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Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för nybyggnation av attraktiva bostäder samt 
förbättra möjligheterna för Kindes småbåtsvarv att skapa effektivare ytor för uppläggning av båtar 
vintertid. Planen omfattar även en omläggning av Brottkärrsvägen och gång- och cykelbanan förbi 
varvsområdet i avsikt att förbättra trafiksäkerheten. 

Exempel på positiva effekter som planen medför är att dagvattenhanteringen i området har potential att 
förbättras om omsorg läggs på dess detaljutformning och dimensionering i den fortsatta planeringen 
och projekteringen. Även kontroll och bestämmelser för hamnverksamheten kan förbättras om 
fortsatta diskussioner kring dessa frågor äger rum.

Södra Brottkärr präglas av att området vuxit fram kontinuerligt under en längre period. Bebyggelsen är 
av varierad ålder och blandad typ, men består uteslutande av villor på relativt stora tomter. Att 
exploatera ett större område på kortare tid ställer höga krav på utformningen av den tillkommande 
bebyggelsen. Den nya bebyggelsen bör även anpassas till terrängen för att minimera ingreppen i 
omgivningarna. Ett av områdets stora värden är närheten till naturen. 

Gårdsmiljön Gunviken i planens centrala del bedöms ha högt lokalt bevarandevärde på grund av 
bristen på bevarade gårdsmiljöer i Askim. Den visuellt dominerande ladugårdsbyggnaden kommer att 
bevaras men invändig ombyggnad tillåts.

Den skyddade större vattensalamandern förekommer i planområdets södra delar med ädellövskog. 
Exploatering av dessa skyddsvärda områdena medges ej i planen.

Ett skyddsavstånd på ca 45 meter mellan bostäder och båtuppställningsytan minskar risken för 
störning p.g.a. buller och damm. En skyddsvall på 1,8 meters höjd med buskar uppförs runt 
båtuppställningsytan som asfalteras för att förbättra möjligheterna till dagvattenrening. Förslag till 
åtgärder för att minska den visuella påverkan är att sänka vallens höjd till 1,5 meter samt hålla dess 
norra böj fri från buskar.

Ekdominerad skog i områdets östra del, i brynet mot berget, bedöms ha höga naturvärden, särskilt 
ekbacken i den norra delen av detta område där en bäck går ned, liksom ett parti med större ekar i 
sydost. Planen medger ej exploatering av dessa delområden.

Exploateringen i området tillsammans med de två detaljplanerna norr och söder om Brottkärrsvägen 
kommer att innebära en trafikökning utmed Brottkärrsvägen. Genom separat placerad cykelbana 
kommer dock trafiksäkerheten att öka. Fartbegränsande åtgärder kommer att genomföras för att 
generera en medelhastighet på ca 30 km/h. Under förutsättning att dessa åtgärder vidtas så kommer 
inte bullerbelastningen att öka i området. Risk för att riktvärdet på 55dBA ekvivalentnivå skall 
överstigas vid fastigheter nära vägen föreligger endast på extrema sommardagar. Alla nya bostäder 
kommer enligt planförslaget att ha kortare än 500 meter till bussvändplatsen vid hamnen. 
Miljökvalitetsnormer för luft bedöms ej överstigas på grund av planen.
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MKB till detaljplan för Södra Brottkärr, bostäder och 
småbåtshamn

Inledning
Bakgrund och behovet av MKB
Sedan sommaren 2004 gäller att kommunen ska göra en miljöbedömning av planen om dess 
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (11§ 6 kap. Miljöbalken). Inom ramen 
för miljöbedömningen ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas där den betydande miljöpåverkan 
som planens genomförande kan antas medföra identifieras, beskrivs och bedöms. Rimliga alternativ 
med hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd skall också identifieras, beskrivas och bedömas 
(12§ 6 kap. Miljöbalken). Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att 
en hållbar utveckling främjas. 

Uppdraget
Melica fick den 23 december 2004 uppdraget av stadsbyggnadskontoret att genomföra MKB främst 
utifrån tillgängliga handlingar samt platsstudier. Projektledare vid Melica var Jan Schmidtbauer 
Crona. Övriga medverkande vid framtagande av MKB:n har varit Kristina Wallman, 
bebyggelseantikvarie, Stefan Bydén, miljövetare/vattenvårdsexpert och Anders Martinsson, 
fiskeribiolog.

Utkast till MKB lämnades den 17 januari 2005 till stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen och 
stadsmuseet för synpunkter. 

Slutversion av MKB inför samrådsskedet lämnades in den 21 januari 2005.
Melica fick i januari i uppdrag av stadsbyggnadskontoret att revidera MKB:n efter de förändringar 
som gjorts i planförslaget i samrådsskedet. En reviderad MKB lämnades in den 27 januari 2006.

Avgränsning av MKB
Denna miljökonsekvensbeskrivning beskriver i stort påverkan på de miljöaspekter som tas upp i 12§ 6 
kap. Miljöbalken dvs. de krav som ställs i EG-direktivet för vissa planer och programs miljöpåverkan. 
Bland dessa miljöaspekter har dock ett mindre antal valts ut som särskilt avgörande ur miljösynpunkt 
för den berörda detaljplanen. Den miljöaspekt som bedöms som viktigast att ta hänsyn till är påverkan 
på ädellövskogen med grunda våtmarker, kala berg och utsikter, dvs. detaljplanens södra delar. Vidare 
bedöms påverkan på ekbestånden i brynet längs detaljplanens östra del som viktig att beakta, liksom 
hanteringen av dagvatten från avrinningsområdet och hamnen med hänsyn till kustzonens ekologiska 
känslighet.

Alternativ 
Olika alternativa utformningar för planläggningen av Brottkärr har löpt genom den mångåriga 
planeringsprocessen för området som helhet. Det alternativ till planutformning som är ställdes ut i 
samrådsskedet hade sin utgångspunkt i ett förslag framtaget av Brunnberg och Forshed Arkitektkontor 
AB vid ett parallellt uppdrag. Efter samrådsskedet gjordes ett flertal förändringar i planförslaget i 
enlighet med förslag bl.a. från MKB:n i samrådsskedet.

Nollalternativet
Om utbyggnaden enligt planförslaget uteblir kommer framförallt ett mindre naturområde på platån 
sydväst om Ugglegården att vara tillgängligt för rekreation och friluftsliv. Hur fälten kommer att 
användas är osäkert. Mest sannolikt är att de nyttjas för höframställning eller annan odling. På sikt är 
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det troligt att någon form av exploatering kommer att ske. Enligt planen skall allt dagvatten renas så 
att det inte påverkar vattenkvalitén i havet negativt. Idag är Brottkärrsviken på grund av 
båtverksamheten och avrinningen från land övergödd, alltså kan plangenomförandet påverka 
havsmiljö till det bättre. Nollalternativet innebär att trafikökningen på grund av de nya bostäderna 
uteblir. 

