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Postadress:301 86 Halmstad Telefon: 010-224 30 00 E-post: halland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/halland

Kungsbacka kommun
Att: Johanna Vinterhav
johanna.vinterhav@kungsbacka.se

Elektronisk delgivning

Ansökan om dispens från biotopskyddsbestämmelserna i 
miljöbalken, fastigheten Frillesås-Rya 3:77 i Kungsbacka 
kommun

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att avslå ansökan om biotopskyddsdispens för 
de två dammarna numrerade 10 och 11 i bilaga 2.

Länsstyrelsen beslutar att medge dispens från 
biotopskyddsbestämmelserna i miljöbalken för borttagning/flytt av 
stenmurar och ett odlingsröse samt igenläggning av småvatten i 
jordbruksmark på fastigheten Frillesås-Rya 3:77 i Kungsbacka 
kommun i enlighet med ansökan och bifogade kartor.

Dispensen gäller under förutsättning att förslaget till detaljplan vinner 
laga kraft.

Beslutet förenas med följande villkor.

1. De stenar som tas bort ska läggas upp i minst ett odlingsröse 
och i nya stenmurar i solbelysta öppna lägen eller användas för 
att förbättra/reparera befintliga stenmurar i området. 
Ersättningsröse-/murar ska i möjligaste mån uppföras i 
angränsning till jordbruksmark.

2. Nya diken/dammar med en totalyta motsvarande minst den 
borttagna vattenytan ska anläggas inom planområdet.

3. Rasering och restaurering av stenmurarna ska ske under 
perioden 1 maj till och med 30 september för att inte skada 
djur som kan ha övervintrat i muren. 

4. Jordmassor får ej läggas upp i rösena/stenmurarna.

Beslut

Datum
2022-05-11

Diarienummer 
9483-2021
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5. Kompensationsåtgärder ska redovisas skriftligt med 
lokalisering och mängd till Länsstyrelsen innan åtgärderna 
utförs.

Entreprenörer ska informeras om villkoren i beslutet.

Beslutet upphör att gälla om inte åtgärderna genomförs inom fem år 
från den dag beslutet vann laga kraft.

Särskild upplysning
Länsstyrelsen bedömer att när detaljplanen vunnit laga kraft och innan 
stenmur nr 3 (se bilaga 2) tas bort ska boplatsen L1996:7574 
underkastas en arkeologisk undersökning enligt 2 kap. 
kulturmiljölagen (1988:950). Ansökan om tillstånd till ingreppet ska 
göras hos Länsstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kungsbacka kommun (sökanden) har inkommit till Länsstyrelsen med 
en ansökan om dispens från biotopskyddsbestämmelserna på 
fastigheten Frillesås-Rya 3:77 i Kungsbacka kommun.

Biotopskydden utgörs av 4 stenmurar, 4 öppna diken, 2 småvatten 
samt 1 odlingsröse. Ansökan avser borttagande av biotoperna för att 
möjliggöra genomförandet av en ny detaljplan för utbyggnad av ett 
verksamhetsområde för transportintensiv och i viss mån störande 
verksamheter. Planförslagets syfte är att skapa arbetstillfällen vid den 
strategiska lokaliseringen i anslutning till väg E6.

Aktuellt planområde utgörs främst av en blandning av aktivt odlad och 
igenväxande åker- och betesmark samt fuktig, kraftigt igenvuxen före 
detta odlingsmark som ligger i ett centralt beläget höjdområde med 
blandskog. I samband med detaljplanearbetet har en 
lokaliseringsstudie tagits fram där kommunen har undersökt lämplig 
mark i anslutning till väg E6 för transportintensiva verksamheter. 
Aktuellt område har jämförts med fyra andra alternativa lokaliseringar 
med större sammanhängande område och vald lokalisering har de 
bästa förutsättningarna ur ekonomiskt perspektiv och där minst 
strandskyddad yta och fornlämningar kommer att beröras. Åtgärderna 
behöver göras för att möjliggöra ett rationellt nyttjande av 
verksamhetsmarken. 

