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Samman fatt ning

Nol lal ter na tiv för den na MKB

Nol lal ter na ti vet in ne bär att ing en ny de talj plan an tas, vil ket med för att nu va ran -
de de talj pla ner – laga kraft vun na 1993, 1999 och 2009 fort sät ter gäl la. I den sö -
dra de len, vil ken be rörs av U38, er sätts yta för cen trum och han del. I mit ten de -
len, vil ken be rörs av U33, finns idag i huvud sak ytor för bo stä der och en min dre
del av satt för cen trum funk tion. Dess utom har Pers gårds vä gen en nå got an nor lun -
da sträck ning.

Tra fik, bul ler, ris ker och luftföroreningar

Tra fik- och bul ler ni vå er fö rän dras inte näm värt. Sä ker het för gång tra fik kan för -
bät tras. Luft fö ro re nings hal ter på ver kas mar gi nellt.

Na tur mi ljö

De vik ti gas te objek ten som bör skyd das är tre äld re träd som är nära att bli jät te -
träd och som kan vara vik ti ga för de röd lis ta de ar ter som finns i när mi ljön. Den
svar ta röds tjär ten häck ar tro li gen i när he ten. 

Rek re a tion och kulturmiljö

Ing en på ver kan på rek re a tions möj lig he ter na ses me dan pla nens genomförande
med för riv ning av ett kul tu rin tres sant hus.

Mark

Risk för fö ro re ning ar finns i nor dost.

Vat ten

Re nings åt gär der, som fö reslås i dag vat te nu tred ning en, är nöd vän di ga för att inte
mäng den fö ro re ning ar som till förs Hög vad sån ska öka då dag vat ten vo ly men ökar.

Gräv ar be ten får inte för ändra de skydd svär da trä dens vat ten för sörj ning. 

Be gräns ning i tid för bygg ar be ten

Grum lan de ar be ten bör inte ske från ok to ber till maj för lax ens skull. Då vat ten -
drag stem pe ra tu ren över sti ger 15 gra der, bör grum lan de ar be ten inte ske för havs -
ne jo nö go nens skull, från mit ten av maj till och med mit ten av juni. Hän syn till ev.
häck an de svart röds tjärt bör ock så tas.

Mi ljö kva li tets mål

För mi ljö må len 1, 4, 8 och 15 är re le van sen mått lig. Pla nen be döms inte för svå ra
upp nå en det av må len.

På ver kan på Na tu ra 2000

De till fäl len då dag vatt net kan på ver ka Hög vad sån men ligt är vid häf ti ga regn ef -
ter en torr pe riod. Då kan dag vat ten med hög re fö ro re nings halt spo las ut i en re ci -
pi ent med låga flö den och hög re käns lig het på grund av hög re vat ten tem pe ra tur. 

Ut släp pen till ån ba se rat på års me del vär de för vär ras inte en ligt  dagvatten -
utredningen. Re nings åt gär de na för dag vatt net kan inte sä ker stäl las en ligt pla nen
då de inte lig ger på all män mark.
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1 In led ning 
Ut veck lings om rå det lig ger väs ter om Ul la reds kyr ka och norr om Hög vad sån.

Pla nen ska er sät ta en be fint lig plan.

De talj pla nen syf tar till att ska pa möj lig het att byg ga mo tel läng or för gäs ter till
Ul la reds handelsområde.

Se dan den gam la de talj pla nens fast stäl lel se har ett Na tu ra 2000-om rå den till -
kom mit i om rå det. Det är Hög vad sån som ska skyd das med sitt lax- och örings -
bes tånd och flod pärl musslor. Ned ströms Hög vad sån lig ger ock så Ätrans Na tu ra
2000-om rå de. 
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Fi gur 1.1. Pla nom rå dets be lä gen het ös ter om Ul la reds kyr ka. Pla nom rå det i grått.



2 Upp dra get
Upp dra get har in ne bu rit att upp rät ta en mi ljö kon se kvens be skriv ning till de talj -
plan  i Ul la red 2:2, Fal ken bergs kom mun. Sam ti digt be hö ver na tur vär de na i Na -
tu ra 2000-om rå det Högvadsån säk ras. Be stäl la re av upp dra get har va rit Fal ken -
bergs kom mun. 

De talj pla nen in ne bär att de lar av tre äld re pla ner ersätts. 

Pla nen kom mer att be rö ra ett Na tu ra 2000-om rå de vil ket med för att en mi ljö -
kon se kvens be skriv ning där för skall gö ras. Det Na tu ra 2000-om rå de som be rörs
är Hög vad sån vars syf te bl.a. är att skyd da lax, öring, flod pärl mussla och ut ter.
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Fi gur 2.1. Ett av de tre vär de ful la trä den, en ek, med kyr kan i bak grun den.



3 Plan för sla get 
Plan för sla get in ne bär i korthet att

� Be fint lig be byg gel se er sätts med fem stör re bo en de läng or för gäs ter.

� Pers gårds vä gen ge nom om rå det får en jus te rad sträck ning.

� En ök ning av an de len hård gjord yta sker vil ket fö ran le der för bätt rad dag vat -
ten han te ring.

� Tre vär de ful la träd av ses spa ras.
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Fi gur 3.1. Ur il lust ra tio nen till de talj pla nen.



4 Bak grund

4.1 Över sikt li ga pla ner 
För om rå det gäl ler förd ju pad över siktsplan för Ul la red från 2005. 

4.2 De talj pla ner
Inom pla nom rå det gäl ler för när va ran de fö ljan de de talj pla ner; U30 från 1993,
U33 från 1999 och U38 som vann laga kraft 2009.

4.3 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.

