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Icketeknisk sammanfattning
Syftet med denna MKB är att belysa konsekvenserna av en ändring i detaljplanen
som skall göras med avseende på ändrad markanvändning för två fastigheter i
Tjörns kommun, på Klädesholmen. Ändringen skall göras från verksamhetsområde
för industri, eller jämförligt ändamål, till bostadsändamål på andra våningen och
verksamhet/förråd på bottenplanet, där även ändrad byggrätt skall prövas för en av
fastigheterna.
Inom de äldre bebyggelsemiljöerna skall om- och tillbyggnader ske varsamt och
eventuella nya hus anpassas till omgivande miljö.
Ändringen innebär byggande i vatten vilket kommer att medföra en försämring av
de naturvärden som finns i vattenområdet i dag. Genom att vidta åtgärder som
säkerställer ljustillgången i vattenområdet bedöms dock konsekvenserna som små
men bestående.
Fastigheterna ligger inom zon för översvämningsrisk i samband med stigande
havsnivåer. Det innebär att byggnadernas bottenvåningar inte skall nyttjas som
bostadsutrymmen, utan enbart som magasin/förråd med riskreducerande åtgärder i
bottenplanet.
Landskapsbilden kommer att förändras vid en ombyggnad av sjöboden till ett
tvåvåningshus inom fastigheten 1:207. Omfattningen av påverkan är beroende av
varifrån man betraktar fastigheten. För de boende på andra sidan viken, mitt emot
1:207, kan påverkan upplevas som omfattande, då huset kommer att bryta av
nuvarande landskapssiluett.
Dagvattenhanteringen bör kunna ske inom respektive fastighet och bortledande av
dagvatten blir således den enskilde fastighetsägarens ansvar.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund

För Koholmen 1:206 ämnar planen pröva ändrad användning för befintlig byggnad,
som är nybyggd och som delvis står i vatten.
För Koholmen 1:207 ämnar planen pröva placering av byggnad, vilket bland annat
innebär att byggnadens grundläggning till stor del kommer att placeras i vatten.
I ett tidigare skede i planprocessen, har kommunen tagit fram en
behovsbedömning, se bilaga 1, där man gjort ställningstagandet att detaljplanen
medför betydande miljöpåverkan. Detta beror främst på att det för Koholmen 1:207
skall prövas byggrätt i vatten, vilket innebär arbete, byggnation, i vatten.

Figur 1Karta över fastigheternas placering. De aktuella fastigheterna är inringade med rött.
Underlag från Eniro
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1.2

9

Områdesbeskrivning

Klädesholmen tillhör Tjörns kommun och ligger på Tjörns sydvästra spets.
Klädesholmen består av två holmar varav den södra är den egentliga Klädesholmen
och den norra benämns Koholmen.
Planområdet ligger på Koholmens östra sida i en vik, se Figur 1.
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2

Omfattning MKB

2.1

Syfte

Enligt 6 kap miljöbalken skall en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som
uppfyller kraven i 6 kap 6-8 §§ i miljöbalken, upprättas för detaljplaner som
omfattar sådana verksamheter som innebär betydande miljöpåverkan.
MKB:n skall beskriva verksamheten och ge uppgift om lokalisering, utformning
och omfattning. MKB:n skall också identifiera och beskriva de direkta och
indirekta effekter som planerade åtgärder kan medförda dels på människor, djur,
växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen
med material råvaror och energi. Syftet är också att möjliggöra en samlad
bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljö samt hur eventuell
negativ påverkan förebyggs och förhindras.
MKB:n skall även innehålla en redovisning av alternativa platser, alternativa
utformningar där så är möjligt och en redovisning kring varför ett visst alternativ
valts samt en icketeknisk sammanfattning. De sökta åtgärderna ska också stämmas
av mot de nationella miljökvalitetsmålen.

2.2

Identifierade miljöaspekter

I enlighet med bestämmelserna i förordning (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar ska en behovsbedömning göras som utreder om
genomförandet av ett program eller en detaljplan kan medföra en betydande
miljöpåverkan. Kriterierna för bedömning finns angivna i bilaga till förordningen
och utgår från risker för människors hälsa och miljön, områdets känslighet och
risker för påverkan på t.ex. miljökvalitetsnormer (MKN). Om behovsbedömningen
kommer fram till att planens genomförande kan antas medföra betydande
miljöpåverkan ska, enligt miljöbalkens 6 kap 11 §, en miljöbedömning
genomföras. Inom miljöbedömningen skall en MKB upprättas som beskriver och
konsekvensbedömer den betydande miljöpåverkan som identifierats. Syfte är att
integrera miljöaspekterna i planen eller programmet för att främja en hållbar
samhällsutveckling.
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WSP har gjort en behovsbedömning1 och kommit fram till att detaljplanen medför
betydande miljöpåverkan och att följande sakfrågor behöver utredas vidare i
planskedet:

›

Marinbiologi

›

Strandskydd

›

Kulturmiljö och landskapsbild

›

Dagvattenhantering

›

Påverkan på riksintressen

›

Stigande vattennivåer/översvämningsrisk

2.3

Avgränsningar

Denna miljökonsekvensbeskrivning har upprättats inom programmet för
framtagande av en detaljplan. Verksamheten omfattar både ändrad användning för
två fastigheter, ändrad byggrätt för en av fastigheterna samt vattenverksamhet.
Vattenverksamhet är anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt miljöbalkens 11 kap.
Den fysiska utbredningen av MKB:n omfattar två fastigheter, Koholmen 1:206 och
Koholmen 1:207, se Figur 2.

Figur 2 Grundkarta över MKB:n´s, geografiska avgränsning

1

Behovsbedömning, detaljplan för Koholmen 1:206 m.fl., WSP 2013
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MKB:n begränsas till att omfatta de sakfrågor som identifierats som värdefulla att
utreda vidare och som identifierats vid en behovsbedömning, se punkt 2.2 och
bilaga 1.

2.4

Platsbesök

COWI AB har besökt de två fastigheter som berörs av planen. Besöket gjordes den
17 juni 2013. I samband med besöket gjordes en marinbiologisk inventering av det
berörda vattenområdet. Rapporten från inventeringen utgörs av bilaga 2 till denna
MKB.
Vid besöket gjordes även en översiktlig analys av landskapsbilden och hur den
kommer att förändras av byggnationen på Koholmen 1:207.