Nollalternativet innebär sannolikt att ett annat område måste detaljplaneras inom några år för 
bostadsbebyggelse. 

Denna MKB-rapports upplägg
Beskrivningen av nuvarande förhållanden, planens påverkan och minimerande åtgärder samlas i denna 
rapport för varje miljöaspekt som behandlas. Det görs för att ge en samlad bild av planens förväntade 
påverkan på olika miljöaspekter och vilka åtgärder som är möjliga för att undvika eller minimera 
negativ påverkan. Därefter görs en samlad bedömning av de mest betydande frågorna i planen.

Kort planhistorik för Brottkärr
Detaljerad översiktsplan för Brottkärr
En detaljerad översiktsplan för Brottkärr togs fram under 1993-1994 och blev efter antagande av 
fullmäktige en del av ÖP 93. Syftet med översiktsplanen för Brottkärr var att erhålla ett beslut i 
kommunfullmäktige som var vägledande för områdets framtida utbyggnad. I översiktsplanen 
konstateras bland annat att en upprustad respektive ombyggd Brottkärrsväg är en förutsättning för att 
kunna förtäta och exploatera södra Brottkärr. Man bedömde att trafikmängden på en utbyggd 
Brottkärrsväg skulle bli ca 1200 fordon per dygn i detta avsnitt. 

Förtätningen av befintliga bostadsområden enligt översiktsplanen innebar inklusive befintlig 
bebyggelse ca 50 bostäder i villaform. Väster om Ugglegården föreslogs under förutsättning att 
befintliga naturvärden beaktas, 20-30 bostäder i villaform. Norr om Ugglegården föreslogs, i 
blandning av villor och parhus i två våningar, ca 60-70 bostäder. 

Översiktsplan för Göteborg – detaljerad för Brottkärr antogs av kommunfullmäktige den 27 april 
1995. Därefter upprättades två detaljplaner, bostäder m.m. i centrala Brottkärr och bostäder m.m. i 
södra Brottkärr, i överensstämmelse med den detaljerade översiktsplanen. Förslagen till detaljplaner 
mötte kritik från flera remissinstanser och boende i området. Det ansågs bland annat att exploateringen 
var för hög och att hänsyn ej tagits till befintliga naturvärden.

Program för bostäder mm i Brottkärr 
Byggnadsnämnden gav i juni 1996 i uppdrag åt 
stadsbyggnadskontoret att upprätta ett program för 
Brottkärrsområdet att ligga till grund för detaljplane
arbetet. 
En MKB genomfördes i samband med framtagning av 
program för bostäder m.m. I denna konstaterades att 
förslagen i Programmet för bostäder mm i Brottkärr 
(1997) innebar betydligt mindre negativ påverkan på 
miljön, hälsan och hushållning med naturresurser. 
Programmet medger en expolateringsgrad som för
dubblar antalet bostäder till skillnad mot den fördjup
ade översiktsplanens potentiella tredubbling jämfört 
med det befintliga antalet. 

Bild 1. Utdrag ur Program för Bostäder m.m. i Brottkärr. Orange färg = nya bostäder, gul färg = 
befintliga villor och komplettering
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Förslaget till detaljplan för södra Brottkärr
Förslaget till detaljplan som nu ställs ut följer i stort programmet för bostäder i Brottkärr. I 
programmet pekas ekbrynen i öster och den kustnära ädellövskogen i söder ut som områden som 
måste bedömas mer utförligt i detaljplaneskedet. Inför utställningsskedet har en 
ädellövskogsinventering genomförts i dessa delområden liksom en särskild studie av förekomsten av 
större vattensalamander. Utifrån detta fördjupade kunskapsunderlag har därefter områden med 
ädellövskog och områden av värde för den större vattensalamandern undantagits från exploatering.
Utställningsförslaget innebär att fem stycken villor med tillfartsväg ges utrymme på fältet i områdets 
norra del. Dessa villor finns ej med i programmet för bostäder m.m. i Brottkärr.

I den detaljerade översiktsplanen gavs utrymme för totalt ca 140st bostäder. I föreliggande 
utställningshandling ryms ca 100st nya bostäder.

Figur 1. Illustrationskarta för detaljplan för Södra Brottkärr Bostäder och småbåtshamn 
(utställningsskedet)
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Områdesbeskrivning, planens påverkan och 
minimerande åtgärder för respektive miljöaspekt

Kulturmiljö och landskapsbild
Bakgrund/historik
Brottkärr är gammal jordbruksbygd, som bebotts av människor från stenåldern och framåt. Mellan 
1200-talet och 1600-talet utgjorde Askims härad, i vilket Brottkärr ligger i den södra delen, en del av 
den smala svenska korridoren ut till Västerhavet. Områdets karaktär av gränstrakt gjorde det extra 
utsatt i orostider. Under 1800-talet började välbeställda göteborgare intressera sig för området i söder. 
De byggde ståtliga sommarvillor, främst i Särö och Skintebo, dit de kunde dra sig tillbaka från det 
intensiva livet i staden. Säröbanans utbyggnad 1903 bidrog till denna utveckling. I Brottkärr byggdes 
Ugglegården, en välbevarad nationalromantisk villa som ligger inom planområdet. Under 1900-talet 
har utbyggnaden av Brottkärr fortsatt, men i liten skala. Övriga delar av Askim har exploaterats 
betydligt hårdare.

Nuvarande förhållanden och befintliga värden
Planområdet karakteriseras av att det ligger nära havet. Det består dels av öppna fält, dels av bergiga 
höjdpartier med sluttande lövskogsbevuxna randzoner. Vid vattnet i norra änden av området ligger en 
småbåtshamn, och vid kanalen mot Stora Amundön ligger en stor parkering som främst används 
sommartid. Längs med varvets och parkeringens innerkant löper den gamla banvallen, där Säröbanan 
gick fram till 1965. Den nyttjas nu som cykel- och gångbana och är flitigt använd året om. Banvallen 
har stort lokalhistoriskt värde, och dess läge invid havet har gjort att stora delar av kustlinjen är 
obebyggd och därmed tillgänglig för allmänheten.

Området är glest bebyggt med villor i 
olika storlekar och utförande. 
Bebyggelsen har vuxit fram kontinuerligt 
och i Brottkärr finns exempel på såväl 
villor från hela 1900-talet som äldre 
bebyggelse med anknytning till det gamla 
jordbrukslandskapet. Centralt i plan
området ligger en äldre gård, Gunviken, 
med boningshus och ekonomibyggnader. 
Boningshuset är en ljusgrå, u-formad 
byggnad som enligt uppgift är en 
ombyggd framkammarstuga. 
Utformningen är ovanlig för Västsverige. 