8

Fi gur 4.1. De lar av tre nu gäl lan de de talj pla ner be rör pla nom rå det. Il lust ra tion ur
planbeskrivningen



4.4 Be va ran de plan för Hög vad sån
Ur Be va ran de plan för Na tu ra 2000-om rå det SE0510115 Hög vad sån. Läns sty rel -
sen i Hal lands län 2018-08-27 kan fö ljan de ci te ras:

"Be va ran de syf te

För Na tu ra 2000-om rå det Hög vad sån är syf tet att be va ra el ler åter stäl la ett gynn -
samt till stånd för na tur ty pen min dre vat ten drag och för flod pärl mussla, lax och
ut ter. Det öve rord na de be va ran de syf tet för Na tu ra 2000-nätver ket är att bi dra
till be va ran det av bio lo gisk mång fald ge nom att bi be hål la el ler åter ska pa gynn sam 
be va ran des ta tus för de na tur ty per och ar ter som om fat tas av EU:s få gel di rek tiv
el ler art- och ha bi tat di rek tiv.

Prio ri te ra de be va ran de vär den: flod pärl mussla, lax, ut ter, ar trik och ovan lig
bot ten fau na, for sar och fall, ström sträck or med bot ten av sten och grus,
lövskogskläd da strän der, god vat ten kva li tet och kon nek ti vi tet, naturlig vat ten re -
gim.

Prio ri te ra de åt gär der: fort sät ta kal ka och even tu ellt ny kal ka, ska pa och be va ra
lövskogskläd da kant zo ner samt skydds zo ner mot åker mark, hin dra igenslam ning
av bott nar vid t.ex. dik ning, öka kon nek ti vi te ten mel lan oli ka bestånd av flod pärl -
mussla."

Den art som främst kan på ver kas av verk sam het inom det ta pla nom rå de är
flod pärl musslan. För den finns fö ljan de be va ran de mål:

"Be va ran de mål

Må let är att det finns ett livskraf tigt be stånd av flod pärl mussla i Na tu ra
2000-om rå det Hög vad sån. Be stån det har fun ge ran de re pro duk tion vil ket vi sar
sig i att det finns små musslor. Vat ten kva li te ten är god med låg nä rings halt, låg fö -
re komst av par tik lar och ing en för sur nings på ver kan. Det finns grus- el ler sand -
bott nar med god genom ström ning av syr gas rikt vat ten. Tät he ten av lax- och/el ler 
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Fi gur 4.2. Hög vat ten i Hög vad sån. Dag vat ten från pla nom rå det når ån fram för Ge kås.



öring ung ar är god, lik som tät he ten av adul ta musslor. För vat ten dra get främ man -
de ar ter fö re kom mer inte."

Som möj lig ne ga tiv på ver kan nämns:

"På ver kan på vat ten fö ring

Vat te nut tag, in vall ning, ka na li se ring, förd jup ning av få ran och inte minst reg le -
ring av vat ten fö ring en kan på ver ka vat ten dra get ne ga tivt. Vid lågt vat ten flö de
kan be vatt nings ut tag och noll tapp ning för säm ra över lev na den hos lax och flod -
pärl mussla på grund av för höjd vat ten tem pe ra tur samt en min skad are al upp -
växt mi ljö. Reg le ring le der till för säm rad över lev nad hos lax, flod pärl mussla,
havs ne jo nö ga, bot ten fau na m.fl. Kort tids reg le ring är sär skilt all var lig då flod pärl -
mussla, lax ung ar, lar ver av ne jo nö gon och and ra or ga nis mer inte all tid för mår fö l -
ja vat ten stånds fö rän dring ar na och inte tål att torr läg gas.

Alla for mer av mar kav vatt ning som t.ex. dik ning, skydds dik ning, di kes rens -
ning kan på ver ka vat ten fö ring en med öka de flö des top par och risk för läg re flö den 
un der torr pe rio der. Det gäl ler åt gär der i hela avrinningsområdet.

Ut släpp från punkt käl lor

Ut släpp från punkt käl lor som en skil da av lopp, drä ne rings rör, fö ro re na de om rå -
den, re nings verk, golf ba nor m.m. kan in ne hål la me tal ler, lä ke me dels res ter, be -
kämp nings me del el ler and ra fö ro re ning ar i mil jön som kan ge ska dor på vat ten le -
van de or ga nis mer. Ex em pel på ska dor är miss bild ning ar, på ver kan på nerv s ys te -
met eller störd rep ro duk tions för må ga."
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5 MKB-av gräns ning ar       

5.1 Ge og ra fisk av gräns ning       
Miljökonsekvensbeskrivningen be rör pla nom rå det en ligt fi gur 3.1. och den på -
ver kan på artskydd som genom fö ran det av pla nen kan medföra. MKB´n tar hän -
syn till even tu ell på ver kan på Na tu ra 2000-om rå det Högvadsån.

5.2 Ni våav gräns ning       
Mi ljö kon se kvens be skriv ning en gäl ler en de talj plan. Detta in ne bär att de fles ta av
de stra te gis ka pla ne rings frå gor är lös ta i ti di ga re pla ne rings ske den, i det här fal let
inom den förd ju pa de över siktspla ne n för Ullared. Den na MKB för de talj plan be -
hand lar mer de tal je rade frå gor som på ver kan på Na tu ra 2000-området.

6 Alter na tiv       

6.2 Nol lal ter na tiv
Nol lal ter na ti vet in ne bär att ing en ny de talj plan an tas, vil ket med för att nu va ran -
de de talj pla ner – laga kraft vun na 1993, 1999 och 2009 – fort sät ter att gäl la. I den
sö dra de len, vil ken be rörs av U38, er sätts yta för cen trum och han del. I mit ten de -
len, vil ken be rörs av U33, finns idag i huvud sak ytor för bo stä der och en min dre
del av satt för cen trum funk tion. Dess utom har Pers gårds vä gen en nå got an nor lun -
da sträck ning. 

6.3 Huvud al ter na tiv
Den na plan – med syf tet att möj lig gö ra be byg gel se av ca 60 lä gen he ter för mo tell -
verk sam het. De talj pla nen syf tar även till att för bätt ra tra fik för hål lan de na inom
pla nom rå det. Se fi gur 3.1. 