2.5

Gällande lagstiftning

2.5.1 Vattenverksamhet
Enligt 11 kap miljöbalken, som reglerar vattenverksamhet, skall en anmälan eller
en ansökan om tillstånd inges till myndigheterna vid till exempel byggande i
vatten. Exempel på sådana verksamheter är anläggning av dammar, vägbankar,
broar, bropelare, bryggor och pirar. I 11 kap 2 § i miljöbalken definieras detta
ytterligare. Åtgärderna behöver inte medföra ändring av vattnets djup eller läge för
att det ska utgöra en vattenverksamhet.
Generellt krävs tillstånd för vattenverksamhet och detta söks hos Mark- och
miljödomstolen. För vissa mindre omfattande vattenverksamheter kan en anmälan
till berörd länsstyrelse vara tillräckligt. Detta regleras i 11 kap 9 § miljöbalken och
i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter m. m.
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Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer, MKN, finns för luft, omgivningsbuller och vatten och
regleras utifrån 5 kap miljöbalken med tillhörande förordningar. MKN syftar till att
varaktigt skydda människors hälsa och miljön samt för att avhjälpa skador och
olägenheter.

3.1

Luft

Miljökvalitetsnormerna för luft anses inte påverkas av ändringarna i planen.

3.2

Buller

Miljökvalitetsnormerna för buller anses inte påverkas av ändringarna i planen.

3.3

Vatten

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten (200/60/EG) har miljökvalitetsnormer (MKN)
fastställts för alla Sveriges ytvatten, grundvatten och kustvatten. MKN för vatten är
ett juridiskt bindande styrmedel som avser skydd för grundvatten och skydd mot
försämring av nuvarande vattenkvalitet.
MKN syftar till att skapa god vattenstatus och är framåtsyftande. Därmed är det
främst föroreningskällor vilka ger/riskerar att ge långtidspåverkan som skall
åtgärdas för att säkerställa att normerna kan uppnås. Detta utesluter dock inte att
skyddsåtgärder krävs för tillfälliga åtgärder och påverkansrisker (allmänna
hänsynsreglerna enligt 2 kap miljöbalken).
Det berörda kustvattnet är Marstrandsfjorden SE 575340–113000, se Figur 3.
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Figur 3 Kustvattenområde för MKN, Marstrandsfjorden, www.viss.se

Enligt Vatteninformation Sverige, VISS, har den ekologiska statusen i området
bedömts som måttlig ekologisk status för 2009 och det anses ekonomiskt orimligt
och/eller tekniskt omöjligt att vidta de åtgärder som skulle behövas för att uppnå
god ekologisk status till 2015. Därför har området tilldelats dispens till 2021 för att
uppnå målet god ekologisk status förväntas uppnås 2021 om alla möjliga och
rimliga åtgärder vidtas. Den kemiska statusen är bestämd till god kemisk
ytvattenstatus för 2009 (exklusive kvicksilver) och kvalitetskraven för
vattenförekomsten är bibehållen god kemisk ytvattenstatus även år 2015.
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Skyddsvärda områden

4.1.1 Strandskydd
För området finns inget strandskydd, detta är upphävt sedan tidigare.

4.1.2 Riksintressen och andra områdesskydd
Riksintresse rörligt friluftsliv, 4 kap 2 § miljöbalken

Området omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet, enligt de särskilda
hushållningsbestämmelserna. Riksintresset för det rörliga friluftslivet berör större
delen av kommunens vatten och även större delar av landområdet. I dessa områden
är det viktigt att främja allmänhetens möjligheter till vistelse och rekreation.
Riksintresse yrkesfiske, 3 kap 5 § miljöbalken

Området omfattas inte av riksintresse yrkesfiske med avseende på lek- och
fångstområden. Dock omfattas området av riksintresse yrkesfiske, samt ekologiskt
känsliga områden med avseende på grundområden 0-6 meter.
Riskintresse högexploaterad kust, 4 kap 4§ miljöbalken

Hela Tjörn omfattas av riksintresse med geografiska bestämmelser enligt 4 kap 4 §
miljöbalken, högexploaterad kust. Detta innebär att fritidsbebyggelse enbart får
komma till stånd i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om särskilda
skäl finns får dock annan fritidsbebyggelse komma till stånd, företrädesvis sådan
som tillgodoser det rörliga friluftslivets behov eller avser enkla fritidshus i närheten
av de stora tätortsregionerna.
Tjörns naturvårdsprogram

Området omfattas inte av Tjörns naturvårdsprogram.
Tjörns kulturminnesvårdsprogram

Området ingår i kulturminnesvårdsprogrammet för Tjörns kommun. Programmet
skrevs 1988 och omfattar särskilt värdefulla kulturmiljöer i kommunen. Den äldre
bebyggelsen på Klädesholmen är utpekad som värdefull kulturmiljö. Den täta
bebyggelsen och de stora beredningsmagasinen mot sjösidan anses viktiga att
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bevara. Förändringar inom ﬁske- och beredningsindustrin har inneburit att delar av
magasinsbeståndet har förlorat sin ursprungliga funktion. Det är därför viktigt att
nya verksamheter i dessa lokaler anpassas till bebyggelsens förutsättningar.
Landskapsbilden

Området omfattas ej av skydd av landskapsbild, enligt 19 § naturvårdslagen men
hänsyn skall alltid tas till landskapsbilden och dess förutsättningar.
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Miljömål

Sveriges riksdag har tidigare beslutat om 16 övergripande nationella
miljökvalitetsmål. Dess mål skall uppnås inom en generation fram till år 2025.
Målen beskriver de kvalitéer som vår miljö och våra gemensamma natur- och
kulturresurser skall ha för att vi ska kunna uppnå långsiktig ekologisk hållbarhet. I
Västra Götaland arbetar man med 15 av dessa miljömål. Tjörns kommun har tagit
fram lokala miljömål som bygger på de nationella målen.
Detaljplanen för Koholmen 1:206 och 1:207 syftar till att förändra nuvarande
detaljplan som avser verksamhetsområde för industri, eller jämförligt ändamål, till
bostadsändamål på andra våningen och verksamhet/förråd på bottenplanet, där
även ändrad byggrätt skall prövas för en av fastigheterna.
Av de nationella miljömålen bedöms ändringen i detaljplanen beröra följande
nationella, regionala och regionala miljömål:
Ingen övergödning

Utsläpp till vattenområden påverkas av vatten- och avloppssystem. I planen skall
det ingå omhändertagande av avloppsvatten enligt gällande regler, vilket i detta fall
innebär anslutning till kommunalt VA-system.
Hav i balans och levande kust och skärgård

Miljömålet innebär att Västerhavet ska ha en långsiktigt hållbar
produktionsförmåga och att den biologiska mångfalden ska bevaras. Havet
påverkas bland annat av utsläpp från avlopp och dagvattenutsläpp.
Bebyggelse och anläggningar påverkar rekreationsvärden. En bra planerad
bebyggelseutveckling skapar förutsättningar för en god hushållning med kustens
fysiska resurser, samtidigt som kustsamhällen kan utvecklas.
God bebyggd miljö

Planen syftar till att möjliggöra nybyggnation av bostadshus vilket innebär
ianspråktagande av jungfrulig mark- och vattenområde.

