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Sammanfattning
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhör förslag till detaljplan för Tofta Sallmunds 4:1,
Gotlands kommun och har tagits fram inför samråd om planförslaget. Syftet med detaljplanen är
att utveckla befintligt campingområde på Tofta strand med ny camping- och turistverksamhet.
Kommunen har bedömt att detaljplanens genomförande kan medföra betydande miljöpåverkan
avseende naturmiljö, landskapsbild, rekreation och friluftsliv och därför ska en miljöbedömning
genomföras. Kommunen har även beslutat att vattenmiljö och klimatanpassning ska behandlas i
MKB-rapporten.
Naturmiljö
Naturmiljön i området präglas av närheten till havet samt dagens campingverksamhet. De
sandiga dynområdena i västra och norra delen av området har i stora delar höga naturvärden
med ovanliga naturtyper och hotade arter. I södra och östra delen är campingverksamheten
utbyggd med byggnader, parkeringsplatser och gräsmattor och naturvärdena är betydligt lägre
där till följd av stor mänsklig påverkan.
Planutformningen har anpassats för att minimera påverkan på höga naturvärden vilket gör att
konsekvenserna bedöms bli små för skyddsvärda arter och Natura 2000-naturtyper. Ny
bebyggelse har istället förlagts till områden med måttligt till låga naturvärden, vilket innebär ett
visst biotopbortfall av miljöer som redan i dagsläget är påverkade men ändå fyller en viss
funktion för arter.
Planförslaget bedöms sammantaget medföra små negativa konsekvenser för naturmiljön i
området jämfört med nollalternativet. Då bevarandet av sanddynsmiljöerna har fått hög prioritet
vid utformade av planen och skyddsåtgärder under byggskede föreskrivs för att minimera
påverkan så bedöms det även i fortsättningen finnas förutsättningar för biologisk mångfald att
samexistera med friluftsliv och campingverksamhet på Tofta Strand.
Landskapsbild
Upplevelsen från Tofta är idag knuten till campingverksamheten och är starkt präglad av
årstiden. Beroende på tid på året varierar landskapet mellan campingverksamhet och ett öde
område med igenbommade byggnader. Landskapet i aktuellt område kan delas upp i fyra olika
landskapstyper: Strandskog, dynlandskap, sandstrand och bebyggd kulturmark, där
dynlandskapet är det mest särpräglade för Toftaområdet.
Planförslaget medför generellt att landskapsbilden påverkas positivt. Genom att tillföra ny
bebyggelse och utökad verksamhet ökar möjligheten att området bibehåller och delvis återfår
sin landskapliga attraktivitet. De kompletteringar i strandskogen och i den bebyggda
kulturmarken som planeras bedöms landskapsbildsmässigt som relativt lätta att anpassa i både
skala och materialitet och kan då fungera som naturliga inslag i landskapsbilden. Det skapar
även möjligheter till en mera positiv landskapsbildsupplevelse för de förbipasserande på
riksvägen.
Det är däremot viktigt att se över den igenväxningsprocess som är aktuell i dynlandskapet
oavsett planarbete, och att bebyggelsen här utformas på ett sätt som inte påverkar
landskapsbilden negativt.
Rekreation och friluftsliv
Tofta camping erbjuder flera aktiviteter för rekreation och friluftsliv. Strandområdet är en
betydande målpunkt för rekreation inom planområdet och naturmarken som omger campingen
används för närrekreation. Naturreservatet Smågårde naturskog ligger strax norr om
planområdet och innefattar ett välanvänt stigsystem.
Dagens campingverksamhet ingår i riksintresseområdet för det rörliga friluftslivet, FI 04D
Gotland. Planförslaget innebär en del ny bebyggelse inom den del av planområdet som omges
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av riksintresset, och ett av de största hoten är en för hård exploatering på och i anslutning till
stränderna.
Planförslaget bedöms innebära både positiva och negativa konsekvenser för miljöaspekten. En
utökad bebyggelse kan innebära att tillgängligheten genom planområdet upplevs minska. Detta
gäller särskilt för de bungalows som planeras, och för spahotellet som med fel utformning kan
upplevas som privatiserande. Campingverksamheten bedöms däremot bidra positivt till
turismen inom planområdet och Gotland i stort, genom möjlighet till tillfällig övernattning och
viss service. Utveckling av aktiviteter anses även vara positivt för rekreation och friluftslivet.
Vattenmiljö
Planförslaget medför en ökad hårdgjord yta i form av parkering och bebyggelse inom
planområdet, vilket leder till en ökad avrinning på ca 75 %. Inom planområdet finns ett
lågpunktsområde i öster där vatten kan stiga upp till 0,8 m, där det planeras lägenheter. För att
undvika översvämningsrisk rekommenderas det att de mest utsatta byggnaderna flyttas och att
övriga utsatta byggnader höjdsätts.
Föroreningsmängder kommer att öka för samtliga ämnen efter exploatering, innan
reningsåtgärder. För att möta Region Gotlands reningskrav rekommenderas anläggning av
växtbäddar för kör- och parkeringsytor som genererar mest föroreningar till recipient och
grundvatten. Där det är möjligt kan dagvattnet tillåtas infiltrera ner till grundvattnet efter rening
genom filter och växtupptag. Infiltration till grundvattnet kan innebära en ökad belastning på
grundvattenförekomsten jämfört med nuläget då föroreningsbelastningen ökar för en del ämnen
även efter rening. Kvalitetsfaktorer och miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomsten och
vattenförekomsten Östersjön bedöms däremot inte påverkas negativt av planförslaget om
föreslagna reningsåtgärder genomförs.
Klimatanpassning
Med ett framtida varmare klimat tillkommer mer frekventa värmeböljor, ökade maxtemperaturer
och längre varaktighet. Detta innebär även längre perioder med torka. Uppvärmningen inom
Gotlands län beräknas bli mellan 3 till 5 grader varmare inom en 100-årsperiod.
Årsmedelnederbörden förväntas öka med 20–30 % vid seklets slut i jämförelse med
referensperioden 1961–1990 (SMHI, 2015). Enligt en utredning av hur havsvattenståndet runt
Gotland kan komma att förändras konstateras att högsta troliga vattenstånd (utan vind- eller
vågeffekter) kan bli ca 1,5 m över dagens medelvattenyta, vid seklets slut.
Ett varmare klimat kan vara positivt för besöksnäringen då det kan innebära en förlängning av
sommarsäsongen men värmen kan även leda till ökad algtillväxt. De förväntade
klimatförändringar med större och intensivare nederbördsmängder och förändrade
grundvattennivåer kommer sannolikt att öka risken för ras och skred. Tofta strand är utpekat av
SGI som ett område som har förutsättningar för stranderosion (SGI, 2018). Större delar av
planområdet där man planerar att bygga lägenheter, servicehus och camping ligger inom
utpekade lågpunktsområden där vatten riskerar att bli stående. Den för planförslaget
tillkommande bebyggelsen kräver anpassningar för att inte ska ta skada av ett förändrat klimat
på lång sikt.
Byggskedets miljöfrågor
Under anläggningsskedet finns risk för grumling av dagvatten och utsläpp från främst
entreprenadmaskiner. Exempel på åtgärd som kan behöva vidtas är slam- och oljeavskiljning av
dag- och dränvatten från arbetsområden. Byggbuller kan tillfälligt komma att påverka
närboende. Effekterna av buller bedöms som små och övergående. Åtgärder ska planeras och
genomföras i samråd med tillsynsmyndigheten. Under byggtiden bör träd skyddas för att
undvika att stam, krona eller rotsystem skadas. Hänsyn ska tas till kända naturvärdesobjekt och
artförekomster, enligt vad som framkommit i arbetet med denna MKB.
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1. Inledning
Detta dokument utgör miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för förslaget till ny detaljplan för Tofta
Sallmunds 4:1 i Gotlands kommun. MKB:n är en del i miljöbedömningen som syftar till att lyfta
fram väsentliga miljöaspekter i planarbetet så att en hållbar utveckling främjas. Detta dokument
är en samrådsversion. Detaljplanen har i detaljplanens undersökningssamråd bedömts kunna
medföra betydande miljöpåverkan avseende rekreation och friluftsliv, naturmiljö och
landskapsbild.

Bakgrund och syfte
Syftet med detaljplanen är att utveckla befintligt campingområde på Tofta strand med ny
camping- och turistverksamhet. Området ska fungera som en strandnära mötesplats som är
tillgänglig för alla. Bebyggelsen ska anpassas till naturens förutsättningar och utformas med stor
hänsyn till landskapet. Region Gotland har upprättat ett mål om att öka sin attraktivitet som
besöksmål, genom att bland annat erbjuda mångsidiga upplevelsevärden och boendeformer.
För att bidra till den utvecklingen möjliggör planen rörlig camping och friluftsliv, hotell, service
samt uthyrningsstugor (Region Gotland, 2018).
Det planeras för restaurang, bad, spa, service- och butiksbyggnader, samt tillfällig övernattning i
form av stugor och hotell med tillhörande service. Bostäder ska prövas i anslutning till Riksväg
140 (Toftavägen) och befintligt småhusområde.
Förslaget överensstämmer med översiktsplanen för Gotland från 2010, där området pekas ut
som en turistzon med goda utvecklingsmöjligheter.

Områdesbeskrivning
Området ligger strax söder om Visby (i södra Tofta) mellan stranden och Toftavägen och är ett
attraktivt område för turister och med närhet till natur och bad, se Figur 1. Det förekommer
varierad natur i form av sanddyner, stråväxter, trädklädda sanddyner och tallskog.
Strandområdet sträcker sig från Marsängen i norr (nära Tofta skjutfält) till Tofta strandbad i
söder, en sträcka på cirka 3,5 km med varierande bredd på 50-150 meter.
Toftaområdet består av bebyggelse av blandad karaktär, bland annat strandnära i
skog/skogskant, naturtomter i skogsområde, låg bebyggelse i öppen terräng, tätortskaraktär
med villaområden och liknande. Det förekommer både fritidsbebyggelse och
permanentbostäder.
Det som finns inom planområdet idag är en campingverksamhet med tillhörande faciliteter i form
av bland annat restaurang, service, parkering, affär, dusch/WC. Stranden ägs av samfälligheter
och planområdet är privatägt. Området är inte tidigare detaljplanelagt.
Norr om planområdet ligger Smågårde naturskog, som är skyddsklassat som naturreservat och
Natura 2000 (Länsstyrelsen Gotlands län, 2018). Området sträcker sig från Gnisvärds fiskeläge
till Tofta södra och består av skog och flygsanddyner. Syftet med naturreservatet är att undvika
störningar på naturtypen och att det på sikt ska få utvecklas till en urskogsliknande karaktär. Det
finns höga naturvärden i form av äldre gran och tall. Det finns även en anlagd naturstig genom
området som naturskyddsföreningen har inrättat. (Gotlands kommun, 2006); (Tyréns AB, 2019);
(Region Gotland, 2018)
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Figur 1. Översiktsbild över området idag.
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Strandskydd
Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller vid kuster, sjöar och vattendrag i hela landet.
Det verkar för att stärka förutsättningarna för friluftsliv och bevara goda livsvillkor för flora och
fauna på land och i vattnet. Det skyddade området är 100 meter från strandkanten upp på land
och ut i vattnet. Inom detta område får man inte bygga nya byggnader eller ändra användningen
av befintliga byggnader om det hindrar allmänheten från att beträda området. Dock kan det
erhållas dispens från strandskyddet vid särskilda skäl, vilka framgår i 7 kap. 18 c–d §
miljöbalken. Exempel på särskilda skäl kan vara om området redan är ianspråktaget, att utvidga
en pågående verksamhet eller om det innebär att tillgodose ett särskilt allmänt intresse
(Boverket, 2018).
Aktuellt detaljplaneområde omfattas av strandskyddet. Det råder nybyggnadsförbud inom
strandskyddsområdet och dispens krävs för nya byggnationer och andra åtgärder som krävs i
samband med detta. Ingen ny bebyggelse ska dock planläggas inom strandskyddat område,
utan det handlar om att utveckla befintlig bebyggelse (Region Gotland, 2018).
Strandskyddat område omfattas även av förordnandet om naturreservat Gotlandskusten enligt 7
kap 4 § MB, vilket Länsstyrelsen i Gotland beslutade 1993. Det innebär att det krävs tillstånd för
nya byggnader och åtgärder som riskerar störning på fågellivet (Region Gotland, 2018).

Figur 2. Strandskyddsområde.
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Riksintressen
Området ligger inom riksintresse för:
•

Gotland (4 kap. 1-2 § MB),

•

Rörligt friluftsliv (3 kap 6 § MB),

•

Högexploaterad kust (4 kap 1-2 §§ MB),

•

Försvarsmaktens Stoppområde för höga objekt,

•

Försvarsmaktens område med särskilt behov av hinderfrihet,

•

Försvarsmaktens MSA influensområde luftrum.

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap. 1-2 § MB, med avseende på de natur- och
kulturvärden som finns där och innebär att dessa värden inte får skadas i samband med
åtgärder. Detaljplaneområdet ingår även i ett riksintresseområde för det rörliga friluftslivet och
för högexploaterad kust enligt (3 kap 6 § och 4 kap 1-2 §§ MB). Området har höga naturvärden
med rik och varierad flora och fauna och en lång fin badstrand. Planområdet omfattas av
bestämmelser enligt 4 kap. 4 § MB, där det framgår att fritidshus endast får tillkomma om det är
komplettering av befintlig bebyggelse. Riksintresset för det rörliga friluftslivet tas vidare upp i
MKB:n som en miljöaspekt.
Riksintressena för försvarsmakten tas inte vidare upp inom ramen för MKB:n. Detaljplanen
möjliggör inte några höga objekt och bedöms därför inte påverka förvarets intressen.

Övergripande planer
Översiktsplan
I översiktsplanen för Gotland antagen av kommunfullmäktige 2010-06-14 gäller för Gotland som
helhet att möjliggöra tillväxt och arbetstillfällen genom planering av industrier, handel och annan
verksamhet, skapa bostäder, goda livsmiljöer och goda kommunikationer åt alla, Fokus ligger
på att främja en långsiktig hållbar utveckling på landsbygden och i tätorterna (Gotlands
kommun, 2010).
Turismen är en viktig del av Gotlands näringar. Däremot måste hänsyn tas till natur- och
kulturvärden vid utveckling av turistområden. Det är även viktigt att förutsättningarna för det
rörliga friluftslivet inte skadas.
Planområdet pekas ut som en turistzon med goda utvecklingsmöjligheter. Området ska
planläggas för att säkra värden som det rörliga friluftslivet. För att värna det rörliga friluftslivet
och samtidigt möjliggöra en utveckling av campingnäringen bör en utveckling av
campingverksamhet prövas i detaljplan. Detaljplanen stämmer överens med översiktsplanens
intentioner då den möjliggör camping och rörligt friluftsliv. Området för turistzonen har ingen
exakt geografisk avgränsning. Därav bedöms inte inslag av bostäder i anslutning till
planområdets utkant motverka översiktsplanens intentioner.

