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1. Inledning 

1.1 Uppdraget 

WSP har tagit fram en översiktlig konsekvensbedömning på uppdrag av Karlstad kommun. Arbetet har utförts av 

Marina Östergren (handläggare naturmiljö) och har granskats av Christina Borg (gruppchef och Fil.Dr. växtekologi), 

båda vid WSP.  

Denna konsekvensbedömning är en samlad bedömning vad gäller påverkan på Klarälvsdeltats Natura 2000 område 

vid genomförande av planerad detaljplan för östra Dingelsundet i Karlstad, Karlstad kommun.  

Underlag för bedömningen, se bilagor, utgörs av:  

Naturvärdesinventering utförd i januari 2017 av Skogsstyrelsen 

Bevarandeplan Klarälvsdeltat Natura 2000-område 

Samrådshandling till detaljplan för östra Dingelsundet (dnr SBN 2015-135) 

Dagvattenutredning utförd 2017-05-18 av Sweco 

1.2 Planerad verksamhet 

I Dingelsundet har en successiv omvandling skett från fritidshusområde till att fler blir åretruntboende. I och med det 

ökade bostadstrycket i området togs en fördjupad översiktsplan (FÖP) fram för Dingelsundet och delar av Knappstad 

vilken antogs 2014. Där pekas det nu aktuella planområdet ut som ett område där ny bebyggelse skulle kunna vara 

möjlig. Ytterligare två detaljplaner inom Dingelsundet, som är utpekade i FÖP för Dingelsundet och delar av 

Knappstad, är under framtagande. 

FÖP anger att ett sammanhängande rekreationsstråk ska skapas från Knappstad till Zakrisdal genom Dingelsundet. 

Det ska gå från östra sidan av Skoghallsvägen, under broarna, förbi våtmarkerna (som är Natura 2000, habitat 

naturliga näringsrika sjöar och fuktängar) via Dingelsundsberget och vidare norrut till Göteborgsudden och Zakrisdal. 

Genom detaljplaneområdet ska passage för gående möjliggöras mellan östra och västra sidan om Dingelsundsberget. 

Denna koppling föreslås norr om befintliga bostadsfastigheter i planområdets sydvästra del. 

Karlstad kommun har nu tagit fram ett förslag till detaljplan för östra Dingelsundet för att skapa byggrätter för 

permanentbostäder, se figur 1. Planen möjliggör även annan boendeform som radhus, parhus eller mindre 

flerfamiljshus på en del  av byggrätten. Förslaget innebär också att delar av befintlig naturmark planläggs och säkras 

som just naturmark och att en koppling skapas för gående mellan östra Dingelsundet och vidare västerut. 

Planförslaget var föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § från den 20 juni till den 31 augusti 2017. 

Kommunen har gjort bedömningen att genomförandet av detaljplanen för Östra Dingelsundet inte merför betydande 

miljöpåverkan enligt 6 kap 11 § miljöbalken.  

Länsstyrelsen har i samrådsyttrande skrivit att kommunen behöver utreda och bedöma effekten av detaljplanen på 

Natura 2000-området Klarälvsdeltat enligt förordningen om områdesskydd. 
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Figur 1. Detaljplaneområdet är rödmarkerat på kartan. 

1.3 Syfte 

Syftet med konsekvensbedömningen är att identifiera, beskriva och bedöma de direkta och indirekta effekter som ett 

genomförande av detaljplanen kan medföra på Natura 2000-områdets utpekade arter och naturtyper. Det är alltså inte 

en komplett miljökonsekvensbeskrivning. 

2. Avgränsningar och genomförande 

2.1 Konsekvensbedömning 

Med utgångspunkt från omfattning, varaktighet och värde har fyra frågor besvarats och motiverats för alla 

naturmiljöaspekter:  

1. Är påverkan negativ eller positiv?  

2. Är påverkan bestående?  

3. Är påverkan stor eller liten? 

4. Hur stort värde (naturvårdsintresse) har det som påverkas?  

För arter och artgrupper bedöms främst om påverkan kan leda till minskad areal habitat och kvalitetsförändringar. 

Även för naturtyper har en liknande bedömning gjorts. Konsekvenser har slutligen sammanvägts i en bedömning där 

motiv och avvägningar framgår.  

Påverkan 

Påverkan är den fysiska förändring som projektet/verksamheten orsakar, till exempel att en ny väg tar en viss 

markareal i anspråk eller att fordonen alstrar oönskat ljud. 

Effekt 

Effekten är den förändring av miljökvaliteter som uppstår till följd av projektets påverkan, till exempel högre 

omgivningsbuller eller förändrad landskapsbild. Effekter kan ofta, men inte alltid, beskrivas i kvantitativa termer. 

Konsekvens 

Konsekvens är effektens, eller flera effekters, betydelse för olika intressen. I föreliggande konsekvensanalys hanteras 

endast konsekvenser för naturmiljön såsom enskilda arter eller naturtyper.  
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Konsekvensernas grad av betydelse (hur allvarlig en konsekvens är) kan i vissa fall bedömas med hjälp av olika 

hjälpmedel och metoder. I många fall redovisas dock konsekvenserna endast i beskrivande termer, till exempel att 

upplevelsevärdena försämras på grund av en förändrad landskapsbild. 

2.2 Metod för konsekvensbedömning 

Vid konsekvensbedömning ska både det aktuella intressets värde och de förväntade effekternas omfattning beaktas. 

Matrisen i Tabell 1 ger en förenklad beskrivning av metodiken bakom dessa bedömningar. Matrisen medför en 

fyrgradig skala (mycket negativa konsekvenser, måttliga negativa konsekvenser, små negativa konsekvenser och 

inga/ringa konsekvenser).  

