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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sweco har fått i uppdrag av ICA Fastigheter AB, härefter fastighetsägaren, att 

ta fram en ansökan om tillstånd enligt 7 kapitlet 28a § miljöbalken (MB) med 

tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Fastighetsägaren vill utveckla 

fastigheten Adaptern 3 inom Ingelsta handelsområde, vilket innebär en 

butiksanpassning med kringåtgärder, vilka kan komma att påverka den 

närliggande ekdungen som utgör en del av Natura 2000-området Ingelsta 

ekbackar. 

En anmälan om samråd enlig 12 kapitlet 6 § MB lämnades in den 24 september 

2021. Beslut om avvisning erhölls av länsstyrelsen den 26 oktober 2021. Av 

beslutet framgår det att de föreslagna skyddsåtgärderna behöver regleras i ett 

formellt tillstånd för att säkerställa att området på sikt inte påverkas negativt. 

Länsstyrelsen bedömer att särskilt tillstånd för påverkan på Natura 2000-

område enligt 7 kapitlet 28a § MB krävs för de aktuella åtgärderna. 

Ett avgränsningssamråd skedde i fält med Sweco, WSP, Fastighetsägaren, 

Länsstyrelsen och Norrköpings kommun den 4 mars 2022. Under fältbesöket 

diskuterades de frågor som är viktiga att belysa i kommande MKB.  

1.2 Syfte 

Vid avgränsningssamrådet för de planerade åtgärderna inom fastigheten 

Adaptern 3 bedömde Länsstyrelsen i Östergötland att ett genomförande av 

detaljplanen kräver Natura 2000-tillstånd. 

Med denna handling vill Fastighetsägaren hantera avgränsningssamrådet 

gällande MKB i den kommande ansökan om tillstånd enligt 7 kap 28a § MB 

avseende vissa åtgärder intill, och inom, Natura 2000-området Ingelsta 

ekbackar. 

1.3 Planerade åtgärder 

Den verksamhet som planeras bedöms kunna leda till en möjlig indirekt 

påverkan på Natura 2000-området och dess utpekade värden. 

Fastighetsägaren planerar en hyresgästanpassning och verksamhetsjustering 

av en befintlig byggnad för stormarknaden ICA Maxi. 

För att kunna utföra byggnadsjusteringen planeras en spillvattenledning och 

fjärrvärmeledning till kommande butiksanpassning av befintlig byggnad. 

Ledningsschakten planeras att förläggas i befintlig asfaltsbelagd väg in till 

fastighetsgräns som ligger söder om ekdungen. I den norra delen av ekdungen, 

där ett antal äldre ekar angränsar mot en parkeringsyta, planeras renovering av 

befintliga parkeringsplatser. Detta sker genom att cirka 50 centimeter av det 

översta asfaltslagret vid entrén och 10–20 centimeter på övriga ytor tas bort för 

att därefter placera ny asfalt ovanpå. (Se figur 1). 
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Figur 1. Blålinje indikerar område för parkeringsyta som kommer att byggas om. Rödlinje är område  

för ledningsdragning. Källa: Maxar, Microsoft. 
 

Fastighetsägaren planerar även att skapa en uteplats i anslutning till Ingelsta 

Natura 2000-område nedanför ekdungen, cirka 30 kvadratmeter med plattor, 

och en sittyta i ekdungen inne i Natura 2000-området. Sittytan i Natura 2000-

området kommer att skapas genom en fyrkant av trädstammar eller enklare 

bänkar, vilka upptar en cirka 25 kvadratmeter stor yta. Dessutom kommer det 

anläggas en liten stig som leder upp till sittytan med flis. Ingen schaktning 

kommer ske.  

1.4 Specifik miljöbedömning och process 

Ett avgränsningssamråd i den specifika miljöbedömningen ska omfatta 

verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, omfattning och utformning, de 

miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra i sig eller till 

följd av yttre händelser samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och 

utformning. 

Miljöeffekterna är beroende av vilken hänsyn som tas till områdets ekmiljöer 

och huruvida funktionella ekologiska samband med närbelägna ekmiljöer 

bevaras. Dessa beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen tillhörande ansökan 

om tillstånd. 

