i ett större perspektiv.
Avgränsning i tid
Miljökonsekvensbeskrivningen har ingen exakt avgränsning i tid. Genomförandetiden
för detaljplanen är tio år från datum för laga kraft. Därefter kommer detaljplanen sannolikt fortsatt gälla oavsett om föreslagna förändringar genomförts eller inte. Miljökonsekvensbeskrivningen 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 2019-02-22. Länsstyrelsen instämmer i den bedömning kommunen gjort om
att nedanstående frågor behöver behandlas i MKB:n. MKB:n ska enligt avgränsningen
behandla:

• Artskydd - påverkan på de av artskyddsförordningen skyddade arterna sandödla
och hasselsnok.
• Påverkan på övriga höga naturvärden i området.
• Grön infrastruktur med utgångspunkt i värdekärnor, värdeelement, värdetrakter
och viktiga spridningssamband.
• Ekosystemtjänster med utgångspunkt i deras ekonomiska, sociala, kulturella och
ekologiska betydelse.
Enligt länsstyrelsen är övriga viktiga frågor att behandla de allmänna intressena enligt
3 kap 4 § miljöbalken, jord- och skogsbruk enligt 3 kap 5 § miljöbalken, riksintresse
friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken och riksintresse rörligt friluftsliv och obrutna
kusten enligt 4 kap 1, 2 och 3 §§ miljöbalken.
Länsstyrelsen uppmärksammar även att utifrån förarbetena till naturresurslagen ska
biotoper för rödlistade arter betraktas som ekologiskt känsliga områden enligt
3 kap 3 § MB.
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 MKB:n i vanliga
fall automatiskt i de samråd och den granskning som sker för detaljplanen. Eftersom
samråd i det här fallet redan genomförts för detaljplanen kommer ett särskilt samråd
genomföras för MKB:n. Därefter kommer MKB:n ingå i den granskning som sker för
detaljplanen.
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2 Planförslaget
2.1 Planområdets läge

Seläter camping ligger strax norr om Strömstad i en öst-västlig dalgång vid Selätervägen
(väg 1035), cirka en kilometer från kusten. Planområdet omfattar två fastigheter – merparten av Norrkärr 1:223 och en mindre del av Norrkärr 1:50. Det består av campinganläggningen Seläter camping med kringliggande naturmark och allmän väg, och har en
areal på cirka 17 hektar.

SELÄTER

KEBAL

STRÖMSTAD

Figur 2.1 Planområdets läge i förhållande till Strömstads tätort

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community
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2.2 Alternativ

En MKB ska enligt 6 kap 12 § miljöbalken identifiera, beskriva och bedöma rimliga
alternativ med hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd.
Planområdet är utpekat som utredningsområde för blandad bebyggelse i kommunens
översiktsplan som antogs 2013. Med detta avses områden där bostäder, ej störande
verksamheter, grönområden och service blandas i så stor utsträckning som möjligt utan
att olägenheter uppstår. I och med utpekandet i översiktsplanen har kommunen redan
tagit ställning till att området ska utvecklas för en blandand bebyggelse. Föreslagen
användning bekräftas även i förslag till fördjupad översiktsplan för Strömstad-Skee, som
varit på samråd under hösten 2018. Planförslaget innebär en utveckling av en befintlig
campinganläggning. På grund av ovanstående skäl har någon alternativ lokalisering av
campingen inte studerats inom ramen för detaljplanearbetet.

2.3 Planförslaget

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utökning av Seläter camping med fler boendealternativ, enheter och funktioner samtidigt som befintliga natur- och karaktärsvärden
säkerställs. Delar av boendealternativen ska kunna användas som bostäder i form av
mindre enheter för att komplettera kommunens permanent- och fritidshusbehov. Allmänhetens och närboendes tillgänglighet genom och till områdena kring campingen ska
säkerställas.

Detaljplanen möjliggör utvidgning av campingen kring området närmast Selätervägen
(väg 1035) med receptionsbyggnad, hotellbyggnad samt område för camping och tillfälligt boende. Inom den befintliga campingen möjliggörs också byggnation av ett större
antal enheter för tillfälligt boende. Den västra delen av campingen planläggs även för
bostäder för att möjliggöra ovan nämnda boendealternativ.
De befintliga naturvärdena och allmäntillgängliga områdena säkerställs med allmän
platsmark. Bland de skyddsvärda miljöerna i området finns bland annat habitatmiljöer
för hasselsnok, sandödla och stora lövträd, varav ett troligtvis är det största i Bohuslän.
Vägarna inom campingområdet används också för att nå enskilda bostadshus och omgivande naturområden. En gång- och cykelväg går genom dalgången och kopplar samman
Seläter med Strömstad.
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Övrigt detaljobjekt
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Gemensamhetsanläggning

Belysningsstolpe

STRÖMSTAD
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Lövträd resp. barrträd

Servitut

Slänt

Barrskog, lövskog resp. sankmark

Fastighetsbeteckning

Strandlinje och brygga

Berg i dagen, resp. kyrkogård

Grundkartan är framställd genom utdrag ur Strömstads kommuns
digitala baskarta.
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Bostäder (4 kap. 5 § 3 och 11 § 2)
Tekniska anläggningar (4 kap. 5 § 3 och 11 § 2)
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Tillfällig vistelse (4 kap. 5 § 3 och 11 § 2)

Användningsgräns (4 kap. 5 § 1)
Egenskapsgräns (4 kap. 5 § 1)
Administrativ gräns (4 kap. 5 § 1)
Egenskapsgräns och administrativ gräns (4 kap. 5 § 1)

Användningen av allmänna platser
Väg (4 kap. 8 § 2)
Gata (4 kap. 8 § 2)
Gång- och cykelväg samt trafik för campinganläggningen (4 kap. 8 § 2)
Cykel- och mopedtrafik (4 kap. 8 § 2)
Helt eller delvis anlagt grönområde (4 kap. 8 § 2)
Friväxande grönområde (4 kap. 8 § 2)

Egenskapsbestämmelser för utformning av allmän plats
Föreskriven höjd över nollplanet (4 kap. 8 § 2)
+0,0
1:12

ek
lind
häll
berg

Största tillåtna lutning (4 kap. 8 § 2)
Trädet (jätteek) får inte fällas (4 kap. 10 §)
Trädet (skyddsvärd lind) får inte fällas (4 kap. 10 §)
Busk- och hällmarken ska bevaras (4 kap. 10 §)
Lösa block ska rensas eller säkras (4 kap. 8 § 2)

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
e00
e1

Högsta nockhöjd i meter över nollplanet (4 kap. 11 § 1 och 16 § 1)

Minsta tillåtna fastighetsstorlek är 5000 m2 (4 kap. 18 §)

f
v1
v2
n1
n2
n3
n4

Minst tre bostads/hotellrumsenheter ska finnas i varje byggnad som uppförs
för detta ändamål (4 kap. 16 § 1)
Största tillåtna lägenhetsstorlek är 50 m2 (4 kap. 11 § 3)
Största tillåtna hotell- och campingrumsstorlek är 50 m2 (4 kap. 11 § 3)
Trädet (skyddsvärd lind) får inte fällas (4 kap. 10 §)

Marklov krävs även för fällning av lövträd med en diameter större än 20 cm vid stamhöjd 1
meter. (4 kap. 15 § 3)

u

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (4 kap. 6 §)

a1

Startbesked får inte ges för ny- eller ombyggnation förrän bergslänt enligt
skyddsbestämmelsen berg åtgärdats. (PBL 4 kap 14 § 5)

Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna platsen (4 kap. 7 §)

35,59

32,89

30,44

TILL DETALJPLANEN HÖR
FÖLJANDE HANDLINGAR:
Planbeskrivning
Programsamrådsredogörelse
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Plankarta
Illustrationskarta

Genomförandetiden är 10 år från den dag då planen vinner laga kraft (4. kap 21 §)

Mark längre än 5 meter från byggnad får inte hårdgöras (4 kap. 10 §)

m

Samrådshandling
Plankarta
Strömstads kommun
Västra Götalands län
Upprättad av Miljö- och byggförvaltningen

Marken får med undantag för körbanor och uteplatser inte hårdgöras
(4 kap. 10 §)

Maximal tillåten belastning q=10 kPa (4 kap. 12 §)

Figur 2.2 Planförslaget möjliggör en utveckling av campingen åt sydost och
möjlighet att utveckla befintlig camping med permanent- och fritidsboende i de västra delarna (Plankarta i samrådsskede, Strömstads
kommun).
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Detaljplan för
Del av Norrkärr 1:223
(Seläter Camping)

Parkeringsplats får inte anordnas (4 kap. 13 §)
Körbar förbindelse får inte anordnas (4 kap. 9 §)

Största byggnadsarea i m2 (4 kap. 11 § 1)
Största tillåtna byggnadsarea per byggnad är 300 m2 (4 kap. 11 § 1)

Administrativa bestämmelser
Bygglov krävs inte för husvagnar som står uppställda mindre än 12 månader i följd, förutsatt att
vagnen är maximalt 25 m2 stor och 3 meter hög från den intilliggande marknivån. Bygglov krävs
inte heller för förtält och dylika tillbehör som tillsammans upptar mindre än 15 m2 av markytan
kring vagnen om dessa står uppställda mindre än 12 månader i följd.