Planprogram
Ett planprogram för Tofta-området har genomförts, och godkändes av Byggnadsnämnden 2006
och är fortfarande gällande (Gotlands kommun, 2006). Syftet med programmet är att möjliggöra
en utveckling av Tofta till en attraktiv miljö med semester- och permanentboende. I Tofta har
efterfrågan på permanentboende i detta kustnära läge ökat och därmed finns ett behov att
utveckla bostäder.
Toftaområdet består av blandad bebyggelse i form av strandnära bebyggelse i skog/skogskant,
bebyggelse på naturtomter i skogsområde, låg bebyggelse i öppen terräng, tätortskaraktär med
villaområden och liknande. Tanken är att utnyttja befintliga karaktärer i bebyggelsen vid ny
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exploatering. För att säkerställa utblickar och karaktären av öppenhet och luftighet är det viktigt
att bebyggelsen hålls låg med stora tomter.
Längs väg 140 som är i utkanten av detaljplaneområdet framgår det ur planprogrammet att det
är lämpligt med utveckling av tätortskaraktären, för att förstärka och skapa koppling till Tofta
centrum.
Detaljplanen är i sin helhet i linje med vad som står i planprogrammet med tanke på den
campingverksamhet blandat med permanent bostadsbebyggelse som planeras på platsen, som
gynnar utvecklingen av Tofta till ett attraktivt område för både tillfällig och stadigvarande
vistelse.

2. Miljöbedömning
Syfte och process
Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att identifiera och beskriva de direkta och
indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra. Syftet är också
att integrera miljöhänsyn i projektet och att utgöra en del av beslutsunderlaget inför
fastställande av detaljplanen. Den miljöhänsyn som identifieras i MKB:n ska sedan följa
projektet under framtagandet av förfrågningsunderlag och miljökrav för genomförandet av arbetena.
Enligt miljöbalken kapitel 6, 2 § avses miljökonsekvenser direkta eller indirekta effekter som är
positiva eller negativa, som är tillfälliga eller bestående, som är kumulativa eller inte kumulativa
och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt på; befolkning och människors hälsa, djureller växtarter som är skyddade enligt 8 kap och biologisk mångfald i övrigt, mark, jord, vatten,
luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö, hushållningen med mark, vatten och den
fysiska miljön i övrigt, annan hushållning med material, råvaror och energi, eller andra delar av
miljön. Lag (2017:955).

Krav på miljöbedömning av detaljplan
Detaljplaner upprättas av kommuner för att reglera användningen av mark- och vattenområden
samt bebyggelse och byggnadsverk inom ett visst område. En detaljplan reglerar vad såväl
enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett område. Detaljplanen är juridiskt
bindande och gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny detaljplan.
För detaljplaner som påbörjats efter 1 januari 2018 ska en miljöbedömning utföras enligt
kriterierna i nya 6 kap i miljöbalken. Kommunen ska vid sin bedömning av om planen medför en
betydande miljöpåverkan utföra en undersökning. Undersökningen görs för att ta ställning till om
genomförandet av en detaljplan kan antas leda till en betydande miljöpåverkan eller inte, samt
vilka miljöaspekter som bör konsekvensbeskrivas i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Om detaljplanens genomförande antas medföra betydande miljöpåverkan ska den genomgå en
miljöbedömning och en MKB ska upprättas i enlighet med 6 kap miljöbalken. Syftet med en
miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar
utveckling främjas.
Denna MKB har upprättats i enlighet med 6 kap miljöbalken i dess lydelse efter 1 januari 2018
eftersom detaljplaneärendet påbörjades efter detta datum. Miljökonsekvenserna för detaljplanen
för Tofta strand redovisas i rapporten som har tagits fram inför samråd om planförslaget. Efter
samrådet sker en genomgång av de synpunkter som framförts under samrådstiden och
ändringar kan behöva göras i både detaljplanen och MKB:n. Därefter kommer planförslaget och
MKB:n att ställas ut för granskning innan planförslaget antas av kommunen.

2019-09-17
11(56)

Undersökningssamråd
Den myndighet eller kommun som gör eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller
annan författning ska undersöka om planen eller programmets genomförande kan antas
medföra betydande miljöpåverkan, detta kallas för en undersökning. Ett undersökningssamråd
utförs mellan kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som kan antas bli berörda av
planen eller programmet. När det gäller planer enligt PBL ska kommunen enbart samråda med
länsstyrelsen (Boverket, 2018).
Ett undersökningssamråd har hållits mellan Region Gotland och Länsstyrelsen för att avgöra
om detaljplanen kan antas innebära betydande miljöpåverkan. I undersökningen daterad 201803-21 bedömdes det att detaljplanen kan antas innebära betydande miljöpåverkan. De
miljöaspekter som bedöms påverkas främst är naturvärden, friluftsliv och landskapsbild.
Länsstyrelsen står bakom beslutet vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas
fram under planprocessen.

Avgränsningssamråd
Kommunen ska även samråda om avgränsningen av omfattningen och detaljeringsgraden i en
miljökonsekvensbeskrivning. Detta kallas avgränsningssamråd i lagstiftningen.
Avgränsningssamrådet ska ske med de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som
på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet enligt
lag (2017:955).
Ett avgränsningssamråd mellan Region Gotland, Länsstyrelsen och Tyréns AB har ägt rum
2018-05-25. Där beslutades att påverkan på vattenmiljö, naturmiljö, landskapsbild,
klimatanpassning, rekreation och friluftsliv är särskilt viktiga miljöaspekter att lyfta i MKB:n.

Avgränsning
Tidsmässig avgränsning
Detaljplanens genomförandetid är fem år. Tidshorisont för bedömning av konsekvenser är
därför ca år 2030. Då förväntas detaljplanen vara genomförd, den nya markanvändningen har
tagit form och förändringarna är tydliga. För miljöaspekten klimatanpassning är dock
tidshorisonten mellan ca år 2070 – 2100 beroende på utförda klimatprognoser och scenariers
tidsaspekt.

Geografisk avgränsning
MKB:n begränsas huvudsakligen till planområdet och den närmaste omgivningen på land och i
vatten.

Avgränsning av miljöaspekter
Enligt miljöbalken kapitel 6, 11 § är kravet på uppföljning endast att MKB:n tar upp de
miljöaspekter som anses ha betydande miljöpåverkan, men däremot kan kommunen besluta att
även ha med andra miljöaspekter som kan anses ha påverkan i någon omfattning.
Avgränsningen i sak har utgått från de värden eller aspekter som förväntas påverkas i någon
betydande omfattning. Utgångspunkten har varit det undersökningssamråd och
avgränsningssamråd som kommunen har genomfört med Länsstyrelsen, där slutsatsen var att
detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Nedan beskrivs de betydande och övriga viktiga miljöaspekter i driftskedet som behandlas i
MKB:n. Miljökonsekvenserna av byggskedet beskrivs översiktligt i kapitel 7. De miljöaspekter
som inte anses ha miljöpåverkan eller som har miljöpåverkan men som istället tas upp i
planbeskrivningen behandlas inte vidare i MKB:n.
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Betydande miljöaspekter
I undersökningen har följande miljöfrågor identifierats som betydande miljöaspekter:
Naturmiljö. Flertalet fridlysta och rödlistade arter har observerats inom planområdet, vilket
kräver en naturinventering för att undersöka påverkan på naturmiljön.
Landskapsbild. Det är viktigt att utreda hur landskapsbilden påverkas av planerad bebyggelse.
De tallar som förekommer i området är särskilt viktiga att beakta.
Rekreation och friluftsliv. Planområdet ingår i ett område av riksintresset för det rörliga
friluftslivet. Åtgärder får inte medföra att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt
skadas.
Övriga miljöaspekter
Utöver de miljöaspekter som identifierats som betydande i miljöbalkens mening redovisas också
följande miljöaspekter i MKB:n då de är väsentliga för planeringen av området:
Vattenmiljö och miljökvalitetsnormer. På grund av de rådande markförhållandena bör
dagvattenhanteringen och rening av dag- och spillvatten utredas, till följd av den bebyggelsen
som planeras och närheten till havet. I detaljplanearbetet ska det framgå att gällande
miljökvalitetsnormer för vatten och luft har iakttagits och att planen inte medverkar till att
miljökvalitetsnormerna påverkas negativt eller försämrar möjligheten att upprätthålla eller uppnå
dessa.
Klimatanpassning. Det finns en del lågpunkter inom planområdet där vatten kan bli stående vid
skyfall. Ökade nederbördsmängder och en förhöjd havsnivå kan medföra översvämningsrisker,
och problem med erosion, vilket ställer krav på ny bebyggelse.
Miljöaspekter som inte vidare behandlas i MKB:n
Följande miljöaspekter anses inte vara nödvändiga att behandla vidare i MKB:n utifrån
undersöknings- och avgränsningssamrådet om lämplig omfattning och detaljeringsgrad.
Miljöaspekterna behandlas vidare i planbeskrivningen.
Kulturmiljö. Under samråd med länsstyrelsen om behovsbedömning framgick att inga
fornlämningar finns registrerade i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS) inom
planområdet. Emellertid har flera fynd registrerats i anslutning till området, bland annat flertalet
stensättningar cirka 300 meter nordost om det aktuella området samt flertalet stenyxor på en
närliggande åker. Länsstyrelsen bedömde därför att en arkeologisk utredning krävdes inom det
fortsatta planarbetet, och en arkeologisk utredning (steg 1) har utförts av Gotlands museum
(Gotlands museum, 2019) inom planområdet. Utredningen visade inga tecken på förekomst av
fornlämningar eller bebyggelse från historisk tid. Gotlands Museum anser att det inte krävs
ytterligare antikvariska insatser innan planområdet exploateras.
Geoteknik. Områdets geotekniska förhållanden och lämplighet för byggnation hanteras i
planbeskrivningen. Erosionsproblematiken tas upp i avsnitt Klimatanpassning i MKB:n.
Buller. Trafikbuller från Toftavägen hanteras inom ramen för planarbetet. Eventuellt
tillkommande buller i samband med utbyggnad av Tofta skjutfält har inte hanterats i MKB:n.
Risk. Risken för allvarliga olyckor bedöms som liten då detaljplanen medger bebyggelse av
bostadshus, byggnader för hotell, restaurang, spa och konferens vilket inte anses vara riskfylld
verksamhet.
Hushållning med naturresurser. Inga sådana kommer att förbrukas.

2019-09-17
13(56)

Metod
Metod för konsekvensbedömning
Bedömningarna av detaljplaneförslagets miljökonsekvenser utgår från förutsättningar och
värden samt störningens eller ingreppets omfattning. Bedömningen har gjorts i förhållande till
nollalternativet som är en beskrivning av den sannolika utvecklingen på platsen om projektet
inte genomförs. Till grund för konsekvensbedömningen ligger riktvärden, miljömål,
miljökvalitetsnormer och övriga riktlinjer eller mål som är framtagna av statliga eller kommunala
myndigheter. I den samlade bedömningen ges en översiktlig bild av konsekvenser som kan
uppkomma för människors hälsa, miljön och hushållningen med naturresurser.

Metod för åtgärder
MKB ska visa hur projektet kan miljöanpassas och genom ett integrerat arbetssätt och i
samarbete med kommun och exploatör ta fram lösningar så att negativa effekter kan undvikas,
begränsas eller i sista hand kompenseras. Det gäller både sådana effekter som är en följd av
anläggandet och sådana som är en följd av driften.
Redovisade åtgärder grundar sig på vilka bedömda effekter och konsekvenser som riskerar att
uppstå till följd av genomförande av planen. Det framgår om åtgärder är sådana som med
säkerhet ska genomföras i projektet och som tas upp i plankarta och/eller planbeskrivning, eller
om åtgärderna utgör rekommendationer. Konsekvensbedömningen baseras endast på de
åtgärder som ska genomföras och som säkerställs genom planbestämmelse eller annat avtal.

Osäkerheter
Tofta strand ligger inom påverkansområde för buller eller annan risk från ett närbeläget skjutfält
(Försvarsmakten, 2018). Verksamheten vid skjutfältet planeras eventuellt att utökas, varför
buller kan bli en fråga som måste hanteras senare i planprocessen. Detta gäller särskilt för
planerad permanent bebyggelse. I dagsläget är det inte klarlagt hur stor bullerpåverkan kan
komma att bli och frågan utgör därför en osäkerhet. Dialog förs dock med Försvarsmakten och
det finns goda förhoppningar om att frågan ska kunna lösas på ett bra sätt.

3. Detaljplaneförslag
Denna MKB hör till förslag till detaljplan för Tofta Sallmunds 4:1, Gotlands kommun.
Detaljplanen omfattar ca 20 ha och ska pröva rörlig camping och friluftsliv, se Figur 3.
Planområdet har ett naturnära läge i anslutning till strand och hav med närhet till Visby.
Området utnyttjas idag inte i den utsträckning som är möjlig och befintliga byggnader är
eftersatta. Detaljplanen ska utveckla och rusta upp befintligt campingområde på Tofta strand
(Tyréns AB, 2019).
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Figur 3. Situationsplan med förslag till ny detaljplan för Tofta Sallmunds 4:1 (Tyréns AB, 2019).

Område A (punkt 6 – 8) innefattar hotell, restaurang, spa och konferens med ca 150 rum för
boende. Anläggningen ska ha öppet året runt och innefatta både inomhus- och utomhuspooler.
Punkt 5 är en plan för fotboll/volleyboll.
I område B (punkt 9) planeras en restaurang i närheten av strandkanten. Vid punkt 10 finns
byggnader för allmän service till stranden (ombyte, dusch, grillar mm).
I område C (punkt 2) ska 30 bungalows om ca 2 – 4 bäddar uppföras med koppling till hotellet.
De ska placeras i gränsen mellan skogen och stranden.
Område D (punkt 19 – 21) innefattar ca 130 nya bostadsrätter med möjlighet till uthyrning via
hotellet. De kommer att ha tre teman: Sport, Familj och Senior. Parkeringar är planerade vid
punkterna 21 och 23.
I område E (punkt 14 – 18) kommer att finnas plats för camping i tält och camping med
husvagn/husbil samt aktiviteter såsom lek, minigolf och trampolin.
Område F (punkt 1) innefattar 12 st tomter för privatägda hus som planeras i två plan, ca 75 +
75 m2. Tomtarean kommer att variera mellan 1000 och 1600 m 2.
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Punkterna 26 – 28 utgör allmänna stråk. Punkt 24 i område D är växtbäddar som anläggs för
hantering av dagvatten.

4. Alternativ
Enligt miljöbalken 6 kap. 11 § punkt 2 ska rimliga alternativ med hänsyn till planens eller
programmets syfte och geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas. Även
motivering till varför olika alternativ har valts eller valts bort under processen ska redovisas i
MKB:n (6 kap. 11 § punkt 6).
En miljökonsekvensbeskrivning ska även innehålla en beskrivning av miljöförhållandena och
miljöns sannolika utveckling om ett projekt eller en plan inte genomförs, ett så kallat
nollalternativ. Nollalternativet används som jämförelsealternativ när man bedömer
miljökonsekvenserna för ett planförslag. Nollalternativet ska inte förväxlas med nuläget, utan
ska beskriva en trolig framtida utveckling om den planerade åtgärden inte genomförs.

Nollalternativ
I nollalternativet antas att området fortsätter vara icke detaljplanelagt. Det fortsätter vara ett
campingområde som det ser ut i dagsläget. Nollalternativet beskrivs för år 2030 då planområdet
förväntas vara färdigbyggt och nya campingverksamheten är igång.