18
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Ett rikt växt- och djurliv

Naturvärden påverkas av markanvändning och i detta fall främst vattenområdet.
Överbyggnad av marina miljöer med minskad ljustillgång som följd, ger en
förändrad artsammansättning med tiden. Även artantalet kan minska och negativa
effekter uppstå som även påverkar områden kring det direkta verksamhetsområdet.
Övriga miljömål bedöms ej som relevanta för detaljplanen.
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Planer och övriga hänsynstaganden

6.1

Översiktsplan ÖP 2013

19

En ny översiktsplan för Tjörns kommun antogs den 24:e maj 2013. Tre veckor
senare skulle planen ha vunnit laga kraft, d.v.s. den 14:e juni 2013. Under denna
period överklagades planen vilket gör att den ännu inte vunnit laga kraft. I ÖP 2013
pekas Klädesholmen ut som område med detaljplan samt område för tätortsstudier
och delar av Klädesholmen pekas ut som område med stora kulturmiljövärden.
Den kommuntäckande översiktsplanen, ÖP 2003, innehåller inte några
preciseringar om hur Klädesholmen skall utvecklas. Avstämning görs därför med
de innehållsmässiga avsikterna i översiktsplanen.

6.2

Detaljplaner, DP

För fastigheterna Koholmen 1:206 och 1:207 gäller fastställd detaljplan för
Klädesholmen (B39) och i gällande detaljplan är aktuellt område betecknat Jn
(område för industriellt eller därmed jämförligt ändamål). I planbestämmelserna
anges att bostäder inte får inredas och att föreslagen användning till byggnader
anges till lager, förråd och kontor.

6.3

Tätortsstudier, TOS

I tätortsstudien för Rönnäng, Bleket och Klädesholmen är det aktuella området
utpekat för detaljplan tätortsändamål. I TOS tar man upp de för- och nackdelar som
en förändring av de gamla magasinsområdena på Klädesholmen skulle ha om man i
stället gjorde bostäder av dessa fastigheter. Området skall vara en levande ort som
är representativ för Tjörns utveckling och som tillvara både de gamla traditioner
som ﬁnns men som även ger utrymme för nya behov.
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6.4

Höjda havsnivåer

Fastigheterna Koholmen 1:206 och 1:207 ligger i direkt anslutning till vattnet och
därmed blir dessa två fastigheter föremål för påverkan från de förväntat höjda
vattennivåerna i havet.
Samtliga länsstyrelser har, sedan 2009, ett regeringsuppdrag som innebär att de
ansvarar för klimatanpassningsarbetet på regional nivå. I samband med detta har
Länsstyrelsen i Västra Götalands och Värmlands län tagit fram en handbok för
fysisk planering i översvämningshotade områden. I den finns en planeringsmodell
som ger vägledning och råd vid exploatering och planer. Handboken är tänkt att
användas vid beaktande av översvämningsrisker i planarbetet.
I handboken har man definierat fyra olika översvämningszoner för havet. Dessa
översvämningszoner är kopplade till olika risknivåer där det är lägst risk för
översvämning i zon 1 och högst risk i zon 4. Zonindelningen för kusten utgår från
ett framtida medelvattenstånd, se Figur 4.

Figur 4 Zonindelning för kustområden, Stigande vatten 2011 LST

Enligt de klimatprognoser som gjorts för Västra Götaland medför förändringarna
höjda havsnivåer och översvämningar på Tjörn. Detta kan leda till att vatten
tränger in i bostäder och andra byggnader, hårdgjords ytor svämmas över, vattenoch avloppssystem slås ut med mera.
Mätdata från fyra olika stationer längs kusten ligger till grund för de beräkningar
som används som planeringsnivåer för Stenungssund. Dessa data anses tillämpbara
för Tjörns kommun. Områden understigande 3,6 (RH2000 m. ö. h) räknas som
översvämningshotade, se Tabell 1.
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Tabell 1 Zonindelning Tjörns kommun, ÖP 2013

Zonindelning

(RH2000 m. ö. h för mätstation
Stenungssund)

Zon 1

Över 3,6 m

Zon 2

Mellan 3,1–3,6 m

Zon 3

Mellan 2,6–3,1 m

Zon 4

Under 2,6 m

I samband med framtagandet av översiktsplanen ÖP 2013 togs det fram kartor som
redovisar zonindelningen för känsliga översvämningsområden på Tjörn. I denna är
området kring Klädesholmen inringat som zon 3 med det aktuella planområdet
markerat som zon 4. Enligt handbok Stigande vatten 2011, skall byggnader som
anläggs inom zon 4 undvikas som helårs-, delårs- samt besöksboende.

6.5

Hantering av dagvatten

Hanteringen av dagvatten kan göras inom aktuell fastighet eller genom allmänna
vattentjänster. För dessa två fastigheter, Koholmen 1:206 och 1:207 behövs
troligtvis ingen hantering av dagvatten genom allmän vattentjänst och avledande av
dagvatten kan ske inom fastigheterna och skall ombesörjas av fastighetsägarna. Då
det främst rör sig om hantering av nederbörd på fastigheterna samt den lilla
tillfartsväg som går längs med berget, finns inget behov av infiltrationsanläggning
utan vattnet kan ledas ut i havet.