Gällande miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning ska enligt 6 

kapitlet 36 § MB en miljökonsekvensbeskrivning till en ansökan om Natura 

2000-tillstånd innehålla en beskrivning av verksamhetens eller åtgärdens 

konsekvenser för syftet med att bevara området, en redogörelse för de 

alternativ som har övervägts med en motivering till varför ett visst alternativ 

valts samt de uppgifter som i övrigt behövs för prövningen. Om 
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miljökonsekvensbeskrivningen upprättas enbart för en prövning enligt 7 kapitlet 

28b § MB, kan innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen begränsas till de 

uppgifter som behövs för den prövningen. 

För prövningen av de aktuella åtgärderna innebär det att 

miljökonsekvensbeskrivningen bör innehålla en bakgrund som beskriver 

fastigheten och Natura 2000-området, metoder och bedömningsgrunder som 

visar hur bedömningen gjorts, en presentation av alternativ och en redogörelse 

över de anpassningar som gjorts inom ramen för arbetet med åtgärderna. 

Vidare vilken avgränsning som gjorts samt en beskrivning av 

miljökonsekvenserna av åtgärderna med utgångspunkt i den avgränsning som 

gjorts. Se rubrik nedan för förslag på avgränsning (Naturvårdsverket 2017, 

2022). 
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2 Avgränsning 

2.1 Geografisk utbredning 

Fastigheten Adaptern 3 ägs av ICA Fastigheter och är belägen i Ingelsta 

handelsområde i Norrköpings kommun. Fastigheten ligger i direkt anslutning till 

den västra delen av Ingelsta Natura 2000-område (SE0230191). 

Tillsammans med Borgs, Händelös och Malmölandets Natura 2000-områden 

utgör Ingelsta Natura 2000-område Norrköpings eklandskap. Dessa områden 

har samma habitat och liknande värden. Mellan områdena finns många 

ekmiljöer med höga naturvärden och inom eklandskapet i sin helhet finns inte 

mindre än elva olika populationer av den inom EU skyddade paraplyarten 

läderbagge. Ingelsta ekbackar är uppdelad i tre delar genom en korsande väg 

och åkermark. Området är även ett naturreservat och ägs till största delen av 

kommunen, förutom den västra delen av Natura 2000-området som ägs av 

fastighetsägaren (Se figur 2). 

I MKB kommer den del av Ingelsta ekbackar som tillhör fastigheten Adaptern 3 

att bedömas. 

 

Figur 2. Fastighet Adaptern 3 och Ingelsta Natura 2000-område. Källa: Länsstyrelsen Östergötland 

2.2 Utpekade habitat och arter 

Natura 2000-området Ingelsta ekbackar (SE0230191) är förklarat som ett 

särskilt bevarandeområde sedan mars 2011 och har en total areal på 13,4 

hektar. 9,2 hektar av området består av den utpekade naturtypen Trädklädd 

betesmark (9070) och hävdas. Dock hävdas inte den nu aktuella västra delen 

som ligger inom fasighet Adaptern 3. Bevarandetillståndet för naturtypen 

trädklädd betesmark i Ingelsta Natura 2000-område är otillfredsställande. Detta 

beror främst av att området är isolerat och föryngringen av hålträd idag är 

otillräcklig. 
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Ingelsta ekbackar domineras av tätt stående grova eller mycket grova ekar. 

Många av träden är håliga och mulmfyllda, vilket är viktigt för en rad olika arter 

som är skyddade enligt EU:s habitatdirektiv. I Ingelsta Natura 2000-område 

finns exempelvis läderbagge, som är utpekad art för området och en paraplyart 

för andra hotade arter i sin miljö. Dock är bevarandetillståndet för läderbagge 

dåligt i området på grund av att området är litet och begränsat samt att 

spridningsmöjligheterna till omgivningen är kraftigt begränsade av omgivande 

bebyggelse och vatten (Länsstyrelsen 2018, Artportalen 2022). 

Tabell 1. Anger om utpekade naturtyper och arter i Ingelsta Natura 2000-område bedöms ha 

gynnsam bevarandetillstånd.  