Som särskilda skäl uppges exploatering av stort allmänintresse.

Som kompensationsåtgärd framförs att all sten från stenmurarna 
kommer att användas för att bygga upp en eller flera stenmurar inom 
eller i direkt anslutning till detaljplaneområdet. Stenröset kommer att 
flyttas till annan plats inom planområdet. Alla småvatten kommer att 
fyllas igen och vattnet kommer att ledas om. Flera nya diken och 
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dammar inom planområdet kommer att skapas och vara del av 
planområdets dagvattensystem. Delar av området planläggs som 
naturmark där svackdiken för omhändertagande av dagvatten kommer 
anläggas. Exakta platser för kompensationsåtgärderna kommer att 
avgöras först vid projekteringen. Kommunen kommer att vara 
ansvarig för skötseln av objekten. 

Sökanden har låtit utföra en naturvärdesinventering av det aktuella 
området. Några naturvärdesobjekt har bedömts till klass 4 (vissa 
naturvärden) och ett till klass 3 (påtagligt naturvärde), se bilaga 3.

Groddjursinventering har gjorts i de två dammarna (nr 10 och 11 i 
bilaga 2) vid tre olika tillfällen för att täcka in den tid när olika 
grodarter leker. Två olika arter av groddjur noterades: vanlig groda 
och mindre vattensalamander. 

Åtgärderna planeras att utföras under perioden 2023-01-01 och 2024-
12-31.

Ärendet har kompletterats 2022-02-02, 2022-02-14, 2022-02-26 med 
förtydligande om foton och fotoriktningar. Efter begäran inkom 
ytterligare komplettering 22-04-06 i vilket fler småvatten (delar av 
dike nr 6, nr 7 samt de två dammarna 10 och 11 i bilaga 2) har 
beskrivits närmare och bekräftats omfattas av dispensansökan.

Biotopskyddsobjekten

Stenmurarna
Utgörs av 4 stenmurar (nr 1–4 i bilaga 2) mellan 100–400 meter. Alla 
stenmurar uppges vara ca 1 meter breda och ca 1 meter höga. Flera av 
stenmurarna är delvis raserade.

Småvattnen
Utgörs av 4 diken (nr 6–9 i bilaga 2) som sträcker sig mellan 100–450 
meter, samt 2 småvatten (nr 10–11). Dikena är ca 1 meter breda och 
0,3 meter djupa och är vattenförande året om. Inga dikningsföretag 
uppges beröras av åtgärderna. 

Den västra dammen (nr 10) är till stor del igenvuxen av omgivande 
videbuskar, lövträd och vass. Dammens yta är ca 72 m2 och 
uppskattas vara 0,2–0,7 meter djup. Vid en riktad 
groddjursinventering noterades mindre vattensalamander samt 
obestämd art av brungroda (troligen vanlig groda). 

Den sydöstra dammen (nr 11) skuggas av stora videbuskage och 
bladvass. En del av vegetationen hålls nere genom återkommande 
röjningar i korsande kraftledningsgata. Dammen har inventerats på 
groddjur, dock utan fynd. Dammens yta är ca 150 m2 och ca 0,1–0,5 
meter djup.
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Planområdet ligger i ett större landskapsrum i en dalgång som 
domineras av öppen åker- och betesmark. Förekomsten av diken i det 
närliggande landskapet bedöms vara god. 

Odlingsröset
Utgörs av 1 odlingsröse i jordbruksmark som behöver flyttas för att 
möjliggöra en säker väganslutning till Almedalsvägen (nr 5 i bilaga 
2). Röset uppges mäta 2 x 2 x 1 meter och är omgivet av yngre träd 
och buskar som gränsar till öppen jordbruksmark i väster och i söder. 
Förekomsten av andra odlingsrösen i det närliggande landskapet 
bedöms som god. 

