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Sammanfattning 

Kungsbacka kommun planerar för bostäder och centrumfunktioner inom fastigheten Alafors 2:16 i 

Anneberg. Planområdet avgränsas i väster av Norra Annebergsvägen och pendeltågstationen, i öster 

av Kungsbackaån, i söder av Älvsåkersvägen samt av igenväxande åkermark och Kungsbackaån i norr. 

Som underlag till pågående detaljplanearbete har en naturvärdesinventering av Kungsbackaån med 

anslutande strandmiljö i väster har utförts av Norconsult, med Medins Havs och Vattenkonsulter AB och 

Melica AB som underkonsulter vad gäller vattenmiljö respektive fågelliv. 

Aktuell sträckning av Kungsbackaån bedöms enligt de genomförda inventeringarna hysa höga till 

mycket höga naturvärden och hysa lämpliga lek/uppväxtområden/livsmiljöer för laxfisk, havsnejonöga 

och flodpärlmussla. Vidare hyser naturmiljöerna närmast ån, med omgivande trädridåer, strandbrinkar, 

skredärr och svämsediment, höga naturvärden. Strandbrinkarna med sina lummiga trädridåer är av 

betydelse för många arter, allt från diverse kryptogamer, pollinerande vildbin och skalbaggar till 

fågelarter som backsvalor och kungsfiskare. För att bibehålla områdets höga naturvärde bör ingen 

exploatering ske vare sig i själva ån, dess strandbrinkar eller övriga delar av omgivande åravin. 

Åravinen bedöms utgöras av både trädridåerna närmast ån men även de igenväxande, gräsbevuxna 

områden som sluttar ned mot ån. I detta område bör naturmiljön lämnas orörd med undantag för 

naturvårdsmässig skötsel samt att marken närmast ån fortsatt tillåts skreda.  

Åsträckningen med dess lövbårder bör lämnas till fri utveckling. Det är viktigt att bibehålla inslaget av 

död ved, både i vattendraget och längs strandbrinkarna. Att göra området närmast ån mer framkomligt 

genom att ta bort död ved och högvuxna gräs och örter skulle innebära påtaglig försämring ur 

naturvärdessynpunkt. Träd- och buskridåer längs ån bör bevaras för att området inte ska förlora sitt 

värde som en viktig biotop och reproduktionsmiljö för flera naturvårdsarter.  
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 Inledning 

 Uppdraget 

Norconsult AB har på uppdrag av Kungsbacka kommun tagit fram en naturvärdesinventering av 

Kungsbackaån med anslutande strandmiljöer i väster inom fastigheten Alafors 2:16 i Anneberg som 

ett underlag till det detaljplanearbete som pågår för området. Norconsult AB har anlitat Medins Havs 

och Vattenkonsulter AB och Melica AB som underkonsulter vad gäller avsnitten om vattenmiljö 

respektive fågelliv i naturvärdesinventeringen.  

Anneberg ligger mellan Kungsbacka stad i söder och Lindome i norr, se Figur 1.  

 
Figur 1. Översiktskarta med aktuellt planområde i Anneberg markerat med rött. Kartbild modifierad 
Länsstyrelsen 2019. 

Själva planområdet avgränsas i väster av Norra Annebergsvägen och pendeltågstationen, i öster av 

Kungsbackaån, i söder av Älvsåkersvägen samt av igenväxande åkermark och Kungsbackaån i norr, 

se skiss till planförslag i figur 2. Centralt genom området löper Storåvägen i väst- östlig riktning och leder 

via en bro över Kungsbackaån till befintligt bostadsområde öster om ån. Inom aktuellt område planeras 

bostäder, förskola, skola och centrumfunktioner för att skapa ett tydligare centrum i Annebergs 

samhälle.  

Norconsult AB har tidigare tagit fram en miljöutredning för aktuellt område (Norconsult AB 2014) vilken 

i sin tur utgjorde en komplettering av tidigare miljökonsekvensbeskrivning för samma område som 

upprättades 2004. 
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Som en bilaga till miljöutredningen togs även en särskild beskrivning och bedömning av aktuell 

sträcka av Kungsbackaån fram som ett beslutsunderlag till kommunens bedömning av ett eventuellt 

upphävande av strandskyddet (Norconsult AB 2014).  

 

Figur 2. Skissförslag till utbyggnad inom aktuellt planområde (Kungsbacka kommun 2019) 
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 Inventeringsområdet 

Inventeringsområdet omfattar en cirka 800-900 meter lång sträcka av Kungsbackaån (cirka 650 meter 

fågelvägen) samt en zon på cirka 20-50 meter längs med åns västra sida, se Figur 3.  

 

Figur 3. Studerat område inom ramen för planarbetet med gul streckad linje och inventeringsområdet markerat med 
grön yta. 
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 Arbetets bedrivande och metodik 

I utförd naturvärdesinventering har Norconsult AB gjort inventeringen av strandzonen längs med åns 

västra sida medan Medins Havs och Vattenkonsulter AB gjort inventeringen av vattenmiljön och 

Melica AB har utfört fågelinventeringen. I uppdraget ingick även en utredning av nuvarande 

miljökvalitetsnormer för ytvatten (MKN) i aktuell del av Kungsbackaån där eventuella 

effekter/konsekvenser av planerad utbyggnad diskuterats, vilket också utförts av Medins Havs och 

Vattenkonsulter AB. Vidare gör Norconsult AB en översiktlig bedömning av vilka konsekvenser 

planerad utbyggnad får för Kungsbackaån med anslutande naturmiljöer. 

Inventeringen och bedömningen av naturvärden skett i enlighet med den svenska standardmetoden 

för naturvärdesinventering (SS199000) med detaljeringsgraden ”Detalj”, samt med tilläggen 

”Naturvärdesklass 4”, ”Värdeelement”, ”Fördjupad artinventering” och ”Generellt biotopskydd”. 

Förutom inventering i fält har en genomgång gjorts av tidigare dokumenterade naturvärden i området. 

Den fördjupade artinventeringen genomfördes med avseende på fågelarterna forsärla, kungsfiskare 

och strömstare samt för lax, havsöring, havsnejonöga, flodnejonöga och flodpärlmussla.  

Svensk standard för naturvärdesinventering klassificerar naturområden enligt tre värdeklasser 

(naturvärdesklass 4 är ett tillägg till grundutförandet, se ovan). För närmare förklaring av vad de olika 

naturvärdesklasserna innebär, se bilaga 1. Detaljeringsgraden ”Detalj” enligt standarden innebär att 

naturvärdesobjekt på 10 m2 eller mer eller ett linjeformat objekt med en längd av 10 meter eller mer 

och en bredd av 0,5 meter eller mer ska avgränsas. Utöver dessa fyra värdeklasser ska även så 

kallade landskapsobjekt avgränsas i den mån sådana finns, det vill säga större områden som i sin 

helhet har betydelse för biologisk mångfald på landskapsnivå. Landskapsobjekt beskrivs under kapitel 

3.7.  

I arbetet ingick även att notera de eventuella objekt som omfattas av generellt biotopskydd inom 

inventeringsområdet. Enligt 7 kap. 11§ miljöbalken gäller generellt biotopskydd för vissa småbiotoper 

såsom diken, stenmurar, odlingsrösen, åkerholmar etc. i öppet jordbrukslandskap. Dessa småbiotoper 

hyser ofta miljöer som är gynnsamma för insekter, fåglar, kräl- och groddjur och kan därmed hysa ett 

högre naturvärde än omgivande jordbruksmark. Inom inventeringsområdet påträffades inga 

biotopskyddade småbiotoper.   

För ytterligare beskrivning av metodik för vattenmiljöer se avsnitt 1.3.3 nedan.  

 Landmiljö 

Fältbesök gjordes den 21 maj 2019 av biologerna Sara Rydbeck, Lisa Werthén och Calle Bergil. 

Inventeringen gick till på sådant sätt att strandområdet på åns västra sida strövades igenom i lugn takt 

medan värdefulla strukturer, naturtyper, eventuella värdefulla träd och andra växtarter noterades i 

fältprotokoll. Strandmiljön längs med åns östra sida har inte inventerats men besökte och behandlas 

översiktligt i rapporten. 

 Fåglar 

Fågelinventering med särskilt fokus på vattenanknutna fåglar utfördes av Calle Bergil, Melica AB. 

Fältbesök gjordes vid två tillfällen den 21 maj och den 12 juni 2019. Själva inventeringen genomfördes 

som en anpassad form av linjetaxering. Vid första besöket vandrades åns västra sida fram och åter 

medan vid det andra besöket utfördes inventeringen via kanot då aktuell åsträcka paddlades långsamt 

nedströms från norr till söder. Särskilt fokus lades på inventering av forsärla, kungsfiskare och 

strömstare och livsmiljöer för dessa (fördjupad artinventering). 
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 Vattenmiljö 

Naturvärdesinventeringen av vattenmiljöer utfördes av limnologen Hanna Thevenot, Medins Havs och 

Vattenkonsulter den 29 maj 2019. Inventeringen inkluderade habitat i vatten och i strandzonen. 

Inventeringsområdet begränsades i sidled till den del av Kungsbackaån som direkt berörs av 

planerade åtgärder. Inventeringen genomfördes på fältnivå med detaljeringsgrad ”detalj”, vilket 

innebär att minsta obligatoriska karteringsenhet utgör ett 10 meter långt och 0,5 meter brett 

vattendrag. På samma sätt som för landmiljön användes fyra tillägg: naturvärdesklass 4, värde-

element, generellt biotopskydd och fördjupad artinventering. Förklaring av Tillägget värdeelement 

innebar att värdefulla områden i objekten noterades och koordinatsattes. Ett värdeelement i 

vattendrag kan till exempel vara ett mindre område med strömmande vatten och hårt bottensubstrat 

om objektet i övrigt är lugnflytande med mjukt bottensubstrat. Tillägget fördjupad artinventering 

innebär att riktade undersökningar efter, för området, intressanta naturvårdsarter utfördes, i detta fall 

flodpärlmussla, havsnejonöga och laxfisk. 

De akvatiska objektens karaktär medför att metodiken för att 

beskriva artförekomst är annorlunda jämfört med terrestra 

objekt. För att få tillräckligt med underlag för naturvärdes-

bedömningen av biologisk mångfald har studier av 

förekommande arter/grupper av bottenfauna, musslor, fisk 

och vattenväxter gjorts utifrån befintliga förutsättningar. 

En viktig faktor för artvärdet är s.k. naturvårdsarter, se 

faktaruta. Alla naturvårdsarter som anges i denna rapport 

kategoriseras enligt förkortningarna i faktarutan. Egna 

naturvårdsarter har angetts i några fall utifrån Medins 

erfarenhet från natur-inventeringar i hela Sverige de senaste 

25 åren. Bottenfaunaarter betecknade med ”R” förekommer 

huvudsakligen i rinnande vatten och finns registrerade på < 

5 % av undersökta lokaler i Medins databas (ca 1200 

lokaler) i Götaland och Svealand, och inte är upptagen som 

rödlistad. Utöver detta finns notering av flera s.k. typiska 

bottenfauna-arter för natura 2000 naturtypen ”Mindre 

vattendrag”. Arterna som listas som typiska arter är mindre 

allmänna arter som är relativt lätta att artbestämma samt 

snabbt reagerar på förändringar i livsmiljön. Dessa arter är 

således en indikator på arternas livsmiljö och dess kvalitet 

(Abenius et. al. 2005).  

Objekten i vattenmiljö har namngetts som V1 och uppåt och 

värdeelement i vattenmiljö har angetts som V101 och uppåt. 

Medins har även tagit fram en utredning av 

miljökvalitetsnormer i ytvatten (MKN) för aktuell 

vattenförekomst där konsekvens-bedömningar som berör 

MKN till följd av planerad utbyggnad tas upp och diskuteras. 

Den ligger som en bilaga till denna rapport, se Bilaga 2. 

Fördjupade artinventeringar 

Inventeringarna av fisk och flodpärlmussla utfördes av limnologerna Hanna Thevenot och Ragnar 

Bergh, Medins Havs och Vattenkonsulter den 11 juni 2019. Vadning med vattenkikare på de områden 

där vattendraget inte var alltför djupt samt bedömdes ha lämpliga habitat för lek och/eller 

uppväxtområden för havsnejonögon och laxfisk (Figur 4). Lämpliga habitat för flodpärlmussla 

undersöktes också. En stabil lax eller öringpopulation är en förutsättning för att det skall finnas ett 

reproducerande bestånd av flodpärlmussla. Laxfiskar fungerar som värddjur för flodpärlmusslans 
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glochidielarver (ArtDatabanken 2019a). Totalt undersöktes fyra olika lokaler i Kungsbackaån i de tre 

olika naturvärdesobjekten, se Tabell 1. Två olika typer av lokaler elfiskades, ett område med hårt 

bottensubstrat i strömmande vatten samt ett område med mjukt bottensubstrat i lugnflytande vatten. 

