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Beskrivning
Författare: Benjamin Grahn Danielson.
Denna antologi innehåller texter från en vetenskaplig konferens om kompensation vid
exploatering av kultur- och naturmiljöer. Konferensen genomfördes i Göteborg, 1-2 december
2014. Den arrangerades av Kulturlandskapet, KTH/Arkitektur och Göteborgs stadsmuseum
med ekonomiskt stöd från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag. Målgruppen var forskare,
konsulter och tjänstemän med ett direkt intresse i planering, projektering, byggande och
förvaltning av kultur- och naturmiljöer.
Nyckelbegreppet för konferensen var kompensation, vilket i samhällsplaneringen framträder
som ett verktyg för handläggare, en metod för planerare, och som förslag på åtgärder från
konsulter som syftar till att återskapa värden. Skador i landskapet repareras. Det är
bra. Men kompensation kan missbrukas för att underlätta skadliga exploateringar. Det är en
risk som behandlas i texten.

Annan Information
Konferens kring kompensationsåtgärder vid exploateringar i kultur- och naturmiljöer.
Kompensation är ett nytt verktyg i Sverige som används vid exploatering i områden med
värdefulla kultur- och naturmiljövärden. Nu anordnar Göteborgs Stadsmuseum i samverkan
med KTH/Arkitektur och Rio Kulturlandskap en konferens.
kultur- och naturmiljöer ska särskild hänsyn visas till befintlig bebyggelse, kulturmiljö och
natur. . Kulturmiljöplan. I kulturmiljöplan antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 är
Wendelsbergsparken och Mölnlycke fabriksområde redovisat som en miljö med en storslagen
trävilla från ... och exploateringsgrad reglerade.
Väl fungerande städer är fulla av liv. Inte bara mänskligt liv utan en mångfald av liv. Gräs,
humlor, träd, ekorrar. Fåglar som sjunger, bin som surrar, växter som blommar. Renande
vattendrag, prunkande parker, skuggande skogsdungar, buller- dämpande markvegetation.
Naturen i staden är livsviktig, levande infrastruktur.
22 sep 2015 . Förslaget berör inga kulturvärden inom planområdet. Nybyggnadens volym har
reglerats .. inte innebär ett intrång i parklandskap eller naturmiljö, framförallt med beaktande
av att planområdet ligger i en .. genomförandet, inklusive kompensationsåtgärder för
spridningsfunktioner för eklevande arter, ska.
Tobias Sahlman (bitr. uppdragsledare, kulturmiljö/landskapsbild, naturmiljö, rekreation) ...
exploateringsgrad. Då bebyggelse och verksamhetsområden anläggs mer spritt i planförslaget,
återfinns bevarad natur även centralt i området, vilket ger en ökad ... Utred möjligheten till
kompensationsåtgärder om våtmarken.
Bländande ljussken? Nej. -. Sammanfattning: En större påverkan på lokalklimat och
ljusförhållanden? Nej. -. Påverkan på natur- och kulturmiljö. Naturmiljö. Ja/nej/ osäkert.
Motivering . grad av kompensationsåtgärder mm. Påverkas värdefulla element . påverkan på
naturmiljö? Osäkert En exploatering kan medföra stor.
Miljöbalkens olika bestämmelser om kompensation vid negativ påverkan på natur- och
kulturmiljön ställer i viss mån olika krav på kompensationsåtgärdernas . en effektivare och
mer konsekvent tillämpning av ekologisk kompensation i samband med större exploatering
och ingrepp i värdefulla mark- och vattenområden.
25 apr 2016 . ring inom hela utvecklingsområdet. Lämpligheten av all ny exploatering ska
dock utredas och föregås av detaljplaneläggning. Områden med natur-, kultur- och
rekreationsvärden bör bevaras (Varbergs kommun 2016). Utanför utvecklingsområdena
föreslås ingen ny sammanhållen bebyggelse utan.
mot exploatering, naturomvandling och konsumtion krävs starka balanserande krafter, som ..
naturmiljön. Korsbefruktningen mellan kulturmiljön å ena sidan och naturmiljön å den andra
har påverkat synen på kompensationsåtgärder. Men den ändrade . renden och kunna anpassa
sin exploatering till kulturmiljöerna.
