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Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag

Föreslå kommunstyrelsen avslå Anders Johanssons medborgarförslag att skapa ett
naturskyddsområde av Grundviken.
Sammanfattning av ärendet

I ett medborgarförslag till kommunen föreslår Anders Johansson att ett naturskyddsområde ska skapas av Grundviken för att behålla det stadsnära strand- och
skogsområdet. För området pågår ett detaljplaneområde. Kommunfullmäktige
beslutade den 18 april 2013, § 13, att översända medborgarförslaget till teknik- och
fastighetsnämnden för beredning.
Beslutsunderlag

Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 juli 2013.
Kommunfullmäktiges protokoll den 18 april 2013, § 13.
Anders Johanssons medborgarförslag den 25 april 2013.
Ärende

Anders Johansson har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår det ska
skapas ett naturskyddsområde av Grundviken för att behålla det stadsnära strandoch skogsområdet. Detta dels för att bevara naturvärden och dels för att utgöra ett
rekreationsområde för de närboende.
Inom pågående planarbete för Katrineberg, första etappen av Grundviken, har
omfattande inventeringar genomförts av bland annat naturvärden och kulturmiljö.
Naturinventeringarna har visat på att området innehåller flera områden som klassas
som nyckelbiotoper samt tre rödlistade arter. Området har på grund av sin tidigare
funktion som skyddszon runt Zakrisdals ammunitionsfabrik inte haft ett aktivt
skogsbruk. I den miljökonsekvensbeskrivning som finns framtagen till detaljplanens samrådsförslag finns förslag på försiktighets- och kompensationsåtgärder
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så som exempelvis bildande av biotopskydd/naturreservat, anpassning av
bebyggelsen till topografin, upprättande av skötselplaner och fördröjning av
dagvatten. I samrådsförslaget har en sammanvägning gjorts utifrån områdets
naturvärden, översvämningsnivåer, kraftledningsgata med mera tillsammans med
möjligheten att skapa en bra bebyggelsestruktur, god boendemiljö och en
exploateringsgrad som gör detaljplanen genomförbar.

I samband med att detaljplanen ska genomföras så planeras att biotopskydd/
naturreservat bildas inom utpekade nyckelbiotoper som ska bevaras enligt
detaljplanen. Under förutsättning att detaljplaneförslaget vinner laga kraft kommer
därmed en mindre del av Grundvikenområdet att skyddas som biotopskydd/
naturreservat, dock ej hela Grundviken enligt medborgarförslaget.
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