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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Johanna Henningsson, planarkitekt
Cecilia Törning, planarkitekt
Jonas Hanifi, planarkitekt

Information om kompensationsåtgärd för sumpskog inom
detaljplanen för Södra Hallsta, plan 81-72

Bakgrund

Inom pågående detaljplan för Södra Hallsta finns ett sumpskogsområde som behöver avvattnas

för att möjliggöra exploatering enligt planförslaget. Sumpskogsområdet är cirka 1700

kvadratmeter stort och beläget inom planområdets västra delar.

Figur 1. Illustrationsplan över planförslaget med berört sumpskogsområde markerat med blå polygon

För att möjliggöra markavvattning av sumpskogsområdet inför kommande exploatering har

kommunen sökt dispens från det generella markavvattningsförbudet och tillstånd till

markavvattning. Ansökan görs till Länsstyrelsen som gör en prövning mot Miljöbalken. Ansökan

om dispens och tillstånd gjordes av kommunen första gången 2010. Kommunen beviljades

dispens och tillstånd för markavvattning 2011. Beslutet var gällande i fem år varför kommunen

vid två tillfällen, år 2016 och 2021, ansökte om förlängning. Totalt kan dispens och tillstånd

medges i 15 år och kommunen har därför inte möjlighet att ansöka om ytterligare förlängning.

Besluten om markavvattning är förenade med villkor om att en kompensationsåtgärd ska
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genomföras. För besluten år 2011 och 2016 gällde samma villkor och till beslutet år 2021

tillkom ytterligare ett villkor. Nedan följer en tidslinje över de beslut som tagits om

markavvattning av sumpskogen och vilka villkor som är förenade med besluten.

Datum Beslut Villkor

2011 Länsstyrelsen beslutar om
dispens från förbudet mot
markavvattning samt ger
kommunen tillstånd till
markavvattning enligt 11
kap. 9a och 14 §§ MB.

“Kommunen ska utreda och lägga förslag på anläggande eller
restaurering av minst en plats som kan vara lämplig som
våtmarksområde. Det föreslagna våtmarksområdets areal bör inte
understiga 1 hektar. Förslaget ska lämnas till Länsstyrelsen inom 5 år
från att detta beslut har vunnit laga kraft.”

2016 Länsstyrelsen förlänger
dispens från förbud mot
markavvattning samt
tillstånd till markavvattning
på fastigheten Salem 5:77
(tidigare 5:88).

Samma villkor som till beslutet 2011.

2021 Länsstyrelsen ändrar tiden
inom vilken åtgärderna
enligt beslutet den 22
augusti 2011 ska vara
utförda till senast fem år
efter beslutsdatum, det vill
säga den 1 oktober 2026.

I Länsstyrelsens beslut 2021 framgår att det första villkoret, som
följde med besluten 2011 och 2016 om att kommunen ska utreda
och föreslå minst en plats som lämpar sig för anläggandet eller
restaurering av ett våtmarksområdet med minsta areal om 1 hektar,
bedöms uppfyllt.

Nytt villkor:
“Kommunens föreslagna kompensationsvåtmark om 1 ha, ska

skyddas från exploatering genom formellt områdesskydd. De värden

som går förlorade genom markavvattning ska kompenseras för.

Kommunen ska därför redogöra vilka naturvärden och ekologiska

funktioner som går förlorade samt redovisa hur man säkerställer att

dessa kompenseras för på platsen för den nya våtmarken. Detta ska

redovisas för tillsynsmyndigheten genom ett kontrollprogram.

Kontrollprogrammet ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 1 april

2026, det vill säga sex månader innan dispens och tillstånd för

markavvattning går ut. Länsstyrelsen har möjlighet att revidera

kontrollprogrammet. Kompensationsåtgärderna ska vara utförda

senast den 1 oktober 2026.”

Val av plats för kompensationsåtgärd

Länsstyrelsens beslut (2011 och 2016) om dispens från förbud mot markavvattning samt

tillstånd till markavvattning förenades med villkor om kompensationsåtgärd.