En konsekvens kan ses som summan av omfattningen av påverkan och intressets värde t.ex. en breddning av 

befintlig väg (= påverkan) där en mindre del ny mark tas i anspråk (= omfattning) och denna mark har lågt naturvärde 

(intressets värde).  

Därutöver kan konsekvenserna vara positiva. De positiva konsekvenserna graderas vanligtvis inte. Den fyrgradiga 

skalan gör att varje steg får ett visst omfång och att mindre skillnader inte alltid framgår. Konsekvensbedömningarna 

åtföljs därför alltid av beskrivande texter som innehåller motiveringar till bedömningarna. 

Tabell 1. Metodik för bedömning av konsekvenser 

 

Intressets 

värde 

Ingreppets/störningens omfattning 

Stor 

omfattning 

Måttlig 

omfattning 

Liten 

omfattning  

Omfattas ej 

Högt värde Mycket negativa 

konsekvenser 

Mycket negativa 

konsekvenser 

Måttliga 

konsekvenser 

Inga 

konsekvenser 

Måttligt värde Mycket negativa 

konsekvenser 

Måttliga 

negativa 

konsekvenser 

Små negativa 

konsekvenser 

Inga 

konsekvenser 

Lågt värde Måttliga 

negativa 

konsekvenser 

Små negativa 

konsekvenser 

Ringa 

konsekvenser 

Inga 

konsekvenser 

2.3 Osäkerhet i underlaget 

Konsekvensbedömningar är alltid förknippade med osäkerheter. Det finns dels genuina osäkerheter i alla antaganden 

om framtiden och dels finns osäkerheter förknippade med kunskapsläget. De underlag och källor som använts för 

miljöbedömningen kan också vara behäftade med olika brister. Prognoser kan vara missvisande på grund av felaktiga 

antaganden/ingångsvärden eller brister i bakomliggande modeller. Osäkerheter framgår sällan av källrapporterna. 

Naturvärdesinventeringen är utförd under januari månad vilket inte är en optimal tid för fältinventering. Enligt svensk 

standard för naturvärdesinventering, se referenser, ska fältinventering göras under perioden 1 april till 30 november i 

den aktuella regionen. Alla arter går inte att inventera under vintermånaderna och därmed finns viss osäkerhet i 

inventeringsunderlaget. Inventeringen genomfördes dock vid snöfria förhållanden, vilket var ett krav i kommunens 

beställning. 



 

 

 

 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

 Dp Dingelsundet - Natura2000  Marina Östergren  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

 10263196  2018-04-10  

 8 (19) 

 

  

 \\corp.pbwan.net\SE\Projects\3652\10263196 - Dp Dingelsundet - Natura2000\9_Leverans\Leverans efter revidering ÄTA\PM Utredning Natura2000 revidering efter ÄTA.docx 

3. Klarälvsdeltat Natura 2000-område  

Klarälven flyter genom hela Värmland, från norr till söder, och mynnar ut i norra delen av Vänern. Klarälvsdeltat är 

Sveriges största sötvattendelta nedanför fjällkedjan och har varit under uppbyggnad de senaste 3 600 åren i en 

process som fortfarande pågår. Deltaområdets utvidgning beror dels på avlagringar av älvtransporterat material och 

dels på pågående landhöjning, vilket sammantaget kontinuerligt skapar ny mark. Hela området är mycket låglänt och 

ligger under 50 m.ö.h, medan Vänerns referensyta är 44 m.ö.h. I området finns många typiska exempel på geologiska 

formelement som är karaktäristiska för deltan, t.ex. älvvallar, levéer, krevasser, avsnörda älvfåror och deltaöar. Deltats 

belägenhet nära Karlstad leder till att området används för rekreation och turism, samtidigt som den infrastruktur som 

löper genom området nyttjas för arbetspendling.  

Naturen inom deltat är mycket varierad, med stora bladvassar, betade strandängar, naturskogslika lövskogar, 

hällmarkstallskogar och stora, mångformiga våtmarkskomplex. Den pågående deltabildningen bidrar till ett landskap i 

ständig förändring då olika successionsstadier förskjuts och byter av varandra. Mark- och vattenområden i 

Klarälvsdeltat har under lång tid nyttjas av människor, exempelvis i form av betesmark, slåtteräng, flottningsleder och 

fiskevatten. Människans aktivitet har i stor utsträckning format miljöerna i dagens Klarälvsdelta. Variationen av natur- 

och vegetationstyper i Klarälvsdeltat skapar mycket goda förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv.  

Våtmarkskomplexen och de betade strandängarna i deltat hyser mycket höga naturvärden. Dessa miljöer är speciellt 

viktiga som häckningsplats för en rad fågelarter, exempelvis brun kärrhök och småfläckig sumphöna, och utgör en 

viktig rastplats för många flyttfåglar. De bitvis översvämmade lövskogarna som delvis är av naturskogskaraktär, hyser 

även de en rad sällsynta och hotade arter. De är viktiga för flera fågelarter, men här finns även en rik insektsfauna 

samt en typisk kryptogamflora. I deltat har en mängd rödlistade insekter påträffats, varav merparten är knutna till död 

ved. Även buskkärr och vissa andra våtmarkstyper som mosaiker av vass, kaveldun, flytblad och öppet vatten, samt 

äldre hällmarkstallskogar och blandskogar som finns på fastmark har höga bevarandevärden. Deltats vattenområde är 

viktiga lek- och uppväxtmiljöer för den rika fiskfauna som lever i Klarälven och Vänern. Klarälvens älvgrenar är 

betydelsefulla vandringsvägar för åtskilliga fiskarter, inklusive asp, harr, nors, lax och öring, och avgörande för att de 

ska kunna nå lek- och uppväxtområden i Klarälven och dess biflöden.  