30 maj 2016 . Ett framtida alternativt stråk för väg 111 norr om Höganäs stad har preciserats
med en definierad korridor för planerad ny väg. Riktlinjer för ny enstaka bebyggelse på
landsbygden har arbetats fram utifrån landskapsbild, bebyggelsestruktur, befintliga näringar
och tekniska förutsättningar. Ställningstaganden.
historiska landskapets natur- och kulturvärden. Vidare sägs att andelen grönyta . enstaka träd i

en i övrigt helt exploaterad miljö inte kan betecknas som naturmiljö. (RÅ1998 not. 101).
Postadress . utrymme för kompensationsåtgärder som innebär att en grönyta kan ersättas av en
annan. Nytt höghus i Bergshamra centrum.
Kompensationsåtgärder vid exploatering i kultur- och naturmiljöer / redaktörer: Benjamin
Grahn Danielson, Magnus Rönn, Stig Swedberg, Fjällbacka, Kulturlandskapet, Kapitel i bok
2015. Kapitel i bok. Neolitiska livssätt - nedslag i den senaste forskningen kring Falbygdens
megalitkultur · Tony Axelsson, Karl-Göran Sjögren
sätt informera besökarna om områdets naturmiljöer, geologi och kulturhistoria. - bidra till att
uppnå lokala . att skydda land- och vattenmiljöerna mot exploatering,. - lövskog sköts utan
krav på .. begreppet kompensationsåtgärder här avser åtgärder som görs som ersättning för
negativa effekter som inte kunnat undvikas,.
för mark – och vattenmiljön, naturmiljön, kulturmiljön och rörligt friluftsliv. Vidare har en
avstämning mot de nationel- . Kompensationsåtgärder kom- mer att vidtas inom planområdet.
Stenmuren som sträcker . kan komma att påverkas av en exploatering". Trots detta föreligger,
enligt kulturminneslagen, en skyldighet för den.
Denna antologi innehåller texter från en vetenskaplig konferens om kompensation vid
exploatering av kultur-och naturmiljöer. Konferensen genomfördes i Göteborg, 1-2 december
2014. Den arrangerades av Kulturlandskapet, KTH/Arkitektur och Göteborgs Stadsmuseum
med ekonomiskt stöd från Riksantikvarieämbetets.
Exploatering inom Asylens park innebär en minskning av andelen parkmark i innerstaden,
privatisering av parken samt . närrekreation, inverkan på naturmiljö, kulturmiljön och
stadsbilden mot behovet av förtätning av bostäder i innerstaden. .. eller kompensationsåtgärder
på annan plats. Effekter på kulturmiljö och.
12 maj 2014 . Start-PM för Tjustvik 1:1 m.fl., Hålludden. Bakgrund. Planarbetet initierades av
JM AB och Artipelag AB med syfte att möjliggöra trafiksäkerhetsåtgärder, gång- och cykelväg
och byggrätt för en servicebyggnad vid parkeringsplatsen samt ändra huvudmannaskapet för
Hålluddsvägen från enskild till allmänt.
1 feb 2010 . eventuell exploatering måste kommunen även ta hänsyn till andra intressen, till
exempel kulturmiljövärden och andra sociala aspekter. Naturskyddsföreningen i Södra
Sörmland . värden. Kompensationsåtgärder är ett sätt att tydliggöra ett områdes betydelse och
värde vid en exploatering. I en sådan här.
Ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller
livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat. Kulturreservat Ett
mark- eller vattenområde i syfte att bevara värdefulla kulturpräglade land- skap. Naturminne
Ett särpräglat naturföremål. Får även omfatta det.
1 dec 2006 . Inledning. Länsstyrelserna har i egenskap av tillsynsmyndigheter för
vattenverksamhet, enligt 11 kap miljöbalken, inom ramen för samverkansprojektet
Miljösamverkan Sverige, tagit fram denna vägledning för hantering av ärenden angående
markavvattning. Projektet har utförts under. 2006 parallellt med.
18 jan 2017 . även kulturmiljön. De relativt stora utbyggnaderna som planeras riskerar att
medföra omfattande påverkan på känsliga naturmiljöer, vilket till viss del kan mildras ... En
exploatering i form av utbyggnad av Hammarbybacken med tillhörande anläggningar .
kompensationsåtgärder beskrivs i kapitel 6.4.1.
En aktör som är villig att investera i kompensationsåtgärder kan göra det för att sälja till den
som behöver kompen- sera. Habitatmäklaren kan vara .. exploatering ska resultera i ökat
skydd och restaurering av värdefulla naturmiljöer. På samma sätt som ... bevarandet av kulturoch naturmiljöer. Såväl urbanisering som.