22
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7

Naturmiljö

En naturvärdesinventering har utförts i vattenområdet, se bilaga 2. Området delades
in i tre delar, se Figur 5. Området inventerades genom snorkling och bedömdes
utifrån:

›

Artrikedom och variation

›

Täckningsgrad

›

Rariteter

›

Orördhet/naturlighet

Områdena klassades in efter tre kategorier:

›

Lågt naturvärde

›

Tillfredsställande naturvärde

›

Högt naturvärde

MKB FÖR DETALJPLAN KOHOLMEN 1:206, 1:207
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N
OMRÅDE 1
BRYGGA
1:207
OMRÅDE 2
BRYGGA
1:206

OMRÅDE 3
ÖPPET
VATTEN

Figur 5 Områdesindelning vid naturvärdesbedömning

Dessa tre områden vid Koholmen, Tjörns kommun, uppvisar sammanslaget ett
tillfredsställande naturvärde med det högsta naturvärdet inom område 1.

›

Område 1, högt naturvärde

›

Område 2, tillfredsställande – högt naturvärde

›

Område 3, tillfredsställande naturvärde

Hela området bestod av de arter som kan förväntas förekomma i liknande miljöer.
Området är idag delvis påverkat av mänsklig aktivitet och detta har påverkat
områdets naturvärde genom att till exempel ljustillgången på bottnarna har
minskat.
Vid eventuell vidare exploatering bör man tänka på att inte minska ljustillgången
inom området ytterligare, då det kommer att leda till ytterligare försämring av
områdets naturvärde. Speciellt viktigt är det att skydda området direkt öster om den
nuvarande bryggan på fastigheten Koholmen 1:207, då detta område idag innehar
höga naturvärden.
Vid byggande i vatten inom detta område bör även hänsyn tas till
vattenomsättningen. Byggnation skall ske på så vis att man kan säkerställa ett gott
vattenflöde under byggnaderna för att motverka riskerna med stagnant vatten.
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Konsekvenser

8.1

Strandskydd

För området finns inget strandskydd, detta är upphävt sedan tidigare.

8.2

Riksintressen och andra områdesskydd

8.2.1 Riksintresse rörligt friluftsliv, 4 kap 2 § miljöbalken
Det rörliga friluftslivet kommer att påverkas av eventuella förändringar av
byggnader inom planområdet. Om fastigheten bebyggs med en större byggnad
kommer det att minska tillgängligheten för det rörliga friluftslivet.

8.2.2 Riksintresse yrkesfiske, 3 kap 5 § miljöbalken
Då planområdet omfattas av riksintresse för yrkesfiske, med avseende på
grundområden 0-6 m, kommer en exploatering i vattnet att direkt påverka detta
eftersom området kommer att ianspråktas och ljusförhållanden inom vattenområdet
kommer att förändras.
Nuvarande biotop och växt- och djurliv försvinner och en återetablering bedöms
inte ske då djupförhållanden utanför planerade byggnation är större och utgör en
annan typ av biotop.

8.2.3 Riskintresse högexploaterad kust, 4 kap 4§
miljöbalken
Om detta riksintresse inte skall påverkas gäller för planen att fritidsbebyggelse
enbart får komma till stånd i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om
särskilda skäl finns får dock annan fritidsbebyggelse komma till stånd,
företrädesvis sådan som tillgodoser det rörliga friluftslivets behov eller avser enkla
fritidshus i närheten av de stora tätortsregionerna.
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8.2.4 Tjörns naturvårdsprogram
Området omfattas inte av Tjörns naturvårdsprogram.

8.2.5 Tjörns kulturminnesvårdsprogram
Det är viktigt att nya byggnader anpassas till den befintliga bebyggelsens och
landskapets förutsättningar, så att området bibehåller sin ursprungliga karaktär.

8.2.6 Landskapsbilden
Koholmen 1:206 och 1:207 ligger belägna i utkanten av viken med berg i dagen
bakom dessa två fastigheter. Berget sluttar ner i vattnet mot sydost. Idag följer
byggnaderna en sluttande linje som samstämmer väl med det bakomliggande
bergets siluett, se Figur 6.

Figur 6 Vy mot fastigheterna Koholmen 1:206 och 1:207. Bild tagen från motsatta sidan viken.

Berget skyms endast delvis av den nuvarande sjöboden.
Längre in i viken skyms berget nästan helt av byggnaden på fastigheten Koholmen
1:206. Sjöboden skymtar i bakgrunden och utsikten från den inre delen av viken
består av hav och öar i horisonten, se Figur 7
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Figur 7 Vy från fastigheterna längre in i viken. Sjöboden skymtar bakom den större
magasinsbyggnaden på Koholmen 1:206.

Om en om- eller nybyggnation sker inom de utpekade fastigheterna bör dessa ske
med hänsyn till landskapsbilden. Hänsyn skall tas till landskapsbildens olika
vinklar och från olika betraktares håll. Om fastigheten Koholmen 1:207, som ligger
längst ut, kommer att bebyggas med en byggnad liknande den på Koholmen 1:206,
så kommer landskapsbilden att förändras avsevärt, speciellt för fastigheterna längre
in i viken, se Figur 8 samt Figur 7.

Figur 8 Fotomontage av förväntad förändrad landskapsbild och vy från inre delar av viken.
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Höjda havsnivåer

Enligt bygglovshandlingarna för befintlig byggnad inom fastigheten Koholmen
1:206 ligger bryggplanet +1,410 m. ö. h med det färdiga golvet +1,560 m. ö. h.
Enligt handboken Stigande vatten 2011, bör således det nedre planet inte användas
som bostad på grund av översvämningsrisken.
Rekommendationen för nybyggnation inom planområdet bör således bli enligt
Tabell 1, det vill säga att nedre botten på tillkommande byggnader inte skall
användas till någon form av boende om de ligger under 2,6 m. ö. h.

8.4

Miljökvalitetsnormer för vatten

Miljökvalitetsnormerna för vatten anses inte påverkas i den utsträckningen att de
uppsatta målen inte kommer att nås. Hanteringen av avlopp kommer att ske via det
kommunala vatten- och avloppssystemet.
Hanteringen av dagvatten innebär inga förändringar i förhållande till nuläget.
Samma mängd vatten med samma innehåll som tidigare kommer att ledas ut i
havet, då det inte rör sig om stora hårdgjorda ytor och vägar, utan enbart avrinning
från takkonstruktioner och bryggor
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Detaljplan för Koholmen 1:206 m.fl.
2013-05-15

Behovsbedömning
En miljöbedömning ska göras om planens genomförande kan antas leda till
betydande miljöpåverkan. Behovsbedömning görs för ta ställning till om en
miljöbedömning för planen behövs eller inte. Den görs enligt PBL 4 kap. 34 § och
Miljöbalken 6 kap. 12-13 §.
Behovsbedömningen är också ett underlag för att avgränsa vilka typer av
miljöpåverkan som behöver beskrivas vidare i planbeskrivningen eller i en eventuell
miljökonsekvensbeskrivning.