Motivering till beslutet

Aktuellt område
Kommunen har låtit utföra en lokaliseringsprövning och gjort 
bedömningen att Frillesåsmotet är den mest lämpade platsen för det 
planerade verksamhetsområdet. Området ligger öster om tätorten 
Frillesås och strax väster om E6:an och Frillesåsmotet. Marken utgörs 
huvudsakligen av jordbruksmark som delvis är igenväxt med sly. I 
anslutning till området finns industri, skogsområde och enstaka 
gårdar. Inom aktuellt område har flera platser naturvärdesklassats, se 
karta bilaga 3.

Området omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 
miljöbalken. Länsstyrelsen bedömer att åtgärderna inte är av sådan 
lokalisering, omfattning eller karaktär att de kan orsaka påtaglig skada 
på riksintresset. 

Kulturmiljö
Stenmur 3 är belägen direkt invid en boplats, L1996:7574. Boplatsen 
har förundersökts under hösten 2020 inför detaljplaneläggning 
(Länsstyrelsens dnr 1074-20). Inom boplatsen påträffades 15 stolphål, 
8 gropar, en härd och förhistorisk keramik. Dessa boplatslämningar är 
från yngre bronsålder och förromersk järnålder och det finns potential 
att här påträffa hus från yngsta bronsålder och äldsta järnålder. 
Länsstyrelsen bedömer därför att när detaljplanen vunnit laga kraft 
och innan stenmur 3 tas bort ska boplatsen L1996:7574 underkastas en 
arkeologisk undersökning enligt 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950). 

En ansökan om tillstånd till ingrepp i L1996:7574 ska göras till 
Länsstyrelsen. 

Särskilda skäl
Dammarna 
Sökanden har låtit utföra en naturvärdesinventering av det aktuella 
området, liksom en riktad groddjursinventering uppdelad på tre 
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tillfällen under april-maj 2021. De två dammarna är markerade 10 och 
11 i bilaga 2. Damm 11 ligger inom naturvärdesklass 4 Visst 
naturvärde (markerad 5 i bilaga 3). 

I detaljplaneutredningens miljökonsekvensbeskrivning (MKB) uppges 
att två olika arter groddjur påvisas i damm 10: mindre 
vattensalamander och vanlig groda. Vid ett av inventeringstillfällena 
hördes även ett möjligt spelläte av åkergroda under en kort stund i 
anslutning till damm 11. Ytterligare inventering med avseende på 
åkergroda har dock inte utförts. Vidare uppges att en trolig orsak till 
att inga andra groddjur påträffades är att dammen skuggas påtagligt av 
omgivande videbuskage och att dess potential som groddjurslokal 
skulle kunna öka ifall den skuggande vegetationen röjs. Båda 
dammarna uppges med fördel kunna bevaras som naturmark 
alternativt ersättas med nya dammar. 

Enligt plankartan ligger damm 10 inom del av område som planeras 
som natur (se bilaga 4) och Länsstyrelsens bedömning är att 
biotopskyddsobjektet inte behöver tas bort för att kunna skapa det nya 
naturområdet. Tvärtom bedöms befintlig fauna kunna gynnas av att 
låta dammen vara kvar.

Mot bakgrund av den naturvärdesinventering som utförts är det 
Länsstyrelsens uppfattning (liksom i granskningsyttrande 2021-09-15, 
dnr 6248-2021) att områden som är utpekade i inventeringen rimligen 
bör undantas från exploatering. Damm 11 ligger 
exploateringsområdets gräns och i hörnet av det naturvärdesklassade 
området markerat nr 5 i bilaga 3. Vid en avvägning av skyddet för 
biotopen och exploateringsbehovet, menar Länsstyrelsen att dammen 
genom sin lokalisering har ett högre värde.

Sammanfattningsvis bedömer Länsstyrelsen att de två dammarna nr 
10 och 11 inte får tas bort då särskilt skäl inte bedöms föreligga. 
Ansökan i den del som avser dessa biotopskyddsobjekt ska därför 
avslås. 