Högsta byggnadshöjd i meter (4 kap. 11 § 1 och 16 § 1)

Friluftsliv och camping (4 kap. 5 § 3 och 11 § 2)
Planområdesgräns (4 kap. 5 § 1)

Byggnad får inte uppföras (4 kap. 11 § 1 och 16 § 1)
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Planbestämmelser

1:50

Jimmy Magnusson
Planeringsarkitekt

2018-06-28

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 innebär nollalternativet att det inte sker någon utbyggnad av campingen.
De öppna gräsmarksområdena inom campingen kommer fortsatt att användas för uppställning av husvagnar och husbilar. Ett av de storsta hoten mot områdets naturvärden
är en fortsatt igenväxning. Det gäller såväl skyddsvärda träd som mosaikartade, steniga
brynmiljöer och även vissa hällmarker.
För de öppna gräsmarkerna öster om infartsvägen till campingen finns flera olika framtidsscenarier. Detta kan exempelvis innebära fortsatt igenväxning som leder till att även
buskar och träd etableras och att området med tiden blir mer skogligt. Ett mer extensivt
nyttjande kan innebära att gräset enbart slås med jämna mellanrum, med eller utan ett
omhändertagande som djurfoder. Ett annat alternativ är att markerna åter kommer att
brukas mer intensivt för spannmålsproduktion. Av ovanstående framtidsscenarier är
sannolikt det sämsta alternativet för hasselsnok om markerna åter kommer att användas
för spannmålsproduktion. Tillgången på föda i form av andra reptiler, näbbmöss och
smågnagare försämras då.
Nollalternativet innebär inga negativa effekter för övriga naturvärden i området.
Ekosystemtjänster kommer inte att påverkas nämnvärt. Det blir ingen ytterligare påverkan på riksintressena.
Framtida klimatförändringar kan dock påverka såväl förutsättningarna för hasselsnok,
sandödla som ekosystemtjänster. En ökad halt av koldioxid i atmosfären kan leda till
en ökad tillväxt av vegetationen. Detta tillsammans med ett varmare klimat därmed ge
upphov till en snabbare igenväxning av solbelysta öppna ytor som utgör viktiga habitat
för både hasselsnok och sandödla. Ett varmare klimat kan å andra sidan gynna dessa
värmekrävande arter som vandrade in i Sverige under den postglaciala värmeperioden.
I Strömstad är hasselsnoken och sandödlan typiska värmerelikter som fortfarande finns
kvar i landskapet.
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3 Förutsättningar
3.1 Kommunala planer, styrdokument och inventeringar
Översiktliga planer
I kommunens översiktsplan som antogs 2013 ligger planområdet inom rekommendationsområde för utbyggnad av centralorten Strömstad. Planområdet ligger inom utredningsområde för blandad bebyggelse. Med detta avses områden där bostäder, ej störande
verksamheter, grönområden och service blandas i så stor utsträckning som möjligt utan
att olägenheter uppstår.
Översiktsplanen anger även att planområdet ligger inom det område som ska omfattas
av fördjupad översiktsplan för Strömstad-Skee. Denna fördjupade översiktsplan håller
på att tas fram. Ett förslag har varit utsänt för samråd under hösten 2018. I förslaget är
planområdet utpekat som område för turismverksamhet, där livsmiljöer och spridningssamband för sandödla och hasselsnok ska beaktas.
Detaljplaner
Den största delen av planområdet omfattas inte av detaljplan sedan tidigare. Längst i
väster finns ett litet område som överlappar gällande byggnadsplan 14-SKE-2170.
Naturvårdsplan för Strömstads kommun
Området vid Seläter camping berörs inte i naturvårdsplanen från 2006 (uppdaterad
2009).
Naturinventering Norra Kustområdet samt Strömstad-Skee
På uppdrag av Strömstads kommun genomförde Naturcentrum AB en naturinventering
2013-2014 av norra kustområdet samt området vid Strömstad-Skee. Ett objekt inom
planområdet, som även ingår i länsstyrelsens ädellövskogsinventering, bedömdes uppnå
högsta naturvärde. Bedömningen grundades på förekomsten av mycket grova träd, rödlistade arter och skyddsvärda träd.
Skyddsvärda träd i Strömstads kommun
På uppdrag av Strömstads kommun genomförde Naturcentrum AB en inventering av
skyddsvärda träd 2013-2014. I anslutning till campingens entré finns ekar och lindar
som pekades ut som skyddsvärda träd, se vidare avsnitt 3.3 Naturmiljö - Särskilt skyddsvärda träd.
Fördjupad sandödleinventering
På uppdrag av Strömstads kommun genomförde Naturcentrum AB en fördjupad inventering av sandödla 2013-2014. Campingområdet ingår i bedömt huvudutbredningsområde för sandödla (Naturcentrum 2015).
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Habitatnätverksanalyser av sandödla och hasselsnok
2018 och 2019 utförde Calluna AB på uppdrag av Strömstads kommun habitatnätverksanalyser innehållande GIS-datalager med livsmiljöer och spridningssamband för
sandödla och hasselsnok. Habitatnätverksanalyserna är framtagna utifrån marktäckekartor, topografi, jordarter m m. De visar att det inom och runt campingområdet finns
goda miljöer för sandödla och habitat för hasselsnok som ingår i ett nätverk där fynd av
arten gjorts.

3.2 Riksintressen och skyddade områden
Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB
Hela kuststräckan från norska gränsen ner till Brofjorden är, med hänsyn till sina samlade natur- och kulturvärden, utpekad 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 kulturvärden. Turismens och friluftslivets intressen ska särskilt beaktas vid exploatering eller
andra ingrepp i miljön.
Riksintresse friluftsliv, 3 kap MB
Planområdet ligger helt inom riksintresse för friluftsliv enligt 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
kulturvärden, tilltalande landskapsbild, artrikedom och att det är relativt små inskränkningar i allemansrätten. För att bevara områdets värden krävs bland annat varsamhet
i skötsel och underhåll av marker. Värdena för friluftslivet kan skadas av bland annat
exploatering, fler småbåtsplatser och ökad efterfrågan på bilparkering.
Särskilda markanvändningsintressen, 3 kap MB
Enligt 3 kap 4 §MB får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse
eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt
genom att annan mark tas i anspråk. De öppna gräsmarksytorna som i flera decennier
använts för campingverksamheten har tidigare varit åker- och betsmarker. De öppna
gräsmarksytor, där en utökning av campingen nu föreslås, utgörs av åkermark som inte
brukas aktivt.
Generellt biotopskydd, 7 kap MB
Tre småvatten och ett odlingsröse ligger inom planområdet, enligt en naturvärdesinventering som gjorts 2016 av Naturcentrum AB. Dessa objekt har i naturvärdesinventeringen bedömts omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap 11 § MB.
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RÅDHUSET ARKITEKTER

STRÖMSTAD

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

SELÄTER CAMPING - Riksintressen

September 2019

Teckenförklaring
Riksintresse Friluftsliv (NV)
Riksintresse MB 4 kap. 1-3 §§ (Lst)
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Planområde

Figur 3.1 Riksintressen
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3.3 Naturmiljö
Artskydd - hasselsnok och sandödla
Naturcentrum AB har 2019 tagit fram ett utlåtande om hasselsnok och sandödla inom
området. I trakten runt Seläter camping finns med all sannolikhet en population av
hasselsnok. Populationen har bekräftats genom ett fynd den 11 september 2015, se figur
3.2. I dagsläget är det inte känt hur stor eller utbredd denna population är. För att ett
område ska kunna hysa hasselsnok krävs det att det finns lämpliga övervintringsplatser,
viloplatser och födosöksmiljöer med god tillgång till bytesdjur. I de sydvända brynen i
den norra delen av planområdet finns rikligt med varma miljöer. I stenmurar och stenskravel kan hasselsnokarna hitta goda övervintringsplatser och de är antagligen även bra
födosöksmiljöer. Även hällmarkerna norr om campingen, lövskogen i området och delar
av de öppna gräsmarkerna öster om entrén används med all sannolikhet av hasselsnok,
se figur 3.3.
Sandödla har inte påträffats inom campingområdet men ett fynd finns ca 1 km därifrån,
se figur 3.2. Även om sandödla inte är funnen på campingen så är området lämpligt
för arten. Det är troligt att den har funnits här tidigare och att den, om den inte redan
finns, kan sprida sig till området från andra lokaler i närheten. Det är därför rimligt att
utforma åtgärder som om arten finns i området. I området finns några små sandiga bryn
som kan vara lämpliga miljöer för arten, se figur 3.4.