Eftersom dessa två miljöer förekommer på flera ställen inom undersökningsområdet kan resultatet av 

artförekomsten även appliceras på övriga områden inom undersökningsområdet (eftersom inga 

vandringshinder noterats inom undersökningsområdet). Elfiskena utfördes med bensindriven 

elfiskeutrustning av modellen Lugab. som kvalitativa fisken där en mindre sträcka av vattendraget 

inventerades. Resultatet noterades på fältprotokoll och data skickades till elfiskeregistret (SERS). 

 

Tabell 1. Lokaler för fördjupade artinventeringar i vattenmiljö. 

NVI-
objekt 

(nr) 

Biotop Typ av art-
inventering 

N 
 (SWEREF 99 12 00) 

E  
(SWEREF 99 12 00) 

V1 Strömmande vatten 
med sten och mindre 
block 

havsnejonögon 
flodpärlmusslor 

6379876 156399 

V1 Lugnflytande vatten 
med sand 

havsnejonögon 
övrig fisk 

6380012 156372 

V2 Strömmande vatten 
med sten och mindre 
block 

havsnejonögon 
övrig fisk 
flodpärlmusslor 

6380064 156386 

V3 Strömmande vatten 
med dominans av sten 
och inslag av grus och 
mindre block 

havsnejonögon 
flodpärlmusslor 

6380414 156014 

 

 

Figur 4. Fördjupad artinventering av flodpärlmussla och havsnejonöga i naturvärdesobjekt V3. 
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 Naturförhållanden  

 Kort beskrivning av landmiljön i inventeringsområdet  

Aktuell sträcka av Kungsbackaån meandrar sig genom landskapet, både i söder och längs i norr är 

åfåran kraftigt meandrande med stora meanderbågar medan den i de centrala delarna på ömse sidor 

av Storåvägen med tillhörande bro är relativt rak. Ån omges på ömse sidor av strandbrinkar som 

varierar i bredd mellan cirka 10–50 meter som generellt sluttar svagt ned mot ån, men längs några 

kortare partier sluttar strandbrinkarna relativt brant närmast ån. Marken har i delar succesivt eroderat 

och rasat ned i ån vilket bildat omväxlande rasbranter och svämplan. Ån med omgivande strand-

brinkar gränsar i väster till igenväxande åker- och betesmark och i öster av två bostadsområden som 

är åtskilda av ett lövskogsdominerat skogsparti.  

               
Figur 5. Bred strandzon av sluttande igenväxande betesmark som utgör en del av åravinen där åkermark 

igenvuxen med lövsly syns i bakgrunden.  

Längs stora delar av åsträckan växer närmast ån träd- och buskridåer av klen till grov klibbal som 

bitvis har inslag av klen till grov ask, alm, knäckepil och lönn samt en del hagtorn, olvon och hägg. 

Längs vissa delsträckor är strandbrinkarna istället relativt öppna med enstaka träd och buskar. Söder 

om Storåvägen är området som kan ses som en del av strandbrinkarna bredare där åravinen även 

omfattar den sluttande igenväxande betes- och åkermark med en kvävegynnad gräsvegetation samt 

enstaka buskar och träd. Det högvuxna fältskiktet domineras av arter som älggräs, kirskål, vinbär, 

åkertistel, hallon, brännässla samt olika gräs och halvgräs i form av bl a ängskavle, rödven, 

hundäxing, lundgröe, skogssäv och bladvass. Andra örter som förekommer rikligt är bl a rödblära, 

flädervänderot, skogstry, ängsbräsma, videört, jordreva, strätta, träjon, åkervinda, strandlysing, 

ängsruta, humleblomster, vallört samt jättebalsamin och blekbalsamin, se. Norr om Storåvägen är 

strandbrinkarna flackare och relativt smala upp till meanderbågen i norr och omfattar då i främst träd- 

och buskridåer närmast ån medan anslutande igenväxande åker- och betesmark inte bedöms utgöra 

delar av åravinen, se Figur 6. Vid meanderbågen längst i norr blir dock något bredare i väster och får 
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ett större inslag av arter kopplade till lundartad lövskog. Norr om denna meanderbåge gränsar ån 

istället till villafastigheter och dess gräsmattor når fram till vattenbrynet. Där noterades bl a hästkastanj 

och vresros.  

 

Figur 6. Strandbrink som kantas av enstaka träd och buskar strax norr om Storåvägen.  

Längst i söder, närmast Älvsåkersvägen, ligger ett bostadshus med omgivande trädgård i direkt 

anslutning till ån med en ridå av främst klen klibbal närmast ån men har förekommer även enstaka 

äldre klibbal och en del död ved där bl.a. signalarten glansfläck påträffades. Vid den andra 

meanderbågens västra har det bildats en ravinsluttning på igenväxande gammal betesmark, se Figur 

5. Här finns även en förfallen liten lada och här finns en del skredärr både direkt i strandkanten men 

även i form av en liten ”korvsjö” med stående vatten längre upp i strandbrinken som utgör en möjlig 

lokal för groddjur. Tidpunkten för att se eventuella grodyngel hade dock passerat vid fältbesöket. I 

meanderbågens centrala delar (som även utnyttjats som åkermark fram till relativt nyligen) har en 

bitvis tät sly av asp, vide och klibbal vuxit upp (syns i bakgrunden i Figur 5).  

Längs huvuddelen av aktuell åsträcka kantas strandbrinkarna av trädridå med klen till grov klibbal som 

bitvis har inslag av klen till grov ask, alm, knäckepil och lönn samt en del hagtorn, olvon och hägg 

närmast ån, se . Ett flertal alar växer i karaktäristiska buketter vars rötter är blottade då marken 

omkring dem rasat ned i ån, och i vissa partier förekommer även rikligt med grova knäckepilar i 

vattenbrynet, se Figur 8. I vissa delar av strandbrinkarna finns även en del skredärr som skapat 

mindre partier med stående vatten. Vidare förekommer rikligt med död ved i form av lågor, högstubbar 

och torrakor vilka delvis ligger längs strandkanten och ut i vattnet vilket bitvis stoppar upp flödet, se 

Figur 9. Bitvis är trädridån tätvuxen se Figur , medan det i andra delar endast förekommer enstaka 

träd se Figur . I vattenbrynet på bägge sidor av ån växer bl.a. sjöfräken, skogssäv, nate, näckrosor, 

kabbeleka, bunkestarr och vasstarr.  

Pukstocklav, aspskivlav, skrynkellav, vägglav, dagglav, rosettbrosklav, glansfläck samt gräsmossa är 

exempel på arter som noterades på död ved och gammal grov bark. Även tegelticka, alticka och 

fnöskticka samt spår av insekters och fåglars aktivitet noterades.  
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Vid inventeringen noterades även riklig förekomst av spindlar, fjärilslarver, gräshoppor och sävsländor. 

Sporadiskt längs ån förekommer torra och solbelysta sandstränder vilka utgör intressanta 

insektsmiljöer.  

 

Figur 7. Strandbrink med en trädridå av främst klen till grov klibbal med inslag av bl.a. klen till grov ask, alm, 
knäckepil och lönn.  

  

Figur 8. I bilden syns knäckepil i förgrunden samt alar i bukettform i bakgrunden.  
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Figur 9. I och kring ån finns mycket död ved som bitvis stoppar upp vattenflödet.  

Den östra sidan av ån ingår ej i inventeringsområdet men beskrivs översiktligt. På denna sidan av ån 

är huvuddelen av strandbrinkarna bevuxna med träd- och buskridåer som i öster avgränsas av en 

gång- och cykelväg eller tomtmark. I anslutning till tomtmarken påträffades en del deponerat 

trädgårdsavfall vid ett flertal platser, där bl.a. den invasiva arten parkslide noterades. Vid den stora 

meanderbågen i söder ligger en tomt med stenskoning i direkt anslutning till ån samt en mindre 

gångbro över ån. Söder om denna ligger en lövskogsbevuxen sluttning med bl.a. klen ask, hagtorn 

och slån samt en igenväxande betesmark med öppna partier och en del äldre lövträd. Här står bl.a. en 

mycket grov ek med vidsträckt krona i kandelaberform som kan betraktas som ett jätteträd.  

 Kort beskrivning av inventeringsområdets fågelliv 

Inventeringsområdet hyser ett rikt fågelliv med förekomst av såväl vanliga arter kopplade till såväl 

jordbrukslandskapet som lövskogsmiljöer men även vissa arter med tydlig koppling till själva ån. 

Området hyser flertal lämpliga lokaler för fågelarterna kungsfiskare, forsärla och strömstare. Längs 

med ån finns närmast lodräta sandbankar som bildats till följd av erosion och småskred vilka utgör 

lämpliga lokaler för såväl backsvala som kungsfiskare. Vidare finns i områdets södra delar en tänkbar 

lokal för både strömstare och forsärla i anslutning till en mindre gångbro med forsande vatten och 

stenskodda åkanterna. se Figur 10. Liknande lokaler finns även på andra platser i ån där vattnet är 

mer forsande. För beskrivning av vilka arter som påträffades i området, se avsnitt 3.2.1.  
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Figur 10. Del av Kungsbackaån med forsande vatten under en liten bro över ån.  

 Kort beskrivning av vattenmiljön i inventeringsområdet  

Kungsbackaån karaktäriseras i undersökningsområdet av en vattendragsfåra som eroderat ner i 

marken och skapat höga vattendragskanter. Trots detta förekommer svämplan på flera ställen. I hela 

undersökningsområdet finns strandzoner som är erosionspåverkade och består av rasbranter, 

däribland i meanderbågarna. Dessa bedöms tillhöra nyckelbiotopen ”strandbrinkar med blottade 

branter”. Strandbrinkar kan utgöra häckningsplatser för t.ex. kungsfiskare samt livsmiljöer för olika 

insekter (Naturvårdsverket 2003).  

I flera delar av undersökningsområdet är vattendraget djupt, och i kombination med de höga 

vattendragskanterna medförde detta att bottenmaterialet inte närmare kunde undersökas i dessa 

områden. Vid undersökningstillfället var vattennivån låg och vattennivån inom hela undersöknings-

området varierade mellan 0,1 meter till över 1,5 meter djupt (maxdjup var ej möjligt att fastställa vid 

fältinventeringen). Bottnens beskaffenhet har för de djupa otillgängliga områdena bedömts utifrån de 

grundare områdena som undersökts samt hela vattendragets karaktär och utseende. Vattnet i 

undersökningsområdet var svagt färgat och klart med undantag av en kortare sträcka där vattnet var 

grumligt. I den nordligaste delen av undersökningsområdet finns rikligt med död ved/träd i 

vattendraget. Två vägbroar korsar åfåran i aktuellt område.  
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 Naturvärden 

 Tidigare dokumenterade naturvärden 

Som en del av arbetet har relevant underlagsmaterial studerats, både genom sökning i databaser från 

Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, Vattenmyndigheten, Artdatabanken och kommunen, 

men även en genomgång av tidigare undersökningar, rapporter och observationer från området har 

genomförts. Nedan ges sammanställning av de underlag som beskriver värden i och kring 

Kungsbackaån och då i synnerhet längs aktuell sträcka av ån. Information om artfynd i och kring 

aktuell delsträcka beskrivs under avsnitt 3.1.2. 

 Allmänt om Kungsbackaån och aktuell delsträcka 

Kungsbackaån har ett avrinningsområde på cirka 302 km2. Detta utgörs i de övre delarna mestadels 

av barrskog och näringsfattiga sjöar och i de nedre delarna främst av odlingsmarker och bebyggelse. 

Kungsbackaån med biflöden är i sin helhet ett värdefullt och ekologiskt särskilt känsligt vattenområde 

och utgör bl.a. reproduktionsområde för lax och havsöring. Ån hyser även bestånd av elritsa, gädda, 

abborre, ål, flodnejonöga, havsnejonöga och bäcknejonöga samt bitvis en värdefull bottenfauna. 

