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SAMRÅD KRING DETALJPLAN FÖR DEL AV BONDSJÖ 17:1 OCH DEL AV SALTVIK 

2:35, VÄSTRA SALTVIK INDUSTRIOMRÅDE, HÄRNÖSANDS KOMMUN 
Naturskyddsföreningen har tittat på handlingarna till planen för Saltvik och tycker att 

planförslaget i stort sett är acceptabelt under förutsättning att åtgärder för att begränsa 

koldioxidutsläppen vidtas och att hänsyn tas till natur- och rekreationsvärden i anslutning till 

området.  

Det vi vill uppmärksamma är följande:  

Trafik 
Trafikförsörjning sker enligt planförslaget enbart genom ett utbyggt vägnät. Området kommer 

därför att bli bilberoende och försvårar därför att klimatmålen uppnås. Det är därför angeläget 

att den gång- och cykelväg som är möjlig att anlägga enligt angränsande detaljplan kommer 

till stånd. Kollektivtrafik kommer dock att saknas. Enligt kommunens översiktsplan ska 

kollektivtrafiken prioriteras framför biltrafiken och därför bör planförslaget kompletters med 

ett förslag till kollektivtrafikförsörjning av området. 

Dagvattenhantering 
Beskrivningen av förutsättningarna att hantera dagvattenhantering är bra. Diskussionen om 

tänkbara lösningar kan också vara utgångspunkt för en bra hantering. Det är dock viktigt att 

det upprättas kontrollprogram för den föreslagna dagvattendammen och andra anläggningar 

eftersom verksamheterna i området kan medföra att dagvattnet förorenas. En inventering av 

området bör också genomföras för att undersöka om det finns lämplig växtlighet inom 

området som kan bevaras och därmed bidra till att dagvattenmängderna minskar. 

Naturvärden 
Enligt behovsbedömningen saknas kända naturvärden i området. Vad denna bedömning 

baserar sig på framgår inte. Även om områdesskydd saknas kan det finnas skyddsvärda 

naturvärden. Söder om området men i omedelbar anslutning finns en våtmark som idag saknar 

betydande åverkan. En skyddszon som åtminstone omfattar kraftledningsgatan bör upprättas 

och utformas så att statusen för våtmarken säkerställs. Om dessa hänsyn tas kan intrånget 

accepteras. 

Tätortsnära skogar 
Det tätortsnära skogsområdet Bondsjöhöjden som pekas ut i översiktsplanen har stora sociala 

värden och bör därför i princip skyddas mot verksamheter som försämrar rekreationsvärdet. 

Det föreslagna industriområdet är dock redan idag påverkat genom närheten till E4, 

avverkningar och kraftledningsgator. I områdes södra del finns dock en stig norr om 
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våtmarken som ansluter till det rekreationsområdet Bondsjöhöjden. Stigen och naturmarken 

kring den bör bevaras. Det är också viktigt att rekreationsområdet inte utsätts för störande 

buller som påverkar naturupplevelsen. Det bör därför ställas krav på de verksamheter som 

kommer att etableras i området så att ljudmiljön i rekreationsområdet inte försämras. 

Naturskyddsföreningen vill också understryka att om det aktuella området exploateras blir det 

ännu viktigare att vara mycket restriktiv när det gäller att exploatera andra tätortsnära 

skogsområden. Tätortsnära skogsområden är en ändlig resurs som måste förvaltas med stor 

omsorg. 
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