Detaljplanens karaktär
Planen medger

G:\Win\Samhällsbyggnad\PlanProjekt\Plan\01.DP\1.Pågående Dp\2011\Koholmen 1_206
mfl\Utredningar\MKB\Utskick\Behovsbedömning Koholmen 1_206 mfl.docx
Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0

Användning som kräver
tillstånd enligt Förordningen
om miljöfarlig verksamhet &
hälsoskydd 5 §.*
Planen medger en användning
av planområdet för
verksamheter som finns
angivna i PBL 4 kap 34 §.*
Mark- eller vattenanvändning
som är tillståndspliktig enligt
MKB-förordningens bilaga 3. *

Nej

Risk att projektet åstadkommer
effekter som motverkar
nationella miljömål

Ja

Kommentar

x

x

x

Planen har betydelse för
andra planers miljöpåverkan.
Planen har betydelse för
genomförande av EU:s
miljölagstiftning (gäller t.ex.
vattendirektivet)

Kanske

x

Möjlighet att ersätta sjöbod med
större byggnad kan ge
konsekvenser för liknande
områden.

x

Hav i balans samt levande kust
– exploateringstryck. Strandnära
bebyggelse - upphävande av
strandskydd - kan påverka
negativt.

x

WSP Samhällsbyggnad
Box 13033
402 51 Göteborg
Besök: Rullagergatan 4
Tel: +46 31 727 25 00
Fax: +46 31 727 25 01
WSP Sverige AB
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
www.wspgroup.se
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Strider projektet mot regionala
miljömål (ex Länsstyrelsens)

x

Strider projektet mot
kommunens miljömål eller
policy om miljöanpassat
byggande

X

* Om svaret är JA krävs en Miljöbedömning.

Platsens förutsättningar
Planområdet berörs av

Nej

Internationella konventioner
(Natura 2000, Unescos
världsarv etc)

x

Kanske

Riksintressen och särskilda
hushållningsbestämmelser enl.
3-4 kap MB

Byggnadsminne, fornminne
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Höga naturvärden (regionalt
eller kommunalt utpekat i tex
naturvårdsprogram)

x

Ekologiskt särskilt känsligt
område (tex utpekat i ÖP)

x

Viktigt rekreationsområde (tex
utpekat i ÖP)

x

Riksintresse för det rörliga
friluftslivet. Riksintresse för
yrkesfisket och ekologiskt
känsliga områden.
Område av avgörande
betydelse för hummerns
reproduktion

x

Strandskydd återinträder, men
området är sedan tidigare
exploaterat dock i en annan
grad. Ingår i Kulturminnesvårdsprogram Tjörns kommun.

x

Området är redan högt
exploaterat

Markföroreningar (tidigare
används som tipp,
utfyllnadsplats etc)

Kommentar

x

Skyddad natur enligt 7 kap MB
(tex natur- eller kulturreservat,
strandskydd, biotop,
vattenskydd, naturminne etc)

Mark

Ja

x

Nej

x

Kanske

Ja

Riksintresse för det rörliga
friluftslivet. Planområdet ej
utpekat i ÖP.
Klädesholmen har en hög
exploateringsgrad, men det
tillhör kulturmiljön.

Kommentar
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Geologiskt instabila
grundförhållandena (risk för
skred, ras etc)
Radon

Luft

x

Nej

Obehaglig lukt

x

Överskridna
miljökvalitetsnormer

x

Vatten
Överskridna
miljökvalitetsnormer

Nej

Normal radonmark.

Kanske

Ja

Kommentar

Kanske

Ja

Kommentar

x

x

Översvämningsrisk

Viktig grund/vattenresurs

x

Vegetation och djurliv

Nej
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Sällsynt eller hotad
art/samhälle

Störningar
Hälsa och säkerhet

Kanske

Ja

x

Nej

Lokalisering inom
skyddsavstånd för störande
verksamhet/farligt gods etc

x

Exponering av ljudnivåer över
riktvärden

x

Exponering av
strålning/magnetfält

x

Exponering av störande
ljussken

x

Detaljplanens påverkan

Geoteknisk undersökning av
havsbotten görs.

x

Kanske

Zon 4 enligt ”faktablad kusten
v.1.0”, bilaga till länsstyrelsens
rapport ”Stigande vatten – En
handbok för fysisk planering i
översvämningshotade
områden” dec. 2011.

Kommentar
Vet ej

Ja

Kommentar
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Vilken påverkan innebär
projektet

Ingen

Ianspråktagande av någon ej
förnyelsebar naturresurs
(grus-, bergtäkt, dricksvatten,
högklassik åkermark etc)

x

Mark
Markföroreningar

Betydande

Kommentar

Viss

Betydande

Kommentar

x

Geologisk instabilitet

Utreds

Sättningar

Utreds

Ras/skred

Utreds

Erosion

Utreds

Vibrationer

x

Skada/förändra värdefull
geologisk formation

x

Luft
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Ingen

Viss

Ingen

Väsentliga luftutsläpp eller
försämring av luftkvaliteten

x

Obehaglig lukt

x

Ändrade vindrörelser,
temperatur etc

x

Vatten

Ingen

Förändringar av
grundvattenkvaliteten

x

Förändringar av flödesriktning
för grundvattnet

x

Förändring av
ytvattenkvaliteten
(bakteriologisk eller kemisk,
temperatur och omblandning)

x

Minskning av vattentillgången
i någon yt- eller
grundvattentäkt

x

Inte känd

Viss

Betydande

Kommentar

Viss

Betydande

Kommentar

Planbestämmelse om
bostad/verksamhet
införs istället för industri.
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Förändrat flöde eller riktning i
strömförhållandena i något
vattendrag, sjö eller hav
Förändrade
infiltrationsförhållanden,
avrinning eller
dräneringsmönster (med risk
för översvämningsrisk eller
uttorkning)

x

Svårighet att lokalt
omhänderta dagvatten

x

Svårighet att ta hand om
släckvatten

x

Vattenverksamhet /
vattendom krävs

Vegetation och djurliv
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Beroende på
grundläggningen

x

x

Ingen

Betydande förändringar i
antalet/sammansättningen av
arter

x

Minskning av unik, sällsynt
eller hotad art

x

Införande av ny växtart

x

Införande av ny djurart, utgöra
barriär för djurens
förflyttningsmönster/rörelser

x

Skada fortplantningsområden
eller viloplatser för fridlysta
djur

x

Försämring för överlevnad
(tex födosöksområden)

x

Hälsa och säkerhet

Ingen

Ökning av nuvarande ljudnivå

x

Orsaka nya ljussken som kan
vara störande

x

Grundläggning i vatten.
Uppförande, ändring
m.m. av anläggningar
i vattenområden ska
prövas enligt
11 kap 2 och 9 §§
miljöbalken.