Jämför priser på Kompensationsåtgärder vid exploatering i kultur- och naturmiljöer (Häftad,

2015), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av
Kompensationsåtgärder vid exploatering i kultur- och naturmiljöer (Häftad, 2015).
WSP erbjuder ekologisk kompetens som behövs för att ta hänsyn till områden med
naturvärden vid till exempel vindkraftsprojekt, exploatering, stadsplanering eller .
Naturmiljöutbildningen ger grundläggande kunskaper i hur naturvärden identifieras och hur
projekt kan anpassas så att påverkan på naturmiljön minimeras.
Kulturmiljö och fornlämningar . .. redovisa de skydds- och kompensationsåtgärder som
planeras för att undvika eller mildra negativa konsekvenser. ... Figur 10. Översiktskarta över
ytvattendrag i Slite. 8.3 Naturmiljö. Västra brottet. Det mindre utökningsområdet vid Västra
brottet utgörs av avbanad mark och upplag med.
Kompensation är nytt verktyg i Sverige som används vid exploatering i områden med
värdefulla kultur- och naturmiljöer. Kommuner reglerar kompensationsåtgärder i
exploaterings- och markanvisningsavtal vid upprättandet av detaljplaner. Statliga myndigheter
kan införa kompensationsåtgärder, som villkor för tillstånd med.
Sammanfattning. Ekologisk kompensation används för att förhindra förlust av naturkapital i
samband med exploatering. Ekologisk kompensation bygger på principen om att .
Habitatbanker är system där kompensationsåtgärder från flera enskilda exploateringar ...
renskötsel och kulturmiljö (Naturvårdsverket 2016).
12 jan 2017 . Bebyggelsen är anpassad till allmänna intressen och stärker även tillgängligheten till natur, kultur och vatten. I och med . Exploatering av skogs- och jordbruksmark kan
tillåtas om utredning påvisar lämplighet efter avvägning av olika intressen. ... Säkra tillgången
till bostadsnära parker och naturmiljöer.
13 feb 2015 . Miljö och hälsa. 14. 4.4.1. Landskapet, inklusive visuell upplevelse. 14. 4.4.2.
Boende och hälsa. 17. Buller. 17. 4.4.3. Kulturmiljö. 20. 4.4.4. Naturmiljö. 22. Flora och fauna.
22. Vilt. 24 .. andra kompensationsåtgärder beaktas eller inga åtgärder alls vid en exploatering.
Som skadeförebyggande åtgärd.
och bildade sockencentrum. ALLMÄNNA INTRESSEN. Kulturmiljö. Riksintresse Kultur.
Byggnadsminnen. Kommunens kulturmiljöplan. 2009-10-10 / RW. Alstermo ... Naturmiljö.
Älghult. Åseda. Fig 6.3 Karta över olika naturvårdsintressen i. Uppvidinge kommun.
Kommunen saknar för närvarande en samlad naturvårdsplan.
Inbjudan till konferens om kompensationsåtgärder vid exploateringar i kultur- och
naturmiljöer. Konferens 1-2 december 2014 i Göteborg. Kompensation är nytt verktyg i
Sverige som används vid exploatering i områden med värdefulla kultur- och naturmiljöer.
Kommuner reglerar kompensationsåtgärder i exploaterings- och.
3 nov 2017 . Vad är en detaljplan? En detaljplan styr hur marken får användas för ett område
inom kommunen exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även
reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är
juridiskt bindande och en planbeskrivning.
Hushållning med mark och vattenresurser: 1. 1)Införandet av begreppet särskilda skäl antyder
ett preliminärt ställningstagande i markanvändningsfrågan som förordar jordbruket framför
andra tänkbara och lovvärda markanvändningar avsedda att genomlysas i planprocessen.
Skälen för föreslagen markanvändning och.
Välkommen till två dagars konferens om kompensationsåtgärder vid exploateringar i kulturoch naturmiljöer i Göteborg. . Kompensation är nytt verktyg i Sverige som används vid
exploatering i områden med värdefulla kultur- och naturmiljöer. Konferensen innehåller
föredrag av key-note speakers, tre parallella sessioner.
. undersökningar och utredningar för underlag till tillståndsansökan och MKB där vi
utvärderar ekologiska effekter av planerad eller genomförd exploatering. . Naturmiljö Vi utför

naturmiljöinventeringar som projekteringsstöd vid anläggning av infrastruktur, vindkraft och
naturvårdsprojekt. Vi har stor erfarenhet av.