Bild 2. Befintlig ladugård del av Gunviken

Ekonomibyggnaderna, en stor ladugård och två mindre byggnader, är faluröda med vita knutar. En del 
av ladugården är ombyggd till bostadshus. Den andra delen används för båtförvaring, en funktion som 
enligt planförslaget skall flyttas till ett båtskjul i hamnområdet och en båtuppställningsyta väster om 
hamnen. Gunviken är en av få kvarvarande hela gårdar i Askim, som i stora delar är hårt exploaterat. 
Av detta skäl är Gunviken av stort kulturhistoriskt värde.

Granne med Gunviken ligger en 60-talsvilla i tegel/puts, ett äldre putsat hus och en nyare, grå trävilla 
med stora fönsterpartier. Denna sammansättning är typisk för områdets mångfald.
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Bilder 3 och 4.  Äldre ekonomibyggnad och del av Gunviken samt sextiotalshus

Öster om Gunviken ligger ett ännu obebyggt fält, en gammal åker. I åkerns norra ände finns en 
stengärdsgård som är kulturhistoriskt intressant, eftersom den berättar om gångna tiders 
markindelning. Den har också ett värde som landskapselement, men är ej biotopskyddad eftersom den 
ligger i skogen.

Sydost om Gunviken, i skogen, ligger Ugglegården. Boningshuset är i nationalromantisk stil med 
småspröjsade fönster och brant takfall. En björkallé leder upp till trädgårdsgränsen, som markeras med 
stenpelare. 

Bild 5. Björkallé som leder upp mot Ugglegården

Bild 6. Ugglegården med stenpelare som markerar trädgårdens gräns

Trädgården ligger skyddad mellan två höjdpartier och ståtar med stora buskage med rhododendron. 
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Från trädgården går en stensatt stig upp i skogen, troligen till en utsiktsplats. Hela miljön är väl 
bevarad och utgör ett fint exempel på det tidiga 1900-talets stilideal, och är av stort kulturhistoriskt 
värde. 

I västra delen av planområdet, vid banvallen, ligger ett mindre bostadshus som troligen är från 20-
talet. Ovanför denna byggnad, på andra sidan det gamla brofästet, ligger ännu ett nationalromantiskt 
hus. Det är relativt välbevarat och utgör, tillsammans med grannhusen som är från olika delar av 1900-
talet, ännu ett exempel på att området vuxit fram kontinuerligt.

Påverkan av planförslaget
Planförslaget innebär stora förändringar av området. Att många nya hus byggs på en förhållandevis 
kort tid kommer att förändra områdets karaktär, som nu utmärks av långsam exploatering under lång 
tid. Delar av den nya bebyggelsens planerade läge ute på åkern avviker från den äldre bebyggelsens 
placering, som företrädesvis är i randzonen mellan lägre belägna områden och höjdpartier. Samtidigt 
sparas ett större öppet fält i områdets norra del där dagvattendammar kommer att anläggas. 

Fältet i norr
Den planerade bebyggelsen på fältet i norr har en ur historisk synvinkel bra placering. I det planerade 
läget är utformningen av bebyggelsen av stor vikt, eftersom de nya byggnaderna blir väl synliga från 
såväl vägarna som banvallen. En bestämmelse i planen föreskriver enplanshus för denna del. 
Bestämmelsen är av värde för den högre belägna befintliga bebyggelsen i norr. Husens placering längs 
fältets nordligaste kant gör att utblicken mot havet som möter vid Brottkärrsvägens entré inte 
påverkas. Öppenheten kommer i stort att bevaras.

Bild 7. Fältet i norr, vy mot öster

Bild 8. Fältet i norr, vy mot väster sett från Brottkärrsvägens entré
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Ekdominerad skog
I planområdets nordöstligaste hörn finns 
en backe med ädellövskog, huvudsakligen 
medelgrov ek, avgränsad i söder av en 
äldre stengärdsgård. I föreliggande 
planförslag bevaras ekbacken vilket 
skapar kontakt mellan den nya 
bebyggelsen och omgivande höglänt 
terräng.

Bild 9. Stengärdsgård och bäck i ekbackens nedre del, vy mot väster

Åkern
Områdets karaktär kommer att förändras om denna yta bebyggs. Från att ha varit ett äldre agrart 
landskap kommer det att bli ett modernt bostadsområde. Eftersom denna del är relativt exponerad ner 
mot hamnen är det av stor vikt att omsorg läggs på utformningen av den planerade bebyggelsen. 

Bild 10. Åkern, vy mot öster mot ekdominerad skog

Bild 11. Åkern, vy mot väster med Gunvikens ladugård, sextiotals villa i tegel/puts samt Gunvikens 
boningshus (från vänster till höger i bilden) 

För att bibehålla en kontinuitet i området, så att områdets historia även i fortsättningen är läsbar, bör 
Gunvikens ekonomibyggnaderna bevaras. De är viktiga som historiska dokument. Gården är en 
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sammanhållen miljö med stort lokalhistoriskt värde, eftersom den är en av Askims få kvarvarande hela 
gårdsbildningar. 

Ugglegården
Det är av vikt att den nya bebyggelsen hamnar på ett tillräckligt avstånd från den äldre villan, gärna 
med en trädridå mellan de nya byggnaderna och den äldre. Stenpelarna som markerar trädgårdens 
gräns norrut bör bevaras, liksom björkallén som leder upp till ”grindstolparna”. I skogen väster om 
villan finns en stensatt stig som om möjligt bör bevaras, kanske som element i den tillkommande 
bebyggelsens trädgårdar. De två stenpelare som markerar Ugglegårdens entré kommer att flyttas 
närmare Ugglegården. I planförslaget ges Ugglegårdens boningshus varsamhetsbestämmelser och 
tomten skyddsbestämmelser.

Bild 12. Ugglegården sedd från väster genom talldominerad blandskog med ek och björk

Bild 13. Vy mot öster från parkeringen vid Amundöarna. Visar hur de befintliga husen i huvudsak 
ligger inbäddade i vegetation och nedanför linjen där berget möter himlen. 

Öster och väster om nuvarande duvslag
Området karaktäriseras av öppenhet, ett delvis högt exponerat läge och glest spridda större träd, varav 
flera ekar. Av vikt är att så långt möjligt bevara de större ekarna. Inför utställningsskedet har större 
ekar i detta delområde mätts in och de tillkommande husen placerats utifrån trädens lokalisering.
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Bild 14. Nedanför den mindre dammen, det gamla duvslaget som kommer att rivas

Bredings trädgård
Planförslaget ger utrymme för byggnation av ett hus bakom familjen Bredings nationalromantiska hus. 
På tomten finns en fornlämning. Detta kommer sannolikt att kräva en arkeologisk undersökning.