Kompensationsåtgärden innebar bland annat att kommunen skulle utreda och lägga förslag på

anläggande eller restaurering av en plats om minst en hektar som kunde vara lämplig som

våtmarksområde. Fyra möjliga områden för kompensationsåtgärden identifierades av

kommunekologen och därefter uppdrogs konsultföretaget Ekologigruppen att komma med

förslag på plats och utformning av ny våtmark. Parametrar som undersöktes vid val av plats för

kompensationsåtgärd var bland annat:

- lämplighet för åstadkommande av önskad kompensation,

- storlek (möjlighet att rymma åtgärder),

- läge i landskapet,



PM

2022-04-28
Dnr PEX/2018:46

3 av 13

- potential för höjning av biologisk mångfald,

- hydrologi,

- tillgänglighet,

- närhet till vatten,

- markägoförhållanden.

De fyra platserna som identifierats och utretts av kommunekologen och Ekologigruppen var

Blöt skog väster om Garnuddens naturreservat (Objekt 1), Sjönvik intill sjön Flaten, (Objekt 2),

Våtmark i tidigare Lillsjön (Objekt 3), Kärrskog öster om Nytorp (Objekt 4) och redovisas i

kartbilden nedan.

Figur 2. Kartbild över identifierade och utredda områden för kompensationsåtgärd

Områdena delades upp i hög- och lågprioriterade områden, varav endast område Objekt 1

bedömdes som högprioriterat. Objekt 2 fick låg prioritet på grund av bland annat att området

inte uppfyllde kravet om 1 hektar i storlek som var angivet i Länsstyrelsens beslut om tillstånd

och dispens för markavvattning. Åtgärder inom Objekt 2 bedömdes inte heller höja den

biologiska mångfalden ytterligare. Objekt 3 fick låg prioritet på grund av bland annat att

området redan utgörs av våtmark med befintliga höga naturvärden samt att området är

svårtillgängligt för maskiner vid anläggande. Objekt 4 fick låg prioritet bland annat på grund av

att området redan idag utgörs av sumpskog med naturvärden, är svårtillgänligt för maskiner

samt att det är svårt att utöka befintlig sumpskog med anledning av områdets topografi.

Objekt 1, Västra Garnudden, bedömdes ha bra förutsättningar för att anlägga

kompensationsåtgärder för våtmarksområdet i Södra Hallsta. Området består av kärrtorv, vilket
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indikerar att området en gång i tiden varit en våtmark. Redan idag utgör skogen en lämplig

miljö för flertalet artgrupper, exempelvis fågel, svamp, lavar och insekter. Våtmarksförslaget, en

damm med en översilningsvåtmark, bedöms medföra positiva konsekvenser för platsens

naturvärden. Med rätt utformning är bedömningen att de föreslagna åtgärderna både skapar

och höjer förutsättningar för både biologisk mångfald, rening, flödesdämpning och större

värdefull sumpskogsmiljö. Våtmarken skapar även miljöer för groddjur, fåglar, insekter samt

ökar vattenhushållandet och grundvattnet inom området. Anläggandet av en våtmark bedöms,

utöver positiva effekter på naturvärden, ha mycket positiva effekter för miljökvalitetsnormerna

för Uttran. Stora delar orenat dagvatten från Rönninge leds idag rakt ut i Uttran via Flatenån.

Tillsammans med befintligt naturreservat i Garnudden bildar området ett större

sammanhängande naturområde, vilket bedöms positivt då det kommer höja naturvärdena

ytterligare i området. Västra Garnudden bedömdes ha god tillgänglighet för anläggande och

skötsel av en våtmark, vilket ger goda förutsättningar för det praktiska genomförandet. Det

bedömdes även positivt att kommunen äger större delar av området med hänsyn till

rådighetskravet som är ställt i länsstyrelsens villkor. Inom området finns heller inget

markavvattningsföretag, vilket underlättar genomförandet.

Den 27 maj 2019, KS § 57, beslutade kommunstyrelsen om planuppdrag för att upprätta

våtmark och dagvattendamm i Västra Garnudden. Till beslutet låg framtagen rapport om val av

plats för kompensationsåtgärd (Ekologigruppen) inklusive förslag till utformning av våtmark.

