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SAMMANFATTNING

0 ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING

Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättas enligt Plan- och bygglagens krav
med anledning av ett förslag till detaljplan över Greby 1:4 med flera. Initiativtagare till detalj-
planen är Stig Karlsson, fastighetsägare till Greby 1:4  och 1:13. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra utveckling av ett verksamhetsområde i anslutning till Grebbestad tätort. Inriktningen
för det planerade verksamhetsområdet är småindustri, hantverk samt handel/kontor. I planen
ingår också att ge byggrätt för befintlig båtförvaringsverksamhet som idag inte omfattas av de-
taljplan. En del i planens syfte är också att pröva tomter för friliggande villor. Grebbestad har
behov av tomter för småindustri. I dagsläget saknar kommunen byggklara tomter.

I den fördjupade översiktsplanen för Grebbestad anges aktuellt området som strategiskt område
för externt belägen trafikberoende verksamhet eller handel. Detta program är ett första steg i
processen att upprätta en detaljplan för området och befästa den planeringsinriktning som den
fördjupade översiktplanen rekommenderar. I samband med detta har också markägaren till Greby
1:4 framfört önskemål om att pröva del av området för bostadstomter.

En biologisk inventering har genomförts i området under sommaren 2010. Härvid framkom att
delar av området hyser höga naturvärden med rödlistade arter som åkersyska och eventuellt en
björnbärsart. För att detaljplanen ändå skall kunna genomföras har förslag till åtgärder presente-
rats för att gynna de hotade arterna. I området finns även mindre bestånd med ädellöv och
bevarandevärda stora ekar.

Planområdet samt områdena söder härom avvattnas via ett större och vassomgärdat dike som
rinner genom planområdet för att mynna i Sannäsfjordens inre del. Genom dagvattenfördröjning/
rening i konstgjorda dammar bedöms ingen försämring av Sannäsfjorden inträffa. För Sannäs-
fjorden gäller normer för fisk- och musselvatten samt bestämmelser för naturreservat och Natura
2000. Ingendera bedöms påverkas negativt om planen genomförs. Nuvarande jordbruk, dvs
nollalternativet, ger högre närsaltflöden till fjorden än om detaljplanen skulle genomföras.

Inom planområdet förekommer inget betydande friluftsliv trots att området ingår i riksintresse
härför enligt 4 kapitlet i miljöbalken.

Några hundra meter söder om planområdet ligger Greby gravfält och i väster finns en välkänd
labyrint av kulturhistoriskt intresse. Enligt en bedömning av planområdets kulturhistoria och na-
turvärden antas planförslaget ej beröra några kända fornlämningar. En arkeologisk utredning har
genomförts.
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1 INLEDNING

Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är upprättad med anledning av påbörjad de-
taljplanering av fastigheten Greby 1:4 med flera i Tanums kommun.

1.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING AV MKBn

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår i planhandlingarna för detaljplanen och är där-
med en del av beslutsunderlaget. Planbeskrivningen innehåller en komplett beskrivning av före-
slagna förändringar inom planområdet, medan miljökonsekvensbeskrivningen innehåller en mer
sammanfattad beskrivning av planens innehåll. I MKB:n läggs tonvikten på beskrivning av den
miljöpåverkan som planen ger upphov till. För att få en så bra förståelse som möjligt för de
planerade förändringarna bör planbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning läsas tillsammans.

Miljökonsekvensbeskrivningen skall belysa de direkta och indirekta effekter som planförslaget
kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö,
dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning
med material, råvaror och energi. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa
effekter på människors hälsa och miljön.

För att möjliggöra en bedömning av konsekvenserna för det fall planen inte blir antagen, beskrivs
även effekterna av ett nollalternativ, dvs bibehållande av nuvarande situation.

MKBn har avgränsats till att omfatta de frågor som bedömts som mest väsentliga (natur, kultur,
dagvatten, riksintressen och Natura 2000) vid prövning av planen. Geografiskt har studien i
huvudsak begränsats till detaljplaneområdet med angränsande omgivning samt Sannäsfjordens
inre del.

1.2 METODER

Området har flygfotograferats från 150-200 m höjd 2010-09-04 och 2010-07-14.

En biologisk inventering är utförd 2010-08-03 och en komplettering med avseende på rödlistad
art utfördes 2010-09-01. Inventeringen har inriktats på förekomsten av kärlväxter och en allmän
beskrivning av olika vegetationstyper och övriga naturelement inom området. Signalarter bland
lavar, mossor och svampar har eftersökts. Fåglar och dagfjärilar som setts i området har note-
rats. Kulturspår som stengärdsgårdar och liknande som påträffats i området har också noterats.

Artnamn på svenska har genomgående använts. Endast när förväxlingsrisk föreligger har latinska
namn satts ut. Namnskicket följer när det gäller kärlväxter Karlsson, T. 1998. Förteckning
över svenska kärlväxter. SBT 91:241-560, när det gäller mossor Hallingbäck, T. m.fl. 2006.
Ny checklista över Sveriges mossor. SBT 100:96-148 och när det gäller svampar Halling-
bäck, T.& Aronsson, G. 1998. Ekologisk katalog över storsvampar och myxomyceter. 2:a
uppl. Artdatabanken, SLU.

INLEDNING
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2 OMRÅDESBESKRIVNING

Sannäsfjorden inklusive delar av det innanförliggande markområdet är naturreservat. Vidare in-
går Sannäsfjorden samt ett skogsklätt höjdparti sydost om ”Blakeviken” i ett Natura 2000 om-
råde enligt art och habitatsdirektivet. Skogspartiet utgörs av ädellöv med bok, ek, lind och lönn.

Avståndet från planområdets norra gräns (väg 1013 mot Havstenssund) till bäckens mynning i
Sannäsfjorden är ca 1 km. De inledande ca 750 m utgörs i huvudsak av ett större dike, medan
de under de sista ca 250 m löper bäcken genom naturreservatet samt Natura 2000 områdets
västra delar före utlopp i fjorden.

Planområdet ligger ca 2,5 km norr om Grebbestad centrum. Fastigheterna gränsar i öster till väg
163 mot Tanumshede och i norr mot väg 1013 mot Havstenssund. Planområdet omfattar totalt
ca 11,4 ha.

Fig 1. Översiktskarta med markerat läge för detaljplaneområdet.

OMRÅDESBESKRIVNING
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3 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

3.1 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

MILJÖBALKENS 2 KAP

• Försiktighetsmått: Alla som planerar vidta en åtgärd skall också utföra de skyddsåtgär-
der, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga,
hindra eller motverka att åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Kommentar: Om föreslagna geotekniska stabiliseringsåtgärder och räddningsverkets
synpunkter beaktas bedöms planen inte medföra sådan skada eller olägenhet.

• Bästa möjliga teknik och kunskap: Vid yrkesmässig verksamhet skall bästa möjliga
teknik användas för att undvika skador. Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamheten eller
åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägen-
het.

Kommentar: Vid genomförande av planen förutsätts anlitade entreprenörer tillämpa
bästa teknik samt ha goda erfarenheter från liknande byggnationer.

• Val av plats: Platsvalet har stor betydelse för vilka miljöeffekter en åtgärd får. Enligt 2 kap
6 § miljöbalken skall för alla åtgärder en sådan plats väljas att ändamålet kan uppnås med minsta
intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Kommentar: I gällande FÖP för Grebbestad anger kommunen aktuellt området som
strategiskt område för externt belägen trafikberoende verksamhet eller handel.

• Hushållnings- och kretsloppsprincipen: Alla som bedriver verksamhet eller vidtar en
åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och
återvinning.

Kommentar: För byggnader och anläggningar inom planen förutsätts att för miljön
lämpligaste material används.

• Produktval eller substitutionsprincipen: Alla som bedriver verksamhet eller vidtar en
åtgärd skall ersätta materiel eller produkter, som kan antas medföra risker för människors hälsa
eller miljön, med likvärdig materiel eller produkter, som kan antas medföra mindre sådana risker.

Kommentar: För anläggningar inom planen förutsätts att de för miljön lämpligaste
byggmaterialen prioriteras och användas.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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• Rimlighetsavvägning: Kraven på de allmänna hänsynskraven gäller i den utsträckning
det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Kommentar: Planområdet ligger inom jordbruksområde med gles omgivande bebyg-
gelse - allt beläget i anslutning till Grebbestads tätort. Den samhällsekonomiska nyttan av
planen motiveras med bostäder i attraktiva miljö samt verksamhetsområde för småskalig
industri mm.

• Ansvar för skadad miljö: Enligt 8 § alla som bedriver eller har bedrivit eller vidtagit en
åtgärd som medför skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten
har upphört.

Kommentar: Uppkommer skador på allmän eller enskild egendom under anläggnings-
arbetena kommer detta att behandlas som ett skadeståndsärende.

• Slutavvägning: En verksamhet eller åtgärd får inte bedrivas eller vidtas om den medför
risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller att
miljön försämras avsevärt.

Kommentar: Planförslaget bedöms ej innebära risk att människor får sina levnads-
förhållanden väsentligt försämrade eller att miljön försämras avsevärt om föreslagna
åtgärder vidtas - t ex dagvattenhanteringen som beskrivs på sidan 56.

3.2 BESTÄMMELSER OCH RESTRIKTIONER

• Planområdet ligger inom område av riksintresse för det rörliga friluftslivet.

Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden

• Mark- och vattenområden ska enligt 3 kap 1 § i miljöbalken användas för det eller de
ändamål områdena är mest lämpade för med hänsyn till deras beskaffenhet och läge samt före-
liggande behov. Företräde skall ges den användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning.

Kommentar:  Planförslaget bedöms utgöra en lämplig användning av området med
hänsyn till dess beskaffenhet och läge samt föreliggande behov för kustnära boende och
verksamheter inom kommunen.

• Mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt pga områdenas natur-
eller kulturvärde eller med hänsyn till friluftslivet ska enligt 3 kap 6 § i miljöbalken så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.

Kommentar: Föreslagen markanvändning bedöms, om rekommenderade åtgärder
vidtas (se kap 5.8), inte skada natur- eller kulturmiljön på något påtagligt sätt. Ej heller
påverkas några fritidsintressen negativt.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i
landet

• Kustområdet och skärgården i Bohuslän från riksgränsen Norge till Lysekil är i sin helhet
av riksintresse enligt 4 kap 1 och 4 §§ i miljöbalken för sina natur- och kulturvärden. Inom detta
område får exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön komma till stånd endast om det inte
möter något hinder enligt 2-7 §§ samma kapitel, och om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt
skadar områdenas natur- och kulturvärden.

Kommentar: De områden som omfattas av 4:e kap MB är enligt 1§ i sin helhet av
riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns här. Ingrepp får inte
påtagligt skada värdena. Planområdet ingår i ovanstående område och är således av
riksintresse med avseende på natur- och kulturvärden. Planförslaget innebär att ett av
två bestånd med bl a den rödlistade arten åkersyska  tas i anspråk. Om förslagna åtgärder
vidtas (se kap 5.8) genom att bevara en del eller det ena beståndet bedöms emellertid
förslaget kunna genomföras utan betydande negativa konsekvenser för beståndens fort-
levnad.