3.1 Utpekade naturtyper och arter 

Målet med Natura 2000 är att skydda och bibehålla en gynnsam bevarandestatus hos de naturtyper och arter som är 

listade i Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet. De naturtyper och arter som Natura 2000-området Klarälvsdeltat 

avser att skydda framgår av tabell 2. Bevarandeplanen för Klarälvsdeltats Natura 2000-område beskriver områdets 

naturvärden, vad som kan skada eller påverka, samt förutsättningar för skydd och skötsel, se bilaga 2. 

Bevarandeplanen är också ett dokument som ska underlätta vid planering och tillståndsprövningar, till exempel vid 

olika former av exploatering.  

Det främsta bevarandevärdet med Natura 2000-området Klarälvsdeltat är att bevara områdets variationsrikedom, i 

synnerhet naturtyperna Naturliga näringsrika sjöar, Svämlövskogar och Fuktängar. De strukturer som ska prioriteras 

inom området är sammanhängande vassbälten och vassmosaik, fria vandringsvägar för fisk, äldre lövskog med god 

tillgång på död ved och betade strandängar. 

Tabell 2. Tabellen visar vilka arter och naturtyper som är utpekade enligt Fågeldirektivet och Art- och Habitatdirektivet för Klarälvsdeltats Natura 

2000-område. 

Utpekade arter enl. Fågeldirektivet Utpekade arter enl. Art- och 

habitatdirektivet 

Utpekade naturtyper enl. Art- och 

habitatdirektivet 

Rördrom, sångsvan, brun kärrhök, 

småfläckig sumphöna, brushane, 

grönbena, fisktärna och spillkråka 

Citronfläckad kärrtrollslända, 

bred paljettdykare, lax och asp 

Naturliga näringsrika sjöar (3150), 

Silikatgräsmarker (6279), Fuktängar (6410),           

Taiga (9010) och Svämlövskog (91E0) 
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Det övergripande målet är att utpekade naturtyper och arter skall uppnå en gynnsam bevarandestatus. En 

naturtypskarta har tagits fram som visar de prioriterade naturtypernas utbredning, se figur 2. 

 

Figur 2. Ortofotot visar detaljplaneområdet (rödmarkerat), Natura 2000 gränsen (blåmarkerat) och ingående naturtyper. Naturtyp 6270, 9010 och 

9750 är prioriterade naturtyper för bevarande inom EU. 

4. Förutsättningar naturmiljö 

4.1 Naturvärden inom detaljplaneområdet 

Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare och består idag av naturmark. Områdets naturvärden framgår av utförd 

naturvärdesinventering (NVI) och samrådshandlingen, se bilagor och figur 3. Detaljplanens södra gräns ligger ca 100 

meter från Klarälvsdeltats Natura 2000-område som även är ett planerat naturreservat.  

Inom planområdet finns biotoperna västlig taiga, hällmarkstallskog, produktionsskog och sekundär lövskog och 

inventeringen visar att det finns vissa till påtagliga naturvärden inom planområdet, se figur 3.  
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Figur 3. Resultatet från utförd naturvärdesinventering (NVI) visar att det inom planområdet (objektnr. N4-N7) finns delområden med påtagligt 

naturvärde (orange) och visst naturvärde (gult).  

De naturvårdsarter (skyddade arter inklusive fridlysta arter, rödlistade arter, typiska arter och signalarter) som 

påträffats vid naturvärdesinventeringen är asphätteomossa, långfliksmossa, stubbspretmossa, grön sköldmossa, 

asppraktbagge, aspvedgnagare, Thomsons trägnagare och vågbandad barkbock.  

Området utgör småkuperad terräng med talldominerade skogar, fuktiga mindre dalgångar med mindre kärr och 

fuktdråg samt områden med berg i dagen. Inslag av tallskog med 130-200 åriga träd finns. Området ansluter till både 

fritidshus och året runt bebyggelse liksom till flera vägar. I den sydöstra delen finns ett lövträdsdominerat parti av 

liknande karaktär som det intilliggande planerade naturreservatet. Skogsmarkens vegetation är till övervägande del av 

blåbärstyp med inslag av ljung och renlavar inom de mer bergbundna partierna. 

4.2 Dagvattenutredning 

Sweco har tagit fram en dagvattenutredning, se bilaga 4, som visar på lösningar med en kombination av ledningar och 

öppna magasin. Alla fastigheters dagvatten leds till, och fördröjs i öppna dagvattenmagasin. De magasin som är i 

direkt anslutning till recipienten har sitt utlopp på marken. Vattnet rinner då igenom terrängen på väg ner till 

recipienten, vilket fördröjer vattnet ytterligare.  

Fördröjningslösningarna gör att mängden dagvatten som släpps ut från området efter exploatering inte överstiger 

nuvarande flöde i området. Fördröjning i magasin minskar dagvattenflödet men det renar även vattnet innan det 

släpps ut i Dingelsundsådran som är en del av Natura 2000-området. 

4.4 Tillstånd och dispens 

Klarälvsdeltat (SE 0610190) är skyddat enligt EU:s Fågeldirektiv och Art- och habitatdirektiv samt enligt 7 kap 28 § 

miljöbalken. Alla Natura 2000 områden utgör dessutom riksintresse enlig 4 kap 1 § miljöbalken.  

Enligt 7 kap 28 a § miljöbalken är det förbjudet att utan tillstånd bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett 

betydande sätt kan påverka miljön i Natura 2000-områden. Av betydelse är inte var verksamheten eller åtgärden 

bedrivs eller vidtas, avgörande är istället den effekt, påverkan, den kan få på ett Natura 2000-område. Tillståndskravet 

kan aktualiseras såväl för verksamheter och åtgärder som bedrivs eller vidtas i eller utanför ett sådant område. 