Innan förslaget gick upp för beslut i kommunstyrelsen skickade Miljö- och

samhällsbyggnadsförvaltningen förslaget på remiss till bygg- och miljönämnden som beslutade

att tillstyrka förslaget om Västra Garnudden som område för kompensationsåtgärd

(DB-2019-146).

Våtmarksförslaget och detaljplan för Västra Garnudden

Arbetet med att ta fram en detaljplan för Västra Garnudden pågår och detaljplanen har under

sommaren 2021 varit ute på samråd. Till samrådsförslaget har ett förslag på utformning av

våtmarken tagits fram med ett flertal utredningar som grund. Parallellt med förprojekteringen

för våtmarken har geoteknik, markmiljö och naturvärden undersökts. Våtmarksförslaget är

noga anpassat efter framtagna utredningar och är utformad för att ge god reningsförmåga.

Områden med höga naturvärden kommer att bevaras och undantas från grävning.

Förslaget till kompensationsåtgärden är ett drygt 1 hektar stort våtmarksområde som

inbegriper en damm samt en översilningsvåtmark. Huvuddelen av Flatenbäckens flöde föreslås

ledas om till dammen som grävs på naturmark med ung björkskog utan höga naturvärden.

Vattnet föreslås sedan översilas över intilliggande naturmark åt sydost.

Dammen med sina två djuphålor bedöms bidra med variation till området och skapa bättre

förutsättningar för exempelvis insekter, fåglar och groddjur. De vattensamlingar som i nuläget

finns torkar ut vid varmare och torrare väderlek (med undantag för ett mindre delområde),

vilket gör dem mindre passande för groddjurslek. Genom att släppa ut mer vatten i det
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planerade våtmarksområde kommer försumpningsgraden att öka med mer vatten och under

längre tid, vilket är positivt ur naturvärdessynpunkt. Det skapar passande livsmiljöer för

insekter, fåglar, svampar, groddjur och mossor som behöver fuktiga och skuggiga miljöer. Träd

som tas ned för grävning av dammen sparas som död ved i området för att gynna den

biologiska mångfalden och kommer att skapa strukturer och substrat för många organismer.

Figur 3. Illustration över förslag till utformning av våtmark, Ekologigruppen

Figur 4. Utklipp från framtagen naturvärdesinventering (enligt SIS-standard) inom Västra Garnudden.
Röda områden visar områden som klassats med Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 och gula områden
med Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3. Områden klassade med naturvärdesklass 2
(rödmarkerade områden) kommer bevaras och undantas från grävning med undantag för en liten del av
område 2 där inloppet planeras. Enligt utredning kan inloppet anläggas utan att påverka naturvärdena
negativt.

Reningseffekt för Uttran

Flatenbäcken, som sträcker sig längs med Västra Garnuddens östra delar, är den enskilt största

tillförseln av föroreningar och näringsämnen till Uttran, som idag saknar omfattande



PM

2022-04-28
Dnr PEX/2018:46

6 av 13

dagvattenrening. Exempelvis beräknas cirka 40 procent av Salems kommuns fosforbelastning

till Uttran nå sjön via utloppet vid Garnudden. Anläggandet av en våtmark bedöms, utöver

positiva effekter på naturvärden, ha mycket positiva effekter för rening av dagvatten och

därmed för miljökvalitetsnormerna för Uttran.

Föroreningar och spridningsrisker

Tre miljötekniska markundersökningar har genomförts i Västra Garnudden. Vid den första

provtagningen (2020) var syftet att klarlägga föroreningssituationen i jordmassor på

upplagsytan (se Figur 5.) som är belägen utanför planområdet samt i de massor som eventuellt

behöver grävas upp i och med anläggning av den planerade dammen. Upplagsytan har under

80-talet använts för upplag av avfall från parkverksamhet och eldning av ris. Ytan har även

fungerat som upplag för schaktmassor, främst rena massor, men även vissa orena massor.

Tippverksamhet har inte förekommit i kommunal regi, åtminstone inte sedan 60-talet. Det har

dock framkommit uppgifter att det förekommit olovlig tippning och att det har eldats olovligt

på platsen. Analysresultaten från den första provtagningen (2020) visade generellt på låga

föroreningshalter av både organiska och oorganiska föroreningar. Detta gäller jordmaterialet

från både upplagsytan och området för den planerade dagvattendammen. Halterna av såväl

metaller som organiska föroreningar var generellt låga och lakningsbenägenheten för

majoriteten av analyserade grundämnen var mycket liten.