Ett båtförvaringsskjul i hamnen
I planförslaget ligger ett större skjul som framförallt ska fungera som båtförvaring vintertid. Det 
kommer även att fylla viss funktion som ljuddämpare eftersom det är placerat mellan hamnens 
asfalterade yta, där bullrande aktiviteter förekommer, och den planerade bebyggelsen. Skjulet kommer 
dock att ha ett exponerat läge och vara så pass stort att de kommer att påverka landskapets öppenhet 
ned mot hamnen. 

Bevuxen vall och buskar som skydd
På den södra, östra och norra sidan av det planerade området för vinterförvaring av båtar i planens 
centrala del planeras en 1,8 meter hög vall plus buskar. Denna åtgärd syftar till att markera gränsen 
mot detta område, dämpa buller och i viss mån även fånga upp partiklar i form av t.ex. slipdamm. De 
kommer även att ha en visuell påverkan på området. Denna kan både vara positiv och negativ 
beroende på höjden på vallen och buskarna. Risk finns att det kommer att upplevas som en visuell 
barriär. Om man skattar buskhöjden till 1 meter så ges en total höjd för vall plus buskar på 2,8 meter 
vilket i ett i övrigt öppet landskap måste bedömas som en kraftig påverkan. 

Särskild hänsyn
En alternativ lösning är att inte ha buskar på vallens nordliga böj. Det skulle ge en ökad öppenhet i 
landskapet särskilt under sommarmånaderna. Eftersom det är denna del man möts av när man angör 
området med bil eller cykel så är det angeläget att försöka bevara känslan av öppenhet. Denna åtgärd 
kan också kompletteras med en allmän sänkning av vallens höjd till 1,5 meter för att ge en god 
avvägning mellan vallens/buskarnas skyddseffekt och deras visuella barriäreffekt.

Vägdragningar
I planförslaget finns en ny vägdragning över åkern norr om småbåtshamnen, med parallell cykelbana. 
Den nya dragningen bör vara positiv för de boende i området. En cykelbana separerad från biltrafiken 
är också en förbättring. Cykelbanan flyttas enligt planförslaget några meter västerut. 
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Biologisk mångfald, växt- och djurliv
Befintliga värden
Stora delar av områdena som ingår i detaljplanen har i natur- & landskapsvärderingen som 
genomfördes 1997 värderats till klass 1, mycket bevaransvärda av intresse för hela Göteborg. Detta 
gäller kustzonen som värderats i klass 1 av landskapsbildsskäl, rekreation samt med hänsyn till 
påverkan på ständer & havets grundområden (det senare av riksintresse för yrkesfisket) samt 
kustzonens ekologiska känslighet. Även den kustnära ädellövskogen är värderad till klass 1 av intresse 
för hela Göteborg. Påverkan på havsmiljön beskrivs nedan under “Den grunda havsviken 
(recipienten)”

Bild 15. Utdrag ur natur- och landskapsvärdering 1997  rev. 1998, 1 = kustzonen, 3 = kustpåverkad 
ädellövskog

Ekdominerad blandskog längs sluttningen i öster
I planens östra del angränsande mot åkern finns ett långsträckt område med ekdominerad blandskog. 

Områdets norra del är en ekbacke som en bäck rinner igenom. Bäckens flöde genom skogen ger 
ypperliga förutsättningar för vattenlek. Kombinationen av höga naturvärden, naturligt ytdagvatten och 
områdets vackra läge vid berget gör att detta område bör bevaras oexploaterat. En naturlig gräns kan 
vara den gamla stenmur som avgränsar området i söder. Enligt planförslaget kommer ekbacken med 
bäcken att bevaras.

I mitten av området med ekdominerad skogen förekommer relativt mycket större tall. Detta delområde 
bedöms ha något lägre naturvärde än de angränsande delområdena i norr och söder.

I den södra delen av området finns de största exemplaren av ek. Stora gamla ekar har mycket stort 
värde ur biologisk mångfaldssynpunkt bl.a. genom att de gynnar insektslivet vilket i sin tur gynnar 
förekomsten av insektsätande fåglar. I ädellövskogsinventeringen som genomfördes inför 
utställningsskedet mättes två stora ekar in i detta delområde och vid lokaliseringen av bostäder har 
dessa ekars lägen beaktats. 

Stora delar av bergsområdet i öster ingår i ett större ädellövskogsområde som klassats av länsstyrelsen 
(område 11, klass 2 – högt skyddsvärde). Området anges ha betydelse som närrekreationsområde och 
rik flora. Skogsområdet har en areal av 40 ha vilket gör det till det största kustnära 
ädellövskogsområdet i kommunen. Skogen bedöms därför ha ett särskilt högt skyddsvärde. 
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Bild 16. Ekdominerad skog, vy mot nordost, gammal stengärdsgård och bäck

Området norr om Ugglegården 
Planförslaget ger utrymme för radhus och parhus i ett område norr om Ugglegården. Den delen av 
området på östra sidan om vägen till Ugglegården utgörs av lövskog med begränsade naturvärden. På 
västra sidan om vägen till Ugglegården finns ett glesare bestånd av större ekar. Dessa har mätts in och 
kommer att sparas.

På berget väster om Ugglegården
Området närmast Ugglegården nordost om våtmarken utgörs av en platå med tallskog med inslag av 
ek och björk. 

Området väster om våtmarken och söder om dammen utgörs av ett småskaligt kuperat kustlandskap 
med kala klippor, tall, ek, en och ljung. I dalarna dominerar lövträden, främst ek, medan tallen tar över 
på klipporna.

Större vattensalamander
Arten har konstaterats i 3 dammar, nordväst om Ugglegården (Göteborgs Stadsmuseum 2004) samt i 2 
dammar nordöst om Villa Dalfrid strax öster om planområdet (Göteborgs Stadsmuseum 2003-2004). I 
omgivningarna finns flera potentiella dammar som inte är undersökta. Hela ädellövskogsområdet har 
definierats som metapopulationsområde för den större vattensalamandern, vilket gör området särskilt 
värdefullt i bevarandesammanhang. 

Alla dammar som ingår i en metapopulation är lika viktiga, eftersom en damm som är outnyttjad ett år 
kan fungera som lekdamm året därpå. Utöver dammarna utgör ädellövskogen samt bergs- och 
blockmarker värdefulla livs- och skyddsmiljöer för arten. Naturskogsartad ädellövskog pekas ut som 
en särskilt värdefull biotop för arten. 