Tillstånd får lämnas endast om verksamheten eller åtgärden inte kan skada de förtecknade naturtyperna i Natura 

2000-området, eller där denna inte innebär en störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet av de arter 

som avses skyddas. Endast i sådana fall då myndigheten bedömer att den aktuella verksamheten eller åtgärden inte 
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medför en risk för betydande påverkan på miljön i Natura 2000-området bör myndigheten meddela 

verksamhetsutövaren att den bedömer att tillståndsprövning inte krävs.  

Då det gäller arter som omfattas av Artskyddsförordningen (d v s fridlysta arter) kan en särskild dispensansökan 

behöva göras hos länsstyrelsen. Alla vilda fåglar i Sverige är fridlysta enligt Artskyddsförordningen 4 § (2007:845). Det 

innebär bland annat att det är förbjudet att avsiktligt störa dem, särskilt under parnings-, uppfödnings-, övervintrings- 

och flyttningsperioder samt att skada eller förstöra djurens fortplantnings-områden eller viloplatser. Förbudet gäller alla 

levnadsstadier hos djuren. 

Hur avsiktligt ska tolkas i detta sammanhang har uttolkats av EU-domstolen i två domar C-103/00 ”Caretta caretta” 

och C-221/04 ”Den spanska uttern”. När det handlar om en verksamhet vars syfte uppenbart är ett annat än att döda, 

menar Naturvårdsverket att det krävs en risk för en påverkan på den skyddade artens bevarandestatus i området för 

att utlösa förbudet, särskilt i fråga om fåglar. Denna tolkning uppfyller syftet med fågeldirektivet ”att bibehålla eller 

återskapa arternas populationer på en nivå som svarar mot ekologiska, vetenskapliga och kulturella behov”.  

Naturvårdsverket gör bedömningen att för en hotad art kan dödande av enstaka individer vara tillräckligt för att 

påverka bevarandestatusen negativt, medan för vanligare arter krävs att ett större antal individer troligen kommer att 

dödas för att få samma påverkan. 

Definitioner 

Nedanstående begrepp definieras på följande sätt: 

Bevarandeplan Länsstyrelsen ska ta fram en bevarandeplan för varje Natura 2000-område. I planen ska de skyddade naturtyperna 

och arterna beskrivas samt syfte och mål definieras. Länsstyrelsen ska även beskriva vilka åtgärder som ska vidtas 

för att en god bevarandestatus ska bibehållas samt vilka eventuella hot som finns mot naturtyper och arter. 

Bevarandesyfte Att Natura 2000-områdena ska bidra till att bibehålla eller återställa gynnsam bevarandestatus för de förtecknade 

naturtyperna och arterna på biogeografisk nivå. Syftet beskrivs alltid genom att bevarandemål formuleras som 

preciserar hur det enskilda området kan bidra till detta. Detta samt eventuella prioriteringar mellan dessa bör 

beskrivas i löptext. Vilken naturtyp/art som varit det främsta syftet med att förteckna området bör också anges. 

Fridlysta arter Regeringen fridlyser växt- och djurarter genom att ange dessa i artskyddsförordningens bilagor. De växt- och 

djurarter som är markerade med ett N i bilaga 1 till artskyddsförordningen har fridlysts för att uppfylla kraven i EU:s 

habitatdirektiv. I bilaga 2 till artskyddsförordningen anges alla övriga arter som är fridlysta i hela landet, i ett län 

eller i en del av ett län. 

Gynnsam bevarandestatus  

16 § förordningen om 

områdesskydd enligt 

miljöbalken (FOM). 

En arts bevarandestatus anses gynnsam när: 

1. uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt kommer att förbli en 
livskraftig del av sin livsmiljö,  

2. artens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde varken minskar eller sannolikt kommer att 
minska inom en överskådlig framtid, och  

3. det finns och sannolikt kommer att fortsätta att finnas en tillräckligt stor livsmiljö för att artens 
populationer ska bibehållas på lång sikt. 

En livsmiljös bevarandestatus anses gynnsam när: 

1. dess naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde och de ytor den täcker inom detta område är 

stabila eller ökande, 

2. den särskilda struktur och de särskilda funktioner som är nödvändiga för att den skall kunna bibehållas 

på lång sikt finns och sannolikt kommer att finnas under en överskådlig framtid, och 

3. bevarandestatusen hos dess typiska arter är gynnsam. 

Natura 2000 Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Den 1 juli 2001 trädde lagändringar ikraft som 
förtydligar genomförandet av Habitatdirektivet och Fågeldirektivets krav på bl.a. tillståndsprövning i svensk rätt. 
Lagändringarna innebär bl.a. att en tillståndsplikt införs i 7 kap 28 a § miljöbalken. Tillstånd krävs för att bedriva 
verksamheter och vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i sådana områden som har 
förtecknats med stöd av 7 kap 27 § miljöbalken. 

Prioriterade arter och 

naturtyper 

Vissa arter och naturtyperna i direktivens bilagor är prioriterade. Särskilda bestämmelser gäller för dessa, se FOM 

16 och 20§§ . Dessa är utvalda som mest hotade enligt Habitatdirektivet och åtgärder för dessa måste därför 
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kunna prioriteras, alltså genomföras snabbt. När det gäller arterna handlar det om att EU har ett särskilt ansvar för 

dessa p g a att deras utbredning huvudsakligen ligger inom EU:s territorium och när det gäller naturtyperna så är 

det sådana som riskerar att försvinna och där EU har ett speciellt ansvar pga att deras utbredningsområde 

huvudsakligen finns inom EU. 

Rödlistade arter Rödlistan är en redovisning av arters risk att dö ut från ett område. De arter som uppfyller kriterierna för någon av 

kategorierna Nationellt utdöd (RE), Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU), Nära hotad (NT) eller 

Kunskapsbrist (DD) benämns rödlistade. De rödlistade arter som kategoriseras som CR, EN eller VU benämns 

hotade. Kategorin Kunskapsbrist omfattar arter där kunskapen är så dålig att de inte kan placeras i någon kategori. 