Skydd av områden

• Natura 2000-område SE0520147 Sannäsfjorden, Tanums kommun.
Områdets totala areal: 434 ha
Områdestyp: pSCI Biogeografisk region: Boreal.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Fig 3. Planområdets läge i förhållande till område av riksintresse för naturvården  samt Natura 2000-
område (från Länsstyrelsens GIS-databas).
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Fig 4.  Strandskydd samt områden av riksintresse i förhållande till planområdets läge (rödmarkering).
Från Länsstyrelsens GIS-databas.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Naturtyper och arter som finns och som måste bevaras i området:

1140 - Ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten
1160 - Stora grunda vikar och sund
1210 - Annuell vegetation på driftvallar
(1220 - Perenn vegetation på steniga stränder)
(1230 - Vegetationsklädda havsklippor)
1310 - Ler- och sandsediment med glasört och andra annueller
1330 - Salta strandängar
(4030 - Ris- och gräshedar nedanför trädgränsen)
6430 - Högörtssamhällen
(8230 - Pionjärvegetation på silikatrika bergytor)

Planområdet avvattnas till en bäck som löper i syd - nordlig riktning genom områdets centrala
del. Ungefär inom en sträcka på 250 m innan mynningen i Sannäsfjorden, rinner bäcken genom
Sannäsfjordens Natura 2000-område med en ädellövridå. De naturtyper som ej kan antas berö-
ras av detaljplanen står inom parenteser.

Förekomst och bedömning av påverkansgrad om planen genomförs med beaktande av
möjliga åtgärder (se Kap 5.8):

1140 - Ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten - Gäller f a deltaområdet i bäckens
mynning, samt Sannäsfjordens sydöstra delar. Negativ påverkansgrad: ringa eller obetydlig.
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1160 - Stora grunda vikar och sund - Hela Sannäsfjorden är en stor lång ”vik” med flera mindre
sidovikar. Negativ påverkansgrad: ingen.

1210 - Annuell vegetation på driftvallar. Kan antas förekomma sporadiskt i påverkansområdet
efter långvariga och kraftiga nordliga vindar. Negativ påverkansgrad: ringa eller obetydlig.

1310 - Ler- och sandsediment med glasört och andra annueller. Har inte inventerats, men sanno-
likheten att om glasört skall hittas i Sannäsområdet, så är den stor i deltats grundaste delar.
Negativ påverkansgrad: ringa eller obetydlig.

1330 - Salta strandängar. Förekommer flerstädes utmed Sannäsfjordens stränder.
Negativ påverkansgrad: ingen.

6430 - Högörtssamhällen. Förekommer längs bäcken med dess mynning i Sannäsfjorden.
Negativ påverkansgrad: ringa eller obetydlig.

Påverkan på Natura 2000 i samband med exempelvis oförutsedd brand i båthall eller bensinsta-
tion beskrivs under rubriken ”Miljögifter” på sidan 18.

• Fisk- och musselvatten: Sannäsfjorden omfattas av bestämmelser för fisk och mussel-
vatten enligt förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.

Kommentar: Den bäck som rinner från söder genom planområdet mynnar i Sannäsfjord-
ens innersta och södra del, dvs det som eventuellt kommer ut i bäcken får ej medföra att
uppsatta normer i detta avseende överskrides. Vid normala förhållanden bedöms risken
som obetydlig. Vid eventuellt olyckstillbud (se sidan 18) kan giftiga ämnen komma ut i
Sannäsfjorden och orsaka att ostron och musslor temporärt blir olämpliga att förtära.

• Strandskydd: enligt 7 kap 13-18 §§ miljöbalken omfattar land- och vattenområdet vid
havet, insjöar och vattendrag intill åtminstone 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvat-
tenstånd.

Kommentar: Det aktuella planområdet inklusive den bäck som genom korsar åkermarken
där småskalig industri mm planeras omfattas ej av strandskydd (se blå linje i fig 4).

• Biotopskydd: Stenmurar och åkerholmar i jordbruksmark är biotopskyddade enligt miljö-
balkens 7 kap § 11, Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm.

Kommentar: Vid planområdet gräns finns stenmurar, vilka omfattas av biotopskydd. Dessa
biotopskyddsdispenser hanteras av Länsstyrelsen.

• Vattenverksamhet: Enligt miljöbalkens 11 kap 2 §, med vattenverksamhet avses åtgär-
der som utförs för att avvattna mark, när det inte om avledande av avloppsvatten, eller som
utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten, när syfte med
åtgärden är att varaktig öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål (markavvattning).

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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Kommentar: Enligt Länsstyrelsens yttrande omfattas vattendraget, som löper genom
exploateringsområdet, av äldre legaliserade markavvattningsföretag - Greby diknings-
företag från 1956. Åtgärder får inte vidtas som strider mot syftet och föreskrifterna för
detta markavvattningsföretag. Om enskilda intressen påverkas negativt måste godkän-
nande inhämtas från förvaltningsorganisationen för markavvattningsföretagen (oftast
styrelse för en samfällighetsförening) innan arbetena påbörjas. Ofta kan det vara nöd-
vändigt att ansöka om omprövning hos Mark- och miljödomstolen. Fördjupningar av
diken och nydikningar utanför befintliga markavvattningsföretag måste även prövas en-
ligt de nyare markavvattningsbestämmelserna i miljöbalken. Inom Västra Götalands län
är det numera förbjudet att avvattna mark. Om det finns särskilda skäl kan Länsstyrelsen
medge dispens från bestämmelserna. Dessutom krävs tillstånd till markavvattning, vilket
prövas av Länsstyrelsen alternativt av Mark- och miljödomstolen.

3.3 NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL

Planförslaget bedöms beröra följande miljömål.

• Hav i balans samt levande kust och skärgård: Västerhavet ska ha en långsiktigt håll-
bar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha
en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar,
rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård bedrivs så att en hållbar utveckling
främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar. Inriktningen
är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

Kommentar: Planförslaget bedöms ej medföra förhinder att det uppsatta målet ej upp-
nås.
• Ingen övergödning: Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon
negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjlighe-
terna till allsidig användning av mark och vatten. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås
inom en generation.

Kommentar: Tillkomsten av bebyggelse kräver fullgod rening av det avloppsvatten som
genereras inom planen innan det renade vattnet släpps ut i recipienten. Nollalternativet
innebär fortsatt jordbruk på åkermark, med läckage av gödande ämnen som går ut i den
bäck som avvattnar området till Sannäsfjordens innersta och södra del. Övergödnings-
effekten på den marina miljön i Sannäsfjordens kommer således att minska betydligt om
planen genomförs.

• Giftfri miljö: Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av
samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Inriktningen är att
miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

Kommentar: Inom planområdet bedöms inga förorenade massor förekomma utifrån den
jordbruksverksamhet som hittills förekommit. I planbestämmelsen bör finnas möjlighet
att styra tillkommande verksamheter så att kontaminering av mark och vatten förhin-
dras.
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• Ett rikt växt- och djurliv: Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett
hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystem samt
deras funktioner och processer skall värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga
bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och kul-
turmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Kommentar: Förekomsten av åkersyska som är rödlistad innebär förvisso en negativ
påverkan av den biologiska mångfalden. Ett förslag till åtgärd presenteras i MKBn, vilket
borde minska den negativa inverkan betydligt.

• God bebyggd miljö: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och
hälsosam livsmiljö samt medverka till en lokalt och globalt god miljö. Natur- och kulturvärden
ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser
främjas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

Kommentar:  Genomförande av planförslaget innebär en betydande och positiv ut-
veckling med kustnära boende och goda möjligheter till rekreation. Nuvarande åkermark,
med delvis stora bestånd av den rödlistade arten åkersyska, tas i anspråk för verksamhe-
ter.

3.4 MILJÖKVALITETSNORMER (MKN)

3.4.1 MILJÖKVALITETSNORMER - LUFT

Enligt miljöbalkens 5 kap 3§ skall miljökvalitetsnormer beaktas vid planering och planläggning.
Det ska säkerställas att föreslagna åtgärder inte medför att reglerna i förordningen om miljö-
kvalitetsnormer i utomhusluft överskrides. Miljökvalitetsnormer finns för halter av kväveoxid,
svaveldioxid, kolmonoxid, bly, partiklar (PM 10, kvävedioxid, bensen och ozon). Halterna av
kvävedioxid, bly, kolmonoxid och partiklar härrör från biltrafik. Halterna av luftföroreningar ut-
med gatorna inom och kring planområdet bedöms i huvudsak och under stora delar av året bli
relativt låga.

Kommentar: Mätningar av luftföroreningar har utförts av Luft i Väst under 2004. I
dagsläget överskrids inte miljökvalitetsnormerna i Grebbestad enligt dessa mätningar. I
bedömningen har man studerat nivåerna av kvävedioxid NO

2
 och mängden partiklar

PM10 i luften. Även om planen genomförs bedöms inte normerna överskridas.

3.4.2 MILJÖKVALITETSNORMER - BULLER

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller gäller stora tätorter och kraftigt trafikerad infrastruk-
tur, vilket inte blir tillämpligt för planerat detaljplaneområde. Här gäller istället Naturvårdsverkets
normer för trafikbuller. Trafikbuller kan dock orsaka sömnstörningar, irritation, stress, huvud-
värk, sämre inlärningsförmåga, högt blodtryck och en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.
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Bullerkrav finns även för arbetsmaskiner.

Kommentar: Väg 1013 mot Havstenssund/Grebbestad.För denna stäcka finns två
bullerberäkningar som visar på att gällande riktvärden överskrids vid högtrafik (som-
mar). Önskemålet är att sänka hastigheten och uppföra en bullervall på en meter för att
klara framtida trafikutbyggnad i västra Grebbestad (bullerutredning referens 13).

Bullerstörningar uppkommer dessutom temporärt från arbetsmaskiner/fartyg under
anläggningstiden. Störningarna bedöms dock som acceptabla förutsatt att bullrande ar-
beten ej sker nattetid.

3.4.3 MILJÖKVALITETSNORMER - VATTEN

Vattenmyndigheten kartlägger och beskriver tillståndet för alla vattenförekomster i Sverige. För
ytvatten anges dels ekologisk status, dels kemisk status. Detta arbete ligger sedan till grund för
beslut om vilka miljökvalitetsnormer som skall fastställas för respektive område och vid vilken
tidpunkt de senast skall var uppfyllda. Miljökvalitetsnormerna anger de kvalitetskrav som gäller
för varje vattenförekomst. Nedan återges relevanta parametrar från databasen VISS angående
Sannäsfjorden. Hur vattenförekomsten berörs av detaljplaneförslaget kommenteras med kursiv
stil.

VATTENFÖREKOMST Sannäsfjorden: SE584450-111445

Ekologisk status
Status 2009: Måttlig ekologisk status
Kvalitetskrav: God ekologisk status 2021.

Den ekologiska statusen i ytvattenförekomsten har klassificerats till måttlig, otillfredsställande
eller dålig och Vattenmyndigheten har bedömt att det finns skäl att fastställa miljökvalitetsnormen
till god ekologisk status med tidsfrist till 2021 (4 kap 9 § vattenförvaltningsförordningen och 3
kap 1 § andra stycket NFS 2008:1). Det är ekonomiskt orimligt och/eller tekniskt omöjligt att
vidta de åtgärder som skulle behövas för att uppnå god ekologisk status 2015. Om alla möjliga
och rimliga åtgärder vidtas kan god ekologisk status förväntas uppnås 2021.

