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Samman fatt ning
Fal ken bergs kom mun har ut ar be tat ett för slag till förd ju pad över siktsplan (FÖP)
för Fal ken bergs stad och dess när mas te om giv ning. Den ut går ifrån över siktspla -
nen för hela kom mu nen, som an togs 2014. En FÖP är en mer de tal je rad fram tids -
vi sion för bland an nat an vänd ning av mark, hur in fra struk tu ren ska fun ge ra och
hur mil jön ska vär nas. 

Efter som ut veck ling en som pla ne ras i FÖ Pen kan på ver ka ett Na tu ra
2000-om rå de, krävs en ligt lag en mi ljö be döm ning och mi ljö kon se kvens be skriv -
ning (MKB). MKB ska re do vi sa hur oli ka mi ljöa spek ter kan på ver kas av pla nens
ge nom fö ran de samt vil ka hän syn sta gan den som be hövs för att motver ka tänk ba ra 
mi ljöp roblem. Även so ci a la och eko no mis ka kon se kven ser be skrivs. Be döm ning -
en görs som en jäm förel se med nol lal ter na ti vet, det vill säga kon se kven ser na ifall
utvecklingen fortsätter utan att regleras i FÖP.

FÖ Pen vi sar mar kom rå den som är lämp li ga för ny ex ploa te ring el ler för tät ning.
Om rå den pe kas ut där nya bo stä der, in du stri er re spek ti ve and ra verk sam he ter
ska  möj lig gö ras och iden ti fi e rar vik ti ga kom mu ni ka tions stråk, särskilt för cykel-
och kollektivtrafik.

Att be byg gel sen kon cen tre ras till vis sa om rå den och att de knyts sam man med
var an dra är vik tigt för att möj lig gö ra smi di ga trans por ter som inte krä ver bil.
Trans port sträck or na blir min dre med tä ta re be byg gel se och en ge nom tänkt pla -
ne ring kan ge po si ti va mi ljö ef fek ter. För flytt ning till fots och på cykel främjar
även hälsan.

Tät be byg gel se in ne bär att min dre vär de full mark mås te tas i an språk. Pla nen
in ne bär ändå att jord bruks mark på vis sa stäl len ska kun na be byg gas. Al ter na tiv lo -
ka li se ring av ex ploa te ring en ska fö re dras men även and ra in tres sen såsom natur
och fri lufts liv mås te be ak tas. Be folk ning en väx er och plats be ho vet för bo stä der,
nä rings liv och ser vi ce kan inte till go do ses en bart genom förtätning.

Na tur mi ljö
Det finns ett fler tal vik ti ga na tur vär den i ut red nings om rå det. Vis sa na tur om rå -
den är skyd da de i ex em pel vis na tur re ser vat el ler Na tu ra 2000. Kom mu nen har
även en etable rad grön struk tur plan, som en ligt FÖ Pen ska fö ljas.

In för att ett om rå de ny ex ploa te ras el ler ut veck las, ska na tur vär de sin ven te ring
och be döm ning av mi ljö på ver kan all tid gö ras för den ak tu el la plat sen. Det är vik -
tigt att även se kun dä ra ef fek ter, så som bul ler sprid ning till na tur om rå den från vä -
gar och in du stri er be ak tas. Det har även betydelse för friluftsliv och be söks nä -
ring.

Na tur re sur ser
I trak ter na omk ring Fal ken berg är jord bru ket den do mi ne ran de na tur re sur sen.
Jord bruks mark ska en dast tas i an språk för att  till go do se vä sent li ga sam häll sin -
tres sen i tä torts nä ra lä gen. För att kom pen se ra för den jord bruks mark som tas i
an språk har ett an tal and ra om rå den som i den, nu gäl lan de FÖP:en, främst är av -
sat ta som verk sam het som rå den, min skats vil ket har un dan ta git jord bruks mark
från ex ploa te ring. 

And ra be ty dan de na tur re sur ser är skogs bruk, vat ten re sur ser och berg täkt. Pla -
nen in ne bär en viss på ver kan, främst ge nom an vänd ning av mark men även ut tag
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av vat ten och sten. Mar ky tor som tas i an språk för ny be byg gel se ska mini me ras
och an vän das ef fek tivt.

Fri lufts liv
Fal ken berg har fle ra fina om rå den för fri lufts liv i när he ten av cen trum: främst
längs Ätran, när mast kus ten och i det grö na strå ket från Skrea mot stads kär nan.
Pla nen in ne fat tar ut veck ling av fri lufts om rå den och nya färd vä gar för gå en de och
cyk lis ter. När stads be byg gel sen för tä tas finns risk att det sker på be kost nad av
små grö nom rå den men samman ta get be döms pla nen huvud sa kli gen med fö ra för -
bät tring ar för fri lufts li vet.

Lands kaps bild
Fal ken bergs läge i en täm li gen slät tar tad jord bruk strakt och med när het till ha vet
ger möj lig het till vida ut sik ter. Där till finns Ätrans flod dal som en an nan ka rak tä -
ris tisk mil jö. Ny el ler för tä tad be byg gel se kan på ver ka land skaps bil den, vil ket
mås te be ak tas i de talj pla nes ke det. Pla ner på ny vind kraft be döms en dast ge li ten
på ver kan och då i om rå den som re dan präg las av män nis kans verk sam het.

Vat ten
Pla nen be rör fem oli ka vat ten fö re kom ster, in klu si ve ha vet. Vatt nets kva li tet är
av gö ran de för till gång en till dricks vat ten och för nä rings li vet. Vat ten fö re kom -
ster na har fast slag na mi ljö kva li tets nor mer som ska upp nås och det får inte för svå -
ras av pla nens ge nom fö ran de. Mar kan vänd ning en har stor be ty del se för  vatten -
förekomsterna och pla nens ge nom fö ran de in ne bär på ver kan på vatt net. När jord -
bruks mark tas upp av hus och ga tor ökar mäng der na av dag vat ten och dess fö ro re -
ning ar som kan rin na ut i na tu ren.

På ver kan kan till sto ra de lar motver kas ge nom nog samt pla ne rad dag vat ten -
han te ring, vil ket mås te till ses för de talj pla ner och byg glov. Sär skilt vä gar, par ke -
rings plat ser och lik nan de med för krav på re ning vid om hän der ta gan de av dag vat -
ten. Ny be byg gel se bör an slu tas till sta dens av lopps nät så att en skil da av lopp san -
lägg ning ar und viks och byggs bort. Med be skriv na ska de fö re byg gan de åt gär der
får pla nen ing en ne ga tiv på ver kan på vat ten fö re kom ster nas förutsättningar att
uppnå miljökvalitetsnormerna.

Tra fik och trans por ter
Fal ken berg har i dags lä get en låg an del re sor med kol lek tiv tra fik och vis sa fram -
kom lig hetsproblem fö re kom mer un der rus nings tra fik. Ut byg gnad av sta den ris -
ke rar att leda till ökad bil tra fik. Pla nen syf tar till att sty ra om sam häl let från bil -
tra fik till cy kel- och kol lek tiv tra fik, vil ket kan ge be ty dan de för bät tring ar av mil -
jön på fle ra sätt. Sär skilt för cy kel tra fi ken pla ne ras fle ra sats ning ar som ska öka
färds ät tets at trak ti vi tet. Kon se kven ser na av pla nen be döms bli över vä gan de för -
del ak ti ga.

Luft mi ljö
Även för luf tens kva li tet har for don stra fi ken stor be ty del se. Luft fö ro re ning ar or -
sa kar många häl sop roblem hos män ni skor och pro blem för mil jön i stort. Fö ro re -
nings hal ter na av kvä ve diox id och mik ro par ti klar är i dags lä get un der Na tur vårds -
ver kets grän svär den. Efter som pla nen in ne bär att re na re trans port sätt än bil tra fik 
ska under lät tas, be döms den inte leda med fö ra att luft kva li te ten för säm ras.
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Bul ler
Bul ler är skad ligt för både häl sa och väl be fin nan de. Na tur vårds ver ket har satt
riktvär den för bul ler som ska be ak tas vid de talj pla ne ring och bygg na tion. Ni vå er -
na av tra fik bul ler står ge ne rellt i pro por tion till mäng den bil tra fik. Pla nen syf tar
till att bil tra fi ken inte ska öka och där med ska nu va ran de bul ler ni vå er inte hel ler
öka.

Öv ri ga frå gor
MKBn be skri ver även kon se kven ser för kli mat, bos tads sam man sätt ning, folk häl -
sa, be fol kning och för sörj ning, jäm ställd het, barn och unga. Cen tralt för des sa
aspek ter är sats ning ar na på att min ska pri vat bi lis men och de många oön ska de ef -
fek ter som den med för för sam häl let. Min skning av bil tra fi ken över skug gar de
ne ga ti va, min dre bi ef fek ter som even tu ellt kan fö lja i pla nens köl vat ten.
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1 In led ning 
I en förd ju pad över siktsplan (FÖP) re do vi sas grund dra gen i mark- och vat te nan -
vänd ning en i en del av kom mu nen, i det ta fall Fal ken bergs cen tral ort. Här vi sas
hur kom mu nen av ser att be va ra och ut veck la den bygg da mil jön samt hur kom -
mu nen av ser att till go do se riks in tres sen och and ra höga vär den.

Fal ken berg har en gäl lan de över siktsplan ÖP 2.0 från 2014 som be skri ver vi l -
jein rikt ning en. Det finns ett be hov av att pre ci se ra och klar göra den struk tur bild
och de stra te gi er som är fast ställ da i kom mu nens över siktsplan, ÖP 2.0 för
Falkenbergs stad.

Se dan 2019 har Fal ken bergs kom mun en po li tisk vi ljein rikt ning med tre de fi -
ni e ra de målområden:

� Ett före döme inom håll bar het

� Väl färd med god kva li tet

� Väst sve ri ges star kas te nä rings liv

Den förd ju pa de över siktspla nen ska ses ut i från kom mu nens vi sion:

Kom mu nens över gri pan de vi sion se dan åt min sto ne 10 år till ba ka
är: "Vi väx er för en håll bar fram tid". Vi sio nen be skrivs med att Fal -
ken bergs kom mun ska vara hjär tat i Hal land, att här ska män ni skor,
fö re ning ar och fö re tag växa i sam ver kan med var an dra. Vi ska ha en
väl färd med god kva li tet som inte läm nar nå gon ef ter och inte hål ler

nå gon till ba ka. Det ska vara at trak tivt att bo i hela Fal ken bergs kom -
mun och kom mu nin vå nar na ska kun na vara tryg ga i var da gen och

stol ta över sin liv splats.

Kom mu nens be fol kning ska växa sta bilt och kom mu nen ska bli ett före -
döme bland svens ka kom mu ner när det gäl ler so ci al, eko lo gisk och eko no -
misk håll bar het. Vi ska prio ri te ra ar be tet med Agen da 2030 och hus hål la
med både plat sens och kom mu nens re sur ser så att även fram ti dens kom -

mu nin vå na re kan leva ett gott liv i hjär tat av Hal land.
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2 Bak grund

Lag stift ning, be döm ning av be ty dan de mi ljö på ver kan
En ligt Plan- och byg gla gen skall en de talj plan åt fö ljas av en mi ljö be döm ning med
mi ljö kon se kvens be skriv ning, be skri vet i mi ljö bal ken, när de talj pla nen be rör
verk sam he ter som kan an tas krä va till stånd för på ver kan på ett Na tu ra 2000-om -
rå de. Kom mun sty rel se för valt ning en har där för be slu tat att en mi ljö kon se kvens -
be skriv ning ska ut fö ras.

MKB-av gräns ning ar       

Av gräns ning ar och me to der

Kon se kvens be skriv ning en vi sar i för sta hand på de lo ka la mi ljö ef fek ter som den
förd ju pa de över siktspla nen ger upp hov till. 

En fö dju pad över siktsplan in ne bär pla ne ring i sto ra drag och be skri ver en rad
oli ka am bi tio ner och inte ntio ner. Kon se kvens be skriv ning en in rik tas på de över -
sikt li ga kon se kven ser na som kan sty ras av fö resla gen mar kan vänd ning och
föreslagna strategier.

I ar be tet med de talj pla ner och byg glov han te ring till kom mer be hov av att be -
skri va de kon se kven ser som styrs på lo kal nivå. Som under lag för be skriv ning en
har be fint ligt ma te ri al an vänts, som ti di ga re in ven te ring ar och ut red ning ar (se
även kapitel 11 Referenser).

Det går inte på den na nivå att ex akt be skri va vad som kom mer att hän da inom
de oli ka ut byg gnad som rå de na. Re kom men da tio ner, rikt lin jer och inte ntio ner är
över sikt li ga, vil ket in ne bär att ut fal let av pla nen inte är helt fö rut säg bart och att
inte hel ler kon se kven ser na kan be skri vas de tal je rat. I vis sa fall är det ock så oklart i 
vil ken om fatt ning kom mu nen har re sur ser el ler rå dig het att ge nom föra
föreslagna rekommendationer eller ambitioner. 
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Ge og ra fisk av gräns ning

Över siktspla nen om fat tar Fal ken bergs stads om rå de och kon se kvens be skriv ning -
en re do vi sar på ver kan, ef fek ter och kon se kven ser inom den na del av kom mu nen.

Den förd ju pa de över sikt pla nen har i för sta hand lo ka la ef fek ter men pla ner na
för tra fik och ener gi för sör jning (vind bruk som rå de) ger på ver kan på upp till global 
nivå.

Tids ho ri sont

Över siktspla nen har en tids ho ri sont fram till 2030 och den förd ju pa de kan tän kas 
ha mot sva ran de ho ri sont.

Ut för da be folk nings prog no ser gäl ler ho ri son tå ret 2030. 

Be hand la de aspek ter

Be stäm man det av vil ka aspek ter som skall be hand las i kon se kvens be skriv ning en
har ut gått från den be hovs be döm ning kom mu nen ta git fram och har sam rått med 
Läns sty rel sen om (Läns sty rel sen 2012-05-08). In ne hål let i kon se kven sa na ly sen
har de lats upp en ligt fö ljan de:

Mil jö frå gor. Mi ljö mål och mi ljö kva li tets nor mer. Na tur mi ljö, Na tur re sur ser, Fri -
lufts liv, Kul tur mi ljö, Lands kaps bild, Vat ten, Hav och kust, Tra fik, Luft mi ljö, 
Bul ler, Ris ker, Kli mat på ver kan.

So ci a la frå gor. Bos tads sam man sätt ning, Ar be te och för sörj ning, Folk häl sa, Barn
och unga, Jäm ställd het, Del ak tig het och in fly tan de.   

Nol lal ter na tiv
Noll-al ter na tiv – Ut veck ling som idag (5–10 år till ba ka), med el ler utan plan,
men rim li gen med nå gon slags plan då det är ett lag krav. Utgå från att ut veck ling -
en sker i sam ma struk tur som den gjort de se nas te åren. Jäm fört med ny FÖP är
det främst sa ker som inte sker.
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3. Gäl lan de pla ner, Riks in tres sen

Över sikt li ga pla ner 
Gäl lan de över siktsplan, 2.0, är an ta gen 2014. De lö ver siktsplan (DÖP) för Fal -
ken bergs Cen tra lort som rå de an togs 2007.

De talj pla ner
Inom pla nom rå det finns ett hund ra tal de talj pla ner. Des sa ses bäst på https://fal -
ken berg-spec trum.so ki go hos ting.com/ un der skik tet Bo en de.