Hösten 2021 påbörjades en kompletterande miljöteknisk markundersökning på upplagsytan

intill naturmarken där dammen planeras. Syftet var att komplettera tidigare utförd

undersökning avseende föroreningar som kan förväntas uppstå efter bränder (PFAS och dioxin),

som enligt uppgift anlagts på upplagsytan. Syftet var även att utreda föroreningssituationen i

grundvattnet. Inga spår av dioxiner detekterades. Halter av PFAS detekterades i ett av de sex

grundvattenrören, varpå Atrax Energi & Miljö år 2022 genomförde ytterligare en undersökning.

Den kompletterande undersökningen som genomförts under 2022, innebar installation av två

nya grundvattenrör söder om den planerade dagvattendammen, uppföljande provtagning i

samtliga sex grundvattenrör och sedimentprovtagning i recipienten Uttran. Det huvudsakliga

syftet med undersökningarna var dels att erhålla kompletterande underlag avseende

grundvattenkemin inom området, dels att erhålla bakgrundsinformation om

föroreningssituationen i Uttrans ytsediment för att i framtiden ha ett referensvärde från tiden

innan dagvattendammen. Resultat från den senaste undersökningen (2022) visar på halter av

PFAS i samtliga installerade grundvattenrör, förutom det längst nedströms (GV05) se

provtagningsplan, figur 6.

För PFAS har utredningen beaktat två riktvärden: SGI:s preliminära riktvärdesförslag samt

riktvärden för Miljökvalitetsnormer (MKN). MKN-riktvärdet utgår från Livsmedelsverkets

åtgärdsgräns för dricksvatten, vilket inte är aktuellt för Västra Garnudden. Om MKN-riktvärdet

överskrids för en grundvattenförekomst så klassificeras dess status som otillfredsställande och

konsumenter avråds från att dricka vattnet. Riktvärdesförslaget från SGI avser att ange en

föroreningshalt i grundvatten som inte ger oacceptabla hälsoeffekter eller oacceptabla negativa

effekter på miljön.
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Vid jämförelse med MKN-riktvärdet uppvisar grundvatten i rör GV03, som ligger utanför ytan

där damm eller översilningsytan föreslås anläggas, halter av PFAS överskridande MKN. I

föreliggande fall används inte grundvattnet inom undersökningsområdet för

dricksvattenändamål eller dricksvattenproduktion och inga hälsorisker bedöms därav föreligga

avseende påvisade halter i GV03. I övriga grundvattenrör är uppmätta halter av PFAS i

grundvatten lägre än MKN-riktvärdet.  Samtliga uppmätta halter är lägre än SGI:s preliminära

riktvärdesförslag, vilket enligt riktvärdesförslaget innebär att det inte föreligger risk att

grundvattnet ger oacceptabla hälsoeffekter eller oacceptabla negativa effekter på miljön.

I marken strax öster om föreslagen dagvattendamm hittades inga spår av PFAS i installerat

grundvattenrör (GV05). Detta kan kan tyda på komplexbindning av framförallt organiska

föreningar i torvskiktet där grundvattnet leds från upplagsytan mot sumpmarksområdet. Det

finns inga indikationer eller övriga signifikanta faktorer som tyder på risk avseende spridning av

PFAS via grundvattnet från upplagsytan till recipienten. Torvskiktet kan ses som ett typ av

biofilter som kan fastlägga och binda lösta föroreningar i inläckande vatten. En kombination av

dagvattendamm med efterföljande sumpmark bedömer Atrax Energi & Miljö kunna förbättra

reningseffekten av eventuellt inläckande förorenat vatten även ytterligare.