6.4 Öv ri ga al ter na tiv

6.4.1 Al ter na ti va ut sträck ning ar

Det finns på plat sen inga möj lig he ter till ut sträck ning åt an nat håll.

6.4.2 Al ter na ti va pla ce ring ar

Verk sam he ten som ska be dri vas på den na fö reslag na yta är starkt kopp lad till den
nu va ran de verk sam he ten på Gekås och en al ter na tiv pla ce ring skul le med fö ra
ökad tra fik och kostnader.
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7       Tra fik       

7.1 Nu va ran de för hål lan den 
Den pla ne ra de in- och ut far ten är på en lo kal väg, Pers gårds vä gen. Pers gårds vä gen 
an sluter till den stat li ga vä gen Fal ken berg svä gen/väg 154. Norr om pla nom rå det
an sluter väg 154 till väg 153. 

I nu lä get be räk nas Pers gårds vä gen tra fi ke ras av ca 100 tra fi kan ter per dygn. En
tra fi ku tred ning har gjorts och för bät trings för slag finns i den na. 

7.2 Kon se kven ser av planförslaget
Tra fik rö rel ser na på ca 100 tra fi kan ter per dygn be döms inte fö rän dras nämn värt
med den nya mar kan vänd ning en, utan för vän tas vara den sam ma. I väs ter fö reslås
en bredd ning av vä gen till 5,5 m från 4,5. Re fu ger an läggs längs vä gen. I mit tom rå -
det an läggs en gång ba na på 2,0–2,2 m och re fu ger. I öst ra de len fö reslås an läg g -
ning av re fu ger, bl.a. för kund vagns par ke ring.

8 Bul ler 

8.1 Nu va ran de för hål lan den
Inom pla nområ det är bul ler stör ning ar na i dag låga.

8.2 Kon se kven ser av plan för slaget

8.2.1 Ef fek ter av bul ler

Efter som att tra fi kvo ly men inom pla nom rå det inte an ses fö rän dras och med stöd
i re sul ta tet från en ti di ga re ut förd bul le ru tred ning i när lig gan de plan ar be ten görs
be döm ning en att om rå det ej är ut satt för bul ler och att en dju pa re bul le ru tred -
ning där för inte är nöd vän dig.

8.2.3 Kon se kven ser

Ing en för änd ring gent emot gäl lan de pla ner.
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Fi gur 7.1. Pla nen har bara tra fik rö rel ser till par ke ring ar för de som ska bo i de nya hu sen.



9 Ris ker       

9.1 Nu va ran de för hål lan den

9.1.1 Biltrafik 

Bil tra fi ken inom om rå det är li ten men det upp står stund tals en kon flikt mel lan
gå en de från buss håll plat sen och be sö ka re till kyr ko går den. Det finns ing en tyd lig
åtskill nad av gång- och väg tra fik längs strå ket ner mot Ge kås. Genom fart stra fik
på Pers gårds vä gen är nu me ra hin drad av en bom på vä gen. Det går att köra vid a re
mot FA BOs bo stä der.

9.2 Kon se kven ser av planförslaget
Till skill nad mot det tra fik flö de som be räk nas ut i från den nu va ran de par ke rings -
si tu a tio nen be döms al string en på Pers gårds vä gen vara ofö rän drad på ca 100
(85–140) for dons rö rel ser per dygn. De 50 bil ar na som ut gör skill na den mel lan
max och min mots va rar yt ter li ga re ca en bil var 12:e mi nut i hög tra fik, en skillnad
som inte bedöms vara märkbar.

9.3 Ska de fö re byg gan de åt gär der
För slag på ska de fö re byg gan de åt gär der är att bred da Pers gårds vä gen, bredd ning -
en in ne fat tar både bredd ning av väg och an läg gan de av gång ba na. Det finns yt ter -
li ga re för slag på att an läg ga re fu ger, samt att gång ba nan fö reslås hö jas upp och
skil jas från körbanan med kantsten. 

10 Luft fö ro re ning ar/Mi ljö kva li tets nor mer 

10.1 Nu va ran de för hål lan den
Ing en yt ter li ga re ut red ning el ler in for ma tion har fun nits att till gå vad gäl ler luft -
fö ro re ning ar i området. Tro li gen är luft fö ro re ning ar na nå got läg re inom det ta om -
rå de än vid genom farts ga tor na och den sto ra par ke ring en i väs ter.

10.2 Kon se kven ser av plan för sla get
Då tra fik mäng den ej an ses fö rän dras bör även luft fö ro re ning ar lig ga på sam ma
nivå ef ter fö resla gen för änd ring av planområdet.

10.3 Ska de fö re byg gan de åt gär der
Luft fö ro re nings hal ter na kom mer mar gi nellt att på ver kas av des sa för änd ring ar.
De en skil da for do nens stan dard och fö rar nas be te en de kom mer att ha stör re be -
ty del se. Det ta på ver kas inte av pla nen.
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11 Na tur mi ljö

11.1 Nu va ran de för hål lan den 

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

Strax ut an för om rå det lig ger Na tu ra 2000-om rå det Hög vad sån. Strand skyd det
för Hög vad sån går in inom pla nom rå det. Den na del är i dag plan lagd och ex ploa -
te rad främst för kö ry tor för le ve rans till Ge kås.

Inom om rå det finns tre stör re träd; ek, blod bok och lönn. Des sa tre träd är på
god väg att kun na klas si fi ce ras som jät te träd, de har en di a me ter strax un der en
me ter. Trä den har en rik epi fyt flo ra och kan tän kas få sam ma vär de som trä den på
den när lig gan de kyr ko går den. Vid a re finns en halv stor lönn och någ ra yng re tal lar
vil ka inte har sam ma bio lo gis ka vär de.