17 jan 2017 . 12 12 13 15. Miljökonsekvenser 16 Kulturmiljö Naturmiljö Rekreation
Människors hälsa och säkerhet Naturresurser Klimatanpassning Kumulativa effekter
Uppföljning. 5 . Det är framförallt exploatering eller riktlinjer kring LIS, vindkraft och .
riktlinjer för kompensationsåtgärder vid exploatering av. detta.
25 jan 2010 . Kompensationsåtgärder Tunnlandsg 10-01-25.doc. Utvärdering av . o Gör en
bedömning av funktionens status efter exploatering, d.v.s. . Kulturhistoria känna historiens
vingslag, fantasera kring hur det såg ut förr, platser där kultur- historiska spår är viktiga för
upplevelsen. Lek lek, pulka, kojbygge. Lek för.
Calluna utför miljöbedömningar och MKB:er för många olika typer av verksamheter, både på
land och i vattenmiljöer. Här är några exempel på genomförda uppdrag.
31 aug 2015 . Kulturvärden och kulturhistoriskt värdefulla miljöer inom Gröna kilen Delsjön –
Härskogen. Delrapport .. 5.2 Fornlämningar och kulturhistoriska lämningar i västra delen
(Göteborg, Partille och Härryda ... Kulturvärdena inom kilen bedöms idag vara hotade av i
första hand exploatering, skogsbruk, upphörd.
27 nov 2015 . exploatering föreslår Stadsbyggnad en utvidgning av naturreservatet Oset och
Rynningeviken med . del av de kompensationsåtgärder som utförs då naturvärden norr om
reservatet försvinner vid .. utveckla ett lättillgängligt tätortsnära rekreationsområde med höga
natur-, kultur- och friluftsvärden. Området.
undantas till största del för exploatering, och kompensationsåtgärder föreslås där .
kulturvärden. Exploateringar som påtagligt skadar dessa värden får inte ske. Bestämmelserna
utgör dock inte hinder för att utveckla befintliga tätorter och verksamheter. ... anspråk. De
naturmiljöer som berörs vid planerad byggnation.
12 okt 2016 . bebyggelse och möjlighet till spridd bebyggelseutveckling på landsbygden där
exploatering inte innebär konflikt .. kulturmiljöerna. Kommunen har därför lagt
rekommendationen R7 för området, för att uppmärksamma handläggare på de
kulturmiljövärden som finns i området. 3. .. negativt för naturmiljön.
av det äldre kulturlandskapet i form av bl a alléer, solitärträd, småvatten och . Det finns också
behov av nyanläggning av naturmiljöer som får finnas kvar under lång tid så att naturvärden
hinner utvecklas. En sådan naturmiljö kan utgöras av träd, något som är en bristvara i . skydd
mot all form av exploatering av.
1 jul 2017 . NATURMILJÖ OCH GRÖNSTRUKTUR. 39. 6.3. FRILUFTSLIV OCH
REKREATION. 51. 6.4. KULTURMILJÖ. 53. 6.5. VATTEN OCH VATTENSKYDD. 55. 6.6 .
områden pågår exploatering av bostäder inom en angränsande detaljplan. .. för Kvartersstaden,
vilket kommer kräva kompensationsåtgärder.
kompensation för natur- och kulturvärden i samband med exploatering. En arbetsgrupp
bildades, bestående av . hur kommunen ska arbeta med kompensationsåtgärder i den fysiska
planeringen och vid .. fem grundläggande värden; människors hälsa, den biologiska
mångfalden och naturmiljön, kulturmiljön och de.
14 nov 2017 . FÖRUTSÄTTNINGAR 22. Inledning. 22. Riksintressen. 22. Gällande planer.
23. Biotopskydd. 24. Miljöfaktorer. 24. Teknisk försörjning 25. 6. UTREDNINGAR 26.
Inledning. 26. Utveckling av hamn 26. Dagvatten. 26. Geoteknik. 28. Naturmiljö. 29.
Kulturmiljö. 30. Landskapsanalys. 31. 7. MEDVERKANDE 32.
. värdefulla naturmiljöer. Kommunens mål är att naturvärden ska utvecklas, till exempel
genom att nyskapa våtmarker, bevara rödlistade arter i livs-. KomPensatIonsåtgärder stora
delar av svedala kommun täcks av bevaran- deintressen. samtidigt är kommunen en del av en
tillväxtregion med starka exploateringsintressen.