Rödlistan baseras på internationellt vedertagna kriterierna från Internationella Naturvårdsunionen (IUCN). 

5. Konsekvensbedömning arter 

Konsekvensbedömningen avser arter som är utpekade enligt Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet och som 

beskrivs i bevarandeplanen, se bilaga 2. Alla fåglar är fridlysta enligt 4 § artskyddsförordningen. De fågelarter som 

särskilt ska beaktas i artskyddssammanhang är de som är rödlistade och har en nedåtgående trend, se MÖD 2013:13 

(mål nr. 2012-M 7865). Dessa fåglar har markerats med rödlistans kategori och (*), se figur 4. För Klarälvsdeltats 

Natura 2000-område gäller detta brushane och spillkråka. 

 

      

 

Figur 4. De olika kategorierna i den svenska rödlistan samt rödlistekategori och trend för de fågelarter som är utpekade i Natura 2000-området 

Klarälvsdeltat.   

Av de arter som är utpekade enligt art- och habitatdirektivet är citronfläckad kärrtrollslända och bred paljettdykare 

fridlysta enligt 4 § artskyddsförordningen. 

5.1 Påverkan 

Enligt Artportalen finns förutom fynd av asppraktbagge 2017, Knärot 2011 och födosöksspår av spillkråka inga 

ytterligare fynd av rödlistade arter, fridlysta arter eller de arter som Klarälvsdeltat Natura 2000-område avser att 

skydda inom detaljplaneområdet.  

Inga fågelinventeringar har dock gjorts för att påvisa vilka fågelarter som häckar eller är stationära inom 

detaljplaneområdet.  

5.1.1 Fåglar 

Av de fågelarter som är skyddade genom Natura 2000 är det endast spillkråka som kan tänkas nyttja 

detaljplaneområdet som livsmiljö.  

Fågelart Rödlistekategori Nedåtgående 

trend (*) 

Rördrom NT  

Sångsvan LC  

Brun 

kärrhök 

LC  

Småfläckig 

sumphöna 

VU  

Brushane VU * 

Grönbena LC  

Fisktärna LC  

Spillkråka NT * 
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Övriga fågelarter är vatten och strandanknutna och bedöms inte att påverkas av de planerade åtgärderna. Natura 

2000-området ligger ca 100 m söder om detaljplaneområdet och området däremellan är bebyggd med fristående villor 

med tomtmark ner till vattnet. Den del av Natura 2000-området som ligger närmast detaljplaneområdet utgör således 

inte en lämplig miljö för fågelarterna och inga häckningar finns inrapporterade i Artportalen. Närmsta häckningsplats 

för Natura 2000-områdets fågelarter är vid Knappstadviken som ligger ca 300 meter öster om detaljplaneområdet. 

Planens genomförande bedöms inte påverka sjöfågelarterna.  

Spillkråka (* NT) 

Spillkråkan är en prioriterad fågelart vilket betyder att det är en art vars nationella bevarandestatus är sådan att 

särskilda bedömningar behöver göras i samband med skogsbruksåtgärder. Spillkråkan är även en typisk art i 

naturtypen västlig taiga och har därmed skydd genom Natura 2000 lagstiftningen. 

Vid WSPs fältbesök inom detaljplaneområdet i november 2017 hittades spår av spillkråka i flera träd vilket tyder på att 

området används för födosök. Ingen fågelinventering har dock utförts för att påvisa om spillkråkan häckar inom 

detaljplaneområdet. Häckning kan dock inte uteslutas eftersom delar av detaljplaneområdet utgör lämplig 

häckningsmiljö. Fynden i Artportalen kan dock tyda på att området inte är det mest värdefulla sett ur ett lokalt och 

regionalt perspektiv, se figur 5. Enligt Artportalen häckade spillkråkan år 2002 vid Knappstadviken som ligger ca 300 

meter från detaljplaneområdet. Vid Zackrisdal ca 2 km norr om detaljplaneområdet finns uppgifter om födosökande 

spillkråka från år 2011, 2013 och 2017. 

Eftersom spillkråkan inte har en gynnsam bevarandestatus, har en nedåtgående trend och omfattas av skydd enligt 

både Natura 2000 lagstiftningen och fridlysningsbestämmelserna i artskyddsförordningen så är det lämpligt att vidta 

försiktighetsmått och skyddsåtgärder. Detta för att genomförandet av detaljplanen inte ska komma i konflikt med 

fridlysningsbestämmelserna på så sätt att det blir aktuellt med en artskyddsdispensprövning, se MÖD 2013:13 (mål 

nr. 2012-M 7865).  

Arealen lämpligt habitat för spillkråkan minskar något om detaljplanen genomförs. Påverkan bedöms dock bli liten och 

av kortvarig karaktär. Spillkråkans gynnsamma bevarandestatus bedöms inte försämras lokalt eller regionalt av att 

detaljplanen genomförs om vissa försiktighetsmått och skyddsåtgärder vidtas inom detaljplaneområdet, se kap 7.1. 

Vilka försiktighetsmått och skyddsåtgärder som krävs för att säkerställa tillgång på viloplats och reproduktionsområde 

för spillkråkan inom detaljplaneområdet är dock slutligen upp till Länsstyrelsen att ta ställning till.  

  

Figur 5. Till vänster visas alla lokaler (alla fynd) för spillkråka som är inrapporterade i Artportalen. Till höger visas de lokaler där spillkråkan anges 

vara stationär och/eller där häckning förekommer under år 2000-2018. Röd markering visar detaljplaneområdet. 
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5.1.3 Övriga arter 

Detaljplanens genomförande förväntas inte innebära grumling eller ändring av vattenkemin i Klarälven. Lax (Salmo 

salar) och asp (Aspius aspius) som finns i Vänern och som använder Klarälven som vandringsväg till och från 

reproduktionsområden bedöms inte påverkas.  