Alternativ lokalisering
Enligt översiktsplanen för Gotland redovisas det aktuella området som en turistzon som ska
planläggas för att gynna det rörliga friluftslivet och övriga värden som finns på platsen. I
framtaget planprogram för området pekas Tofta ut som ett attraktivt område att bygga
permanentbostäder och även semesterboende, med dess närhet till strand och havskust. Den
nu aktuella detaljplanen är i linje med vad som står i översiktsplanen och planprogrammet.
Någon utredning av alternativ lokalisering har därför inte gjorts i detta skede.

Utformningsalternativ
Det har förekommit olika utformningsalternativ för planområdet under processens gång.
Planförslaget har justerats med hänsyn till naturmiljön, de naturvärden som registrerades vid
utförd naturvärdesinventering samt känsliga arter i området. I Figur 4 syns illustration på ett
förkastat planförslag. En anpassning som har gjorts sedan dess är flytt av de bungalows som
planerats på områden som bedömdes ha högt naturvärde vid naturvärdesinventeringen 2018.
Antalet tomter för permanent boende i planområdets nordöstra del har också minskats.
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Figur 4. Förkastat planförslag (Tyréns AB, 2017)

Val av alternativ
Gällande detaljplaneförslag har anpassats för att minimera påverkan på naturtyper och arter.
Aktuellt planförslag förväntas uppfylla samma syfte som tidigare förslag men intrång i värdefull
naturmiljö undviks så långt det är möjligt.
Enligt aktuellt planförslag ska ingen ny bebyggelse uppföras inom strandskyddat område. På
strandområdet där det planeras för en restaurang med bar ligger det redan en restaurang i
dagsläget. De västra delarna av tomterna i planområdets nordöstra del kommer att klassas som
prickmark och får därmed inte bebyggas. På så vis bibehålls en större del av naturmiljöns
karaktär och värden även om marken blir privatägd. Hänsyn ska tas till den sällsynta naturtypen
flygsanddyner som finns inom planområdet genom att begränsa utbredningen av ny
bebyggelse.
Detaljplanen tar även hänsyn till allmänhetens intressen och landskapsbilden genom att
planförslaget utformas så att allmänhetens tillgänglighet till stranden inte ska försämras. Antalet
parkeringar som kommer att behövas på platsen har undersökts och ska dimensioneras för det
ökade antalet gäster, för att inte minska allmänhetens tillträde till stranden.
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5. Miljökonsekvenser
Nedanstående bedömning av miljökonsekvenser bygger på underlags-PM för respektive
miljöaspekt samt övrigt relevant material från myndigheter och kommunal verksamhet. Uppgifter
om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa betydande
negativa miljöeffekter redovisas under rubrik Åtgärder och fortsatt arbete under varje
miljöaspekt.

Naturmiljö
Definition av miljöaspekten
Naturmiljö är ett samlat begrepp som används för att beskriva olika naturtyper, livsmiljöer, arter
och ekologiska funktioner inom ett område. Olika naturmiljöer har olika förutsättningar för
biologisk mångfald. Biologisk mångfald och fungerande ekosystem är en förutsättning för de
ekosystemtjänster som vi människor drar nytta av, som exempelvis pollinering, vattenreglering
och luftrening. Sverige har undertecknat ett internationellt avtal där vi förbinder oss att vårda vår
biologiska mångfald.

Bedömningsgrunder
Bedömning av områdets naturvärden baseras på nedan angivna bedömningsgrunder. Resultat
från den naturvärdesinventering (NVI) som har genomförts i området ligger till grund för
bedömning av naturmiljövärde för respektive delområde.
Områden med högt naturvärde hyser natur- och vegetationstyper som är ovanliga nationellt
och/eller har stor artmångfald. Områden med högt naturvärde motsvaras av naturvärdesklass 1
och 2 (högsta och högt naturvärde) enligt NVI*.
Områden med måttligt naturvärde hyser natur- och vegetationstyper som är värdefulla lokalt
eller i regionen eller har för regionen stor artmångfald. Områden med måttligt naturvärde
motsvaras av naturvärdesklass 3 och 4 (påtagligt och visst naturvärde) enligt NVI.
Områden med lågt naturvärde har endast enstaka eller små förutsättningar för naturvärden.

Nuläge
Naturmiljön i området präglas av närheten till havet samt dagens campingverksamhet. De
sandiga strandområdena i västra och norra delen av området hyser i många delar höga
naturvärden. I södra och östra delen är campingverksamheten utbyggd med byggnader,
parkeringsplatser och gräsmattor och naturvärdena är betydligt lägre där.
Strandområdet vid Tofta är mycket vindexponerat på grund av det sydvästvända läget och
marken utgörs till största del av fin, lättflyktig sand. Längre inåt land är sandmarken mer bunden
av vegetation och längst in präglas området av tallskog. Naturtyperna utgörs främst av
sandtallskog, sanddyner och fuktiga svackor. En stor artmångfald är knuten till de öppna
sanddynsområdena och de fuktiga svackorna. Sandmiljöerna utgör delvis Natura 2000naturtyper, inom området finns vita dyner (2120), grå dyner (2130) och dynvåtmarker
representerade (2190).
Strandremsan ingår i naturvårdsområdet Gotlandskusten, vilket motsvarar den strandskyddade
delen av Gotlands kust. Cirka 200 meter norr om planområdet ligger naturreservatet och Natura
2000-området Smågårde Naturskog. I Smågårde Naturskog finns även en nyckelbiotop utpekad
av Skogsstyrelsen, se Figur 5.
Delar av området är samfällighetsägda. För dessa strandmiljöer finns en skötselplan framtagen
för år 2018 – 2023. Där beskrivs att igenväxning är ett hot mot artmångfalden på sanddynerna,
liksom de planteringar som gjorts för att binda sanden vid stranden. Sandområdet har tidigare
varit öppnare vilket gynnat ett stort antal rödlistade arter. Det intensiva bad- och friluftslivet på
*

Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald enligt svensk standard (SS 199000:2014).
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Tofta strand har bidragit till att området inte helt vuxit igen och kan delvis ses som positivt för
artmångfalden, men i partier är besökstrycket så stort att slitaget på markerna utarmat floran
istället. I skötselplanen anges ett antal skötselåtgärder för att gynna naturvärden och
friluftslivsvärdet.

Figur 5. Naturmiljöförutsättningar (Nilsson & Calluna AB, 2018).

En naturvärdesinventering (NVI) har utförts i området i juli 2018 av Calluna. För utförlig
information, se rapport Naturvärdesinventering (Nilsson & Calluna AB, 2018). Områden med
naturvärden avgränsades till naturvärdesobjekt och klassades enligt skalan klass 1 = högsta,
klass 2 = högt samt klass 3 = påtagligt naturvärde. Områden med lägre naturvärde och triviala
områden avgränsades inte utan har endast beskrivits översiktligt. En kartering av Natura 2000naturtyper genomfördes samt en fördjupad artinventering för rödlistade och fridlysta arter inom
artgrupperna kärlväxter, mossor och dagflygande fjärilar.
Vid inventeringen avgränsades 15 naturvärdesobjekt inom planområdet, varav 3 med högsta
naturvärde, 6 med högt naturvärde och 6 med påtagligt naturvärde, se Figur 6. Av dessa utgör
åtta stycken Natura 2000-naturtyper. Alla dessa är lokaliserade till de sandiga dynmiljöerna och
utgörs av vita dyner, grå dyner och dynvåtmarker, se Figur 7. Samtliga av dessa naturtyper är
prioriterade naturtyper i Art- och habitatdirektivet och Sverige har ett särskilt ansvar att skydda
dessa typer av miljöer. De sandiga miljöer inom området som inte uppfyller kriterierna för Natura
2000-naturtyper är antingen starkt störda av slitage från mänsklig aktivitet eller igenvuxna med
träd. Flera av de områden som uppnår Natura 2000-standard har otillräcklig bevarandestatus av
samma anledningar.
Naturmiljön inom planområdet har delats upp i fyra delområden, vars naturmiljövärde har
bedömts var för sig:
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•
•
•
•

Dynmiljöer med stor artrikedom: högt naturmiljövärde
Övriga sand- och dynmiljöer: måttligt naturmiljövärde
Tallskog: måttligt naturmiljövärde
Campingområde med kulturgräsmarker och grusplan: lågt naturmiljövärde

De fyra delområdena inom planområdet beskrivs mer ingående nedan.
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Figur 6. Naturvärdesobjekt (Nilsson & Calluna AB, 2018).
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Figur 7. Natura 2000-naturtyper. De naturvärdesobjekt som även uppfyller Natura 2000-naturtypskvalitet
(Nilsson & Calluna AB, 2018).
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Dynmiljöer med stor artrikedom
Här ingår både välutvecklade dynmiljöer och sådana som är påverkade av slitage och till viss
del igenväxning, men alla är av stor betydelse för artrikedomen i området då de hyser ett stort
antal rödlistade och fridlysta arter. De områden som avses är utpekade i inventeringen som
naturvärdesobjekt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12 och 15 och hyser högt eller högsta naturvärde enligt
NVI.
Just innanför den mest exponerade sandstranden finns Natura 2000-naturtypen Vita dyner
(2120), vilka redovisas som naturvärdesobjekt 1 och 15 och har höga naturvärden. Här finns
välutvecklade sandblottor och andra viktiga strukturer, men områdena är utsatta för slitage från
badgäster och har därför otillräcklig bevarandestatus som Natura 2000-naturtyp. De vita
dynerna hyser en skyddsvärd kärlväxtflora.
Innanför de vita dynerna övergår sandmiljön till mer permanent bundna dyner med örtvegetation
och tillhör Natura 2000-naturtypen Grå dyner (2130). De utgör naturvärdesobjekt 2, 4, 7 och 10.
De grå dynerna har många nektarväxter och sandblottor viktiga för insektsfaunan och det
förekommer åtskilliga fridlysta och rödlistade arter med stort bevarandevärde.
Naturvärdesobjekt 4 bedöms ha gynnsam bevarandestatus och har högsta naturvärde. I de
övriga är slitaget från friluftslivet så omfattande att bevarandestatus inte kan betraktas som
gynnsam.
Fuktiga dynsänkor av den sällsynta och prioriterade Natura 2000-naturtypen Dynvåtmarker
(2190) finns i norra delen. De är utpekade som naturvärdesobjekt 3 och 5 och har högsta
naturvärdesklass med god bevarandestatus. Dynvåtmarkerna är i gott skick och hyser en
mycket värdefull, kalkgynnad och rikkärrsartad flora, med förekomst av bland annat ett flertal
orkidéer.
Även naturvärdesobjekt 12 med blottad sand hör till de områden som har stor artrikedom och
hyser höga naturvärden. Området hyser ett högt artvärde med förekomst av flera rödlistade och
fridlysta arter.
Delar av dessa sandmiljöer omfattas av skötselplanen för Gnisvärd och Tofta strand där
åtgärder ska vidtas för att tillgodose att sanddynerna hålls öppna utan igenväxning men med
sandblottor och enstaka gamla solbelysta, knotiga tallar för att typiska och sällsynta arter ska
kunna fortleva under gynnsamma förhållanden.

Grå dyner (Nilsson & Calluna AB, 2018).

2019-09-17
23(56)

Övriga sand- och dynmiljöer
Övriga sandmiljöer i området är dels själva sandstranden närmast havet, som utsätts för stort
slitage och rensas regelbundet från släke, samt sandområdena närmast campingen. Slitaget
medför att vegetation och naturliga strukturer till stor del saknas och de är inte utpekade som
naturvärdesobjekt i naturvärdesinventeringen.
Däremot finns också sandmiljöer som hyser en del naturvårdsintressanta arter och sandiga
habitat som är av betydelse för den biologiska mångfalden, men som antingen är trädbevuxna
med yngre tall och asp eller där dynstrukturer helt saknas. Dessa områden är utpekade som
naturvärdesobjekt 6, 8, 11 och 13 och bedöms ha påtagliga naturvärden. De hyser enstaka
rödlistade och fridlysta arter.
Enligt skötselplanen för Gnisvärd och Tofta strand så ska släkerensningen fortsatt genomföras
längs själva sandstranden. Detta för att dels minska näringsbelastningen till Östersjön och dels
genom strandstädning förvalta en attraktiv badstrand.

Sandmark påverkad av hårt slitage från besökare (Nilsson & Calluna AB, 2018).

Tallskog
Delar av tallskogen är väldigt hårt nyttjade och fältskiktet är därför obefintligt varför högre
värden saknas. De mindre hårt nyttjade delarna av tallskogen har däremot påtagliga
naturvärden (naturvärdesklass 3). Dessa är naturvärdesobjekt 9 och 14.
Campingområde med kulturgräsmarker och grusplan
Den stora grusplanen och de klippta kulturgräsmarkerna som ligger i öster mellan tallskogen
och väg 140 bedöms ha låga naturvärden. Detta område nyttjas hårt av den pågående
campingverksamheten och är av liten betydelse för den biologiska mångfalden. Inga
naturvärdesobjekt är utpekade inom detta område.
Fridlysta och rödlistade arter
Ett stort antal naturvårdsintressanta arter finns i området och både rödlistade och fridlysta arter
förkommer. Artskyddsförordningen (2007:845) reglerar fridlysning av djur och växter och
innebär ett förbud mot sådana åtgärder som kan påverka arter negativt i den grad att
populationens bevarandestatus riskeras. Rödlistade arter är sådana arter som i olika hög grad
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riskerar att försvinna från Sverige. De olika rödlistningskategorierna presenteras i

Figur 8.

Figur 8. Kategorier i den svenska rödlistan.

Länsstyrelsen Gotland har i yttrande vid samråd om behovsbedömning lyft fram att det i
området finns observationer av rödlistade och skyddade arter av kärlväxter, mossor, svampar
och fjärilar. Vid inventeringen noterades alla naturvårdsintressanta arter som påträffades och en
fördjupad artinventering av rödlistade och fridlysta arter gjordes för de artgrupper som
Länsstyrelsen pekat ut i sitt yttrande. Gällande svamparna så avsågs dessa inventeras under
hösten, men efter den extremt varma och torra sommaren 2018 bedömdes förutsättningarna
vara för dåliga för inventering av artgruppen, varför dessa inte har eftersökts i fält.
Vid inventeringen noterades 48 naturvårdsarter och vid utsökning i Artportalen tillkommer
ytterligare 13 naturvårdsarter inom området. För fullständig artlista, se rapport
Naturvärdesinventering (Nilsson & Calluna AB, 2018). Av påträffade arter är 17 rödlistade och
minst 5 fridlysta arter finns inom området. Fynden tillhör artgrupperna insekter, kärlväxter,
mossor och svampar och de flesta fynd är knutna till sandmiljöerna i norra delen av
inventeringsområdet. Utöver dessa har ett stort antal rödlistade arter påträffats i nära anslutning
till planområdet, i sanddynsmiljöerna och i tallskogen norr om området. En del av dessa arter
kan förmodas förekomma även i den norra delen av planområdet under gynnsamma år.
De artgrupper som bedöms vara relevanta att hantera i denna miljö avseende eventuell
påverkansrisk från planförslaget redogörs för i Bilaga 1.