Riks in tres sen, Na tu ra 2000-om rå de

MB 4 kap

Riks in tres se för fri lufts liv FN10: Skrea strand - Ty lö sand

Ett om väx lan de kus tavs nitt med dels sand strän der med dy ner och dels klipp -
strän der samt fle ra orör da na tur om rå den med vack er lands kaps bild. Om rå det
har stor till gäng lig het och är lätt åt kom ligt via vä gar och kol lek tiv tra fik. I om rå det 
har se dan länge fun nits en etable rad fri lufts verk sam het och ett fri tids bo en de av
na tio nellt in tres se. Grund bott nar na i om rå det är ma rin bio lo giskt rika och vid
klipp-block strän der na finns bl.a. in tres san ta tångs ko gar.

Riks in tres se för Na tur vård N13 Ätra da len – Hög vad sån 

Mång for mig bryt nings bygd, oreg le rad å, vat ten fall, ädel lövskog, lund flo ra, ur -
skog, lö väng, od lings bygd, ge nu in lax stam, rikt djur liv, geo lo gi.

Riks in tres se Na tu ra 2000 SCI Ätran med Hög vad sån. Ån med bi flö den och
över sväm nings om rå den stran dom rå den har höga na tur vär den av fle ra slag. Källs -
torps våt mar ker ut gör ett eget Riks in tres se som Na tu ra 2000-om rå de en ligt
 Fågeldirektivet, med röd gla da, törn ska ta och brun kärr hök som sär skilt ut pe ka de 
ar ter. Mo rups tånge är ett an nat Na tu ra 2000-om rå de en ligt både ha bi tat och
 fågeldirektivet, med en mängd ut pe ka de na tur ty per och få ge lar ter. Här är det
kan ske främst rast plat sen för flyt tan de fåg lar som lig ger bak om ut pe kan det.

Ätran har ock så höga na tur vär den av fle ra ty per och är Na tu ra 2000-om rå de,
men den enda art som är spe ci ellt ut pe kad en ligt art- och ha bi tats di rek ti vet är
Ätranlax en.

Riks in tres se SE0510134 Käll torps våt mar ker. Ut pe ka de sär skilt skydd svär -
da ar ter: Brun kärr hök, Röd gla da, Törn ska ta

Riks in tres se MB4§4: Kus tom rå det

Riks in tres se Hö gex ploa te rad kust: Hela kust sträck an 

MB 3 kap

Hamn – be fint lig: Fal ken berg

Skogs pro duk ter och Bulk hamn, Max Far tyg (längd x bredd x djup gå en de (m)
=145x25x6.3

Järn väg: (Kungs backa)-(Halms tad)-Elds ber ga

Väst kust ba nan är av inter na tio nell be ty del se och in går i det ut pe ka de TEN-T nä -
tet. Ba nan in går även i det ut pe ka de stra te gis ka gods nä tet
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Fal ken berg g-To re bo

Sträck an an vänds för god stra fik och är av riks in tres se på grund av an slut ning till
ham nen.

Sjö fart - be fint lig far led: Fal ken berg

Sträck an Fal ken bergs an gö ring – Fal ken bergs hamn, far leds klass1, med till höran -
de an krings om rå de.

Väg - be fint lig: 154

Väg 154 för bin der kom mu ni ka tion san lägg ning ar av riks in tres se då den ut gör an -
slut ning till en hamn av riks in tres se.

E6. Trel le borg-Ström stad-riks grän sen

Väg E6 in går i det av EU ut pe ka de Trans-Eu ro pe an Trans port Net work, TEN-T.

RAÄ Kul tur mi ljö vård 3 kap. 6§ (LST): Fal ken bergs in ner stad

Fal ken bergs in ner stad. Väl be va rat äld re stads om rå de med ga tu nät av me del ti da
typ. Syd väst lig ut post för den nords kan di na vis ka trä byg gnad stra di tio nen. Den
smås ka li ga be byg gel sen re p re sen te rar främst 1800-ta lets ag ra ra köp stad. 

Läns sty rel sens med de lan de nr 1988:17 och nr 1996:14

NV Na tur vård 3 kap.6§ (LST): Ätra da len – Hög vad sån

Mång for mig bryt nings bygd, oreg le rad å, vat ten fall, ädel lövskog, lund flo ra, ur -
skog, lö väng, od lings bygd, ge nu in lax stam, rikt djur liv, geo lo gi.

Läns sty rel sens med de lan de nr 1988:16.

NV Na tur vård 3 kap.6§ (LST): Träslövslä ge – Age rör

Vid sträck ta stran däng ar, ljung hed, klap per stens fält, rikt få gel liv.

Läns sty rel sens med de lan de nr 1988:16.
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Mi ljö mål
Av de 16 svens ka mi ljö må len är 15 på verk ba ra av kom mu nal pla ne ring. Det ex ak -
ta ut fal let styrs i för sta hand av and ra fak to rer men pla ne ring en kan ska pa el ler
för hin dra möj lig het till att fö lja mi ljö må len. Fal ken berg har fo ku se rat på sju av
des sa.

Be grän sad kli mat på ver kan, lo ka la mål finns

I en förd ju pad över siktsplan är på ver kan på tra fik pla ne ring en den vik ti gas te de -
len. Att gyn na cy kling och kol lek tiv tra fik i stäl let för bil tra fik är cen tralt för att
min ska kol diox i duts läp pen på kort sikt. Här är ut sprid da vil la mat tor säm re än tä -
ta re be byg gel se där det är när ma re till cy kel el ler kol lek tiv tra fik än till bi len. Även 
vind kraft och sol e ner gi är vik ti ga och här finns två om rå den för vind bruk. Frå gor
som att hus ska byg gas med  trä stomme i stäl let för be tong reg le ras inte i en FÖP.

An ta let re sor i kol lek tiv tra fik i kom mu nen ökar.

Be ho vet av bil trans por ter min skar.

Frisk luft

De luft fö ro re ning ar som kan på ver kas av en FÖP är de från bi lis men i för sta hand
och här är de do ser man ut sätts för lika vik ti ga som ut släp pens stor lek. Bil tra fik
nära där folk går och åker cy kel ger där med stör re häl so på ver kan. Prio ri te ra de cy -
kel stråk skil da från bil vä gar är där för vik ti ga. 

Bara na tur lig för sur ning

Idag är skogs bruk den stör sta bi dra ga ren till för sur ning och det är inte ak tu el lt
inom FÖP-om rå det.

Gift fri mil jö, lo ka la mål finns

Gif ter kan fin nas i mar ken i in du striom rå den, deponier och där det le gat ben sin -
sta tio ner. Kän da om rå den är kart lag da och får be hand las vid de talj pla ne ring.

Skyd dan de ozon skikt

På ver kas inte av den na pla ne ring.

Sä ker strål mi ljö

Inom om rå den med mar kra don be hö ver ra don sä ker bygg na tion till äm pas.

Ing en över göd ning, lo ka la mål finns

Gö dan de äm nen kom mer främst från od ling och av lopp. Inom FÖP-om rå det
sam las av lop pet in och be hand las. Att er sät ta en kon trol le rad od ling med vil la -
träd går dar be hö ver inte min ska nä ring still för seln me dan ett as fal te rat in du -
striom rå de tro li gen släp per min dre fos for men kan ske mer kvä ve.

Le van de sjöar och vat ten drag, lo ka la mål finns

Ätran är här det vik ti gas te objek tet, ett Na tu ra 2000-om rå de. Ing en ne ga tiv på -
ver kan är tro lig. Dag vat ten ar be tet bör prio ri te ras för att säk ra vat ten kva li te ten.

Grund vat ten av god kva li tet, lo ka la mål finns

Ett grund vat ten fö ran de om rå de finns i öst ra de len av FÖP-om rå det. Om rå det 
innefattar jord bruks mark som inte är tänkt att ex ploa te ras, en mo tor väg och en
järn väg.
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Hav i ba lans samt le van de kust och skär gård

Pla nen för vän tas inte ne ga tivt på ver ka det ta mål. Icke-mo to ri se rat fri lufts liv ger
bara god tag bar på ver kan.

Myll ran de våt mar ker

Kärr torps våt mar ker i öst är ett Na tu ra 2000-om rå de. Det be räk nas inte på ver kas 
av den na plan. I väs ter finns Fal ken berg mos se vil ken kan få för bätt rad våt marks -
funk tion.

Le van de sko gar

Sko gar na i stads om rå det finns i huvud sak i den grön struktur som en ligt pla nen
ska be stå.

Ett rikt od lings lands kap

En del ut byg gnad som rå den är ut lag da på jord bruks mark vil ket stri der mot må let
att be hål la för må ga till bio lo gisk pro duk tion. 

God be byggd mil jö, lo ka la mål finns

All sam hällspla ne ring sker med ett tyd ligt land skap sper spek tiv. Grö na kor ri do rer 
ska be va ras och/el ler kom plet te ras. An tal bos tads fas tig he ter ut sat ta för stö ran de
tra fik bul ler min skas med 10 procent fram till 2015. Fal ken bergs na tur- och
 lands kapsvärden vär nas ut med hela kus ten.

Iden ti fi e ra de be va ran de vär da bygg na der och mil jö er vär nas och ut veck las för
att lång sik tigt skyd das.

Na tur- och grö nom rå den nära be byg gel se vär nas och ut veck las för god till gäng -
lig het och ett häl so samt lo kal kli mat men även så att be ho vet av lek, spon ta nak ti -
vi te ter, rek re a tion och lo kal od ling kan till go do ses.

Den be bygg da mil jön har ett varierat ut bud av bo stä der, ar bets plat ser, ser vi ce
och kul tur så att alla män ni skor ges möj lig het till ett rikt och ut veck lan de liv och
så att en lång sik tigt håll bar be byg gel se struk tur ut veck las där män nis kors dag li ga
trans por ter kan min skas.

Ett rikt växt- och djur liv, lo ka la mål finns

San dri ka mil jö er, ädel lövskog, be tes mar ker. Bi be hål la tä torts nä ra grön mark. Den 
bio lo gis ka mång fal den be va ras och ökas på kom mu nens marker.

Mi ljö kva li tetsnormer 
Des sa be skrivs un der av snitten 7.6 Vat ten och 7.8 Luft.
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5 Håll bar het
Håll bar ut veck ling

Det är möj ligt att vi mås te byta fo kus på iden om hur ett gott liv ser ut för att kun -
na läm na över möj lig he ter för näs ta ge ne ra tion att ock så få ett gott liv. Ty värr har
vi inte änd rat oss till räck ligt ef ter att Brundt lands rap por ten kom vil ket vi sas i svå -
rig he ten att nå mi ljö må len och att kla ra 1,5-gra ders må let. 

Håll bar ut veck ling och över sikt lig fy sisk pla ne ring

Allt kan inte sty ras i en kom mu nal fy sisk plan men den ska de fi ni tivt inte hin dra
en färd i rätt rikt ning. En bra plan kan verk li gen bi dra till att leda ut veck ling en åt
rätt håll. För att främ ja en eko no miskt håll bar ut veck ling kan kom mu nen i den
förd ju pa de över siktspla nen an vi sa lämp li ga plat ser för in du stri än da mål, bos tads -
be byg gel se samt för tra fik och an nan in fra struk tur. Pla nen kan be stäm ma lo ka li -
se ring och stor lek på in du stri er – och hin dra att en ohäm mad ut veck ling ska dar
na tur vär den el ler jord bruks mark.

Pla nen kan ock så kon cen tre ra be byg gel sen och där med för hin dra ut gles ning av
stads be byg gel sen (ur ban sprawl). Re kom men da tio ner kan ock så ges om att det
skall fin nas of fent li ga rum och mö tes plat ser i sta den och även de vik ti ga
grönstrukturerna kan styras.

Bä ran de idé er i över siktspla nen

I Fal ken bergs över siktsplan an ges Fal ken berg och Ul la red som knut punk ter i
kom mu nen. Kom mu nen pla ne rar för en kraf tig be folk nings till växt vil ket gör att
mer mark kom mer att tas i an språk. Ge nom kom plet te ran de be byg gel se i re dan
ex ploa te ra de om rå den och hög re ex ploa te rings grad kan mer mark spa ras för and -
ra an språk

Över siktspla nens kon se kven ser på håll bar ut veck ling

Mi ljö kon se kven ser

En mi ljö kon se kvens som till stor del kan sty ras ge nom fy sisk pla ne ring är trans -
port sek torns på ver kan. På sikt kom mer kan ske inte trans port sek torn att stå för
lika stor del av kli mat ga suts läp pen då tra fi ken elek tri fi e ras. Då kvar står ändå
många tra fik re la te ra de mi ljöp roblem som bul ler, mik ro platstuts läpp och bar ri ä r -
ef fek ter. En tät be byg gel se längs stråk med för kor ta re av stånd samt stör re under -
lag för ser vi ce och kol lek tiv tra fik. En vik tig sats ning är den på en god cy ke lin fra -
struk tur. Om cyk ling en får stå för stör re an del av trans port ar be tet ska pas sam -
hälls eko no mis ka vins ter, främst från folk häl san. 

Fal ken berg har va rit en pion jär för vind kraft och det är po si tivt att pla nen pe kar 
ut lämp ligt vind bruk som rå de där den el som förb ru kas i kom mu nen kan pro du ce -
ras. Med tan ke på att el förb ruk ning en för vän tas att öka kraf tigt är det risk att des -
sa om rå den inte räck er. Det kom mer att be hö vas en stark ut byg gnad av havs ba se -
rad vind kraft och där be hövs möj lig het att landa den elen till riksnätet.

Det är svårt att i en över siktsplan skri va be stäm mel ser som ger ett mi ljö bät tre
byg gan de. Man kan dock skri va in en vi ljein rikt ning som se dan kan hän vi sas till i
mar kan vis ning och detaljplaner.

I huvud sak ger den nya be byg gel sen li tet in trång i om rå den för  na tur och fri -
lufts liv. Ge nom kom plet te ring i re dan ex ploa te ra de om rå den min skar mängden
närgrönska.
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Ett pro blem vid ut vid gning av sam häl len är att jord bruks mark tas i an språk.
Även i den na plan läggs vil la om rå den på jord bruks mark.

Om man vill min ska mi ljö på ver kan på vat ten i en stads mi ljö så bör man för sö ka
min ska bil tra fi ken. De mes ta fö ro re ning ar na sprids via dag vatt net och där för ska
man i en över siktsplan inte hin dra möj lig he ten att ska pa en bra dag vat ten han te -
ring me dan pla ne ring en i för sta hand styrs i de talj pla ner na. Inom stads om rå det är 
det i för sta hand Ätran som ut gör sötvat ten. Ätran är ett vik tigt och käns ligt vat -
ten men på ver kan från stads om rå det ger mest ef fekt på havsmiljön.

Den stör sta de len av pla nom rå det in går i verk sam het som rå det för VA och nya
ut byg gnad som rå den för vän tas kom ma att ingå i VA-kol lek ti vet. I och med det ta
kom mer ef fek ten av en skil da avlopp att minska.

Över sikt pla nen be skri ver över sikt ligt hur ris ker ska han te ras, både na tur giv na
som skred, ero sion, ra don samt över sväm ning ar och så da na som är kopp la de till
män sklig verk sam het som för o re nad mark, de po ni er, trans port av far ligt gods,
gasled ning samt kraftledningsnät.

So ci a la kon se kven ser

I ett so ci alt håll bart sam häl le har vär den som jäm lik het, de mo kra ti, mö ten,
 arbets tillfällen och livs mi ljö hög prio ri tet. Stad spla ne ring en kan främst se till att
ut e mi ljön är öp pen och trygg och upp mun trar till mö ten. Att gyn na trans por ter
till fots, med cy kel el ler kol lek tiv tra fik är po si tivt då det ger möj lig he ter till mö -
ten som min skar främ lings ska pet som ett bil sam häl le ska par. Många sak nar dess -
utom möj lig het att trans por te ra sig med bil, inte minst unga, äld re och låg in -
komst ta ga re. Att gyn na cy kling och pro me ne ran de är ock så bra för folk häl san ge -
nom den var dags mo tion som ges.