Undantag: Övergödning
Tidsfrist: 2021
Skäl Naturliga förutsättningar

Övergödning av vattenmiljön har fler effekter och det kommer att kräva flera åtgärdsinsatser
under en längre tid innan vattenförekomsten uppnår god ekologisk status. Det är därför tekniskt
omöjligt att åtgärdernas effekt uppnås till 2015. Övergödningsproblemen kan förstärkas av de
fysiska förändringarna av vattenmiljön. För att de biologiska kvalitetsparametrar som påverkas
av övergödning ska uppnå god status behövs stegvis kombinerade åtgärder. Arbetet med plane-
ring, genomförande av åtgärder och att åtgärdens effekt uppnås kommer att ta tid, och därför har
vattenförekomsten fått tidsfrist 2021. Gemensamma internationella minskningar av näringsämnes-
tillförseln har stor betydelse för att minska påverkan på de svenska kustvattnen.
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Kommentar:  Databasens redovisning av övergödningsproblematiken saknar en sam-
manvägning av de nya rön som tyder på att närsaltöverskott är en effekt av ekologisk
obalans genom främst överfiske. Uppsatta mål kommer därför aldrig att uppnås om inte
de naturliga fiskpopulationerna utmed Bohuskusten först återskapas.
Planens förslag till utbyggnad med föreslagen hantering av dagvatten samt anslutning till
kommunalt vatten och avlopp innebär att miljökvalitetsnormen inte överskrides.

Kemisk status (exklusive kvicksilver)
Status2009 God kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav God kemisk ytvattenstatus 2015

Miljökvalitetsnormer för kemisk ytvattenstatus ska fastställas till god kemisk ytvattenstatus. (NFS
2008:1 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om klassificering och miljökvalitetsnor-
mer avseende ytvatten 3 kap. 4§).

Kommentar: Föreslagna åtgärder mot markföroreningar medverkar till god kemisk
ytvattenstatus (se kap 5.8).

Skyddade områden
EUID Område Kvalitetskrav
SE0520150 Tanumskusten Gynnsam bevarandestatus
SE0520147 Sannäsfjorden Gynnsam bevarandestatus
SESH18  Sannäsfjorden Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och

musselvattenförordningen
Ekologisk status
Värde -
Klassificering Måttlig
Vid en inventering 1998 provtogs bottenfaunan vid en station i vattenförekomsten. Resultaten
från provtagningen visade då på ”dålig status”, men eftersom provtagningen är av äldre datum
bedöms dessa resultat som osäkra för nuvarande status. Statusen för bottenfauna i utanför-
liggande vattenförekomst (Lindöfjorden sek namn) som är från 2006 visar på ”måttlig” vilket gör
att den ekologiska statusen i vattenförekomsten bedöms vara ”måttlig”. En inventering av ålgräs
som genomfördes i området år 2000 visar att utbredningen av ålgräs minskat avsevärt sedan
mitten av 80-talet. Resultaten från de flyginventeringar av fintrådiga alger som årligen utförs längs
med Bohuskusten visar på betydande eutrofieringsproblem i vattenförekomsten ,vilket ger stöd
för bedömningen.

Kommentar: Planens genomförande kommer inte att påverka nuvarande status ne-
gativt. Då HydroGIS AB utfört den flyginventering som Vattenvårdsmyndigheten refere-
rar till, är av väsentlig betydelse att förtydliga slutsatsen i rapporterna att överfisket är
den primära orsaken till eutrofieringseffekter.

Kemisk status
Värde -
Klassificering Uppnår ej god
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I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet, det vill säga den tillåtna halten,
för kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg/kg). I Sverige idag överstiger kvicksil-
ver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten.

Under lång tid har utsläpp av kvicksilver skett i både Sverige och utomlands. Den främsta anled-
ningen till att kvicksilverhalterna i vattnet är för höga är internationella luftnedfall. Trots Sveriges
insatser för att minska utsläppen av kvicksilver kan vi inte förvänta oss några förändringar inom
en snar framtid. Det går oftast bra att äta fisk som kommer från ett vatten där kvicksilverhalten
överskrider EG:s gränsvärde på 20 mikrogram per kilogram. Livsmedelsverket har tagit fram
kostrekommendationer som gäller för fisk. Det finns riktade råd till gravida och ammande kvin-
nor. Fisk som livsmedel har ett allmänt EU-gemensamt gränsvärde (förordning 1886/2006) på
0,5 milligram per kilogram (mg/kg). Vissa fiskarter, såsom gädda, ål och hälleflundra, har ett
högre gränsvärde på 1,0 milligram per kilogram (mg/kg).

Provtagning av miljögifter saknas för vattenförekomsten. Den kemiska statusen bedöms som
God status.

Kommentar: Nuvarande status påverkas ej negativt av planens genomförande.

Kemisk status (exklusive kvicksilver)
Värde -
Klassificering God

Den hittills utförda kartläggningen har inte kunnat påvisa att statusen i vattenförekomsten är för-
sämrad till följd av påverkan från miljögifter. För ytterligare information beträffande bedöm-
ningen av miljögifter - se miljöproblem och risk. Observera att bedömningen är en expertbe-
dömning och behöver utredas i nästa förvaltningscykel.

Kommentar: Nuvarande status påverkas ej negativt av planens genomförande.

Makroalger och gömfröiga växter
Värde -
Klassificering Ej klassad
Data saknas för att kunna klassa denna vattenförekomst.
Kommentar: Nuvarande status påverkas sannolikt något positivt genom minskat
närsaltsläckage då jordbruket upphör

Bottenfauna
Värde -
Klassificering Ej klassad
Data saknas för att kunna klassa denna vattenförekomst.

Kommentar: Nuvarande status påverkas sannolikt något positivt genom minskat
närsaltsläckage då jordbruket upphör.
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Övergödning
Värde -
Klassificering Ja
Enligt den svenska rapporteringen till OSPAR 2007 finns det övergödningsproblem med för-
höjda halter av näringsämnen både i Skagerraks och Kattegats kustnära vatten.

Kommentar: Se kommentar om ”Ekologisk status” ovan.

Prioriterade ämnen
Värde -
Klassificering Ej klassad

Data saknas.

Kommentar: Länsstyrelsen vill att prioriterade ämnen särskilt skall beaktas, vilket är
dock inte är möjligt eftersom data saknas.

Miljögifter
Värde -
Klassificering Ja
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet, det vill säga den tillåtna halten,
för kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram ( µg/kg). I Sverige idag överstiger kvicksil-
ver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Under lång tid har
utsläpp av kvicksilver skett i både Sverige och utomlands. Den främsta anledningen till att
kvicksilverhalterna i vattnet är för höga är internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att
minska utsläppen av kvicksilver kan vi inte förvänta oss några förändringar inom en snar framtid.
Det går oftast bra att äta fisk som kommer från ett vatten där kvicksilverhalten överskrider EG:s
gränsvärde på 20 mikrogram per kilogram. Livsmedelsverket har tagit fram kostrekommendationer
som gäller för fisk. Det finns riktade råd till gravida och ammande kvinnor. Fisk som livsmedel
har ett allmänt EU-gemensamt gränsvärde (förordning 1886/2006) på 0,5 milligram per kilo-
gram (mg/kg). Vissa fiskarter, såsom gädda, ål och hälleflundra, har ett högre gränsvärde på 1,0
milligram per kilogram (mg/kg).

Kommentar: Påverkas sannolikt ej av planen då inga onormalt höga kvicksilver-
halter torde föreligga.

Miljögifter (exklusive kvicksilver)
Värde -
Klassificering Nej
Inom denna vattenförekomst avrinningsområde finns inga idag kartlagda källor med sådant ut-
släpp att de bedöms påverka vattenförekomsten negativt avseende miljögifter. Observera att
bedömningen är en expertbedömning och behöver utredas i nästa förvaltningscykel.

Kommentar: Påverkas normalt ej av planen då inga miljögifter förväntas släppas ut
från bostäder, småindustrier och hantverk. Vid olycktillbud som brand i byggnader som
befintlig båthall samt bensinstation finns stor risk att höga halter av giftiga organiska
föreningar - främst PAHer - förs ut i Sannäsfjordens inre del via dagvattnet - trots plane-

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR



19

rat fördröjningsmagasin där en viss sanering kan ske. Hur ett sådant olyckstillbud kom-
mer att påverka den marina miljön är mycket svårbedömd, men sannolikt kommer fau-
nan att slås ut direkt inom ett par hundra meters radie kring bäckutflödet i Sannäsfjorden.
Vegetationen intill vattenytan kommer troligen även att påverkas t ex genom att blås-
tången vissnar. Inom något år kommer en återhämtning troligvis att ske långsamt med en
ökad andel fintrådiga alger. Det är mindre troligt att ålgräset berörs i någon större om-
fattning. Beskrivningen ovan baseras delvis på HydroGIS ABs undersökningar av utsläpp
från Stenungsunds petrokemiska industrier.

Främmande arter
Värde -
Klassificering Ja
Det finns ett stort antal främmande arter som är helt eller delvis etablerade utmed den svenska
västkusten. En del av dessa är sk invasiva vilket betyder att de kan tränga undan etablerade
inhemska arter. Underlaget är dock för osäkert för att kunna dra några slutsatser om påverkan
på ekologisk status. Detta måste utredas ytterligare. I referenslistan till denna klassning finns en
lista med exempel på några av de viktigaste främmande arterna som är eller kan komma att
utgöra ett hot mot de ”naturliga” ekosystemen.

Kommentar: De främmande arter som i nuläget har identifierats i området är japan-
ska jätteostron, amerikansk kammanet och sargassosnärja. Planen ökar ej risken för
införsel av nya arter i vattenområdet.

Risk att Ekologisk status/potential inte uppnås 2015
Värde -
Klassificering Risk
Vattenförekomsten uppnår inte god ekologisk status. Det finns ett antal miljöproblem som kan
vara orsaken till detta. Det är osäkert om åtgärder för att komma tillrätta med dessa problem
hinner få önskvärd effekt till år 2015. I vissa fall behöver även kunskapsunderlaget förbättras för
att rätt åtgärder ska kunna vidtas.

Kommentar:  Någon ökad risk föreligger ej om planen genomförs.

Risk att Kemisk status inte uppnås 2015
Värde -
Klassificering Risk
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet, det vill säga den tillåtna halten,
för kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram ( µg/kg). I Sverige idag överstiger kvicksil-
ver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten.
Under lång tid har utsläpp av kvicksilver skett i både Sverige och utomlands. Den främsta anled-
ningen till att kvicksilverhalterna i vattnet är för höga är internationella luftnedfall. Trots Sveriges
insatser för att minska utsläppen av kvicksilver kan vi inte förvänta oss några förändringar inom
en snar framtid.
Det går oftast bra att äta fisk som kommer från ett vatten där kvicksilverhalten överskrider EG:s
gränsvärde på 20 mikrogram per kilogram. Livsmedelsverket har tagit fram kostrekommendationer
som gäller för fisk. Det finns riktade råd till gravida och ammande kvinnor. Fisk som livsmedel
har ett allmänt EU-gemensamt gränsvärde (förordning 1886/2006) på 0,5 milligram per kilo-
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gram (mg/kg). Vissa fiskarter, såsom gädda, ål och hälleflundra, har ett högre gränsvärde på 1,0
milligram per kilogram (mg/kg).