Miljökonsekvenser – Planförslaget
Planförslaget innebär rivning och ombyggnation av olika delar av befintligt campingområde och
uppförande av nya byggnader för campinggäster och hustomter till försäljning, samt anläggande
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av sociala ytor och restaurangverksamhet (Figur 9). De markområden som framförallt berörs av
byggnationer är tallskogen i nordöst där nya hustomter kommer uppföras. I mitten av
planområdet uppförs en samling med friliggande bungalows i övergångsområdet mellan
sandmark och tallskog. Hotell- och restaurangbyggnad kommer att byggas ut. I södra delen där
campingverksamheten redan är utbredd med parkeringsplatser och gräsytor kommer
campingverksamheten att utvecklas och hus för semesterboende att uppföras. Detta innebär att
sand-, skogs- och gräsmark kommer att tas i anspråk. Upprustningen av campingen kommer att
innebära ett ökat besökstryck som kan medföra ytterligare slitage på naturmiljöerna. För att
minska det stora slitaget som uppkommer av högt besökstryck kommer spänger att anläggas.
Naturvårdsområdet Gotlandskusten bedöms inte påverkas negativt då ingen förändring av
markanvändningen sker i strandzonen, som redan är dominerad av befintligt friluftsliv och
campingverksamhet. Smågårde Naturskog kommer inte att beröras av upprustning av Tofta
camping.
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Figur 9. Aktuellt planförslag samt naturmiljövärden i området.
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Nedan följer en beskrivning av påverkan och en bedömning av planförslagets konsekvenser för
de olika naturmiljöerna.
Dynmiljöer med stor artrikedom
Inget direkt markanspråk kommer att uppkomma i de värdefulla sandmiljöerna med högt
naturmiljövärde då anpassningar har vidtagits så att ingen bebyggelse uppförs inom
naturvärdesobjekten med högt och högsta naturvärde (se Figur 9). Detta innebär att inga
Natura 2000-naturtyper kommer att tas i anspråk och därmed inte heller livsmiljöer för de
många värdefulla arterna som är knutna till området.
Möjligheten att sköta området enligt den skötselplan som finns för Gnisvärd och Tofta strand
bedöms inte påverkas av planförslaget, vilket innebär att naturvärdena kan fortsätta att
utvecklas.
Störning och slitage på naturmiljöer och arter kommer att uppstå både i anläggningsskede och
driftskede. Under byggskede kommer tillfällig bullerstörning att uppstå.
Slitage och störning kan uppkomma kring det område där bungalows anläggs i område C. De
kommer inte att uppföras inom något område med högt naturvärde men eftersom de ska
anläggas nära naturvärdesobjekt 12 finns risk att tillfällig störning och slitage uppkommer under
byggskede. De bungalows som anläggs kommer att passas in väl i enlighet med naturmiljön
och det bedöms som troligt att naturvärdena kommer kunna samexistera med de små husen
och dess besökare tack vare de anpassningar som gjorts.
Den största påverkan som bedöms kunna uppkomma genom planförslaget är ett fortsatt och
eventuellt ökat slitage på sandmiljöerna eftersom besökstrycket förväntas öka. Vid
inventeringen konstaterades att det är viktigt att betänka att besökstrycket redan är mycket högt
och att ett betydande slitage som i viss mån är negativt för områdets naturvärden kan
observeras redan i nuläget. Det kan betyda att en ökning av antalet besökare inte behöver bli
så stor procentuellt sett och att påverkan inte blir avsevärt annorlunda än i nuläget, men risken
finns också att ökningen blir droppen som förstör sanddynsmiljöerna mellan campingen och
havet helt. Särskilt problematiskt är det om fler besökare leds till de norra delarna av
inventeringsområdet, där naturvärdena är som högst. Avgörande blir att kanalisera besökarna
till distinkta stråk för att minimera slitaget på sanddynerna i sin helhet. För att mildra påverkan
av det ökade besökstrycket kommer spänger att anläggas, till stor del längs befintliga stigar.
Eftersom spänger anläggs bör de till viss del kunna kompensera för det potentiellt ökande
besökstrycket så att slitaget inte blir förvärrat. Då inget markanspråk görs i de värdefulla
dynmiljöerna så bör det även framöver finnas förutsättningar för friluftsliv och biologisk mångfald
att samexistera i området.
Övriga sand- och dynmiljöer
I övriga sand- och dynmiljöer kommer nybyggnation och ombyggnation av hus att medföra vissa
markanspråk. I ytterkant av naturvärdesobjekt 8 (naturvärdesklass 3) kommer en mindre del bli
bebyggt med nya hustomter (område F). Husen kommer att ta mark i anspråk, men tomterna
ska som tidigare nämnts inte bebyggas i ytterkant så markanspråket blir förhållandevis litet och
marken är redan i dagsläget rejält påverkad. Tomterna kan också minska besökstrycket, då
strandbesökare leds bort därifrån. De villor som byggs kommer därför troligen inte att öka
slitaget. Troligen kommer de arter som trots slitaget växer där kunna finnas kvar mellan husen
även om någon enstaka planta försvinner vid husbyggnation.
I område C där bungalows uppförs så berörs naturvärdesobjekt 11 och 13 samt mycket
påverkad sandmark utanför dessa objekt. Inga hus kommer att förläggas där det finns utpekade
artfynd men viss mark kommer att bebyggas. Planförslaget har anpassats för att inte ta mark
med höga naturvärden i anspråk, därför berörs dessa områden med måttliga naturvärden
istället. Planförslaget ska inte utgöra något hinder för den skötsel av aktuellt område (röjning av
ungträd) som föreskrivs i den fristående skötselplanen för Gnisvärd och Tofta strand. Slitage
och störning kommer uppstå kring de byggnader som anläggs både i anläggningsskede och
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driftskede vilket inte är gynnsamt för naturvärdena, men då området redan är påverkat och inte
håller lika många artfynd som de mer intakta sanddynerna norr om området så bedöms
konsekvenserna inte bli så stora för naturvärdena.
Detta kommer också vara fallet i övriga sandmiljöer, där bland annat huvudbyggnad byggs ut.
Här är naturmiljön redan tydligt påverkad av besökstrycket. För naturvärdena generellt, sett
över ett större område längs strandmiljön, bedöms det vara bättre att slitaget samlas vid de
redan hårt påverkade delarna, som till stor del saknar högre värden. På så vis kan värdefullare
delar lämnas mindre påverkade.
Tallskog
Tallskogen inom planområdet kommer till viss del att tas i anspråk då nya hus uppförs. De delar
som främst berörs av byggnation är tallskog som inte utgör naturvärdesobjekt. Avverkning av
träd och buskar i de områden där bungalows och hus uppförs medför att skogen bli av mer
luckig och gles karaktär. Skogskänslan ska dock bevaras genom att de äldre träden sparas.
Övriga delar av skogsområdet behålls också intakta. De bungalows som förläggs i skogen är
delvis ditflyttade för att undvika intrång i naturvärdesobjekt 12 med högt naturvärde.
Naturvärdesobjekt 9 kommer påverkas negativt då hus byggs i området. Förutom direkt
markanspråk innebär det större mänsklig påverkan på området. Naturvärden i objektet är
knutna till förekomst av fridlysta arter samt att skogen inte är lika påverkad av mänsklig aktivitet
som stora delar runt om är. Eftersom värdet inte är direkt knutet till träden så är inte
markanspråket så allvarligt, däremot kan den ökade mänskliga aktiviteten i området sänka
naturvärdet. Området kommer troligen inte längre att upplevas som en lika trygg och sluten
skogsmiljö för faunan. Troligen kommer dock de fridlysta arter som växer där kunna finnas kvar
i närheten av husen även om någon enstaka planta kan försvinna vid husbyggnation.
Naturvärdesobjekt 14 berörs endast i dess ytterkant där några bungalows anläggs. Här är
naturvärdena knutna till skogens funktion som livsmiljö för småfåglar och övrigt djurliv samt
förekomst av fridlysta och rödlistade arter. Viss ökad störning från mänsklig aktivitet kommer att
uppstå, men troligen inte i någon större omfattning då nyanläggningen rör områdets ytterkant
och skogsområdet fortsatt bedöms kunna ha en ekologisk funktion. Anpassningar har gjorts så
att inga bungalows ska förläggas där det finns fynd av rödlistade eller fridlysta arter (se Figur 3
och 4 för jämförelse).
På skoglig landskapsnivå bedöms inte påverkan bli märkbar då skogsmiljöerna kommer att
bibehållas även om delar blir glesare och visst markanspråk sker. Störningen från mänsklig
aktivitet kan öka något, men skogens funktion som livsmiljö för småfågel och övrig fauna
bedöms inte påverkas påtagligt jämfört med dagsläget.
Campingområde med kulturgräsmarker och grusplan
Det största markanspråket är i denna del av planområdet. Eftersom gräsmattorna och
grusplanen har låga naturvärden så bedöms konsekvenserna för naturmiljön här bli obetydliga.
Skyddade och rödlistade arter
Olika artgrupper kan påverkas olika av planens utförande. De artgrupper som bedöms löpa
störst risk för påverkan är fastsittande arter, såsom kärlväxter och mossor, då de skulle kunna
försvinna till följd av markanspråk. Rörliga artgrupper såsom fåglar kommer inte att påverkas i
lika hög grad, men kan drabbas av en ökad störning och försämrad habitatkvalité, särskilt under
byggskedet.
Anpassningar har vidtagits för att byggnader i möjligaste mån inte ska förläggas på platser där
det finns fynd av rödlistade och fridlysta arter. Planen har utformats så att inga
naturvärdesobjekt med högt eller högsta naturvärde tas i anspråk, vilket innebär att de
värdefulla dynområdena i norr kommer förbli utan markanspråk. Ingen barriär skapas genom
området och spridning av de värdefulla arter som är knutna till sanddynsmiljöerna kommer
kunna fortgå i nordlig riktning vilket också är den spridningsmöjlighet som finns i dagsläget.
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En viktig aspekt att hantera är det ökade besökstrycket som kan leda till ökat slitage på marken
vilket kan riskera att orsaka negativ påverkan på den värdefulla artmångfalden. För att minska
denna påverkan kommer spänger att anläggas så besökare leds längs redan befintliga
gångstråk.
Utifrån de åtgärder och anpassningar som vidtagits bedöms det inte som troligt att någon
påtaglig påverkan på fridlysta eller rödlistade arter kommer att uppstå till följd av planförslaget.
Den risk som finns är från slitage vid byggskedet och besöksslitage men det är enbart få
fyndplatser som torde bli direkt berörda av det.
I Bilaga 1 redovisas ett fördjupat resonemang för de arter som berörs.

Miljökonsekvenser – Nollalternativet
För naturmiljövärdena i området innebär nollalternativet att campingverksamheten fortsätter
som i dagsläget. Det innebär att inget nytt markanspråk tas men också att slitaget på markerna
fortgår, troligen i samma utsträckning som i dagsläget, vilket har en viss negativ effekt på
naturtyper och arter i de mest besökta delarna, men troligtvis en viss positiv effekt där slitaget
sker i mindre omfattning, då det bidrar till att hålla markerna öppna från igenväxning.
Skötselplanen genomförs vilket gör att naturvärdena fortlever eller förbättras tack vare riktade
skötselåtgärder.

Åtgärder och fortsatt arbete
Rekommenderade åtgärder:
Hänsyn ska tas till kända naturvärdesobjekt och artförekomster enligt vad som framkommit i
arbetet med MKB (se Figur 9). Hänsyn inkluderar val av uppställningsplats för arbetsfordon och
körvägar.
Avverkning och röjning av träd och buskar ska inte göras under fåglarnas häckningstid. Vid
byggnation i skogsområden ska kortaste väg väljas och inga träd tas ner i onödan. Finns äldre
tallar eller naturvårdsintressanta lövträd eller buskmiljöer så ska man försöka spara dessa.
Om fågelbon eller fladdermusbon påträffas vid rivning av byggnader eller dylikt ska arbetet
avbrytas och länsstyrelsen kontaktas för direktiv om vidare hantering.
De villatomter som planeras för i nordöstra delen (område F) kommer att råda under
bestämmelser som förbjuder byggnation i tomternas västra del (prickmark) för att inte påverka
naturtyper med höga naturvärden.
Placeringen av de bungalows som ska uppföras i område C har anpassats så de inte förläggs
inom naturvärdesobjekt med klass 2, utan har flyttats till mark med lägre naturvärdeklass (klass
3 eller lägre). Anpassningar har också gjorts så att inga bungalows placeras där det finns fynd
av fridlysta eller rödlistade arter även utanför naturvärdeobjekt med högt naturvärde.
Byggnadernas exakta placeringar kommer att anpassas efter naturen direkt på plats för att
också säkra att gamla tallar sparas och minsta möjliga intrång sker.
Spänger kommer att läggas ut i sanddynsområdet för att minska slitaget på sandmarkerna
genom att styra besökstrycket till distinkta stråk, såsom befintliga stigar i området.

Landskapsbild
Med landskapsbild menas den samlade bilden av den visuella upplevelsen av landskapets
uppbyggnad och olika beståndsdelar. Upplevelsen av landskapet kan beskrivas utifrån
topografiska termer, markanvändning och naturtyper.

Bedömningsgrunder
I Sverige finns idag inga riktade mål som rör landskapets form och struktur. Det nationella
miljömål som starkast kopplar till landskapsbilden är God bebyggd miljö.
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Förutom landskapsbilden som behandlar topografi, naturtyper och markanvändning finns
kvaliteter som är kopplade till kulturellt bruk som bidrar till upplevelsen och tolkningen av
landskapet. Kvaliteter kopplade till kulturellt bruk kan inom detta område vara i huvudsak
byggda strukturer som påverkar orienteringen i området, att platsens historia är synlig och lätt
att tolka, att landskapet är upplevelserikt (omväxlande), storslaget eller särpräglat, eller om det
är små- eller storskaligt.
Landskapsbilden kan upplevas inifrån platsen eller när man betraktar området från distans. I
detta projekt har dessa två väldigt skilda betydelser för upplevelsen och därför är de separerade
i en yttre och inre landskapsbild.