Figur 3.2 Fynd av hasselsnok - röd prick och sandödla - blå prick.
Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community
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Naturvärden
Naturcentrum AB gjorde 2016 en inventering av naturvärden vid Seläter camping samt
bedömning av delområdenas känslighet för byggnation. I naturvärdesinventeringen
ingick även en fördjupad inventering av sandödla och hasselsnok.
Ett stort sammanhängande hällmarksområde med tallskogar och öppna hällmarker
finns i norr och skiljs från campingområdet genom en brant sydvänd bergvägg. Marken är rik på block med ett flertal blockmarker och rasbranter. I söder ökar lövinslaget
med bland- och triviallövskogar samt skötta ekbestånd med inslag av grova träd. Några
skyddsvärda, mycket grova ekar samt några vårdträd finns i området. Hällmarkstallskogar finns på höjderna i söder. Campingområdet består till stor del av skötta gräsytor
med några stugområden och en lekplats. Två åkermarker finns längst i sydost, varav den
östligaste visar tecken på igenväxning.
Inventeringsområdet ingår i huvudutbredningsområdet för sandödla i kommunen (Naturcentrum AB 2016-02-12). Närmaste fynd finns ungefär 1 km bort.
Hasselsnok påträffades vid det sista inventeringstillfället i ett skogsbryn vid stugorna i
nordöstra delen av planområdet. Arten rör sig över stora områden och förekommer sannolikt även i närliggande brynmiljöer och hällmarker inom planområdet.
Inom planområdet finns höga naturvärden som främst är knutna till de skyddsvärda
träden vid entrén samt hällmarkerna och brynmiljöerna i norr där hasselsnok påträffades. Intressanta hällmarksmiljöer och ekskogar finns även i andra delar av inventeringsområdet.
I naturvärdesinventeringen avgränsades olika objekt med naturvärden. Totalt avgränsades 51 objekt med naturvärde varav 23 bedömdes tillhöra klass 4 (visst naturvärde),
24 områden bedömdes tillhöra naturvårdsklass 3 (påtagligt naturvärde), tre objekt
bedömdes tillhöra naturvårdsklass 2 (högt naturvärde) och ett objekt bedömdes tillhöra
naturvärdesklass 1 (högsta naturvärde), se figur 3.5.
Rödlistade och skyddade arter
I området har följande rödlistade och skyddade arter påträffats under naturvärdesinventeringen eller i övrigt noterats i Artportalen:
• Hasselsnok Coronella austriaca – rödlistad (VU) och skyddad genom artskyddsförordningen (EU:s art- och habitatdirektiv).
• Sandödla Lacerta agilis – skyddad genom artskyddsförordningen (EU:s art- och
habitatdirektiv).
• Skogsalm Ulmus glabra – rödlistad (CR)
• Tallticka Phellinus pini – rödlistad (NT)
• Blyertslav Buellia violaceofusca – rödlistad (NT)
• Skuggorangelav Caloplaca lucifuga – rödlistad (NT)
• Oxtungssvamp Fistulina hepatica – rödlistad (NT)
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• Rödbrun blekspik Sclerophora coniophaea – rödlistad (NT)
• Gröngöling Picus viridis – rödlistad (NT)
• Havsörn Haliaeetus albicilla – rödlistad (NT) och skyddad genom artskyddsförordningen (EU:s fågeldirektiv).
• Duvhök Accipiter gentilis – rödlistad (NT)
• Nattskärra Caprimulgus europaeus – skyddad genom artskyddsförordningen (EU:s
fågeldirektiv).
• Trädlärka Lullula arborea – skyddad genom artskyddsförordningen (EU:s fågeldirektiv).
Ekologiskt särskilt känsliga områden
Enligt förarbetena till naturreserslagen ska biotoper där rödlistade arter förekommer
betraktas som ekologiskt särskilt känsliga områden enligt 3 kap 3 § MB. De ska så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.
Särskilt skyddsvärda träd
Fyra lindar, en mycket grov ek, en jätteek och en torraka av jätteek finns inom planområdet. Jätteeken mäter 8,3 meter i omkrets och är troligen Bohusläns största träd.
Nyckelbiotoper
Inom planområdet finns två objekt som klassats som nyckelbiotoper av Skogsstyrelsen.
Nyckelbiotopen N 2452-2002, med en areal på 0,2 ha, utgörs av grova ädellövträd (lind,
ek). Nyckelbiotopen 2431-2002 utgörs av ett jätteträd (död ek). Nyckelbiotoperna
ingår delvis i lövskogsobjektet (se nedan).
Ädellövskogsinventeringen
Ett objekt i länsstyrelsens ädellövskogsinventering (nr 40) finns väster om campingens
entré. Ett antal grova till mycket grova ädellövträd ger beståndet sin karaktär men är i
övrigt är beståndet relativt trivialt (naturvärdesklass 3).
Övriga naturvärden
I naturvärdesinventeringen har olika värdelement noterats. Små blockmarker som kan
gynna kräldjur har märkts ut som värdelement. Även stenmurar har noterats om de
inte beskrivs i de olika naturvärdesobjekten. Stora blockmarker som utgör egna naturvärdesobjekt har inte noterats som värdeelement. Inom området finns även ett antal
skyddsvärda träd. Till dessa räknas jätteträd, blivande jätteträd, grova aspar (> 40 cm
i diameter) och hålträd. Jätteträd och blivande jätteträd har märkts ut oavsett om de
omnämns i naturvärdesobjekten medan övriga skyddsvärda träd som nämns i objektbeskrivningarna har utelämnats.
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Klass 3 - Påtaglig naturvärde

Figur 3.5 Naturmiljö
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3.4 Grön infrastruktur

Grön infrastruktur består i sin enklaste form av två delar, livsmiljöer och spridningselement. Tillsammans beskriver de ett funktionellt ekologiskt nätverk, en infrastruktur
för växter och djur. Detta är en förenklad bild av hur naturens funktioner och kvalitéer
fördelar sig över landskapet.
Livsmiljöer kan beskrivas på tre skalnivåer; värdeelement, värdekärna och värdetrakt.
Värdeelement är den minsta skalan. Ett värdeelement kan vara ett enskilt skyddsvärt
träd eller ett litet område som är livsmiljö för en eller flera specifika arter.
Värdekärna är huvudenheten för att beskriva kvalitéer i landskapet. En värdekärna kan
vara en nyckelbiotop i skogen eller en naturbetesmark i odlingslandskapet. Området ska
ha höga biologiska värden. En koncentration av värdeelement kan tillsammans bilda en
värdekärna.
Värdetrakt är ett större landskapsavsnitt med en högre koncentration av värdeelement
och värdekärnor än omgivande landskap och har därmed särskilt höga ekologiska bevarandevärden. Inom en värdetrakt finns det bäst förutsättningar att säkerställa livsmiljöer
för arter med höga krav på areal, kvalitet och konnektivitet.
Spridningslänkar binder samman värdekärnor och ger stöd för arter att kunna sprida
sig mellan värdekärnor. Artrika vägkanter, alléer eller kantzoner längs sjöar och vattendrag kan fungera som spridningslänkar.
Stödhabitat är områden med vissa biologiska värden men som inte är tillräckligt höga
för att räknas som värdeelement eller värdekärna. Stödhabitat kan fungera som spridningslänkar. De kan förstärka värdekärnor och värdetrakter genom att öka dess areal.
Spridningselementen kan definieras som spridningslänkar eller stödhabitat.
Värdenätverk är ytterligare ett begrepp för att beskriva grön infrastruktur. Inom ett värdenätverk finns det goda spridningsmöjligheter för de arter som berörs. Det ska finnas
en ekologisk konnektivitet vilket innebär att arter ska kunna röra sig i denna livsmiljö
som tillsammans bildar ett värdenätverk, det vill säga ett nätverk av natur.
De utförda habitatnätverksanalyserna visar att det inom campingområdet finns goda
miljöer för sandödla och habitat för hasselsnok som ingår i ett nätverk där fynd av arten
gjorts.
I området vid Seläter camping finns flera sammanhängande livsmiljöer (grön infrastruktur) såsom hällmarksområdena, den branta sydvända bergväggen med ett flertal
blockmarker och rasbranter, randlövskogar, mindre områden med lövskog och brynmiljöer. Några mycket grova lövträd utgör i sig viktiga livsmiljöer för krävande arter som är
beroende av gamla eller grova träd.
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Figur 3.6 Utdrag ur habitatnätverk för hasselsnok i Strömstads kommun. Mörkröda
områden är möjliga livsmiljöer för hasselsnok (med och utan fynd), ljusröda områden är habitatnätverk som binder ihop livsmiljöerna, d v s områden som inte är så
viktiga i sig, men som ormarna lätt kan passera.

Figur 3.7 Utdrag ur habitatnätverk för sandödla i Strömstads kommun. Mörkblå
områden är möjliga livsmiljöer för sandödla, ljusblå områden är habitatnätverk
som knyter ihop livsmiljöerna.
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3.5 Ekosystemtjänster

Alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor kallas för
ekosystemtjänster. De bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Ekosystemtjänster kan
bland annat handla om ekosystemens förmåga att rena luft, ta hand om dagvatten och
erbjuda miljöer som är rekreativa och hälsosamma miljöer, men det kan också handla
om biologisk mångfald. Det gröna nätverk av grönområden, träd, trädgårdar med mera
som finns inom och runt om ett område är en förutsättning för att ekosystemtjänster
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 en camping.
Det kan bidra till att den negativa påverkan på miljön minimeras och att en hållbar
utveckling 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 pollinering.
Till försörjande ekosystemtjänster räknas bland annat matproduktion, färskvatten och
energi.
Kulturella ekosystemtjänster är exempelvis turism, rekreation och hälsa.
De ekosystemtjänster som naturen i området bidrar med har identifierats vid en övergripande analys, se vidare avsnitt 4.4 Ekosystemtjänster.
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4 Effekter och miljökonsekvenser
4.1 Riksintressen och skyddade områden
Riksintresse friluftsliv 3 kap MB, riksintresse enl 4 kap MB
Påverkan och effekter
Planen medger en utveckling och utökning av befintlig camping inom ett i huvudsak
redan ianspråktaget och avgränsat landskapsrum. Nationallandskapets värden bedöms
inte påverkas negativt på något påtagligt sätt av planens förslag.