En för tät ning och kon cen tra tion till stråk och no der där det är nära mel lan bo -
stä der och oli ka sam hälls funk tio ner ska par många möj lig he ter till mö ten. Det är
då vik tigt att oli ka upp lå tel se for mer och prisk las ser kan sa mex is te ra, vil ket mot -
ver kar seg re ga tion. Den po pu lä ra blands ta den är näs tan omöj lig att byg ga men
lätt att byg ga bort. Blands ta den fö rut sät ter att det finns lo ka ler och lä gen he ter
med oli ka pri ser och upp lå tel se for mer. I ny bygg da om rå den blir hy ror na för höga
för små fö re tag och kul tu rak ti vi te tet. Då blir lätt om rå de na för en sar tat in rik ta de 
vil ket min skar rö rel se och trygg het i ut e mi ljön. 

Ge nom att ÖP 2.0 styr den stör sta be folk nings till väx ten till tä tor ten Fal ken -
berg kom mer fler att få ar be te, ser vi ce och fri tid inom cy ke lav stånd samt kom -
mer att bo inom om rå den med god kol lek tiv tra fik. 

Eko no mis ka kon se kven ser

Den förd ju pa de över siktspla nen byg ger på en stark be folk nings till växt. Det ger
på sikt stör re skat tein täk ter. Ök ning en med för ock så att det be hövs in ve ste ring ar
i in fra struk tur som cy kel ba nor, bil vä gar, vat ten- och av lopp, sko lor och an nan ser -
vi ce. En snabb till växt kan då ge ne re ra kost na der in nan in täk ter na kom mer. Att
till stor del sat sa på för tät ning min skar be ho vet av ny in fra struk tur. Nya vil la mat -
tor i ex ternt läge ger gär na höga in fra struk tur kost na der. Sat ning en på cy kel stråk
är po si tiv. Cy kel vä gar är bil li ga re att byg ga än bil vä gar och en resa med cy kel ger
en sam hälls eko no misk vinst me dan bil re sor kos tar för sam häl let. Det ta myck et
be ro en de på folk häl soa spek ter.

Kor ta re av stånd mel lan män ni skor min skar kost na der na för lö pan de ser vi ce
som skol skjuts och hem tjänst. När he ten ger ock så under lag för han del och ser vi -
ce, po si tivt för sam häll se ko no min. 
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För att få ett sam häl le som le ver un der hela dyg net krävs en bland ning av verk -
sam he ter och be byg gel se. Det är då synd om verk sam he ter som kan in te gre ras
ibland bo en de etable rar sig i ex ter na verk sam het som rå den. Viss verk sam het är så
stö ran de att de be hö ver lig ga där men även re gel ver ket för risk han te ring gör att
många väl jer att etable ra sig där. 

En ökad be fol kning och underlättad pend ling en ökar ar bets mar kna dens flex i -
bi li tet vil ket ökar Fal ken bergs at trak ti vi tet.

Kli mat kri sen kom mer även att drab ba Fal ken berg. Störst på ver kan kom mer
från de sti gan de vat ten ni vå er na i ha vet kom bi ne rat med san no lik het för kraf tig -
are stor mar. Det är då den havs nä ra be byg gel sen, som i Skrea strand som lig ger
sämst till. Även på hög re nivå kom mer för änd ring en i vat ten ba lan sen att ge ef fekt
ge nom kraf tig are regn vä der och torr pe rio der. För att kla ra det ta krävs bland an -
nat ett mer re ci li ent dag vat ten sys tem och skydd mot skred och and ra ska dor på
sam hälls tek ni ken.

Be ty dan de po si tiv på ver kan
Att kon cen tre ra ny be byg gel se till no der i stråk är po si tivt. Det blir lät ta re att gå
el ler cy kla till sin des ti na tion. Spe ci ellt sat ning en på prio ri te ra de cy kel stråk är
vik tig. En ut byg gnad längs stråk ökar ock så möj lig he ter till god för sörj ning med
kol lek tiv tra fik. Det ta min skar kli matskad li ga ut släpp, för bät trar luft kva li te ten
och för bät trar folk häl san. En tät be byg gel se är ytef fek tiv, vil ket ger mer ut rym me 
till na tur el ler mö tes plat ser. Om män ni skor rör sig gå en de kan fler mö ten mel lan
män ni skor ske och seg re ga tion min ska i både bo en de och vid ar bets plat ser, på tor -
get el ler i af fä rer. En tä ta re be byg gel se ger ock så läg re kost na der för in fra struk tur.

Av de la de plat ser lämp li ga för vind bruk är vik ti ga för fram ti da håll bar ener gi -
för sör jning. Utrym me na mel lan vind kraft ver ken kan, om den inte od las, an vän -
das för so lelspar ker. Be ho vet av el i fram ti den kommer att öka rejält. 

Be ty dan de ne ga tiv på ver kan
Över siktspla nen med för be grän sa de ne ga ti va kon se kven ser.

Inte hel ler den na plan kan av stå från att bry ta mot stra te gin ”Jord bruks mark är
en vik tig sam hälls re surs och bör en dast be byg gas för att till go do se be ty del se ful la
sam häll sin tres sen, då lämp lig al ter na tiv till lo ka li se ring sak nas.” Ett fler tal om rå -
den med Samman häng an de bos tads be byg gel se har lagts ut på jord bruks mark.
Vis ser li gen är den na mark inte av hög sta klass men med den kli mat kris vi nu har
kom mer att stäl la större krav på denna resurs ur ett globalt perspektiv.

Ett tyd li ga re kli mat per spek tiv hade va rit på sin plats. Am bi tio nen att pla ne ra
för en min skad bil tra fik är bra men även vikt ning en av kli ma tav tryck vid be byg -
gel sen hade kun nat va rit stör re. Vid mar kan vis ning ar kan man krä va an vän dan de
av träs tom mar i stäl let för be tong. Då bin der man in CO2 i stäl let för att släp pa ut
mäng der av den na väx thus gas.

Över siktspla nen sak nar dis kus sio ner kring hur man ska kun na lan da el från
even tu ell fram ti da havs ba se rad vindkraft.

16



Po ten ti el la mål kon flik ter

För tät ning

Att för tä ta stads be byg gel se ger många för de lar som kor ta re re svä gar, så att
gång/cy kel kan an vän das mer lik som kol lek tiv tra fik. In fra struk tur kan ock så ut -
nytt jas ef fek ti va re. Om man kan min ska bil tra fi ken i sta den min skar ock så bul ler -
stör ning en. Det är dock vik tigt att se till att sprid nings kor ri do rer inte bryts och
att för in vå nar na vik tig grön struk tur be hålls. Här bör sär skild hän syn tas till bar -
nens mil jö. En god kul tur mi ljö kan ock så ska das vid för kraf tig för tät ning. 

Över sväm ning

I pla nen an ges att läg sta golv höjd ska vara 3,5 över nu va ran de noll plan. Det är sto -
ra om rå den som har mar kni vå er un der det ta idag, i stort sett all mark väs ter om
Sand dy ne vä gen och Strand vä gen. Om vi inte lyck as be grän sa kli mat kri sen räck er
tro li gen inte den na nivå i ett per spek tiv runt hun dra år. Även om en skil da hus ofta 
har en kor ta re livslängd än så blir det svårt att dra sig till ba ka från upp förd be byg -
gel se. Vid byg gan de i lågt lig gan de om rå den mås te hän syn till fram ti da kost na der
tas. Det kan ock så bli svårt att för säk ra den na be byg gel sen.

Seg re ga tion

Ny bygg da bo stä der blir ofta dyra och då spe ci ellt i at trak ti va lä gen. De havs nä ra
om rå de na är idag at trak ti va men lig ger ock så i om rå den med över sväm nings risk
vil ket för dy rar des sa byg gen yt ter li ga re. Det ta dri ver gär na på en seg re ge ring. Vid
kom plet te ran de be byg gel se i be fint li ga bo stads om rå den är det lät ta re att sty ra
till en mer blan dad be byg gel se med oli ka upp lå tel se for mer.

Vind bruk

Vind kraft verk kan vara stö ran de lo kalt med bul ler och vi su ell på ver kan. Sam ti -
digt är vind kraf ten den kraft typ som ger minst på ver kan på mil jön i stort. De av -
sat ta vind krafts om rå de na lig ger nära mo tor vä gen vil ket gör att bull ret blir min dre 
märk bart. På ver kan på land skaps bil den kom mer att bli stör re då da gens verk har
pas se rat sin livslängd och då er sätts av stör re verk.
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6 Kon se kven ser av nol lal ter na ti vet
Som nol lal ter na ti vet får här av ses gäl lan de De lö ver siktsplan för cen tra lor ten från
2007 jus te rad ef ter an ta gan det av Över siktsplan ÖP 2.0 från 2014. I den na plan
är ut byg gnad som rå den för bo stä der min dre ut bred da. Verk sam het som rå den vid
E6 har en an nan och nå got min dre ut bred ning lik som sö der om Källs torps våt -
mark.

Kon se kven ser
Färre om rå den med jord bruks mark tas i an språk för bos tads be byg gel se i nol lal -
ter na ti vet.

I nol lal ter na ti vet är stör re ytor jord bruks mark av sat ta för verk sam hets om rå de
ös ter om E6 och vid Ågård.

Nol lal ter na ti vet ger en gle sa re be byg gel se, med läng re av stånd för fot gäng a re
och cy kel och till kol lek tiv tra fik. Den tyd li ga sat ning en på cy ke lin fra struk tur i
plan för sla get jäm fört med nol lal ter na ti vet skul le kun na min ska  klimatut släpp
från tra fik, ska pa stör re trygg het och ge sam hälls eko no mis ka vins ter ge nom för -
bätt rad folk häl sa.

En ut spridd be byg gel se krä ver stör re sats ning ar i in fra struk tur och tek nis ka an -
lägg ning ar. I nol lal ter na ti vet finns inte nå gon tyd lig am bi tion att upp fö ra ny be -
byg gel se med en bland ning av bo stä der, verk sam he ter, shop ping med mera. 
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7.1 Na tur mi ljö

Nu va ran de för hål lan den

All mänt om na tur för hål lan den och ve ge ta tion

Fal ken bergs kom mun sträck er sig från ha vet till sydsven ska hög lan det och in ne -
fat tar där med de tre na tur ge og ra fis ka trapps teg som kän ne teck nar sö dra Hal -
land; det barrs kogs do mi ne ra de hög lan det, det upp od la de slätt lan det och där e -
mel lan den bok skogs ri ka, kul li ga över gångs zo nen. Fal ken bergs stad lig ger helt
inom slätt lan det och na tu ren präg las se dan länge av den mänsk li ga när va ron,
fram för allt i form av jord bruk med långa anor, men ock så av när va ron av ”sin” hal -
landså; Ätran och dess möte med ha vet, vil ken möj lig gjort upp kom sten av han -
dels sta den Fal ken berg. De san di ga kus tjor dar nas flyk tig het har all tid va rit en fak -
tor som jord bru ket fått räk na med och i pe rio der har inte bara san den utan ock så
män ni skor na fått fly. Skydd splan te ring ar av fram för allt tall och berg tall har bli vit
rädd ning en för män ni skor, men ett hot mot de öpp na re sand mi ljö er nas ar tri ka
flo ra och fau na. En san däl skan de or ga nism som både ska par och ho tar sand mi ljö -
er är bad gäs ten, vars fram fart ibland mås te reg le ras till för mån för mer ho ta de ar -
ter, när sli ta get på de mång for mi ga sand dyn mi ljö er na blir för hårt. Det låg län ta
lan det in nan för dy ner na har på många håll re sul te rat i våt mar ker. Den torv som
bil dats i des sa, till ex em pel i Fal ken bergs mos se, har va rit myck et åtrå värd för fle -
ra än da mål; som bränn torv i sta den, som strö i la går dar och för för bät tring av de
san di ga jordarna. 

Ätran har vis ser li gen va rit en fö rut sätt ning för sta dens upp komst, men dess
lopp ge nom sta den har all tid med fört över sväm ning ar av låg län ta om rå den. Längs
sto ra de lar av ån mås te in vall nings åt gär der na fort sät ta och kan ske ökas för att be -
mö ta öka de flö den och hav sy tes teg ring. Vid Källs torps våt mar ker har man tvärt -
om gyn nat över sväm ning ar na till förmån för ett stort och rikt fågelliv.    

Ätran och dess till flö den har ge nom ti der na an vänts fli tigt som kraft käl la i
kvar nar och så gar, vil ket dock ofta hin drat lax och öring att kom ma upp till sina
 lek områden. På se na re tid har de fles ta av des sa van drings hin der röjts och Ätran
har idag en rik pro duk tion av lax och havsöring.
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Ti di ga re do ku men te ra de na tur vär den

Riks in tres sen se sid XX

Na tur re ser vat

Ett na tur re ser vat finns inom FÖP-om rå det: det kom mu na la re ser va tet Vin berg,
som är ett 14 hek tar stort, na tur skönt om rå de med öpp na mar ker och lövsko gar
kring ån Vi nån. Till skill nad från de fles ta and ra na tur re ser va ten i lä net är det ett
kom mu nalt bil dat re ser vat som för val tas av kom mu nen själv.

Näm nas bör även de två ku stre ser va ten Mo rups tånge och Grims hol men, som
lig ger di rekt norr re spek ti ve sö der om FÖP-om rå det. 

Na tur min ne

Ett na tur min ne finns inom om rå det i form av en växt plats för den öst li ga ar ten
skvat tram på Fal ken bergs mos se.

Strand skydd

Strand skydd rå der100 m ut i vatt net och 100 m upp på land längs alla strän der av 
sjöar och vat ten drag. Längs kus ten är skyd det ut vid gat till 200 el ler 300 m, men
upp hävt längs en del plan lag da de lar av tä tor ten, samt även upp hävt ut med
många små vat ten, som di ken etc.

Skydd svär da träd

An sam ling ar av skydd svär da träd finns inom pla nom rå det främst en ligt fö ljan de:
be tesha ge vid Björn hult, hage vid To re bo, allé vid Stavs jö, Staf singe kyr ko gård,
öde kyr ko går den vid Krä ma re gård, kring Tors holms gård, gård mel lan Hal len och
Häl le rup, allé vid Vin berg, Vin bergs kyrk by, vid väg 150 vid Ågård–Hjorts berg,
Skrea kyr ka, samt i cen tra la Fal ken berg vid alla kyr ko går dar och längs Ätran. Alla
des sa lo ka ler om fat tas av bio tops kydd och bör skyd das från åt gär der som kan ska -
da trä den och helst ha en träd vårds plan.

Skog li ga na tur vär den

Av skogs sty rel sen ut pe ka de skog li ga vär de kär nor, så som nyck el bio to per, na tur -
vär de so bjekt etc.kan näm nas Kvick sands bäck en vid Hjorts berg, två små na tur -
vär de so bjekt: Bjärn hult och To re bo samt ett na tur min ne; växt plats för skvat tram
– på Fal ken bergs mos se.

Våt mar ker

In ven te ra de våt mar ker finns vid Skog storp, Sme dje holm (Fal ken bergs mos se),
Ny gård, Måns gård, Vin bergs na tur re ser vat och Vin bergs kyrk by, var av de två sis ta 
med höga till myck et höga na tur vär den.