Detaljplaneområdet hyser inte lämpliga miljöer för den Citronfläckad kärrtrollslända (Leucorrhinia pectoralis). 

Trollsländan är närmast funnen vid Knappstadviken ca 300 meter öster om detaljplaneområdet och bedöms inte 

påverkas. 

Bred paljettdykare (Graphoderus bilineatus) lever i djupare dammar och sjöar, vanligen i miljöer med tät 

strandvegetation. Sådana miljöer finns inte inom detaljplaneområdet. Arten är påträffad vid Knappstadsviken och 

bedöms inte påverkas. 

5.2 Effekter 

5.2.1 Fåglar 

Genomförande av detaljplanen kan få en viss lokal negativ effekt på spillkråka eftersom lämpliga livsmiljöer försvinner. 

Detta bedöms dock inte innebära negativa effekter på artens bevarandestatus på lokal, regional eller nationell nivå. 

Norr, väster och söder om detaljplaneområdet finns lämpliga livsmiljöer kvar för spillkråkan. 

Ingen negativ effekt förväntas uppstå på övriga fågelarter som är vatten- och strandanknutna. Det är främst under 

avverkningsfasen och byggnadsfasen som viss bullerstörning kan uppkomma. Men eftersom det är 300 meter till 

närmsta häckningsplats så bedöms störningen inte medföra någon negativ effekt på fågelhäckningarna. 

5.2.2 Övriga arter 

Detaljplanens genomförande bedöms inte ha någon negativ effekt på övriga arter och deras bevarandestatus.  

5.3 Konsekvenser arter 

Detaljplanens genomförande bedöms inte få några konsekvenser för de arter som Natura 2000-området avser att 

skydda, se tabell 3.  

Tabell 3. Bedömning av konsekvenser på arter. 

Inga konsekvenser Ringa 

konsekvenser 

Små negativa 

konsekvenser 

Måttliga negativa 

konsekvenser 

Mycket negativa 

konsekvenser 

Fåglar inklusive spillkråka (med 

föreslagna försiktighetsmått och  

skyddsåtgärder för spillkråka) 

Citronfläckad kärrtrollslända 

Bred paljettdykare 

Lax 

Asp 

     

6. Konsekvensbedömning naturtyper  

Uppgifter om naturtyperna är hämtade från bevarandeplanen och Naturvårdsverkets vägledningar för naturtyperna. 
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6.1 Naturliga näringsrika sjöar (3150) 

Naturtypen finns ca 380 meter öster om detaljplaneområdet, se figur 2. Enligt Artdatabanken bedömdes naturtypen år 

2013 ha en otillfredställande bevarandestatus i Sverige. Enligt bevarandeplanen för Natura 2000-området 

Klarälvsdeltat bedöms bevarandetillståndet för naturtypen som icke gynnsamt på grund av Klarälvens och Vänerns 

reglering, som inte efterliknar ett naturligt system. Hot mot naturtypen och dess bevarandetillstånd kan bl.a. vara 

exploatering av strandområden (om det medför att svårigheter att upprätthålla naturliga strandmiljöer och riskerar att 

öka framtida efterfrågan om översvämningsskydd), infrastrukturanläggningar (kan orsaka grumling och utsläpp av 

miljöfarliga ämnen i diken och vattendrag uppströms, broar och vägtrummor över in- och utflöden kan orsaka 

vandringshinder), skogsbruk i tillrinningsområdet, mänsklig belastning av närsalter, miljögifter och grumlande ämnen 

som påverkar vattenkvaliteten. Vattenkemin ska vara sådan att de typiska arterna inte minskar i området.  

6.1.1 Påverkan 

Dagvattenutredningen har tagit fram lösningar med en kombination av ledningar och öppna magasin där alla 

fastigheters dagvatten leds till, och fördröjs i öppna dagvattenmagasin. De magasin som är i direkt anslutning till 

recipienten har sitt utlopp på marken. Vattnet rinner då igenom terrängen på väg ner till recipienten, vilket fördröjer 

vattnet ytterligare. Fördröjningslösningarna gör att mängden dagvatten som släpps ut från området efter exploatering 

inte överstiger nuvarande flöde i området. Fördröjning i magasin minskar dagvattenflödet men det renar även vattnet 

innan det släpps ut i Dingelsundsådran som är en del av Natura 2000-området.  

Detaljplaneområdet ligger högt men det finns inga vattendrag som leder ner till naturtypen. Utsläppet av dagvatten 

bedöms inte medföra någon påverkan på naturtypen som ligger uppströms detaljplaneområdet.  

6.1.2 Effekter 

Detaljplanens genomförande bedöms inte ha någon negativ effekt på naturtypen och dess bevarandestatus.  

6.2 Silikatgräsmarker (6279) 

Naturtypen finns ca 1,7 km öster om detaljplaneområdet, se figur 2. Enligt Artdatabanken bedömdes naturtypen år 

2013 ha en dålig bevarandestatus i Sverige och en negativ trend. Naturtypens bevarandetillstånd inom Natura 2000-

området Klarälvsdeltat är enligt bevarandeplanen oklart. Anledningen till det är att kärlväxtfloran på Lötudden inte har 

inventerats och att det därmed inte är fastställt vilka arter som förekommer. Hot mot naturtypen och dess 

bevarandetillstånd kan t.ex. vara utebliven röjning av igenväxningsvegetation, alltför kraftig röjning av buskar och träd 

så att organismer som är beroende av dessa strukturer missgynnas, överbete, spridning av gödsel i naturtypen som 

påverkar floran negativt, markexploatering och gödslings- och försurningseffekter från nedfall av luftburna föroreningar 

som påverkar floran negativt.  