I beskrivningen av värdena inom riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § MB (Norra
Bohusläns kust - inre kustzonen) anges bland annat en god utbyggnad av besöksnäringen och camping. Bland de förutsättningar för utveckling av riksintresseområdets värden
anges som exempel boendemöjligheter och annan service, som stor betydelse för att
kunna ta del av området. I beskrivningen av riksintresseområdets huvuddrag redovisas
även att det är av stor betydelse för friluftslivet att det finns ett antal orter längs kusten
med omfattande service för turism och friluftsliv och övernattningsmöjligheter av olika
slag. Planförslaget bedöms vara förenligt med en sådan utveckling som avses i beskrivningarna av riksintresset.
Inga områden med särskilda värden för friluftslivet tas ianspråk för utökningen av
planen. Om en privatisering sker, exempelvis genom bildande av en bostadsrättsförening inom område där planförslaget möjliggör bostäder, finns en risk att allmänhetens
tillgänglighet försämras inom delar av campingområdet.
Inom befintlig camping har de öppna gräsmarkerna använts för campingändamål
sedan början av 1970-talet. Dessförinnan användes de som jordbruksmark (åker och
betesmark). De öppna gräsmarkerna öster om entrén till campingen används idag till
en mindre del av campingen som paintballbana. Övriga marker som planeras för en
utveckling och utökning av campingen utgörs av jordbruksmark som idag brukas extensivt eller inte alls.
Konskevenser av planförslaget
Planen bedöms inte leda till några betydande negativa konsekvenser natur- och kulturvärden som ligger till grund för de särskilda hushållningsbestämmelserna enligt 4 kap
MB. Planen bedöms inte heller medföra någon betydande påverkan på riksintresset för
friluftsliv enligt 3 kap 6 § MB (Norra Bohusläns kust - inre kustzonen). Friluftslivet kan
påverkas positivt av en utökning av campingen. Samtidigt finns viss risk för en ökad
privatisering i delar av området, vilket lokalt kan ge negativa effekter för friluftslivet.
Konsekvenserna för friluftslivet bedöms sammantaget bli små.
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Särskilda markanvändningsintressen, 3 kap MB
Påverkan och effekter
Jordbruksmarken är en icke förnyelsebar resurs som är nödvändig för vår överlevnad.
Värdet av marken är därför absolut och ska aldrig viktas mot värdet av en exploatering.
Exploatering av jordbruksmarken ska utgöra ett väsentligt samhällsintresse. För att en
exploatering av jordbruksmark ska följa den hänsyn som anges i lagstiftningen så måste
exploateringen bidra till strukturer som skapar långsiktig samhällsnytta. Långsiktig
samhällsnytta skapas genom att planläggningen stärker de allmänna intressen som anges
i plan- och bygglagens 2 kap 2-4§§.

Om det inte finns annan möjlig mark att tillgå och exploatering behöver ske på jordbruksmark måste särskild vikt läggas vid de kumulativa effekter som uppstår. Hänsyn
måste tas till exploateringens konsekvenser i ett mellankommunalt och regionalt sammahang över tid. Att bygga på jordbruksmark medför att naturresurser för livsmedelsproduktion och lokala möjliga försörjningsresurser går förlorade. Detta kan också
medföra negativa konsekvenser för möjligheten att nå ett mer klimatanpassat samhälle,
där importen och transporter av livsmedel minskar.
I planområdets sydöstra del föreslås en utvidgning av campingen inom jordbruksmark.
Jordbruksmarken brukas i nuläget extensivt eller inte alls. När marken bebyggs finns
den inte längre tillgänglig för framtida odlingsbehov. Ytan som berörs är relativt liten
och har ett perifert läge i utkanten av ett område som historiskt utgjorts av flera sammanhängande ytor med jordbruksmark. Jordbruksmarken är sedan tidigare fragmenterad av bland annat väg 1035 och bebyggelse. Alternativa riktningar för utvidgning av
campingen bedöms inte möjliga på grund av omgivande terräng och höga naturvärden.
Jordbruksmarken i planområdet ingår inte i något nationellt eller regionalt värdefullt
odlingslandskap. I kommunens översiktsplan anges att nya bostäder bör undvikas på
brukningsvärd jordbruksmark och att den bör bevaras i största möjliga utsträckning. Seläter camping ligger inom område för utveckling av centralorten Strömstad (rekommendation RC). Det innebär att tätorten ska växa dels genom komplettering och omvandling inom befintlig bebyggelsestruktur, dels genom att ny bebyggelse förläggs utanför
tätorten. Nya bostäder ska lokaliseras så att underlaget för kollektivtrafik stärks.
Förslag till fördjupad översiktsplan för Strömstad - Skee har varit utsänd på samråd fram
till den 30 november 2018. I förslaget anges rekommendation turistverksamhet (R13)
för nuvarande camping, och de arealer som tas ianspråk för en utveckling och utökning enligt planförslaget. För området anges att utveckling av turismverksamhet och
det rörliga friluftslivet får prövas. Vad avser ny bebyggelse anges i förslaget att den inte
ska tillkomma på brukningsvärd jordbruksmark utanför utpekade utvecklingsområden.
Inom större betes- och jordbruksmarker, som är värdefulla för landskapsbilden och betydelsefulla för att bevara för småskaligt jordbruk (rekommendation R4 i FÖP:en) anges
att ingen ny bebyggelse ska tillkomma annat än för jordbrukets behov.
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Närmaste R4-områden (vid Dalarna och Snålen) är belägna ca 0,5 km norr om respektive ca 1,5 km öster om planområdet. Seläter ingår därmed inte i och ligger inte
nära något av de områden som pekats ut som odlings- och betesmark i den fördjupade
översiktsplanen.
Konsekvenser av planförslaget
Planförslaget innebär att jordbruksmark tas i anspråk för utvidgning av campingen.
Ytan som berörs har ett perifert och relativt avskilt läge i förhållande till omgivande
jordbruksmark. Utvidgningen av campingen bedöms därmed inte leda till fragmentering eller att ett framtida nyttjande av omgivande jordbruksmark försvåras. Konsekvenserna av ett ianspråktagande av jordbruksmark bedöms som måttliga i ett lokalt
perspektiv. I ett regionalt perspektiv bedöms de negativa konsekvenserna som små i
förhållande till nollalternativet.

Generellt biotopskydd, 7 kap MB
Påverkan och effekter
Tre av de fyra objekten som i naturvärdesinventeringen har bedömts omfattas av det generella biotopskyddet ligger i planförslaget inom allmän platsmark - NATUR. Objekten
bedöms inte bli påverkade av planförslaget.

Det öppna diket längs väg 1035 bedöms inte omfattas av det generella biotopskyddet
eftersom detta dike är ett vägdike som anlagts med syfte att avvattna en väg. Vägdiket är
avgörande för vägens funktion och beständighet, och utgör en del av väganläggningen.
Konsekvenser av planförslaget
Genomförandet av planförslaget bedöms inte medföra några konsekvenser på objekten
som omfattas av generellt biotopskydd.

4.2 Naturmiljö
Artskydd - Hasselsnok och sandödla
Påverkan och effekter
Planförslaget är till stor del utformat med hänsyn till de områden som har bedömts som
särskilt gynnsamma för hasselsnok och sandödla.

Den föreslagna bebyggelsen tar stora delar av gräsmarkerna i området i anspråk. Huvuddelen av bebyggelsen föreslås på öppna ytor med kortklippt gräsmatta, som bedöms som
mindre viktiga för hasselsnoken och sandödlan. Där saknas till stora delar strukturer
som häckar, död ved, stenar etc där hasselsnokarna kan söka skydd. Det bedöms därför
att de delarna är mindre viktiga som födosöksmiljö och påverkan blir därmed begränsad.
Huvuddelen av de områden där bebyggelse föreslås bedöms inte heller som betydelsefulla för sandödla.
Delar av området öster om campingens entré kan vara en något bättre födosöksmiljö
för hasselsnok i nuläget, då gräset är längre och det finns buskage i kanten mot diket
som rinner genom området. Här finns även en paintball-bana med diverse gömslen
som eventuellt kan användas av hasselsnok. Ett genomförande av planförslaget innebär
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sannolikt att delar av området bebyggs och att gräset klipps kort på samma sätt som
inom övriga delar av campingen. Området kan därmed förlora sitt värde som potentiell
födosöksmiljö.
I den västra delen av planområdet finns ett soligt bryn som utgör livsmiljö för hasselsnok och sandödla. Byggrätten på den öppna gräsmarken söder om brynet kan medföra
skada på livsmiljön, då skuggning kan uppkomma om husen blir höga och placeras nära
brynet. Om brynet skuggas förlorar det mycket av sitt värde för sandödla och hasselsnok. Framförallt är risken stor under tidig vår, då solen står lågt och det är kallt. För att
undersöka om detta bryn riskerar att skuggas, och hur sådan påverkan kan minskas, har
en skuggstudie gjorts (Rådhuset Arkitekter 2019-06-14). Studien visar att brynet delvis
riskerar att skuggas vid ett genomförande av planförslaget. Skuggningens omfattning
beror på var byggnaderna placeras och hur höga de blir.

Figur 4.1 Bild från skuggstudien som visar hur hasselsnokens och sandödlans
livsmiljöer (sammanslagna livsmiljöer markerade som en grön yta) kan
påverkas av skuggning vid ett genomförande av planförslaget. Bilden
visar ett exempel på hur skuggorna kan falla den 1 mars kl 15:00.