Ängs- och be tes mark sin ven te ring, 

Ett tju go tal om rå den med vär de ful la ängs- el ler be tes mar ker finns inom
FÖP-om rå det och mås te tas stor hän syn till i FÖP-ar be tet. Om de talj pla ne ring
sker bör den na ta hän syn till hur häv den kan upp rät thål las och helst ingå i en mer
eller mindre samman häng an de grön struk tur av öpp na mar ker. 

Grön struk tur plan

Strä var ef ter en ”träd for mad” mer eller mindre samman häng an de grön struk tur i
sta den. I FÖ Pen skrivs att ett tyd ligt ställ nings ta gan de är att inte byg ga stad på
be kost nad av vär de full grön struk tur. Inte ntio ner na är att be va ra den sta bi la grön -
struk tu ren sö der om Ätran och ut veck la grön struk tu ren i sta den norr om Ätran.
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Ett led i det ta är att om vand la sto ra de lar av Löv sta vi ken till na tu rom rå de. Grön -
struk tu ren ska dess utom ut veck las och för läng as ut med Ätran. 

NV-plan/ Na tur vär des be döm ning

Fal ken bergs na tur vårds prog ram re vi de ra des 2005. Fyra ut pe ka de  naturvärdes -
objekt tang e rar el ler lig ger inom FÖP-om rå det och be skrivs i om rå des be skriv -
ning ar na ned an un der Kon se kven ser.

Eko sys tem tjän ster

Eko sys tem tjän ster är ett be grepp som syf tar på alla de nyt tor av vitt skil da slag vi
har av na tu ren, dess na tur ty per och ar ter. Be grep pet fick ge nom slag i bör jan på
2000-ta let, då ett stort inter na tio nellt forsk nings sam ar be te in i ti e rat år 2000 av
FNs ge ne ral sek re te ra re Kofi An nan släpp te sin rap port ”The Mil len nium Eco sys -
tem As sess ment (MA)”. Eko sys tem tjän ster na de las upp och av grän sas ef ter be -
hov, men pre sen te ras van li gen i fyra ka te go ri er: För sör jan de, Reg le ran de, Kul tu -
rel la och Stöd jan de.

ÅF har på upp drag av Fal ken bergs kom mun ta git fram en vär de ring och
samman väg ning av bland an nat na tur vär den, so ci a la vär den och eko sys tem tjän -
ster ut i från dels ti di ga re in ven te ring ar och dels kom plet te ran de, i syf te att ut gö ra
ett under lag i ar be te med FÖP-en. Re sul ta tet, som re do vi sas i PM-et ”In ven te -
ring och vär de ring av grön struk tur i Fal ken bergs stad (ÅF 2018)” vä ger sam man
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tre in ven te ring ar; eko sys tem tjän ster, sky falls känslig het och so cio to per till en
klass ning på en fem gra dig ska la från 1 Låga kva li te ter till 5 Myck et höga kva li te -
ter. Re sul ta tet för eko sys tem tjänst kar te ring en re do vi sas i Fi gur 7.1.1 och den
samman väg da vär de ring en av grö nom rå de na i Fi gur 7.1.2.

Skyd da de och skydd svär da ar ter

En ligt Art Da ta ban kens da ta ba ser finns ett stort an tal ho ta de och röd lis ta de ar ter
no te ra de i och kring Fal ken bergs stad. Un der pe rio den 2000–2021 har det bland
an nat re gi stre rats 99  fåg lar, 49 kärl väx ter, 13 ryg grads lö sa djur samt fyra dägg -
djur upp tag na på na tio nel la röd lis tan inom pla nom rå det. Na tur ligt fö re lig ger
störst kon cen tra tion av des sa när mast kus ten.

Fåg lar ut gör helt klart do mi ne ran de art grupp en ligt röd lis tan sett till både an tal 
ar ter och fynd. Ma jo ri te ten av få ge lar ter na kan dock fö ras till ka te go rin till fäl li ga
över vin tra re och rastare eller pas se ran de fåg lar på väg till el ler från häck nings om -
rå de na. En strikt skyd dad art häck ar mitt i ham nom rå det och krä ver dju pa re ut -
red ning. And ra så som små tär na (NT), svartha kad busk skvät ta (VU) och svart
röds tjärt (NT) kan ock så som häck an de i ham nom rå det anses direkt berörda av
planen. 
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Om vand ling en av Löv sta vi ken från in du stri mark till havs nä ra fri lufts om rå de
an ses san no likt ej för stö ra ha bi ta ten för de två sist nämn da ar ter el ler and ra hed -
mark sar ter, fö rut satt att par ti er av nu va ran de busk- och ru de rat mar ker un dan -
spa ras. Med ut rym men för vild vux en na tur be döms hel ler ej små tär na och and ra
häck an de sjö fåg lar på ver kas nämnvärt av t.ex. planerna för Strandpirens park.

Lik nan de ut veck lings för slag av ex em pel vis Fal ken bergs mos sen och  Linne -
skogsmossen till när rek re a tion som rå de ris ke rar i viss mån på ver ka främst känsli -
ga ar ter så som min dre hack spett (NT) och en ti ta (NT). Stör re in trång och mer
”väl stä dad na tur” som min skar mängd död ved och under ve ge ta tion är ett stör re
hot än strö van de människor. Rek re a tion s om vand ling en kan med för del genom fö -
ras un der kon sul ta tion av na tur vårds ex per tis för att förebygga och minimera den
sortens påverkan.

Kon se kven ser av plan för sla get
Vik tigt att no te ra att en fo ku se ring av ut veck ling en till struk tur bil dens ”no der”
ofta in ne bär en ett ut veck lings fo kus på en gam mal kul tur bygd, som inte säl lan har 
höga na tur vär den. Ex ploa te ring ar bör hål las sam la de och all tid fö re gås av nog -
gran na na tur vär de sin ven te ring ar.

Kom mu nen skri ver om grön struk tu ren att man gör ett tyd ligt ställ nings ta gan -
de att ”inte byg ga stad på be kost nad av vär de full grön struk tur. Inte ntio ner na är
att be va ra den sta bi la grön struk tu ren sö der om Ätran och ut veck la grön struk tu -
ren i sta den norr om Ätran. Ett led i det ta är att om vand la sto ra de lar av Löv sta vi -
ken till na tu rom rå de. Grön struk tu ren ska dess utom ut veck las och för läng as ut -
med Ätran.” ”Ny grön-blå struk tur med ökad till gäng lig het och nya mö tes plat ser
längs med Ätran och längs med ha vet i norr ska stär kas, med Löv sta vi ken som vik -
ti gas te mål punkt. Stärkt grön struk tur i Arid storp och Vä stra samt Öst ra Gärde.
Ny grön-blå struktur ska skapas i samtliga utbyggnadsområden.”

Be söks nä ring en är en nä ring i stark till växt. För att den ska kun na växa yt ter li -
ga re, men ock så för lo kal be folk ning ens och na tur vär de nas skull an ges att man ska
prio ri te ra na tur- och kul tur mi ljö vär den, all män till gäng lig het till ha vet och vild -
mark samt till gång till tys ta mil jö er. Efter som den do mi ne ran de bul ler käl lan of -
tast är väg tra fik och själ va vä gen ofta lig ger ut an för det vär de ful la om rå det – t.ex.
ett kust- el ler vild mark som rå de – är bul ler sprid ning till vär de ful la na tur- och fri -
lufts om rå den alltid viktig att studera vid vägdragning eller vägåtgärder.

Var je om rå de för bos tads utveck ling har i FÖP-en till gäng lig het sa na ly se rats ut i -
från en ”vär de ros”, där nio oli ka aspek ter, så som kol lek tiv tra fik nä ra, ser vi ce och
or ga ni se rad rek re a tion il lu stre rats. Na tur vär den hör dock inte till de analyserade
värdena. 
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7.2 Na tur re sur ser 
I det ta av snitt be hand las plan för sla gets han te ring av na tur re sur ser som till ex em -
pel jord bruks mark, skogs mark, grus fö re kom ster och vat ten till gång ar. En ligt MB
3 kap. 1 § skall mark- och vat te nom rå den ”an vän das för det el ler de än da mål för
vil ket om rå de na är mest läm pa de med hän syn till be skaf fen het och läge samt fö -
re lig gan de be hov. Fö re trä de skall ges så dan an vänd ning som med för en från all -
män syn punkt god hus håll ning.” Av 3 kap. 4 § fram går vid a re att ”Bruk nings värd
jord bruks mark får tas i an språk för be byg gel se el ler an lägg ning ar en dast om det
be hövs för att till go do se vä sent li ga sam häll sin tres sen och det ta be hov inte kan
till go do ses på ett från all män syn punkt till freds stäl lan de sätt ge nom att an nan
mark tas i an språk.” Ians pråk ta gan de av ex em pel vis jord bruks mark för bo stä der
el ler vä gar ger både di rek ta kon se kven ser som bland an nat en min skad yta för
mat pro duk tion och na tu rup ple vel ser men även in di rek ta, ku mu la ti va, kon se -
kven ser som en risk för min dre lön sam het för jord bruks fö re ta gen, säm re fö rut -
sätt ning ar för lo kal mat pro duk tion och säm re fö rut sätt ning ar för en håll bar
stadsutveckling.

Nu va ran de för hål lan den

Jord bruk

Fal ken bergs kom mun do mi ne ras av ett vär de fullt jord bruk slands kap. Kul tur his -
to riskt sett for ma de Ätra da lens jord bruks nä ring Fal ken berg till cen tra lor ten och
kus tom rå det ut märks av en hög bör dig het med bra fö rut sätt ning ar för åkerb ruk. I 
di rekt an slut ning till da gens be byg gel se finns det sto ra samman häng an de om rå -
den som an vänds inom stor ska ligt jord bruk men även fläck vis ett smås ka ligt jord -
bruk slands kap med sto ra bio lo gis ka och kul tur his to ris ka vär den. Här finns det
goda fö rut sätt ning ar för lo kalp ro du ce rat mat. Om rå den som har stör re samman -
häng an de jord bruk sa re a ler är till ex em pel Tröinge och Staf singe, men hela Fal -
ken bergs om giv ning ut märks av jord bruks mark. 

Skogs bruk

Skogs fö re kom ster lämp ligt för skogs bruk nära cen tra lor ten är mar gi nell, men
vär det av de få om rå den som finns är stort ur ett rek re a tions- och na tur vårds syf -
te. I om rå det Her ting fö re kom mer ett stör re barrs kog som rå de med an knyt ning
till blands kog vid Präs ta li den. Lövskog som rå den lig ger vid Fal ka gård och Fal ken -
bergs mos sen dess utom fö re kom mer det löv skog och hag mar ker blan dat i
 Tröinge berg och Öst ra Gär det.

Vat ten täk ter

Inom den FÖP fö re kom mer två vat ten skydd som rå den, Ös te räng och Jon storp
med en vat ten täkt i Jon storp.

Grus

Inom den na FÖP fö re kom mer en berg täkt på fas tig he ten Staf singe 6:4, som lig -
ger inom nor dö stra de len av Fal ken berg stad och ca 400 m syd väst om mo tor vä -
gen.

Kon se kven ser av plan för sla get
Kom mu nens stra te gi för en håll bar sam häll sin rikt ning be skri ver jord bruks mark
som en vik tig sam hälls re surs som en dast bör be byg gas för att till go do se be ty del -
se ful la sam häll sin tres sen, då lämp lig al ter na tiv till lo ka li se ring sak nas. Kom mu -
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nens fo kus på bör dig hetsklass 6 och hög re för en mer re strik tiv pröv ning ris ke rar
dock att ge kon se kven ser för jord bruks mark i läg re bör dig hetsklas ser. Sve ri ges
jord bruks mark ut görs till stör sta del av läg re bör dig hetsklas ser som ock så bara
bör be byg gas re strik tivt. 

Till en del kom pen se ras den jord bruks mark som tas i an språk för bos tads be -
byg gel se av att verk sam het som rå den, som var ut lag da på jord bruks mark i den ti -
di ga re FÖ Pen nu ta gits till ba ka.

I och med att Fal ken bergs om giv ning be står till stor del av åker mark ham nar
ock så många för slag för ny be byg gel se på pro duk tiv mark vil ket med för en stor
på ver kan på jord bruks mar ken i om giv ning en till Fal ken bergs stad. Före komst en
av skogs mark är mini mal och bara någ ra få ny byg gna tio ner fö reslås ske på skogs -
mark. För att kun na be döma på ver kan på skogs mar ken i om rå det be hö ver na tur -
vär den, rek re a tion svär den och skogsbruksvärden betraktas närmare.

Vat ten skydd som rå det Ös te räng be rörs inte av den nya FÖP men vid vat ten -
skydd som rå det Jon storp pla ne ras det ny be byg gel se i di rekt an slut ning till vat -
ten skydd som rå det, här kan ne ga ti va kon se kven ser fö re kom ma. Enda berg täk ten
inom pla nom rå det be fin ner sig inom ett ut veck lings om rå de för ny in du stri, vilket 
inte ska påverka driften negativt.

Med det med för över siktspla nen en li ten till mått lig på ver kan på skog, täk ter
av grus och berg, vat ten täk ter och grund vat ten, men en stor på ver kan på jord -
bruks mar ken. 

Ska de fö re byg gan de åt gär der
Att byg ga på jord bruks mark in ne bär en stor på ver kan på den lo ka la mat pro duk -
tio nen och till åts en ligt hus håll nings bes täm mel ser na bara när an nan lo ka li se ring
inte är möj ligt. För att rätt fär di ga ny byg gna tion på jord bruks mark bör i för sta
hand för tät ning en bland be fint lig be byg gel se och ny byg gna tion på and ra mar ker
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prio ri te ras. När det inte är möj ligt bör den nya be byg gel sen ut for mas på ett ytef -
fek tivt sätt, med främ jan det av fler bos tads hus och lä gen he ter blan dat med vil lor.
Pla ne ring en bör ut for mas på ett sätt som und vi ker frag men te ring av jord bruk s -
lands ka pet så att lön sam he ten lät ta re kan bi be hål las för lant bru ka re. Hän syn
mås te ock så tas till att visst jord bruk är bul le rin ten siv el ler krä ver al ler gi hän syn
när be byg gel se kom mer när ma re. Till skill nad mot pro duk ti vi te ten på jord bruks -
mar ken kan vis sa na tur vär den och kul tur his to ris ka vär den bi be hål las även vid en
ex ploa te ring. Här gäl ler det att i de talj pla ne ring en ska pa plats för att an pas sa pla -
nen ef ter lo ka la fö rut sätt ning ar och bi be hål la till ex em pel sten mu rar, al lé er, sten -
rö se och ej hård gjor da vä gar på san dig mark. And ra sätt att min ska på ver kan av ny
be byg gel se är till ex em pel ge nom att vara re strik tiv i ma tjords pla ce ring en vid
byg gna tio ner och till å ta nä rings fat ti ga stråk mel lan be va rade struk tu rer, som kan
fun ge ra som sprid nings kor ri do rer. Di ken och väg kan ter kan fun ge ra väl som
sådana korridorer.

Skogs mar ken som tas i an språk mås te be dömas ur ett bio lo giskt, rek re a tions-
och eko no miskt per spek tiv för att se om den är lämp lig för byggnation.

De talj pla ne ring bör ta hän syn till vat ten skydd som rå det för att und vi ka ris ker -
na både i bygg ske de och när verk sam he ter är etable ra de. Sto ra de lar av Fal ken -
berg stad be fin ner sig på san di ga jord ar ter vil ket med för en ex tra käns lig het för
grundvattenföroreningar.