Övriga biotopskyddsobjekt
Beträffande de övriga småvattnen, stenmurarna och odlingsröset 
bedömer Länsstyrelsen att dessa kan ersättas med nya diken och murar 
alternativt förbättra befintliga murar/rösen i närområdet. Länsstyrelsen 
bedömer att särskilda skäl att medge dispens för dessa 
biotopskyddsobjekt föreligger då exploateringen av området är av 
stort samhällsintresse. Vidare bedömer Länsstyrelsen att de planerade 
åtgärderna inte motverkar syftet med förbudet. 

Villkor och kompensationsåtgärder
För att begränsa skadorna på naturmiljön och kompensera för de 
borttagna biotoperna, ska beslutet förenas med villkor om 
kompensationsåtgärder. 
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De borttagna stenarna bör läggas upp i minst ett odlingsröse och i nya 
stenmurar i solbelysta lägen alternativt användas till att 
förbättra/reparera befintliga närliggande stenmurar. Ersättningsröse-
/murar bör i möjligaste mån uppföras i angränsning till jordbruksmark.

Nya diken/dammar med en totalyta som motsvarar minst den 
borttagna vattenytan bör skapas i planområdet. 

Flytt av stenmurarna och odlingsröset bör genomföras under perioden 
1 maj till och med 30 september för att inte skada djur som kan ha 
övervintrat i murarna/bland stenarna. Om en mur har sådana strukturer 
att den kan antas hysa djur för boende, skydd, vila eller övervintring, 
kommer dessa att påverkas oavsett tidpunkt på året. Djur har dock i 
regel förmågan att flytta sig och kan komma tillbaka när åtgärden är 
genomförd. Däremot är det olämpligt att genomföra denna typ av 
åtgärd när djuren fortplantar sig eller under vintertid om muren nyttjas 
för övervintring.

Jordmassor bör inte läggas upp i stensamlingen dit stenarna flyttas, då 
detta kan påverka deras struktur samt försämra biotopens 
förutsättningar som livsmiljö.

Vid tidpunkten då detta beslut har fattats har sökanden inte kunnat 
uppge var eller i vilka mängder som kompensationsåtgärderna för de 
borttagna småvattnen, stenmurarna och odlingsröset ska utföras. 
Länsstyrelsen menar därför att lokaliseringen av nya biotoper samt 
mängden sten som kompensationsåtgärderna omfattar, bör redovisas 
skriftligt till Länsstyrelsen innan åtgärderna utförs.

Efter några år kan naturförhållandena, och därmed förutsättningarna 
för dispens, ha ändrats. Dispensen upphör därför att gälla om 
åtgärderna inte avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga 
kraft.

Bestämmelser som beslutet grundas på

5 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
(MB) m.m.
Odlingsröse, småvatten och stenmur i jordbruksmark utgör 
biotopskyddsområden enligt 7 kap. 11 § MB, punkterna 3,5 och 6 i 
bilaga 1 till förordningen.

7 kap. 11 § MB
Syftet med biotopskyddet är att mindre mark- och vattenområden som 
utgör livsmiljö för hotade djur- och växtarter eller som annars särskilt 
skyddsvärda ska bevaras. Enligt 7 kap. 11 § MB får inte verksamheter 
eller åtgärder vidtas som kan skada naturmiljön i ett 
biotopskyddsområde. Om det finns särskilda skäl, får dispens från 
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förbudet ges i det enskilda fallet. Bedömningen av om det föreligger 
särskilda skäl sker efter avvägning mellan skadans betydelse och 
tyngd i skälet att göra intrång i biotopen. 

Dispens får, enligt 7 kap. 26 § MB, endast meddelas om det är 
förenligt med förbudets syfte. Enligt 7 kap. 25 § MB ska vid prövning 
enligt biotopskyddsbestämmelserna hänsyn även tas till enskilda 
intressen. En inskränkning i en enskilds rätt att använda mark eller 
vatten får inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet 
ska tillgodoses.