Byggnation i det sydvända brynet kan också ge negativa effekter för hasselsnok och
sandödla, eftersom delar av livsmiljön tas ianspråk. De två föreslagna byggrätterna i
brynet avser tillfällig vistelse. Det innebär att planförslaget ger möjlighet att exempelvis
uppföra två större eller flera mindre campingstugor med tillhörande vägar i brynet. De
ersätter ett par mindre stugor som finns där idag. Planförslaget innebär att en större yta
inom brynet tas i anspråk för utbyggnad av campingstugor eller annan tillfällig vistelse
jämfört med nuläget. Platsen är en god livsmiljö för hasselsnok. Föreslagna byggrätter
bedöms minska livsmiljön till viss del. I den östra delen av brynet finns en potentiell
miljö för sandödlans äggläggning och en god födosöksmiljö. I området finns bland
annat en stenmur. Miljön sammanfaller framför allt med den östra byggrätten. Om
området bebyggs minskar sandödlans livsmiljö.

29

Den föreslagna utvecklingen av campingen kommer sannolikt att leda till en större
mänsklig aktivitet i området vilket kan orsaka en ökad dödlighet bland hasselsnokarna.
Eftersom hasselsnok kan vara svår att skilja från huggorm finns risk att människor som
vistas på campingen eller bor i området slår ihjäl hasselsnokar av misstag, då de uppehåller sig i närheten av hus eller trädgårdar.
En ökad mänsklig aktivitet kan också leda till att det blir fler katter och hundar i området. I synnerhet katter kan vara svåra predatorer på sandödlor, men även hasselsnok kan
drabbas av predation av såväl hundar som katter.
En ökad trafik kan eventuellt också öka risken för att hasselsnokar blir överkörda, även
om trafikens hastighet inom planområdet hålls relativt lågt. Planförslaget kan leda till
en ökning eller en minskning av trafiken genom området, beroende på hur boendeenheter placeras inom området, hur många de blir och var parkering sker. Om parkering
av bilar i ökad omfattning sker i anslutning till campingens tillfart, kan trafiken inom
campingområdet komma att minska, vilket är positivt för hasselsnoken. Det är svårt att
styra var parkering ska ske i en detaljplan, men planförslaget möjliggör att gäster som
ska bo i campingens stugor parkerar i anslutning till infarten.
Föreslagna åtgärder för hasselsnok och sandödla
Justeringar av planförslaget
En skuggstudie har gjorts (Rådhuset Arkitekter 2019-06-14) för att studera hur planförslaget kan justeras för att minimera skuggning av brynet, som utgör livsmiljö för
hasselsnok och sandödla. I skuggstudien har tre olika scenarier tagits fram för att visa
hur det blir om hela byggrätten bebyggs, för att visa på maximal påverkan. Det som
varierar mellan scenarierna är var gränsen går mellan prickmark och byggrätt, det vill
säga avståndet till brynet. Scenarierna har studerats i en digital modell. Jämförelser mellan olika scenarier har resulterat i två rekommendationer. Dels bör en största takvinkel om 25° föras in som planbestämmelse inom det aktuella egenskapsområdet. Dels
bör avståndet mellan bebyggelse och gata ökas från 2 meter, gärna till 10 meter, eller
varierande mellan 6-10 meter beroende på läget utmed gatan. Prickmarken, det vill
säga område där byggnad inte får uppföras, bör därför utökas inom berört område på
plankartan enligt figur 4.3.

För att minska påverkan på brynmiljön bör den östra byggrätten i brynet dessutom
flyttats upp något i terrängen. Då tas den miljö som bedömts som lämplig för sandödla
inte i anspråk för bebyggelse. Även om den östra byggrätten flyttas högre upp i brynet är
risken stor att livsmiljön för hasselsnok och sandödla försämras, eller helt försvinner, om
marken iordningställs på ett sätt som missgynnar hasselsnok och sandödla i samband
med att de befintliga husen rivs.

30
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Figur 4.2 Utsnitt ur plankartan som visar två föreslagna byggrätter för tillfällig
vistelse i brynet i planområdets västra del samt den större byggrätten för
bostäder eller tillfällig vistelse på gräsytan söder om brynet (Plankarta,
samrådsskede, Strömstads kommun).
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Figur 4.3 Illustration som visar hur planförslaget kan anpassas för att minimera
negativ påverkan hasselsnokens och sandödlans livsmiljö i det sydvända
brynet (Förslag till justerad plankarta, Strömstads kommun).
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Figur 4.4 Bild från skuggstudien som visar maximal skuggning efter föreslagna
justeringar av planförslaget. Bilden visar hur skuggorna faller den 1 mars
kl 15:00. Ytterligare analys med olika scenarier, datum och tider finns i
skuggstudien.

Skyddsåtgärder
Planförslagets utformning ger i övrigt förutsättningar för att hasselsnoken och sandödlan fortsatt ska finnas kvar i området. Några ytterligare justeringar av planförslaget
föreslås därför inte. Däremot bör skyddsåtgärder genomföras för att minimera effekterna av den återstående påverkan som ett genomförande av planförslaget bedöms ge.
Skyddsåtgärderna syftar till att höja naturvärdena inom naturmark och exploaterad
mark. Inom både allmän platsmark - NATUR och kvartersmark föreslås skyddsåtgärder
som syftar till att skapa gynnsamma livsmiljöer för hasselsnok och sandödla. Föreslagna
skyddsåtgärder redovisas i figur 4.5 och beskrivs nedan. Åtgärderna bör säkerställas i ett
exploateringsavtal som tecknas mellan Strömstads kommun och exploatören.
Hasselsnoken har inga särskilda spridningsvägar eller spridningskorridorer, utan rör sig
åt alla håll inom gynnsamma miljöer. Det är därför svårt att försöka styra hasselsnokar
i korridorer genom bebyggda områden eller genom faunapassager under bilvägar. Det
går dock att skapa ledlinjer som till viss del kan leda ormar i vissa riktningar. Det kan
exempelvis vara en stenmur, stock eller husvägg. För att skapa ledlinjer för hasselsnoken
genom området föreslås att stenmurar anläggs enligt figur 4.5. Stenmurarna blir i sig en
gynnsam livsmiljö. Här kan ormen finna gömslen och murarna kan samtidigt fungera
som gömslen och vara en livsmiljö för bytesdjur. Stenmurarna bör vara ca 0,5 m breda
och 0,5 m höga.
Hasselsnoken kommer sannolikt aktivt att söka efter föda i området öster om infartsvägen även efter ett genomförande av planförslaget. De gräsbevuxna öppna ytorna kommer att förändras när huskroppar uppförs. Mellanliggande gräsytor kommer troligen att
klippas hårt. Livsmiljön för hasselsnok kommer därmed påverkas negativt. Anläggande
av stenmurar i detta område är därför en lämplig skyddsåtgärd.
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De hårt klippta gräsytorna i planområdets västra del saknar till stor del strukturer som
häckar, död ved och stenar, där hasselsnokarna kan söka skydd. Området bedöms därför
som en mindre viktig födosöksmiljö. Området kan dock nyttjas av hasselsnokar som
förflyttar sig mellan höjdområdena norr och söder och de öppna gräsytorna. Anläggande av stenmurar som ledlinjer i detta område är därför en lämplig skyddsåtgärd.
Utöver stenmurarna föreslås att tre stenrösen placeras ut i anslutning till campingområdet enligt figur 4.5. Stenrösen används som övervintringsplatser. Stenrösena ska vara ca
5 x 5 meter breda och 1 meter höga. Stenarnas/blockens dimensioner ska variera mellan
10 cm - 50 cm, men även enstaka större block kan ingå. Jordmassor (lätta jordarter) och
organiskt material (grenar och mindre stockar) bör även blandas in i röset.
Öster om de befintliga stugorna i brynet, där det föreslås två byggrätter för tillfällig
vistelse, finns en lämplig plats för att skapa en större sydvänd sandslänt. Idag är platsen
bevuxen med tall. Sandslänten kan användas som äggläggningsplats för sandödlan. På
denna plats ska också ett stenröse anläggas, se ovan. Som en alternativ åtgärd kan anpassningar göras när befintliga stugor rivs och marken ska iordningställas, så att platsen
behåller sina värden som äggläggningsplats och födosöksmiljö för sandödla.
Hasselsnok och sandödla är ovanliga arter som de flesta inte har någon kunskap om.
Båda arterna är strikt skyddade i såväl Sverige (Artskyddsförordningen 2007:845) som i
övriga EU (Art- och habitatdirektivet). Hasselsnok kan för ett otränat öga vara förvillande lik huggorm. Eftersom det finns en utbredd oro för huggormsbett händer det att
huggormar blir ihjälslagna 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 med huggorm. Eftersom hasselsnok dessutom äter huggorm är det rent kontraproduktivt att ta bort hasselsnokar om man vill undvika huggormar. För hasselsnokar och i ännu högre grad sandödlor kan även en ökande mängd
katter vara ett stort problem.
Genom riktad information till de boende och besökare på campingen bör det vara möjligt att undvika att hasselsnokar dödas eller skadas på grund av okunskap. Informationen bör spridas genom en eller ett par skyltar i planområdet. Förslagsvis vid entrén till
campingen. Vidare bör det tas fram en informationsfolder om hasselsnok och sandödla
som delas ut till de boende i området.
I informationsmaterialet ska följande fakta ingå:
• hur hasselsnok och sandödla ser ut,
• att de är strikt skyddade,
• hur man skiljer hasselsnok från huggorm och snok,
• att hasselsnoken är ofarlig,
• vad man ska göra när man träffar på den,
• att den äter huggormar och effektivt håller dessa borta,
• hur och varför småbiotoper har anlagts i planområdets naturmarker, och
• hur man tar hänsyn till arterna på sina egna marker (t ex i trädgårdar).
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En väl genomförd informationskampanj kan medföra stor nytta för den lokala hasselsnokspopulationen, både direkt genom minskad dödlighet vid möten med människor
och indirekt att de boende accepterar att åtgärder för arten genomförs i deras närområde. Om fler människor har en permanent stuga i campingområdet är det troligt att
möjligheten att informera om hasselsnok och sandödla förbättras, jämfört med att
lyckas med en information för tillfälliga besökare. Om det byggs permanenta bostäder
kan det samtidigt medföra att det blir fler tamkatter i området, vilket kan leda till att
fler sandödlor och hasselsnokar dödas av husdjuren.
Övriga möjliga åtgärder
Förutom anläggande stenmurar, en sandslänt, rösen och informationsinsatser bör delar
av träd som eventuellt tas ner på campingen sparas och användas till faunadepåer. Detta
för att skapa ytterligare gynnsamma miljöer för hasselsnok och sandödla. Faunadepåer
är högar av död ved bestående av stubbar, stockar, grenar och ris som bör anläggas i
soliga och vindskyddade lägen, helst brynmiljöer. Dessa högar blir snabbt ett tillhåll för
ormar, ödlor, mindre däggdjur och insekter. I anslutning till dessa hittar hasselsnoken
lätt bytesdjur. Den använder också högarna som viloplatser och för att gömma sig för
predatorer. Faunadepåer kan göras olika stora men bör minst bestå av 2-4 kubikmeter
död ved. Dessutom bör sydvända slänter och stenskravel inom området röjas regelbundet. Det gäller oavsett om planens förslag genomförs eller inte och kommer inte
hanteras som en skyddsåtgärd för detaljplanen.
Konsekvenser efter föreslagna åtgärder
Ett genomförande av planförslaget enligt samrådsförslaget, utan inarbetade åtgärder eller
skyddsåtgärder, bedöms ge måttliga till stora konsekvenser för hasselsnok och sandödla.
Störst konsekvenser ger skuggning av det sydvända brynet, som till delar riskerar att
förlora sitt värde för hasselsnok och sandödla. Även minskat födosöksområde ger konsekvenser. Det finns risk att planförslaget ger konsekvenser på beståndsnivå.

