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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGTILL DETALJPLAN FÖR
UTSIKTSBERGET,SKAFTÖ-FISKEBÄCK1:6 M.FL.
Uppdraget är ett avrop på ramavtal mellan Radar och Lysekilskommun. Radar
kommer att agera huvudkonsult med Calluna AB som underkonsult. Merparten av

uppdraget kommer att genomföras av CallunaAB. Calluna presenterar sig och sina
metoder i bilaga l tillofferten.

Offerten utgår från de krav och önskemålsom kommunen framhålleri förfrågnings-
underlag daterat 2013-1 1-15.

UPPDRAGETS OMFATTNING OCH GENOMFÖRANDE
Offerten bygger på en tolkning av kommunens behovutryckta i förfrågningsun-
derlaget - för att avgränsa en effektiv och ändamålsenligprocess for båda parter.
Detta är särskiltviktigt eftersom tidplanen är knapp. Arbete som någon part identifi-
erar som erforderligt, och som inte ingår i speciñceringen diskuterasmellan konsult
och beställareoch regleras som tillkommandearbete enligt ABK.

Miljöaspekter
Samråd med länsstyrelsen har skett och därmed avgränsningen av relevanta miljöa-
spekter att hantera i MKB-processen. I förfrågningsunderlaget ges uttryck att föl-
jande aspekter är aktuella, och det är också den avgränsning som offererad arbetsin-
sats baseras på:

- LANDSKAP- ÖVERGRIPANDE: natur- & kulturmiljöer,
riksintresse enligt 4 kap MB

Radar arkitektur& planeringAB
Surbrunnsgatan 6
411 19 Göteborg
031-10 98 90
kontoret@radar-arkplan.se 1 | 5
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- LANDSKAP- LOKALT:landskapsbild& kulturmiljö,
riksintresse enligt 3 kap MB

- VATTEN:miljökvalitetsnormför vatten och Natura 2000 som omger plan-
området

- BULLER: Buller från vägtrafk

Alternativ
I förfrågningsunderlaget anges att konsekvenser av ett utökat exploateringsområde
ska bedömas.Vi föreslår att det hanteras genom att två utredningsalternativställs
mot ett nollaltemativ(fortsatt utveckling utan detaljplan):

1. Aktuell utbredning av planområde och genomförande enligt illustrationsrit-

ningar och detaljplanehandlingar.
2. Utbredning av exploateringensom anges i aktuell översiktsplan för området.

Genomförandet i övrigt antas vara i enlighet med aktuellt förslag (dvs. samma

exploateringsutförandemen en mindre utbredning )

Kommunen tillhandahållerunderlagsmaterialför att kurma bedöma det andra alter-
nativet.

Utförande
Miljöbedömningsprocessenstartar med ett startmöte, se tidplan. Innan dess levererar
kommunen erforderligt planerings-och bedömningsunderlag.I samband med start-

möte genomförvi platsbesök.

Miljökonsekvensbedömningentas däreñer fram. En underhandsdialog, telefonledes,
med kommunen eller andra aktörer sker troligen. Ett slutkoncept tillhandling av-

stäms med kommunen. Därefter justeras det inför slutleverans.Arbetetbedrivs en-

ligt momenten:

  
Fältbesök,startmöte, 3 pers, inkl. resa 24 640
 

 

Inläsning av underlagsmaterial 9 640

Förberedelse startmöte 6 640

Bedömning påverkanpå landskap/landskapsbild 20 640
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Bedömning av övriga aspekter och framtagande 60 640
av lVlKB-dokumenttillsamråd

Kartframställning 6 640

Kvalitetsgranskning 5 640

1 redigeringsomgångefter synpunkter från kom- 5 640
munen

Projektledninginkl. administrationoch telefonav- 15 740
stämning med dp-konsult, 10 h i månaden (1,5
mån) Uppstartsmöte, inkl. resa

 

SUMMA 150 97 500

Andra avgränsningar
Tidplanen för uppdraget är knapp, se följande sidor. För att kunna genomföra ett
effektivt arbete, som är kostnadseffektivt för kommun och exploatörer avgränsas
arbetets omfattningenligt nedan. Följande förtydliganden gäller för offerten, för
uppgiñer som förekommer i förfrågningsunderlaget:

- Påverkanpå landskapet/landskapsbildkommer att analyserasoch beskrivas.Det
sker genom platsbesök,studier av underlag, samt visualiseringarav tillkom-
mande bebyggelse som Arkitektbyråntar fram. Offerten omfattar inte framta-
gandet av visualiseringar.

- Bedömning av påverkanpå kulturmiljönkommer att beskrivas(riksintresse
enl. 3 kap. MB) - underlag tillhandahållsav kommunen.