 Provtagning av miljögifter saknas i vattenförekomsten. Det finns i dagsläget inga identifierade
påverkansfaktorer som skulle kunna utgöra ett hot mot den kemiska statusen i vattenförekomsten.

Kommentar:  Någon ökad risk föreligger ej om planen genomförs.

Risk att Kemisk status (exklusive kvicksilver) inte nås till 2015
Värde -
Klassificering Ingen risk
Inom denna vattenförekomst avrinningsområde finns inga idag kartlagda källor med sådant ut-
släpp att de bedöms påverka vattenförekomsten negativt avseende miljögifter. Observera att
bedömningen är en expertbedömning och behöver utredas i nästa förvaltningscykel.

Kommentar:  Någon ökad risk föreligger ej om planen genomförs.

3.5 GÄLLANDE PLANER

I kommunens översiktsplan, ÖP 2002 antagen av kommunfullmäktige (KF) 2002-05-27, finns
planområdet inte medtaget i samhällsområdet för Grebbestad. I översiktsplanen anges att
Grebbestad har stora utvecklingsmöjligheter avseende både lägen för attraktiva bostäder och
verksamheter. I ÖP:n rekommenderas att dessa frågor studeras vidare i en fördjupad översikts-
plan.

I den fördjupade översiktsplanen för Grebbestad, antagen av kommunfullmäktige 2006-02-06
anges aktuellt området som strategiskt område för externt belägen trafikberoende verksamhet
eller handel.

Planområdet är inte detaljplanelagt sedan tidigare. Det finns inte heller några planlagda områden
i de närmaste omgivningarna som påverkar planläggningen av området.

Beträfffande en alternativ lokalisering finns en planstudie för Rörvik (referens 10 och 12).
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Fig 5.  Fördjupad översiktsplan för Grebbestad (referens 11). Läge för aktuellt planomåde har markerats
med röd ring och alternativt läge med blå ring.
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PLANFÖRSLAG

4 BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGET

Efterfrågan och bristen av verksamhetstomter i närheten till Grebbestad samt kommunens mål-
sättning att det i kommunens större samhällen ska finnas tillgång till mark för företagsetableringar
är orsak till att området vid Greby 1:4 nu är föremål för detaljplanering. Aktuellt område ligger i
anslutning till den planerade ”västra vägen” som då den blivit utbyggd förväntas bli den primära
infarten till de västra delarna av Grebbestad.

4.1  FÖRSLAG TILL UTFORMNING

Inom detaljplanens västra och södra delar, som i nuläget är åkermark, planeras utveckling av ett
verksamhetsområde för lätt industri med närhet till Grebbestad tätort. Inriktningen för det plane-
rade verksamhetsområdet är småindustri, hantverk samt handel och kontor. I planen ingår också
att ge byggrätt för befintlig båtförvaringsverksamhet som i nuläget inte är detaljplanelagd. Den
västra delen av planområdet där terrängen är mer kuperad skogbevuxen naturmark planeras
tomter för ett 15-tal friliggande villor. Detaljplan och illustrationskarta redovisas i fig 6A och 6 B.

4.2 ALTERNATIV LOKALISERING

Enligt den fördjupade översiktsplanen (fig 5) och i Planstudie Rörvik (referens 10) är Rörvik
söder om Grebbestads tätortsbebyggelse utpekat som ett strategiskt område för bebyggelse och
verksamheter av samma slag som planeras vid Greby 1:4. Markområdet vid Rörvik avvattnas
främst via Ertserödsbäcken till södra delen av Grebbestadskilen, vilket berör Tanumskustens
Natura-2000-område.

4.3 NOLLALTERNATIVET

Ett nollalternativ innebär en analys av vad som inträffar eller inte inträffar i det aktuella området,
om den föreslagna detaljplanen ej antages. I det här fallet innebär det att de planerade anlägg-
ningarna med bostäder, verksamhetsområden mm inte kan uppföras, varvid miljön i sin helhet
förblir i sitt nuvarande skick dvs jordbruksmark. Konsekvenser beskrivs i kap 5.9.

4.4 MOTIVERING TILL VAL AV PLANFÖRSLAG

Valet av planområdets läge och avgränsning styrs av ägarförhållandena till markområdet samt
trafiksituationen.

Tillgängligheten till det alternativa Rörvik-området begränsas för närvarande av väg 163, som
också genomkorsar Grebbestad centrum. På grund av den beräknade framtida trafikbelastningen
i Grebbestad, som effekt av bl a planer på etablering av en ”sportshop”, bedöms det inte lämpligt
med ytterligare verksamheter söder om Grebbestad innan särskilda trafikåtgärder genomförts.
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5. MILJÖ - NULÄGE OCH KONSEKVENSER

5.1 NATURMILJÖ

På grundval av de genomförda biologiska inventeringarna har en naturvärdesbedömning av om-
rådet gjorts. Denna grundar sig enbart på de arter som påträffats. Hänsyn har alltså inte tagits till
eventuella sociala värden för friluftsliv och liknande. Naturvärdesbedömningen har gjorts enligt
en 4-gradig skala enligt följande:

Klass I innebär att det finns unika naturvärden.

Klass II betyder höga naturvärden.
Dessa två klasser motsvarar ”ekologiskt särskilt känsliga områden” eller ”nyckelbiotoper”. Ofta
förekommer här en eller flera rödlistade arter (CR, EN, VU, NT) eller signalarter.

Klass III, naturvärden, motsvarar kommunal eller lokal bevarandenivå och innehåller ofta
enstaka NT-rödlistade arter eller signalarter.

Klass IV, lägre naturvärden är övriga områden.

De nyligen rödlistade arterna ask och alm (VU) har bara beaktats då de växer extra ymnigt och
med riklig föryngring.

Signalarter med för regionen gott signalvärde för skog med höga naturvärden har i texten mar-
kerats med (S).

Inom det undersökta området har fyra delområden som tillhör naturvärdesklass II, höga natur-
värden, identifierats. Dessa är:

1. Delområde G: Skogsbryn mellan delområde A och F
2. Delområde K: Skogsbryn intill landsvägen norr o delområde F
3. Delområde O: Ärtåker söder om Havstensundsvägen, väg 1013
4. Delområde P: Kornåker i sydöstra delen.

Vidare har två delområden som tillhör naturvärdesklass III, naturvärden, identifierats. Dessa är:

1. Delar av delområde D: Skogsparti mellan delområde A och B
2. Delområde F: Lövskogslund norr om delområde E.

Övriga delar av området bedöms tillhöra naturvärdesklass IV, lägre naturvärden.

NATURMILJÖ
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NATURMILJÖ

Fig 8. Undersökta delområden inom Greby 1:4. Bokstavsbeteckningarna hänvisar till motsvarande i
beskrivningen.
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5.1.1 BESKRIVNING AV DELOMRÅDEN

VEGETATION

Delområde A - Östra inägan i planerat område för bostäder

Delområdet karakteriseras av en numera ohävdad, tidigare åker/ängsmark, som numera an-
vänds som avstjälpningsplats för diverse jord- och stenmassor, trädgårds- och byggavfall. Den
”naturliga” vegetationen i delområdet består av ängsväxter som t ex rödven, timotej, vit-, röd-
och alsikeklöver, veketåg, rörflen, rödsvingel, ludd- och tuvtåtel, höstfibbla, älggräs, gulvial, kä-
ringtand, ängsvädd och brunört. I den torrare södra delen växer även renfana, gulmåra, liten
blåklocka och örnbräken.

Här finns ett stort inslag av arter som kommit dit med jordmassor. Vi noterade bl a snårvinda,
parkslide, snärjmåra, mellanmalva (hybriden mellan mysk- och rosenmalva), jordrök, revorm-
störel, röd- och mellanplister, kungsljus, rosen-, amerikansk- och vit dunört, taggsallat, blånepeta
och vresros.

Ett rådjur med två kid uppehöll sig i delområdet.

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden.

NATURMILJÖ

Fig10. Delområde A
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Delområde B - Västra inägan i planerat område för bostäder

Inägan är omgärdad med elstängsel, vilket betyder att den har använts som betesmark. Däremot
förefaller den inte ha betats hittills i år utan istället slagits.

Vegetationen består främst av olika gräs som hundäxing, rödven, rödsvingel och timotej. Dess-
utom noterades andra ängsmarksväxter som grässtjärnblomma, röllika, nysört, liten blåklocka,
smörblomma och vitklöver.

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden.

Delområde C - Skogsparti väster om delområde B

Delområdet består, liksom övriga skogs- och bergspartier inom området, av en mosaik av natur-
typer som hällmarker, blandskogsbestånd på torr och fuktig mark samt brynvegetation mot
inägorna.

Mot inägan i öster finns en brynvegetation med klibbal, rönn, asp, ek och vårtbjörk i trädskiktet.
Buskskiktet innehåller enbuskar, sötbjörnbär, bind- och krypvide, hassel och häckberberis. Fält-
skiktet består bl a av liljekonvalj, nejlikrot, mjölkört, älggräs, videört och örnbräken.

NATURMILJÖ

Fig 11. Delområde B.
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Fig 12. Delområde C.

Västra delen av delområdet består av hällmark med tall, en, vårtbjörk och asp i trädskiktet. I de
torrare partierna noterades förutom renlavar och hällmarksmossor, blodrot, bergglim, ärenpris,
bergssyra och pillerstarr. Fuktigare sänkor innehåller blåtåtel, tuvull och hundstarr.

I den norra skuggigare delen är hällmarken täckt av stora mattor av stor fransmossa och cypress-
fläta. Här har även örter som ängssyra, bergkorsört, kärleksört, hönsarv och skogssallat slagit
rot.
I delområdets sydöstra hörn finns ett frodigare parti med rönn, ek, vårtbjörk och hägg med en
undervegetation av lundgröe, rödven, hundäxing, hagfibblor, träjon, toppdån och skogssallat.

I delområdets nordöstra hörn växer ett litet parti högstammig blandskog av gran, vårtbjörk, ek
och asp. Lågor och torrakor av gran med bohål finns. Ett par större hackspettar sågs söka föda
på torrakorna vid inventeringstillfället.

Undervegetationen består här av kruståtel, ängskovall, blåbär, nejlikrot, ekorrbär, skogssallat
och aspsly. I bottenskiktet noterades väggmossa och grov hakmossa.

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden.
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Fig 13. Delområde D.

Delområde D - Skogsparti mellan delområde A och B

En stor del av detta delområde utgörs av ett hällmarksparti, som sträcker sig från områdes-
gränsen i söder och upp mot inägan i nordväst.

På hällmarken växer en ordinär hällmarksvegetation med enstaka tallar, enar och vårtbjörkar där
renlavar, hällkvastmossa ingår i bottenskiktet. Ljung, kruståtel, bergven, bergsyra och stensöta
förekommer här och var.

I östra delen löper en sänka i nordsydlig riktning, där det växer gran, asp och vårtbjörk med en
undervegetation av blåbär, lingon, kråkbär, vägg- och blåmossa. På en fuktig lodyta mot öster
noterades här skogssidenmossa, råttsvansmossa och cypressfläta.