Med föreslagna justeringar av planförslaget i form av utökad prickmark mot det sydvända brynet i planområdets västra del och justerad byggrätt i brynet kan negativa effekter undvikas. Med föreslagna justeringar avseende byggnadernas läge och utformning
bedöms ingen negativ påverkan i form av skuggning i brynområdet uppkomma.
Med föreslagna skyddsåtgärder kan de negativa konsekvenserna av planförslaget i övrigt
minimeras. De skyddsåtgärder som föreslås bidrar dels till att höja kvaliteten inom både
planlagd naturmark och kvartetsmark, dels till att höja kunskapen om hasselsnok och
sandödla för besökare och hos de boende i området. Sammantaget minimerar åtgärderna de effekter som utbyggnaden av området medför.
Den största återstående risken för negativa effekter är igenväxning, men den risken är
likvärdig i nollalternativet. Det samma gäller i princip för påverkan av människor, trafik
och husdjur.
Om de öppna gräsområdena öster om infartsvägen istället växer igen, alternativt används för spannmålsproduktion, försämras kvaliteten på detta födosöksområde. Föreslagna skyddsåtgärder bidrar dessutom till att höja kvaliteten på ytorna runt föreslagen
kvartersmark, vilket minimerar de negativa effekterna av planförslaget jämfört med
nollalternativet.
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Sammantaget bedöms konsekvenserna bli små för hasselsnok och sandödla med föreslagna justeringar av planförslaget och föreslagna skyddsåtgärder. Efter planens genomförande kommer hasselsnokar och sandödlor i området att kunna nyttja förekommande
och nyanlagda övervintringsplatser och viloplatser, samt också ha tillgång till lämpliga
födosöksmiljöer med god tillgång till bytesdjur. Därmed bedöms det inte bli några
negativa konsekvenser på beståndsnivå för hasselsnok och sandödla. Bevarandestatusen
för hasselsnok och sandödla bedöms inte försämras.
Naturvärden
Påverkan och effekter
Planförslagets utformning innebär att fyra naturvärdesobjekt (objekt 2, 34, 38 och 52)
helt eller delvis kommer att ligga inom kvartersmark. Dessa objekt tillhör samtliga den
lägsta naturvärdesklassen, klass 4 (visst naturvärde). Övriga naturvärdesobjekt ligger
inom allmän plats - NATUR, och bedöms inte påverkas av ett genomförande av planförslaget.

I planförslaget förses de största lövträden i området med bestämmelser om ett förbud att
fälla dem. I de flesta fall brukar denna typ av bestämmelse utformas så att träd enbart
får fällas om det är sjukt eller skadat. Dessa grova och gamla lövträd har dock ett stort
naturvärde även efter att de har dött, och bestämmelsen har därför utformats som ett
fullständigt förbud mot fällning.
Konsekvenser av planförslaget
Sammantaget bedöms planförslaget ge små konsekvenser för objekt med naturvärden
inom planområdet.

Ekologiskt särskilt känsliga områden
Påverkan och effekter
Enligt förarbetena till naturresurslagen ska biotoper där rödlistade arter förekommer
beaktas som ekologiskt särskilt känsliga områden enligt 3 kap 3 § MB. De ska så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.

Förutom fynden av hasselsnok i ett skogsbryn vid stugorna och sandödla ca 1 km från
campingområdet, som berörs i andra delar av miljökonsekvensbeskrivningen, redovisas
nedan övriga fynd av rödlistade arter. Här redovisas också i vilka biotoper de har påträffats i samt om de påverkas negativt av planens genomförande.
Blyertslav, skuggorangelav och rödbrun blekspik har påträffats på en jätteek inom objekt
48 i naturvärdesinventeringen. Objektet ligger delvis inom allmän plats - NATUR i
planförslaget, och delvis utanför planområdet. Planens genomförande bedöms inte
påverka jätteeken negativt.
Oxtungssvamp har påträffats inom objekt 29 i naturvärdesbeskrivningen. Objektet är
ett glest ekbestånd med övervägande medelgrova till grova träd, belägen inom allmän
plats - NATUR i planområdets östra del. Planens genomförande bedöms inte påverka
ekbeståndet negativt.
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Talltickan hittades inom en hällmarkstallskog, objekt 32 i naturvärdesinventeringen.
Hällmarkstallskogen är belägen inom allmän palts -NATUR i planområdets östra del
och bedöms inte påverkas negativt av planens genomförande.
Skogsalmen har noterats inom objekt 49 i naturvärdesinventeringen. Objektet utgör en
tät ekskog som löper längs brynet vid entrén i planområdet. Den påträffade skogsalmen
är ett ungt träd. Objektet ligger delvis inom allmän plats - NATUR i planförslaget, och
delvis utanför planområdet. Ett genomförande av planförslaget bedöms inte påverka
skogsalmen negativt.
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte påverka biotoper viktiga för gröngöling,
havsörn, duvhök, nattskärra och trädlärka.
Konsekvenser
Planens genomförande bedöms inte medföra några konsekvenser på ekologiskt känsliga
områden och övriga rödlistade arter.

Övriga naturvärden
Påverkan och effekter
Ett genomförande av planförslaget bedöms påverka värdeelementen som har noterats
vid naturvärdesinventeringen i mycket liten omfattning. Merparten av värdeelementen
ligger inom allmän plats - NATUR i planförslaget.
Konsekvenser av planförslaget
Planens genomförande bedöms medföra små eller mycket små konsekvenser på övriga
naturvärden.

4.3 Grön infrastruktur
Påverkan och effekter
I habitatnätverksanalyser för hasselsnok och sandödla i Strömstads kommun, har områden kring Seläter camping utpekats som potentiella miljöer för de båda arterna. Områdena är framtagna utifrån marktäckekartor, topografi, jordarter m m.

Hasselsnoken påverkas när delar av de öppna gräsytorna tas i anspråk för bebyggelse och
födosöksområdet blir mindre. Livsmiljön för hasselsnok och sandödla minskar om delar
av det sydvända brynet tas i anspråk för bebyggelse. Om fler lämpliga miljöer förvinner
i andra delar nätverken finns det risk för kumulativa effekter. De kan då få konsekenser
för arterna på sikt.
Om trädgårdsväxter och rabatter planteras i anslutning till byggnader, kan mängden
livsmiljöer öka för främst insekter.
Konsekvenser av planförslaget
Planens genomförande bedöms inte påverka de sammanhängande livsmiljöerna och
spridningselementen såsom hällmarksområdena, den branta sydvända bergväggen med
ett flertal blockmarker och rasbranter, randlövskogar, mindre områden med lövskog,
brynmiljöer och de mycket grova lövträd som ligger inom allmän plats - NATUR.
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Jätteeken som delvis ligger inom planområdet, den mycket grova eken vid gården, den
döda jätteken och de fyra lindarna, utgör värdelement. Delar av närområdet i anslutning till dessa gamla lövträd har klassats som nyckelbiotoper och bör också betrakas som
en värdekärna.
Med föreslagen justering av planen och föreslagna skyddsåtgärder bedöms ett genomförande av planenförslaget inte påverka hasselsnokens och sandödlans möjligheter att
sprida sig och förflytta sig i landskapet. Hasselsnoken och sandödlan kommer då fortsatt att kunna sprida sig och förflytta sig i landskapet.
Livsmiljöerna och spridningselementen kommer fortsatt att vara sammanhängande och
vara ekologiskt funktionella.
Ett genomförande av planförslaget bedöms, efter föreslagna justeringar och skyddsåtgärder, medföra små negativa konsekvenser på de sammanhängande nätverken för
hasselsnok och sandödla. Detsamma gäller för övriga naturvärden såsom värdekärnor
bestående av värdeelement och nyckelbiotoper. Sammantaget blir konsekvenserna för
den gröna infrastrukturen små med föreslagna åtgärder.