- Delar av området omfattas av strandskydd. Avmiljöaspektemaangivna i för-
frågningsunderlaget (se föregående sida) nämns inte strandskyddet. Därför ingår
ingen bedömningav strandskyddsfrågomaeller kommentarerkring hävande el-
ler dispens i miljöbedömningen.

- Artfrågor identifierade i naturvärdesinventeringhar tidigare behandlats i plane-
ringsprocessen med inventeringarm.m. Miljöaspektentas dock inte upp i för-
frågningsunderlagetvarför bedömningav denna aspekt inte ingår i miljöbedöm-
ningen.

- Miljöbedömningenavgränsas till frågorna under miljöaspekterpå föregående
sidor. Kommentarertillhela exploateringstörslagets förhållandetillmiljömål-
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nationella, regionala eller lokala- förutsätts hanteras i detaljplanens dokument
eñersom det hör tillden samlade avvägningen mellan allmänna och enskilda in-
tressen som detaljplanen står för

- Inga ytterligare möten än startmöte ingår i offerten.

Kvalitet
Såväl Radar som Calluna är certifierade enligt ISO 9001:2008 & 14001 :2004. Inom
det verksamhetssystemsom vi arbetarutifrån föreslår vi därför att interna kvalitets-
kontroller genomförs med en omfattningav 5 timmar, vilket ingår i sammanställ-
ningen av tid.

TIDPLAN
Leverans av färdiga handlingarsker enligt förfrågningsunderlag2014-01-07. Jul-
och nyårshelger begränsararbetet kring årsskiñet. För att kunna genomföra ett kvali-
tativt arbete fram till leveransdatumkrävs följande:

Bedömningsunderlag är Radar/Callunatillhandasenast 2013-12-02.
Startmöte genomförs senast under vecka 49.
Om kunskapsluckor identifierasunder startmöte behöver tidplanenjusteras.
Om tidplanen förlängs tillkommerytterligare tid för projektledningoch administ-
ration.

ORGANISATION
Radar kommer att agera huvudkonsult med Calluna AB som underkonsult. Merpar-
ten av uppdraget kommer att genomföras av Calluna AB. Bedömningar av land-
skap/landskapsbildsker med landskapsarkitektfrån Radar.

Ombud för offerten är TobiasNoborn, Radar arkitektur& planeringAB
MKB-samordnare är Kristina Kvamme, Calluna AB

i

Sakkunnig för natunniljö,samt GIS- och kartkompetens- Jakob Sörensen, Call-
una AB
Sakkunnig landskapsarkitektur/landskapsanalys/kultunniljö- Monika Levan, Radar
arkitektur& planering AB.

Alla offererade personer har lång erfarenhet av samhällsplanering i stort och detalj-
planeprocesser i synnerhet. Radar och Calluna har ett inarbetatmångårigt samarbete
och genomför för närvarande en dryg handfull uppdrag tillsammans.

CV på berörd personal bifogas. Medarbetare på Radar beskrivsendast med samman-

fattning, eñersom CV ingick i ramavtalsupphandlingen.På begäran får ni naturligt-
vis mer information.
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EKONOMI

Rörligt arvode
För det ovan beskrivnauppdraget utgår tillRadar arkitektur& planeringAB ett

rörligt arvode med en budget om SEK 97.500. Priset är en uppskattning och inte ett
absolut tak. Tirnarvoden utgår enligt ramavtal.

Om tidplanen förlängs tillkommerytterligare tid for projektledningoch administrat-
ion.

ÖVRIGT
Offerten är giltig 30 dagar ñån dagens datum. Frågor om offerten besvaras av To-
biasNoborn 031-10 98 94.

Vi hoppas att offerten är tillbelåtenhetoch avvaktar med intresse information från
er. Tvekainte att ringa om det är något som är oklart.

Med vänlig hälsning

Konsult

Göteborg 2013-11-27
Ort och datum

R ar arkitektur& planeringAB
Fö tag 
To as Noborn

BILAGOR
1 CallunaAB- presentation av verksamhet och aktuella metoder.
2 CV for offererad personal.

ISO 9001 9=' *- *ut
ISO 14001 :wa <2:
KVALITETS 5,0”t;
a MILJÖ

MCERTIHERAD »mm
m; man anrmznmc
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Till: Lysekilskommun
Sanüällsbygnadsförvaltningen
Planenheten
453 80 Lysekil

 
Bilaga 1 tilloffert gällande MKB tillhörandedetaljplan, Skaftö- Fis-

kebäck 1:6 M.FL.
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Kort presentation av Calluna

Calluna AB är landets största naturmiljökonsultmed idén att Visa hur vi kan

säkra funktionenav våra ekosystem nu och i framtiden och samtidigt lösa kun-

dens problem. Callunahar varit verksamsedan 1992 med många års erfarenhet

av samhällsplaneringpå kommunal, regional och nationellnivå. Vi är rätt sam-

arbetspartnerbåde när naturmiljöberörs av samhällsplanering,exploatering, in-

frastrukturplaneringoch när naturvård eller miljöövervakningär huvudfrågan.
Vi är ca 40 medarbetarepå kontor i Linköping (huvudkontor),Stockholm, Göte-

borg och Malmö, Kahnar och Lidköping. Calluna är kvalitets-och miljöcertifie-
rade enligt ISO 9001 och 14001. Vi har också provtagnings-och analysverksam-
het som är ackrediteradav Swedac enligt SS-EN ISOIEC 17025.