Byg gna tio ner är re sur sin ten sivt och ma te ri al som sten, grus, jord bör an vän das
från nä rom rå det. Trans por ter för byg gna tio ner na släp per även ut sto ra mäng der
kol di ox id och bör pla ne ras väl. Vid bygg na tion bör man över gå till träs tom mar i
stäl let för be tong då man då bin der in kol di ox id och inte or sa kar sto ra ut släpp. De
mas sor som be hö ver schak tas bort in för ex ploa te ring en ska så långt som möj ligt
åte ran vän das inom re spek ti ve om rå de. För tät ning min skar be ho vet av att an läg ga
vä gar och min skar där med be ho vet av väg byg gnads ma te ri al.
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7.3 Fri lufts liv

Nu va ran de för hål lan den
Fal ken bergs stad be rörs av tre riks in tres sen för fri lufts liv; ett ge ne rellt riks in tres -
se för det rör li ga fri lufts li vet längs hela Hal lands kus tom rå de en ligt 4 kap 2 § MB,
samt ett spe ci fikt för Ätran-Hög vad sån (FN 09) och ett an nat för Skrea
strand-Ty lö sand (FN 10) en ligt 3 kap 6 § MB. De två sist nämn da är ut pe ka de som
om rå den med sär skilt goda fö rut sätt ning ar för be ri kan de upp le vel ser i na tur- och
kul tur mi ljö er samt för vat te nank nut na- och and ra fri lufts liv sak ti vi te ter.

Fal ken bergs stad hy ser täm li gen goda fö rut sätt ning ar för ett rikt fri lufts liv,
med ett sett till öv ri ga lan det starkt fö re nings liv med många ide el la-, kul tu rel la-
och idrott sli ga fö re ning ar. Sta dens fri lufts livs struk tur kan lik som grön struk tu ren
delas in i tre stommar; 

1. Det sto ra samman häng an de grö nom rå de som sträck er sig från Skrea via
Slät ten och Källs torp till Val lar na/Cen trum. Här in går den cen tra la stads -
par ken med fö rut sätt ning ar för or ga ni se rad idrott (bou le, idrott shall, rid -
sport), oor ga ni se rad idrott (fris bee, ska te, par kour, löp ning, ori en te ring)
så väl som för rör ligt fri lufts liv (sti gar, sling or, lax fis ke). 

2. Ätran med åmi ljö er vars pro me na der går ge nom ham nen, cen trum, par ker
och våt mar ker.  

3. Kus ten med sina öpp na mar ker och strän der med yp per li ga fö rut sätt ning ar
för sol, bad och vack ra pro me na der.

Det in ne bär inte att fö rut sätt ning ar na är lika goda över allt. Vä stra gär det, Ar vid s -
torp och Cen trum är tre ut pe ka de om rå den med brist på till gång av kva li ta ti va
grö nom rå den. Där ut över be står sta dens om land till stör sta del av jord bruks mark. 
Den na ut gör en bar ri är för stads bor nas fri lufts livs rö rel ser som ej går att be trä da
och ger den tä torts nä ra na tu ren än hög re vär de då den ej går att er sät ta nå gon an -
nan stans i sta dens ab so lu ta när het. Fal ken ber gar na har ock så 6–7 km till när mas te 
stör re na tur- och rek re a tion som rå de (Mo rups Tånge och Grims hol men) från
cen trum.

Kon se kven ser av plan för sla get
Plan för sla get med för stör re om vand ling ar av Löv sta vi ken till havs nä ra fri lufts om -
rå de, av det gam la järn vägs spå ret ge nom sta den till ett nytt grön stråk för pro me -
nad och cy kel samt av be tes mar ker vid Stå la gård till ett nytt rek re a tion som rå de. I 
öv rigt med för plan för sla get en ut veck ling av be fint li ga grö nom rå den, etable ring
av nya GC- och kol lek tiv tra fik stråk samt öv ri ga åt gär der för att över bryg ga bar ri -
ä rer i form av vä gar/järn vä gar och bät tre samman bin da stads de lar och grö nom rå -
den. Ex em pel vis an läggs tre nya GC-broar över Ätran me dan lax pro me na den ut -
med Ätran för längs i båda rikt ning ar.

Plan för sla get be döms inte med fö ra ne ga tiv på ver kan på riks in tres se na för fri -
lufts liv. Plan för sla get be döms vid a re med fö ra på tag ligt po si ti va kon se kven ser för
bo en de i den nord vä stra de len av sta den ge nom till gång till nya och för bät tra de
rek re a tion som rå den med bät tre kopp ling ar till öv ri ga stads de lar. Om vand ling en
av Löv sta vi ken och det gam la järn vägs spå ret be döms till sam mans med ut veck -
ling en av Ätrans åp ro me na der och an läg gan det av GC-broar vara po si tivt ur rek -
re a tions syn punkt för hela sta den. Sam ti digt med för för tät ning en av bo stä der att
fle ra tä torts nä ra min dre grö nom rå den för svin ner el ler nag gas i kan ten vil ket in ne -
bär ne ga ti va kon se kven ser för dagens invånare som riskerar att få längre avstånd

27



till grönområden och färre att välja mellan. En sats ning på Fal ken bergs mos se kan
kom pen se ra en del av det ta bort fall och ska pa ett stör re fri lufts om rå de.

Samman ta get be döms plan för sla get ge över lag po si ti va kon se kven ser jäm fört
med nu lä get med av se en de på att fler in vå na re får till gång till bos tads nä ra rek re a -
tion som rå den samt att fri lufts li vet ge ne rellt gyn nas ge nom stör re rör lig het över
sta dens oli ka de lar. Sats ning en på cy kel ba nor gör att fler kan göra ut flyk ter där
resan blir en del rekreationsvärdet.
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7.4 Kul tur mi ljö
Kul tur mi ljön i Fal ken bergs stads de lar be döms vara iden ti fi e rad ge nom rap por ten
från 2005: ”Sta dens ytt re års ring ar; Över sikt lig ka rak tä ri se ring av be byg gel sens
vär den och kva li té er i Fal ken berg – under lag för pla ne ring, under håll och vård.”
Här finns fö ljan de om rå den in ven te ra de och vär de ra de: Vä stra Gär det, Va len cia,
Ar vid storp och de lar av In ner sta den, Öst ra Gär det/Fa jans, Tröing e berg, Her ting,
Hjorts berg/Kris ti neslätt, Skrea strand, Slät ten, Skrea samhälle och Ringsegård,
Vinbergs kyrkby och samhälle och Skog storp. Se vid a re i ka pi tel 8.
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7.5 Lands kaps bild

Nu va ran de för hål lan den 
Fal ken bergs stads vik ti gas te land skaps bil der är ut blick en mot ha vet och Ätrans
flod dal. Des sa bil der är på ett sätt mot sat ser, ut blick en mot ha vet ger ett oänd ligt
per spek tiv me dan Ätrans flo drum bil dar ett re la tivt slu tet rum med en viss ut -
gång i vat ten dra gets rikt ning. Stör re de len av FÖP-om rå det ut görs av ett re la tivt
platt jord bruk som rå de med en höj drygg ös ter om stads cen trum som en av de la re.
Den na höj rygg fung e rar som en bak grund till de lite hög re hu sen vid den nya sta -
tio nen och gör att de inte stick er ut som hög re hus med platt om giv ning.

Ett av brott i den flacka kust lin jen ut görs av si lo byg gna den i ham nen. Den ger
idag en his to risk re fe rens till den äld re han te ring en av jord bruks pro duk ter, en
höjd punkt mel lan det flacka jord bruk slands ka pet och det flacka ha vet.

Kon se kven ser av plan för sla get
Att läg ga ut vil la be byg gel se på åker mar ken änd rar land skaps bil den lo kalt på det
sätt att de vida ut blick ar na för svin ner. I ett stör re per spek tiv kan hög re be byg gel -
se för ändra land skaps bil den men det ta styrs inte i FÖ Pen.

Den be fo ga de räds lan för sti gan de havs ni vå er min skar tryck et på att byg ga
havs nä ra och där med hin dra and ra in vå nar e från att kun na upp le va hav sut sik ter -
na. Det gäl ler i för sta hand Löv sta vi ken me dan Skre a stran den med ti den kan ätas
upp av ha vet och om rå det för upp le vel se av fria ut blick ar mel lan stran den och be -
byg gel sen min skar.

Det om rå de inom FÖP-om rå det som är av satt till vind kraft ski ljer sig inte ur
land skaps bild syn punkt näm värt från da gens läge. Det som på sikt kan änd ra land -
skaps bil den är om da gens vind kraft verk, av vil ka många är äld re små verk, er sätts
med nya verk så blir de be tyd ligt hög re och kom mer då att sy nas på läng re av -
stånd. Lo kalt är om rå det ändå stört av sto ra in fra struk sats ning ar som mo tor väg
och järn väg. 
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7.6 Vat ten och miljökvalitetsnormer
Om rå det som om fat tas av den förd ju pa de över siktspla nen be rör fem vat ten fö re -
kom ster: Ätran, Vi nån, Rams jö ka na len, Väs ter ha vet och Vin bergs grund vat ten -
fö re komst. 

Sve ri ges na tur li ga vat ten fö re kom ster finns re gi stre ra de i Vat te nIn for ma tions -
Sys tem Sve ri ge (VISS). Där re do vi sas bland an nat sta tus och mi ljö kva li tets nor -
mer (MKN). MKN för vat ten be skri ver vil ken sta tus vat ten fö re kom sten ska ha
vid en viss tidpunkt.
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Fi gur 7.6.1. Ak tu el la av rin nings om rå den av grän sa de med mörk blå lin jer (VISS Vat ten kar tan).

Ätran – Vi nån – myn ning en, MS_CD:WA28623026 EU_CD:SE631304-129984

Vi nån – MS_CD:WA32260256 EU_CD:SE631987-130335

Rams jö ka na len – MS_CD:WA96019522 EU_CD:SE631920-129815

Vin berg (grund vat ten) – EU ID: SE A7 SE631296-351516



Nu va ran de för hål lan den

Vat ten ifrån ut red nings om rå det som når de oli ka vat ten fö re kom ster na rin ner av
från oli ka sor ters mar ky tor och be las tar vat ten fö re kom ster na på oli ka sätt. De
oli ka vat ten fö re kom ster na är även oli ka känsli ga för oli ka sor ters fö ro re ning ar och 
för änd ring ar i flö de.

Ätran

Ak tu ell del av Ätran be döms ha god eko lo gisk sta tus men upp når ej god ke misk
sta tus.

Klas si fi ce ring en av ke misk sta tus mo ti ve ras av för höj da hal ter av vis sa me tal ler
och or ga nis ka mi ljö gif ter. Äm ne na i frå ga är pri märt PAH-fö re ning ar, PCB och
TBT samt kop par och krom. Hal ter na av kvick sil ver och bro me rad di fe ny le ter
(PBDE) översk ri der grän svär de na men för två pa ra me trar na un dan tas gäl ler min -
dre stränga krav. Dess utom har zink och bly upp mätts i för höj da hal ter. Fö ro re -
ning ar na kom mer främst ifrån fö ro re na de områden, atmosfärisk deposition,
trafik och infrastruktur.

Ätran är ett Na tu ra 2000 om rå de be rörs även av fö rord ning en (2001:554) om
mi ljö kva li tets nor mer för fisk- o mus sel vat ten.

Vi nån

Vi nån myn nar ut i Ätran strax upp ströms E6. Vat ten dra get har mått lig eko lo gisk
sta tus och upp når ej god ke misk sta tus.

Ett fler tal fak to rer på ver kar den eko lo gis ka sta tu sen ne ga tivt. Ut släpp av fos -
for ifrån jord bruk och en skil da av lopp ger en över göd ning som häm mar den bio lo -
gis ka mång fal den. Det finns van drings hin der som för hin drar sprid ning en av djur,
väx ter och or ga niskt ma te ri al. Vat ten dra gets hy dro mor fo lo gi är på ver kad av an -
lägg ning ar för jord bruk och för drick svat ten för sör jning. God eko lo gisk sta tus ska
upp nås se nast år 2033. För flera av kvalitetsfaktorerna gäller tidsfrist till 2027.

Klass ning en av ke misk sta tus grun das i före komst en av kvick sil ver och bro me -
rad di fe ny le ter (PBDE).

Rams jö ka na len

Sta tusk lass ning en för Rams jö ka na len är mått lig eko lo gisk sta tus och upp når ej
god ke misk sta tus. Vat ten dra get be svä ras över göd ning or sa kad av fos for från jord -
bruk och en skil da av lopp. Det finns ock så en be ty dan de på ver kan från dag vat ten,
vil ket mest kom mer ifrån vä gy tor med hög tra fi kin ten si tet.

God eko lo gisk sta tus ska upp nås se nast 2027 men tids fris ten fö reslås för läng as
till 2033. Ke misk sta tus upp når god be träf fan de hal ter na av alla prio ri te ra de äm -
nen fö ru tom kvick sil ver och PBDE, vil ka är un dan tag na i miljökvalitetsnormerna.

Hal lands kus tvat ten

Vat ten fö re kom sten Hal lands kus tvat ten har mått lig eko lo gisk sta tus och upp når
ej god ke misk sta tus. För eko lo gisk sta tus nämns en dast över göd ning som pro ble -
ma tisk kva li tets fak tor. Kus tvatt net på ver kas av bland an nat jord bruk, tra fik, re -
nings verk, en skil da av lopp och at mo sfä risk de po si tion.

Ke misk sta tus för säm ras av de över allt översk ri dan de fö ro re ning ar na kvick sil -
ver och PBDE. Dess utom har hal ten TBT be dömts vara för hög för att god ke misk 
sta tus ska upp nås. Det finns ett be ty dan de på ver kan stryck av TBT från hamnar
och båttrafik.
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God eko lo gisk och ke misk sta tus ska upp nås se nast år 2027 men det finns risk
att god ke misk sta tus inte kan upp nås efter som det finns be ty dan de bris ter i kun -
skapslä get.

Vin berg (grund vat ten fö re komst)

Vat ten fö re kom sten Vin berg an vänds för drick svat te nut tag och av bryg ge ri nä ring -
en i om rå det. Vatt net är skyd dat en ligt vat ten för valt nings fö rord ning en
(2004:660) och vat ten di rek ti vets ar ti kel 7.

Vat ten fö re kom sten har be dömts ha god ke misk och god kvan ti ta tiv sta tus.
VISS re do vi sar dock risk för på ver kan från fle ra käl lor, där ibland fö ro re na de om -
rå den, väg tra fik (sär skilt E6) och ti di ga re an vänd ning av bekämpningsmedel.

För grund vat ten fö re kom sten finns tre vat ten skydd som rå den: Ös te räng, Jon s -
torp och Vi nå da len. Var je vat ten skydd som rå de har fö re skrif ter som in ne bär be -
gräns ning ar i vil ka verk sam he ter som kan be dri vas, för ut släpp av fö ro re ning ar
samt krav på skydd från spill och olyckor.
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Fi gur 7.6.2. Drick svat ten fö re kom stens ut bred ning som mörk blå punk tad yta och  vatten -
skydds områden som ljus blå ytor med di a go nal lin je fyll ning. (VISS Vat ten kar tan)



Kon se kven ser av plan för sla get
När mark tas i an språk för be byg gel se, in fra struk tur och verk sam he ter finns risk
att fö ro re nings be last ning en mot vat ten fö re kom ster na ökar. I syn ner het bil- och
last bil stra fik ho tar vat ten kva li te ten. Min skas den tra fi ken till för mån för kol lek -
tiv tra fik och spår bund na trans por ter för bät tras fö rut sätt ning ar na att upp nå mi l -
jö kva li tets nor mer na. Ytor med täta mark be lägg ning ar för vän tas öka, vil ket stäl ler 
krav på för dröj ning av dag vat ten för att inte flö de na ut i vat ten dra gen inte ska fö r -
än dras allt för myck et.