4.4 Ekosystemtjänster
Kartläggning och analys
Begreppet ekosystemtjänster används för att visa den nytta människan får från naturens
arbete. I tabell 4.1 redovisas ekosystemtjänster som naturen bidrar med vid Seläter camping med närmaste omgivningar samt kommentarer om förväntad påverkan:
Typ

Ekosystemtjänst

Påverkan

Kommentar

Stödjande

Biologisk
mångfald

Svagt
positiv
(med
föreslagna
åtgärder)

Föreslagna skyddsåtgärder med stenmurar, rösen
och öppna sandytor ökar mängden småmiljöer
och därmed förutsättningar för fler arter.

Liten
negativ
(med
föreslagna
åtgärder)

Hasselsnok och sandödla påverkas av planens
genomförande. Påverkan kan minimeras genom
att planförslaget justeras och skyddsåtgärder
genomförs. Om föreslagna skyddsåtgärder och
justeringar av planförslaget görs bedöms inga
negativa konsekvenser uppstå på beståndsnivå.

Stödjande

Skyddade arter

Stödjande

Grön infrastruktur, Liten
livsmiljö
negativ /
Svagt
positiv

Randskogen, brynmiljöerna, blockig terräng, lövskogen och de äldre solitära lövträden har högst
artvariation idag och påverkas inte av planens
genomförande.

Om trädgårdsväxter och rabatter planteras i
anslutning till byggnader, kan mängden livsmiljöer
öka för främst insekter. Effekterna är små i förhållande till nollalternativet.
De öppna gräsmarkerna ger möjligheter för
hasselsnoken att söka föda, men också att ta sig
mellan olika livsmiljöer. Hasselsnoken påverkas till
viss del när delar av födosöksområdet försvinner,
men påverkan kan minimeras av skyddsåtgärder.
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Typ

Ekosystemtjänst

Påverkan

Kommentar

Försörjande

Matförsörjning

Måttlig
negativ

Jordbruksmarken öster om entrén till campingen
tas i anspråk för campingens utveckling.

Reglerande Pollinering

Svagt
positiv

Trädgårdsväxter, rabatter, randskog och brynmiljöer är viktiga för pollinering. Påverkan kan bli positiv
om området iordningställs med fler grönskande
trädgårdsmiljöer, ängsmiljöer och planteringar.

Reglerande Vattenrening

Måttlig
negativ

För att minimera tillströmningen av dagvatten har
en bestämmelse som begränsar andelen mark
som får hårdgöras införts på plankartan.

Kulturell

Anlagd grönska

Svagt
positiv

Trädgårdar finns i anslutning till mindre hus. Dessa
berörs inte av utbyggnaden, men nya trädgårdsväxter och rabatter kan bidra med ökad grönska.

Kulturell

Kulturhistoria

Måttlig
negativ

De öppna gräsmarkerna har tidigare nyttjats som
åkermarker. När dessa områden bebyggs kommer
upplevelsen av det gamla kulturlandskapet att
påverkas.

Kulturell

Lek

Ingen

Lekplats finns inom campingområdet. Paintball- bana finns också. Planförslaget bedöms inte
påverka möjligheterna till lek.

Kulturell

Naturupplevelser

Liten
negativ

Naturstigar finns kring campingen. Naturupplevelsen finns mest i omgivande natur och upplevelsen
påverkas inte mer än marginellt av utbyggnaden.

Kulturell

Vardagsmotion

Ingen

På campingområdet erbjuds flera olika typer av
motionsaktiviteter. Tillgången till naturmark runtomkring planområdet blir oförändrad.

Tabell 4.1 Kartläggning och analys av ekosystemtjänster inom planområdet.

Samlad bedömning och konsekvenser
Analysen visar att detaljplanen inte medför några avgörande effekter när det gäller ekosystemtjänster, förutsatt att planförslaget arbetas om och föreslagna skyddsåtgärder för
hasselsnok och sandödla genomförs. Därmed väntas inte heller några negativa konsekvenser. Föreslagna skyddsåtgärder är anläggande av rösen, stenmurar, öppen sandyta
och genomförande av informationsinsatser. Ekosystemtjänster kan tillföras i området
med fler småmiljöer och fler blomstrande planteringar.
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5 Skyddsåtgärder
För att områdets värden och ekologiska funktionalitet ska bibehållas vid ett genomförande av planförslaget föreslås skyddsåtgärder. Åtgärderna ska säkerställa att skadan på
platsen uteblir eller annars minimeras. Genomförandet av åtgärdena kan säkerställas i
exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören.
Skyddsåtgärder för hasselsnok och sandödla
För att minimera påverkan på hasselsnok och sandödla efter planens genomförande
föreslås särskilda skyddsåtgärder:

• Stenmurar ska anläggas enligt figur 4.5. Stenmurarna bör vara ca 0,5 m breda och
0,5 m höga.
• Tre stenrösen ska anläggas enligt figur 4.5. Stenrösena ska vara ca 5 x 5 meter
breda och 1 meter höga. Stenarnas/blockens dimensioner ska variera mellan 10 cm
- 50 cm, men även enstaka större block kan ingå. Jordmassor (lätta jordarter) och
organiskt material (grenar och mindre stockar) bör även blandas in i röset.
• En sydvänd sandslänt ska tillskapas enligt figur 4.5. Som alternativ åtgärd kan
marken där befintliga stugor står i brynet iordningställas så att platsen behåller sitt
värde som äggläggningsplats för sandödla när stugorna rivs.
• Riktad information ska tas fram för boende och besökare för att undvika att hasselsnokar dödas eller skadas på grund av okunskap. Informationen ska spridas
genom en eller ett par skyltar i planområdet. Förslagsvis vid entrén till campingen.
Vidare ska det tas fram en informationsfolder om hasselsnok och sandödla som
delas ut till boende och besökare i området. I informationsmaterialet ska följande
fakta ingå:
- hur hasselsnok och sandödla ser ut,
- att de är strikt skyddade,
- hur man skiljer hasselsnok från huggorm och snok,
- att hasselsnoken är ofarlig,
- vad man ska göra när man träffar på den,
- att den äter huggormar och effektivt håller dessa borta,
- hur och varför småbiotoper har anlagts i planområdets naturmarker, och
- hur man tar hänsyn till arterna på sina egna marker (t ex i trädgårdar).
Skyddsåtgärder under utbyggnadstiden
För att minimera negativ påverkan under utbyggnadstiden krävs förutom ovanstående
skyddsåtgärder även detta:

• Med hänsyn till livsmiljöerna för hasselsnok och sandödla får uppläggning av
byggnadsmaterial och jordmassor inte ske i de sydvända brynen i norra delen av
planområdet.
• Grävning och andra anläggningsarbeten får inte utföras i brynet under perioden
september till och med mars månad. Under denna period övervintrar hasselsnoken
och sandödlan.
• Vite kommer att införas för att förhindra skada på de skyddsvärda träden som
omfattas av bestämmelser om ett förbud att fälla dem.
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6 Kompensationsåtgärder
Med ekologisk kompensation avser gottgörelse av skada på naturmiljö som utgör allmänna intressen, så som arter, naturtyper, ekosystemfunktioner och upplevelsevärden.
Gottgörelse kan ske genom att den som orsakat skada tillför nya värden eller säkerställer
befintliga värden som annars skulle riskera att gå förlorade. Om ett planförslag medför att ekologiska värden skadas, ska i första hand åtgärder vidtas för att undvika eller
begränsa skadan. Om en del av skadan blir kvarstående ska ekologisk kompensation
genomföras. Det kan till exempel ske genom skötselåtgärder, restaurering av skadade
miljöer, skapande av nya livsmiljöer eller genom att långsiktigt skydda naturområden
som tidigare saknat skydd.
De skydds- och försiktighetsåtgärder som föreslås tillsammans med anpassningarna i
planförslaget syftar till att begränsa den skada som uppstår i så stor utsträckning som
möjligt. Förutsatt att planförslaget justeras och skyddsåtgärder säkerställs enligt rekommendationerna i denna miljökonsekvensbeskrivning, bedöms kompensationsåtgärder
för att kompensera en eventuell kvarstående skada inte vara motiverade i nuläget. Eventuellt behov av kompensationsåtgärder kommer fortsatt att samrådas med länsstyrelsen.
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7 Samlad bedömning
I nedanstående tabell 7.1 görs en sammanvägd bedömning av detaljplanens huvudsakliga konsekvenser för olika aspekter. Tabellen är förenklad och syftar till att få en överblick av den bedömda miljöpåverkan av detaljplanens genomförande. Den ska därmed
ses som ett komplement till de mer detaljerade analyserna av påverkan och konsekvenser 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.
Värdeskala:
Negativa									Positiva
konsekvenser								konsekvenser
stora

måttligastora

Miljöaspekt/
Allmänt intresse

Artskydd - Hasselsnok och sandödla

Naturvärden

Rekreation och
friluftsliv
(Riksintressen enligt
3 och 4 kap MB)
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måttliga

småmåttliga

Konsekvenser utan
föreslagna åtgärder

måttliga stora

små

små

små

Konsekvenser med
föreslagna åtgärder

inga

positiva

Kommentarer

små

Ett genomförande
av planförslaget kan
ge stor påverkan på
arterna, i synnerhet
om ett sydvänt bryn i
planområdets västra
del skuggas.
Anpassningar i
planförslaget och
skyddsåtgärder för
att höja värdet på
naturmarken föreslås.
Om åtgärderna
genomförs bedöms
konsekvenserna bli
små. Bevarandestatus för hasselsnok och
sandödla bedöms då
inte försämras.