6.2.1 Påverkan 

Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka naturtypen silikatgräsmarker. 

6.2.2 Effekter 

Detaljplanens genomförande bedöms inte ha någon negativ effekt på naturtypen och dess bevarandestatus. 

6.3 Fuktängar (6410) 

Naturtypen finns ca 310 meter öster om detaljplaneområdet, se figur 2. Enligt Artdatabanken bedömdes naturtypen år 

2013 ha en dålig bevarandestatus i Sverige och en negativ trend. Enligt bevarandeplanen är naturtypens 

bevarandetillstånd inom Natura 2000-området Klarälvsdeltat icke gynnsamt på grund av att restaureringsåtgärder 

krävs i två områden samt att hävden i övriga delar inte har pågått så länge att de typiska arterna förekommer i 

tillräckligt stor omfattning. Viktiga strukturer och funktioner är tillräcklig markfuktighet, tydligt hävdpräglad 
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markvegetation, en för naturtypen naturlig artsammansättning, öppen miljö, naturlig hydrologi, återkommande 

översvämningar och naturlig näringsstatus (ej gödningspåverkat annat än från betande djur). 

Hot mot naturtypen och dess bevarandetillstånd är i stora drag skötselrelaterade men även spridning av gödsel, 

kväveläckage från angränsande marker och gödslings- och försurningseffekter från nedfall av luftburna föroreningar 

(som påverkar floran negativt), dräneringar som torkar ut naturtypen, markexploateringar och annan 

markanvändningsförändring i fuktängen eller i angränsande områden utgör hot mot naturtypen.  

6.3.1 Påverkan 

Dagvattenutredningen har tagit fram lösningar med en kombination av ledningar och öppna magasin där alla 

fastigheters dagvatten leds till, och fördröjs i öppna dagvattenmagasin. De magasin som är i direkt anslutning till 

recipienten har sitt utlopp på marken. Vattnet rinner då igenom terrängen på väg ner till recipienten, vilket fördröjer 

vattnet ytterligare. Fördröjningslösningarna gör att mängden dagvatten som släpps ut från området efter exploatering 

inte överstiger nuvarande flöde i området. Fördröjning i magasin minskar dagvattenflödet men det renar även vattnet 

innan det släpps ut i Dingelsundsådran som är en del av Natura 2000-området.  

Detaljplaneområdet ligger högt och det finns inga vattendrag som leder ner till naturtypen. Däremellan finns vägar, 

järnväg, kraftledningsgata och bebyggelse. Utsläppet av dagvatten bedöms inte medföra någon påverkan på 

naturtypen.  

6.3.2 Effekter 

Detaljplanens genomförande bedöms inte ha någon negativ effekt på naturtypen och dess bevarandestatus.  

6.4 Taiga (9010) 

Naturtypen finns ca 200 meter söder om detaljplaneområdet, se figur 2. Enligt Artdatabanken bedömdes naturtypen år 

2013 ha en dålig bevarandestatus i Sverige och en negativ trend. Enligt bevarandeplanen är naturtypens 

bevarandetillstånd inom Natura 2000-området Klarälvsdeltat icke gynnsamt på grund av brist på för naturtypen viktiga 

strukturer som död ved och grova träd. Taiga är en prioriterad naturtyp vilket innebär att bevarandet av naturtypen 

bedöms vara av hög prioritet inom EU. Hot mot naturtypen och dess bevarandetillstånd är bl.a. exploatering, 

avverkning, röjning och gallring, större markskador som påverkar hydrologin och fragmentering av skogsbestånd 

(både inom ett skogsbestånd och mellan flera områden). 

6.4.1 Påverkan 

Detaljplaneområdet omfattar 12 hektar varav 0,8 hektar har klassats som västlig taiga, se bilaga 1. Om detaljplanen 

genomförs försvinner biotopen och detta innebär ytterligare lokal fragmentering av biotopen västlig taiga.  

6.4.2 Effekter 

Fragmentering och långa avstånd mellan taigabiotoper kan leda till att biotopens typiska och karaktäristiska arter kan 

få svårt att sprida sig. Lokalt i Karlstad bedöms taigabiotoperna inom och utanför Natura 2000-området redan vara 

fragmenterade och delvis isolerade i landskapet vad gäller spridning av vissa av naturtypens typiska och 

karaktäristiska arter (kärlväxter, mossor, lavar, svampar och skalbaggar). Väster om detaljplaneområdet finns 

naturmark som sannolikt är västlig taiga, så även om taigaarealer försvinner finns det kvar ett grönt stråk i nord-sydlig 

riktning för spridning av arter. 

Detaljplaneområdet bedöms inte ha så stor betydelse för biotopen taiga på regional och biogeografisk nivå. 

Bevarandestatusen för västlig taiga inom Natura 2000-området bedöms därför inte försämras av att detaljplanen 

genomförs.  
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6.5 Svämlövskog (91EO) 

Naturtypen finns ca 700 meter öster och uppströms detaljplaneområdet, se figur 2. Enligt Artdatabanken bedömdes 

naturtypen år 2013 ha en otillfredställande bevarandestatus i Sverige. Det lokala bevarandetillståndet bedöms vara 

icke gynnsamt på grund av Klarälvens och Vänerns reglering som inte efterliknar ett naturligt system. 

Svämlövskogen utgörs av en fuktig skog med tätt träd och buskskikt och ett frodigt fältskikt. De kärlväxtarter som 

dominerar är arter som trivs på fuktig men inte blöt mark. Svämlövskogen är framförallt beroende av återkommande 

översvämningar och att hydrologin får vara ostörd från reglering eller så bör reglering ske på ett sätt som skapar 

naturliga variationer, inklusive vårflod och låga vattennivåer sommartid. 