11.1.2 Ti di ga re do ku men te ra de na tur vär den 

Na tu ra 2000-om rå det Högvadsån, med om rå des kod SE0510115, har som främ -
sta syf te att be va ra el ler åter stäl la ett gynn samt till stånd för na tur ty pen min dre
vat ten drag och för flod pärl mussla, lax och utter.

11.1.3 Skyd da de och skydd svär da ar ter 

En sök ning i Art da ta ban kens öpp na och skyd da de re gis ter i feb ru a ri 2019 ger i
kom bi na tion med no te ring ar från fält be sök an led ning till fö ljan de kom men ta rer:

Ett myck et stort an tal no te ring ar av fåg lar från om rå det vi sar dels att många
fåg lar pas se rar över Ul la red un der sträck ti der och dels att få gel skå da rak ti vi te ten
är hög. En dast en få gel fö re komst be döms ha re le vans för pla nom rå det, näm li gen
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Fi gur 11.1. De fyra stör re, vär de ful la trä den inom pla nom rå det. Den min sta lön nen spa ras
inte men de tre vik ti gas te får i pla nen visst skydd. Den grö na ytan vi sar kro nor nas ut bred ning.



den röd lis ta de svar ta röds tjär ten(NT) som häv da de re vir och tro li gen häck a de på
nå gon av bygg na der na 2018. En ex ploa te ring en ligt plan för sla get skul le san no likt
inte för stö ra ar tens ha bi tat, som ut görs av ru de rat mar ker med helst kort vux en el -
ler gles og räs ve ge ta tion inom hel he ten av han del som rå det. Artskydds fö rord ning -
en krä ver dock att ing en häck ning störs el ler spo li e ras, men efter som myck et stö -
ran de verk sam het finns i om rå det i öv rigt be döms stör ning en från ex ploatering en
av det ta pla nom rå de inte vara avgörande.

På kyr ko går den har no te rats en del na tur vårds in tres san ta mos sor, där ibland
den röd lis ta de ägg hät te mos san (EN) Ortho tri chum pa tens. De tre skydd svär da
trä den inom pla nom rå det har en lik nan de moss- och lav flo ra, med bland an nat
rikt med kudd- och hät te mos sor och kan myck et väl ock så hysa ägg hät te mos san.
Trä den får inte av ver kas el ler ska das. En rik tad in ven te ring ef ter ägg hät te mos san
skul le kun na visa att trä den hy ser el ler inte hy ser ar ten, men i båda fal len mås te
trä den be dömas som vik ti ga för ägg hät te mos sans fort bes tånd i om rå det.

11.1.4 Na tur vär des be döm ning 

Na tur vär de na inom pla nom rå det är i huvud sak kopp la de till de tre stör sta trä den. 
De är nära att bli jät te träd och har med sin ål der bör jat ut veck la ett stort vär de för
and ra ar ter av mos sor, la va r och in sek ter. 

11.2 Kon se kven ser av plan för sla get 

11.2.1 Ef fek ter av när het till bygg na der

Vid bygg na tion kan träd ska das ge nom skav men kan ske främst ge nom att för hål -
lan de na för röt ter na änd ras vid gräv ning och kör ning med tunga fordon. Ett för
kort av stånd till bygg na der gör att trä den ut sätts för fy sik på ver kan när kro nan
böjs i vin den. 

På ver kan på Hög vad sån från dag vatt net han te ras i kap 15 Vat ten frå gor.

11.3 Ska de fö re byg gan de åt gär der
Till räck ligt stort av stånd till om gi van de be byg gel se är önsk värd. Even tu el la jus -
ter ing ar av trä dens kro nor ska ut fö ras av en kun nig ar bo rist. Trä den ska skyd das
un der bygg fa sen. Trä dens rot sys tem, som kan app rox i me ras till sam ma storlek
som kro nan, ska skyd das un der bygg fa sen. 
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12     Kul tur mi ljö     

12.1     Nu va ran de för hål lan den 

12.1.1    Mark his to rik 

Om rå det har un der över skåd lig tid in gått i Ul la reds cen tra la re be byg gel se och lig -
ger nära kyrkan. 

12.1.2    Ti di ga re do ku men te ra de kul tur mi ljö vär den 

Ös ter om pla nom rå det, på and ra si dan väg 154 finns fynd plat ser för kvarts och
flin ta. Ett hus från sent 1849 finns om nämnt i be byg gel se re gi stret inom Klass C,
lo kalt intresse. Vär de rings kri te ri er na an ges som Byggnadshistoriskt vär de, Iden -
ti tets vär de, Mi ljös ka pan de vär de och Sam hälls his to riskt vär de

12.2 Kon se kven ser av plan för sla get 
Plan för sla get in ne bär att det är möj ligt att riva be fint li ga bygg na der inom pla n -
om rå det var av en bygg nad från 1800-tal är kul tur mi ljö klas sad, och er sät ta dem
med cir ka 60 lä gen he ter.

12.3  Ska de fö re byg gan de åt gär der
Att spa ra hu set med lo kalt kul tur vär de min skar de möj li ga bygg da lä gen he ter na
med 15%. Det med för inga and ra hin der för genom fö ran det. 
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Fi gur 12.1 I Rik san ti kva ri a tets Forn sök finns inga no te ring ar inom el ler nära planområdet.



13     Rek re a tion     

13.1     Nu va ran de för hål lan den 
Ge nom om rå det går ett gång stråk från Ul la reds cen tra la väg kors och buss håll -
plats mot en tén till Ge kås. Små res ter från den ti di ga re be byg gel sen kan ses på vä -
gen till Gekås. Na tu ra 2000-om rå det i Hög vad sån har ing en  rekrea tions koppling
till pla nom rå det. Någ ra sto ra träd ger en po si tiv upp le vel se av om rå det.

13.2      Kon se kven ser av plan för sla get 
Be byg gel sen längs gång vä gen blir mer en het lig mo dern. Det är dock osä kert om
kul tu rinsla gen har be ty del se i det ta stor ska li ga han del som rå de.