56. Översiktsplan 2040. Rekreation, kultur- och naturmiljö. I detta avsnitt beskrivs
förutsättningar och utmaningar för rekreation, kultur-, naturmiljö i kommunen. Det föreslås
riktlinjer för bevarande och utveckling och vilka kultur- och naturområden i kommunen som
bör utvecklas. Österåker är en skärgårdskommun belägen i.
Att minska ett exploateringsområde eller att vidta skyddsåtgärder vid arbetet är inte
kompensation. . Småbiotoper i odlingslandskapet är viktiga kulturspår. . Tillstånd till
vattenverksamhet kan förenas med skyldighet att utföra kompensationsåtgärder för det intrång
i allmänna intressen som verksamheten medför. Exempel.
Titel, Kompensationsåtgärder vid exploatering i kultur- och naturmiljöer. Redaktör, Benjamin
Grahn Danielson, Magnus Rönn och Stig Swedberg. Utgivningsår, 2015. Förlag, Rio
Kulturlandskapet i samarbete med KTH/Arkitektur. ID, ISBN: 978-91-98151-25-1.
och utveckla naturmiljöer som har särskilt stora värden för djur- och växtarter. Det kan handla
om biotoper som innehåller för arter viktiga strukturer och funktioner, eller som utgör
tillflyktsorter, restbiotoper och spridningskorridorer i ett i övrigt ensartat eller fragmenterat
landskap. Det finns två former av biotopskyddsområden.
SOU 2017:34 Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och
ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses . om och
användandet av ekologisk kompensation genom praktiska vägledningar och stimulering av
såväl frivilliga som obligatoriska kompensationsåtgärder.
15 maj 2014 . bär att orörd naturmark ofta kan undgå exploatering. Dock finns det risk för .
försvinner, vilket ger negativa effekter på naturmiljö, biologisk mångfald och landskapsbild.
Det finns planer för . Befintliga byggnader med kulturhistoriskt värde ska utpekas och dess
värden säkerställas för ett långsiktigt skydd.
1-2 december 2014 i Göteborg. Bakgrund. Kompensation är nytt verktyg i Sverige som
används vid exploatering i områden med värdefulla kultur- och naturmiljöer. Kommuner
reglerar kompensationsåtgärder i exploaterings- och markanvisningsavtal vid upprättandet av
detaljplaner. Statliga myndigheter kan införa.
15 nov 2015 . ingår i antologin Kompensationsåtgärder vid exploatering i kultur- och
naturmiljöer. Cecilia. Wingård testar kompensation som typologi utifrån ett uppdrag från
Hammarö kommun. Utfallet redovisas i antologin Kompensationsåtgärder vid exploatering i
kultur- och naturmiljöer. Referensgrupp med titel och.
de och informationsrika fall med exploatering av kulturmiljöer valts ut till fördjupade .
Persson kan fyra principiellt olika typer av kompensationsåtgärder identifieras som ...
naturmiljön. Kulturmiljön. 2009-05-01 presenteras den antikvariska förundersökningen av
Folkets Park. An- läggningen som helhet tillskrivs ett stort.
och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering till- godoses. Med detta är
uppdraget enligt ... Senare avgöranden rörande kompensationsåtgärder enligt miljöbalken ....
172. 5.1.6 ... på naturmiljö som utgör allmänna intressen, såsom arter, naturtyper,
ekosystemfunktioner och upplevelsevärden.
valtning med förvaltningschefen för Kultur- och fritid samt avdelningschefen för. Biosfär och
hållbar utveckling inbjudna .. Hjärnan återhämtar sig bättre från stress i park/naturmiljö.
Koncentration och prestationsförmåga ... Förändringar av markanvändning och exploatering
har gjort att många arter är nationellt hotade och.
18 maj 2016 . exploatering och ökad biltrafik. Förutsatt att de . kompensationsåtgärder som
föreslås i denna MKB kan effekterna mildras till små negativa. . Konsekvenser. 11. 6.1.
Vattenkvalitet – Grundvatten och ytvatten. 11. 6.2. Naturmiljö. 19. 6.3. Kulturmiljö. 26. 6.4.
Landskapsbild. 31. 6.5. Rekreation. 35. 6.6.
Byggnation och exploatering i kommunen ska ske på ett hållbart sätt, sett till ekologiska,

sociala och ekonomiska .. samtidigt som hänsyn tas till kultur-, natur, och friluftsvärden, det
vill säga våra allmänna intressen. . 13-18 §§ PBL. Nya tillfartsvägar ska inte anordnas på
sådant sätt att de gör stora ingrepp i naturmiljön. För.