Den större vattensalamandern är fridlyst och skyddad enligt EU:s art- och habitatdirektiv och 
miljöbalken/artskyddsförordningen. Artens lekdammar och skydds-/vilomiljöer är strikt skyddade och 
får inte förstöras. 

En konsekvensanalys för större vattensalamander har genomförts av jm natur (Jan Malmgren 2005) 
sedan samrådsskedet. Slutsatsen från konsekvensanalysen är att populationen av större 
vattensalamander i Södra Brottkärr i nuläget kan anses ha stabila förutsättningar. Förslaget till 
detaljplan (utställningshandlingen) innebär att nödvändiga hänsyn har tagits till bevarande av 
naturmiljöer av värde för den större vattensalamandern. Som kompensationsåtgärd kommer 
Ugglegårdskärret (våtmarken) med närmaste omgivningar att restaureras.

14



Exploatering av den talldominerade 
platån bedöms som ett mindre ingrepp än 
på övriga delar av berget eftersom 
sprängning ej bedöms nödvändigt och 
anslutning till väg är förhållandevis 
enkelt.

Bild 17. Dammen nordväst om våtmarken

Bild 18. Panoramavy åt nordost med Ugglegården. Ett småkuperat landskap med kala klippor, tall ek, 
en och ljung.

Omfattningen av exploateringen på berget bör grunda sig på en helhetssyn med hänsyn till natur- och 
kulturmiljö för detta område och dess angränsande områden i söder. Denna del av området ingår i 
Natur- och kulturvårdsprogrammet för Göteborgs kommun (område 6, Dalfrid). Området beskrivs som 
”naturskönt med stor variation, ”vacker och rik vårblomning” och med ”visst biologiskt värde”. 
Växter som nämns är blåsippa, murgröna och parkgröe. Beskrivningen gäller även delar som ligger 
utanför planområdet ner mot Villa Dalfrid. I programmet anges att en skötselplan bör upprättas, med 
förbud mot avverkning. 

Kombinationen av höga värden både när det gäller natur- och kulturmiljö talar för att ett större 
sammanhängade område skulle bevaras. Gränsdragning för ett sådant område bör diskuteras.

Angående mer detaljerade uppgifter om restaurering av våtmarken, skydds- och bevarandeåtgärder 
samt uppföljning så hänvisas till konsekvensanalysrapporten (”Konsekvensanalys Större 
vattensalamander vid Södra Brottkärr, Göteborgs Stad”)

Den grunda havsviken (recipienten)
Nuvarande förhållanden och befintliga värden
Den grunda havsviken (Brottkärrsviken) i anslutning till planområdet ligger norr om småbåtshamnen. 
Vattenomsättningen i viken är begränsad till kanaler söderut. I norr öppnar sig viken mot 
Askimsviken. I väster avgränsar Lilla Amundön. Vattendjupet i området ligger mellan 0 och 3 meter. 
En muddrad ränna går från småbåtshamnen ut till öppet vatten. Viken är klassad som riksintresse för 
yrkesfisket genom sina grunda bottnar och för sina naturvärden inom ett högexploaterat kustområde 
(MB 3k 5§, MB 4k 4§). Utökat strandskydd, vars syfte är att värna allemansrätten och skydda växt- 
och djurliv i strandzonen, gäller för området (MB 7k, 14, 15§). Strand- och havsområdet är av stor 
betydelse för friluftslivet och finns upptaget i kommunens natur- och kulturprogram.
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Brottkärrsviken är i dagsläget recipient för huvuddelen av avrinningen från det område som omfattas 
av detaljplaneförslaget, se avsnittet "Ytvatten och dagvatten". Området tillsammans med utsläpp från 
småbåtshamnen belastar viken med såväl närsalter som föroreningar. Vattenomsättningen i viken är 
begränsad eftersom den ligger väl skyddad för vindar från syd och väst och från söder är vattenflödet 
begränsat av en kanal. Detta gör viken mycket känslig för ytterligare belastning av näringsämnen.
 
De grunda havsvikarna är mycket värdefulla områden. De har hög produktivitet och innehåller många 
olika typer av marina växter, bottendjur, fisk- och fågelarter. Särskilt ålgräsängar är betydelsefulla, 
eftersom djurlivet på dessa är artrikare, har högre täthet och produktion jämfört med nakna bottnar. 
För uppväxande fisk är ålgräsängar en viktig miljö, många av våra kommersiellt viktiga fiskarter har 
sin barnkammare här t.ex. torsk, plattfisk och öring. Utbredningen av ålgräsängarna och tång 
(makroalger) hotas av eutrofiering som ökar grumligheten i vattnet och av påväxt av trådformiga alger 
på sjögräset. Vid ett besök i januari 2005 fanns uppspolat ålgräs (Zostera Marina) på båtbryggorna i 
Brottkärrsviken. Ett av Göteborgs skärgårds större områden med ålgräsängar ligger söder om stora 
Amundön (Marinbiologisk undersökning, Bottnarnas status i Göteborgs kustvattenområden 
Miljöförvaltningen R 2001:6).

Påverkan av planförslaget
I planförslaget liksom i en dagvattenutredning beskrivs förslag till hantering av dagvattnet. Om inte de 
åtgärderna genomförs fullt ut kommer kvävebelastningen på Brottkärrsviken att öka av detaljplanen 
vilket förvärrar övergödningen. Om den dagvattenhantering som beskrivs i planförslaget, 
dagvattenutredningen och denna MKB genomförs innebär det att dagvattnet tas om hand lokalt på ett 
sätt som minskar belastningen av föroreningar och näringsämnen på viken. Vid dimensionering av 
anläggningarna måste riskerna för bräddning bedömas. 

Småbåtshamnen
Nuvarande förhållanden
Småbåtshamnen är belägen i den grunda havsviken mellan Lilla Amundön och fastlandet. 
Anläggningen består av ett hamnområde med bryggplatser för cirka 500 båtar samt en plan för 
båtuppläggning och vinterförvaring. Planen för vinterförvaring kommer att ha kapacitet för cirka 500 
båtar. Sommartid utnyttjas uppläggningsområdet som bilparkering. I hamnområdet finns två båthallar 
för reparation och service av fritidsbåtar. Där finns även diverse byggnader för mastförvaring och för 
sophantering etc. samt en upptagningskran och en spolplatta. Småbåtshamnen är en viktig målpunkt 
för det rörliga friluftslivet i Göteborgs södra skärgård. På varvsområdet ligger också en pumpstation 
för spillvatten. 