Genom åns i de nedre delarna tidvis ganska grumliga vatten simmar både lax och havsöring upp på 

sin väg mot lekplatserna i åns lite klarare och mer strömmande vatten. Laxen leker exempelvis i 

strömsträckorna vid Alafors, strax uppströms aktuellt område och både lax och havsöring har fått 

utökade lekområden genom att en fiskväg byggts förbi vandringshindren vid Ålgårdsbacka. Det finns 

även fina lekområden för flod- och havsnejonöga i ån i anslutning till planområdet. Biflödet Lillån, som 

rinner strax sydost aktuellt område, hyser dessutom flodpärlmussla. Åns slutliga recipient är 

Kungsbackafjorden, vilken har mycket höga natur- och rekreationsvärden. Fjorden är p.g.a. sina 

värden utpekat som ett Natura 2000-område och ett naturreservat samt utgör ett riksintresse för 

naturvården och friluftslivet (Kungsbacka kommun 1993, 1998 (rev 2013), 2003, 2006, 2009; 

Kungsbackaåns vattenvårdsförbund 2019, Länsstyrelsen 1990, 1994, 1996, 2001, 2002, 2009, 2014a-

c, Göteborgsregionens kommunalförbund 1988 och Vattenmyndigheten 2019).  

Kungsbackaån med biflöden ingår i kommunens naturvårdsplan och bedöms som ett regionalt 

värdefullt naturområde enligt kategori 2. Bedömningen motiveras av att ån bl.a. har fiskeribiologiska 

värden p.g.a. av sin funktion som vandringsled och reproduktionsområde för lax och havsöring och 

hyser rödlistade arter som havsnejonöga och ål. Dessutom utgör ån också en värdefull miljö för andra 

vattenanknutna organismer. Aktuell sträcka av ån hyser reproduktionsområden för flod- och 

havsnejonöga samt potentiella reproduktionslokaler för lax och öring (Kungsbacka kommun 2003).  

Vidare bedöms Kungsbackaån vara starkt till mycket starkt påverkad av näringsämnen (kväve och 

fosfor). Utsläppen härrör från olika källor såsom jordbruk, enskilda avlopp m.m. En viss påverkan av 

dagvatten sker via de tätorter ån passerar. Framförallt gäller det för åns passage genom Kungsbacka 

tätort. Trenden är dock att både kväve- och fosforhalterna minskar i ån, men trots detta är halten 

totalkväve nästan det dubbla och halten totalfosfor nästan det fyrdubbla vid åns mynning jämfört med i 

åsystemets början. För Kungsbackaån finns ett kontrollprogram som omfattar kontinuerlig provtagning 

av vattenkvaliteten samt bottenfaunaundersökningar vart tredje år (Kungsbackaåns 

vattenvårdsförbund 2019). 

Kungsbackaåns biologiska status har bl.a. klassats med hjälp av en undersökning av kiselalger i ån, 

vilken visar graden av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förening i vattendrag. 

Vid provlokalen i Alafors, strax norr om planområdet, bedömdes statusen som måttlig 2011 och som 

god men i riskzonen till måttlig 2015. Vidare hade andelen föroreningstoleranta kiselalger sjunkit 

sedan 2011. Vid provlokalen är andelen missbildade kiselalgskal måttligt stor vilket pekar på en 

måttlig påverkan av bekämpningsmedel, metaller eller liknande (Medins Biologi AB 2011, 2016). 
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En miljöutredning togs fram för aktuella fastigheter i samband med tidigare programarbete 2014. I 

denna bedömdes aktuell sträcka av Kungsbackaån med omgivande strandbrinkar utgöra ett regionalt 

värdefullt naturområde. Som bilaga till miljöutredningen gjordes även en beskrivning av natur- och 

vattenmiljön längs aktuell delsträcka av Kungsbackaån som ett underlag till kommunens framtida 

planerade upphävande av strandskyddet inom planområdet (Norconsult, 2014).  

En biotopkartering har utförts i Kungsbackaån under 2010. Ett partiellt vandringshinder för öring och 

ålyngel har noterats vid Alafors (ca 350 meter uppströms undersökningsområdets nordligaste gräns), i 

övrigt bedömdes havsvandrande fisk ta sig upp till Ingsjöarna. Vandringshindret bedömdes dock som 

svårt att passera för mört. Strömsträckan vid Anneberg bedömdes som kraftigt påverkad av rensning 

(Biotopkartering 2010). Utifrån fältbesöken 2019-05-29 samt 2019-05-11 bedömer Medins det dock 

osäkert om rensning på sträckan har utförts då omgivande mark vid strömsträckan generellt var av 

mer finkornig typ och erosion förekom längs kanterna. En stenmur kantade strömsträckan på den 

östra stranden intill en fastighet. Ursprunget till murens material är dock oklart, och bedömdes inte 

nödvändigtvis härröra från vattendraget eftersom det i övrigt inte noterades några rester från en 

eventuell rensning. 

Kungsbackaån inom aktuellt undersökningsområde är utpekat som ett ”värdefullt vatten”. Under 2006 

pekades värdefulla vattenområden ut i hela Sverige för arbetet med miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar 

och vattendrag”. Idag fungerar detta underlag för att nationellt kunna prioritera skydd av sjöar och 

vattendrag. Aktuell sträcka i Kungsbackaån är utpekad som värdefull ur både natur- och 

fisk/fiskeperspektiv. Vattendragets naturvärde har bedömts som regionalt högt med naturvärden i form 

av havsvandrande lax- och öring, havsnejonöga och flodpärlmussla (Havs och vattenmyndigheten 

2018).  

 Natura 2000 och aktuell vattenförekomst 

Det aktuella undersökningsområdet i Kungsbackaån kan hänföras till Natura-2000 natur-typen ”Mindre 

vattendrag”. För att området ska tolkas som naturtypen krävs att sträckan ”i huvuddelen av sin 

sträckning inte avsevärt är påverkad av eutrofiering, försurning eller fysisk påverkan (kontinuitet, 

hydrologi, markanvändning i närmiljö, dvs. statusen enligt vattenförvaltningen får ej vara dålig eller 

otillfredsställande” (Naturvårdsverket 2011). Undersökningsområdet ligger inom vattenförekomsten 

”Kungsbackaån- Lillån till Finnebäcken (MS_CD WA3034071). Den ekologiska statusen i denna 

vattenförekomst har i VISS senaste material klassats som måttlig. Utslagsgivande för bedömningen är 

hydromorfologiska faktorer. Även strandmiljön nämns som påverkad av odling eller bebyggelse. 

Vatten-draget kalkas, och de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna försurning och näringsämnen visar 

på god status (VISS 2019). En viss påverkan finns således i vattendraget, men eftersom klassningen 

ändå bedöms som måttlig bedöms vattendragssträckan i det aktuella under-sökningsområdet kunna 

hänföras till Natura 2000- naturtypen ”Mindre vattendrag”. 

 Naturvårdsarter 

ArtDatabanken har myntat begreppet ”naturvårdsarter”, och beskriver det som ett samlingsbegrepp för 

arter som behöver uppmärksammas inom naturvården, d.v.s. arter som är extra skyddsvärda, antingen 

genom att själva vara av särskild vikt eller genom att de indikerar att områden eller naturtyper är särskilt 

viktiga ur ett naturvårdsperspektiv (Hallingbäck, T. (red.) 2013, Jordbruksverket 2005, Nitare, J. (red.) 

2000). I begreppet ingår rödlistade arter, fridlysta arter, arter förtecknade i EU:s art- och habitatdirektiv, 

signalarter (indikerar artrikedom), ansvarsarter (arter som har en stor andel av sin population i Sverige), 

samt nyckelarter (arter som bär upp artsamhällen). För dessa artgrupper, utom de två sistnämnda, finns 

förteckningar på nationell eller internationell nivå. För ansvarsarter har vissa län eller kommuner tagit 

fram egna förteckningar. I denna naturvärdesinventering redovisas fynd av rödlistade arter, 

fridlysta/skyddade arter och signalarter. För en närmare förklaring av dessa begrepp, se faktarutan på 

sidan 15. 
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 Vegetation 

En genomgång har gjorts av noterade arter i området i artrapporteringssystemet Artportalen. Det finns 

inga rapporterade fynd av naturvårdsarter inom inventeringsområdet i närtid. Däremot finns ett 

rapporterat fynd från 1992 av signalarten springkorn Impatiens noli-tangere i lövskogsmiljön intill ån 

cirka 300 meter norr om inventeringsområdet (Artportalen 2019).  

Vid fältinventeringen noterades dock Skogsstyrelsens signalarter bäckbräsma Cardamine amara, 

glansfläck Arthonia spadicea, krusig ulota Ulota crispa och trubbfjädermossa Homalia trichomanoides.   

Vidare noterades de rödlistade trädarterna ask Fraxinus excelsior (EN - starkt hotad) och skogsalm 

Ulmus glabra (CR - akut hotad). Dessa arter är rödlistade främst p.g.a. att arterna hotas av angrepp från 

artspecifika svampar. Gamla, grova eller senvuxna exemplar av båda arterna är dock ofta värdar för en 

stor mängd hotade eller missgynnade arter.  

 Fåglar 

I tabell 2och Figur 11 nedan beskrivs de naturvårdsarter och livsmiljöer för fåglar som noterades vid 

fältinventeringen. 

Tabell 2. Fynd av naturvårdsarter och livsmiljöer längs med aktuell åsträcka. 

Punkt Art eller livsmiljö Kommentar 

1 Gröngöling Revirläte i lämplig häckmiljö 

2 Forsärla Revirläte i lämplig häckmiljö, trolig häckning 

3 

 

Kungsfiskarbrink Brant öppen strandbrink; potentiell bomiljö för kungsfiskare 

4 

 

Forsärla 

 

Hona, troligen tillhörande södra reviret (pkt 7), möjlig lokal även för strömstare 

5 

 

Kungsfiskarbrink 

 

Brant öppen strandbrink; potentiell bomiljö för kungsfiskare 

6 Kungsfiskarbrink 

 

Brant öppen strandbrink; potentiell bomiljö för kungsfiskare 

7 Forsärla Par, trolig häckning 

8 

 

Kungsfiskarbrink 

 

Brant öppen strandbrink; potentiell bomiljö för kungsfiskare 

9 Kungsfiskarbrink Öppen strandbrink, potentiell bomiljö för kungsfiskare 

10 Kungsfiskarbrink Öppen strandbrink, potentiell bomiljö för kungsfiskare 
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Figur 11. Noterade naturvårdsarter eller deras livsmiljöer. 
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Gällande de tre arterna forsärla, strömstare och kungsfiskare för vilka en fördjupad artinventering 

gjorts kan följande nämnas: 

Forsärla Motacilla cinerea 

På Artportalen är forsärlan frekvent noterad vid ån, då framförallt vid Alafors. 

Vid inventeringen noterades forsärlor på tre platser, troligen representerande två olika pars 

hemområden. I princip bedöms hela den inventerade åsträckan som lämpligt födosöksområde. 

Forsärlan häckar helst i skrymslen i stenkonstruktioner, såsom de gamla broarna och kvarnhus-

grunderna vid Alafors, men hittar sannolikt annars häckningsplatser bland stenar, trädrötter eller 

byggnader om miljön i övrigt är bra. 

Strömstare Cinclus cinclus 

Ingen strömstare noterades under fältbesöken, men den är på Artportalen frekvent angiven vid 

Alafors, där den nyligen även är noterad som häckande. Hela sträckan, men särskilt de två 

strömsträckorna bedöms som lämpliga födosöksmiljöer året om, frånsett stränga isvinterperioder. 

Strömstaren lägger sitt bo på liknande platser som forsärlan; t.ex. under broar eller i lite större 

skrymslen i husgrunder. 

Kungsfiskare Alcedo atthis (VU - sårbar) 

Kungsfiskaren är noterad på Artportalen närmast vid Lindome i norr och Hjälm och Kungsbacka i söder, 

men den kan trots sina spektakulära färger vara förbisedd där den helst uppehåller sig längs 

lugnflytande åsträckor med lummiga stränder. Det inventerade området bedöms vara en mycket lämplig 

häckningsmiljö för arten, som häckar i branta strandbrinkar nära lugnflytande till svagt strömmande klara 

vatten, där den fiskar från trädgrenar som hänger ut över vattnet. Stora delar av sträckan bedöms som 

lämplig födosöksmiljö. Kungsfiskaren begränsas troligen främst av bristen på lämpliga strandbrinkar för 

boet. Fyra små delområden med i dagsläget lämpliga brinkar noterades, se Figur 12. Lika viktigt är dock 

förekomsten av aktiva skredbenägna områden, där nya bomiljöer kan skapas i takt med att de gamla 

eroderar bort eller växer igen. Hela den stora meanderbågen i söder med ovanliggande skredbenägen 

mark bedöms som ett sådant värdefullt område. 

 
Figur 12. Strandbrinkar med färska skredärr är livsmiljö för många naturvårdsarter och avgörande förhäckning av 

kungsfiskare. Lugnflyt och utsiktsplatser ut över vattnet ger optimala födosöksmiljöer. 
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Övriga naturvårdsintressanta arter.  