Viss

Betydande

Kommentar

Viss

Betydande

Kommentar
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Risk för utsläpp av miljö- och
hälsofarliga ämnen (tex vid
händelse av olycka)

Transporter
Betydande ökning av
fordonstrafik

Energi

Ingen
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Viss

Kommentar
2 bostäder. Ringa
trafikökning.

x

Parkering måste lösas.

x

Ingen
x

Motverkar kommunens
energiplan

X

Ingen

Viss

Betydande

Kommentar

Viss

Betydande

Kommentar

Försämra värdefull
landskaps/stadsbild

x

Påverkan på (siktlinjer,
utblickar, landmärken etc)

x

Utgöra en barriäreffekt

x

Rekreation, rörligt
friluftsliv

Ingen

Försämra förutsättningarna för
rekreation eller vistelse i natur

Betydande

x

Ökad användning av icke
förnybar energi

Landskapsbild/stadsbild

Ingen miljöfarlig
verksamhet ska pågå.

x

Ändrade
trafikförhållanden/påverkan på
trafiksituationen utanför
området
Ökning av antalet
varutransporter

Havsbotten, beroende
på grundläggning och
bryggstorlek m.m.

x

Orsaka skuggningar

x

Viss

Magasin ersätts med
likvärdigt. Sjöbod ersätts
med större byggnad innebär en förändring.
Siluetten förändras
genom att en sjöbod
ersätts med större
byggnad samtidigt
möjliggörs ett
bevarande av
magasinsbyggnaden
genom att ändamålet
ändras.
Branta bergshällar
bakom byggrätterna.
Idag finns ingen
möjlighet att passera
förbi husen.

Betydande

Kommentar
Stranden privatiseras
men ingen skillnad från
hur det är idag.
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Kulturminnesvård

Ingen

Förändra eller skada någon
kulturhistorisk värdefull miljö
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Kommer projektet att
innebära påverkan på:

Viss

Betydande

Äldre byggnader ersätts
med dels likvärdig
utformning och storlek,
dels ett större hus.
Höga krav ställs på
utformning.
Motverkar risken att
byggnaderna förfaller
genom att ändra
användningsområdet.
Klädesholmen ingår i
kommunens
Kulturminnesvårdsprogr
am. Ligger strax utanför
det primära området.

x

Ingen

Natura 2000-område

x

Riksintresse för
kommunikation

x

Riksintresse för naturvård

x

Riksintressen för kulturmiljö

x

Byggnadsminne, fornminne

x

Skyddad natur enligt 7 kap
MB (tex natur- eller
kulturreservat, strandskydd,
biotop, vattenskydd,
naturminne etc)

Viss

Betydande

x

Ekologiskt särskilt känsligt
område (tex utpekat i ÖP)

x

Viktigt rekreationsområde (tex
utpekat i ÖP)

x

Kommentar
Närmaste N 2000område är
Marstrandsfjärden.
Ingen påverkan.

Riksintresse för rörliga
friluftslivet & yrkesfiske

Strandskyddet
återinträder. Sjöbod
ersätts med större
byggnad.

x

Höga naturvärden (regionalt
eller kommunalt utpekat i tex
naturvårdsprogram)

Kommentar

Riksintresse för rörliga
friluftslivet. Ej tillgängligt
område idag.

Slutsats
Planens karaktär

Nej

Kanske

Ja

Kommentar
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Planens karaktäristiska
egenskaper ställer krav på
MKB

x

Platsens förutsättningar är
sådana att MKB krävs

x

Har projektet effekter som var
för sig är begränsande men
tillsammans kan vara
betydande
Har projektet miljöeffekter som
kan skada människors hälsa,
direkt eller indirekt

x

Grundläggning i vatten.
Påverkan på den
marina miljön behöver
utredas. Riksintresse
och strandskydd.
Värdefull kulturmiljö.
Dagvattenhantering.

x

Ställningstagande
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Detaljplanen medför betydande miljöpåverkan. Följande behöver utredas
vidare i planskedet:
o
o
o
o
o

Marinbiologi
Strandskydd
Kulturmiljö och landskapsbild
Dagvattenhanteringd
Påverkan på riksintresse för friluftsliv
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NATURVÄRDESBEDÖMNING AV VATTENOMRÅDE KOLHOLMEN

1

7

Bakgrund och syfte

Naturvärdesbedömningen är utförd i syfte att ingå som en del i en MKB som tas
fram i samband med upprättandet av en detaljplan för två fastigheter på
Klädesholmen, Koholmen 1:206 och 1:207.

http://projects.cowiportal.com/ps/A041981/Documents/03-Projektdokument/Rapport naturvärdesbedömning6.docx
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2

Bedömningsgrunder

Området som ingår i planen har bedömts utifrån dess marina naturvärden. Genom
att väga samman positiva och negativa faktorer på platsen får man en helhetsbild
av områdets värde.
Bedömningen är gjord utifrån en inventering som har genomförts av Stina Brask
Bilén, marinbiolog på COWI AB i Göteborg. Området har simmats över och arter
har noterats. Området har filmats och fotograferats för att säkerställa att all viktig
information har tillvaratagits.
Naturvärdesbedömningen baseras på Naturvårdsverkets handbok 2007:4 a och b
men har justerats efter rådande förhållanden och undersökningens behov:

›

Artrikedom och variation: högt artantal är positivt. Närvaro av fleråriga
växter. Fleråriga växter är mer positivt än ettåriga. Fiskförekomst.

›

Täckningsgrad

›

Rariteter: närvaro av sällsynta och rödlistade arter är positivt för området.

›

Djuputbredning: spelar stor roll för bedömningen.

›

Orördhet/naturlighet: påverkan av mänsklig aktivitet vägs in.