Bild 19. Byggnad som hyser reparationsvarvet i hamnens södra del, vy mot väst
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Olägenheter och hanteringsproblem som kan uppstå i en småbåtshamn är:

Utsläpp till mark 
Utsläpp till mark uppkommer genom att färgrester tvättas eller sköljs bort i samband med 
upptagning. Spill av oljerester uppkommer vid motorkonservering samt vid uppsamlingsplats för 
miljöfarligt avfall. Utsläpp till mark uppkommer även genom slipning, målning och andra 
ytbehandlingsarbeten såsom inplastning och vaxning. I samband med underhåll och nymålning av 
båtbottenfärg läcker rester av giftfärg ned i marken. Många färger innehåller förutom 
kopparföreningar även organiska föreningar.

Utsläpp till vatten
Båtbottenfärger läcker ut gift till omgivande vatten. Diesel och bensin och smörjoljor läcker ut i 
vattnet med avgaser, speciellt tvåtaktare är stora förorenare. Olyckor med större punktutsläpp av 
bränslen kan ske t.ex. vid bränslepåfyllning. Läckage eller spill av latrin från båtarna kan ske. 

Utsläpp till luft
Avgaser till luft från bensin- och dieselmotorer uppkommer vid tomgångskörning, båt- och 
persontransporter och laddning av ackumulatorer i hamn. Utsläpp till luft av flyktiga organiska 
lösningsmedel kan ske i samband med tvätt och målning av båtar. Från reparationsvarvet 
(plastning, slipning, lackering i mindre skala) sker ett visst utsläpp till luft genom ventilation över 
tak. 

Buller
Bullerstörningar uppkommer främst under båtupptagnings- och sjösättningssäsong. Det är främst 
arbetsmaskiner som lyfter och drar båtarna till och från uppställningsplatser och handverktyg som 
används till reparationer och underhåll av båtarna t.ex. slipmaskiner och högtrycksspolning som 
skapar bullerstörningar. Underhåll och reparationer av fritidsbåtar sker främst på helger och 
kvällar under sommarhalvåret. 

Avfall
Exempel på avfall som kan uppkomma i en småbåtshamn, som hanteras som miljöfarligt avfall, är 
rost- och frostskyddsvätskor, färg- och lösningsmedelsrester, glykol, plastrester, smörjolja, 
kasserad bensin och dieselolja samt blyackumulatorer. Övrigt avfall som kan uppkomma är 
exempelvis hushållssopor, latrin, plast och presenningar.

Påverkan av planförslaget
I planen föreslås det att man flyttar och koncentrerar vinterförvaring av båtar till planen öster om 
hamnen. För att kunna omhänderta dagvatten som tar med sig föroreningar kommer den grusade ytan 
att asfalteras. Dagvattnet kan då föras till en oljeavskiljare och sandfilter för rening innan det förs till 
dammarna och vidare till havet.  
 
För att minimera störningar av buller kan skyddsåtgärder anordnas i form av skyddsvall, skärm eller 
plantering. Plantering kan även anordnas på grund av deras förmåga att binda stoft och damm. 
Miljöförvaltningen menar att ett säkerhetsavstånd på 50 meter mellan båtuppställningsplats och bostad 
bör gälla så vida inte andra skyddsåtgärder vidtas. I planförslaget finns som nämnts tidigare vall och 
plantering föreslagna som skyddsåtgärder. Skyddsavståndet i planförslaget på ca 45 meter bör vara 
tillräckligt för att trygga en god boendekvalitet och minimera hälsorisker för närboende.

Den större förvaringsbyggnaden som är planerad i hamnen kommer att ha en ljuddämpande effekt från 
sydligaste delen av hamnområdet.
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Hamnen
Båttvätt bör utföras på spolplatta som är ansluten till en slamavskiljare eller sandfilter. Dagvattnet från 
varvsområdet bör filtreras genom ett sandfilter och gå genom en oljeavskiljare. Sedan kan det med 
fördel ledas till en av dagvattendammarna om höjdförhållandena så tillåter.

Ytvatten och dagvatten
Nuvarande förhållanden
Huvuddelen av området avrinner ut i Brottkärrsviken. Denna del av planområdet ligger runt en i dag 
kulverterad bäck som avvattnar ett ca 150 ha stort område. Området utgörs av "västkustterräng" med 
flacka lerdalar omgivna av höjder med mycket kalt berg. Stora delar av området är bebyggt och 
utbyggnadsplaner finns. Avrinningen samlas i en bäck som kommer in i planområdets nordöstra hörn 
för att därefter försvinna ner i en kulverterad del under den öppna marken ner mot havet. Planområdet 
tillförs även ett mindre vattendrag som dansar ner genom en ekbacke i öster. Från söder går ytligt 
grundvatten, vilket höst- och vintertid går i dagen, ner genom dalgången från Ugglegården. Söder om 
Ugglegården ligger en våtmark, vilken med sina omgivande marker rinner av mot söder i en 
bergsskreva. En byggd damm ligger på höjden ovanför ladugården.

Dagvattenfrågorna är i huvudsak gott belysta i planbeskrivningen och i "Möjligheter till ekologisk 
dagvattenhantering i Brottkärr, Göteborgs kommun" GF konsult 1999. Några frågor kan dock belysas 
ytterligare.

I GF:s utredning har vattendelaren mellan områdena A9 och B11 dragits rakt över våtmarken vid 
Ugglegården. Den synliga ytvattenavrinningen från denna våtmark går helt till område B11. Om inte 
någon dold dränering eller kraftigt grundvattenflöde för vatten under Ugglegården ska område A9 
minska med ca 2,5 ha och område B11 öka med lika mycket.

I GF:s utredning påpekas att infiltrationen på områden med svallsand hindras av högt grundvatten, 
men vid den föreslagna täta bebyggelsen upp mot bergen kommer troligtvis grundvattennivån att 
dräneras så att svallsandsytorna blir ypperliga för infiltration av t.ex. takvatten.

En klarare funktionell beskrivning av dagvattenhanteringen bör tas fram i projekteringsskedet för 
bedömning av funktionen i systemet.

De funktionella förutsättningarna kan ha som mål att:
- optimera kvävereningen för att minska belastningen på havsmiljön
- filtrera föroreningar från trafikytor
- filtrera partiklar från varvsområdet och hindra flytande föroreningar från detta område från att nå 
havet

För att optimera kvävereningsmålet ska de föreslagna dammarna ha så lång uppehållstid som möjligt, 
helst mer än fem dygn. Dagvatten från hårdgjorda ytor har högre kvävekoncentration än avrinning från 
skogsmark och därför skulle man kunna låta naturvatten passera förbi dammarna. Det dagvatten som 
kommer från områdena bör också ha så utjämnat flöde som möjligt.