16 kap. 2 och 9 §§ MB
Tillstånd, godkännande eller dispens enligt MB eller enligt 
föreskrifterna som har meddelats med stöd av MB, får ges för 
begränsad tid och får förenas med villkor. Tillstånd eller dispens och 
upphävande av tillstånd eller dispens får förenas med skyldighet att 
utföra särskilda åtgärder för att bevara område samt kompensera det 
intrång i allmänna intressen som verksamheten medför.

Kulturmiljölagen 
Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. 1 § kulturmiljölagen 
(1988:950). Det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut 
eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning. Eventuell 
byggnation eller andra former av ingrepp i fornlämning kräver 
tillstånd från Länsstyrelsen enligt 2 kap. 12 § kulturmiljölagen. En 
arkeologisk undersökning bekostas av företagaren enligt 2 kap. 14 § 
kulturmiljölagen. 

Information
Länsstyrelsen erinrar om att Naturvårdsverket och Havs- och 
vattenmyndigheten har rätt att överklaga beslutet. Detta enligt 40 § i 
förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
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Länsstyrelsen erinrar om att meddelad dispens inte befriar 
innehavaren från skyldigheten att iaktta vad som i annan författning 
föreskrivs i fråga om den verksamhet som avses med dispensen. 
Länsstyrelsen påminner om att förändrade förutsättningar gällande 
kulturmiljö- och/eller miljöstöd ska meddelas till Länsstyrelsens 
landsbygdsenhet. Länsstyrelsen erinrar vidare om att berörda 
markägare ska informeras och godkänna/ge tillstånd till åtgärderna 
samt att entreprenörer ska informeras om detta beslut. 

Artskyddsförordningen (2007:845) omfattar bestämmelser till skydd 
för fridlysta arter, både växter och djur. Arbetsföretag i naturmiljöer 
kan komma att skada fridlysta arter. Dispens från 
artskyddsbestämmelserna söks hos Länsstyrelsen.

Igenläggning av dike och anläggande av en våtmark kan vara 
tillstånds- eller anmälningspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. 
MB. Dock krävs det inte tillstånd eller anmälan om det är uppenbart 
att allmänna eller enskilda intressen inte kan skadas genom 
vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena (11 kap. 12 § 
MB).

Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska 
enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen (1988:950) arbetet avbrytas och 
förhållandet omedelbart anmälas till Länsstyrelsen.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av miljövårdsdirektör Per Leander med 
miljöhandläggare Anna Ohlsson som föredragande. I handläggning av 
ärendet har även antikvarie Beatrice Edman medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Kungsbacka kommun, info@kungsbacka.se

mailto:info@kungsbacka.se
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Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se

Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se

Bilagor
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen
2. Karta över biotopskyddsobjekten
3. Karta över de naturvärdesklassade delarna av området.
4. Kommunens illustrations- och plankarta.

mailto:registrator@naturvardsverket.se
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Ni kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen
Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga 
beslutet hos mark- och miljödomstolen.

Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller 
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Hallands län antingen via e-post; 
halland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Hallands län, 301 86 
Halmstad.

Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era 
synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det mark- och 
miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom 
tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ert överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur ni vill att beslutet ska ändras.
 Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior 
på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större 
än 15 MB via e-post.

Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress 
och telefonnummer.

Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
halland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 30 00. Ange 
diarienummer 9483-2021. 

Bilaga 1

Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen



Bilaga 2
Karta över biotopskyddsobjekten

Postadress:301 86 Halmstad Telefon: 010-224 30 00 E-post: halland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/halland

1

2

3

4
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Lämning L1996:7574

Avslag dammar

Biotopskyddsobjekten är ej skalenligt inritade.



Bilaga 3
Karta över naturvärdesklassade delar av 
området

Postadress:301 86 Halmstad Telefon: 010-224 30 00 E-post: halland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/halland

Sökandens kartbild över området med naturvärdesklassade delar.



Bilaga 4
Kommunens illustrations- och plankarta

Postadress:301 86 Halmstad Telefon: 010-224 30 00 E-post: halland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/halland

 
Kungsbacka kommuns illustrations- och plankarta som visar ytor för allmän platsmark natur.
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