Förutsättningar
Tofta campingområde upplevs idag av de som passerar på riksväg 140. Det är den sista delen
som kopplar till det upplevda skogslandskapet och blir en gränszon mot havs- och
strandlandskapet.
Upplevelsen är knuten till verksamheten och blir starkt präglad av årstiden och underhåll av
ytorna. Vissa dagar är området väldigt påtagligt i det visuella landskapet med husvagnar, tält,
bilar, flaggor, reklamskyltar och liknande. Andra dagar är området öde med igenbommade
byggnader. Över vattnet upplevs stranden med dynerna som fond och det är människolivet på
stranden som formar upplevelsen.
Skalan av det inre landskapet är relativt liten, med bevuxna sluttningar och småskaliga
topografiska variationer där den visuella upplevelsen skapas specifikt inom respektive naturtyp.
Naturtyperna i området har generellt väldigt positiva visuella upplevelser och är allihop tydligt
kopplade till de brukaråtgärder som funnits i området sedan lång tid. Området påverkas av
topografin som förstärker skillnaden mellan de olika naturtyperna. Där strandskogen i huvudsak
växer i sluttningen och dynlandskapet tar över när terrängen flackar ut.
De bebyggda element som finns spridda i landskapet påverkar sin lokala kontext kraftigt.
Dagens strandbar ser på vintern övergiven och skräpig ut vilket påverkar hela det visuella
sanddynsområde den befinner sig i. Vissa av de igenbommade husen uppfattas som dåligt
underhållna baracker vilket påverkar helhetsupplevelsen.
Landskapet i aktuellt område kan delas upp i fyra olika landskapstyper: Dynlandskap,
strandskog, sandstrand och bebyggd kulturmark.
Dynlandskap
Dynlandskapet är i särklass det mest särpräglade för Tofta. Även om stranden är den stora
attraktionen är dynlandskapet det som är landskapligt unikt. Dynernas varierade topografi är
sällsynt, med avskilda småskaliga landskapsrum ute i en komplex och varierad helhet. Idag
håller dock pionjära lövarter på att etablera sig i dynlandskapet vilket på sikt hotar variationen
och upplevelsen i stort. Dynerna tillåter många besökare och skulle kunna fungera som en
buffertzon för ännu fler om igenväxta delar återskapas och sköts enligt skötselplanen på lång
sikt.
Strandskog
Strandskogen fungerar som en landskaplig buffertzon med skydd mot de vindar som
förekommer ute i det mer öppna landskapet. Tallskogen förkommer i huvudsak i de något mera
kuperade inre delarna av området och har på många platser använts för camping under långa
perioder.
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Skogen domineras av glest placerade tallar med varierat örtskikt. Stora delar av skogen upplevs
som ljus och öppen och har generellt ett högt upplevelsevärde för besökaren. Landskapets
naturupplevelse förstärks av de träd som under åren fått sitt särpräglade uttryck av vindar och
utsatthet. Skalan i landskapet är småskalig och behaglig med tydliga rumsbildningar med god
överblickbarhet.
Sandstrand
Stranden blir ett eget landskapsrum på Tofta. Stranden är en egen identitet och är en stor
attraktion. Tillgängligheten till stranden sker via campingområdet eller angränsande stränder.
Stranden är en viktig länk i det stråk längs kusten som tillsammans skapar det typiska
gotländska kustlandskapet som skyddas enligt Riksintresse FI 04 Gotlandskusten.
Bebyggd kulturmark
Området mellan riksväg 140 och strandskogen är öppet och tydligt anpassat till
campingverksamheten. Det i övrigt visuellt lugna landskapet bryts här upp av små byggnader
och aktiviteter. Ridåer av vegetation delar in landskapsrummet i delar men på flera ställen
smälter området ihop med angränsande natur- eller bebyggelseområde.

Miljökonsekvenser – Planförslaget
Landskapsbildsmässigt är området redan idag en blandning av naturmark med mänsklig
påverkan och rent kulturellt präglade delar. Planförslaget innebär ytterligare förtätning och
större variation av bebyggelsetyper i området. Planförslaget innebär i huvudsak kompletteringar
i strandskogen och i den bebyggda kulturmarken. Dessa bedöms landskapsbildsmässigt som
relativt lätta att anpassa i både skala och materialitet och kan då fungera som naturliga inslag i
landskapsbilden.
Planförslaget skapar möjligheter till en mera positiv landskapsbildsupplevelse för de
förbipasserande på riksvägen. Landskapsbilden för stranden påverkas inte i förslaget.
Ny bebyggelse föreslås inom samtliga naturtyper förutom på stranden. Genom att tillföra ny
bebyggelse och utökad verksamhet ökar möjligheten att området bibehåller och delvis återfår
sin landskapliga attraktivitet. De planerade byggnaderna i det återskapade dynlandskapet kan
däremot vid felaktig utformning riskera att påverka landskapsbilden negativt.
Det pågår även en igenväxningsprocess i dynlandskapet som riskerar att påverka
landskapsupplevelsen negativt, dock bedöms detta tas om hand i samband med exploatering.
Fler besökare till platsen skapar även större incitament till att den gällande skötselplanen för
området efterlevs.

Miljökonsekvenser – Nollalternativet
Vid ett nollalternativ fortsätter campingverksamheten i dagens omfattning. Det finns risk för
ytterligare tillägg mot vägen som inte anpassas till en lugnare och större helhet. Om inte
befintliga byggnader rustas upp är risken att dessa påverkar upplevelsen ytterligare negativt.
Det finns en risk att igenväxningsprocessen som pågår fortsätter och då riskerar framförallt
dynlandskapet att försvinna på sikt.

Åtgärder och fortsatt arbete
Rekommenderade åtgärder:
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Det är av största vikt att föreslagna skötselåtgärder för landskapet påbörjas oavsett planarbete.
Den igenväxningsprocess som pågår i dynlandskapet riskerar att helt förstöra den befintliga
landskapsupplevelsen.
Förslaget ger möjlighet att skapa en mera ordnad och strukturerad upplevelse från vägen.
Byggnaderna som upplevs utifrån bör fungera året runt. Entrézonerna bör ordnas så att det blir
tydligt för besökare till stranden hur området är organiserat.
Varje naturtyp bör definieras geografiskt och skötsel anpassas därefter.
En förtätad bebyggelse i så känslig miljö måste anpassas till platsen gällande skala, karaktär
och utformning. Dessutom bör alla byggda åtgärder ha en strategi för hur de fungerar i
respektive säsong. Exempelvis bör en strandbar kunna demonteras eller stängas till en tydlig
och prydlig enhet.

Rekreation och friluftsliv
Med rekreation och friluftsliv menas vistelse i naturen för natur- eller kulturupplevelse, fysisk
aktivitet eller avkoppling. Även friluftslivsaktiviteter som kräver någon form av anläggning
omfattas. Betydelsefullt för friluftslivsvärdet är t ex variation i landskapet och ostördhet, men
även närhet och lättillgänglighet är positivt för ett områdes rekreationsvärde. Friluftslivet är även
viktigt ur ett pedagogiskt perspektiv då det är viktigt för människor att vistas i naturen för att få
mer förståelse för naturens ekosystem.
Naturvårdsverkets definition av friluftsliv är ”Vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för
välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”.
Allemansrätten har betydelse för den svenska befolkningens möjligheter till utomhusaktiviteter
och friluftsliv. Allemansrätten innebär att alla har tillgång till naturen.
Utpekade områden som är av riksintresse för friluftsliv har stor betydelse för människors
utevistelse. Riksintresse för friluftsliv är inget absolut skydd men kommunerna ska ta hänsyn till
dessa områden i översikts- och detaljplanering (Naturvårdsverket, 2019).

Bedömningsgrunder
Följande underlag har legat till grund för konsekvensbedömningen av miljöaspekten:
•

Värdebeskrivning av Riksintresse FI 04 Gotlandskusten (Jakobsson, et al., 2018),

•

Sveriges 10 friluftsmål (Naturvårdsverket, 2019),

•

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, bl.a. preciseringen att det ska finnas natur- och
grönområden samt grönstråk med god kvalitet och tillgänglighet i närhet till
bebyggelsen, samt miljökvalitetsmålen för Ett rikt odlingslandskap och Levande skogar
avseende deras preciseringar för friluftsliv (Naturvårdsverket, 2019),

•

Strandskyddsreglerna, 7 kap 1–18 h§§ MB (Sveriges riksdag, 2019).

Förutsättningar
Dagens campingverksamhet ingår i riksintresseområdet för det rörliga friluftslivet, FI 04D
Klintehamn-Visby (Gotland), se Figur 10. Det utpekade riksintresset bedrivs som område där
turismen och friluftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Riksintressets huvudkriterier är:
•

Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller
kulturmiljöer.

•

Områden med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed berikande
upplevelser.
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•

Områden med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och
därmed berikande upplevelser.

Figur 10. Område för Riksintresse FI 04 Gotlandskusten (gulmarkerat) (Länsstyrelsen i Gotlands län, 2018).

Gotlandskusten är känd för sina fina stigar och vägar med storslagna vyer och klintar, och
utmärker sig genom att vara mycket tillgänglig tack vare de många vägar som både går ner till
och löper längs stranden.
Strandområdet är en stor del av planområdets naturliga rekreationsdestination. Tofta strand är
en av Gotlands finaste sandstränder och är ett populärt och välbesökt turistmål. Från Visby går
det att ta sig med cykel på cykelbana hela vägen till Tofta vilket gör området tillgängligt för ett
stort antal personer.
Tofta camping erbjuder flera aktiviteter för rekreation och friluftsliv. Förutom
övernattningsmöjligheter i stuga, husvagn, husbil eller tält finns det inom campingområdet flera
restauranger, anlagda paddelbanor, swimmingpool etc. Andra aktiviteter runt planområdet är
bland annat bangolf, minigolf, fågelskådning samt promenad- och joggingstigar. I anslutning till
stranden finns möjlighet till exempelvis vindsurfing, kajak och beachvolleyboll.
Naturmarken som omger campingen används för närrekreation. Naturreservatet Smågårde
naturskog finns norr om planområdet och innefattar ett välanvänt stigsystem. Norr om
planområdet finns även Gnisvärd, ett fiskeläge som är en av Gotlands vackraste och mest
omtalade fiskelägen som även inhyser en gästhamn.
Parkeringsmöjligheter i anslutning till campingen bidrar till att tillgängliggöra strandområdet och
naturreservatet för allmänheten. Tillgänglighetssanpassade gångar finns ner till stranden från
parkeringarna.

Miljökonsekvenser – Planförslaget
Planförslaget innebär ny bebyggelse inom den del av planområdet som utgör Riksintresse FI 04
Gotlandskusten. Ett av de största hoten för friluftsintressena är en för hård exploatering på och i
anslutning till stränderna.
Bungalows som är planerade att uppföras i oexploaterad naturmark och relativt nära stranden
kan med fel utformning upplevas som privatiserande. Bebyggelse kan på så sätt medföra
negativa konsekvenser för riksintresset i området. Utvecklingen av det nya spat och hotellet är
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relativt strandnära men sker i samband med idag befintlig bebyggelse och inom en begränsad
yta inom riksintresset. Det är däremot viktigt att beakta utformningen av spa/hotellet, eftersom
stora fönsterytor, terrasser, trädäck etc. kan påverka förbipasserande negativt och göra att
området upplevs som mer privat.
En utökad bebyggelse kan även innebära att tillgängligheten genom planområdet upplevs
minska. Det är viktigt att möjligheten att röra sig genom den nya bebyggelsen ner mot stranden
finns kvar. Däremot planeras nya gångstråk genom planområdet från befintliga och nya
parkeringar och från den större väg som går längs planområdet ner mot stranden. Antalet
parkeringsplatser utökas mot dagens läge vilket bidrar till positiva konsekvenser då
tillgängligheten till strandområdet ökar för personer som kommer med bil.
Campingverksamheten bedöms bidra positivt till turismen, både inom planområdet och Gotland
i stort, genom möjlighet till tillfällig övernattning och viss service. Även utveckling av aktiviteter
inom området anses vara positivt för miljöaspekten.

Miljökonsekvenser – Nollalternativet
Nollalternativet bedöms inte innebära varken positiv eller negativ konsekvens för miljöaspekten
jämfört mot nuläget. Tillgängligheten till stranden förändras inte och möjligheten att nå stranden
genom campingen kommer finnas kvar. Aktiviteterna i och runt området bedöms vara liknade
som i nuläget.

Åtgärder och fortsatt arbete
Rekommenderade åtgärder:
Behåll öppenheten mot stranden för att inte få en upplevd känsla av privatområde runt
strandrestaurangen och strandaktiviteter.
Placeringen av bungalows bör vara på sådant sätt att de inte ska inkräkta på stranden och få
den att upplevas privatiserande.
Utformning av spa och hotell bör vara så att det inte skapas en privatiserande effekt runt
anläggningen. Exempelvis bör storlek på anläggningen, placering av fönster, terrasser och
liknande ses över.

Vattenmiljö
Ytvatten är samlingsnamn för sjöar, vattendrag och hav. Dagvatten är avrinnande vatten från
hårdgjorda ytor som exempelvis gator och parkeringsplatser. Dagvattnet når så småningom
sjöar och vattendrag, eller grundvattnet i marken. Därför är det viktigt att dagvattnet tas om
hand och renas så att föroreningar inte försämrar vattenkvaliteten. Dagvattnets avrinning
behöver också fördröjas för att undvika problem med översvämning.
Miljökvalitetsnormer anger hur miljön bör vara för att ekologiska och kemiska funktioner i
vattenmiljön ska uppnås. Statusklassificeringen beskriver den befintliga vattenkvaliteten i en
vattenförekomst medan miljökvalitetsnormen beskriver den vattenkvalitet som ska uppnås och
vid vilken tidpunkt det ska vara gjort. Miljökvalitetsnormen utgör miniminivån vilket innebär att
det inte får bli sämre i samband med fysisk planering.

Bedömningsgrunder
Region Gotlands dagvattenhandbok
I en dagvattenhandbok för Region Gotland framgår att man ska arbeta mot de mål och
strategier som definierats i Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 antagen av
Regionfullmäktige 2017-12-18. I denna Vision och strategi klargörs att man vill uppnå en
dagvattenhantering som verkar för ett långsiktigt hållbart samhälle (Region Gotland, 2018).
Med hållbar dagvattenhantering avses en dagvattenhantering där kvantitet, kvalitet och
gestaltning beaktas samtidigt som de föreslagna lösningarna ska vara ekonomiskt- och
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miljömässigt motiverade. En hållbar dagvattenhantering kräver ett helhetstänk gällande
avledning av dagvatten och höjdsättning. Dagvatten ska hanteras lokalt, fördröjas nära källan,
avledas i öppna och tröga system och vid behov hanteras ytterligare innan det når recipienten.
Hanteringen ska efterlikna naturens sätt att hantera nederbörd. Dagvattensystemet ska utgöras
av olika funktioner, så som infiltration, filtrering, fastläggning, sedimentation, fördröjning, trög
avledning och stor flödeskapacitet vid extremsituationer. I första hand ska man inom regionen
anlägga öppna och gröna dagvattenlösningar. För att säkerställa att bebyggelse inte skadas vid
skyfall krävs en höjdsättning där dagvatten kan avledas via lågstråk och där inga instängda
områden bebyggs.
För dimensionering av dagvattensystem anger handboken att klimatfaktor på 1,25 ska beräknas
för att beakta klimatet i framtiden. För övrigt gäller dimensionering enligt Svenskt Vattens
publikation P110.
Dagvatten ska enligt handboken även fördröjas i system som dimensioneras för 20 mm
nederbörd, för att kunna rena 90 % av årsnederbörden. Avledningen från systemet sker via
infiltration eller ett strypt utlopp. Ytbehovet för reningen beror i sin tur på val av anläggningen
samt platsens förutsättningar. Huvudsyftet för rening av dagvattnet är att möjliggöra för
recipienten att uppnå miljökvalitetsnormer som är en del av EU:s ramdirektiv för vatten. Vid
bedömning av reningsbehov ska dagvattenföroreningshalten utvärderas tillsammans med
recipientens skyddsklass. Andra delar ur vattendirektivet som berör hantering av dagvatten är
att skapa god ekologisk och kemisk status i våra sjöar, vattendrag, kustvatten samt grundvatten
av god kvalitet och kvantitet och att lindra effekter av översvämning och torka.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer för vatten gäller enligt EU:s vattendirektiv. De vatten som är tillräckligt stora
för att betecknas som vattenförekomster har klassats av Vattenmyndigheten.
Miljökvalitetsnormer är ett rättsligt verktyg och ställer krav på vattnets kvalitet vid en viss
tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå normen god status eller potential
inom tidsfristen och att statusen inte får försämras. I detaljplanen ska det framgå att gällande
miljökvalitetsnormer har iakttagits och att planen inte medverkar till att miljökvalitetsnormerna
överträds.
EU:s medlemsstater får inte ge tillstånd till verksamheter som riskerar att orsaka en försämring
av status eller när uppnående av god ekologisk ytvattenstatus äventyras. I den så kallade
Weserdomen från 2016 har EU-domstolen tagit ställning till vad som avses med försämring i
vattendirektivssammanhang. I domen fastställdes att detta icke-försämringskrav innebär att
ingen enskild kvalitetsfaktor får försämras även om den sammanlagda statusen blir bättre. Detta
innebär att om statusen hos minst en kvalitetsfaktor försämras med en klass, exempelvis från
god till måttlig eller från måttlig till otillfredsställande, ska detta bedömas som en försämring av
statusen. Är statusen redan dålig innebär varje försämring en försämring av statusen.
Länsstyrelsen i Stockholms län bedömer att EU-domstolens avgörande har bäring på
planärenden och andra ärenden enligt plan- och bygglagen (Länsstyrelsen 2016).