Baserat på de föroreningshalter som har påvisats i jord, grundvatten och sediment samt

utförda lakförsök konstateras föroreningsspridningen generellt som låg inom

undersökningsområdet. Då området där dagvattendammen planeras anläggas är flackt och

jämnt och baserat på att inga topografiska höjdskillnader förekommer inom området bedöms

ingen betydande grundvattenströmning föreligga mot vare sig Flatenbäcken eller Uttran. Det

finns inga indikationer eller övriga signifikanta faktorer som tyder på risk avseende spridning av

PFAS via grundvattnet från upplagsytan till recipienten. Baserat på detta bedöms inga

oacceptabla risker föreligga som skulle kunna ge upphov till spridning av PFAS från

sumpmarken till recipienten i samband med anläggandet av dammen.

Innan dammen anläggs kommer en mer detaljerad provtagning av torv utföras i syfte att

erhålla information om föroreningsgrad och hur massorna kan komma att behöva hanteras i

samband med anläggningsskedet. Provtagningen görs i syfte att undvika eventuell negativ

påverkan på miljön vid anläggandet av dammen.
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Figur 5. Illustration med förslag till utformning av våtmarksområdet, planområdesgräns (orange linje)
och lokalisering av upplagsytan som ligger utanför planområdet (gråskrafferat område)

Figur 6. Sammanställd provtagningsplan som visar provtagningspunkter från de tre miljötekniska
markundersökningarna i Västra Garnudden. Atrax Energi & Miljö.
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Pågående och kommande arbete med kompensationsåtgärden
Kontrollprogram

Länsstyrelsens beslut från 2021 om dispens från förbudet mot markavvattning och tillstånd till

markavvattning förenades med ett nytt villkor. Villkoret innebär att kommunen ska redogöra för

vilka naturvärden och ekologiska funktioner som går förlorade inom Södra Hallsta samt hur

kommunen ska säkerställa att värdena kompenseras för inom den nya våtmarken. Kommunen

ska redovisa ovanstående i ett kontrollprogram som Länsstyrelsen prövar mot Miljöbalken.

Kontrollprogrammet behöver även beskriva och redovisa genomförande av åtgärder för hur

naturvärden och ekologiska funktioner i Södra Hallsta kan återetableras/flyttas till den nya

våtmarken. Detta kan exempelvis redovisas genom att beskriva hur nya biotoper kan byggas

upp genom till exempel anläggande av ett visst vattendjup, placering av död ved och viss

växtlighet samt årliga kontroller av att arterna etablerar sig väl inom den nya våtmarken. Andra

aspekter som bör redovisas i kontrollprogrammet är mellan vilka tidpunkter våtmarken ska

anläggas, med vilka metoder/maskiner, hur masshantering kommer att ske samt hur

naturmiljön ska skyddas för att undvika skada i anläggningsskedet. Kontrollprogrammet ska

även redovisa om det finns risk för spridning av föroreningar och i så fall ange hur kommunen

avser att hantera det för att minimera och begränsa spridning. Som underlag till

kontrollprogrammet har Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, till granskning av

detaljplanen för Södra Hallsta, tagit fram en ny naturvärdesinventering för sumpskogen inom

Södra Hallsta.

Anmälan om vattenverksamhet

Innan Länsstyrelsen kan godkänna kontrollprogrammet behöver kommunen inkomma med en

anmälan om vattenverksamhet. Länsstyrelsen har tidigare godkänt villkoret, tillhörande

dispensbeslut från 2011 och 2016, om att utreda och lägga förslag på anläggande eller

restaurering av minst en plats som kan vara lämplig som våtmarksområde. Länsstyrelsen

behöver göra ytterligare en prövning av våtmarkens lokaliseringen och utformning genom en

anmälan om vattenverksamhet. Denna anmälan görs av kommunen till Länsstyrelsen och

prövas mot Miljöbalkens 11 kap.

Utökning Garnuddens naturreservat

Enligt Länsstyrelsens villkor till dispensbeslutet om markavvattning från 2021 ska det föreslagna

kompensationsområdet för våtmarken skyddas från exploatering genom formellt

områdesskydd. För att uppfylla Länsstyrelsens villkor kommer kommunen att utöka

Garnuddens naturreservat till att även omfatta våtmarken i Västra Garnudden. Västra

Garnudden ligger i direkt anslutning till naturreservatet för Garnudden.