små

Högre naturvärden
ligger inom allmän
plats - NATUR i planförslaget. Konsekvenserna bedöms
därmed bli små.

små

Ingen påtaglig skada
på riksintressena.
Landskapsbilden påverkas inte i ett större
perspektiv. Friluftslivet
kan påverkas positivt
av en utökning av
campingen. Det finns
samtidigt risk för ökad
privatisering om delar
av området bebyggs
med bostäder.

Miljöaspekt/
Allmänt intresse

Särskila markanvändningsintressen
enligt 3 kap MB

Grön infrastruktur

Ekosystemtjänster

Konsekvenser utan
föreslagna åtgärder

små-måttliga

Konsekvenser med
föreslagna åtgärder

Kommentarer

små-måttliga

De negativa konsekvenserna av ett
ianspråktagande
av jordbruksmark för
en utveckling och
utökning av Selätercamping bedöms
som måttliga i ett
lokalt perspektiv. I ett
regionalt perspektiv
bedöms de negativa
konsekvenserna som
små.

små

Ett genomförande
av planförslaget
bedöms inte påverka
de sammanhängande livsmiljöerna och
spridningselementen
i den gröna infrastrukturen.
Delar av de ytor som
ingår i hasselsnokens
och sandödlans övergripande habitatnätverk påverkas av
planförslaget. Med
föreslagna justeringar
av planförslaget och
skyddsåtgärder besöms konsekvenserna
bli små.

små

Analysen av ekosystemtjänster visar på
både positiv och negativ påverkan. Om
föreslagna justeringar
av planförslaget
och skyddsåtgärder
genomförs bedöms
konsekvenserna bli
små.

måttliga

måttliga

Tabell 7.1 Samlad bedömning av konsekvenser
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8 Miljömål
8.1 Miljömål

Sveriges riksdag har beslutat om 16 övergripande miljökvalitetsmål som beskriver det
tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Preciseringar av miljökvalitetsmålen förtydligar målen och används i uppföljning av dem. Länsstyrelsen i Västra
Götaland har lyft fram 50 regionala tilläggsmål som lyfter fram särdrag och områden
som kräver ytterligare insatser för att de nationella målen ska nås i länet. Varje år görs en
uppföljning av miljömålen både på nationell och regional nivå.
Kommunen har ansvar för att anpassa de nationella miljömålen till de lokala förhållandena och har tagit fram Miljömål för Strömstads kommun, antagen av kommunfullmäktige 2010-11-24. Kommunen har valt att fokusera på följande nationella miljökvalitetsmål:
• Hav i balans och levande kust- och skärgård
• God bebyggd miljö
• Giftfri miljö
• Begränsad klimatpåverkan
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras av planförslaget:
• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft
• Bara naturlig försurning
• Levande skogar
• Ett rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning
Miljömålen syftar till att minska utsläppen av föroreningar till luft. Den största källan
till luftföroreningar är användningen av fossila bränslen inom transportsektorn. Ämnen
som kväveoxider, partiklar och bensen påverkar samtliga luftkvaliteten och är hälsofarliga. Andra föroreningar, exempelvis svaveldioxid, bidrar till försurning av sjöar, vattendrag och skogsmark. Utsläppen från transportsektorn bidrar också till att koldioxidhalterna i atmosfären ökar, vilket påverkar klimatsystemet i sin helhet.
Utveckling och utökning av den tätortsnära befintliga campingverksamheten innebär
troligen en viss ökad trafik till och från campingen. Det innebär att utsläpp av föroreningar och koldioxid till luften ökar. Det tätortsnära läget ger samtidigt goda möjligheter att ta sig in till Strömstads tätort med kollektivtrafik. Det är också möjligt att ta sig
till Strömstad eller till närliggande badplats och naturområden till fots eller med cykel
via mindre vägar, gator och stigar.
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Hur trafiken utvecklas beror på hur campingen används. En övergång till fler stugor kan
exempelvis leda till längre vistelser och till en mindre andel husvagnar och husbilar. Om
besökarna vistas längre på campingen, blir det färre långväga resor, vilket begränsar påverkan. I ett större perspektiv kan en utveckling av landets campingområden ge ökade
möjligheter till att semestra lokalt, istället för att exempelvis resa långt med flyg, vilket
kan påverka miljömålet positivt.
Sammantaget bedöms planförslagen varken medverka eller motverka att miljömål relaterade till minskade utsläpp av föroreningar till luft kan uppfyllas.
Levande skogar
Miljömålet syftar till att skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska
skyddas, samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras, samt kulturmiljövärden och
sociala värden värnas.
Löv- och barrskogar inom planområdet ligger i planförslaget inom allmän plats NATUR och tas inte ianspråk för campingens utveckling. I planförslaget beläggs särskilt
värdefulla lövträd med förbud om fällning.
Planförslaget bedöms medverka till att miljömålet kan nås.
Ett rikt odlingslandskap
Miljömålet syftar till att odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk
produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
Enligt planförslaget tas jordbruksmark i anspråk för en utveckling av campingen. Den
berörda jordbruksmarken brukas idag extensivt, eller inte alls. Större betes- och jordbruksmarker som är värdefulla för landskapsbilden och betydelsefulla för att bevara för
småskaligt jordbruk har pekats ut i kommunens översiktliga planering. Den berörda
jordbruksmarken vid Seläter camping ligger inte inom ett sådant utpekat område.
Planförslaget bedöms inte motverka att miljömålet kan nås.
God bebyggd miljö
Miljömålet syftar till att den bebyggda miljön ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö.
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.
Seläter camping ligger tätortsnära med närhet till service. Utvecklingen och utökningen
av campingen sker i ett redan ianspråktaget landskapsrum och bedöms inte dominera
landskapsbilden. Utvecklingen av befintlig camping bedöms innebära en god hushållning av mark. Utökning av campingen medför att fler människor rör sig i området,
vilket riskerar att påverka den skyddsvärda hasselsnoken. För att minimera den risken
föreslås skyddsåtgärder och informationsinsatser i området i form av skyltning och
informationsfoldrar.
Planförslaget bedöms inte motverka att miljömålet kan nås.
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Ett rikt växt- och djurliv
Miljömålet syftar till att den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt. Arters livsmiljöer och ekosystem ska värnas.
Föreslagen exploatering sker nära befintliga naturvärden. Som en principiell utgångspunkt har ianspråktagande av befintliga naturvärden undvikits genom att främst
koncentrera den föreslagna exploateringen till redan ianspråktagen mark. Inga områden
med höga naturvärden tas ianspråk.
Ett genomförande av planförslaget kan påverka djurlivets rörelser i området. Denna
påverkan är svårbedömd då det är komplext att kartlägga hur olika arter rör sig genom
landskapet i området. En byggnation på de öppna gräsmarkerna kan innebära att vissa
djurs rörelsemönster ändras eller försämras.
Stora delar av de öppna gräsmarkerna har sedan lång tid tillbaka använts för campingändamål där kontinuerlig gräsklippning har genomförts. De öppna gräsmarkerna i den
sydöstra delen av planområdet har nyttjats som åkermark, där plöjning och gödsling
har skett. Dessa typer av markanvändning har medfört att kärlväxtfloran inte innehåller
naturvårdsintressanta arter.
I planen föreslås bestämmelser med förbud fällning av särskilt värdefulla lövträd, vilket
är positivt för växt- och djurlivet.
Planförslaget bedöms sammantaget inte motverka att miljömålet kan nås.
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9 Fortsatt miljöarbete
9.1 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 egenkontroll 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 och sandödla har
önskad utformning och funktion.
• Kontroll av att informationsskyltar och informationsfoldrar innehåller rätt information.
• Kontroll av att informationsskyltar sätts upp och att informationsfoldrar delas ut.
Efter planens genomförande bör en uppföljande översyn av hasselsnokens och sandödlans livsmiljöer vid Seläter camping göras av naturvårdskunnig person för att bedöma
miljöernas status.
Ytterligare krav på kvalitetssäkring, miljöhänsyn och säkerhet under byggtiden kan
behöva ställas under bygglovsprövningen.

9.2 Behov av anmälan, tillstånd och ytterligare dispenser
• Hantering av artskydd
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