Bland övriga fågelarter som registrerades vid inventeringen är tre rödlistade. För gröngölingen Picus 

viridis (NT - nära hotad) utgör lövskogen utmed ån sannolikt en del av ett hemområde, vilket stärks av 

fynd enligt Artportalen både strax norr och strax söder om området. Stare Sturnus vulgaris (VU – sårbar) 

sågs häckande i en av de många hackspettbehandlade alarna och pilarna vid ån. Staren är dock troligen 

begränsad främst av födobrist, då kortbetade gräsmarker minskar i allmänhet, och sådana saknas även 

här. Brist på bra boplatser kan dock också vara en begränsande faktor, och i den aspekten är lokalen 

mycket lämplig. Tornseglare Apus apus (VU - sårbar) som hördes i området har även noterats på 

artportalen i norra delen av området. Arten är i likhet med många andra småfåglar gynnad av den stora 

mängd insekter som produceras i vattendraget. 

Man bör även nämna att lokalen är mycket lämplig för både födosök och häckning av mindre hackspett 

Dendrocopos minor (NT - nära hotad) som noterats i Artportalen både norr och söder om området. 

Mindre hackspetten en diskret och tystlåten fågel med stort hemområde och missas därför ofta vid 

inventeringar. 

 Fisk och övrig vattenlevande fauna 

Från Kungsbackaån finns många olika typer av undersökningar och observationer sedan tidigare. 

Nedan sammanställning av underlag bedöms fortfarande vara relevant och aktuellt för 

undersökningsområdet vid Anneberg om inte annat kommenteras nedan. 

Utsök från Medins bottenfaunadatabas samt Artportalen visar att Kungsbackaån hyser en artrik och 

varierad bottenfauna där de arter/grupper som förväntas också har noterats. Sex ovanliga 

bottenfauanaarter finns noterade: dagsländorna Baetis sp. (fuscatus/scambus-gr.) (R) och Serratella 

ignita (R), bäcksländan Nemurella pictetii (R), nattsländorna Goera pilosa (R) och Notidobia ciliaris (R) 

samt jungfrusländan Calopteryx splendens (R) (Artportalen 2019; Medins bottenfaunadatabas 2019).  

Elva typiska arter för Natura-2000 naturtypen ”Mindre vattendrag” finns noterade i Kungsbackaån: 

dagsländorna Caenis rivulorum (T), Baetis muticus (T) och Ephemera danica (T), bäcksländorna 

Amphinemura sulcicollis (T), Nemoura avicularis (T), Isoperla difformis (T) och Isoperla grammatica 

(T), nattsländorna Athripsodes cinereus (T) och Oecetis testacea (T) samt skalbaggarna Elmis aenea 

(T) och Hydraena gracilis (T) (Artportalen 2019; Medins bottenfaunadatabas 2019). 

Flodpärlmussla (ART/EU2/EU5/EN/T) finns noterad i Lillån, ett biflöde sydost om undersöknings-

området. Vid en fördjupad undersökning av flodpärlmusselbeståndet under 2005 bedömdes 

skyddsvärdet vara högt för denna population (Ingvarsson 2007). Flodpärlmusslans larver har ett 

parasitiskt stadie där de är beroende av lax eller öring som värdfisk (Naturvårdsverket 2005; 

ArtDatabanken 2019). 

I vattendraget har det vid upprepade tillfällen noterats tretton olika fiskarter: abborre, bäcknejonöga 

(T), flodnejonöga (T), elritsa (T), gädda, havsnejonöga (NT), id, lax (EU2/EU5), mört, skrubbskädda, 

rödspätta, ål (CR) och öring (T) (SERS 2019; Artportalen 2019). I ovan underlaget ovan finns 

noteringar av yngel eller årsungar av laxfisk och havsnejonögon, vilket indikerar att både lämpliga 

uppväxtuppområden och lekområden för arterna finns i Kungsbackaån. Även flodkräfta (EU5) har 

noterats i vattendraget 1999, men efter 2013 finns endast notering om signalkräfta (SERS 2019; 

Medins bottenfaunadatabas 2019).  

Försurningen medförde att laxbeståndet försvann i Kungsbackaån på 1970-talet, men lax har därefter 

återintroducerats i ån. Det ursprungliga havsöringsbeståndet överlevde och finns fortfarande kvar 

(Johansson 2013; Havs och Vattenmyndigheten 2018). 

Enligt Artportalen finns inga groddjur sedan tidigare noterat i vattendraget eller dess närmiljöer.  

Vid inventeringen påträffades totalt sju arter/grupper av fisk: havsnejonögon Petromyzon marinus 

(NT), bäck/flodnejonögon Lampetra fluviatilis/Lampetra planeri (T) se Figur 13, ål Anguilla anguilla 
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(CR), gädda Esox lucius, elritsa Phoxinus phoxinus (T), lax Salmo salar (EU2/EU5) och öring Salmo 

trutta (T). Inga lekgropar för havnejonöga noterades. De påträffade havsnejonögonen var små och 

nedgrävda i det sandiga bottenmaterialet i åns grundare områden. I övrig noterades även en död 

signalkräfta Pacifastacus leniusculus samt groddjursyngel (ART). Lekande havsnejonögon samt 

lekgropar har tidigare observerats i den norra delen av området i objekt V3 (Artportalen 2019), och 

troligen har den fördjupade artinventeringen utförts någon eller några veckor för tidigt för att kunna 

observera lek och lekgropar. 

Inga flodpärlmusslor eller övriga stormusslor påträffades vid inventeringen. 

 

Figur 4. Nejonögon vid elfiske av den lugnflytande sträckan i naturvärdesobjekt V1. Till höger syns den 

pigmenterade stjärtspetsen av havsnejonöga, en karaktär som skiljer arten från flod/bäcknejonöga. 

 Värdeelement  

 Landmiljön 

De kanske viktigaste värdeelementen längs med den aktuella sträckan utgörs av de större eller 

mindre skredärr som uppkommit och fortsätter att uppkomma i dynamiken mellan åvattnet, markvatten 

och de lösa jordlagren utmed ån. Dessa är av betydelse som gronings- och växtplatser för åns 

växtlighet, men kanske ännu mer som boplatser åt specialiserade arter av allt från steklar till fåglar. 

Lodräta skredärr av lämplig jordart är de naturliga boplatserna för backsvalor, men också åt 

kungsfiskare, som här tycks ha goda förutsättningar, även om inga bon eller fåglar noterades under 

fågelinventeringen. De återkommande skreden är också förutsättningar för uppkomst av andra viktiga 

strukturer såsom svämplan och sel (lugnvatten) i vattendragen, vilka också ofta hyser specialiserade 

arter. 

Som värdeelement kan även en stor del av de äldre klibbalar och pilar i strandbrinkarna klassas, 

inklusive flera som fallit ut i vattnet. Många av dessa träd är grova, hackspettsbearbetade och hyser 

en hel del döda stammar och grenar, som är viktiga substrat för insekter och ståndplatser för fisk i 

vattnet. Även övrig död ved i området i form av högstubbar, torrakor etc. bedöms utgöra 

värdeelement.  

I naturvärdesbedömningen har vi valt att ge ett högt värde till strandbrinken med dess trädridåer och 

rikliga förekomst av död ved än att peka ut ett helt pärlband av värdeelement längs med hela den 

inventerade åsträckan.  

På Kungsbackaåns östra sida finns en liknande miljö i strandbrinkarna som på den västra sidan med 

hög förekomst av värdeelement enligt ovan beskrivning. I den igenväxande betesmarken i sydost 

delen finns även en mycket grov ek (jätteträd) vilken bör klassas som ett värdeelement. Åns östra sida 

är dock utanför det aktuella inventeringsområdet. 
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 Vattenmiljön 

I vattenmiljön noterades totalt nio stycken värdeelement i kategorierna strömsträcka, trädrots-ö och 

träd/torraka/död ved. Värdeelementen noterades på objekt V1 och V3 (Tabell , Figur 14-18). 

Strömsträckorna bedömdes utgöra värdeelement i naturvärdesobjekten då naturvärdesobjektet i övrigt 

bestod av djupare och lugnflytande vatten, och således tillkom en annan typ av livsmiljö, vilket totalt 

ökar den biologiska mångfalden. Kategorierna trädrots-öar och träd/torraka/död ved har bedömts som 

värdeelement eftersom dessa bl.a. medfört förändrade vattenhastigheter och djup, beskuggning samt 

ståndplatser för fisk. 

Tabell 3. Värdeelement noterade i vattenmiljön i Kungsbackaån. 

Nr Kategori N (SWEREF 99 12 00) E (SWEREF 99 12 00) 

V101 Strömsträcka 6379876 156399 

V102 Trädrots-öar 6380029 156381 

V103 Träd/torraka/död ved 6380074 156302 

V104 Träd/torraka/död ved 6380143 156256 

V105 Träd/torraka/död ved 6380276 156150 

V106 Träd/torraka/död ved 6380289 156147 

V107 Träd/torraka/död ved 6380324 156126 

V108 Träd/torraka/död ved 6380358 156066 

V109 Strömsträcka 6380414 156014 

 

  
Figur 14. Värdeelement V101 (strömsträcka) och V102 (trädrots-öar).  

  
Figur 5. Värdeelement V103 och V104 (träd/torraka/död ved). 
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Figur 66. Värdeelement V105 och V106 (träd/torraka/död ved). 

  
Figur 7. Värdeelement V107 och V108 (träd/torraka/död ved). 

 

Figur 8. Värdeelement V109 (strömsträcka). 
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 Invasiva arter 

Inom inventeringsområdet förekommer ett antal arter som bedömts ha stor potential för invasivitet enligt 

EU-förordning 1143/2014, d.v.s. kan sprida sig snabbt och konkurrera ut värdefulla inhemska arter och 

växtsamhällen. Dessa är jättebalsamin Impatiens glandulifera, blekbalsamin Impatiens parviflora, 

hästkastanj Aesculus hippocastanum, parkslide Reynoutria japonica och vresros Rosa rugosa. 

 Bedömning av naturvärden 

Utifrån fältinventeringen och genomgången av befintligt naturvårdsunderlag har en bedömning av 

områdets naturvärden gjorts. Bedömningen har gjorts i enlighet med svensk standard för 

naturvärdesinventering (SS199000:2014). Bedömningsmetoden klassificerar naturområden enligt 

följande fyra värdeklasser, där naturvärdesklass 4 är ett tillägg till grundutförandet: 

- Naturvärdesklass 1 – högsta naturvärde 

- Naturvärdesklass 2 – högt naturvärde 

- Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 

- Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 

Naturområden bedömda enligt någon av de fyra värdeklasserna kan anses ha förhöjda naturvärden i 

förhållande till natur som inte uppfyller kriterierna för att bli klassad. 

Utöver dessa fyra värdeklasser ska även s.k. landskapsobjekt avgränsas i den mån sådana finns, 

d.v.s. större områden som i sin helhet har betydelse för biologisk mångfald på landskapsnivå. För 

närmare förklaring av vad de olika naturvärdesklasserna innebär, se bilaga 1. 

Vid naturvärdesinventeringen identifierades två stycken naturvärdesobjekt i landmiljön kring ån samt 

tre stycken objekt i vattenmiljön. Naturvårdsobjekten redovisas i Figur 19 samt i kapitel 0 .  

Vidare bedöms den aktuella delsträckan av Kungsbackaån med omgivande strandbrinkar på ömse 

sidor utgöra ett landskapsobjekt, se kapitel 3.7. 
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Figur 9. Utpekade naturvärdesobjekt och värdeelement inom aktuellt område. 
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 Naturvärdesobjekt 

 Naturvärdesobjekt i landmiljön 

Nedan redovisas identifierade naturvärdesobjekt i landmiljön kring Kungsbackaån. Förkortningarna 

gällande naturvårdsarter har följande betydelse:  

S = Signalart 

CR = Rödlistad i kategorin akut hotad 

EN = Rödlistad i kategorin starkt hotad 

VU = Rödlistad i kategorin sårbar 

NT = Rödlistad i kategorin nära hotad 

F = Fridlyst 

 

Objekt-id 1 

Naturtyp Skog och träd /Limnisk strand  

Biotoper Strandbrink, sand-, sten- och lerstrand, samt skogbevuxen bäckravin 

Beskrivning Objektet omfattar de träd- och buskbevuxna delarna av strandbrinken på västra 

sidan längs med aktuell sträckning av Kungsbackaån. I trädskiktet finns 

medelgrova till grova klibbalar i karaktäristiska buketter med välutvecklade 

rotsocklar, grova knäckepilar samt inslag av klen ask, lönn, alm och sälg. Här 

växer även en del buskage av hagtorn, olvon och hägg. Fältskiktet är av typen 

högörtsäng och domineras av kvävegynnade arter. Rikligt med kryptogamer 

förekommer på äldre träd och död ved. Död ved förekommer rikligt i form av 

lågor, högstubbar och torrakor, delvis liggande ut i vattnet.  