Efter inventeringen har en bedömning gjorts med en tregradig skala:

›

Lågt naturvärde

›

Tillfredsställande naturvärde

›

Högt naturvärde

2.1

Områdesbeskrivning

Det undersökta området är beläget på Koholmens sydöstra sida på nordöstra delen
av en vik, se Figur 1
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Figur 1 Översiktskarta över Klädesholmen med det aktuella området inringat i rött

Området som undersöktes bestod av både vertikala klippväggar, klippblock,
sluttande hårdbotten samt sluttande mjukbotten. Inom området finns redan
etablerade byggnationer i form av pålade bryggor och hus.

N
BRYGGA
1:207
OMRÅDE 2

BRYGGA
1:206

OMRÅDE 1

OMRÅDE 3
ÖPPET
VATTEN

Figur 2 Bottenkarta Koholmen 1:206 och 1:207

Klippväggen i sydost är exponerad av vågor och sluttar vertikalt ner mot en
utplanande mjukbotten. Vid snorkeltillfället såg man ej botten nedanför, så det var
svårt att uppskatta djupet på platsen men utifrån sjökortet är djupet mellan 6-10 m.
Mellan bryggorna sluttar hårdbotten ner mot en mjukbotten. Botten under den östra
bryggan, Koholmen 1:207, består av klippblock som förmodligen är anlagda på
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platsen. På bryggan finns ingen byggnad och idag silar solljuset ner mellan
plankorna i bryggan. Solljuset kan även komma in under delar av bryggan tack
vara bryggans höjd över vattenytan samt att bryggan inte är inbyggd på sidorna ner
mot vattnet.
Den västra bryggan, Koholmen 1:206, är anlagd på stora klippblock med gjutna
pålar. På delar av bryggan finns idag en byggnad och sidorna på bryggan är
nedbyggda med plank vilket omöjliggjorde inventering under bryggan.
Vattenomsättningen i området anses vara god.
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Utförande

Det inventerade områdets tre olika områdesindelningar framgår av skissen i Figur
2. Inventeringen utfördes genom snorkling då området var begränsat i både yta och
djup. Dessutom var sikten för dagen god och det gick att få en bra överblick av
området.
Snorklingen utfördes den 17 juni 2013 av marinbiolog som dokumenterade
bottnarna med hjälp av foto och film. Vädret var bra med strålande sol och måttlig
vind från sydväst. Sikten var god. De parametrar som undersöktes var:

›

Artrikedom och variation

›

Täckningsgrad

›

Rariteter

›

Orördhet/naturlighet

Området delades in i tre delar.
1

Området sydost om bryggorna, Koholmen 1:207, klippväggen

2

Området under bryggan på fastigheten Koholmen 1:207, klippblock

3

Området mellan bryggorna, sluttande hårdbotten samt sluttande mjukbotten
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4

Resultat

4.1

Beskrivning av områden

4.1.1 Området sydost om bryggorna, Koholmen 1:207,
klippväggen
Detta område bestod till största delen av en nästan lodrät bergvägg med de
klassiska zoneringarna för denna typ av exponerad klippvägg. Överst fanns en zon
med havstulpaner, Balanus sp, som följdes av grönalger, brunalger och rödalger.
Rödalgerna fanns representerade både i brunalgsbältet och längre ner, se Figur 3

Figur 3 Zonering på klippvägg i område 1, 0-1 meter.

I den västra delen av området, närmas bryggan planade botten ut något och hela
hårdbotten var täkt av tare, Laminaria saccharina/Saccharina latissima, hela vägen
ner till mjukbotten, se Figur 4.
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Figur 4 Klippväggen med rikligt med tare ca 3 m djup

I bältet med grönalger fanns bland annat klippspringsalg, Blidingia minima, slick,
Cladophora, tarmtång, Enteromorpha och havssallad, Ulva.
I brunalgsbältet återfanns bland annat sågtång, Fucus serratus, ektång, Halidrys
siliquosa och tare, Laminaria saccharina/Saccharina latissima. Här återfanns även
rödalger i form av bland annat rödslick, Polysiphonia sp.
Djur som hittades i området var bland annat havstulpaner, Balanus sp, brödsvamp,
Halicondria panicea, strandsnäcka, Littorina sp, blek havsanemon, Protanthea
simplex. I hela området fanns gott om fisk, både små och stora, som till exempel
berggylta, Labrus berggylta, sjustrålig smörbult, Gobiusculus flavescens
i stim samt snultror.

4.1.2 Området under bryggan på fastigheten Koholmen
1:207, klippblock
Området under bryggan på Koholmen 1:207 bestod av klippblock och ett fåtal
pålar från anläggningen av bryggan. Artrikedomen på pålarna var god och flertalet
djur- och växtarter påträffades, se Figur 5. Bland annat påträffades , Cladophora,
tarmtång, Enteromorpha sp och havssallad, Ulva sp, rödslick, Polysiphonia sp,
brödsvamp, Halicondria panicea, strandsnäcka, Littorina sp, blek havsanemon,
Protanthea simplex, tare, Laminaria saccharina/Saccharina latissima. Här
simmade även sjustrålig smörbult, Gobiusculus flavescens i stim samt olika arter av
snultror.
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Figur 5 Pelare i bryggans utkant i område 2, ca 1 m djup

In under bryggan dominerades botten av tare med påväxt av hydrioder och
rödalger. På bladen låg också sedimenterat finmaterial av förmodligen organisk art,
se Figur 6 och Figur 7
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Figur 6 Botten in under bryggan på område 2, ca 1 m djup.

Figur 7 In under bryggan i det skuggade området inom område 2, ca 1 m djup.

4.1.3 Området mellan bryggorna, sluttande hårdbotten
samt sluttande mjukbotten
Bottenområdet mellan bryggorna, område 3, består av sluttande hårdbotten längst
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in mot land och är sedan övergående i sluttande mjukbotten ca 7 m ut från land. På
den sluttande hårdbotten är ytan till en början täckt med bland annat sågtång, Fucus
serratus, sudare, Chorda filum, se Figur 8. Även rödslick förekommer.

Figur 8 Botten längst in mot bryggan i område 3, ca 1 m djup.

Efter ett par meter tar taren vid och fortsätter sedan, heltäckande, ner mot
mjukbotten, se Figur 9.