I norr övergår hällmarken i en mosaikmark med bitvis tät ungskog av tall, gran och vårtbjörk. I
en fuktig sänka växer blåtåtel och odon. I övrigt noterades här bergtall, vårfryle, brakved och
blodrot. Fruktkroppar av brun kamskivling och brokkremla observerades.

I skogsbrynet mot inägan i öster växer gran, asp, vårtbjörk, hassel och ek. Tre av de senare är
mycket grova. Dessas växtplatser har koordinaterna 6518194/1236290; 6518219/1236270
och 6518328/1236230.

Brynet mot inägan i väster är öppnare. Här förekommer ek, asp, rönn, vårt- och glasbjörk och
hassel. I markvegetationen noterades vildkaprifol, blåbär, örnbräken, harsyra, liljekonvalj, stink-
näva och fyrkantig johannesört. I bottenskiktet växte rikligt med vågig praktmossa.



33

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden. Dock har de tre växtplatserna för grova ekar
naturvärde.

NATURMILJÖ

Fig14. Storvuxen ek i delområde D.
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Delområde E - Skogsparti öster om delområde A

I stora delar av detta skogsparti ligger mycket kvarlämnat skrot, t ex lantbruksmaskiner. I brynet
mot inägan i väster förekommer tall, vårtbjörk, ek, hassel, bindvide och luddros.

I södra delen av delområdet växer tätt med enbuskar på tunt jordtäcke. Här noterades också
tall, ek, asp, rönn, vårtbjörk, stinknäva, kärleksört och vitknavel. På ett ställe noterades fläder,
skogstry, krusbär, fingerborgsblomma, kungsmynta och skelört. Förmodligen härrör de senare
arterna från tippning av trädgårdsavfall.

I norra delen av delområdet ligger ett nästan vegetationslöst hällmarksparti, som mot öster över-
går i en tät, ogallrad, ganska ung skog av gran, asp och vårtbjörk med blåbär, lundgröe och
mycket liljekonvalj i fältskiktet. Här fanns också fruktkroppar av tegelröd björksopp och kanta-
rell.

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden.

Fig 15. Delområde E.
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Delområde F - Lövskogslund norr om delområde E

Utgörs av ett litet bergsparti och en fuktig ravin mot öster med rik förekomst av lind (S). I
trädskiktet växer också klibbal, alm (VU) och asp. Buskskiktet består av hassel, hägg, skogs-
björnbär, röda vinbär och den ovanligare skogskornellen. I fältskiktet växer ormbunkar som
maj- och nordbräken tillsammans med liljekonvalj. Från bottenskiktet noterades skogsprakt-
mossa och gräshakmossa.

Naturvärdesbedömning: Naturvärden. Motiveras av att lövlunden är växtplats för signal-
arten lind samt alm och skogskornell.

Fig 16. Delområde F.

NATURMILJÖ
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Fig 17.  Ännu ej
identifierad björnbärsart:
blad överst,blommor
(mitten) och grenverk
nederst.

NATURMILJÖ

Delområde G - Skogsbryn mellan delområde A och F

Väster om ravinen (6518322/1236280) bland klibbal och jolster intill en hög tippad sprängsten
finns ett snår av en björnbärsart, som till en början antogs vara det sällsynta bohusbjörnbäret.
Efter kromosomtalbestämning vid Plant Cytometri Service visade det sig istället vara hassel-
björnbär Rubus wahlbergii (fig 17), trots en del morfologiska avvikelser. Hasselbjörnbär får

emellertid betraktas som tämligen vanlig vid Bohuskusten och även i de andra delar av landet där
björnbär förekommer.

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden.
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Fig 18. Delområde H.

NATURMILJÖ

Delområde H - Grusplan invid befintlig magasinsbyggnad

I anslutning till detta magasin finns en grusad plan med diverse jord- och grushögar samt sönder-
sprucken asfalt. Här växer, liksom brukar vara fallet på liknande platser, ett flertal s k ruderatväxter.
Bland de noterbara här kan nämnas vit sötväppling, skelört, blekbalsamin, rödtoppa, taggsallat,
opievallmo, persilja och vildpersilja, rävtörel, såpnejlika, vägsenap, mellanmalva, murreva och
sandvita.

I denna blomsterprakt sågs också amiral och kålfjäril flyga omkring.

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden.

Delområde I - Vägkanter i västra delen av området

Vägkanterna vid vägen som löper igenom området har en ordinär vägkantsflora bestående av
videört, fackelblomster, älggräs, gåsört, majbräken, träjon, mjölkört, renfana, baldersbrå,
kålmolke, knylhavre, harkål, flockfibbla, kärleksört, kråkvicker, sälg, krypvide, käringtand, röd-
klöver, ängssyra, grässtjärnblomma, strätta, gökblomster, vattenmåra, humleblomster, bockrot
och liten blåklocka.

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden
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Delområde J - Blandskog och hällmarkspartier norr om Havstensundsvägen

I delområdet finns tre avsnitt med hällmarkspartier. I det västligaste, i nordvästra hörnet i område
för bostäder, finns ett litet stenbrott med kvarlämnade block i olika storlekar. Vegetationen är
sparsam med enstaka tallar, enar och småvuxna björkar. Där fältskikt finns, består det av ljung,
kruståtel, bergven, bergglim, bergsyra och blodrot. Ren- och tuschlav och raggmossa växer på
vissa ytor.
Hällmarken på sluttningen i nordöstra hörnet av område för bostäder är artrikare, och där finns
på ett ställe mer krävande arter såsom brudbröd, backlök och getrams. Bland andra arter här
kan nämnas grå-, flock- och höstfibbla, tjärblomster, stormåra, styvmorsviol, kärleksört, stink-
näva smultron, vitknavel, bergslok och häggmispelbuskar.

Inom övriga delar av området dominerar en mosaik av blandskog, skogsbryn och slyvegetation.
Längs norra gränsen i mellersta delen av delområdet finns gallrad skog av ca 40-åriga granar och
i mindre utsträckning också björkar. Vegetationen är mestadels trivial med träd som asp, ek, tall,
björk, sälg, rönn och några enstaka bergtallar. I buskskiktet finns utöver småplantor av ovanstå-
ende trädslag brakved, en, hassel, vildkaprifol och hallon. Bland fältskiktsarterna kan nämnas
örnbräken, stensöta, blåbär, lingon, kruståtel, knägräs, vårfryle, ängskovall, liljekonvalj, gullris
och på lite fuktigare mark blåtåtel, kråkbär och odon. Husmossa och andra vanliga skogsmossor
förekommer i bottenskiktet.

Vid bergskanten omedelbart nordost om det östligaste huset (6518393/1236288) finns en fler-
stammig lind (S), som tyder på rikare jordmån. Här förekommer också ett större inslag med
hassel.

Vid västra gränsen av område för bostäder finns i anslutning till en havreåker ett skogsbryn där
artrikedomen är större och mer ängsbetonad. Här finns nyponros och den mindre vanliga ludd-
rosen och rikligt med stenbär samt arter som liten blåklocka, gökärt, fyrkantig johannesört,
flockfibbla, röllika, teveronika, ärenpris, gulsporre, åkervädd, nysört, knägräs m fl.

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden, dock bör linden betraktas som naturvärdes-
träd.

Fig 19. Signalarten lind Tilia cordata
i delområde J.

NATURMILJÖ
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Fig 20. Stenmur i delområde K.

NATURMILJÖ

Delområde K - Skogsbryn intill landsvägen norr om delområde F

I anslutning till landsvägen har det tippats sand, sprängsten mm och området har karaktär av
skräpmark. Med det tippade materialet har det följt med en rad kulturväxter, som har rotat sig på
platsen t ex silverarv, torpspirea, malört, benved, vresros och knölklocka. Bland övriga fältskikt-
sarter kan nämnas humlelusern, getväppling, mörkt kungsljus, åkervädd, snårvinda, kirskål, brän-
nässla, stinknäva och renfana. Sly av lönn, sälg, alm, asp och hallon finns i delområdet. Bestånd
med hasselbjörnbär växer på en stor del av denna yta med långsträckta skott (6518372/1236327).

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärde.
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Delområde L - Vägkanter längs norra och nordöstra gränsen av område för
verksamheter

Vägslänten längs Havstensundsvägen har mestadels en ordinär flora med arter som gulkämpar,
knylhavre, stormåra, älgört, vattenpilört och strätta. På ett ställe kring 6518361/1236374 finns
ett intressantare inslag i form av läkevänderot, som är tämligen sällsynt i Bohuslän (ca 40 kända
lokaler). Den blommade fint vid inventeringstillfället 2010-08-10. På samma plats påträffades
också blodnäva.

Vägslänten längs väg 163 har en mer ängsartad flora med arter som prästkrage, rödklint, käring-
tand, röllika, nysört, videört och flenört. Mot vägdiket finns sly av grå- och bindvide, björk, tall,
sälg och jolster. I själva diket växer bl a mannagräs, knölsyska, vattenmåra, dyveronika, knapp-
tåg och grönstarr.

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden.

NATURMILJÖ

Fig 21.  Blommande läkevänderot i delområde L.
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Delområde M - Betesmark i NO-hörnet av område för verksamheter

Detta hörn betades vid inventeringstillfället av hästar. Floran är trivial med arter som röd- och
vitklöver, fyrkantig johannesört, smörblomma, revsmörblomma och vägtistel.

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden

Delområde N - Skogsbryn längs gränsen av områden för verksamheter i östra delen

Längs skogsbrynet från väg 163 och mot väster växer på frisk mark intill ett dike sälg, gråvide,
björk, jolster, hallon, brännässla, snärjmåra, strätta, knölsyska och videört. Innanför diket ob-
serverades på ett ställe brudborste.

Skogsbrynet i nordsydlig riktning är mer ängsartat med arter som ängsvädd, vitmåra, liten blå-
klocka, svinrot, röllika, blodrot, skogsklöver, harstarr och rödven.

Den udde som sträcker sig mot norr in i ärtåkern (delområde O) har en trädvegetation av asp,
hägg, rönn och gran. I buskskiktet finns aspsly, hallon, nypon- och hårnyponros, röda vinbär och
slån. I fältskiktet noterades bl a träjon, stensöta, stor- och vitmåra, teveronika, fyrkantig johan-
nesört, hundkex, nejlikrot, femfingerört, timotej, ängsgröe och rödven.

Väster om huset i öster finns en hällmark som sluttar mot kornåkern (delområde P). Floran här är
i huvudsak trivial med arter som slån, små ekar, oxel, nyponros, åkertistel, stormåra, svart-
kämpar, sandlök, stinknäva, harklöver, vit fetknopp, piggstarr och berggröe.

Också skogsbrynet i den sydligaste delen har en trivial flora under trädslagen ek och alm.

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden.