Kompensationsåtgärder - Skötselplan för naturvårdande insatser i och i nära anslutning ..
Artens rikligaste förekomst på Kjulaåsen har noterats inom exploateringsområdet mellan väg
899 och Eskilstuna ... information om skogsområdets och Kjulaåsens natur och kultur sätts
upp längs stigen. En rastplats med sittplatser.
19 jun 2017 . exploatering av stort allmänt intresse. Dispensen ska endast ges för de träd som
behöver tas ner för att möjliggöra infarten. Av den anledningen skyddas även träden inom
gatumarken. Möjligheterna till kompensationsåtgärder ska utredas i dispensansökan. Möjliga
kompensationsåtgärder ska finnas med.
mycket stora negativa konsekvenser på naturmiljön och ett minskat livsutrymme för många
nationellt och/eller . exploateringsplaner, trots att detta är en miljö av mycket stort värde för
Göteborg och dess invånare. . Det saknas nästan helt kompensationsåtgärder för de många
rödlistade eller på annat sätt hotade fåglar som.
28 jul 2014 . Beställning: GEAB Galoppfältet Exploatering AB. Framställt av: . De viktigaste
förslagen på kompensationsåtgärder är att bevara befintlig natur, ta fram en skötselplan för
befintliga naturvärden . Naturmiljön i värdeklassen har så höga naturvärden att de kan anses
ha nationellt intresse. Klassen ska inte.
2 maj 2017 . mun beslutar därför om KOMPENSATIONSÅTGÄRDER enlig nedan vilket
bland annat innebär en utökning med 17 ha . områdets skyddsvärda naturmiljöer bevaras
genom föreskrifter som för- hindrar exploatering samt i stora delar produktionsinriktat
skogsbruk,. - trädmiljöer bevaras med grova och gamla.
Kulturkompensation, eller kompensationsåtgärder vid exploateringar i kultur- och
naturmiljöer. Deras beskrivning av kompensation är: ”Kompensation är nytt verktyg i Sverige
som används vid exploatering i områden med värdefulla kultur- och naturmiljöer. Kommuner
reglerar kompensationsåtgärder i exploaterings- och.
1 feb 2011 . ligt bohuslänsk tradition under ledning av kultur- och naturvårds- kunnig. 7.
Stenmurarna ska vid . Kompensation. 1. Kompensationsåtgärder för de förlorade
småbiotoperna ska utföras på det sätt . Etapp 1 avser planerad exploatering i delområde 1 och
etapp 2 avser plane- rad exploatering i delområde 2.
Kompensationsprincipen har börjat användas i Stockholms län vid exploatering i
grönområden, utan att det finns .. föga förvånande i storstadsområden och i Skåne där
exploateringen av naturmiljöer är långt gången. . kompensationsåtgärder alltid övervägas om
skyddade områden påverkas (natur- och kulturreservat,.
Inom nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra
åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att
det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas. I propositionen om
nationalstadsparken angavs gränserna för parken.
Kompensationsåtgärder vid exploatering i kultur- och naturmiljöer. av. Förlag: Rio
Kulturkooperativ; Format: Pocket; Språk: Svenska; Utgiven: 2015-09-07; ISBN:
9789198151251. Köp på AdlibrisKöp på Bokus.
tuell påverkan på natur- och kulturmiljön har fördjupats. Sammanställningen har sedan
utmynnat i en samlad bedömning av lämpliga platser för exploatering inom de fem utpekade
områdena samt förslag på kompensationsåtgärder med avseende på främst naturmiljön i
området. De markeringar som lagts ut inom områden.
ter stopp för en planerad exploatering om dessa frågor inte förutses . riksintresse för
rennäringen, Riksantikvarieämbetet för kulturmiljö- ... naturmiljön. Från myndighetshåll har

det i vissa fall hävdats att en mycket begränsad ljudpåverkan, eller visuell påverkan, skulle
räcka som en påtaglig skada på naturmiljön och.
Vad händer just nu på Ekologigruppen? Besök vår nyhetssida och läs om aktuella projekt och
händelser.
8 sep 2015 . Skärbäck, Erik (2015). Balansera natur- och kulturvärden. I/In:
Kompensationsåtgärder vid exploatering i kultur- och naturmiljöer. Sid./p. 239-272. TritaARK. Forskningsrapport / Institutionen för arkitektur och stadsbyggnad, Kungliga Tekniska
högskolan (2015:1). Tekniska högskolan i Stockholm
15 mar 2017 . att nuvarande naturskyddsområdet utökas för att skydda Härlanda Tjärnsområdet från framtida exploatering enligt Länsstyrelsens förslag 2007 . Fastighetskontoret och
Park och Naturförvaltningen har ett ansvar för att värna och bevara den kulturhistoriska
miljön samt naturmiljön i staden. Hur kan man då.