Figur 9 Sluttande botten ner mot mjukbotten, ca 3 m djup.
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Inom det här området är taren med övertäkt med sedimenterat material som
förmodligen kommer från mjukbotten utanför.
Mjukbotten är överlagrad med ett fluffigt skikt och enstaka plantor av tare samt
sudare förekommer, se Figur 10.

Figur 10 Mjukbotten utanför hårdbottenområde inom område , ca 4 m djup.

I hela området förekommer mycket fisk och ett par stycken brännmaneter.
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5

Naturvärdesbedömning

5.1

Artrikedom och variation

Bedömningsgrunder: Högt artantal är positivt. Närvaro av flerårig makrofauna.
Flerårig makrofauna är mer positivt än ettåriga. Fiskförekomst.

5.1.1 Område 1, högt naturvärde
Inventeringen av bottensamhället visade på normal artrikedom för den
representerade områdstypen. I området finns både branta och sluttande
hårdbottenområden representerade och dessa har också en variation i
exponeringsgrad. Detta bidrar till variationen i artsammansättning.
Makroalgsamhället på de hårda bottnarna innehöll de arter som man kunde
förvänta sig utifrån exponeringsgrad, bottentyp, ljusinstrålning med mera. Fleråriga
arter återfanns.

5.1.2 Område 2, tillfredsställande naturvärde
Område 2, under bryggan vid fastighet Koholmen 1:207 påträffades flertalet arter
av både växter och djur. Tack vare att bryggan inte var heltäckande och att
bryggans sidor inte var överbyggda kan det komma ner relativt mycket ljus i
vattnet under bryggan, förutom längst in. Området så ut som förväntat utifrån
gällande förutsättningar. Dock saknas bälten med grönalger under bryggan och
detta beror troligtvis på avsaknaden av solljus.

5.1.3 Område 3, tillfredsställande naturvärde
Område 3 består av både sluttande hård- och mjukbotten. Längst in mot land är
området övertäckt av en brygga vilket utesluter inventering längst in. Ingen
förekomst av grönalger inom det område som går att inventera. Området in mot
bryggan i väster vid Koholmen 1:206 består av ett väl utvecklat algsamhälle som
domineras av brunalger. Artantalet är som förväntat utifrån områdets
förutsättningar.
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5.1.4 Område 1, högt naturvärde
De hårda bottnarna inom område 1 var täckta till 100 % med friska makroalger.

5.1.5 Område 2, tillfredsställande naturvärde
De hårda bottnarna inom område 2 var täckta till 100 % med friska makroalger.
Dock minskade artantalet med minskat solljus in under bryggan.

5.1.6 Område 3, tillfredsställande naturvärde
De hårda bottnarna inom område 3 var täckta till 100 % med friska makroalger.
Dock minskade artantalet med minskat solljus in under bryggan.
På mjukbotten förekom glesa bestånd med tare och sudare. Ingen noterad
förekomsst av ålgräs, Zostrera marina, inom området.

5.2

Rariteter

Bedömningsgrund: Närvaro av sällsynta och rödlistade arter är positivt för
området.

5.2.1 Område 1
Inga rara arter noterades under inventeringen, detta utesluter dock inte närvaro av
sådana.

5.2.2 Område 2
Inga rara arter noterades under inventeringen, detta utesluter dock inte närvaro av
sådana.

5.2.3 Område 3
Inga rara arter noterades under inventeringen, detta utesluter dock inte närvaro av
sådana.

5.3

Djuputbredning

Djuputbredningen av makroalger spelar stor roll för bedömningen, då det är en
parameter som påverkas av näringstillgång i vattnet, ljusklimatet, sedimentation
samt miljögifter. Tare, Laminaria saccharina/Saccharina latissima, är en av de
makroalger som finns med som indikatorart vidbedömningar av kustvatten och
vatten i övergångszoner, se referens 1.
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5.3.1 Område 1, högt naturvärde
Här sträcker sig taren, Saccharina latissima, ner till ett djup då det vid
inventeringen inte gick att se botten trots att sikten var god. Detta tyder på en
mycket god djuputbredning och ett högt naturvärde.

5.3.2 Område 2, tillfredsställande naturvärde
Här övergick området i mjukbotten vilket leder till att tarens och andra
hårdbottenlevande makroalgers naturliga habitat försvinner och djuputbredningen
begränsas således av detta. Det gör det svårt att göra en bedömning av naturvärdet
utifrån djuputbredningen av tare.

5.3.3 Område 3, tillfredsställande naturvärde
Här övergick området i mjukbotten vilket leder till att tarens och andra
hårdbottenlevande makroalgers naturliga habitat försvinner och djuputbredningen
begränsas således av detta. Det gör det svårt att göra en bedömning av naturvärdet
utifrån djuputbredningen av tare.

5.4

Orördhet/naturlighet

Bedömningsgrund: Påverkan av mänsklig aktivitet vägs in.

5.4.1 Område 1, högt naturvärde
Här syns inga tydliga spår av mänsklig aktivitet, om man inte räknar med den
badstege som går ner i vattnet från bryggan.

5.4.2 Område 2, tillfredsställande naturvärde
Här finns spår av mänsklig aktivitet på så vis att anläggandet av bryggan har
påverkat bottens artsammansättning. Anläggandet av en brygga har minskat
solljusinsläppet under bryggan, vilket leder till begränsning av antalet arter i
området.

5.4.3 Område 3, tillfredsställande naturvärde
Här finns spår av mänsklig aktivitet i form av skräp på botten, så som
metalldetaljer, kräftskal, plast med mera. In under bryggan är ljusinsläppet
begränsat vilket leder till en minskad artrikedom.
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Slutsatser

Dessa tre områden vid Koholmen, Tjörns kommun, uppvisar sammanslaget ett
tillfredsställande naturvärde med det högsta naturvärdet inom område 1.

›

Område 1, högt naturvärde

›

Område 2, tillfredsställande – högt naturvärde

›

Område 3, tillfredsställande naturvärde

Hela området bestod av de arter som kan förväntas förekomma i liknande miljöer.
Området är idag delvis påverkat av mänsklig aktivitet och detta har påverkat
områdets naturvärde genom att till exempel ljustillgången på bottnarna har
minskat.
Vid eventuell vidare exploatering bör man tänka på att inte minska ljustillgången
inom området ytterligare, då det således kommer att leda till ytterligare försämring
av områdets naturvärde. Speciellt viktigt är det att skydda området direkt öster om
den nuvarande bryggan på fastigheten Koholmen 1:207, då detta område idag
innehar höga naturvärden.
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