Rådighetskravet och markägoförhållanden inom Västra Garnudden

Länsstyrelsen har i sitt dispensbeslut framfört att våtmarken bör ligga inom ett område som

kommunen långsiktigt har förfoganderätt över och att rådighetskravet därav kan uppfyllas.

Våtmarken planeras anläggas inom kommunens fastighet Uttringe 1:12. Inom planområdet för

Västra Garnudden finns två privatägda fastigheter Uttringe 1:187 och samfälligheten Uttringe

S:49. Inga åtgärder planeras inom de privatägda fastigheterna, men marken kan komma
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påverkas då omkringliggande mark kommer att bli blötare. Miljö- och

samhällsbyggnadsförvaltningen utreder om en del av de privatägda fastigheterna kan behöva

lösas in till följd av anläggandet av våtmarken. Enligt Ekologigruppens bedömning kan en del av

fastigheten Uttringe 1:187 eventuellt behöva lösas in för att uppfylla rådighetskravet, se

skrafferat område nedan. De privatägda fastigheterna är sedan tidigare planlagda som allmän

platsmark. Kommunen har därför rätt att lösa in dem, vilket fastighetsägarna motsätter sig.

Kommunen kommer att fortsätta dialogen med fastighetsägarna för att försöka komma fram till

en lösning som bägge parter är nöjda med.

Figur 7. Rosa område består av fastigheten Uttringe 1:187 och är privatägd. Svartskrafferat område kan
behöva lösas in för att uppfylla rådighetskravet. Orangemarkerad yta utgör fastigheten Uttringe S:49 och
till största del privatägd. Området för vårmarken föreslås anläggas inom den kommunala fastigheten
Uttringe 1:12. Observera att arbete pågår med lokalisering av bland annat inloppet till våtmarken.

Genomförandekonsekvenser

För att möjliggöra markavvattning inom Södra Hallsta behöver kommunen uppfylla det villkor

som Länsstyrelsen ställt i beslutet från 2021 om dispens och tillstånd för markavvattning. Innan

kommunen kan markavvattna sumpskogen i Södra Hallsta behöver kompensationsåtgärden i

Västra Garnudden vara anlagd. Förutsättningar för anläggandet av våtmarken är att

Länsstyrelsen godkänner anmälan om vattenverksamhet, kontrollprogrammet, att

naturreservatet för Garnudden utökas samt att detaljplanen för Västra Garnudden vunnit laga

kraft. Markavvattningen i Södra Hallsta behöver vara genomförd senast den 1 oktober 2026.

Efter den 1 oktober 2026 har kommunen inte längre rätt att markavvattna.

I dialog med Länsstyrelsen har kommunen förstått att detaljplanen för Södra Hallsta kan antas

och vinna laga kraft utan att kompensationsåtgärderna är genomförda. Detaljplanen för Södra
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Hallsta kan genomföras för de delar som inte berörs av sumpskogen innan kommunen

markavvattnat. Uppfyller kommunen inte villkoret om kompensation får sumpskogen inte

markavvattnas och ingen bebyggelse får uppföras inom området som berörs av sumpskogen i

Södra Hallsta. Det är främst 15 av de 20 radhusen inom Sveafastigheters kvarter samt en del av

kvartersgatan som berörs av sumpskogen. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill dock

lyfta fram att vi inte kan förutsäga vad en domstol, vid ett eventuellt överklagande av

detaljplanen, skulle säga i frågan.

Figur 8. Utklipp från illustrationsplan över planförslaget för Södra Hallsta som visar vilken del av
planområdet som utgörs av sumpskog och därmed påverkas av markavvattningen (blåskrafferat
område)

Alternativ till lokalisering av kompensationsåtgärd i Västra Garnudden

Vad gäller tillstånd och dispens från markavvattning ges tillstånd och dispens i fem år. Enligt

Miljöbalken kan tillståndsmyndigheten (Länsstyrelsens) dock under vissa förhållanden förlänga

tiden med totalt högst 10 år, därefter behöver kommunen inkomma med en ny ansökan. Då

Salems kommunen för första gången fick tillstånd och dispens för markavvattning 2011 och

sedan förlängd dispens 2016 och 2021, har kommunen inte möjlighet att få förlängd dispens

ytterligare en gång. Detta innebär att markavvattningen behöver vara utförd senast den 1

oktober 2026.