Hot mot naturtypen och dess bevarandetillstånd är bl.a. onaturlig flödesregim i Klarälven och reglering av Vänern som 

leder till att översvämningar uteblir, exploatering, skogsbruk, dikning och förändrar vattenkemi i Klarälven och Vänern. 

6.5.1 Påverkan 

Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka naturtypen svämlövskog. Svämlövskogen finns ca 700 meter 

uppströms från detaljplaneområdet.  

6.5.2 Effekter 

Detaljplanens genomförande bedöms inte ha någon negativ effekt på naturtypen och dess bevarandestatus. 

6.6 Konsekvenser naturtyper 

Genom de lösningar som tagits fram i dagvattenutredningen kommer inte dagvattnet som når recipienten att öka 

jämfört med nuläget och dagvattnet kommer att renas i de öppna dagvattenmagasinen som skapas. Genom 

åtgärderna kommer inte Klarälvens hydrologi och vattenkemi att påverkas.  

Nära detaljplaneområdet finns västligt taiga fragmenterat i landskapet. En mycket liten areal västlig taiga kommer att 

försvinna om detaljplanen genomförs. Med föreslagna försiktighetsmått och skyddsåtgärder, se nedan,  bedöms 

naturtypens bevarandestatus inte försämras.  

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra några konsekvenser på de naturtyper som Klarälvsdeltats Natura 

2000-område avser att skydda.  

Tabell 4. Bedömning av konsekvenser på naturtyper. 

Inga konsekvenser Ringa 

konsekvenser 

Små negativa 

konsekvenser 

Måttliga negativa 

konsekvenser 

Mycket negativa 

konsekvenser 

Naturliga näringsrika sjöar 

Silikat-gräsmarker 

Fuktängar 

Taiga 

Sväm-lövskog 

     

7. Förslag på försiktighetsmått och skyddsåtgärder  

7.1 Inom detaljplaneområdet 

Inom detaljplanens naturmark behöver enstaka och grupper av äldre grova träd (främst asp och tall) samt stående och 

liggande död ved sparas. Detta bedöms vara en lämplig och tillräcklig försiktighets- och skyddsåtgärd att vidta för att 
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undvika påverkan på bevarandestatusen för västlig taiga och för att säkerställa tillgång på viloplats och 

födosöksområde för spillkråkan inom detaljplaneområdet, se kap 5.1.1. Åtgärden bedöms räcka för att genomförandet 

av detaljplanen inte ska komma i konflikt med fridlysningsbestämmelserna i artskyddsförordningen. 

Sedan är det även önskvärt om så många träd som möjligt kan sparas inom kvartersmark med tanke på spillkråkan. 

7.2 I anslutning till Klarälvsdeltat Natura 2000-område 

Naturvårdsverket har lyft frågan om naturturism. Skyddade områden bör göras tillgängliga för friluftslivet där det är 

lämpligt och anpassningar för att värna känsliga områden bör undersökas. 

Inför framtida planering bör därför en översyn göras över vilka områden som bör fredas från stigar, friluftsliv och 

friluftsanläggningar för att säkra fortsatt rikt fågelliv i området. Detta gäller såväl inom detaljplaneområdet som i 

kringliggande områden eftersom planerade stigsystem berör ett större område. Genom en sådan planering kan 

besökare styras till områden som är minst känsliga för slitage och störning på djurlivet.  

Framtida detaljplanering i Natura 2000-områdets närhet bör säkerställa att gröna stråk finns kvar för spridning av arter 

och att närområdet utvecklas på ett sätt som inte försvårar framtida skötsel i det blivande naturreservatet, se bilaga 2.  

Samråd med Länsstyrelsen är att rekommendera för att inhämta deras syn på hur allmänhetens friluftsliv och 

rekreation ska kanaliseras för att säkra fortsatt rikt fågelliv i området så att inte betydande miljöpåverkan på Natura 

2000-området eller förbud enligt artskyddsförordningen gällande fåglar uppstår. 

7.3 Genomförandet av detaljplanen 

Det kan vara lämpligt att inventera spillkråka för att utesluta eventuell häckning inom detaljplaneområdet innan 

avverknings- och byggskedet påbörjas. Vid konstaterad häckning bör inga åtgärder vidtas inom detaljplaneområdet 

under häckningsperioden (1 april – 15 juli), se 4 § pkt 2 artskyddsförordningen.

8. Samlad bedömning 

Natura 2000-området Klarälvsdeltat utgör riksintresse enligt 4 kap 1 § miljöbalken och är ett särskilt skyddat område 

enlig 7 kap 28 § miljöbalken.  

Detta PM är avsett att ligga till grund för Karlstad kommuns tillämpning av 4 kap 8 § miljöbalken och 6 kap 11 § 

miljöbalken. Enligt 7 kap 28 a § miljöbalken krävs tillstånd när en verksamhet eller åtgärd kan påverka miljön i ett 

Natura 2000-område på ett betydande sätt.  

WSP gör bedömningen att naturtyperna och de typiska arterna i Natura 2000-området inte missgynnas på ett 

betydande sätt av detaljplanens genomförande.  

De försiktighetsmått och skyddsåtgärder som föreslås för spillkråkan bedöms lämpliga att genomföra för att 

säkerställa tillgång på viloplats och födosöksområde för spillkråkan inom detaljplaneområdet. Vilka försiktighetsmått 

och skyddsåtgärder som krävs för spillkråkan för att undvika en artskyddsdispensprövning vid genomförande av 

detaljplanen är dock upp till Länsstyrelsen att ta ställning till. 

Den samlade bedömningen är att en tillståndsprövning enligt 7 kap 28 a § miljöbalken inte aktualiseras för den 

markanvändning som detaljplanen avser att möjliggöra. Detaljplanen tillgodoser därmed Natura 2000 riksintresset.  

 