En enkel åtgärd för att filtrera vattnet från trafikytor är att leda vattnet i makadamfyllda diken som 
med jämna mellanrum har sandfilter som dels tar bort partikulära föroreningar och dels utjämnar 
flödet. En viss renande biofilm skapas även på dessa sandfilter. Om takvattnet leds ut på gräsytor tas 
en hel del av kväveinnehållet upp och vattnet är relativt rent när det når dräneringen. Dräneringsvattnet 
kan, om det inte innehåller direkt takavrinning, med fördel föras ihop med den naturliga avrinningen 
ut till havet.

Inom planområdet ligger också den stora parkeringsplats som används av besökande till Stora 
Amundön och båthamnen. Parkeringsområdet utgörs i dag av en grusad yta. Dagvattnet från denna yta 
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liksom omgivande vägytor bör samlas och filtreras eller sedimenteras innan det går ut i Amundöviken 
p.g.a. havsvikens höga biologiska värden. Frågan om behov av hårdgjord yta för att minimera 
förorening av mark och minska spridningsrisker genom förbättra uppsamling av dagvattnet är aktuell 
även för detta grusade område. Även i detta måste den visuella förändringen som t.ex. asfaltering av 
parkeringen hade inneburit beaktas.

Bild 20. Vattendrag i ekbacken i östra delen

Påverkan av planförslaget
Påverkan av planförslaget är helt beroende på vilken dagvattenhantering som utförs och i vilken 
omfattning. Om åtgärderna som är föreslagna i planen, i "Möjligheter till ekologisk 
dagvattenhantering i Brottkärr, Göteborgs kommun" samt i denna MKB genomförs och blir väl 
dimensionerade kommer belastningen på havsmiljön att minska från planområdet. De föreslagna större 
dagvattendammarna kan även förbättra kvaliteten på det vatten som passerar området.

Söder om Ugglegården finns en våtmark som enligt planförslaget ska rensas upp så den får en öppen 
vattenspegel. Detta är positivt då våtmarken bidrar till områdets ekologiska mångfald och sannolikt 
också gynnar den större vattensalamandern.

I planbestämmelserna ingår att takmaterial, hängrännor och stuprör inte får utföras i koppar eller zink.

Havsytehöjning och högt vattenstånd
Eftersom planområdet ligger vid havet så bör eventuella risker med förhöjd havsyta och tillfälligt högt 
vattenstånd bedömas. En rapport har tagits fram av SMHI på uppdrag av Öckerö Bostads AB 
angående södra Brevik som beskriver dessa frågor. Där konstateras att den senaste forskningen pekar 
på en vattenståndshöjning på mellan 40 och 60 cm i norra Kattegatt till följd av den globala 
uppvärmningen orsakad av människans utsläpp av så kallade växthusgaser. När det gäller mer tillfällig 
påverkan i form av kraftigare stormar utgår man från statistik för Torshamnen i Göteborg. Inräknat 
vattenståndshöjningen p.g.a. växthuseffekten så bedöms ett vattenstånd på 
215-235 cm återkomma ungefär en gång på hundra år.

För bostäder kommer ett mindre område närmast hamnen att ligga under 13 meters nivån vilket är lika 
med tre meter över normalhavsnivå. Vatten kommer sannolikt att skölja över hamnområdet med 
utlakning av ämnen som följd efter exceptionellt kraftiga stormar. I planförslaget ingår en 
bestämmelse om lägsta golvnivå för att minska dessa risker.
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Trafik, buller och luftföroreningar
Befintlig situation
Trafiken inom detaljplaneområdet rör sig främst om bilar till och från bostäder, småbåtshamnen och 
parkeringen vid Amundöarna. Utöver det förflyttas båtar inom området bland annat mellan ladugården 
och hamnen. Trafiken ger upphov till buller och luftföroreningar. 

Trafiken till parkeringen vid Amundöarna är säsongsbetonad och som störst under sommarhalvåret. 
Parkeringsplatsen tar ca 500 st. bilar. Uppskattningsvis bedöms trafiken till parkeringen vid högsäsong 
ligga på 1300 fordonsrörelser per dygn.

Eftersom detaljplanen för södra Brottkärr även påverkar områdena kring Brottkärrsvägen som 
detaljplanelagts tidigare så beskriv nedan hur dessa planer behandlat trafikfrågan.

Detaljplanen för Bostäder m.m. söder om Brottkärrsvägen
I detaljplanen konstateras att planområdets trafikmatning sker från Billdalsvägen vidare via en 
ombyggd Brottkärrsväg. I centrala delen av Brottkärr ges vägen en ny sträckning intill norrsluttningen 
vid Brända Berget. Huvudgatan motiveras av det allmänna behovet av att nå fram till Amundöarna och 
småbåtshamnen m.m. samt att vägen busstrafikeras. Vägen utformas för en medelhastighet på 40 
km/tim, med hänsyn till bullerstörningar av angränsande fastigheter samt av trafiksäkerhetskäl. 

I kvalitetsprogrammet för detaljplanen anges att medelhastigheten på Brottkärrsvägen skall vara ca 30 
km/tim. Vägen har därför visuellt smalnats av med en mittsträng med betong- eller gatsten. Korsningar 
har förhöjts och gupp anordnats vid infarten mot busshållplatser och extra gupp har lagts ut för att 
sänka medelhastigheten. Man konstaterar också att genom att hålla nere hastigheterna på vägen så 
kommer inte bullervärden att överstiga dagens värden och bullerplank bedöms därför inte som 
nödvändiga.

Detaljplanen för Bostäder norr om Brottkärrsvägen
(planen är antagen men har ej ännu vunnit laga kraft)

I detaljplanen gör man bedömningen att exploateringen medför en trafikökning på Brottkärrsvägen. 
Planen innebär förbättringar ur trafiksäkerhetssynpunkt genom att gång- och cykelväg anläggs separat 
från bilvägen. 

Den tillkommande bostadsbebyggelsen för de tre detaljplanerna för Brottkärr (Norr om 
Brottkärrsvägen, söder om Brottkärrsvägen samt södra Brottkärr) bedöms medföra en trafikökning på 
Brottkärrsvägen om totalt ca 1750 st fordonsrörelser per dygn i ett snitt i höjd med Sandåsskolan. 
Ökningen av trafiken medför, trots en generell hastighetssänkning i området, att nuvarande 
bullernivåer kvarstår utmed Brottkärrsvägen.

Detaljplanens förväntade påverkan
Planen kan förväntas innebära en dryg fördubbling av antalet fordonsrörelser till och från området 
eftersom antalet bostäder kommer att öka i den storleksordningen. Det ger ett ungefärligt antal 
fordonsrörelser per dygn på ca 400 st. Den nya vägdragningen gör att Brottkärrsvägen flyttas bort från 
merparten av bostäderna vilket minskar bullerpåverkan per fordon. 