Ska de fö re byg gan de åt gär der
Ifall ut byg gna den le der till ökad for don stra fik i nå got om rå de bör det kom pen se -
ras ge nom yt ter li ga re in sat ser för att rena dag vat ten ifrån tra fi ke ra de ytor. Nya
en skil da av lopp san lägg ning ar bör ge ne rellt ej till å tas.

Sär skilt inom grund vat ten fö re kom stens ut bred ning in ne bär för sla get att höga
krav mås te stäl las på om hän der ta gan de av av lopp svat ten och dag vat ten vid ex -
ploa te ring. Kra ven reg le ras lämp li gen i sam band med de talj pla ner och byg glov.
Ex ploa te ring en får inte leda till att mäng den fö ro re ning ar som når vat ten fö re -
kom ster na ökar.

När od lings mark om vand las för and ra än da mål kan den jord bruks re la te ra de
be last ning en av nä rings äm nen på re ci pi en ter na po ten ti ellt min ska. Det kan dock
leda till att be ho vet av jord bruks mark mås te till go do ses an nor stä des vil ket gör att 
pro ble met inte upp hör utan bara flyt tas ge og ra fiskt.
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7.7 Tra fik och trans por ter
Fal ken bergs kom mun har i sin förd ju pa de över siktsplan prio ri te rat ett an tal stråk
där snab ba kom mu ni ka tio ner ska kun na ga ran te ras, fram för allt i trans por ten av
män ni skor, men ock så trans por ter av gods ska kun na gyn nas av be byg gel seutveck -
ling en.

I Fal ken bergs Över siktsplan 2.0 har mål ta gits fram som går att kopp la till Tra -
fik och trans por ter, och i des sa in går att; ar be ta ak tivt med att sty ra tra fi kan ter nas 
at ti tyd och be te en de för att min ska bil tra fi kutveck ling en, min ska tra fik be last -
ning en i cen trum (i för sta hand genom fart stra fi ken), under lät ta an vänd ning av
samt upp rät thål la fram kom lig he ten på de ytt re tra fik le der na, att öka an de len
som åker kol lek tivt (med sär skilt fo kus på  tåg re san de och i syn ner het då ar bets -
pend la re), ut veck la stom lin jer i kol lek tiv tra fi ken, prio ri te ra till gäng lig he ten till
kol lek tiv tra fik samt sam la ny be byg gel se till kol lek tiv tra fik strå ken, öka an de len
gång- och cy kel tra fi kan ter inte minst med hän syn till de po si ti va häl soa spek ter na, 
ut veck la över gri pan de stråk för cykeltrafiken och att genom skyltning av låga has -
tig he ter ge fotgängare och cyklister företräde i centrum.

Mi ljö på ver kan från trans por ter upp kom mer främst ge nom ut släpp till luft, via
bul ler och fö ro re nat dagvatten, men mi ljö på ver kan kan även upp stå i form av
olycks risk; både vid fram fö ran det av for don och då mi ljö far li ga/ex plo si va/far li ga
ämnen trans por te ras.  

Nu va ran de för hål lan den 
WSP har på upp drag av Fal ken bergs kom mun ta git fram en tra fi ku tred ning,
”Under lag Tra fik FÖP Fal ken berg” da te rad 22/02/21, där nu va ran de för hål lan -
den, kon se kven ser av plan för sla get samt för bät trings för slag har ta gits fram. Ut -
red ning en fo ku se rar på tra fik med cy kel, kol lek tiv tra fik och bil. Ned an lis tas de
nu va ran de för hål lan den i Fal ken berg ef ter for don styp.

Cy kel

Tra fi ku tred ning en vi sar på att det idag ge ne rellt sak nas kopp ling ar mel lan oli ka
stads de lar och att det även sak nas ett över gri pan de sys tem för cyk lis ter att ta sig
mel lan de oli ka stads de lar na på ett sä kert och smi digt sätt. Många av de cy kel ba -
nor som ex is te rar idag slu tar tvärt och är inte kon ti nu er li ga. Det har även iden ti fi -
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Fi gur 7.7.1. Da gens flö den av bil tra fik på vä gar na i om rå det. Mör ka re färg in di ke rar en
hög re be last ning. Ur rap por ten ”Under lag Tra fik FÖP Fal ken berg” (WSP 2021). 



e rats bris ter i sä ker he ten då många av cy kel ba nor na kor sar bil vä gar och även ban -
val len. 

Kol lek tiv tra fik

An de len re sor som görs med kol lek tiv tra fik i Fal ken berg idag är på en låg nivå.
An led ning en till det ta skul le kun na vara att de buss lin jer som finns idag of tast
krä ver att man by ter buss un der sträck an för att kun na ta sig mel lan oli ka stads de -
lar. Från många om rå den krävs det även ett byte för att kun na ta sig till tåg sta tio -
nen. Då det inte finns en buss fil vid Tång a ron del len hän der det även att buss ar na
fast nar i bil kö un der rus nings tra fik. 

Bil 

De fles ta vä gar i cen tra la Fal ken berg är kom mu na la vä gar, men här finns även stat -
li ga vä gar; E6 och de stör re in farts le der na till sta den. Väg 767 är klas sad som om -
led nings väg av Tra fi kver ket.

Un der rus nings tid har det bli vit allt mer köer och stör ning ar i fram kom lig he ten
på se na re tid, inte minst vid Tång a ron del len. Det finns även vis sa fram kom lig -
hetsproblem längs med väg 767 kopp lat till korsningar.

Kon se kven ser av plan för sla get
En te o re tisk ana lys som gjorts på kom mu nens tra fik mo dell vi sar på vil ka vä gar
som kan tän kas få en ökad be last ning till följd av den mar kan vänd nings kar ta som
ta gits fram inom FÖP:en. Till ex em pel be las tar tra fik som ska till mo tor vä gen väg
767 och 154. Väg 767 är re dan be las tad i Tång a ron del len, och det ta kom mer leda
till mer fram kom lig hetsproblem i fram ti den. I cen tra la Fal ken berg finns det en
risk för ökad be last ning på fem kom mu na la vä gar. 

Vid god till gång på kol lek tiv tra fik ten de rar an vänd ning en av både den na och
cy kel ba nor öka sam ti digt som bil kör ning/bi låk ning kan minska. 

God kom mu ni ka tion kring ny in fra struk tur le der till ökad an vänd ning av den.
Det finns en stor po ten ti al att öka det håll ba ra re san det i kom mu nen ba se rat på
be fint lig infrastruktur.

Med grund i tra fi ku tred ning en an ses kon se kven ser na av plan för sla get vara
över häng an de po si ti va då cy kel- och kol lek tiv tra fik möj lig he ter na ökar och för -
bät tras jäm fört med ti di ga re. Sam ti digt så gör om rå de nas cen tra la pla ce ring att
bilen blir mindre konkurrenskraftig.
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7.8 Luft mi ljön
Luft mi ljön är en vik tig aspekt vid all be byg gel se. De luft fö ro re ning ar som är van -
ligt fö re kom man de i be bygg da om rå den är kvä ve diox id, kvä ve ox i der, sva vel diox -
id, oli ka par tik lar, kol mo nox id, ben sen, ozon och bly. En stor del av de luft fö ro re -
ning ar som or sa kar pro blem kom mer från tra fi ke ra de vä gar (kvä ve diox id och par -
tik lar). Luft fö ro re ning ar le der till en rad oli ka häl sop roblem så som hjärt in farkt,
stro ke och ast ma. Fö ru tom den skad li ga ef fek ten på häl san hos män ni skor le der
fö ro re ning ar i luf ten till na tur ka ta stro fer och kli mat fö rän dring ar och är en stor bi -
dra gan de fak tor till kli mat kri sen. Luft fö ro re ning ar ska dar även växt lig het och
djurliv.

Nu va ran de för hål lan den
I en re gio nal kart läg gning av be folk ning ens ex po ne ring för luft fö ro re ning ar i Hal -
land har de re gio na la bak grunds hal ter na av NO2  inom om rå det för den förd ju pa -
de över siktspla nen upp mätts ha ett års me del vär de på 2,5–-2,0 µg/m³ år 2015.
Man har även es ti me rat par tik lar (PM10 och PM2,5) i den re gio na la bak grunds hal -
ten. Års me del vär det för des sa 2015 låg mel lan 10–17  µg/m³. 

 Vad gäl ler mi ljö kva li tets nor mer na för NO2 är grän svär des nor men för män nis -
kors häl sa 40 µg/m³ och de re gio na la bak grunds hal ter na är allt så långt ifrån grän s -
vär det.

Det sam ma gäl ler mi ljö kva li tets nor men för par tik lar, där grän svär des nor men
lig ger på 40 µg/m³ (PM10) re spek ti ve 25 µg/m³ (PM2,5). (Käl la: Na tur vårds ver -
ket)

Kon se kven ser av plan för sla get
Då plan för sla get in ne bär sto ra sats ning ar för att under lät ta för and ra res sätt än bil
– kol lek tiv tra fik och cy kling, an ses luft mi ljön vad gäl ler tra fi kuts läpp inte för -
säm ras. 
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Fi gur 7.8.1 Till hö ger re gio na la bak grunds hal ter av NO2 och till väns ter re gio na la bak -
grunds hal ter av par tik lar. Häm tat från ”Re gio nal kart läg gning av be folk ning ens ex po ne ring
för luft fö ro re ning ar i Hal land”, IVL, 2019.



7.9  Bul ler
Bul ler har en do ku men te rat ne ga tiv ef fekt på män nis kors häl sa och väl be fin nan -
de, det ta gäl ler vid så väl lång va rigt som kort va rigt bul ler. Väg tra fik och järn vä gar
är den bul ler käl la som be rör flest män ni skor i Sve ri ge. Även vib ra tio ner från tra -
fik och järn vä gar har en ne ga tiv häl so på ver kan och kan även ge upp hov till ska dor
på bygg na der där vib ra tio ner fö re kom mer fre kvent.

Nu va ran de för hål lan den
Na tur vårds ver ket har ta git fram riktvär den för bul ler vid be fint li ga bo stä der . I
Fö rord ning (2015:216) om tra fik bul ler vid bo stads byg gan de finns det be stäm da
riktvär den för bul ler från spår tra fik, vä gar och flyg plat ser. En ligt 3 § bör bul ler
från spår tra fik och vä gar inte översk ri da 60 dBA ekvi va lent ljud ni vå vid en  bo -
stadsbyggnads fa sad, och inte hel ler över sti ga 50 dBA ekvi va lent ljud ni vå samt 70 
dBA max i mal ljud ni vå vid en ut e plats om en så dan ska an ord nas i an slut ning till
bygg na den.

En stra te gisk bul ler kart läg gning av tra fi ken har ge nom förts 2017. 

Kon se kven ser av plan för sla get
Med ut gångs punkt i tra fik bul ler kan an ta gan de gö ras att mo tor bu ren tra fik inte
kom mer att få en för ändrad vo lym, och att bul ler ni vå er na där med hål ler sig på
sam ma nivå som de gör idag. 
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Fi gur 7.9.1. Bul ler kart läg gning över väg tra fi ken i Fal ken berg. (Från Tra fi kver kets hem si da)



7.10 Ris ker       
De ris ker som tas upp i den förd ju pa de över siktspla nen är un der häl sa och sä ker -
het; för o re nad mark och de po ni er, skred och ero sion, ra don, över sväm ning, trans -
port av far ligt gods, gasled ning samt kraft led nings nät. Fle ra av des sa kan räk nas
som risk för olyck or me dan någ ra står för mer långs ik tig på ver kan som ra don kan
ge.

För att han te ra tek nis ka ris ker som tra fi ko lyck or och olyck or i ener gi sys te men
kan ge av sät ter man skydds zo ner vil ket görs i över sikt pla nen, här i form av ut red -
nings zo ner. Där be stäms vil ka av stånd kring des sa risk käl lor inom vil ka det skall
gö ras sär skil da ut red ning ar i de talj pla ne ar be tet om en etablering övervägs.

Om rå der för över sväm ning ar samt ras och skred finns be skriv na i pla nen. Ero -
sion på strän der kan inte räk nas som en olycka men kom mer att i fram ti den bli ett 
allt stör re pro blem i takt med att ha vets yta höjs.

Plat ser med po ten ti ellt för o re nad mark finns på kar ta men frå gan be hand las i
för sta hand på de talj pla ne ni vå.

Till ris ker bri kar man ibland plocka med bul ler och luft fö ro re ning ar som be -
hand lats ti di ga re och djur håll ning som ock så hör till de talj pla ne ni vå. Skydd sav -
stånd till häs tverk sam het finns i en häst po li cy.
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Fi gur 7.10.1 Kar ta över ris ker ur den förd ju pa de över siktspla nen.



7.11 Kli mat
Be hand ling en av kli mat frå gan får gö ras på två plan i FÖ Pen. Dels ska pla ne ring en
ver ka för att ut släp pen av kli mat ga ser blir så låga som möj ligt och dels ska pla ne -
ring en ta hän syn till den kli mat kris som vi re dan ser effekter av. 

Be grän sa ut släpp
Med tan ke på att det är bil li ga re att min ska ut släp pen nu än att ta kost na der na för
kli ma tef fek ter na i fram ti den så vore det själv klart att allt som går. Fal ken berg har
va rit en fö re gång a re i om ställ ning en av el sys te met till håll bar het ge nom att lig ga i
fram kant i vind krafts ut byg gna den. Det finns om rå den av sat ta som ska räcka till
att för se kom mu nen med den el kraft som förb ru kas idag. Be ho vet av el har va rit
re la tivt kon stant de se nas te för tio åren men be räk nas att öka upp mot det dubbla i 
fram ti den. Det är till en del elek tri fi e ring en av for don men om ställ ning en av stå l -
in du strin och an nan in du stri kom mer att för bru ka mer. Störst till växt kom mer
da ta han te ring en i ser vrar att ha i och med 5G-ut veck ling en. Störst möj lig till växt
på kraft för sörj ning kom mer havs ba se rad vind kraft att ha. Bäs ta lo ka li se ring en för
att lan da så dan el är ju i Ring hals i Var berg men det kan vara av vär de att stu de ra
möj lig he ter till led nings drag ning ar inom Fal ken bergs kustområde.

Sol e ner gi be hand las inte i pla nen men om rå den för vind kraft skul le ock så kun -
na be teck nas som om rå de för sol krafts par ker om inte mar ken är vik tig för
jordbruket.

För att snab ba på om ställ ning en till elek tri fi e ring av for dons flot tan be hövs
ladds täl len vil ket kan på ver ka el di stri bu tion sin fra struk tu ren. Det ta kan på ver ka
pla ne ring en. Men el för sörj ning en till lo ka la ser ver hal lar kan behöva minst lika
mycket el.

Be grän sa ef fek ter
Den vik ti gas te på ver kan som kli mat kri sen har på Fal ken berg är att ha vet sti ger.
En me ter hög re havs ni vå för vän tas 2100 jäm fört med 1990. Den na siff ra kan vara 
en under skatt ning en ligt stu di er av av smält ning i An tark tis och på Grön land. Ha -
vet be räk nas sti ga med 0,6 me ter un der den na tid för att vatt net blir var ma re. Till
hav sy te höj ning en kom mer att stor mar för vän tas öka i kraft och att hög flö den i
Ätran för vän tas bli kraf tig are.