Förutsättningar
En dagvattenutredning har utförts på Tofta strand till följd av planerad exploatering av
planområdet (Tyréns AB, 2019).
Enligt SGU:s jordartskarta består området av postglacial sand med hög genomsläpplighet.
Vilket innebär att infiltrationsmöjligheterna i området är goda. Området i sydost består av i
huvudsak av gräsbevuxen mark och i norr finns främst skog och mindre dungar av barrskog.
Planområdet genomkorsas av ett antal gångstråk. Grundvattennivåer från mätningar som
PentaCon utfört bedöms ligga mellan ca 1,6–3 meter under markytan. Avvattning av området
sker idag ytledes ner mot havet. Dock förväntas en stor del av dagvatten infiltrera ner i marken
på grund av de goda infiltrationsförutsättningarna. Området saknar idag ledningsnät för
dagvatten.
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Baserat på Region Gotlands grundvattenkarta finns det låga uttagsmöjligheter i området runt
Tofta camping. Planområdet ligger varken inom befintlig eller föreslaget vattenskyddsområde
för vattentäkt.
Vattenförekomster vid Tofta strand är både ytvatten (V Gotlands m kustvatten, Östersjön) samt
grundvatten (Mellersta Gotland – Klintehamn, sedimentär bergförekomst).
Ytvattenförekomstens ekologiska status har bedömts som måttlig och har, som för Östersjön
generellt, ett övergödningsproblem vilket indikeras av klassificeringarna av såväl växtplankton
som näringsämnen. Klassning har utförts med stöd av Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter HVMFS 2013:19 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.
Inflöden av näringsämnen från omgivande vattenförekomster samt atmosfärsdeposition bidrar
mest till betydande påverkan på kväve- och fosforhalter i vattenförekomsten. Vattenförekomsten
bedöms ej uppnå god kemisk ytvattenstatus på grund av att kvicksilverhalten antas överskrida
gränsvärdet på 20 µg/kg. I övrigt finns inga indikationer på att några miljögifter förekommer i
halter som kan antas utgöra ett miljöproblem. Den främsta anledningen till att
kvicksilverhalterna i vattnet är för höga är internationella luftnedfall.
Grundvattenförekomsten Mellersta Gotland – Klintehamn har enligt VISS god kvantitativ status
men otillfredsställande kemisk status. Otillfredsställande kemisk status beror på
gränsöverskridande halter av klorid, sulfat och PAH:er. Den främsta källan till PAH:er bedöms
vara förorenad mark vid Södervägs Brädgård (norr om planområdet). Kvalitetskraven är att god
kemisk grundvattenstatus ska uppnås till 2021 (med undantag för polyaromatiska kolväten) och
att god kvantitativ status ska uppnås (VISS (Vatteninformation i Sverige), 2019).
Generellt lutar området nedåt mot strandkanten och havet. Marken är +7 meter mot väg 140 i
öster och +0 vid havet i väster. Högsta nivåerna i området, ca +10 meter, finns i den norra
delen. Vid ett platsbesök som utfördes av Tyréns AB den 2018-12-07 observerades ett låglänt
område i öster inom planområdet där vatten blir stående vid skyfall. Det låglänta området har i
dagsläget inte någon fast bebyggelse men är uppställningsplats för husvagnar, husbilar och tält.
Det finns även flera gångstråk som leder bort dagvatten mot havet eller till diken nära
Toftavägen.

Miljökonsekvenser – Planförslaget
En flödesberäkning har utförts före och efter exploatering. Beräkningarna har utförts för ett 2
och 10-års regn med klimatfaktor 1,25. Detta är för att visa på ungefärlig procentuell ökning av
flöden som kan förväntas från området efter exploatering. Beräkningen visar att flödet från
planområdet kommer att öka med 75 % efter exploatering, se Tabell 1. Orsaken till ökningen är
en ökad mängd hårdgjorda ytor (parkering, bostäder/hus) och klimatförändringar.
Tabell 1. Beräknad avrinning från planområdet före och efter exploatering. Situationen efter exploatering är
beräknad med 1,25 klimatfaktor för både 2- och 10-årsregn (Tyréns AB, 2019).

2-årsregn
10-årsregn

Area
(ha)

Avrinningskoefficient

flöde (l/s)

Före

24

0,15

480

Efter

24

0,21

840

Före

24

0,15

815

Skillnad i flöde
(l/s)

Skillnad i %

360

75

610

75

En översvämningsanalys har utförts inom ramen för dagvattenutredningen för att se hur ett
förändrat klimat kan påverka planområdet. Vatten bedöms kunna bli stående i perioder nära
markytan inom låglänta delar av området på grund av moränens låga permeabilitet. Detta är
speciellt aktuellt i den östra delen, där det planeras att upprätta lägenheter. Här bedöms
moränjorden bilda en liten vall mot den naturliga avrinningen mot Östersjön. Den
lågpunktsanalys som har utförts för området visar att det förekommer en lågpunkt i östra delen
av planområdet. Denna lågpunkt beräknas kunna få ett vattendjup upp emot 0,8 meter vid ett
100-årsregn med 1,25 klimatfaktor och 30 minuters varaktighet. Vid dessa beräkningar har det
inte tagits hänsyn till infiltration i mark, eftersom dränering förväntas vara försumbar vid
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slagregn. Den genomsläppliga jorden innebär däremot en snabb avvattning av lågpunkten och
resulterar i en kortvarig översvämning. Lågpunktsanalysen visade även på andra mindre
instängda områden i den nordvästra delen av planområdet.
Föroreningsmängder har beräknats före och efter exploatering och visas i Tabell 2. Resultat
från situationen efter är beräknad utan reningsåtgärder. Planförslaget innebär en ökning av
föroreningsmängder av samtliga ämnen. Detta beror till stor del på ökad andel parkeringsyta
och takyta inom planområdet. Särskilt stor ökning är det av fosfor, kväve, tungmetaller och
PAH, som kommer från parkeringsytor.
Tabell 2. Föroreningsmängder från planområdet före och efter exploatering modellerat i StormTac.
Situationen efter har modellerats utan rening (Tyréns AB, 2019).

Region Gotlands handbok anger att nya dagvattenanläggningar ska dimensioneras för 20 mm
nederbörd, på så vis beräknas ca 90 % av årsnederbörden att omhändertas i systemet och
fungerar som en åtgärd att möta miljökvalitetsnormer för vatten. För att möta Region Gotlands
reningskrav och uppnå miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster krävs åtgärder, för att
minska belastningen av näringsämnen och andra miljögifter.
Efter exploatering bedöms området bestå av parkering, takytor, gräsyta, skogsmark samt sand.
Dagvatten som faller på sand, gräsyta och skogsmark behöver inte genomgå rening då dessa
ytor generar i regel relativt rent dagvatten och dessutom erhålls infiltration naturligt på dessa
ytor. Det dagvatten som behöver genomgå rening är främst det från parkeringsytor och vissa
fall, takytor (beror på materialval) för att uppnå Region Gotlands reningskrav. Reningen av
dessa ytor sker effektivt i växtbäddar som ansluts direkt i anslutning till parkerings- och körytor.
Där det är möjligt kan dagvattnet tillåtas infiltrera ner till grundvattnet efter rening genom filter
och växtupptag. Då området ligger inom en grundvattenförekomst är det viktigt att dagvattnet
genomgår rening innan det tillåts infiltrera ner till grundvattnet. I Tabell 3 presenteras den totala
föroreningsbelastningen efter exploatering och rening för hela planområdet. Beräknad
reningseffekt uppnås med växtbäddar med infiltration till grundvattnet.
Tabell 3. Beräknad belastning från hårdgjorda ytor efter exploatering. Belastning efter rening förutsätter
rening av 90 % av årsnederbörden som faller på beräknade hårdgjorda ytor (Tyréns AB, 2019).
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Infiltration till grundvattnet kan innebära en ökad belastning på grundvattenförekomsten jämfört
med nuläget, då exempelvis ämnet PAH ökar efter exploatering och rening. Dock bedöms inte
infrastruktur och transport utgöra en betydande påverkan avseende PAH:er till grundvattnet,
utan den främsta orsaken är den förorenade marken vid Södervägs Brädgård. Med föreslagna
reningsåtgärder bedöms inte möjligheterna försämras för vattenförekomsterna att uppnå
miljökvalitetsnormer efter exploatering.

Miljökonsekvenser – Nollalternativet
I nollalternativet är förutsättningarna samma som i nuläget. Området kommer inte att
exploateras och fortsätter vara campingområde.
Den översvämningsrisk som enligt lågpunktsanalysen finns för den östra delen av planområdet
kan även vara en risk i nollalternativet. Det förekommer redan idag ett låglänt område i öster där
vatten blir stående vid skyfall, enligt observationer från platsbesöket. För övriga områden är det
inte särskilt stor risk för betydande avrinning från naturmark, då planområdet antas ha hög
genomsläpplighet.
Eftersom området inte exploateras i form av ökad hårdgjord yta (parkeringar och bebyggelse)
tillkommer inga ökade flöden och föroreningsmängder av den orsaken. Därmed förväntas det
inte tillföras ytterligare föroreningsbelastning till Östersjön och grundvattenförekomsten.
Däremot kan framtida klimatförändringar orsaka ökade nederbördsmängder som ger ökad
avrinning. Detta kan leda till att dagvattenlösningar krävs för att ta hand om de ökade
dagvattenflödena.

Åtgärder och fortsatt arbete
Dagvattenhanteringen ska utredas tidigt i plan- och byggprocessen för att underlätta och skapa
utrymme för dagvattenhanteringen. I planskedet ska det finnas en beskriven dagvattenhantering
i vilken det ingår bland annat reningsbehov, vilka ytor som ska tas i anspråk för att hantera
dagvatten och fördröjningsåtgärder. Anpassningar av planförslaget kommer att göras utifrån
dagvattenutredningens resultat med hänsyn till identifierade lågpunkter.
Rekommenderade åtgärder från dagvattenutredningen (Tyréns AB, 2019):
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Eftersom det inte finns något dagvattennät som området ska ansluta till efter exploatering
bedöms inga flödesutjämningsåtgärder nödvändiga. Om ledningsnät planeras för avvattning av
området bör det dimensioneras efter planområdets behov.
Då området ligger inom en grundvattenförekomst är det viktigt att dagvattnet genomgår rening
innan det tillåts infiltrera ner till grundvattnet.
För att skydda mot översvämning rekommenderas det att flytta det mest utsatta bostadshuset i
lågpunktsområdet, och även att höjdsätta marken under byggnaden. Övriga utsatta byggnader i
lågpunkten bör också höjdsättas.
För att ytterligare skydda planerad bebyggelse mot översvämning är att om den lägsta punkten
inom lågpunktsområdet i öster flyttas närmare planerad väg. Om möjligt bör man skapa en
låglinje längs med planerad väg ned mot havet som kan avvattna lågpunkten. Denna åtgärd
säkerställer att vattnet inte stiger över rekommenderad höjdsättning vid regn med större
återkomsttid än 100 år.

Klimatanpassning
Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi märker
av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Klimatanpassning handlar om att anpassa
verksamhet och planering utifrån de föränderliga förutsättningar som vi ser pågår.
Klimatanpassning innebär också att vidta åtgärder för att utnyttja de möjligheter som uppstår till
följd av klimatförändringarna.
Naturvårdsverket definition av klimatanpassning är: ”Åtgärder som syftar till att skydda miljön
och människors liv, hälsa och egendom genom att samhället anpassas till de konsekvenser
som ett förändrat klimat kan medföra för mark, vatten och bebyggelse.”

Bedömningsgrunder
De bedömningsgrunder som har legat till grund för konsekvensbedömningen är olika rapporter,
vägledningar, byggregler, tekniska krav etc. gällande översvämningsrisker och
klimatanpassning. Det har även grundats på det nationella miljömålet God bebyggd miljö och
folkhälsomålet Sunda och säkra miljöer och produkter. Nedan listas vilket underlag som har
använts:
•

Lågpunktskartering (Länsstyrelsen i Gotlands län, 2016),

•

Handlingsplan för klimatanpassning från Länsstyrelsen på Gotland (Länsstyrelsen i
Gotlands län, 2018),

•

SMHI – Framtidsklimat i Gotlands län (SMHI, 2015),

•

Länsstyrelsens Plan-PM om hänsyn till översvämningsrisker,

•

Klimatanpassning i fysiskplanering – Vägledning från Länsstyrelserna (Länsstyrelserna,
2012),

•

Boverkets byggregler samt tekniska krav enligt PBL 8 kap,

•

Klimatanpassning i planering och byggande – analys, åtgärder och exempel (Boverket,
2010).

Förutsättningar
Tofta strand är utpekat av SGI som ett område som har förutsättningar för stranderosion (SGI,
2018). En geoteknisk undersökning i området visar på att den ytliga sanden är av
flygsandskaraktär. Befintlig växtlighet i form av gräs och träd är därför av stor betydelse som
bindande av ytjordlagret. Eftersom släntlutningarna till större del är gräs- och/eller trädbevuxna
ges en större säkerhet mot erosionsorsakade skred och de bedöms därför ligga i nivå med
tillräcklig säkerhet för skred (PentaCon, 2018).
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Enligt SMHI:s rapport Framtidsklimat i Gotlands län (2015) har Tofta strand idag en
genomsnittlig period med värmebölja med dagar över 20˚C på 4–6 dagar per år, och en
genomsnittlig årsmedelnederbörd på 500–550 mm, se Figur 11 och Figur 12.

Figur 11. Redovisar observerad längsta sammanhängande period med dygnsmedeltemperatur över 20˚C
(SMHI, 2015).

Figur 12. Redovisar observerad årsmedelnederbörd (SMHI, 2015).

Delar av strandområdet ligger relativt lågt och kan påverkas av ökade havsnivåer men idag
förekommer inga kända havsnivåhöjningar. Länsstyrelsen i Gotlands län har utfört en
lågpunktskartering för området som visar att det finns platser inom planområdet där
vattennivåer upp emot en meter kan bli stående. Detta visar också dagvattenutredningen som
har utförts av Tyréns AB i samband med detaljplanearbetet. Området består av morän med låg
permabilitetsförmåga. I området där vattnet förväntas bli stående bedöms moränjorden bilda en
liten vall mot den naturliga avrinningen mot Östersjön. Genom planområdet finns även
flödesvägar för vatten. Se Figur 13.
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Figur 13. Lågpunktskartering inom planområdet (Länsstyrelsen i Gotlands län, 2016).