Delområde O - Ärtåker söder om Havstensundsvägen - väg 1013

Efter det att ärtorna på fältet skördats kunde den artrika ogräsfloran på denna åker granskas den
2010-09-01. Det intressantaste inslaget är rik förekomst av den sällsynta åkersyskan (VU).
Den finns spridd i den norra delen av åkern, men är mest koncentrerad kring ett avsnitt i mitten
(6518345/1236480). Se karta fig 23, område 2. Uppskattningsvis finns här minst 1.000 plantor
av arten. Mindre vanliga arter som rödmire och skatnäva förekommer också mycket rikligt på
åkern. Dessutom också fliknäva som tidigare var rödlistad. Bland vanligare arter kan nämnas
åkerspergel, åkerviol, baldersbrå, fårtunga, åkerkårel, åkerförgätmigej, trädgårdsveronika, pen-
ningört, lomme, åkersenap, klofibbla, revormstörel, pilört, svinmolke, vägmålla och åkerfräken.
Genom åkern sträcker sig ett stort dike (bäck) med tät bladvass, som också finns spridd i
närheten.
Mot söder avgränsas åkern av en stengärdsgård, som är övervuxen av vass, hallon mm. En liten
rundhäll med trivial flora finns i anslutning till stengärdsgården.

Naturvärdesbedömning: Höga naturvärden. Motiveras av förekomsten av åkersyska.

NATURMILJÖ
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Fig 23. De båda rika förekomsterna med åkersyska markerade med 1 respektive 2.

Fig 22. Blommande åkersyska.

NATURMILJÖ
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Delområde P - Kornåker i sydöstra delen av området för planerade verksamheter

Även på en stor del av denna åker växer den sällsynta åkersyskan (VU), men rikligast före-
kommer den i område 1 i fig 23. Sammanlagt rör det sig om tusentals plantor, vilket gör denna
lokal till en av de rikaste i Bohuslän.

Inom denna åker finns dessutom en osedvanlig myckenhet av den vackra rödmiren. Utöver
vanliga åkerogräs som nämnts på delområde O, noterades här också taggsallat, blåklint, åker-
vädd, sandnarv, mjukplister, sparvvicker och åkerveronika.

Mot väster begränsas kornåkern av ett djupt dike på vars kanter det bl a växer gråbo, brän-
nässla, åkertistel, snärjmåra, skelört och mjölkört.

Mot stengärdsgården i norr finns en rundhäll bevuxen med grönknavel, kärleksört, stormåra,
femfingerört, röllika, harklöver och raggmossa.

Naturvärdesbedömning: Höga naturvärden. Motiveras av förekomsten av åkersyska.

FAUNA

Observerade djur och djurspår inom området under inventeringen:
:
Däggdjur:

Ett rådjur med två kid observerades i delområde A.

Fåglar:

Bofink
Gulsparv
Grönfink
Grönsiska
Pilfink
Ärtsångare
Skata
Ringduva
Grågås (överflygande)
Blåmes
Större hackspett
Gröngöling
Ladusvala
Fler arter hade säkerligen noterats om inventeringen gjorts tidigare på säsongen.

Dagfjärilar:

Amiral, påfågelöga, luktgräsfjäril och kålfjäril sågs flyga inom området.
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SANNÄSFJORDEN

Trots fjordens längd är även de inre delarna utpräglade marina miljöer, främst beroende på
avsaknaden av större sötvattenutsläpp. Endast ett fåtal mindre bäckar mynnar ut i fjorden, varför
grundvattnets utsötande påverkan torde ha en minst lika stor betydelse. Säv och bladvass finns
endast i mycket begränsad omfattning i anslutning till bäckarna.

I fjorden finns främst skyddade bottentyper, där vattendjupet ej överstiger 10 m. Stränderna
kantas av vegetationslösa grunda leror, som på 0,5 meters djup övergår i ålgrässamhällen Zostera
marina. Ålgräset växer sällan djupare än 4 m.

De djupare delarna av området karaktäriseras av mjuka bottnar med ett dominerande inslag av
nedrasade ålgräsblad samt med strömmar intransporterade driftalger. Under perioder med låg
vattenomsättning ger detta upphov till omfattande syretäring och troligen även svavelvätebildning
främst i djupområdena i Platsekilen samt Alevikskilen.

5.1.2 KONSEKVENSER - NATURMILJÖ

Vid anläggande av byggnader, uppställningsplatser för bilar samt tillfartsvägar inom området för-
störes stora delar av nuvarande vegetation på dessa ytor. Vegetationen är i stora delar av områ-
det trivial, varför förlusten av dessa delar blir närmast obetydlig.

Däremot så förekommer den rödlistade och hotade arten åkersyska inom området. Förlust av
denna innebär således negativ påverkan på naturmiljön. Förslag på hur den negativa påverkan
härav skall kunna minskas ges i kap 5.8 ” Möjliga åtgärder”. Här ges också förslag på hantering
av dagvatten som slutligen rinner ut i Sannäsfjorden. Om förslaget beträffande dagvattnet följs
bedöms heller ingen negativ påverkan på Natura 2000 området uppkomma. Snarare medför
nollalternativet med brukad åkermark större närsaltutflöden än vad behandlat dagvatten från ett
planlagt område skulle medföra.

Där bostäder planeras finns risk för att större träd som ek och bestånd med ädellöv påverkas.

Planförslagets påverkan av vattenmiljön, dvs bäcken och Sannäsfjorden, redovisas dels i be-
skrivningen av Natura-2000området Sannäsfjorden kap 3.2 sidan 11, dels i kapitlet om Vatten-
kvalitetsnormer för vattenförekomsten Sannäsfjorden kap 3.4.3, dels i kap 5.6 (dagvatten) och
5.8 (möjliga åtgärder).

Bäcken mynning i Sannäsfjorden visar i flygbilden fig 24. Vid hög vattenföring och därmed också
sedimenttransport avlänkas vattenströmmen över grundområdet (”deltat”) åt öster. Vid normala
och dominerande flöden eroderar bäcken ut en fåra som går rakt ut genom grundområdet. Några
skillnader från nuvarande situation i denna del jämfört med utbyggd detaljplan kommer sannolikt
ej att märkas.

NATURMILJÖ
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5.2 KULTURMILJÖ

Ett antal stengärdsgårdar och gamla stenbrott har påträffats och mätts in med GPS, vilket
redovisas i tabell 1 på nästa sida.

Planerat verksamhetsområde och bostadsbebyggelse är beläget drygt 500 meter norr om rik-
sintresset Greby gravfält (se fig 25 nedan). En skogklädd höjdrygg avskärmar dock fornlämningen
från planområdet. Upplevelsen av gravfältet bedöms därför inte att påverkas av planerad bygg-
nation. Även den kända labyrinten vid Ulmekärr, belägen ca 500 m i väster, är avskärmad från
planområdet av skogbeväxta berg och bedöms därför inte heller påverkas.

Två lösfynd finns registrerade till Greby 1:3 och 1:4: en flintyxa respektive en guldten (refe-
rens 3).

Länsstyrelsen besklutade 2011-09-09 om arkeologisk förundersökning inom fornlämning RAÄ
Tanum 2215, vilket resulterade i att en förhistorisk härdanläggning påträffades. I ett meddelande
2011-10-31 (Dnr 431-337-2011) bedömer Länsstyrelsen att fornlämningen är att betrakta som
undersökt och borttagen och omfattas därför inte längre av kulturminneslagens bestämmelser.
Länsstyrelsen har därför ur antikvarisk synpunkt inget att erinra mot att den berörda marken
används för avsett ändamål.

Fig 25. Registrerade fornlämningar i anslutning till planområdet (blå markering) enligt Länsstyrelsens
GIS-databas.

KULTURMILJÖ
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5.3 FRILUFTSLIV

I nuläget har planområdet med i synnerhet åkermarken ringa betydelse för friluftslivet.

5.4 NATURRESURSER

Inga naturresurser i form av grus-, sand- eller vattentäkter tas i anspråk i samband med genom-
uppförande av detaljplanen.

Tabell 1. GPS-positionering av  stengärdsgårdar och  stenbrott som har påträffats inom fastigheten
Greby 1:4. Koordinater har angetts i RT-90.

LANDSKAPSBILD
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5.5 BOENDEMILJÖ

Planförslaget medger ett utökat boende i en attraktiv miljö med närhet till både Grebbestad som
central ort och även till rekreation i skärgården.

Närboende kan dock ha delade meningar om hur deras boendemiljö påverkas genom skymd
sikt över omgivningen.

Antalet personer som kommer att vistas i området blir fler jämfört med nuläget.

Temporära störningar med arbetsmaskiner och transportfordon uppkommer i samband med
anläggningsarbetena vid planens genomförande.

5.6 HÄLSA OCH SÄKERHET

Människors hälsa och säkerhet är centrala frågor att belysa vid arbete med miljöbedömningar.
Många mänskliga aktiviteter leder till påverkan på miljön, människors hälsa och säkerhet - direkt
eller indirekt. Det handlar om t ex utsläpp till luft och vatten, elektromagnetiska fält, buller och
andra störningar i boendemiljön. Hälsa är att ha ett psykiskt och fysiskt välbefinnande. I miljöbalken
är olägenhet för människors hälsa ett grundläggande begrepp. Säkerhetsaspekten handlar om
såväl trafikmiljösäkerhet som upplevd trygghet.

Då planområdet ligger på relativt långt avstånd från närmsta brandstation kommer särskild hän-
syn till säkerhet för människa, egendom och miljö att behöva beaktas. Det gäller exempelvis
skyddsavstånd mellan fastigheter. Framkomlighet för räddningsfordon och ambulans måste sä-
kerställas. Brandvattenförsörjning behöver eventuellt förstärkas med ett antal strategiskt place-
rade markbrandposter utformade enligt VAV P38.

Radon

Berggrunden är radioaktiv i hela Bohuslän. Radongas kan komma in i byggnader genom otät-
heter i grundkonstruktionen. Byggnader skall utföras radonsäkert såvida inte 200 Bq/m3 inom-
husluft kan erhållas med lägre radonskydd, vilket ska visas vid bygglovgivning. Problemet kan
lösas genom radonsäker grundläggning.

Geoteknik

En geoteknisk utredning av området har genomförts av WSP 2009 (referenser 5 och 6).

Jordlagren består under mulljorden i huvudsak av sand som inom lägre delar underlagra av lös
lera ovan friktionsjord/morän på berg. Sonderingarna har som mest stannat på 16 m djup. Mull-
jorden är delvis sandig och har en mäktighet av ca 0,4 m inom åkermarken och ca 0,2 m inom
den högre terrängen i väster.

BOENDEMILJÖ
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Under mulljorden finns inom ett ytligt lager av siltig Sand inom den lägre liggande terrängen med
åkermark. Tjockleken är normalt 1 a 1,5 m i norr för att öka till 2 a 3 m inom den södra delen där
avståndet är litet till berg i dagen områdena. Sanden innehåller rikligt med skal rester och ibland
även siltig lera. I öster - där marken ligger högre - finns även fraktionen grus i sanden.

Lera finns inom åkermarken med största mäktigheten centralt i planområdet där tjockleken är ca
15 m. Längst i öster (borrhål ”bhl”) är tjockleken drygt 5 m och i söder (bh 3 och 4) mellan ca 3
och 6 m. Mot djupet kan leran innehålla skikt med friktionsmaterial bh 7). Inom den högre
liggande terrängen i väster finns ingen lera i de utförda provtagningspunkterna.

Leran har ingen väl utvecklad torr skopa i dess övre delar eftersom den huvudsakligen är belä-
gen under grundvattennivån. Silt och sand förekommer som begränsade skikt och även körtlar i
flertalet upptagna prover. Skal rester finns också ner till minst 5 m djup.