Ån utgör ett naturligt meandrande vattendrag och i strandbrinkarna har marken 

succesivt eroderat och rasat ned i ån vilket bildat skredärr, rasbranter och 

svämplan om vartannat. Branta strandbrinkar utgör tänkbara lokaler för bl.a. 

kungsfiskare och insekter. Stenskodda åkanter i anslutning till forsar är 

tänkbara lokaler för strömstare och forsärla. 

Sporadiskt längs ån förekommer torra och solbelysta sandstränder vilka utgör 

intressanta insektsmiljöer. 

Värdeelement Strandbrinkar med skredärr, rasbranter, stenskodda åkanter (i anslutning till 

forsande vatten), alar med välutvecklade rotsocklar, grova träd, riktligt med död 

ved. 

Naturvärdesklass 2 

Värdefull miljö för kryptogamer, vedsvampar, insekts- och fågellivet (bl.a. 

kungsfiskare, strömstare och forsärla) samt i viss mån för kärlväxter.  

Naturvårdsarter Bäckbräsma Cardamine amara (S), glansfläck Arthonia spadicea (S), krusig 

ulota Ulota crispa (S), trubbfjädermossa Homalia trichomanoides (S), ask 

Fraxinus excelsior (EN), skogsalm Ulmus glabra (CR), gröngöling Picus viridis 

(NT), stare Sturnus vulgaris (VU), tornseglare Apus apus (VU) 
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Figur 10. Objekt 1: Strandbrinkar med färska skredärr är livsmiljö för många naturvårdsarter och 
avgörande för häckning av kungsfiskare.  

 

Figur 11. Objekt 1: Träd- och buskbevuxna strandbrinkar i anslutning till ån.  
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Objekt-id 2 

Naturtyp Igenväxande åkermark 

Biotoper Kvävegynnad, delvis fuktig igenväxande åker- och ängsmark 

Beskrivning Igenväxande åker- och betesmark i ravinsluttning ned mot Kungsbackaån i 

anslutning till den stora meanderbågen i söder. Området utgör en del av 

åravinen som huvudsakligen är fuktigt och bevuxet med ett högvuxet fältskikt 

av kvävegynnade arter men i delar av den tidigare åkermarken har tät sly av 

asp, vide och klibbal vuxit upp. I sluttningen finns vissa skredärr, bl.a. finns 

en mindre ”korvsjö” med stående vatten i området som utgör en möjlig 

grodlokal.  

Värdeelement Skredärr i form av mindre korvsjö 

Naturvärdesklass 4 

Naturvårdsarter  - 

 

 

Figur 12. Objekt 2: Igenväxande åker- och betesmark i ravinsluttning ned mot ån med fuktigt högvuxet fältskikt och 
skredärr.  
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 Naturvärdesobjekt i vattenmiljön 

Vid naturvärdesinventeringen identifierades tre stycken objekt i vattenmiljö, alla lokaliserade i 

Kungsbackaån. Naturvårdsarter som har noterats vid fältundersökningen respektive de fördjupade 

artinventeringarna någonstans i vattendragets sträckning i undersökningsområdet har använts på alla 

tre NVI-objekt om habitatet varit sådant att arten be-dömts kunna finnas även i aktuellt objekt. 

Resultaten av genomförd naturvärdesinventering stämmer väl med befintligt dataunderlag gällande 

naturmiljön i aktuellt område och visar på att höga naturvärden finns i undersökningsområdets 

vattenmiljöer. 

 

Objekt id V1 (Kungsbackaån) 

Naturtyp Vattendrag 

Biotoper Lugnflytande, naturligt meandrande vattendrag, med måttlig förekomst 

av vattenvegetation 

Medelbredd (m) 8,5 

Gränsöverskridande 

objekt 

Objektet fortsätter i söder, utanför undersökningsområdet 

Natura 2000 naturtyp 3260 Mindre vattendrag 

Inventeringsdatum 2019-05-29 

Beskrivning Objektet utgörs av undersökningsområdets sydligaste del av 

Kungsbackaån. Objektet på denna sträcka karaktäriserades av 

lugnflytande vattenhastighet och såväl djupa partier som grundare 

områden. I den sydligaste delen av objektet noterades en strömsträcka 

(se värdeelement V101) där bottensubstratet dominerades av sten och 

mindre block. I övrigt dominerades bottenmaterialet av sand, annat 

finkornigt material samt sten. Objektet var meandrande samt hade delar 

med erosionspåverkade kanter. Nyckelbiotopen ”Strandbrinkar med 

blottade branter” noterades på flera ställen i objektet. I objektets norra 

del noterades två mindre öar som troligen skapats utifrån tidigare 

beväxning av träd (se värdelement V102). Beskuggning bedömdes som 

låg till måttlig. Omgivningen dominerades av jordbruksmark och längs 

delar av objektet fanns en smalare trädridå. Exempel på vattenanknuten 

vegetation som noterades var gul näckros, säv, smal näckmossa, 

påväxtalger, starr, sjöfräken och sköld-/vattenmöja. Bottenfaunan 

bedömdes som artrik med måttlig höga till höga individtätheter. 

Bottenfaunan dominerades av ådagsländorna Baetidae samt 

husmasknattsländorna Limnephilidae. 

I objektets sydligaste del fanns en vägbro (vid Älvsåkersvägen) och 

vattendragets kantzon bestod där i delar av sprängsten. Även rör med 

utsläpp i vattendraget noterades på sträckan. 

Vid de fördjupade artinventeringarna utförda 2019-06-11 bedömdes det 

finnas uppväxtområden för laxfisk i strömsträckan (värdeelement 

V101). Det bedömdes även att sträckan kan fungera som lekområde för 

laxfisk/havsnejonöga. Såväl som uppväxtområde och lekområde 

bedömdes ytan inte vara optimal, främst p.g.a. dess begränsade 

storlek. I övriga delar av objektet med mjukare bottensubstrat 

bedömdes det finnas lämpliga uppväxtområden för havsnejonöga. 
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Strömsträckan bedömdes även vara ett möjligt habitat för 

flodpärlmusslor, dock är vattenhastigheten periodvis troligen för hög för 

att utgöra ett optimalt habitat för arten.  

Värdeelement V101, V102 

Naturvärdesklass 2 (Högt artvärde, påtagligt biotopvärde) 

Naturvårdsarter Bottenfauna: dagsländorna Baetis muticus (T), Seratella ignita (R), 

Caenis rivulorum (T), Ephemera danica (T), Procloeon bifidum (R) och 

Metretopus borealis (R), bäcksländan Isoperla grammatica (T), 

skalbaggarna Elmis aena (T) och Hydraena gracilis (T), jungfrusländan 

Calopteryx splendens (R) 

Fisk: flod/bäcknejonöga Lampetra fluviatilis/Lampetra planeri (T), 

elritsa Phoxinus phoxinus (T), havsnejonöga Petromyzon marinus (NT), 

lax Salmo salar (EU2/EU5), öring Salmo trutta (T) och ål Anguilla 

anguilla (CR) 

Övrigt: groddjursyngel (ART) 

Tidigare noteringar av bottenfaunaarter och fisk (se förstudien) som inte 

noterats i fältstudien bedöms fortfarande finnas kvar i systemet och 

utgöra naturvårdsarter för objektet. 

 

 

Figur 23. Objekt V1: Lugnflytande, naturligt meandrande vattendrag, med måttlig förekomst av vattenvegetation. 
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Objekt id V2 (Kungsbackaån) 

Naturtyp Vattendrag 

Biotoper Strömmande åsträcka med riklig förekomst av vattenvegetation 

Medelbredd (m) 8 

Gränsöverskridande 

objekt 

- 

Natura 2000 naturtyp 3260 Mindre vattendrag 

Inventeringsdatum 2019-05-29 

Beskrivning Vattendraget var i detta objektet strömmande och relativt grunt 

(medeldjup vid inventeringstillfället och lågvatten ca 0,5 meter). 

Bottensubstratet dominerades av sten och mindre block. 

Beskuggningen bedömdes som låg till måttlig. Omgivningen 

dominerades av jordbruksmark och träd. Nyckelbiotopen ”Strandbrinkar 

med blottade branter” noterades i objektet. Objektet hyste rikligt med 

vattenvegetation, bland arter/grupper som noterades fanns smal 

näckmossa, gäddnate, lånke och sköld/vattenmölja. Bottenfaunan 

bedömdes som artrik med måttlig höga till höga individtätheter. 

Bottenfaunan dominerades av ådagsländorna Baetidae. 

Antropogen påverkan noterades i form av stensättning på objektets 

östra sida vid fastighet samt en mindre gångbro över objektets 

nordligaste del in till fastighet. Stensättningen drar ner biotopvärdet 

något eftersom den östra strandzonen på en stor del av objektet är 

modifierad. 

Vid de fördjupade artinventeringarna utförda 2019-06-11 bedömdes 

objektet som lämpligt för lek för både laxfisk och havsnejonöga. 

Uppväxtområden för laxfisk bedömdes finnas men ej vara optimala och 

för havsnejonöga bedömdes objektet inte som lämpligt som 

uppväxtområde. Objektet bedömdes utgöra ett lämpligt habitat för 

flodpärlmusslor. 

Värdeelement - 

Naturvärdesklass 2 (Högt artvärde, påtagligt biotopvärde) 

Naturvårdsarter Bottenfauna: dagsländorna Baetis muticus (T), Seratella ignita (R), 

Caenis rivulorum (T), Ephemera danica (T), bäcksländan Isoperla 

grammatica (T), skalbaggarna Elmis aena (T) och Hydraena gracilis (T). 

Fisk: flod/bäcknejonöga Lampetra fluviatilis/Lampetra planeri (T), 

elritsa Phoxinus phoxinus (T), havsnejonöga Petromyzon marinus (NT), 

lax Salmo salar (EU2/EU5), öring Salmo trutta (T) och ål Anguilla 

anguilla (CR) 

Övrigt: groddjursyngel (ART) 

Tidigare noteringar av bottenfaunaarter och fisk (se förstudien) som inte 

noterats i fältstudien bedöms fortfarande finnas kvar i systemet och 

utgöra naturvårdsarter för objektet. 
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Figur 24. Objekt V2: Strömmande åsträcka med riklig förekomst av vattenvegetation. 
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Objekt id V3 

Naturtyp Vattendrag 

Biotoper Lugnflytande vatten med måttlig förekomst av vattenvegetation 

Medelbredd (m) 9 

Gränsöverskridande 

objekt 

Objektet fortsätter i norr, utanför undersökningsområdet 

Natura 2000 naturtyp 3260 Mindre vattendrag 

Inventeringsdatum 2019-05-29 

Beskrivning Objektet var i delar likt objekt V1 med ett lugnflytande vatten, samt 

bottenmaterial bestående av sand och annat finkornigt material samt 

sten. Objektet bestod i den norra delen av en meanderbåge samt hade 

flera delar med erosionspåverkade kanter. Nyckelbiotopen 

”Strandbrinkar med blottade branter” noterades på flera ställen i 

objektet. Beskuggningen bedömdes som måttlig till hög då objektet i 

mer eller mindre stor utsträckning kantades av en trädridå. Längs 

sträckan fanns såväl grov död ved som halvdöda träd som hängde 

ut/låg i vattendraget (se värdeelement V103-V108). I den nordligaste 

meanderbågen fanns en kortare strömsträcka med grundare vatten och 

hårdare bottenmaterial i form av sten och mindre block (se 

värdeelement V109). Vid inventeringstillfället var vattnet till största 

delen klart med undantag av en kortare sträcka i objektets nedre del 

som var grumlig. Exempel på vattenanknuten vegetation som noterades 

var gul näckros, vass och sköld-/vattenmöja. Bottenfaunan bedömdes 

som artrik med måttlig höga till höga individtätheter. Bottenfaunan 

dominerades av ådagsländorna Baetidae samt husmasknattsländorna 

Limnephilidae. 

Antropogen påverkan noterades i form av en vägbro (Storåvägen) samt 

ett flertal rör med utsläpp i ån. I den östra delen fanns ett närliggande 

bostadsområde med en gång- och cykelbana. På den östra sidan 

objektet strax innan meanderbågen fanns ett område strax intill ån där 

trädgårdsavfall dumpades.  

