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Bilden visar en kompensationsskiss med
salamanderpark för Förbifart Stockholms
intrång i Hansta naturreservat
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Utjämningsdamm

Med vår kombination av ekologer och
landskapsarkitekter kan vi hjälpa våra
kunder att sköta och utveckla befintlig
natur, eller att bygga och gestalta ny
natur för ökade ekologiska och andra
miljövärden. Våra utredningar och förslag
är handfasta och lätta att kommunicera
till olika intressegrupper, tjänstemän och
politiker.
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Grönstruktur och områden med

Skala 1:2000
naturvärden kan kan ses som kommunens ”gröna kapital”, genom att de
tillhandahåller en rad viktiga ekosystemtjänster, bidrar till kommunens robusthet
(resiliens) och invånarnas hälsa och
välmående.
Utveckling av gröna värden i planeringen,
och kompensation för värden som tas i
anspråk, kan ses som ”gröna investeringar” för att säkerställa hållbarhet,
attraktionskraft och för att skapa en god
bebyggd miljö.

Kompensation
Fornlämning 224:1 i fysisk planering
Beteshagar

Fysisk planering innebär att väga samman olika intressen
för att uppnå en god bebyggd miljö och ett robust
samhälle. Kompensation kan i detta arbete användas Avgränsning
som
mot
ett verktyg för att stoppa förlusten av biologisk mångfald,
byggområdet,
och möjliggöra en ökad hållbarhet. Kompensation kansalamanderbarriär
krävas enligt miljöbalken vid tillstånd och dispenser, men
kan också utföras frivilligt vid all typ av exploatering.
Förutom kompensation för förlust av eller negativ påverkan på naturvärden och
biologisk mångfald, kan sociala värden eller ekosystemtjänster kompenseras
för. I en planprocess är det ofta flera olika intressen som ska vägas samman,
och det är ofta en fördel att genomföra en kompensationsutredning för flera
olika typer av värden, så att man uppnår mångfunktion. Ekologigruppen har
både naturvårdskompetens och plan-/gestaltningskompetens och erfarenhet av
att kombinera höga naturvärden med stadsutveckling. Du kan få hjälp med:
•• stöd i kommunala processer för att integrera kompensation i detaljplaner och
översiktsplaner
•• kompensationsåtgärder i samband med dispenser för skyddade arter och
tillståndsprocesser
•• underlag för kompensationsåtgärder. Vilka värden finns på platsen? hur påverkas de? Hur bör de kompenseras?
•• detaljerade ritningar och förslag till kompensationsåtgärder genom att bygga
ny natur eller sköta befintliga naturområden.
•• ta fram kompensationsåtgärder som ökar den biologiska mångfalden vid
exploateringar (No Net Loss)

Ett ”grodhotell” eller övervintringsplats
under uppbyggnad i Forsmark.

•• ta fram kompensationsåtgärder som innefattar ekosystemtjänster och sociala
värden
Kontakta: Tim Schnoor
tel/mob: +46 8-525 201 08
tim.schnoor@ekologigruppen.se
www.ekologigruppen.se