För att ta hän syn till det ta an ges i pla nen att läg sta golv höjd all tid bör vara minst 
+3,5 m över nu va ran de noll plan. En kli ma tan pass nings plan är un der
utarbetande.

Lo kalt får hän syn tas till Ätrans öve sväm ning och sky fall sef fek ter men det ta be -
hand las på de talj pla ne ni vå lik som öka de ras- och skredrisker.
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7.12 Bos tads sam man sätt ning
Ur många aspek ter är det fö re dra att ett om rå de har en blan dad bos tads sam man -
sätt ning med oli ka upp lå tel se form, kost na der och stor lek. Då kan fle ra oli ka sor -
ters hus håll kan bo i om rå det, vil ket ger min skad seg re ga tion och ökad to le rans
för män nis kors olik he ter. I den förd ju pa de över siktspla nen be skrivs inte nu va ran -
de bland ning el ler rikt lin jer för fram ti da bos täds stor lek, upp lå tel se form el ler bo -
en de kost na der. Des sa aspek ter reg le ras i de talj pla ner och mar kan vis ning ar men
des sa kan sty ras av en vi ljein rikt ning i den na plan. Så da na vi ljein rikt ning ar pre -
sen te ras för var je de lom rå de i pla nen.

Vid en kom plet te ring av be byg gel sen i ett om rå de är det vik tigt att för sö ka
bred da bos tads sam man sätt ning en i om rå det. När ett nytt om rå de tas i an språk
ten de rar be byg gel sen att bli väl digt en het lig, kan ske främst där det byggs fri lig -
gan de hus. Det ta skul le strida mot strategi 1 i planen.

De fö reslag na om rå de na i Skog storp är be svär li ga ur många aspek ter. Då de lig -
ger långt från sta den ten de rar så dan om rå den att bli bil be ro en de vil la mat tor. Ge -
nom att många då har bil blir under la get för kol lek tiv tra fik då ligt och det blir svårt 
för eko no miskt sva ga grup per att bo sät ta sig där även om bil li ga bo stä der skul le
kun na er bju das. Dess utom sker denna bebyggelse på jordbruksmark.

Lä get är i hög sta grad sty ran de för bos tads pri set. Om lä get är havs nä ra vet ex -
ploa tö ren att det går att ta ut ett hög re pris och då blir kund kret sen så dan som vill
ha hög re stan dard och yta vil ket ex klu de rar min dre be med la de. I många havs nä ra
om rå den kom mer ock så kli ma tan pass ning att höja bygg kost na den vil ket också
driver på prisutvecklingen. 

En möj lig mot pol till det havs nä ra lä get är det sta tions nä ra. Och na tur ligt vis
den cen tra la sta den. Om rå det mel lan sta tio nen och cen trum skul le kun na vara
ett ut veck lings om rå de som inte har för dy ran de aspek ter men det är för stört av
kring le den, gam la E6. Den na ut gör en stark bar ri är som gör des sa trak ter oat trak -
ti va.
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7.13 Be fol kning och för sörj ning

Nu va ran de för hål lan den 
För hål lan de na för kom mu ne ko no mi och be folk nings utveck ling be skrivs ut för ligt
i Mi ljö kon se kvens be skriv ning en till ÖP 2.0, Över sikt plan för Fal ken bergs kom -
mun 2014. Mel lan 2010 och 2018 öka de kom mu nen med 3 700. Fal ken bergs
stad har un der sam ma tid 7 266 in vå na re men det be ror på att Skog storp, Skre a -
näs och Skrea in kor po re rats. Ef ter 2015 är det des sa in kor po re ra de om rå den som 
har störst till växt. 

Kon se kven ser av plan för sla get 
Till viss del för stärks Fal ken bergs roll som ut pend lings kom mun då det till kom -
mer nya bo stä der i sta tions nä ra läge. Sam ti digt sker stor be folk nings till växt i
Skog storp och Skrea, om rå den som lig ger långt från sta tio nen, 5–6 km. Det är
sträck or som är fullt över kom li ga för cy kel pend ling till ett slut mål men som är
lite långt för att ta sig till en vid a re trans port. Hit tills är den lång pend lan de an de -
len av be folk ning en li ten, de fles ta ar be tar i hem kom mu nen el ler i Var berg och
Halms tad. Men även inom sta den är bo stä der och ar bets plat ser skil da åt. Det nya
ar betsplat som rå det nor dost om E6 lig ger yt ter li ga re 2 km bort från Skog storp
och Skrea vil ket ge ne rellt ökar av stån det mel lan bo stad och arbetsplats. Det finns 
ändå en del ar bets plat ser som lig ger när ma re cen trum men i takt med att des sa
om rå den åldras blir det fär re an ställda där. Ett un dan tag är bryg ge ri et. Det finns
ett fler tal nys tar ta de en- och två mans fö re tag men de kan till stor del ha verk sam -
het hem i från el ler i kon tors ho tell.
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7.14 Folk häl sa

Nu va ran de för hål lan den 
God folk häl sa gyn nas om män ni skor kan och vå gar röra sig ut om hus. Det kan vara
att den dag li ga ar betspend ling en görs till fots el ler med cy kel. Var dags mo tio nen
är myck et vik tig i ett folk häl so per spek tiv spe ci ellt för de som inte ut ö var idrott
el ler mo tio ne rar myck et i öv rigt. Van an att röra sig ute kan ock så göra det lät ta re
att ta ste get att pro me ne ra el ler springa ut om hus. Att mil jön känns trygg är ock så
vik tigt i det ta samman hang. En vik tig del i upp le vel sen av mil jön är kors ningen
med de bar ri ä rer som ut görs av sto ra vä gar, järn väg och Ätran. Där kan tunn lar
upp le vas som mer osäk ra än broar. Bar ri ä rer gör ock så att re san känns läng re.
Även den fy sis ka ut form ning en, be lys ning en och upp levd en sam het på ver kar
känslan av ut sat thet.

Kon se kven ser av plan för sla get
Plan för sla get har en ut ta lad am bi tion att ska pa prio ri te ra de cy kel le der. Des sa gör
att cy kel re san går snab ba re och att cyk lis ter na inte kän ner sig under prio ri te ra de.
Cyk lis ter upp skat tar kor ta re res ti der i stor grad. Vän jer man sig med att göra ar -
betspend ling en med cy kel ökar ock så vil jan att göra and ra re sor med cy kel. Am bi -
tio nen att ha en hög ex ploa te rings grad ge nom för tät ning och and ra åt gär der kan
ock så göra stör re an del re san de kan gö ras till fots el ler med cy kel vil ket främ jar
folk häl san. En stor andel ar bets plat ser lig ger nu norr om E6 i ett in du striom rå de
med en kraf tigt bi lo ri en te rad ut form ning. Det kan lätt bära emot att med cy keln
pas se ra ett an tal bar ri ä rer för att kom ma ut i ett om rå de med myck et bil syn thet. 

För att locka folk att röra sig gå en de ut om hus bör mil jön vara varierande, trygg
och grön. Den se na re funk tio nen, grön skan kan lätt få stry ka på fo ten när be byg -
gel sen ska för tä tas. Det är då vik tigt att gång strå ken gyn nas och att åter vänds ga -
tor bara gäl ler bi lå kan de och inte gå en de.

De grö nom rå den som re do vi sas i plan hand ling en mås te gö ras väl till gäng li ga
och få en sköt sel som gyn nar den bio lo gis ka mång fal den och gör dem lock an de för 
det rör li ga fri lufts li vet.
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7.15 Barn och unga
När barn ska bör ja röra sig utan fö räldraupp sikt ställs sto ra krav på främst tra fik -
mi ljön. Om bar nen kan ta sig själ va till och från sko la, fri tids ak ti vi te ter och kom -
pis ar är myck et vun net för bar nens ut veck ling, sam häll se ko no mi och folk häl sa.
Där för är FÖ Pens sat ning på tyd li ga cy kel stråk vik ti ga. Om sat ning en även får
vux na att cy kla där blir mil jön tryg ga re och bar nen kan få bli fri a re ti di ga re. Att
sat sa på ett bil ligt trans port me del är ock så po si tivt för jäm lik he ten i sam häl let.
Om sam hälls byg get kan bli tätt utan att bli do mi ne rat av bil ar ökar bar nens fri het.

En vik tig fak tor för barns rör lig het är de bar ri ä rer som ska pas av stör re vä gar
och tra fik le der. Finns det inte till räck ligt med tryg ga över far ter ökar bar nens ris -
ker i tra fi ken. En kol lek tiv tra fik med god till gänlg het är vik ti ga re för barn än för
många vuxna.

En grön när mi ljö är väl digt vik tig för bar nen. Ofta är ”glöm da” grö ny tor mer
spän na de än stä da de park mi ljö er och där för vik ti ga att spa ra. Även ytor för spon -
ta ni drott är bra att ha även om den or ga ni se ra de idrot ten i myck et har ta git över.

För att kla ra för änd ring ar i fa mi lje si tu a tio nen, skiljs mäs sor, nya fa mi lje kon stel -
la tio ner, ökad fa mi ljes tor lek så är det vik tigt med ett varierat bos tads ut bud i var je 
om rå de. Både ur stor leks hän se en de, pris och upp lå tel se form.

7.16 Jäm ställd het
Egent li gen ska ett sam häl le fun ge ra lika bra för en under be tald en sam stå en de
man lig under skö ter ska som för en kvinn lig. Men ty värr finns det fler kvin nor i den 
si tu a tio nen. En sam hälls struk tur med kor ta av stånd el ler god kol lek tiv tra fik gyn -
nar inte bara under pri vi li ge ra de grup per utan är ock så bra för sam häl lets re ci li ens. 
Kla rar man var da gen utan bil till gång spa rar sam häl let myck et re sur ser och kan
pla ne ras ef fek ti va re. När mi ljön kan gö ras tryg ga re och med fär re häl so ris ker. Det
liv som många kvin nor le ver är ett liv som många fler bor de leva.
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8 Om rå des vi sa kon se kven ser
Skog storp och Sme dje holm 

Om rå de na Hol ma rör och Strand ha ga pla ne ras att byg gas på jord bruks mark.

Na tur

Inom FÖP-om rå det, men mar ke rat som grö nom rå de lig ger ”Skog storps  strand -
område” som om fat tas av strand skydd och dess utom är Riks in tres se för na tur vår -
den NN11 Träslövslä ge – Age rör, Klass 2 Be ta de stran däng ar svår till gäng ligt, rikt
få gel liv, strand part för all män he ten vid Olofs bo. Klap per sten, Röd be na, strand -
ska ta stör re strand pi pa re.

Det lil la för tät nings om rå det Olofs torp i nord väst be rör kul tur mi ljö er.

Fö resla gen be byg gel se eutveck ling av Skog storp åt syd väst (Hol ma rör och
Strand ha ga) be döms kom ma att öka be sök stryck et i rik sin tres se om rå det, vil ket
dock del vis kan sä gas vara en av sikt med skyd det och be döms kun na be mö tas
med ka na li se rings åt gär der och till trä des för bud under fågelhäckningsperiod. 

Hol ma rör och Strand ha ga. OK in klu si ve grön stråk till kusten

Kro ka & Nor ra Kro ka. När lig gan de våt mark åt nord väst har låga na tur vär den
me dan Fal ken bergs mos se åt nor dost har stor ut veck lings po ten ti al. Ut veck ling en
av mos sen har dock fram för allt rek re a tion svär den som mål och bör där för inte
sik ta till att ska pa na tur vär den som står i konflikt med en ökad besöksfrekvens. 

Kul tur

Olofs bäck – ing en an mär kning, ut veck ling en bör få låga kon se kven ser på kul tur -
mi ljöns vär den.

Hol ma rör – ett re la tivt strand nä ra om rå de med en ål der dom lig lands kaps bild
som bör skyd das och be byg gas med var sam in rikt ning då det gäl ler ska la och ma -
te ri al val. Om hög ex ploa te ring görs in ne bär det stor ska da på det befintliga
kulturlandskapet.

Strand ha ga – även här finns en ål der dom lig lands kaps bild väl värd att skyd das
och be byg gas var samt, fram fö rallt med tan ke på ska la och ma te ri al val. Om hög
ex ploa te ring görs in ne bär det stor ska da på det be fint li ga kulturlandskapet.

Kro ka – ing en an mär kning, ut veck ling en bör få låga kon se kven ser på kul tur mi l -
jöns värden. 

Staf singe

Om rå de na Björn hult, Staf singe präst gård, en del av Gus tavs berg och Tånga pla -
ne ras att byg gas på jord bruks mark. Staf singe präst gård be står av struk tur rik jord -
bruks mark med ett an tal åker hol mar.

Na tur

Kring Staf singe finns ett an tal gam la går dar med höga na tur vär den kopp la de till
ängs- och hag mar ker och vär de ful la träd i den his to ris ka mil jön. Inom det  före -
slagna be byg gel se om rå det Gus tavs berg lig ger Björn hult, Staf singe kyr ko gård,
med två när lig gan de forn min ne som rå den och en öde kyr ko gård norr om Krä ma -
re gård. Even tu ell be byg gel se kring des sa mås te, vil ket ock så på pe kas – de talj pla -
ne ras med stor om sorg och hän syn till de hävd be ro en de na tur- och kul tur mi ljö -
vär de na och hur des sa ska kun na ut veck las vidare. 
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Kul tur

Björn hult – ett käns ligt lå gin ten sivt jord bruk slands kap med in slag av ål der dom -
ligt kul tur lands kap väl värt att ut veck la med var sam het. Kul tur lands ka pet bör be -
hand las var samt för att inte åsam ka stör re ska dor på det be fint li ga kul tur lands ka -
pet.

Staf singe präst gård – väl digt vack ert jord bruk slands kap med ka rak tär av ett ål -
der dom ligt kul tur lands kap som bör be byg gas med stor var sam het om inte sto ra
vär den ska försvinna.

Gus tavs berg – en kul tur mi ljö med va ri e ra de par ti er där kul tur lands ka pet bör
vär de ras med viss försiktighet. 

Ham nom rå det 

Na tur

Gro va gam la ädel löv träd finns idag i stor ut sträck ning i våra tä tor ter, då näs tan all -
tid in köpta från plant sko lor med mer el ler min dre ex o tiskt ur sprung, Det vik ti ga
un dan ta get är åar nas strän der där de har spon ta na före komst er och är av lo kalt ur -
sprung. I stä der na finns dock ofta kon flik ter och pro blem med gro va gam la träd,
var för stra te gi er och sköt sel pla ner för åb rin kar nas träd bör tas fram.

Om rå det be rör Riks in tres set Ätra da len-Hög vad sån. Inte bara ån utan även
Ätrans dal gång har sto ra bio lo gis ka och ge o ve ten ska pli ga vär den. I ån finns goda
rep ro duk tions bott nar för lax och öring och en vär de full bot ten fau na. Om rå det
har även stor be ty del se för fri lufts li vet och inte minst lax fis ket lock ar många
män ni skor till ån. Till de vär de ful las te de lom rå de na i dal gång en ut över själ va ån
räk nas det cen tralt i Fal ken berg be läg na Källs torps våt mar ker, som ock så är Na tu -
ra 2000-om rå de en ligt EU´s få gel di rek tiv, med röd gla da, brun kärr hök och törn -
ska ta som särskilt utpekade arter, vars bevarandestatus inte får försämras. 

Det är av all ra stör sta vikt att Ätrans och Hög vad såns na tur li ga lax stam be va ras
och att rep ro duk tions bott nar na skyd das mot ne ga tiv på ver kan. Det fö rut sät ter
att på gå en de för sur ning motver kas ge nom fort satt kalkning av Högvadsån.