Naturtyp/art Bevarandetillstånd 

Läderbagge (1084) Dåligt 

Trädklädd betesmark (9070) Otillfredsställande 

 

Kärnområdena inom Norrköpings eklandskap är idag helt eller delvis avskurna 

ifrån varandra vilket gör att utbytet mellan områdena på landskapsnivå är 

obefintligt eller begränsat för många hotade arter. Dessutom hyser inget av 

Natura 2000-områdena ensamt tillräckligt många hålträd för att det i framtiden 

ska finnas långsiktigt livskraftiga bestånd av flertalet hotade vedlevande leddjur. 

Detta gör alla områden mycket sårbara för förändringar. Arterna knutna till 

ekvärden är dessutom beroende av att det finns fler hålträd även utanför Natura 

2000-områdena inom lämpligt spridningsavstånd. 

Av bevarandeplanen framgår vikten av att 

• Bevara och sköta befintliga ekvärdekärnor inom Norrköpings 
eklandskap.  

• Upprätthålla och återskapa ett sammanhängande nätverk av gröna 
spridningsstråk, så kallad grön infrastruktur, mellan landskapets olika 
värdekärnor.  

• Utveckla områden med potential att få höga värden inom 50–300 år 
genom hävd och annan lämplig skötsel, för att motverka den brist på 
lämpliga livsmiljöer som kommer att uppstå när befintliga hålträd dör. 

Länsstyrelsen anser, både utifrån avvisningsbeslutet och i samband med 

avgränsningssamrådet, att det är viktigt att utreda dessa aspekter i MKB: 

 

• Vilka naturvärden träden har, även om utgångspunkten är att 

läderbagge finns inom området, är det enbart de träd som kan komma 

att påverkas som behöver utredas – inte hela området. Det är viktigt att 

ta kontakt med en certifierad arborist, som dels kan bedöma träden och 

föreslå åtgärder för de som har grenar som sticker ut och som kan 

påverkas. Efter att länsstyrelsen har godkänt åtgärderna kan arboristen 

utföra beskärning. Därmed bedöms ingen inventering av läderbagge, 

utföras inom ramen för MKB-utredningen. 

 

• Om förekomst av läderbagge på kort eller lång sikt kan komma att 

påverkas av de aktuella åtgärderna. 
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• Det behöver också undersökas om det finns floravärden på platsen 

som kan komma att påverkas av sittytan och de flisade stigarna. Det 

krävs ingen inventering av hela området, utan bara vid den planerade 

rastplatsen med sittytan och de flisade stigarna. 

 

Vidare påpekades att för de träd som står i nära anslutning till 

parkeringsplatsen kan arbetet med att ta bor gammal asfalt och lägga på 

ny, medföra risk för påverkan på rötter, stammar och eller grenar. 

Detsamma gäller om det vid anläggande och/eller skötsel av anläggningen 

för sittytan i Natura 2000-området kommer framföras fordon. Sittytan kan 

även komma att påverka värden knutna till träd om träden i framtiden 

bedöms utgöra en risk för besökare till sittytan och därmed behöver 

beskäras. 

2.3 Tidsaspekter 

För att bevara Natura 2000-områdenas naturvärden behövs olika typer av 

åtgärder på kort och lång sikt. 

Sweco föreslår att följande tidsspann för miljökonsekvensbeskrivningen används 

för att belysa påverkan på ekarna inom området: 

På kort sikt – 10-50 år 

Medellång sikt – 50-100 år 

Lång sikt – 100-300 år 

2.4 Kumulativa effekter 

Kumulativa effekter kommer också att utredas i miljökonsekvensbeskrivningen 
genom att beskriva vad som är på gång inom fastigheten. Likaså vilka övriga 
projekt som utgör risk för kumulativ påverkan, och därmed ska bedömas utifrån 
kumulativa aspekter. 

2.5 Samrådskrets 

Eftersom åtgärderna inte innebär något fysiskt intrång i Natura 2000-området, 

frånsett den sittytan som planeras i närheten av ICA Maxis entré, bedöms inte 

prövningen kräva en vidare samrådskrets än Länsstyrelsen, Norrköpings 

kommun och Naturskyddsföreningen. Det intilliggande större delen av Ingelsta 

ekbackar är ett kommunalt naturreservat och lämpligast skötsel sker i dialog 

med kommunens ekolog. 
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3 Övrigt  
Upplysningar om åtgärder som kan användas i uppdraget kan hämtas från det 

EU-finansierade projektet ”Life Bridging the Gap” 
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