13.3 Ska de fö re byg gan de åt gär der
Inte nöd vän digt el ler möj ligt.
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Figur 13.1. Det nu va ran de strå ket ge nom om rå det kom mer att flyt tas mar gi nellt.



14 Mark frå gor

14.1     Nu va ran de för hål lan den 

14.1.1    Geo lo gi 

Pla nom rå det är ca 1 ha och re la tivt flackt och har en läg re del runt +64,1 i sö der.
De hög re ni vå er na är i nord väst 69,8 och i nor döst ca 7. Området slut tar sö de rut
ned mot Hög vad sån. Det är be byggd mark inom ti di ga re stads pla ne rat om rå de.
Den sö dra grän sen av pla nom rå det lig ger ca 65 meter ifrån Högvadsån.

Mark för hål lan den ut görs av isälv sma te ri al  av stör re djup (> 10 m) över lag rat
berg. Grund vat ten ni vån var vid mät till fäl let på +63 som mots va rar ca 2–3 me ter
un der mark i pla nom rå dets sö dra del. Grund vatt net ström mar i  rikt ning mot ån.

14.1.2    För o re nad mark

Vid mät ning ar på 11 plat ser inom pla nom rå det vi sa des att fö ro re nings hal ten var
låg. Ett av pro ven nord väst om den sto ra lin den vi sa de hal ter över til lämpade
riktvär den. Un der sök ning en är av över sikt lig ka rak tär och äldre mark fö ro re ning -
ar kan inte ut eslu tas inom pla nom rå det. Bland an nat mark fö ro re ning ar från en
ben sin sta tion, i an slut ning till om rå det, vil ken drivits från 50-ta let. Fö ro re ning ar -
na kan vara av ty pen me tal ler och PA Her från bil tra fik och olje res ter. Plat sen för
den ak tu el la ben sin sta tio nen är strax norr om Pers gårds vä gen, vid kors ning en
med Pers gårds vä gen/Fal ken berg svä gen

På ver kan på grund vat ten kva li te ten kan inte ut eslu tas (ÅF. 2019).

14.2     Kon se kven ser av plan för sla get

14.2.1    Geo lo gi 

Ing en märk bar kon se kvens ses.

14.2.2    För o re nad mark 

Den äld re ben sin sta tio nen lig ger hög re upp i om rå dets nor dö stra del. Jord lag ren
för vän tas vara  isälv sma te ri al av stör re djup. Höga vat ten stånd i Hög vad sån bör
inte på ver ka för hål lan den på fö ro re ning ar nas löslig het. Ett ökat om hän der ta gan -
de av dag vat ten från om rå det bör på sam ma vis knap past för ändra even tu el la
äldre föroreningars löslighet till grundvattnet.

14.3 Ska de fö re byg gan de åt gär der

14.3.1 Ge o logi

Grund läg gning be döms kun nas ut fö ras med plat ta di rekt på mark en ligt ge o tek -
nis ka utredningen.

För att mini me ra ris ken för grund vat tenp roble ma tik i sam band med  grund -
lägg ning bör mar ken för de pla ne ra de mo tell byg gna der na ej sän kas.

14.3.2 För o re nad mark

Yt ter li ga re un der sök ning ar be döms inte vara nöd vän di ga.
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15 Vat ten frå gor

15.1 Nu va ran de för hål lan den 
Pla nom rå det är be lä get inom 200 m ifrån Hög vad sån, som rin ner ut i Ätran. Mer -
par ten av om rå dets dag vat ten rin ner till gal lerb run nar i mar ken och leds där i från
via led ning ar ut mot Hög vad sån. Led ning ar na som av le der dag vat ten från pla n -
om rå det tar ock så emot dag vat ten ifrån ytor norr och ös ter om pla nom rå det.
Led nings nä tet för dag vat ten är under di men sio ne rat, vil ket in ne bär att led ning ar -
na går ful la vid rik lig ne der börd. När så sker kan, en ligt en över sväm nings u tred -
ning från 2018 (Swe co), en del av det res te ran de dag vatt net från cen tra la Ul la red 
komma att flöda över markytan genom planområdet och ut mot Högvadsån.

Pla nom rå det grän sar i ös ter till en skål for mad yta, som vid rik lig ne der börd kan 
över sväm mas med en halv me ter dag vat ten. In till lig ger en bygg nad för kyr kans
för sam ligs hem, som då kan på ver kas. Den har en ligt upp gift haft pro blem med
inträngande dagvatten.

Allt dag vat ten som rin ner av ifrån pla nom rå det leds allt så ut i Hög vad sån. En -
ligt det na tio nel la vat te nin for ma tions sys te met (VISS) har Hög vad sån god eko lo -
gisk sta tus men upp når inte god ke misk sta tus. Den ke mis ka sta tu sen är för säm -
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Fi gur 15.1. Blå lin jer vi sar rinn vä gar na som går ige nom pla nom rå det. Rinn vä gar nas bredd
är inte il lu stre rad, det vill säga de ras bredd kan va ri e ra. Av stån det från pla nom rå det till Hög -
vad sån är ca 65 m. Strax sö der om vän dplan vid Ge kås last kaj finns ett min dre ut flö de. I fi -
gu ren är även plat sen för den äld re ben sin sta tio nen med för mo da de mark fö ro re ning ar
över sikt ligt mar ke rad. I figuren är området med risk för översvämning markerad (a).



rad av fö ro re ning ar i form av kvick sil ver och po lyb ro me ra de di fe ny le trar
(PBDE). Att de fö ro re ning ar na översk ri der sat ta grän svär den gäller generellt för
allt ytligt vatten i landet.

Hög vad sån är som mest käns lig för fö ro re ning ar i dag vat ten vid kraf ti ga regn
som in träf far som mar tid, när flö det i ån är lågt.