För att kunna uppfylla de villkor som är förenat med Länsstyrelsens beslut om markavvattning

2021 krävs ett stort förarbete. Enligt framtagen tidplan beräknas markavvattningen kunna

genomföras innan den 1 oktober 2026 med förutsättning att Länsstyrelsen godkänner Västra

Garnudden som vald kompensationsplats i sin prövning mot Miljöbalken. Bedömer

Länsstyrelsen däremot i sin prövning att lokaliseringen av våtmarken och

kompensationsåtgärden i Västra Garnudden inte är godkänd och en ny lokalisering behöver

prövas, blir det vara svårt för kommunen att genomföra kompensationen och

markavvattningen inom den tidsram som angetts.
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Utöver de platser för kompensationsåtgärd som kommunekolog identifierat och som utretts av

Ekologigruppen har inga andra platser för kompensation prövats inom kommunen. Av de

förslag som tagits fram bedömdes endast Västra Garnudden som lämpligt med hänsyn till de

krav som ställts för kompensation. Det finns i dagsläget inget alternativ plats för att anlägga

kompensationsåtgärden.

Genomförande av detaljplanen för Södra Hallsta utan markavvattning

Om kompensationsåtgärden inte genomförs bedömer Miljö- och

samhällsbyggnadsförvaltningen att detaljplanen går att genomföra för de delar som inte berörs

av sumpskogsområdet, i enlighet med plankartans utformning. Då sumpskogsområdet är

beläget i utkanten av bebyggelseområdet finns inga beroenden utöver den kvartersväg som

planeras. Kvartsvägen planeras idag enkelriktad med möjlighet till rundkörning. Om

kompensationsåtgärden inte genomförs föreslås att kvartersgatan istället uppförs med

dubbelriktade körfält och att en vändplats som uppfyller SRV:s riktlinjer för vändning av större

fordon, anläggs direkt norr om den planerade dansbanan.

För att underlätta anläggandet och genomförandet av en vändplats föreslås att kvartersvägen

som reserverats på plankartan utökas något mot dansbanan för att möjliggöra en vändplan

inom reserverat område. Denna revidering föreslås göras efter att detaljplanen varit ute på

granskning. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att denna revidering kan göras

efter granskning då den inte bedöms ändra planförslaget väsentligt. Om kommunen efter

granskningstiden ändrar sitt förslag väsentligt ska kommunen låta granska det ändrade

förslaget på nytt enligt 18 § första och tredje styckena samt 19–24 §§ PBL.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har inte utrett alternativa förslag till lokalisering av

radhusområdet.

Planeringsavtal

I samband med att kommunstyrelsen den tredje december 2018, § 107, beslutade om

planuppdrag beslutade de även om att godkänna två planeringsavtal mellan kommunen och

respektive exploatör, Sveafastigheter Utveckling AB och Vestigia Fastigheter AB.

Planeringsavtalet innebär att Sveafastigheter har en option på att ensam förhandla med

kommunen om framtida marköverlåtelse och att Sveafastigheter och kommunen gemensamt

ska verka för att detaljplanen ska drivas framåt enligt den målbild som angetts.

Planeringsavtalen reglerar bland annat båda parternas ansvars- och kostnadsfördelning samt

markpris för olika upplåtelseformer.

Ett marköverlåtelseavtal ska upprättas mellan parterna i samband med att detaljplanen har

antagits och kommer ersätta det undertecknade planeringsavtalet. Det är först när ett

marköverlåtelseavtal godkänts och detaljplanen vunnit laga kraft som åtaganden blir bindande.

Vid överlåtelse av kommunal mark till Sveafastigheter kommer köpeskillingen baseras på hur

stort antal ljus BTA de kan bygga enligt detaljplanen.
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I planeringsavtalet finns ingen klausul om markavvattningen och det finns angivet att vilka

exakta byggrättsytor som Sveafastigheter erhåller är beroende av slutligt utfall av

detaljplaneprocessen. Under planarbete har dialog mellan kommunen och Sveafastigheter

förts löpande om kompensationsåtgärden.