Besöksnäringen på Gotland är den största näringen vid sidan av jordbruket. De flesta av
Gotlands turistanläggningar ligger i anslutning till kusten vilket gör de känsliga för
havsnivåhöjningar, stranderosion och badvattenkvalitet. Östersjön med badvänligt vatten är en
grundläggande tillgång för turismen och för planområdet.

Miljökonsekvenser – Planförslaget
Med ett framtida varmare klimat kommer vi att uppleva mer frekventa värmeböljor, ökade
maxtemperaturer och längre varaktighet. Detta innebär även längre perioder med torka.
Uppvärmningen inom Gotlands län beräknas bli mellan 3 till 5 grader varmare inom en 100årsperiod varav den största uppvärmningen förväntas bli under sommaren enligt SMHI (SMHI,
2015). Ökade temperaturer kan leda till övertemperaturer inomhus och som i sin tur kan orsaka
negativa hälsoeffekter.
Ett varmare klimat kan vara positivt för besöksnäringen då det kan innebära en förlängning av
sommarsäsongen. Däremot kan ökade temperaturer bidra till en ökad algtillväxt vilket kan göra
Östersjön otjänlig att bada i under en längre period. Vilket kan leda till negativa konsekvenser
på besöksnäringen.
När det blir varmare ökar både avdunstningen och cirkulationen i atmosfären vilket ger ökade
nederbördsmängder. Årsmedelnederbörden förväntas öka med 20–30 % vid seklets slut i
jämförelse med referensperioden 1961–1990 enligt SMHI. Antalet dagar med mer än 10 mm
nederbörd på ett dygn kommer öka från i genomsnitt 13 dagar till ca 22 dagar.
En utredning av hur havsvattenståndet runt Gotland kan komma att förändras har gjorts av
SMHI, på uppdrag av Region Gotland. Där konstateras att högsta troliga vattenstånd (utan vindeller vågeffekter) kan bli ca 1,5 m över dagens medelvattenyta, vid seklets slut. Mot slutet av
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seklet förutspår även SMHI en genomsnittlig ökning av mängden nederbörd under
vinterhalvåret med upp till 40 procent för Gotlands län.
De förväntade klimatförändringarna med större och intensivare nederbördsmängder och
förändrade grundvattennivåer kommer sannolikt att öka risken för ras och skred. Tofta strand är
utpekat av SGI som ett område som har förutsättningar för stranderosion samt att det i
framtiden kommer vara ett område med ökade problem med stranderosion till följd av ökade
havsnivåer och kraftigare vindar. Dessutom ligger delar av strandområdet relativt lågt och kan
därmed påverkas negativt av ökade havsnivåer.
Större delar av området där man planerar att bygga bostadslägenheter, servicehus och
camping ligger inom utpekade lågpunktsområden där vatten över en meter riskerar att bli
stående. Där kan det uppstå negativa konsekvenser på ny bebyggelse om inte anpassningar
görs för att skydda bebyggelse från eventuella översvämningar och ett förändrat klimat.
Däremot bedöms planområdet ha förutsättningar att klara ökade nederbördsmängder till en viss
nivå, då marken är genomsläpplig med god infiltration och avrinning sker mot havet förutom ett
låglänt område i öster. De klimatförändringar som tagits upp ovan har också beskrivits för ett
scenario för år 2070—2100 vilket är en relativt lång tidshorisont, men man kan förvänta sig en
successiv övergång till detta förändrade klimat.

Miljökonsekvenser – Nollalternativet
Förhållandena är densamma som för planalternativet, med skillnaden att det inte planeras ny
bebyggelse inom planområdet, utan campingverksamheten fortsätter som i dagsläget. De
miljökonsekvenser som är beskrivna för planalternativet gäller även för nollalternativet, men i
och med att det inte tillkommer någon ny utökad bebyggelse så är riskerna för skada till följd av
klimatförändringar inte lika stor. Större delen av den bebyggelse som finns inom planområdet
exponeras inte mot havet.

Åtgärder och fortsatt arbete
Rekommenderade åtgärder:
Åtgärder kan behöva vidtas för att motverka övertemperaturer eller översvämningar till följd av
ett förändrat klimat. Ny bebyggelse inom planområdet kan behöva anpassas med t.ex.
komfortkyla eller solskyddande egenskaper för fönstren. Exponering för långvarigt ökade
temperaturer utomhus är också skadligt och behöver beaktas med möjligheter till skugga i form
av växtlighet eller skuggande tak.
Vid utbyggnad och placering av nytillkommen bebyggelse inom planområdet och eventuella
vägar i anslutning till större och brantare slänter bör eventuella behov och utformning av
erosionsskydd utredas i detalj. Flerfamiljshus bör därför dimensioneras och utformas i
säkerhetsklass 2 och geoteknisk kategori 2. Enklare byggnader kan utformas i enlighet med
geoteknisk kategori 1 (PentaCon, 2018).
En skadeförebyggande beredskap bör finnas för bebyggelsen inom planområdet inför en
eventuell översvämning. Lägsta grundläggningsnivå bör markeras ut för olika bebyggelsetyper i
områden där vatten riskerar att samlas. Vid detaljprojektering måste hänsyn tas till området som
är utpekat som lågpunkt och där det finns risk för att vatten blir stående.

6. Samlad miljöbedömning
Miljökonsekvenser
Naturmiljö
Åtgärder och anpassningar har vidtagits för att minimera påverkan på höga naturvärden vilket
gör att konsekvenserna bedöms bli små för skyddsvärda arter och Natura 2000-naturtyper. Ny
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bebyggelse har istället förlagts till områden med måttliga till låga naturvärden, vilket innebär ett
visst biotopbortfall av miljöer som redan i dagsläget är påverkade men ändå fyller en viss
funktion för arter. Detaljplanen ska ge förutsättningar att genomföra de åtgärder som föreskrivs i
skötselplanen för att naturvärden fortsatt ska bevaras eller utvecklas. Detaljplanens
genomförande bedöms inte påverka möjligheterna till skötselplanens genomförande på ett
negativt sätt.
Planförslaget bedöms sammantaget medföra små negativa konsekvenser för naturmiljön i
området i jämförelse mot nollalternativet.

Landskapsbild
Planförslaget medför generellt att landskapsbilden påverkas positivt. Genom att tillföra ny
bebyggelse och utökad verksamhet ökar möjligheten att området bibehåller och delvis återfår
sin landskapliga attraktivitet. De kompletteringar i strandskogen och i den bebyggda
kulturmarken som planeras bedöms landskapsbildsmässigt som relativt lätta att anpassa i både
skala och materialitet och kan då fungera som naturliga inslag i landskapsbilden. Det skapar
även stora möjligheter till en mera positiv landskapsbildsupplevelse för de förbipasserande på
riksvägen.
Det är däremot viktigt att byggnaderna i dynlandskapet, som är det mest särpräglade för Tofta,
utformas på rätt sätt så att det inte har en negativ påverkan på landskapsbilden.

Rekreation och friluftsliv
Planförslaget bedöms innebära både positiva och negativa konsekvenser för rekreation och
friluftslivet. En utökad bebyggelse i närheten av stranden och naturområdet kan minska
tillgängligheten och påverka områdets höga värde för miljöaspekten negativt. Däremot får
campingen en utvecklad service, fler aktiviteter och utökade gångstråk i anslutning till stranden
vilket är positivt för turismen och friluftslivet.

Vattenmiljö
Avrinningen kommer att öka med ca 75 % efter exploatering. Orsaken till ökningen är en ökad
mängd hårdgjorda ytor (parkering, bostäder/hus) och ett framtida blötare klimat.
Enligt utförd lågpunktsanalys finns det en stor lågpunkt i östra delen av planområdet vid de
planerade lägenheterna, med risk för översvämning där vatten kan stiga upp till 0,8 m. Det finns
även flera mindre instängda områden i öster. I områden med risk för översvämning är det viktigt
med höjdsättning och att byggnader som är mest utsatta till och med flyttas.
Den planerade exploateringen innebär att föroreningsmängderna ökar för samtliga modellerade
ämnen, innan reningsåtgärder. Detta beror till stor del på ökad andel parkeringsyta och takyta
inom planområdet. Det dagvatten som behöver genomgå rening är främst det från
parkeringsytor och vissa fall, takytor (beror på materialval) för att uppnå Region Gotlands
reningskrav. Där de lokala förutsättningarna tillåter kan dagvattnet infiltrera ner till grundvattnet.
Det är dock viktigt att det först genomgår reningssteg genom filter och växtupptag. Infiltration till
grundvattnet kan innebära en ökad belastning på grundvattenförekomsten jämfört med nuläget,
men med föreslagna reningsåtgärder bedöms inte möjligheterna för vattenförekomsterna att
uppnå miljökvalitetsnormer försämras efter exploatering.

Klimatanpassning
Ett varmare klimat innebär mer frekventa värmeböljor, ökade maxtemperaturer och längre
varaktighet, och kan leda till både positiva och negativa konsekvenser för besöksnäringen då
det ger en förlängning av sommarsäsongen men kan även ge ökad algtillväxt.
De förväntade klimatförändringar med större och intensivare nederbördsmängder och
förändrade grundvattennivåer kommer sannolikt att öka risken för ras och skred och ge ökade
problem med stranderosion.
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Områden där man planerar att bygga lägenheter, servicehus och camping ligger inom utpekade
lågpunktsområden där vatten riskerar att bli stående. Det kan uppstå negativa konsekvenser på
bebyggelse inom det området om inte anpassningar görs till ett förändrat klimat.

Miljömål
Nationell nivå
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska
miljön som miljöarbetet ska leda till. Målen ska nås inom en generation, det vill säga till år 2020
(2050 då det gäller klimatmålet). De nationella miljökvalitetsmålen har brutits ned i del- och
etappmål, samt regionala och lokala miljömål.
De miljömål som är relevanta för utvecklingen av detaljplaneområdet anses vara följande:
Hav i balans samt levande kust och skärgård
“Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska
mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald,
upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av
hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla
områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.”
Om de reningsåtgärder som föreslås i dagvattenutredningen (Tyréns AB, 2019) genomförs
förväntas inte planförslaget motverka måluppfyllelsen av miljömålet.
Grundvatten av god kvalitet
“Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö
för växter och djur i sjöar och vattendrag.”
Infiltration till grundvattnet kan innebära en ökad föroreningsbelastning på
grundvattenförekomsten jämfört med nuläget. Däremot bedöms inte möjligheterna för
grundvattenförekomsten att uppnå miljökvalitetsnormer försämras efter exploatering.
Planförslaget bedöms varken ha en negativ eller positiv inverkan på måluppfyllelsen.
Ett rikt växt- och djurliv
“Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och
processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig
genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk
mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”
Anpassningar och åtgärder vidtas för att tillgodose att skyddsvärda arter och de dynmiljöer som
utgör ovanliga Natura 2000-naturtyper inte utsätts för exploatering eller kraftigt utökat slitage
trots ökat besökstryck. Då bevarandet av sanddynsmiljöerna får hög prioritet bedöms det även i
fortsättningen finnas förutsättningar för biologisk mångfald att samexistera med friluftsliv och
campingverksamhet på Tofta Strand. Planförslaget bedöms således inte motverka
måluppfyllelsen.
God bebyggd miljö
"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt
och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas."
Planförslaget har anpassats efter de rådande naturvärden som finns inom planområdet. Om
byggnader inom planområdet anpassas efter ett förändrat framtida klimat anses målet uppfyllas.

Kommunal nivå
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Miljöprogram
Utöver de nationella miljökvalitetsmålen är även Region Gotlands miljöprogram som gäller för
2015 – 2020 relevant för utvecklingen av detaljplaneområdet. Miljöprogrammet pekar ut fyra
fokusområden och strategier för att nå ett ekologiskt hållbart samhälle 2025 som är Region
Gotlands övergripande miljömål. Fokusområdena är:
•

Energi och klimat. Till år 2020 är målet att klara 100 procent lokal förnybar energi till
hushåll och de flesta företag på Gotland.

•

Vatten, rent grundvatten. God status för ytvatten på hela Gotland och en levande
Östersjö.

•

Hållbara val, hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi. Samhället ska bidra till giftfria
kretslopp.

•

Naturens mångfald. Naturen ska brukas hållbart. Ekosystemtjänsterna värnas och
biologisk mångfald bevaras.

Planförslaget medför inte att Gotlands övergripande miljömål förhindras att uppfyllas. Om
föreslagna reningsåtgärder genomförs förväntas inte miljökvalitetsnormen för recipienten och
kvalitetsfaktor för grundvattenförekomsten påverkas negativt.
Planförslaget bedöms kunna ge utrymme för bevarande av den rika biologiska mångfald som
området hyser. Ekosystemtjänsterna i området bör kunna bevaras och utvecklas med
föreslagen detaljplan. En framträdande ekosystemtjänst i området som utvecklas i och med
planförslaget är rekreation och turism. Med tanke på områdets läge och utsatthet vad gäller
framförallt erosion och översvämningsrisk är det angeläget att vidta åtgärder som stärker
reglerande ekosystemtjänster såsom vattenreglering och förebyggande av erosion.
Planförslaget bedöms med föreslagna åtgärder ha goda förutsättningar att hantera dessa
frågor.

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler
I miljöbalkens andra kapitel 2 – 5 §§ allmänna hänsynsregler ger uttryck för bland annat
försiktighetsprincipen, principen att det är förorenaren som ska betala, produktvalsregeln samt
regler om hushållning. I 6§ anges inriktning för val av plats. Nedan beskrivs kortfattat de
hänsynsregler som berörs av planförslaget samt hur de har beaktats i planarbetet.
2 § ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig
den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för
att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.”
I arbetet med förstudie och detaljplaneförslag har ett flertal utredningar genomförts för att skaffa
kunskap kring naturmiljö, landskapsbild, kulturmiljö, klimatanpassning, vattenmiljö, rekreation
och friluftsliv. Kunskapskravet bedöms uppfyllt i den utsträckning som behövs för detta skede av
planeringen. I denna MKB redovisas de behov av fördjupning av utförda utredningar som kan
behövas i nästa skede av planeringen.
3 § ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för
att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet
användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att
anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön”.
Efter omarbetningar av planförslaget har det alternativ valts som ger minst intrång i naturmiljön.
Åtgärder för naturmiljö och dagvattenhantering har utretts och regleras i detaljplanen. Därmed
bedöms planen tillgodose försiktighetsprincipens krav.
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5 § ”Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi
samt utnyttja möjligheterna att
1. minska mängden avfall,
2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter,
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.
I första hand ska förnybara energikällor användas.”
Detta regleras generellt inte i detaljplanen men har stor betydelse för vilken samlad
miljöpåverkan genomförandet av detaljplanen kommer att medföra. I planbeskrivningen framgår
det att den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningarna för
miljövänliga lösningar för uppvärmning optimeras. Detta har ännu inte fastställts i
planbestämmelser.
Val av plats
6 § För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas
en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång
och olägenhet för människors hälsa och miljön.
Val av plats har studerats i översiktsplanen och planprogrammet, se avsnitt Övergripande
planer. Bebyggelsens placering inom området har studerats och det alternativ som ger minst
intrång i naturmiljön har valts.