Vid de fördjupade artinventeringarna utförda 2019-06-11 bedömdes det 

finns bra lekområden samt möjliga uppväxtområden för laxfisk i 

strömsträckan (värdeelement V109). Strömsträckan bedömdes även 

utgöra lämpligt lekområde för havsnejonöga. I övriga delar av objektet 

med mjukare bottensubstrat bedömdes det finnas lämpliga 

uppväxtområden för havsnejonöga. Strömsträckan bedömdes som ett 

lämpligt område för flodpärlmusslor. 

Värdeelement V103, V104, V105, V106, V107, V108, V109 

Naturvärdesklass 1 (Högt artvärde, högt biotopvärde) 

Naturvårdsarter Bottenfauna: dagsländorna Baetis muticus (T), Seratella ignita (R), 

Caenis rivulorum (T), Ephemera danica (T), Procloeon bifidum (R) och 

Metretopus borealis (R), bäcksländan Isoperla grammatica (T), 

skalbaggarna Elmis aena (T) och Hydraena gracilis (T), jungfrusländan 

Calopteryx splendens (R) 
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Fisk: flod/bäcknejonöga Lampetra fluviatilis/Lampetra planeri (T), 

elritsa Phoxinus phoxinus (T), havsnejonöga Petromyzon marinus (NT), 

lax Salmo salar (EU2/EU5), öring Salmo trutta (T) och ål Anguilla 

anguilla (CR) 

Övrigt: groddjursyngel (ART) 

Tidigare noteringar av bottenfaunaarter och fisk (se förstudien) som inte 

noterats i fältstudien bedöms fortfarande finnas kvar i systemet och 

utgöra naturvårdsarter för objektet. 

 

 

Figur 25. Objekt V3: Lugnflytande vattendrag med måttlig förekomst av vattenvegetation. 
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 Landskapsobjekt 

 

Landskapsobjekt är större områden som innebär ett värde av landskapsekologisk karaktär. De 

kompletterar naturvärdesobjekten och ger ett helhetsperspektiv vid bedömning av ett områdes 

naturvärde.  

Nedanstående landskapsobjekt redovisas på karta i bilaga 3.  

Objekt-id L1 

Biotoper  Naturligt meandrande vattendrag, Skogbevuxna strandbrinkar 

Beskrivning  De höga naturvärden som området bedöms inneha utgörs av vattendraget i 

sig med dess naturliga meandrande flöde samt naturmiljöerna närmast ån 

med omgivande trädridåer, till stor del breda och stundtals branta 

strandbrinkar och skredärr och svämsediment som byter av varandra och 

som bildas av naturlig stranderosion. 

Sträckan utgör även dokumenterad reproduktionslokal för flod- och 

havsnejonöga och utnyttjas sannolikt även som uppväxtområden för lax och 

öring. Ån hyser även bestånd av elritsa, gädda, abborre, ål, bäcknejonöga 

samt bitvis en värdefull bottenfauna.  
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 Samlad bedömning/Rekommendationer 

Aktuell sträckning av Kungsbackaån, med dess naturligt meandrande flöde, bedöms hysa höga till 

mycket höga naturvärden. Längs med åsträckan finns lämpliga för lek/uppväxtområden/livsmiljöer för 

laxfisk, havnejonöga och flodpärlmussla.  

Vidare hyser även naturmiljön närmast ån med omgivande strandbrinkar med trädridåer, skredärr och 

svämsediment, höga naturvärden. För att bibehålla områdets höga naturvärde är det nödvändigt att 

marken närmast ån får fortsätta att skreda samt att naturmiljön i strandbrinkarna bevaras. 

Strandbrinkarna med sina lummiga trädridåer är av betydelse för många arter, allt från diverse 

kryptogamer, pollinerande vildbin och skalbaggar till fågelarter som backsvalor och kungsfiskare. För 

att bibehålla områdets höga naturvärde bör ingen exploatering ske vare sig i själva ån, dess 

strandbrinkar eller övriga delar av omgivande åravin. Åravinen bedöms utgöras av både trädridåerna 

närmast ån men även de igenväxande, gräsbevuxna områden som sluttar ned mot ån och varierar i 

bredd mellan cirka 10-50 meter, varav de trädbevuxna delarna varierar mellan cirka 10-20 meter. I 

detta område bör naturmiljön lämnas orörd med undantag för naturvårdsmässig skötsel och andra 

åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden i området.  

En eventuell exploatering enligt detaljplanen kommer att kräva en omfattande stabilisering, vilket 

medför minskad eller upphörd skreddynamik och därmed inga nytillskott av häckningsmiljöer för 

kungsfiskare, när de gamla miljöerna successivt försvinner. Eftersom färska lämpliga strandbrinkar är 

ovanliga i landskapet och är en viktig faktor för kungsfiskarens existens, bedöms en stabilisering av 

området medföra tydligt negativa effekter. Därmed är det viktigt att stabiliserande åtgärder såsom 

kalkcementpelare inte placeras för nära åns träd- och buskbevuxna strandbrinkar samt att även en 

buffertzon med igenväxande åker- och betesmark sparas för att säkerställa att inga ingrepp eller 

negativ påverkan via bebyggelse, gång- och cykelvägar, dagvatten etc. sker i de mer värdefulla 

miljöerna. Detta gäller särskilt vid den stora meanderbågen i söder där igenväxande åker- och 

betesmarken i ravinsluttningen hyser vissa naturvärden. Vidare bör ingen avschaktning eller 

utläggning av erosionsskydd tillåtas i och kring Kungsbackaån, då sådana åtgärder på ett betydande 

negativt sätt skulle påverka naturmiljön.  

Åsträckningen med dess träd- och buskridåer bör lämnas till fri utveckling. Det är viktigt att bibehålla 

inslaget av död ved, både i vattendraget och längs strandbrinkarna. Att göra området närmast ån mer 

framkomligt genom att ta bort död ved och högvuxna gräs och örter skulle innebära påtaglig 

försämring ur naturvärdessynpunkt. Träd- och buskridåer längs ån bör bevaras för att området inte 

ska förlora sitt värde som en viktig biotop och reproduktionsmiljö för flera naturvårdsarter.  

Vidare kan störning från människor och husdjur i ett nytillkommet bostadsområde också innebära en 

negativ påverkan på fåglar. Denna effekt får dock bedömas som måttlig, eftersom de tre utpekade 

fågelarterna visat sig vara relativt okänsliga för mänsklig närvaro vid häckningsplatserna. 

Vid en exploatering bör Kungsbackaån med sina träd- och buskbevuxna strandbrinkar bevaras som 

naturmark. Vidare bör även en buffertzon på cirka 10-20 meter väster om dessa bevaras som naturmark 

för att undvika eller minimera den negativa påverkan på naturmiljön. Generellt bör en bufferzon på 

åtminstone 30 meter räknat från själva ån bevaras som naturmark. Inom denna zon kan åtgärder som 

gynnar naturmiljön och den biologiska mångfalden tillåtas, t.ex. anläggning av våtmarker för 

dagvattenrening. Detta förutsätter dock att dessa utformas på ett sätt som både tar hänsyn till områdets 

naturvärden.  

Vidare har Medins Havs och Vattenkonsulter Ab tagit fram en konsekvensbedömning av hur 

miljökvalitetsnormer i ytvatten (MKN) för aktuell vattenförekomst berörs till följd av planerad 

utbyggnad. Denna ligger som en bilaga till denna rapport, se Bilaga 2. 
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Bilaga 1 

Naturvärdesklasser, vad de innebär och vad de ungefär motsvaras av enligt 

svensk standard för naturvärdesinventering (SS 199000:2014) 

Naturvärdesklass  Förtydligande  

Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1 störst positiv 
betydelse för biologisk mångfald  

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass be-
döms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biolo-
gisk mångfald på nationell eller global nivå.  

Högt naturvärde – naturvärdesklass 2 stor positiv 
betydelse för biologisk mångfald  

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass be-
döms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biolo-
gisk mångfald på regional eller nationell nivå.  

Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär Skogsstyrelsens 
nyckelbiotoper, lövskogsinventeringens klass 1 och 2, 
ängs- och betesmarksinventeringens klass aktivt objekt, 
ängs- och hagmarksinventeringens klass 1–3, ädel-
lövskogsinventeringen klass 1 och 2, skyddsvärda träd 
enligt åtgärdsprogrammet, våtmarksinventeringens klass 
1 och 2, rikkärrsinventeringens klass 1–3, limniska nyck-
elbiotoper, skogsbrukets klass urvatten, värdekärnor i 
naturreservat samt fullgoda Natura 2000-naturtyper. 
Detta förutsatt att de inte uppfyller högsta naturvärde.  

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 påtaglig 
positiv betydelse för biologisk mångfald  

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna 
naturvärdesklass behöver inte vara av särskild betydelse 
för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nat-
ionell eller global nivå, men det bedöms vara av särskild 
betydelse att den totala arealen av dessa områden bibe-
hålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet 
upprätthålls eller förbättras.  

Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär ängs- och betes-
marksinventeringens klass restaurerbar ängs- och betes-
mark, Skogsstyrelsens objekt med naturvärde, lövskogs-
inventeringens klass 3, ädellövskogsinventeringens klass 
3, våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbru-
kets klass naturvatten.  

Visst naturvärde – naturvärdesklass 4 viss positiv 

betydelse för biologisk mångfald  
Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna 
naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller 
global nivå, men det är av betydelse att den totala area-
len av dessa områden bibehålls eller blir större samt att 
deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.  

Naturvärdesklass 4 motsvarar inte någon klass i de större 
nationella inventeringar som gjorts. Naturvärdesklass 4 
motsvarar ungefär områden som omfattas av generellt 
biotopskydd men som inte uppfyller kriterier för högre 
naturvärdesklass.  

Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt 
påverkats av mänsklig aktivitet men där det trots allt finns 
biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för 
biologisk mångfald, t.ex. äldre produktionsskog med fler-
skiktat trädbestånd men där andra värdestrukturer och 
värdeelement saknas.  
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Inledning 

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB har fått i uppdrag av Norconsult AB och 

Kungsbacka kommun att utifrån planerade åtgärder utföra bedömningar och 

kommentarer av kvalitetsfaktorer, parametrar och status för aktuell vattenfö-

rekomst vid Anneberg. Kungsbacka kommun planerar att anlägga ett bostads-

område på västra sidan om Kungsbackaån vid Anneberg. Närmast ån planeras 

området användas för rekreation och omfattas av parkmark samt eventuellt 

anläggning av en gång- och cykelväg.  

Enligt en utredning av stabilitetsförhållandena i området behöver stabilitetshö-

jande förstärkningsåtgärder genomföras i ytan som ska hysa bostäder. Om sä-

kerheten gällande stabilitet ska vara hög även vid området närmast Kungs-

backaån bedöms avschaktning i naturområdet samt erosionsskydd i ån vara 

nödvändigt (Sweco Civil AB 2018). 

I nuläget är den exakta utformningen av bostadsområdet inte bestämd och 

förändringar kan komma att ske. Denna rapports bedömningar av huruvida 

kvalitetsfaktorer, parametrar och status för vattenförekomsten påverkas av 

planerade arbeten utgår därför ifrån det i dagsläget troligaste scenariot för till-

vägagångssätt: 

• Planerad installation av KC-pelare (kalk-cementpelare) är lokaliserad 

enligt Swecos rapport, PM Geoteknik 2018-11-12, Bilaga 7 förhandsko-

pia (Sweco Civil AB 2018). Inga andra anläggningar eller åtgärder plan-

eras som påverkar naturmiljön i strandzonen eller ån negativt. 

I bedömningen förutsätts att dagvatten tas om hand på ett sådant sätt att inga 

halter som negativt påverkar vattendraget uppstår eller överskrider relevanta 

miljökvalitetsnormer. 

Om erosionsskydd och avschaktning blir aktuellt behöver underlagen gås ige-

nom och följande åter granskas och bedömas: 

• Ekologisk status 

• Kvalitetsfaktorn Fisk 

• Kvalitetsfaktorn Konnektivitet i vattendrag (sidled) 

• Kvalitetsfaktorn Morfologiskt tillstånd i vattendrag 
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Metodik  

Bedömningar av huruvida status enligt vattendirektivet förändras av planerade 

arbeten har gjorts för aktuell vattenförekomst.  