Lerans korrigerade skjuvhållfasthet är generellt mycket låg, mellan 9 och 12 kPa ned till 5 m
djup. Mot djupet ökar hållfastheten till närmare 20 kPa. Leran skall därför benämnas som mycket
lös lera. Lerans vattenkvot varierar mellan ca 60 och 90 % och konflytgränsen varierar mellan ca
40 och 65 %. Densiteten ligger kring 1,50 och 1,65 t/m3.

Densiteten är högre på större djup med ökad silt- och sandmängd. Lerans sensitivitet är mycket
hög - närmare 200 - vilket innebär att hållfastheten sjunker dramatiskt vid omrörning/störning.
Leran är således högsensitiv.

Med hänsyn till att terrängen inom åkermarken med lera endast lutar svagt bedöms stabilitets-
förhållandena vara goda inom detaljplanområdet bortsett från mycket lokalt i norr där en några
meter hög vägbank går ut på åkermarken. En vingsondering har utförts i borrpunkt 9, vilket
indikerar ett ca 2 m löst skikt med lera vari teoretiskt sett en glidyta skulle kunna bildas. Skulle
dock urgrävning av leran ha utförts innan vägbanken lades ut finns inget stabilitetsproblem.

Rekommendationer

Leran i området är normalkonsoliderad och ytterligare markbelastningar - överskridande någon
halvmeters uppfyllnad - bör därför undvikas i möjligaste mån för att sättningar inte skall uppstå.
Nuvarande höjdsättning av mark bör därför om möjligt bibehållas och åtgärder som kan ge
permanenta grundvattensänkningar undvikas inom områden med lera.

Vid entréer och dylikt bör länkplattor läggas för att undvika sättningsskillnader mellan byggnader
och mark. Vidare bör ledningar och kablar utformas för att kunna ta sättningsskillnader i över-
gångarna till pålade konstruktioner.

Dagvatten

Dagvatten från planområdet avrinner naturligt till en bäck som löper i syd - nordlig riktning ge-
nom områdets centrala del. Bäcken mynnar i inre delen av Sannäsfjorden. Avrinningsområdet till
bäcken är ca 1,6 km². Ungefär inom en sträcka på 250 m innan mynningen i Sannäsfjorden, går
bäcken även genom Sannäsfjordens Natura 2000-område med skyddsvärd ädellövsskog.

HÄLSA OCH SÄKERHET
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Bäckens lutning är förhållandevis blygsam vilket medför en låg vattenhastighet och lång ”uppehålls-
tid” för bäckvattnet innan det når utloppet i havet. Bäcken ingår i ett dikes-/markavvattnings-
företag, som företrädesvis omfattar ängs-/åkermark utmed densamma. Delar av det planerade
verksamhetsområdet - på ömse sidor bäcken - ingår i ”båtnadsområdet” (området som har nytta
av markavvattningen) för nämnda företag.

Karakteristiska vattenföringar i bäcken har beräknats med utgångspunkt från hydrologiska data
rörande mindre avrinningsområden på västkusten. Bäckens medelvattenföring (MQ års-
medelvärde) beräknas uppgå till ca 20 l/s, medan den s k medelhögvattenföringen (MHQ med-
eltal av högsta årliga vattenföringar) är ca 400 l/s.

Genomförande av planens med tillhörande dagvattenhantering riskerar påverkan
enligt följande:

• Fysiska förändringar - förändrad avrinning, högre momentana flöden.
• Utsläpp - uppslamning i dagvatten och i bäck/recipient både under byggtid och under
 färdigbyggt område samt förorening på grund av trafik och verksamheter.
• Förändrade förutsättning beträffande befintligt dikes/markavvattningsföretag för bäcken.

Inom planområdet omvandlas nuvarande ängs-, åker och skogsmarker till belagda och hård-
gjorda ytor som tak, gator, gårdsplaner och uppställningsplatser med högre avrinningsfaktorer.
Resultatet blir förutom större ytavrinning också betydande högre momentana dagvattenflöden
från planområdet. Vidare medför utbyggnaden att riskerna för kontaminering av dagvatten från
trafik och verksamheter ökar.

Det ytligt belägna sandlagret ger emellertid möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten i
naturliga magasin. Vidare kan möjlighet finnas till mindre öppna magasin i den kuperade högre
belägna terrängen med berg i dagen eller begränsade jordlager. Se vidare kap 8.9 ”Möjliga
åtgärder”.

Översvämningsrisk

WSP (referens 9) har i ett PM gjort en bedömning av risken för översvämning inom planområdet.
I Tanums kommun räknar man med att lägsta inträngningsnivå för vatten vid nybyggnation skall
vara +2,5 meter över nollnivån i höjdsystem RH 70 enligt klimat- och sårbarhetsutredningens
rekommendationer.

Då marknivån som ska bebyggas som lägst är belägen på nivåer från +5 m och högre bedöms
inte havsnivån i sig utgöra ett problem för området.

Bäcken som genomlöper området avvattnar 160 ha omgivande mark. Botten i bäcken varierar
mellan +3,3 och +4,3 och marknivån runt bäcken är lägst ca +4,80 eller högre. I samband med
större regn kan bäcken komma att översvämmas. I planområdets södra del passerar bäcken en
öppning i en bropost. Denna är begränsande för vattenflödet ut från området då den bara har en
tvärsnittsarea på 1 m2 och inte släpper igenom mer vatten än ca 2.800 l/s. Med högre flöde
kommer vatten att rinna över väg 1030.

HÄLSA OCH SÄKERHET
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Vid en exploatering inom området kommer flödet till bäcken att öka. Beräknat flöde för både
50- och 100-årsregn kommer att överstiga trummans kapacitet med faktorerna 1.6x respektive
2,1x. Detta leder till att marken närmast bäcken översvämmas. Eftersom delar av planområdet
ligger i anslutning till bäcken, är det också dessa som är lägst belägna. Vid placering av byggna-
der inom dessa delar, bör därför riskfria marknivåer beaktas.

Säkerhetsnivån, för att undvika att området skall vara alltför sankt där byggnation planeras, bör
vara 0,5-1 m över bäckens överkant. Lägsta golvnivå i området föreslås läggas på +6,0 m.

Emellertid finns vissa farhågor att vattenståndet i världshavet kan komma att höjas ända upp
emot 3-5 meter, delvis beroende på avsmältning av antarktisk shelf-is genom varmare vatten
under isen samt upptining av norra polarområdets tundramarker. I ett sådant värsta scenario
kommer delar av planområdet att läggas under vatten.

Påverkan av bäck och Sannäsfjorden i anläggningsskedet

Vid utbyggnaden utförs schakt och fyllnadsarbeten främst för anläggande av gatu- och VA-nät
samt för markberedning av tomter. Under markarbetena finns risk för grumling av ytvattnet som
avrinner från området. Grumlingen förorsakar knappast någon annan skada inom bäcken än att
rommens yta till eventuell vandringsfisk kan beläggas med partiklar och därmed försvåras gas-
utbytet. Troligen förekommer här ingen annan vandringsfisk än ål, som dessutom ej leker här.

I bäckens mynningsområde uppkommer avsättning av slampartiklar i inom befintligt delta. Den
grumling som når ut i Sannäsfjorden orsakar med stor sannolikhet ingen skada, då naturlig och
kraftig grumling ofta uppkommer när nordlig vindgenererad sjö bryter in i deltaområdet. Därvid
sker en transport av sediment ut i vegetationsklädda sedimentbottnar med ålgräs och hög andel
fintrådiga alger. Jämfört med nollalternativet tillför planen ingen betydande negativ påverkan hä-
rav.

Närvaron av arbetsmaskiner med förbränningsmotorer samt hydraulisk manövrering kan vid
missöden orsaka lokala utsläpp av petroleumkomponenter. Både diesel- och hydrauloljor är
redan i små koncentrationer skadliga för levande organismer. Kommer sådana ämnen ut i Sannäs-
fjorden kan de strandnära grundare bottnarna påverkas negativt, men det handlar då om relativt
betydande mängder som mer kan härledas till utsläpp genom olyckstillbud. Petroleumprodukter
av lättare slag som t ex diesel kommer dock att avdunsta efter några dagar. Tjockare oljor
medför större och långvariga skador, främst genom att vissa fraktioner ej är flytande utan lägger
sig ovanpå bottensedimentet.

Påverkan av Natura 2000-området Sannäsfjorden i driftsfasen

Om ej föreslagna åtgärder till lokalt omhändertagande av dagvatten sker, finns risk att sotiga
ytfilmer från trafikerade asfaltytor via bäcken når ut i Sannäsfjorden. I dessa ytfilmer finns flera
oönskade föroreningar som kan tänkas ansamlas på strandnära och grunda bottnar - särskilt i
deltaområdet (se fig 24). Sedimentlevande småmusslor kan då genom sin filtrering få i sig äm-

HÄLSA OCH SÄKERHET
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nena och föra dem vidare högre upp i näringskedjan. Även andra smådjur som bultfiskar, havs-
borstmaskar och småräkor kan påverkas men dock i mindre grad jämfört med filtrerande djur.

Beträffande de bestånd med ålgräs i Sannäsfjorden så bedöms vegetationen bli närmast opåver-
kad om planen genomförs och om inget oförutsett allvarligt olyckstillbud inträffar som t ex ett
omfattande olje- eller giftutsläpp.

I utredningen om dagvatten (referens 4) under rubriken ”Dagvattenavrinning - framtida LOD”
redovisas principförslag på hur lokalt omhändertagande av dagvattnet kan utföras samt förslag
på skyddsåtgärder samt hur eventuella utsläpp skadliga för recipienten tidigt kan omhändertas.
Se även kap 5.8 ”Möjliga åtgärder”.

5.7  KOMMUNIKATIONER

Väg 1013, som tangerar norra planområdet, är närmaste förbindelse till väg 1012 mot Havs-
tenssund om man kommer från öster. Vägen medger goda kommunikationsförbindelser med
såväl bil som med den reguljära busstrafiken.

Under lågsäsong är trafikflödet i dagsläget 454 ÅDT för väg 1013 och 1.890 ÅDT under hög-
säsong. Motsvarande siffror efter utbyggnad av detaljplaner i Grebbestadsområdet är 600 res-
pektive 2.100 ÅDT på samma väg. Sommartid är trafikflödet på väg 163 omfattande med
7.500 ÅDT och vid södra infarten till Grebbestad 6.500 ÅDT. Det sistnämnda skulle beröra den
alternativa lokaliseringen av planen vid Rörvik. Se fig 5 och 26).

Länsstyrelsens bedömning är att det är lämpligt att anlägga infart till området från väg 1013.
Korsningen mellan dessa båda vägar kan behöva studeras i det fortsatta arbetet både vad som
gäller framkomlighet och trafiksäkerhet. Länsstyrelsens bedömning är att en utbyggd gång- och
cykelväg till Grebbestad är viktig både för eventuellt boende i området och för att underlätta
arbetspendling och icke bilburna besök till det nya verksamhetsområdet.

Planförslaget medför att trafikmängden och i motsvarande grad även buller ökar något inom
planområdet - dock ej i någon betydande omfattning.

Samhällsviktiga fiberkablar finns längs väg 163.

KOMMUNIKATIONER
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Fig 26. Nuvarande trafikflöden under lågsäsong och högsäsong (från referens 8).