7. Fortsatt arbete
Byggskede
Under anläggningsskedet finns risk för grumling av dagvatten och utsläpp från främst
entreprenadmaskiner. Slam från eventuella schaktarbeten kan även påverka ledningsnät
nedströms byggområdet. Exempel på åtgärd som kan behöva vidtas är slam- och oljeavskiljning
av dag- och dränvatten från arbetsområden.
Buller bedöms uppstå vid eventuell spontning och andra typer av anläggningsarbeten.
Byggbuller kan tillfälligt komma att påverka närboende till byggområdet. Effekterna av buller
bedöms som små och övergående. Byggbuller bedöms enligt Naturvårdsverkets allmänna råd
(2004:15) om buller under byggtiden. Åtgärder ska planeras och genomföras i samråd med
tillsynsmyndigheten.
För att inte störa fågellivet ska avverkning och röjning av träd och buskar inte göras under
fåglarnas häckningstid (för de flesta arter mars – augusti).
Vid byggnation i skogsområden ska kortaste väg väljas och inga träd tas ner i onödan. Det är
viktigt att se till att skador på stam eller rotsystem undviks. Finns äldre tallar eller
naturvårdsintressanta lövträd eller buskmiljöer så ska man försöka undvara dessa.
Om fågelbon eller fladdermusbon påträffas vid rivning av byggnader eller dylikt ska arbetet
avbrytas och länsstyrelsen kontaktas för direktiv om vidare hantering.
Vid arbeten i sandmiljöerna ska extra varsamhet iakttas för att minimera påverkan på
kärlväxtfloran.
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Uppföljning
Enligt 6 kap. 11 § punkt 7 ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en redogörelse för de
åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som
genomförandet av planen eller programmet medför. Det finns också krav på att redovisa dessa
åtgärder antingen i beslutet att anta planen eller programmet, eller i en särskild handling i
anslutning till beslutet (6 kap. 16 §).
För detaljplan för Tofta Sallmunds 4:1 redovisas endast de betydande miljöaspekter som
behandlats i MKB, vilket också är det formella kravet på uppföljning.

Naturmiljö
Anpassningar och åtgärder vidtas för att tillgodose att skyddsvärda arter och de dynmiljöer som
utgör ovanliga Natura 2000-naturtyper inte utsätts för exploatering eller kraftigt utökat slitage
trots ökat besökstryck. Uppföljning av effekten av vidtagna anpassningar och åtgärder bör ske
t.ex. genom artinventering något eller ett par år efter exploatering. Uppföljning bör också ske
med exploatören och anlitad entreprenör efter byggskedet för att säkerställa att hänsyn till
områdets naturvärden har tagits i tillräcklig omfattning. En förutsättning för effektiv uppföljning är
förstås att entreprenören har underrättats om skyddsvärda naturmiljöer och arter i området,
enligt vad som framkommit i MKB-processen.

Landskapsbild
Det är av stor vikt att föreslagna skötselåtgärder för landskapet påbörjas. Skötsel ska anpassas
efter varje naturtyp som definierats. Skötselplanen för Gnisvärd och Tofta strand ligger dock
utanför denna detaljplaneprocess och skötselåtgärderna genomförs oberoende av detaljplanens
genomförande. Detta hindrar förstås inte att samarbete mellan olika aktörer i området kan
underlätta uppföljning av skötselåtgärdernas effekt för landskapsbilden.

Rekreation och friluftsliv
Placeringen av bungalows bör vara på sådant sätt att de inte ska inkräkta på stranden och få
den att upplevas privatiserande.
Öppenheten mot stranden bör behållas för att inte få en upplevd känsla av privatområde runt
strandrestaurangen och strandaktiviteter.
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Bilaga 1
Fridlysta och rödlistade arter
I denna bilaga presenteras en fördjupning kring de arter som bedömts vara relevanta att
hantera i denna miljö avseende eventuell påverkansrisk från planförslaget.
Kärlväxter
Kärlväxtfloran är väldigt artrik och värdefull i området, framförallt i sanddynsområdet mellan
tallskogen och stranden i norra delen av planområdet. Områdets kärlväxter inventerades
specifikt vid naturvärdesinventeringen som ger en bra och uppdaterad bild av floran på platsen.
Rödlistade och fridlysta kärlväxter funna vid inventeringen redovisas i Figur 14.
Flera fridlysta arter förekommer i området. De flesta tillhör den värdefulla orkidéfloran varav
merparten är knutna till de fuktiga dynsänkorna. Kärrknipprot och ängsnycklar påträffades där,
och man kan även förvänta sig brudsporre och johannesnycklar vissa år. Brudsporre
påträffades alldeles utanför inventeringsområdet i den nordligaste dynsänkan och
johannesnycklar finns enligt Artportalen rapporterad från området. Purpurknipprot förekommer
framförallt i de grå dynerna. Förutom orkidéer så förekommer även den fridlysta blåsippan i
tallskogen.
Bland de rödlistade arterna förekommer några extra sällsynta arter i dynområdena: ekorrsvingel
(EN) och sandtimotej (EN). De är konkurrenssvaga arter som växer i de sandiga
strandmiljöerna och känsliga mot igenväxning. Backtimjan (NT) förekommer också i
dynområdena, medan jordtistel påträffades i tallskogen (NT). De rödlistade arterna (NT) vit
sminkrot, östkustarv och backfingerört finns noterade från området nordväst om affären enligt
Gotlands Botaniska Förening. Dessa är också knutna till torr sandig mark och känsliga mot
igenväxning.
De arter som är starkt hotade (EN) är extra viktiga att belysa. I naturvärdesinventeringen
beskrivs att ekorrsvingel är mycket sällsynt på Gotland och Tofta strand utgör den enda lokalen
där arten varit känd under en längre tid. Det är oklart om arten har stabila förekomster på de
lokaler som tillkommit de senaste åren. Förekomsten vid Tofta strand är således mycket
skyddsvärd. Samtidigt är slitaget av allt att döma positivt för detta konkurrenssvaga gräs, så
länge slitaget inte tar så extrema uttryck som är fallet väster om anläggningens
huvudbyggnader där arten saknas. I inventeringsrapporten anges att det tidigare planförslagets
uppförande av bungalows i område C skulle riskera att gå ut över en del individer av
ekorrsvingel, men att i den omfattning som då föreslogs skulle det inte hota artens fortlevnad på
lokalen och att det dessutom inte är otänkbart att ekorrsvingel kan etablera sig i utrymmena
mellan stugorna efter att de konstruerats. Planen har dock anpassats ännu mer än i det tidigare
planförslaget och kommer inte längre ta något markanspråk där artfynden finns. Eftersom
spänger ska användas för att mildra slitaget från ett ökat besökstryck så bedöms arten inte
heller av den anledning riskera någon påtaglig påverkan på populationen.
Sandtimotej (EN) har en ekologi som liknar ekorrsvingelns men är mer kustbunden och de
största förekomsterna vid Tofta strand finns i dynerna närmast stranden. Samma slutsats
avseende eventuell påverkan på arten bedöms gälla som för ekorrsvingeln.
En osäkerhet finns avseende vit sminkrot, östkustarv och backfingerört, då arterna ej
påträffades vid naturvärdesinventeringen och det därför inte finns några fyndpunkter att jämföra
mot. Deras livsmiljöpreferenser är dock liknande som många av de andra kärlväxternas på
Tofta strand, varför det bedöms som troligt att deras utbredning följer ett likartat mönster. Även
dessa arter borde således vara förtjänta av de anpassningar och åtgärder som har vidtagits för
att minimera påverkan på kärlväxtfloran i området.
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Figur 14. Fynd av rödlistade och fridlysta kärlväxter i området (Nilsson & Calluna AB, 2018).

Mossor
Det finns inga rapporter om rödlistade eller fridlysta mossarter i Artportalen inom området. Vid
naturvärdesinventeringen påträffades ett antal mossor, dock inga som är fridlysta eller
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rödlistade. De mossor som finns konstaterade i området är framförallt knutna till de kalkrika och
torra grå dynerna och till de rikkärrsartade, fuktiga dynsänkorna.
Enligt länsstyrelsens yttrande ska de rödlistade mossorna heltuss (VU) och östersjöbryum (NT)
ha påträffats i området. Vid Callunas inventering kunde arterna inte återfinnas men de bedöms
kunna finnas kvar i området. Östersjöbryum är troligen knuten till dynsänkorna medan heltuss
ofta finns på kalkhaltig lerjord, såsom solvarma jordblottor och torrängar och kan troligen
återfinnas i de torra dynmiljöerna
Bedömningen är dock att dessa arter borde kunna fortleva på platsen med de åtgärder och
anpassningar som ska vidtas, eftersom de värdefullaste grå dynerna och dynsänkorna i norra
delen kommer lämnas orörda och därmed kommer arternas livsmiljöer finnas kvar.
Svampar
Ingen inventering av svamp var möjlig under naturvärdesinventeringen och lokala mykologer
informerade om att det till följd av årets torka (2018) var ett mycket dåligt svampår och en
inventering ansågs därför inte relevant. Tofta strand är välbesökt av mykologer och det finns
gott om fynd inrapporterade i Artportalen och det bedöms därför finnas ett tillräckligt underlag
vad gäller artförekomster, även om noggrannheten för exakta positioner är låg.
Vid utsökning i Artportalen för de senaste 25 åren (januari 2019) finns inga fridlysta svampar
rapporterade, men ett flertal rödlistade svamparter. Inom planområdet finns fynd av
stjälkröksvamp (NT) och dynspröding (NT). Just utanför planområdet finns också fynd av
dynchampinjon (DD), droppskivling (EN) och fager vaxskivling (NT).
Enligt det mönster man sett att svamparna följer kärlväxternas utbredning och därmed främst är
knutna till de värdefulla dynområdena i norra delen så är bedömningen att dessa arter borde
kunna fortleva på platsen med de åtgärder och anpassningar som vidtas, eftersom de värdefulla
dynområdena kommer lämnas orörda och arternas livsmiljöer därmed kommer finnas kvar.
Insekter
Det finns en artrik dagfjärilsfauna knuten till sanddynerna i den norra delen av området. Vid
Callunas inventering noterades tre rödlistade arter: mindre blåvinge (NT), svartfläckig blåvinge
(NT) och väpplingblåvinge (NT), se Figur 15Figur 16. Svartfläckig blåvinge är även fridlyst enligt
4 § och 5 § artskyddsförordningen. Arten är knuten till torra blomrika gräsmarker med förekomst
av värdväxten backtimjan, vilket gör de grå dynerna till lämpliga lokaler för arten.
Inventeringen omfattade endast dagfjärilar, men insektsfaunan bedöms generellt vara artrik i de
norra sanddynsområdena. I Artportalen finns ytterligare ett flertal rödlistade insekter
rapporterade från dynområdena, såsom sammetsfrölöpare (NT) och dysterfrölöpare (VU), även
om positionerna är grovt angivna. Thomsonkägelbi (VU) finns det också fynd av och solitärbin
bedöms kunna gynnas av de torra sandmiljöerna med stor blomrikedom. Det finns också en
artrik nattfjärilsfauna; enligt rapporter i Artportalen har blodrött ljusmott (VU), sidengult ängsmott
(NT), grå klaffmätare (NT) och grå fältmalörtssäckmal (NT) observerats.
Förekomsten av svartfläckig blåvinge är viktig att uppmärksamma eftersom arten både är
rödlistad och fridlyst och dessutom upptagen i EU:s art- och habitatdirektiv. Det innebär att
fjärilen åtnjuter ett starkt skydd. Även om den nationella bevarandestatusen för arten är dålig så
är den lokala populationen på Gotland fortfarande god. Enligt naturvärdesinventeringen bedöms
det finnas förutsättningar för svartfläckig blåvinge att finnas kvar vid Tofta strand så länge de
grå dynerna i norr kan bevaras med förekomst av backtimjan. Skadelindringshierarkin har följts
och man har i planförslaget säkrat att inget markanspråk tas i de grå dynerna och inte heller i de
övriga dynmiljöerna med högt eller högsta naturvärde. Goda förutsättningar bedöms finnas
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även för övrig insektsfauna på Tofta strand, då planen har anpassats för att undvika alltför hårt
slitage, främst genom de spänger som läggs ut.

Figur 15. Förekomst av rödlistade svampar i området. Artpunkterna är hämtade från Artportalen i januari
2019 och är från de senaste 25 åren (Nilsson & Calluna AB, 2018).
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Figur 16. Svartfläckig blåvinge (Nilsson & Calluna AB, 2018).

Figur 17. Fynd av rödlistade dagfjärilar i området (Nilsson & Calluna AB, 2018).
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Fåglar
Alla vilda fåglar i Sverige är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Enligt ArtDatabanken ska
arter upptagna i bilaga 1 och markerade med B, rödlistade fågelarter samt fåglar som minskat
med 50 % eller mer under perioden 1975 – 2005 prioriteras i skyddsarbetet.
Det finns ett antal rödlistade arter rapporterade från området enligt Artportalen. I
naturvärdesinventeringen har fåglar dock inte tagits med som naturvårdsarter, då det bedömts
att de fåglar som rapporterats från området inte är knutna till någon specifik häckmiljö där och
därför har ett begränsat intresse som signalarter. Undantaget är kungsfågel (VU) som med stor
sannolikhet häckar i tallskogen.
Vid utsökning i Artportalen har några rödlistade arter som är observerade i häckningstid och i
lämplig biotop rapporterats, varför man inte kan utesluta att de häckar i området. Tornseglare,
hussvala och stare, alla rödlistade som VU, är sådana som ofta häckar nära människan, under
tak i byggnader och liknande miljöer, och det bedöms som troligt att dessa kan häcka i området.
Några fler arter finns också rapporterade från området, men häckning har ej konstaterats. Ingen
fördjupad utredning har därför gjorts avseende om någon av dessa arter möjligen kan nyttja
området för häckning.
Eftersom karaktären på området inte kommer att förändras i någon större omfattning (förblir
campingområde) och de individer som finns där idag troligen är vana vid människor så lär de
kunna finnas kvar på platsen även i framtiden. De arter som vanligen häckar nära människan
(tornseglare, hussvala och stare) bedöms inte påverkas markant, så länge inte bon rivs eller
kraftig störning sker i häckningstider, vilket ska avhjälpas med föreskrivna åtgärder.
Kungsfågeln är mer skogligt knuten och det finns risk att någon enstaka individ kan få en något
försämrad habitatkvalité när delar av tallskogen bebyggs. Det finns skogsområden av minst lika
god kvalité i närområdet och med vidtagna åtgärder så är det inte troligt att någon av nämnda
fågelpopulationer kommer riskera att påverkas påtagligt.
Grod- och kräldjur
Alla grod- och kräldjur i Sverige är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Det finns inga fynd av
grod- och kräldjur inom planområdet och ingen riktad inventering har gjorts. Inom cirka 1 km
finns dock rapporter i Artportalen om både skogsödla och gotlandssnok (NT). Eftersom det inte
finns några indikationer på förekomst av någon av dessa arter i planområdet utreds de inte
vidare.
Fladdermöss
Alla fladdermöss i Sverige är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Det finns inga fynd av
fladdermöss inom planområdet och ingen riktad inventering har gjorts. Inom cirka 2 km finns
dock rapporter i Artportalen om fransfladdermus (VU), nordfladdermus, dvärgpipistrell,
vattenfladdermus och brunlångöra. Eftersom det inte finns några indikationer på förekomst av
någon av dessa arter i planområdet utreds de inte vidare. Skulle ny information tillkomma om
förekomst av dessa arter så bör det utredas.
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