Kul tur

� Om vand lings om rå de till samman häng an de bos tads be byg gel se

Valsk var nen – myck et vik tigt att för hål la sig till om rå dets in du stri el la kul tur his to -
ris ka ka rak tär och vär na så myck et som möj ligt av den in du stri el la be rät tel -
sen och för slags vis för hål la sig till den ge nom sär skilt väl var samt an pas sad
ar ki tek tur.

� Om vand lings om rå de till mång funk tio nell be byg gel se

Gju te ri et – här finns någ ra ut pe ka de in du stri byg gna der med i be byg gel se re gi stret 
(RAÄ). Vik tigt att be hål la om rå dets in du stri el la ka rak tär och helst återb ru -
ka de lar av be byg gel sen till bo stä der, verk sam hets lo ka ler och lik nan de.

Vä stra gär det 

Na tur

B rist på till gång av kva li ta ti va grö nom rå den.

Gro va gam la ädel löv träd finns idag i stor ut sträck ning i våra tä tor ter, då näs tan
all tid in köpta från plant sko lor med mer el ler min dre ex o tiskt ur sprung, Det vik ti -
ga un dan ta get är åar nas strän der där de har spon ta na före komst er och är av lo kalt
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ur sprung. I stä der na finns dock ofta kon flik ter och pro blem med gro va gam la
träd, var för stra te gi er och sköt sel pla ner för åb rin kar nas träd bör tas fram.

Kul tur

Om vand lings om rå de till samman häng an de bos tads be byg gel se

Bang årds om rå det – här bör fin nas ett starkt för håll nings sätt till be rät tel sen om
sta tion som rå det och att utgå från att den be rät tel sen tas till va ra i ut byg gna -
den av om rå det. Sta tions byg gna den och lok stal lar na till sam mans med and ra
te gel byg gna der från sta tion spe rio den bör ges ett av läs bart samman hang.
Bygg na der för oli ka verk sam he ter bör in ven te ras nog grant för att ges en möj -
lig het att återb ru kas som bo stä der el ler nya verk sam he ter som fung e rar till -
sam mans med bo stä der.

Cen trum 

Na tur

B rist på till gång av kva li ta ti va grö nom rå den.

Gro va gam la ädel löv träd finns idag i stor ut sträck ning i våra tä tor ter, då näs tan
all tid in köpta från plant sko lor med mer el ler min dre ex o tiskt ur sprung, Det vik ti -
ga un dan ta get är åar nas strän der där de har spon ta na före komst er och är av lo kalt
ur sprung. I stä der na finns dock ofta kon flik ter och pro blem med gro va gam la
träd, var för stra te gi er och sköt sel pla ner för åb rin kar nas träd bör tas fram.

Kul tur

Här ut går vi från att var sam het och hän syn tas till alla kul tur mi ljö er och att de his -
to ris ka spå ren ak tas noga. Lik som att riks in tres set för kul tur mi ljö vår den inte för -
van skas.

Ar vid storp 

Na tur

B rist på till gång av kva li ta ti va grö nom rå den.

Kul tur

Ing en an mär kning. Låg för tät ning och re spekt för kul tur his to ris ka miljöer.

Tånga 

Kul tur

Tånga park stad – vik tigt att för hål la sig till ska lan i om rå det. Vik tigt ock så att be -
hål la ett grönt öp pet stråk i om rå det för alla fal ken ber ga re att röra sig i.

Wes sels – ing en an mär kning – om rå det fö re fal ler tåla en för änd ring och ut veck -
ling utan att kul tur mi ljö kva li te ter tar ska da, dock ska ska lan be ak tas för att inte
ut gö ra ett onö digt ut rops teck en i sin om giv ning nära de cen tra la delarna av
Falkenberg. 

Stå la gård 

Om rå det Stå la gård, Krä ma re gård och Lin de lycke pla ne ras att byg gas på jord -
bruks mark. Stå la gård be står av struk tur rik jord bruks mark.

Na tur

Lik som för Staf sing e om rå det finns här gam la kul tur byg der och höga na tur vär den
kopp la de till ängs- och hag mar ker och vär de ful la träd. Even tu ell be byg gel se kring 
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des sa mås te, vil ket ock så på pe kas – de talj pla ne ras med stor om sorg och hän syn
till de hävd be ro en de na tur- och kul tur mi ljö vär de na och hur des sa ska kun na ut -
veck las vid a re i land ska pet. 

Kul tur

Stå la gård – här ut trycks tyd ligt att hän syn ska tas till så väl kul tur his to ris ka vär den 
som na tur vär den och lands kaps bild. Även bra att för sö ka ut veck la samman häng -
an de grön struk tur.

To re bo, Tors holm, Hässlås och Häl le rup

Om rå de na Vä stra Tors holm, Bor gas gård och Hol ma gård pla ne ras att byg gas på
jord bruks mark.

Na tur

Bra att be va ra och spa ra så myck et jord bruks mark som möj ligt.

Vin berg, Vin bergs hed och Vi nåns dal gång

Om rå de na Slät te berg och Kna va går den pla ne ras att byg gas på struk tur rik jord -
bruks mark. Slät te berg och Hol ma går den be fin ner sig dess utom i di rekt an slut -
ning till vat ten skydd som rå det Jon storp.

Na tur

Vi nåns dal gång har getts klass 2 i Fal ken bergs na tur vårds prog ram. Del av dal gång -
en är kom mu nalt  na tur re ser vat, be slu tat av Fal ken bergs kom mun 2003.  Vin ån
sträck er sig ge nom riks in tres set för kul tur mi ljö vård KN 20 Vin bergs kyrk by.
Höga na tur vär den är kopp la de till om rå dets ra vin lövsko gar och strand bår der.

Det är vik tigt att be va ra strand bår der och be tes mar ker kring ån. All be byg gel se 
bör hål las på av stånd från ån med hän syn till skre dris ker, så att inte ökad in sta bi li -
tet nära hus tving ar fram sta bi li se rings åt gär der i ån. Vär na be tes mark och vär de -
ful la träd i Vin bergs kyrk by. Som FÖ Pen be skri ver mås te hän syn tas till den kul -
tur his to ris ka land skaps bil den när be byg gel sen ut for mas. Det ta gör att en even tu -
ell ex ploa te ring mås te fö re gås av en ut red nings skiss. Våt mar ken Kuttemans håla
restaureras. Se i övrigt Stålagård Lun den.

Kul tur

Kna va går den – här får man tän ka på ska lan på even tu ell till kom man de be byg gel -
se. Vik tigt ock så att ta stor hän syn till kul tur lands ka pet när det ska ut re das om
jord bruks mark ska bebyggas.

Vä stra Tröinge, Tröing e berg och Tröing e dal

Om rå de na Ki la vä gen, Tröinge, Skär sli dar na, Tröing e dal, vä stra Tröing e dal pla ne -
ras att byg gas på jord bruks mark. 

Kul tur

Tröinge – bra att be va ra och spa ra så myck et jord bruks mark som möj ligt.

 Skär sli dar na – bra att be va ra och spa ra så myck et jord bruks mark som möj ligt.

Tröing e dal – bra att be va ra och spa ra så myck et jord bruks mark som möj ligt.
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Öst ra gär det och Fa jans 

Na tur

Ätrans_strand kan gö ras till gäng lig och ån mer syn lig, men med för sik tig het och
hän syn till den na tur li ga löv bår dens sto ra vär den och att spon ta na strand pro ces -
ser gör att sti gar etc. med ti den kom mer att rasa. 

Det ta om rå de kom mer inte att för tä tas i nå gon stör re ut sträck ning vil ket har
inte så stor på ver kan på kul tur mi ljön.

Her ting, Slät ten, Hjorts berg och Skrea strand 

Om rå det Han sa gårds vä gen är ett min dre om rå de som pla ne ras att byg gas på jord -
bruks mark.

Na tur

Skrea strand i Nv-pla nen Klass 3,  In går i Riks nv; NN15 Ring näs–Bo berg sud de +
Riks Fril FN10 Skre a strand-Ty lö sand, sand mål la, källg räs, ti di ga re fält pi plär ka.

Om rå det har en ge men sam na tur vårds in tres sant san dig grön struk tur med
skogskor ri do ren Her ting–Hjorts berg–Slät ten–Kvick sand bäck en–Rid hu sen–Ås -
torp–Skrea strand. Den na struk tur har ett högt be va ran de vär de som bör
framhållas i FÖP-en.

Kul tur

I om rå det på går re dan pla ne ar be te med för tät ning. Här fö re fal ler plan ar be tet
vara in rik tat på att vär na kul tur mi ljön och dess his to ria.

Skrea och Ågård

Om rå de na Sö dra Lyck an och Lyck an är min dre om rå den som pla ne ras att byg gas
på jord bruks mark. Om rå de na Präs ta li den och Lun naslätt-Skrea mo tell pla ne ras
att byg gas på skogs mark.

Na tur

Ätrans dal gång, klass 1; Riks NN12, Fril FN9, KN 19, N2000, lax,  Källs torps våt -
mar ker. Lax en har över levt tack vare kal kning, Se ovan un der Her ting etc.

Om rå det in ne fat tar Skre a strand som har klass 3 i na tur vårds pro gram met och
är ett om väx lan de kus tavs nitt sö der om Fal ken bergs stad. Om rå det ut görs av
lång grun da sand strän der med dy ner och par ti er med klipp strän der. På strän der na 
finns im po ne ran de ban kar av snäck- och mus sel skal. Skrea Strand har  sand an -
knutna na tur vär den, vars sta tus bör fö ljas upp för att kun na avvägas mot de
likaledes höga friluftsvärdena.

Kul tur

Präs ta li den – ett li tet ut byg gnad som rå de med för tät ning. Här finns jord bruks -
mark som ska be byg gas, i den min dre ska lan. 

Lun naslätt – Skrea mo tell – lämp ligt ut byg gnad som rå de för bo stä der då över -
giv na Skrea mo tell inte läng re fyl ler nå gon funk tion. Mo tel let var ett av de för sta
mo tel len med ame ri kan ska fö re bil der som öpp na des i Sve ri ge på 1950-ta let. Vik -
tig his to ria att förmedla i utbyggnaden av området.

Skrea kyrk by – pla ner på sko la och livs me del bu tik bör för hål la sig till  kultur -
mil jön på ett an pas sat sätt.

Kul la gård – bo stä der nära Skrea kyrk by. Här gäl ler frå gor om ska la för att kul -
tur mi ljöns kul tur lands kap ska be va ra sina kvaliteter.
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Han sa gårds vä gen – bos tads om rå de med blan da de stor le kar och upp lå tel se for -
mer. Ser inga kul tur his to ris ka hinder.

Sö dra Lyck an – pla ne rad skol tomt, ser inga kul tur his to ris ka hinder.

Lyck an – ett om rå de som bor de kun na ex ploa te ras utan kul tur his to ris ka hin -
der så länge ska lan beaktas.

� Om vand lings om rå de till samman häng an de bos tads be byg gel se

Te gel bruk som rå det – här lig ger verk sam he ter idag i be fint lig be byg gel se av myck -
et stor ska la ho ri son tellt. Vä sent ligt att fin na om rå dets ka rak tä ris tis ka ele -
ment och be va ra struk tu rer som har his to ris ka kopp ling ar till Fal ken bergs
ut veck ling.

Rings e gård

Om rå de na Ås torp och Lil la Han sa gård pla ne ras att byg gas på jord bruks mark.

Na tur 

I Rings e gård-om rå det fort sät ter de vär de ful la sand mar ker na och här finns fle ra
sand dy nom rå den och san di ga he dar, båda vär de ful la mil jö er som inte bör ex ploa -
te ras utan fö re gå en de na tur vär de sin ven te ring.

Kul tur

Ås torp – bör kun na tåla en li ten fö resla gen ut byg gnad men är ett myck et käns ligt
om rå de för kul tur- och na tur mi ljön.

Lil la Han sa gård – ser inga hin der för fö resla gen till kom man de be byg gel se i om -
rå det så länge ska lan behålls.
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9 Del ak tig het och inflytande
In sat ser för att ge nom föra sam råd i stör re ska la har inte gått att ge nom föra på
grund av pan de min.

En ti dig di a log genom för des in ternt och un der för sta halv an av 2019 skick a des
in for ma tion ut inom om rå det för Fal ken bergs stad till samt li ga id rotts före ning ar,
sam fäl lig hets fö re ning ar, hem bygds fö re ning ar, tros sam fund, LRF, Na tur skydds -
före ning en, Röda Kor set, Räd da bar nen, In ner stads fö re ning en och nä rings li vet
Fal ken berg. I in for ma tio nen stod dels vad en FÖP är för nå got men även att vi gär -
na vil le ha kon takt och träf fas per son li gen. Ef ter det genom för des ett an tal träffar 
med frågor och diskussioner med de som anmält sig intresserade.

För att fånga upp de ung as per spek tiv hölls un der vår en 2019 träf far med
UngFbg och även med en gym na si e klass där ett an tal frå gor ställ des via Men ti me -
ter. Re sul ta tet dis ku te ra des sedan i hela gruppen.

Kom mu nen ska hål la tre di gi ta la sam råds mö ten samt träf fa minst en års kurs 8:
men kan ske även en 7:a.
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10 Upp följ ning
En mi ljö kon se kvens be skriv ning ska en ligt Mi ljö bal ken in ne hål la en upp följ ning
av pla nens be ty dan de mi ljö kon se kven ser. Det är då prak tiskt att an vän da nå gon
av de upp följ ning ar som görs inom de  mi ljöp rog ram kom mu nen upp rät tat. De
va ri ab ler som läm pli gast mäts är så da na som be rör de be ty dan de po si ti va och ne -
ga ti va ef fek ter na som be ly ses i ka pi tel 6. 

Re sul ta tet från des sa mät ning ar re do vi sas i den år li ga mi ljö re do vis ning en.

Dag vat ten
Ut veck li gen av dag vat ten han te ring en kan fö ljas upp ge nom att mäta an de len pla -
nom rå de sy ta som har lo kal re ning och för dröj ning av dag vat ten. Dag vat ten han te -
ring ens kva li tet för den bio lo gis ka mång fal den bör ock så ut vär de ras.

Tä torts nä ra na tur
Upp följ ning bör kopp las till den grön struk tur plan som ska tas fram av kom mu -
nen. In tres san ta frå gor att fö lja upp: Min skar el ler ökar ytor na för tä torts nä ra na -
tur? Hur ser till gång en ut till grö ny tor inom 300 m från bo stad.

Jord bruks mark
Hur stor mängd bruk nings bar jord bruks mark som tas i an språk inom FÖP-om rå -
det mäts år li gen.

Tra fik och bul ler
An ta let (an del) kol lek tiv pend la re kan tas fram av Hal lands tra fi ken.

Läng den på de di ce ra de cy kel stråk mäts.

Tra fik på cy kel stråk och bil vä gar mäts på tra di tio nellt sätt av Tra fi kverk och
kom mu nen. Mät ning ar na bör gö ras på sam ma år stid/er var je gång.

Bul ler mät ning bör gö ras vid stör re tra fik stråk nära be byg gel se. Be räk nings mo -
del ler för bul ler har svårt att ta hän syn till fö rän drat tra fi kant be te en de (främst
has tig het) och för änd ring i bil par ken (an del el for don).

Bos tads sam man sätt ning
För att visa på ut veck ling en av bos tads sam man sätt ning en bör man ge nom att utgå 
från den om rå de sin del ning som görs i FÖ Pen.:

� Mäta an del hy res rät ter, bos tads rät ter och ägan de rät ter. 

� Mäta för del ning av in komst, ut bild ning och här komst.
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