KOMMUNIKATIONER
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5.8  MÖJLIGA ÅTGÄRDER

Åkersyska Stachys arvensis

Åkersyskan tillhör en grupp tidigare vanliga åkerogräs, som i det moderna odlingslandskapet
blivit allt ovanligare och på sikt riskerar att helt försvinna från landet. Den växer främst på nä-
ringsrik sandig mark, men finns ibland på mera lerhaltiga jordar; gärna i åkrar som ogräs i vårsådda
grödor, ibland för något eller några år i mycket stora mängder. Företrädesvis finner man den i
kanter och hörn av åkrar som inte påverkats av bekämpningsmedel mot ogräs och på ställen där
grödan är så gles att tillräckligt med ljus kan nå marken. Den påträffas dessutom allt emellanåt i
trädgårdsland, på avfallsplatser och på annan störd kulturmark. Åkersyskan är ettårig och vår-
groende och förekommer framför allt i åkrar med stråsäd. Hur länge fröna kan hålla sig grobara
i fröbanken i jorden känner man inte till, men de kan överleva åtminstone ett par års vallodling på
åkern. Liksom de andra minskande åkerogräsen är de känsliga för höga gödselgivor och kemisk
ogräsbekämpning. Arten är nationellt rödlistad i kategori VU.

Under landskapsflorainventeringen, som pågått sedan 1993, har åkersyskan, förutom några fynd
på ruderatplatser, bara påträffats på 12 åkermarkslokaler i Bohuslän. Den nordligaste av dessa
ligger i Sotenäs kommun. I landet som helhet finns arten idag på ca 150 lokaler i Götalandslänen
förutom Östergötlands och Gotlands län. Förekomsten i Greby torde alltså vara en av de nord-
ligaste i landet.

Naturvårdsverket har upprättat ett åtgärdsprogram för de hotade åkerogräsen, bl a åkersyska
(Kloth, J-H. 2007. Åtgärdsprogram för bevarande av hotade åkerogräs. Rapport 5659,
Naturvårdsverket). I detta sägs att den viktigaste åtgärden för att bevara de kvarvarande spon-
tana förekomsterna av rödlistade åkerogräs är att teckna avtal om särskilda åtgärder med lant-
brukare som har rödlistade åkerogräs på sina marker. Länsstyrelsen bör svara för tecknandet av
sådana avtal och ersättning för skötseln kan utgå från ersättningsformen utvald miljö. Där ges
också exempel på hur ett sådant avtal utformas.

Förslag till kompensationsåtgärd för åkersyskan

För att säkerställa åkersyskans bevarande inom det aktuella planområdet i Greby torde det vara
tillräckligt om en del av åkermarken, där det nu finns rikligt med åkersyska, undantas från ex-
ploatering. Förslag på ett sådant område är den södra delen av åkern öster om den befintliga
magasinsbyggnaden i södra delen av planområdet (markerat som område 1 på karta i fig 23). Ett
avtal tecknas med en lantbrukare om lämplig skötsel av detta område: årlig plöjning och harv-
ning, stråsädesodling omväxlande med träda, samt att ej utföra kemisk ogräsbekämpning på
åkern.

Åkrar med förekomst av åkersyska bör få en kantzon där ogräsmedel och alltför kraftig gödsling
undviks. Detta skulle utan tvekan även gynna många andra konkurrenssvaga och hotade åker-
ogräs. Förekomster av ruderatväxter bör man försöka bevara genom att hålla växtplatserna
öppna och inte låta dem växa igen med gräs och högvuxna örter. Åkersyska kan med fördel
odlas och bevaras i allmogeåkrar.

MÖJLIGA ÅTGÄRDER
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Hantering av dagvatten med utflöde i Sannäsfjorden

Området avvattnas i nuläget till Sannäsfjorden genom bäcken som genomkorsar området där
verksamheter/småindustrier planeras.

För att minimera negativ påverkan av recipienten är det väsentligt att utjämna flödesvariationerna,
rena dagvatten samt även möjliggöra omhändertagande av förorenat vatten. Detta kan uppnås
genom att:

• Anlägga magasin (dammar) för utjämning och rening.
• Infiltrera dagvatten där markförhållandena så medger - företrädesvis i anslutning till
 bostadsområdet.
• Fördröja avrinningen i ”makadamfyllda diken”.

Dammarna och ”makadamfyllda diken” ger förutom flödesutjämnande funktion även en renande
funktion genom biologisk aktivitet samt att tyngre uppslammade partiklar kan sedimentera innan
utsläpp till bäcken. Genom redan inledningsvis vid utbyggnaden anlägga utjämningsmagasin och
tillhörande tilloppsledningar kan förorening av bäck och recipient genom uppslamning mm und-
vikas.

Genom sedimentering avskiljs i dagvattnet uppslammade partiklar. Biologisk nedbrytning och
växtupptag ger dessutom en god reningseffekt på i dagvattnet lösta föroreningar. Om dammarna
konstrueras med dämda utlopp fås även en barriär mot förorening av recipienten med oljor och
petroleumprodukter. Dammar kan även tillföra väsentliga estetiska kvaliteter och ge förutsätt-
ningar till ökad biologisk mångfald och t ex gynna de fridlysta groddjuren.

Dammarna förses med strypta utlopp. Genom att anordna förbiledning av vatten vid högre flö-
den och rensa bäcken mot igenväxning undviks översvämning av dammarna.

Avseende dammarnas utjämningsvolym bör denna dimensioneras för utjämning av avrinning från
ett 100-års regn (referens 4 och 9) efter utbyggnad. Genom att dimensionera dammvolymen
efter årsmedelnederbörden erhålls en acceptabel rening av tillflödet.

Beräkningar visar att kapaciteten vid bropost under allmänna vägen bör ökas till att motsvara
bäckens kapacitet, eller ca. 5.000 l/s. Därtill fordras en utjämningsvolym uppgående till att möta
differensen mellan flödet vid ett sk 100-års regn och bäckens kapacitet, eller ca 5.800–5.000 =
800 l/s under regnets varaktighet ca 20 min (1.200 s). Den sammanlagt erforderliga utjämnings-
volymen kan därför beräknas till ca 800 l/s x 1200 s = 960 m3.

De föreslagna dammarnas principiella karakteristika är följande:

• Sammanlagd permanent dammvolym ca 1.200 m³
• Utjämningsvolym ca 800 m³
• Area ca 1.000 m²

MÖJLIGA ÅTGÄRDER
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För att ytterligare öka utjämningsvolymen samt möjliggöra dels en viss mekanisk- dels en viss
biologisk rening, bör delar av markförlagda huvudledningssystemet utföras som makadamfyllda
svackdiken med slitsade dräneringsrör i botten. Det torde även vara möjligt att leda ”rent” tak-
vatten för infiltration från det planerade bostadsområdet till den naturmark med genomsläppliga
jordarter, som finns strax öster om detsamma. Emellertid bör förutsättningarna för infiltration
studeras mera utförligt vid detaljprojektering av anläggningen.

Det bör även värderas att reducera dagvattenavrinningen genom att anlägga mindre grönområden,
meandrande diken samt medvetna val av markbeläggning. På båda sidor om bäcken bör en
beväxt skyddszon bevaras inom verksamhetsområdet. Byggnaders konstruktion och höjdsättning,
företrädesvis inom verksamhetsområdet, bör vara sådan att omgivande mark kortvarigt kan
översvämmas utan att medföra skada. Därmed kan också erforderlig dammyta minskas.

För dagvattenanläggningen bör upprättas drift- och skötselplan samt kontrollprogram för funktions-
kontroll av densamma. Vidare bör provtagning utförs på bäckflödet innan byggnationen inleds.
Därmed erhålls ett referensvärde att jämföra med vid kommande provtagningar. Provtagning bör
i framtiden lämpligen ske i dammarna.

För att minimera riskerna för negativ påverkan vid mark- och anläggningsarbeten under utbygg-
nad av området bör detaljerad arbets- och miljöplan upprättas i samband med projektets ge-
nomförande (referens 4).

För att undvika påverkan av s k diknings-/markavvattningsföretag bör planerad bebyggelse och
markanvändning utformas sådan att avrinningen till bäcken förblir oförändrad. Förändringar inom
eller utökning av ”båtnadsområdet” fordrar normalt omprövning av andelstalen i företaget vilket
sker via avtal och/eller ansökan hos Mark- och miljödomstolen.

Följande åtgärder planeras:

• Befintlig bropost under allmänna vägen kompletteras med en ny intilliggande dagvatten-
trumma (eller motsvarande kapacitetshöjande åtgärd) med dimensionen 1000 mm. Där
med ökas kapaciteten till att motsvara bäckens kapacitet i övrigt – 5 000 l/s.

• Del av området uppströms nämnda bropost och invid diket/bäcken utformas så att den
kan översvämmas upp till nivån +5.5 m. Detta inom ett ca. 1000 m2 stort område utmed
bäckfåran. På detta sätt erhålls – förutom dammarna – ytterligare ca 200 m3 utjämnings
volym.

Sammanlagt medför ovanstående åtgärder att:

• Flödeskapaciteten vid passage av allmänna vägen ökar till 2800 + 2200 = 5000 l/s. Detta
motsvarar bäckens kapacitet.

• Sammanlagd utjämningsvolym blir ca (dammar + bäckområde) 800 + 200 m3 = 1000 m3.
Detta motsvarar erforderlig utjämningsvolym.

NOLLALTERNATIVET
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NOLLALTERNATIVET

Fig 27. Trafikflöden under lågsäsong och högsäsong vid ett nollalternativ men där en framtida omfart
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• Maximala flödet till bäcken behålls oförändrat från planområdet. För att ytterligare öka
utjämningsvolymen samt möjliggöra dels en viss mekanisk- dels en viss biologisk rening -
utförs delar av markförlagda huvudledningssystemet som makadamfyllda svackdiken med
slitsade dräneringsrör i botten.

5.9  NOLLALTERNATIVET

Nollalternativet innebär att ingen detaljplanering av området genomförs, vilket i förlängningen
också innebär att nuvarande förhållande avseende naturmiljön förblir oförändrad. Den priva-
tägda marken kvarstår som jordbrukmark och de rödlistade arterna med framför allt åkersyskan
kan i bästa fall fortleva som hittills. Detta är dock beroende på hur odlingsmarken brukas. Änd-
rat val av odlingsgrödor kan med stor sannolikhet också ändra livsbetingelserna för åkersyskan.

En utveckling av nollalternativet kan vara att en av Vectura utredd förbifart öster om Grebbestad
kommer till stånd och anläggs. I ett sådant scenario skulle den alternativ lokaliseringen vid Rörvik
söder om Grebbestad komma i ett bättre läge åtminstone vad av ser trafiken. Effekten av en
sådan omfart redovisas i fig 27.

6 SAMRÅD

Enligt PBL 5 kap 20 § när program utarbetas och när förslag till detaljplan upprättas, skall
kommunen samråda med Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten och kommuner som berörs av
programmet eller förslaget. Sakägare och de närboende, som berörs av planförslaget samt myn-
digheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har väsentligt intresse av programmet eller
förslaget skall beredas tillfälle till samråd genom planens utställning.

Syftet med samråd är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Synpunkter på planförslaget som framkommer under utställningen att redovisas i ett särskilt
utställningsutlåtande.

Stenungsund 2012-03-27

HydroGIS AB
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