5.2 KOMPENSATIONSÅTGÄRDER. I processen med plan och exploatering av naturmiljön
runt Mölnlycke fabriker bör arbetet utgå ifrån att 1) undvika, 2) minimera, 3) utjämna och 4)
ersätta förlorade värden. Görs bedömningen att förlusten av värdefulla natur-, kultur och
rekreationsvärden är påtaglig ska dessa värden.
20 dec 2011 . förvaltningen (planering för äldreboenden och särskilda boenden), kultur- och
fritidsförvaltningen . ekologiska kompensationen innebär i stort att ekologiska
kompensationsåtgärder tillämpas när olika . och värden som går förlorade vid en exploatering
åtgärdas inom planområdet eller på annan plats i.
Exploatering och en ökande andel hårdgjorda ytor bidrar till att målet är svårt att nå. Skyddet
är nedprioriterat till förmån för . Möjligheter till ekonomiska bidrag till fastighetsägare för
anpassnings- och kompensationsåtgärder vid vattenanknutna kulturmiljöer behöver skapas.
Import av främmande fisk- och musselarter, för.
LÄSA. Kompensationsåtgärder vid exploatering i kultur- och naturmiljöer PDF ladda ner.
Beskrivning. Författare: . Denna antologi innehåller texter från en vetenskaplig konferens om
kompensation vid exploatering av kultur- och naturmiljöer. Konferensen genomfördes i
Göteborg, 1-2 december. 2014. Den arrangerades av.
16 nov 2016 . betydande miljöpåverkan, nämligen vatten, naturmiljö, kulturmiljö och
landskapsbild, rekreation och friluftsliv, buller och risk. . FÖP innebär att exploatering kan
ske av områden med risk för översvämning och lyfter särskilt behovet av planering kring .
kompensationsåtgärder. Kompletterande analyser.
kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på
annan . Påverkan på följande miljöaspekter beaktas i denna miljökonsekvensbeskrivning:
naturmiljö, kulturmiljö, . Om man undantar den norra delen av område B från exploatering
kan man, som en kompensationsåtgärd för.
som finns i befintliga natur- och kulturmiljöer. Planeringsinriktningen betonar att det ska
planeras för både . höga naturvärden så långt som möjligt skyddas från exploatering och
annan form av negativ påverkan. . Använd kompensationsåtgärder i planeringsprocessen.
Syftet med att använda kompensationsåtgärder är.
12 apr 2017 . av arbetet med dessa planarkitektioniska och kulturgeografiska frågor. Jag vill
även tacka min handledare Ulf . 3.2 Att kompensera för exploatering på grönyta…..…..………
9. 3.2.1 Miljökompensationens .. kompensationsåtgärder i dagens svenska samhälle ett
komplext och svårdefinierat fenomen som.
Pris: 144 kr. häftad, 2015. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Kompensationsåtgärder vid
exploatering i kultur- och naturmiljöer av (ISBN 9789198151251) hos Adlibris.se. Fri frakt.
15 aug 2017 . Detaljplan för Trädgårdsstaden i Bro – särskild sammanställning. Inledning.
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en så kallad särskild sammanställning en- ligt Miljöbalken

6 kap 16 §. Den fungerar som en utvärdering av arbetet med miljöbedömningen.
Sammanställningen ingår i de handlingar som.
13 okt 2016 . Miljökonsekvensbeskrivning med PM kompensationsåtgärder, Ramböll. 201506-01, . Fastighetsförvärvet har föregåtts av noggranna studier av den kulturhistoriska miljön
kring Rosersbergs slott, där .. exploatering bedöms dock inte ge betydande påverkan på det
rörliga friluftslivet i stort. I närheten av.
25 sep 2017 . miljöpåverkan och i sista hand att föreslå kompensationsåtgärder. På så sätt
integreras . Marken i planområdet har inte tidigare varit exploaterad och därmed bedöms den
inte vara förorenad. . Naturmiljö. En inventering av naturmiljön har gjorts av Swenature AB
på uppdrag av Skellefteå kommun. Efter.
Historisk utveckling. 13. VIMMERBY IDAG. Markanvändning idag. 16.