15.1.1 Na tur vär den i Högvadsån

Ätran och Hög vad sån med de ras dal gång ar har sto ra ge o ve ten ska pli ga vär den, en
sär präg lad to pog ra fi, ett rikt djur- och växt liv med ett fler tal ho ta de el ler sår ba ra
bio to per och ar ter, samt ut gör väst kus tens främ sta rep ro duk tion som rå de för lax.
Hög vad sån har ut setts till Na tu ra 2000-om rå de från Ätran upp till Lia. 

15.1.2. Dag vat ten

Dag vat ten in om pla nom rå det av rin ner i huvud sak på mark. Om rå det genom -
ström mas av dag vat ten från ett 46 ha stort av rin nings om rå de. Det ta går i led ning -
ar ge nom om rå det så länge led ning ar nas ka pa ci tet räck er. En dag vat ten brunn
finns vid Pers gårds vä gen norr om blod bo ken. Vid höga flö den finns risk för för -
höj da hal ter av su spen de rat ma te ri al och nä rings äm nen.

15.1.3. Över sväm ning

Pla nom rå det lig ger som lägst 2,3 me ter hög re än ni vån där Hög vad sån bräd dar
över sin fåra. Ris ken att Hög vad sån ska sti ga så myck et att pla nom rå det över -
sväm mas be döms som li ten. Över sväm ning ar i ån drab bar främst mot sat ta si dan,
där strand kan ten är läg re och har större svämplan.

15.1.4. Grund vat ten

VISS vi sar även en grund vat ten fö re komst med 7 km² ut bred ning längs med ån.
Den om fat tas av krav en ligt drick svat ten fö re skrif ter na. Grund vatt net är ut satt
för mi ljö gif ter och ris ke rar att på ver kas be tyd ligt vid läck a ge i sam band med  tra -
fik olyckor men var en ligt se nas te be döm ning en i god ke misk sta tus.

Av stån det från mar ky ta till grund vat ten va ri e rar över tid. Vid en mät ning 2019
låg ni vån 2,2–2,7 me ter un der mark.

15.1.5. Spill vat ten

Spill vat ten nä tet är under di men sio ne rat (COWI 2020) vil ket kan leda till brädd -
ning av fö ro re nat vat ten främst om sys te met in ne hål ler fas tig he ter med kom bi -
ne ra de sys tem där dag vat ten går in i spillvattenledningen. Vid brädd ning en fö re -
kom mer fö ro re ning ar na i min dre kon cen tre rad form. Kom mu nen fö reslår ett
fram ti da led nings nät där brädd ning inte görs till Hög vad sån utan över skott vid
regn till fäl len görs till be fint li ga nä tet. Ny pumps ta tion ska byg gas/är pla ne rad. I
de talj pla nen möj lig görs för en fram ti da pumps ta tion i sy dö stra de len av pla nom -
rå det. Möj lig he ter na att få den till räck li ga ka pa ci te ten för att minska
bräddningen är att ledningsnätet byggs om.

15.2 Kon se kven ser av plan för sla get

15.2.1 Dag vat ten

Mäng den dag vat ten kom mer att bli stör re, vil ket le der till att de to ta la mäng der -
na av fö ro re ning ar som släpps ut kom mer att öka om inte hal ter na kan miskas. En -
ligt dag vat ten pla nen kom mer re nings åt gär der na att min ska hal ter na (Ta bell 1).
För alla re do vi sa de  äm ne na kom mer de ut släpp ta halterna från om rå det att min -
ska (COWI 2021). De ut släpp ta mäng der na, som kan be räk nas ut i från ha lter och
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dag vat ten mäng der, kom mer ock så att min skas om de fö reslag na åt gär de na
genom förs (COWI 2021, bi la ga 2).

Mäng den dag vat ten blir be tyd ligt stör re. Ök ning en or sa kas av att an de len  tak -
ytor och as fal te ra de ytor i om rå det ökar, me dan grö ny tor nas an del min skar.
 Grön ytornas samman lag da stor lek halv e ras från 6 000 till 3 000 m², vil ket in ne -
bär att myck et min dre dag vat ten kan sjun ka ner i mar ken och stör re mäng der där -
för mås te han te ras. De åt gär der för re ning och för dröj ning som fö reslås i dag vat -
te nu tred ning en, t.ex. grö na tak, kan i de all ra fles ta fall buf fra vatt net så att det
mo men ta na ut flö det från pla nom rå det inte ökar; ut släp pet av dag vat ten vid rik li -
ga regn för de las i stäl let över läng re tid. De rik tigt höga flö de na kan ty värr inte
min skas i nå gon stör re om fatt ning.

En ligt dag vat ten för sla get be räk nas att till skot tet av kvick sil ver till Hög vad sån 
att min ska. Kvick sil ver är den av fö ro re ning ar na som i dags lä get översk ri der sitt
grän svär de. Kvick silv ret är glo balt spritt och till förs med ned er bör den.

Efter som för sla get in ne bär min dre grä sy tor min skar mäng den vat ten som in fil -
tre rar och bil dar grund vat ten.

Vid kraf ti ga regn kommer dag vat ten från mar ky tor ut an för pla nom rå det att
rin na in och be las ta brun nar och led ning ar inom pla nom rå det. Över sväm ning
drab bar då, i lik het med i ut gångs lä get, främst en yta ös ter om pla nom rå dets
huvud del, mel lan de planerade motellbyggnaderna och kyrkogården.