För vattenförekomsten visas Vattenmyndighetens övergripande klassningar av 

ekologisk och kemisk status, samt de biologiska, fysikalisk-kemiska, hydromor-

fologiska och kemiska kvalitetsfaktorerna och parametrarna. De kriterier som 

gäller vid klassning av specifika kvalitetsfaktorer och parametrar enligt Havs 

och Vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2013:19 (Havs- och Vattenmyn-

digheten 2019) har gåtts igenom och satts i relation till planerade åtgärder. För 

varje kvalitetsfaktor och parameter finns en kommentar som diskuterar klass-

ningen och statusen/kvalitetsfaktorn/parametern efter det att planerade åtgär-

der är genomförda. Vissa kvalitetsfaktorer och parametrar har inte klassats av 

Vattenmyndigheten. Dessa har ändå gåtts igenom på samma sätt som övriga 

kvalitetsfaktorer och parametrar, och en bedömning har gjorts av huruvida 

planerade arbeten påverkar utgången av en framtida klassning.  

Med utgångspunkt från de planerade åtgärderna har fokus av bedömningar 

legat på de för projektet relevanta kvalitetsfaktorerna. Kvalitetsfaktorer och 

parametrar som inte bedöms påverkas av planerade arbeten i området har 

endast kommenterats kortfattat. Bedömningarna av eventuell påverkan på 

status/kvalitetsfaktorer/parametrar utgår från scenariot som anges i inled-

ningen. Samtliga klassningar redovisas i Bilaga 1.  

Resultat 

Undersökningsområdet ligger inom vattenförekomsten ”Kungsbackaån- Lillån 

till Finnebäcken (MS_CD WA3034071). Vattendragets totala längd inom vat-

tenförekomsten är 11 km, varav ca 900 meter ligger inom området för plane-

rade åtgärder. Sträckan som eventuellt påverkas av planerade åtgärder utgör 

därmed ca 8% av vattenförekomstens längd. 

Planerade arbeten bedöms främst påverka de biologiska kvalitetsfaktorerna 

”fisk”, de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna ”särskilda förorenade ämnen”, 

de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna ”konnektivitet i vattendrag” och 

”morfologiskt tillstånd i vattendrag” samt de kemiska kvalitetsfaktorerna ”prio-

riterade ämnen”. 

Sammanfattningsvis bedöms det planerade arbetet möjligen medföra en viss 

risk att parametern ”svämplanets strukturer och funktion i vattendrag” försäm-

ras från otillfredsställande till dålig. Eftersom fyra av de åtta parametrar för 

kvalitetsfaktorn ”morfologiskt tillstånd i vattendrag” inte har klassats av vat-

tenmyndigheten (se Bilaga 1) är det dock oklart om risk för försämring av 

denna kvalitetsfaktor föreligger. 
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Avgörande för en möjlig risk för försämring av parametern ”svämplanets struk-

turer och funktion i vattendrag” är: 

• Hur stor påverkan planerade KC-pelare har på svämplanet. Påverkan 

bedöms inte vara stor varken lokalt eller sett till hela vattenförekoms-

ten eftersom svämplanens funktion förändras i liten grad. Det finns 

marginaler till nästa klassgräns även om denna marginal inte är stor 

(Bilaga 1).  

• Utgången av klassningen av de fyra nu ej klassade parametrarna (ef-

tersom de åtta parametrarna avgör klassningen av kvalitetsfaktorn 

”morfologiskt tillstånd i vattendrag”). 

Sammantaget finns därför en möjlig risk att ”icke försämringskravet” inte upp-

fylls för kvalitetsfaktorn ”morfologiskt tillstånd i vattendrag” (Bilaga 1). En 

eventuell sänkning av kvalitetsfaktorn ”morfologiskt tillstånd i vattendrag” 

bedöms dock inte innebära att den ekologiska statusen för aktuell vattenföre-

komst försämras från nuvarande god ekologisk status. 

Sker förändringar i planerna för anläggande som inte ingår i tillvägagångssättet 

beskrivet i inledningen (t.ex. tillägg av erosionsskydd) behöver status och ett 

antal kvalitetsfaktorer (även dessa nämnt i inledningen till denna rapport) åter 

igen utvärderas och aktualiseras. 
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Bilaga 1. Miljökvalitetsnormer 

Bedömningar av huruvida status enligt vattendirektivet förändras av planerade arbeten för aktuell vattenförekomst. 

Vattenförekomsten Kungsbackaån - Lillån till Finnebäcken, ID (MS-CD): WA30340710 

Status, kvalitetsfaktorer 
och parametrar Klassningar i VISS 

Datum 
klassning 

Förvaltnings-
cykel klass-

ning 

Status efter ge-
nomförda åtgär-
der Kommentar 

Övergripande status           

Ekologisk status och 
potential 
Miljökvalitetsnorm: God 
ekologisk status 2021 

God 2019-08-27 3 (2017-2021) 
Ingen  

förändring 

Den ekologiska statusen i denna vattenförekomst har i VISS 
senaste material klassats som god. Försurningspåverkan motver-
kas med kalkning med tillfredsställande resultat. Statusen har gått 
från måttlig till god p.g.a. bättre underlag för hydromorfologin 
samt förändrat sätt att klassa försurning i kalkade vatten.  
De biologiska kvalitetsfaktorerna är inte klassade av vattenmyn-
digheten, men utifrån bedömningar av respektive biologisk kvali-
tetsfaktor nedan bedöms dessa visa på god till hög status samt 
inte påverkas av planerade arbeten. 

Tillkomst/härkomst Naturlig 2017-05-10 2 (Förlängning) 
Ingen  

förändring 
Vattenförekomsten kommer fortsatt att klassas som naturlig. 

Kemisk status 
Miljökvalitetsnorm: God 
kemisk ytvattenstatus 

Uppnår ej god 2019-07-10 3 (2017-2021) 
Ingen  

förändring 

Prioriterade ämnen medför klassningen "uppnår ej god. Plane-
rade arbeten bedöms inte tillföra kemiska substanser till vattenfö-
rekomsten och således inte påverka statusklassningen. 

Kemisk status utan över-
allt överskridande ämnen 

Uppnår ej god 2017-05-18 2 (Förlängning) 
Ingen  

förändring 

Halterna av PFOS överstiger gränsvärdet för vatten och medför 
klassningen "uppnår ej god". Planerade arbeten bedöms inte 
tillföra kemiska substanser till vattenförekomsten och således inte 
påverka statusklassningen.  
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Vattenförekomsten Kungsbackaån - Lillån till Finnebäcken, ID (MS-CD): WA30340710 

Status, kvalitetsfaktorer 
och parametrar Klassningar i VISS 

Datum 
klassning 

Förvaltnings-
cykel klass-

ning 

Status efter ge-
nomförda åtgär-
der Kommentar 

Ekologisk status –  
Biologiska  
kvalitetsfaktorer           

Påväxt-kiselalger Ej klassad 2019-05-14 3 (2017-2021) 
Ingen  

förändring 

Kvalitetsfaktorn är ej klassad. Det är framför allt näringsämnen 
(fosfor), tillgången på lättnedbrytbart organiskt material och surt 
vatten som utgör påverkansfaktorer för statusklassning av kisel-
alger.  
 
Fosforhalterna samt pH-värden visar enligt VISS på god status 
för både näringsämnen och surhet i vattenförekomsten (se de 
fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna nedan). Halter av närings-
ämnen (fosfor), tillgången på lättnedbrytbart organiskt material 
och surt vatten kommer inte att påverkas av planerade åtgärder. 
Ej heller förändrade förhållanden avseende flöden och vatten-
stånd som kan påverka kiselalgssamhället negativt bedöms upp-
komma efter planerade åtgärder. Den sammantagna bedömning-
en för kvalitetsfaktorn kiselalger är således att vattenförekomsten 
uppnår minst god status både före och efter planerade åtgärder.  

IPS-index för Kiselalger Ej klassad 2019-05-14 3 (2017-2021) 
Ingen  

förändring 

IPS-index visar påverkan av näringsämnen, främst fosfor, samt 
lättnedbrytbar organisk förorening. Planerade arbeten medför inte 
tillförsel av näringsämnen och påverkar således inte parametern. 

ACID - Surhetsindex för 
vattendrag och sjöar 

Ej klassad 2019-05-14 3 (2017-2021) 
Ingen  

förändring 

ACID visar på surhetspåverkan. Planerade åtgärder bedöms ej 
medföra tillförsel av försurande ämnen och påverkar således inte 
parametern. 
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Vattenförekomsten Kungsbackaån - Lillån till Finnebäcken, ID (MS-CD): WA30340710 

Status, kvalitetsfaktorer 
och parametrar Klassningar i VISS 

Datum 
klassning 

Förvaltnings-
cykel klass-

ning 

Status efter ge-
nomförda åtgär-
der Kommentar 

Ekologisk status –  
Biologiska  
Kvalitetsfaktorer forts. 

     

Bottenfauna Ej klassad 2019-05-14 3 (2017-2021) 
Ingen  

förändring 

Kvalitetsfaktorn är inte klassad av vattenmyndigheten. Det är 
framför allt näringsämnestillgången som ligger till grund för klass-
ning av bottenfauna i vattendrag. I vattenförekomsten finns tre 
bottenfaunaundersökningar vid Alafors sedan 2013 där både 
ASPT och DJ-index visar på hög status. Bottenfaunans artsam-
mansättning visar även den på opåverkade förhållanden. Kvali-
tetsfaktorn bedömdes således visa på god till hög status. 
Flödesförändringar samt andra förändringar av fysisk karaktär, 
t.ex. försämrat bottensubstrat, närområde och kantzoner som kan 
påverka bottenfaunasamhället negativt bedöms inte uppkomma 
efter genomförda åtgärder. 

ASPT Ej klassad 2019-05-14 3 (2017-2021) 
Ingen  

förändring 

Parametern är ej klassad av vattenmyndigheten. ASPT är ett 
index som utnyttjar skillnader i tolerans hos olika familjer av bot-
tenfaunasamhället avseende näringsämnen, syretärande före-
ningar samt påverkan av förändrade livsmiljöer. I vattenförekoms-
ten finns tre bottenfaunaundersökningar vid Alafors sedan 2013. 
ASPT visar på hög status för de tre undersökningarna. Bedöm-
ningen är således att ASPT för vattenförekomsten visar på god till 
hög status. Planerade arbeten bedöms ej påverka parametern 
(se även kommentar ovan, kvalitetsfaktorn Bottenfauna). 

DJ-index Ej klassad 2019-05-14 3 (2017-2021) 
Ingen  

förändring 

Parametern är ej klassad av vattenmyndigheten. DJ-index är ett 
multimetriskt index för näringsämnespåverkan. Indexet består av 
fem enkla index, bl.a. antal arter av vissa sländgrupper samt dess 
relativa individtätheter. I vattenförekomsten finns tre bottenfauna-
undersökningar vid Alafors sedan 2013. DJ-Index visar på hög 
status för de tre undersökningarna. Bedömningen är således att 
DJ-Index för vattenförekomsten visar på god till hög status. Pla-
nerade åtgärder bedöms inte tillföra näringsämnen och bedöms 
således inte påverka parameterns kommande klassning. 
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Vattenförekomsten Kungsbackaån - Lillån till Finnebäcken, ID (MS-CD): WA30340710 

Status, kvalitetsfaktorer 
och parametrar Klassningar i VISS 

Datum 
klassning 

Förvaltnings-
cykel klass-

ning 

Status efter ge-
nomförda åtgär-
der Kommentar 

Ekologisk status –  
Biologiska  
Kvalitetsfaktorer forts. 

     

Fisk  Ej klassad 2019-05-14 3 (2017-2021) 
Ingen  

förändring 

Kvalitetsfaktorn och dess underliggande parametrar är ej klas-
sade. Status för fisk i vattendrag beror i hög grad på förekomst av 
laxfisk. Havsvandrande lax och öring förekommer i aktuell vatten-
förekomst, vilket även var fallet vid de kvalitativa elfisken som 
utfördes vid NVIn vid aktuellt område i juni 2019. I vattenföre-
komsten finns enligt elfiskeregistret tre kvalitativa elfisken gjorda 
sedan 2013. Täthetheterna av lax och öring har vid dessa fisken 
varit nära eller över beräknade förväntade jämförvärden för lax 
och öringtätheter på lokalen. VIX visar på måttlig status 2013 
samt god status 2014 och 2015. Sammantaget bedöms således 
statusen med avseende på fisk visa på god status. 
Den nya urbana miljö som uppkommer i området kan innebära 
ökad risk för störningar på fiskfaunan. Genom att tillse att vatten-
draget får en viss avskildhet, med vegetationsklädda strandzoner 
och den eventuella gång- och cykelvägen på avstånd från stran-
den bedöms störningar kunna hållas nere och inte påverka statu-
sen. 