Befolkning/bebyggelse. 17. - Stadskärnan. 22. Sysselsättning/service. 25. Natur/ kultur. 30. Riksintresse .. bostäder eller av markägare inte varit intressant för exploatering. ... kulturarv,
kultur- och naturmiljöer ska bevaras, användas och utvecklas.”.
Även då stor miljöhänsyn tas vid exploateringar uppstår ofta negativa konsekvenser för
naturmiljön. Ibland kan denna påverkan uppvägas genom kompensationsåtgärder. Ekologisk
kompensation kan till exempel ske genom skötselåtgärder, restaurering av skadade miljöer,
skapande av nya livsmiljöer eller genom att.
Kompensationsåtgärder. I samband med exploatering kan värden för natur, re- kreation och
kulturmiljö försvinna. Där ingen annan alternativ lokalisering är möjlig kan kompensationsåtgärder mildra påverkan. Men kompensationsåtgärder kan aldrig ersätta och får inte heller vara
en ursäkt för att exploatera värdefull miljö.
1 jul 2016 . Sammanfattning. Uppdraget omfattar att utföra en naturvärdesinventering inom
Studsviks industriområde, i enlighet med SIS standard (SS 199000:2014) och utföra en
fågelinventering. I uppdraget ingår även att ge förslag på möjliga kompensationsåtgärder.
Området är delvis bebyggt med.
29 sep 2015 . Mark- och miljööverdomstolen har sammanfattningsvis funnit att mossen som
helhet är en sådan värdefull naturmiljö där torvtäkt inte får komma till stånd .. att en torvtäkt
som omfattas av tillståndsplikt enligt 9 kap. miljöbalken inte får komma till stånd i en våtmark
som utgör värdefull natur- eller kulturmiljö.
Intentionerna med den nya plan- och bygglag som antogs år 2011 är bl.a. att öka
översiktsplanernas strategiska betydelse genom att planen ska samordnas med och ta hänsyn
till nationella och regio- nala mål, planer och program; exempelvis miljökvalitetsmålen. Men
hur har dessa mål hanterats hittills i översiktsplaner?
13 jun 2017 . godstransporter) och naturmiljön. . Av den anledningen förordar Mark och
exploatering att HSB sluter ett avtal om servitut med . Kultur- och fritidsförvaltnin gen. Från
Kultur- och fritidsförvaltningen vill vi lyfta fram att det genom Odlaren går ett mycket
populärt mountainbikespår, i anslutning till arbetet med.
14. Resultat Naturmiljö. 14. Biotopkatering och naturvärdesklassning. 14. Utredning av
planerade vägar och verksplatser. 17. Resultat Kulturmiljö. 21. Gränsmärken. 21 .
Rekommenderade kompensationsåtgärder. 30. Källor. 31 ... Områden marke- rade med A har
höga naturvärden och bör undantas från exploatering.
Sammanfattning: Kompensationsåtgärder vid exploatering i kultur- och naturmiljöer. 9.
Benjamin Grahn Danielson, Magnus Rönn och Stig Swedberg. Kulturmiljökompensation – en
sammanställning av FoU-insatser 49. Magnus Rönn. Kulturmiljövärden i besluts- och
planeringsprocesser – röster om kompensation som.
Exempel på kompensationsåtgärder i Sverige . .. sammanställning av aktuell forskning och
praktik med fokus på upplevelser av en plats före en exploatering och upplevelser av samma

plats efter exploateringen. .. sinnen, vilket i hög grad sker när vi vistas i naturmiljöer som
kräver låg grad av energi, och vi kan koppla av.
Konsekvenser för kulturmiljö, landskapsbild, naturmiljö, dagvatten och resurseffektivitet har
också ... tillfällen en exploatering av högklassig åkermark är motiverad bör den ske på ett
genomtänkt vis där naturresurserna ... att hejda förlusten av biologisk mångfald. •
Kompensationsåtgärder för att ersätta förlorade naturvärde.
LitteraturMagazinet – Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade
premiär i januari 2012. Vi bevakar litteratur med författarintervjuer, recensioner, krönikor och
debatt. Välkomna till Sveriges största litterära magasin!
17 mar 2016 . ekologisk kompensation i samband med större exploatering och ingrepp i
värdefulla mark- och . samt att verksamhetsutövare ges faktiska och rättsliga förutsättningar att
genomföra kompensation. Åtgärder- . påverkan på natur- och kulturmiljön ställer i viss mån
olika krav på kompensationsåtgärdernas.
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