Om den säsongsberoende trafiken till och från parkeringen vid Amundöarna läggs till, så erhålls ett 
ungefärligt värde på trafikvolymen på extrema tillfällen (mycket fina sommardagar) på ca 1750 
fordonsrörelser/dag.
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Stadsbyggnadskontoret har gjort bullerberäkningar som visar att inga fastigheter i området kommer att 
nå gränsvärdet 55 dBA förutsatt att trafiken inte överstiger 1700 fordonsrörelser/per dygn. 
Ekvivalentnivån för buller riskerar endast att överstiga gränsvärdet på 55 dBA på mycket fina 
sommardagar för de närmast vägen lokaliserade fastigheterna. Bullerpåverkan inom området bedöms 
därför som acceptabel.
 
Detaljplanens påverkan på områden inom de tidigare antagna detaljplanerna längs Brottkärrsvägen 
bedöms ej heller som mer omfattande än vad som kan hanteras med den vägutformning som beskrivs i 
kvalitetsprogrammet till detaljplanen för Bostäder mm söder om Brottkärrsvägen.  

I planförslaget lokaliseras bussvändplatsen i anslutning till hamnen. Den tillkommande bebyggelsen 
får därmed mindre än 500 meters avstånd till kollektivtrafikens anslutningspunkt vilket ger 
förutsättningar för ett utökat nyttjande av kollektiva transporter.

Miljökvalitetsnormerna för luft bedöms utifrån uppskattade trafikvolymer ej överskridas.

Bild 21. Vy från berget mot viken söder om stora Amundön
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Detaljplanen i relation till relevanta miljökvalitetsmål 
De miljökvalitetsmål som bedöms relevanta för detaljplanen är: begränsad klimatpåverkan, giftfri 
miljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, hav i balans samt levande kust och skärgård, 
myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap och god bebyggd miljö. Se tabell 1.

Tabell 1. Planens påverkan på relevanta miljökvalitetsmål samt exempel på minimerande åtgärder
Miljökvalitetsmål Planens påverkan Minimerande åtgärder (både inom 

och utom planen)
Begränsad 
klimatpåverkan

Planen innebär nybyggnation av bostäder i 
ett läge med outvecklade kollektiva 
kommunikationer. Det innebär risk för att 
de boende blir bilberoende vilket ger 
upphov till koldioxidutsläpp. 

Planförslaget ger max 500m 
gångavstånd till en  ny 
bussvändplats vid hamnen. Detta i 
kombination med utökad turtäthet 
skulle ge förutsättningar för ökat 
kollektivtrafikutnyttjande. 
Uppmuntran av samåkning med 
bil.

Giftfri miljö Planen kan medföra förbättringar genom 
ökade krav på hamnverksamheten samt ett 
helhetsgrepp på lokal dagvattenhantering.

Bestämmelser för 
hamnverksamhet såväl 
professionell som privat bör 
diskuteras. En framgångsrikt 
dagvattensystem kräver 
omsorgsfull fortsatt planering. 

Ingen övergödning Planen kan genom lokal 
dagvattenhantering med dammar bidra till 
minskad övergödning i Brottkärrsviken.

Se ovan under Giftfri miljö

Levande sjöar och 
vattendrag

Större vattensalamander finns i dammen 
på berget i planområdets södra del. Den är 
fridlyst och skyddad enligt EU:s art- och 
habitatdirektiv och 
miljöbalken/artskyddsförordningen.

Området runt dammen kommer 
att bevaras oexploaterat, liksom 
ett område åt söder för att bevara 
kontakten med dammarna i 
Dalfrid med salamandrar i samma 
metapopulation.

Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård

Se ovan under Ingen övergödning samt 
Giftfri miljö

Se ovan under Ingen övergödning 
samt Giftfri miljö

Myllrande våtmarker En våtmark finns i området på berget i 
söder. 

Placering av bostäder sker på 
rimligt avstånd ifrån den 
existerande våtmarken. 

Levande skogar Kustnära ädellövskog finns inom 
planområdet.

Den kustnära ädellövskogen 
kommer att så långt det är möjligt 
bevaras.

Ett rikt 
odlingslandskap

Inom planområdet finns bland annat den 
äldre gårdsmiljön Gunviken som tillhör en 
av få kvarvarande gårdsmiljöer i Askim 
och hyser därför värde i ett vidgat lokalt 
perspektiv.

Ladugårdsbyggnaden i 
gårdsmiljön Gunviken kommer 
att bevaras, men tillstånd för 
invändig ombyggnad till 
lägenheter kan ges.

God bebyggd miljö Detaljplanen innebär för vissa områden en 
större lokal förändring från glest bebyggt 
jordbrukslandskap till modernt 
bostadsområde. Planen syftar till att 
bevara öppenheten i landskapet i områdets 
norra del med utblick mot havet.

Vid detaljplanering av bostäders 
och andra byggnaders utformning 
bör särskild hänsyn tas till 
omgivande bebyggelse och läget. 
Större ekar kommer att bevaras.
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Samlad bedömning
Detaljplanen innebär påverkan på ett flertal miljöaspekter varav flera samverkar. 

Gårdsmiljön Gunviken har ett högt bevarandevärde pga. att få gårdsmiljöer återstår i Askim. Detta 
talar för att gårdsmiljön som helhet bör bevaras. Samtidigt kan ett funktionellt perspektiv anläggas. En 
frågeställning är huruvida gårdsmiljöns värden är beroende av att gården nyttjas till 
jordbruksproduktion. I nuläget används delar av ladugården för förvaring av båtar. Enligt planen 
kommer den visuellt dominerande ladugårdsbyggnaden bevaras men tillstånd för invändig ombyggnad 
till lägenheter kommer att ges. 

På berget i söder samverkar natur- och kulturmiljövärden vilket talar för behov av en gemensam 
strategi för att värna dessa värden. Områden kring villa Dalfrid söder om aktuell detaljplan bör ingå i 
en sådan strategi. Innehållet i planförslaget är förenligt med ett eventuellt framtida mer övergripande 
helhetsgrepp för att skydda natur- och kulturvärdena i området och dess södra förlängning.

Ekbacken med bäck i områdets nordöstra del kommer att bevaras på grund av dess samlade värden ur 
natur- och kulturmiljösynpunkt med naturligt ytvatten och potential för vattenlek. Den gamla 
stengärdsgården bör bevaras men kan om starka skäl föreligger flyttas några meter norrut.
 
För övriga bedömningar se under respektive rubrik ovan.
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