Fisk i rinnande vatten (VIX) Ej klassad 2019-05-14 3 (2017-2021) 
Ingen  

förändring 

Parametern är ej klassad. VIX är ett multimetriskt fiskindex som 
tar hänsyn till bl.a. näringspåverkan, surhet, samt morfologisk och 
hydrologisk påverkan.  
De åtgärder som planeras bedöms inte medföra förhållanden 
som försämrar fiskfaunans status i vattenförekomsten (se även 
kommentar ovan, kvalitetsfaktorn fisk). 

Fisk i rinnande vatten (VIX-
MORF) 

Ej klassad 2019-05-14 3 (2017-2021) 
Ingen  

förändring 

Parametern är ej klassad. Parametern är ett sidoindex till VIX 
som visar på morfologisk påverkan, främst i form av rensning i 
vattendrag. Planerade arbeten bedöms ej påverka parametern. 
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Vattenförekomsten Kungsbackaån - Lillån till Finnebäcken, ID (MS-CD): WA30340710 

Status, kvalitetsfaktorer 
och parametrar Klassningar i VISS 

Datum 
klassning 

Förvaltnings-
cykel klass-

ning 

Status efter ge-
nomförda åtgär-
der Kommentar 

Ekologisk status –  
Biologiska  
Kvalitetsfaktorer forts. 

    

 

Fisk i rinnande vatten 
(VIXh) 

Ej klassad 2019-05-14 3 (2017-2021) 
Ingen  

förändring 

Parametern är ej klassad. Parametern är ett sidoindex till VIX 
som visar på hydrologisk påverkan. Planerade arbeten bedöms 
inte medföra hydrologisk påverkan och således inte heller på-
verka parameterns klassning. 

Fisk i rinnande vatten 
(VIXsm) 

Ej klassad 2019-05-14 3 (2017-2021) 
Ingen  

förändring 

Parametern är ej klassad. Parametern är ett sidoindex till VIX 
som visar på surhetspåverkan. Planerade arbeten bedöms inte 
tillföra försurande ämnen och således inte påverka parameterns 
klassning. 

Ekologisk status –  
Fysikalisk kemiska 
kvalitetsfaktorer           

Näringsämnen God 2019-05-14 3 (2017-2021) 
Ingen  

förändring Planerade åtgärder bedöms inte tillföra näringsämnen och påver-
kar således inte kvalitetsfaktorn. 

Försurning God 2019-05-14 3 (2017-2021) 
Ingen  

förändring Planerade åtgärder bedöms inte tillföra försurande ämnen och 
påverkar således inte kvalitetsfaktorn. 

Särskilda förorenande 
ämnen 

God 2019-06-19 3 (2017-2021) 
Ingen  

förändring 

Dagvatten uppkommer från planerade arbeten. I bedömningen 
förutsätts dock att dagvatten tas om hand på ett sådant sätt att 
inga halter av förorenande ämnen som negativt påverkar vatten-
draget uppstår. Planerade åtgärder bedöms därför inte påverka 
kvalitetsfaktorn eller dess underliggande parametrar. 

Koppar Ej klassad 2019-06-19 3 (2017-2021) 
Ingen  

förändring 
Se ovan kommentar, kvalitetsfaktorn Särskilda förorenande äm-
nen. 
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Vattenförekomsten Kungsbackaån - Lillån till Finnebäcken, ID (MS-CD): WA30340710 

Status, kvalitetsfaktorer 
och parametrar Klassningar i VISS 

Datum 
klassning 

Förvaltnings-
cykel klass-

ning 

Status efter ge-
nomförda åtgär-
der Kommentar 

Ekologisk status –  
Hydromorfologi           

Konnektivitet i vattendrag Måttlig 2019-05-14 3 (2017-2021) 
Ingen  

förändring 

Kvalitetsfaktorn "konnektivitet i vattendrag" klassas som måttlig 
eftersom ett partiellt vandringshinder finns i vattenförekomsten. 
Planerade arbeten bedöms inte påverka kvalitetsfaktorn (se 
kommentarer på parametrar nedan), 

Konnektivitet i uppströms 
och nedströms riktning i 
vattendrag 

Måttlig 2019-05-14 3 (2017-2021) 
Ingen  

förändring 

Parametern har klassats som måttligt eftersom det finns ett parti-
ellt vandringshinder i vattenförekomsten. Planerade åtgärder 
kommer inte att påverka parametern. 

Konnektivitet i sidled till 
närområde och svämplan i 
vattendrag 

Ej klassad 2019-05-14 3 (2017-2021) 
Ingen  

förändring 

Parametern är inte klassad av Vattenmyndigheten. Planerade 
åtgärder kan i vissa sträckningar komma att påverka konnektivite-
ten. Planerade åtgärder bedöms dock inte innebära någon bety-
dande ökad belastning på strandzonen som påverkar livsmiljöer-
na negativt för akvatiska organismer jämfört med idag. Genom att 
tillse att vattendraget får en viss avskildhet, med vegetat-
ionsklädda strandzoner och den eventuella gång- och cykelvägen 
på avstånd från stranden bedöms störningar kunna hållas nere 
och inte påverka parametern. 

Hydrologisk regim i vat-
tendrag 

Måttlig 2019-05-14 3 (2017-2021) 
Ingen  

förändring 

Kvalitetsfaktorn är klassad som måttlig p.g.a. parametern specifik 
flödesenergi. Planerade arbeten bedöms inte påverka kvalitets-
faktorn (se kommentarer nedan för respektive parameter). 

Specifik flödesenergi i vat-
tendrag 

Måttlig 2019-05-14 3 (2017-2021) 
Ingen  

förändring 

Parametern har klassats som måttlig p.g.a. påverkan från mänsk-
liga aktiviteter såsom t.ex. rätning och rensning. Planerade arbe-
ten bedöms inte påverka parametern eftersom vattendragets form 
inte kommer att förändras. 

Volymsavvikelse i vatten-
drag 

Ej klassad 2019-05-14 3 (2017-2021) 
Ingen  

förändring 

Parametern är ej klassad. Planerade åtgärder bedöms inte på-
verka den nuvarande flödesregimen och således inte heller ut-
gången av parameterns klassning. 

Avvikelse i flödets föränd-
ringstakt 

Ej klassad 2019-05-14 3 (2017-2021) 
Ingen  

förändring 

Parametern är ej klassad. Planerade åtgärder bedöms inte på-
verka de nuvarande flödesvariationerna och således inte heller 
utgången av parameterns klassning. 
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Vattenförekomsten Kungsbackaån - Lillån till Finnebäcken, ID (MS-CD): WA30340710 

Status, kvalitetsfaktorer 
och parametrar Klassningar i VISS 

Datum 
klassning 

Förvaltnings-
cykel klass-

ning 

Status efter ge-
nomförda åtgär-
der Kommentar 

Ekologisk status –  
Hydromorfologi forts. 

    
 

Vattenståndets förändrings-
takt i vattendrag 

Ej klassad 2019-05-14 3 (2017-2021) 
Ingen  

förändring 

Parametern är ej klassad. Planerade åtgärder bedöms inte på-
verka de nuvarande vattenståndsvariationerna och således inte 
heller utgången av parameterns klassning. 

Morfologiskt tillstånd i 
vattendrag 

Måttlig 2019-05-14 3 (2017-2021) Möjlig risk 

Kvalitetsfaktorn "morfologiskt tillstånd i vattendrag" klassas utifrån 
genomsnittlig status för åtta parametrar. Fyra av parametrarna är 
inte klassade. En möjlig risk för försämring finns eftersom para-
metern ”svämplanets strukturer och funktion i vattendrag” skulle 
kunna försämras. Detta är dock högst oklart eftersom resultatet 
även beror på de fyra parametrarna som inte är klassade. 

Vattendragsfårans form Måttlig 2019-05-14 3 (2017-2021) 
Ingen  

förändring 
Planerade åtgärder bedöms inte förändra vattendragsfårans form. 

Vattendragets planform Ej klassad 2019-05-14 3 (2017-2021) 
Ingen  

förändring 
Parametern har ej klassats. Planerade åtgärder bedöms inte 
förändra vattendragsfåran med avseende på planform. 

Vattendragsfårans botten-
substrat 

Ej klassad 2019-05-14 3 (2017-2021) 
Ingen  

förändring 
Parametern har ej klassats. Planerade åtgärder bedöms inte 
förändra bottensubstratet. 

Död ved i vattendrag Ej klassad 2019-05-14 3 (2017-2021) 
Ingen  

förändring 

Parametern har ej klassats. Genom att tillse att vattendraget 
fortsatt har vegetationsklädda strandzoner bedöms inte planerade 
åtgärder påverka parametern för vattenförekomsten. 

Strukturer i vattendraget Ej klassad 2019-05-14 3 (2017-2021) 
Ingen  

förändring 

Parametern har ej klassats. Planerade åtgärder bedöms dock inte 
påverka strukturer på ett sådant sätt att den kommande klass-
ningen påverkas. 

Vattendragsfårans kanter Måttlig 2019-05-14 3 (2017-2021) 
Ingen  

förändring 

Parametern har klassats som måttlig. Vattenförekomstens 
strandkanter är ställen påverkad av stenskoning, erosionsskydd, 
muddring och jordvallar. 
Planerade åtgärder bedöms i dagsläget inte försämra vatten-
dragsfårans kanter.  
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Vattenförekomsten Kungsbackaån - Lillån till Finnebäcken, ID (MS-CD): WA30340710 

Status, kvalitetsfaktorer 
och parametrar Klassningar i VISS 

Datum 
klassning 

Förvaltnings-
cykel klass-

ning 

Status efter ge-
nomförda åtgär-
der Kommentar 

Ekologisk status –  
Hydromorfologi forts. 

     

Vattendragets närområde Otillfredsställande 2019-02-21 3 (2017-2021) 
Ingen  

förändring 

Parametern har klassats som otillfredsställande eftersom 49% av 
närområdet utgörs av anlagda ytor och/eller aktivt brukad. I dags-
läget är det området för de planerade åtgärderna till viss del re-
dan påverkat och de planerade åtgärderna bedöms inte ge en 
väsentlig ökning av denna påverkan. Parameterns klassning 
bedöms således inte förändras av planerade åtgärder. 

Svämplanets strukturer och 
funktion i vattendrag 

Otillfredsställande 2019-02-25 3 (2017-2021) Möjlig risk 

Parametern har klassats som otillfredsställande eftersom 
svämplanet till 67% utgörs av anlagda ytor och/eller aktivt brukad 
mark. Många sträckor bedöms ha relativt små svämplan i dagslä-
get men anläggandet av KC-pelare planeras på delar av det idag 
befintliga svämplanet i området enligt figur 9 och Bilaga 7 i PM 
Geoteknik 2018-11-12 (Sweco Civil AB 2018). Detta skulle kunna 
medföra en ytterligare försämring av parametern och eventuellt. 
innebära att klassgränsen 75% riskerar att passeras, vilket skulle 
ge klassen ”dålig”. Se även bedömning av kvalitetsfaktorn ”morfo-
logiskt tillstånd i vattendrag”. 

Kemisk status           

Prioriterade ämnen Uppnår ej god 2017-05-18 2 (Förlängning) 
Ingen  

förändring 

Dagvatten uppkommer från planerade arbeten. I bedömningen 
förutsätts dock att dagvatten tas om hand på ett sådant sätt att 
inga halter av prioriterade ämnen som negativt påverkar vatten-
draget uppstår. Planerade åtgärder bedöms därför inte påverka 
kvalitetsfaktorn eller dess underliggande parametrar. 

Bensen Ej klassad 2019-07-02 3 (2017-2021) 
Ingen  

förändring Se kommentar ovan (kvalitetsfaktorn Prioriterade ämnen). 

Bromerad difenyleter Uppnår ej god 2019-01-21 3 (2017-2021) 
Ingen  

förändring Se kommentar ovan (kvalitetsfaktorn Prioriterade ämnen). 

Kvicksilver och kvicksilver-
föreningar 

Uppnår ej god 2019-01-21 3 (2017-2021) 
Ingen  

förändring Se kommentar ovan (kvalitetsfaktorn Prioriterade ämnen). 
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Vattenförekomsten Kungsbackaån - Lillån till Finnebäcken, ID (MS-CD): WA30340710 

Status, kvalitetsfaktorer 
och parametrar Klassningar i VISS 

Datum 
klassning 

Förvaltnings-
cykel klass-

ning 

Status efter ge-
nomförda åtgär-
der Kommentar 

Kemisk status forts.     
 

PFOS Uppnår ej god 2019-06-18 3 (2017-2021) 
Ingen  

förändring Se kommentar ovan (kvalitetsfaktorn Prioriterade ämnen). 

Benso(a)pyrene Ej klassad 2019-07-02 3 (2017-2021) 
Ingen  

förändring Se kommentar ovan (kvalitetsfaktorn Prioriterade ämnen). 

 