Vatt net som ska re nas i regn bäd den i kors ning en mel lan Pers gårds vä gen och
Kyr ko vä gen mås te le das in ge nom höjds ätt ning el ler en an ord ning typ väg bu la. 
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Ta bell 1. Fö ro re nings hal ter från pla nom rå det in nan om byg gna tion, ef ter om byg gna -
tion samt ef ter om byg gna tion med in för da åt gär der. Riktvär den från Fal ken bergs
kom mun an ges ock så. Grå mar ke ra de ru tor översk ri der riktvär det. (Ta bell 7. ur VA-
och dag vat te nu tred ning Ul la red 2:2 m.fl. COWI. 2021)



Det dag vat ten som vid ex trem ne der börd bräd dar över regn bäd den, bör le das
till na tu rom rå de inom plan. En rinn väg inom pla nom rå det en ligt dag vat ten pla nen
(COWI 2021) ut for mas så att den be fint li ga mu ren längs öst ra plang rän sen skyd -
das. Rinn vä gen bör ock så höjds ät tas så den är för de lak tig jämfört med rinnvägen
öster om, via parkeringen.

Min dre regn vat ten än i nu lä get kom mer att in fil tre ra ner i mar ken, vil ket le der
till att ve ge ta tio nen, där ibland två skydd svär da träd, kan kom ma att till fö ras
mindre vat ten. 

Det är vik tigt att den led ning av okänd di men sion som går un der trä den inte
grävs upp och er sätts på plats. Be hö ver den för stär kas ska det gö ras ut an för trä den 
ro tom rå de.

15.2.2 Risk för sprid ning av äld re för o re ning.

Inom pla nom rå det har mark fö ro re ning ar un der sökts på sex plat ser. På en par ke -
ring nord väst om den sto ra lin den hit ta des före komst av för o re ning över Na tur -
vårds ver kets riktvär de för KM. 

I nor dost finns risk för att fö ro re ning ar från en äld re ben sin sta tion, se 14.2.1.

Ing en sprid ning av dessa för o re ningar till grund vatt net är att vän ta och
platserna ris ke rar inte att över sväm mas.

15.3 Ska de fö re byg gan de åt gär der
Ett dag vat ten sys tem med re nings sys tem som har för må ga att om hän der ta  för -
oreningarna be hövs för att min ska fö ro re nings be last ning en på Hög vad sån då en
ökad hård gör ning kom mer att öka dag vat ten vo ly men. Det ta sys tem ska spe ci ellt
ut for mas för att kun na ta sky fall som mar tid då det är vid des sa till fäl len som vat -
ten flö det ris ke rar att vara lägst i Hög vad sån och att ut späd ning en av fö ro re ning ar
då blir som lägst. Dess utom är or ga nis mer na känsli ga re då tem pe ra tu ren i åv att -
net är högt som mar tid med bl.a. läg re syr gas halt som följd.

Det är ock så störst risk för höga hal ter i dag vatt net ef ter en läng re torr pe riod
vil ket gör att åt gär der för att rena dag vatt net bör ut for mas så att de ef fek ti vast re -
nar de för sta av rin nings mäng der na. 
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Fi gur 15.2. Ut form ning av ett svack di ke där låg- och me del flö de går till re ning me dan slut fa -
sen av ett rik tigt hög flö de kan gå för bi. Slut fa sen av flö det har läg re hal ter fö ro re ning ar.



Både svack di ket och regn bäd den ut sätts för sto ra mäng der in flö dan de vat ten
vid sky falls si tu a tio ner som mar tid. Re nings funk tio nen hos des sa an lägg ning ar vid
är be räk na de ef ter schablon. Svack di ket kan bi stå med viss re ning av vat ten som
kom mer från par ke rings y tor na ut an för pla nom rå det.

För att kun na sty ra genom fö ran det av re nings an lägg ning ar för dag vat ten bör
des sa lig ga på all män mark och dri vas av kom mu nen och reg le ras en ligt LAV (Bo -
ver ket 2019).

I dag vat te nu tred ning en jäm förs ett 20-års regn med me del låg vat ten fö ring i
Hög vad sån. Denna me del låg vat te fö ring (MLQ) är 380 l/s vil ket är dub belt som
ut flö det från pla nom rå det. Vid ett så dant regn till fäl le reg nar det ock så på ån och
dess nä rom rå de och det räck er med en knapp ki lo me ter åsträcka för att få lika
myck et regn. Det ta ökar mo men tant flö det i ån och ökar ut späd ning en mer än
vad dag vat te nu tred ning en räk nar med. 
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16 Na tur re sur ser 
De na tur re sur ser som be hand las här är främst så da na som kan be dömas som mil -
jö- och be va ran dein tres sen en ligt 3, 4 och 7 kap mi ljö bal ken (MB).

16.1 Nu va ran de för hål lan den 
Hög vad sån och de lar av dess om gi van de strand zo ner om fat tas av riks in tres se för
na tur vår den och fri lufts li vet en ligt 3 kap 6 § MB. Syf tet med riks in tres se na är att
åns na tur- och fri lufts vär den skall vär nas och skyd das mot åt gär der som kan ska da 
dem. Na tu ra 2000-om rå de na är riks in tres sen en ligt 4 kap mi ljö bal ken och vik ti ga 
re sur ser för fri lufts li vet. Gäl lan de de talj plan är i kon flikt med des sa vär den ge -
nom att vat ten från om rå det kan nå Na tu ra 2000-om rå det. Det är här då främst
dag vat ten som kan på ver ka Hög vad sån.
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Fi gur 16.1. Riks in tres sen för na tur vård och fri lufts liv och grän ser för den na plan och de två
äld re pla ner na U33 och U38. Pla nen U30 be rör vä gom rå det i den nor ra de len av pla nen.



16.2 Kon se kven ser av planförslaget
Plan för sla get kom mer inte i lika stor kon flikt med riks in tres se na som de gam la
pla ner na. Den del av pla nen som ger ett nytt in trång är de len som om fat tar den
be fint li ga vä gen i nor dost. Av de sto ra trä den så är det bara eken som lig ger inom
riks in tres set för fri lufts liv och det ta träd är av sett att be va ras. Den min dre lön nen 
och de unga tal lar na som är tänk ta att tas bort lig ger ut an för riks in tres set.

Pla nen be döms inte med fö ra någ ra nya kon flik ter med riks in tres se na.

16.3 Ska de fö re byg gan de åt gär der
Ge nom att om rå det re dan är ex ploa te rat och att om rå den mel lan pla nen och riks -
tres se nas kär nom rå den är ex ploa te ra de an ses inte att någ ra ska de fö re byg gan de
åt gär der är möj li ga.
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17 På ver kan un der byg gti den 

17.1. Skyd da Hög vad sån un der byg gti den
Gräv ning, schakt ning el ler mot sva ran de i strand nä ra om rå de, av ver kning av
strand nä ra skog och mar kav vatt ning kan leda till ero sion och ökad till för sel av
par ti ku lärt ma te ri al till ån, vil ket kan för svå ra för fil tre ran de or ga nis mer och leda
till att grus bott nar slam mar igen. 

Under håll av vä gar, broar och lik nan de le der ofta till grum ling, vil ket på ver kar
lax och havs ne jo nö ga ne ga tivt, där för bör grum lan de ar be ten inte ske från ok to -
ber till maj för lax ens skull. Då vat ten drag stem pe ra tu ren över sti ger 15 gra der,
bör grum lan de ar be ten inte ske för havs ne jo nö go nens skull, från mit ten av maj till 
och med mit ten av juni. 

Bygg na der och an lägg ning ar i om rå det kan leda till att fler rör sig i om rå det,
det ta kan leda till en ökad stör ning av t.ex. häck an de få gel och le kan de lax. 

17.2. Skyd da trä den med höga na tur vär den.
Trä dens stam mar ska skos un der byg gti den.

Vid ar be ten med kra nar och trans por ter mås te för sik tig het till äm pas vid ar be -
ten nära trä dens kro nor så att de inte ska das. Mås te gre nar ka pas för att de kom -
mer för nära ny be byg gel se ska in grep pen gö ras av kun nig ar bo rist.

Gräv ar be ten inom trä dens rot sys tem, vil ket ung e fär li gen har sam ma ut bred -
ning som kro nan, ska und vi kas.

17.3. Skydd för häck an de få gel
Den röd lis ta de svar ta röds tjär ten kan häcka nära pla nom rå det. Artskydds fö rord -
ning en krä ver att ing en häck ning störs el ler spo li e ras. I det ta fall be döms dock ris -
ken för stör ning vara li ten, då häck ning en tro li gen sker uppe på en bygg nad i ett
om rå de som re dan är starkt präg lat av män nis kors och mas ki ners rö rel se och bul -
ler.
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18 Mi ljö kva li tets mål 
Mi ljö kon se kvens be skriv ning en för ut byg gna den inom den na plan re la te ras till de
16 na tio nel la mi ljö kva li tets mål som riks da gen be slu tat skall ut gö ra ut gångs punkt
för sam häl lets mi ljö ar be te. Hal lands län har även ta git fram re gio na la mi ljö mål
som ut gör re gio na la an pass ning ar till de na tio nel la mi ljö må len, un dan ta get må let
”Stor sla gen fjäll mi ljö”. Vid a re har Fal ken bergs kom mun bru tit ner de na tio nel la
och re gio na la mi ljö må len till lo ka la mi ljö mål. De lo ka la mi ljö må len re do vi sas i två 
do ku ment ”Plan för den eko lo gis ka håll bar he ten” och ”Plan för håll bar ener giom -
vand ling 2012–2015” (Fal ken bergs kom mun, 2007b, 2007c). Samman ta get ut -
gör mi ljö må len en vik tig ut gångs punkt vid be döm ning av mi ljö kon se kven ser i all -
män het, och i syn ner het vid mer stra te gis ka be döm ning ar som den na. Mi ljö må -
len är dock inte ju ri diskt bin dan de.  

Mi ljö må len re do vi sas i Ta bell 18.1. De mi ljö mål som an ses vara re le van ta för
pla nen är 1, 2, 4, 7, 8. Hur pla nen be döms på ver ka de re le van ta mi l jö kva li tets må -
len re do vi sas i Ta bell 18.2. 
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Ta bell 18.1. De na tio nel la mi ljö må len.
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Ta bell 18.2. Lis ta över de mi ljö mål son an tas på ver kas av pla nän dring en. De fet mar ke ra de mi ljö må len är de av Fal ken -
bergs kom mun prio ri te ra de.



19 Slut sats och Na tu ra 2000
Huvud frå gan för den na MKB har va rit om på ver kan på Na tu ra 2000-om rå det
Hög vad sån blir så stor att mi ljö kva li tets nor mer översk rids. Dess utom har på ver -
kan på na tur mi ljön, främst i form av någ ra stör re träd, va rit vik tig att be ly sa. Öv ri -
ga be döm ning ar har har va rit av min dre vikt.

Ut i från års be last ning en kom mer si tu a tio nen i ån inte att för säm ras om re -
nings an lägg ning ar na upp fyl ler den re nings grad som lig ger till under lag för be räk -
ning ar na. De be räk ning ar över de fö ro re ning ar som till förs ån är gjor da för en års -
be last ning och inte ef ter den si tu a tio nen då ån är känsli gast.

Den si tu a tion då men lig på ver kan på Hög vad sån främst kan upp stå är vid sky -
fall un der som ma ren ef ter en torr pe riod. Det är då som fö ro re nings hal ter na kan
bli som störst och Hög vad sån är som känsli gast. En så dan hän del se kom mer inte
så många gång er inom en hu draår spe riod.

Ge nom om rå det går rinn vä gar med av rin ning från om rå den upp ströms pla n -
om rå det. Svack di ket kom mer att pas se ras av rik ti ga hög flö den från om rå den
upp ströms pla nom rå det och har där för kon stru e rats så att det ska kla ra des sa ex -
trem flö den. Vid växt bäd den ska in rin nan de hög flö de svat ten hin dras från att spo -
la ge nom bäd den. 

Det är bra att de tre stör sta trä den som kan hysa röd lis ta de ar ter spa ras.
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