Calluna tar hållbarhetsfrågornapå allvar. Som miljökonsulterär det självklart att

vi jobbar för en hållbarmiljö. Men hållbarhetsaspektenrymmer också social och

ekonomisk hållbarhet.Därför har vi kollektivavtalför våra anställda samt mark-

nadsmässiga löner och Vämar goda arbetsvillkor.Det kan göra oss något dyrare i

Vissa situationer, men vi villmedverkatillmiljömässig,ekonomisk och social

hållbarheti samhället.

Vi ser också med glädjeatt våra offentliga och privata kunder allt oftare efterfrå-

gar det.

Tekniskförmåga och kapacitet
Calluna erbjuder en bred bas av konsulter inom samtliga miljö-och naturområ-

den som MKB arbetetomfattar.Vi erbjuder ett antal tjänster för att utreda effek-

ter och konsekvenser på miljönpå land och i vatten. Dessa är särskiltutvecklade

för att passa samhällsplanering.Vi har således spetskompetens inom bland an-

nat, vatten, artskydd och olika områdesskydd bl.a. riksintressen, strandskydd,
Natura 2000. Vi har egen kart- och GIS- kompetens. Vi har täta samarbetenmed

fleraunderkonsulter,vilketgör att Vi täcker in samtliga skeden i planprocessen.
Där fördjupadeutredningar behövs som bullermätningar,riskanalys,arkeolo-

giska utredningar och landskapsanalyserhar vi nära samarbetemed underkon-

sulter som snabbt kan komma in i projekt. I de flesta fall har kommunenegna
avtal för fördjupadeutredningar som rör planförutsättningar.Men i de fall som

kommunen önskar kan Calluna genom samarbetspartnersbeställadessa.

   
Adress: Telefon: E-post: infoáöcallunase
CALLUNA AB 013 12 25 75 (Vx) Nätadress: www.ca1luna.se
Linköpings Slott Postgiro 638 59 58-1
582 28 Linköping Bankgiro 5969-0826
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Vårt närmsta kontor ligger i Göteborg med stor erfarenhet och kompetens från

uppdrag i hela västra Götalans. Göteborgskontorethar tillgångtillhela Callunas

kompetensbas och sätter ihop projektgrupper utifrån uppdragets art.

I uppdraget ingår projektledningoch kvalitetssäkringenligt Callunascertifierade

ledningssystem för kvalitet och miljö (ISO14001 och ISO9001). Projektledarenge-
nornför bl.a. interna startmöten, följer upp kvalitetskritiskamoment under upp-
dragets gång, kontrollerar tidsredovisningoch ekonomi och gör löpande av-

stämningar av projektets framskridandeinternt och mot kund. En projektspecifik
kvalitets-och miljöplanupprättas för projekt där kunden efterfrågar sådan. Un-

derleverantörerutvärderas med fokus på kvalitet och miljö.Vid projektets slut

genomförs ett avslutningsmöteför kvalitetssäkringav uppdraget och erfaren-

hetsåterföring. För de flesta tjänster är vi två eller flersom kan genomföra med

hög kvalitet.

Callunahar ekonomisk kapacitetatt utföra uppdraget under den som tid avtalet

gäller. Vid anmodan skickarvi in företagets senaste balansräk-

ning/årsredovisning inklusive revisionsberättelse.

Calluna uppfyller lagenligt ställda krav avseende registrerings-, skatte-, och av-

giftsskyldigheter.
Calluna är inte dömd för brott enligt 10kap 1§ LOU och är inte föremål för om-

ständigheternaunder 10kap 2§ LOU.

Miljösäkring
En viktig del i Callunasaffärsidé är att arbeta för en bättre miljö.Vi arbetar dag-
ligen med miljöfrågor i såväl kundverksamhetsom intern verksamhet.Vår mil-

jöpolicy omfattar även våra leverantörer och underkonsulter.

Vår målsättningär att belastningenpå miljönska minska genom vårt agerande.
Detta sker bl.a. genom att:

° Vi informerarom bästa möjligamiljölösningari våra kunduppdrag.
° Medarbetareoch underkonsulter följer med god marginalgällande miljölag-
stiftning.
° Vi undviker onödigt bilåkandeoch använder tåg, eller allmänna kommunikat-
ionsmedeldär det är möjligt.
° Medarbetarnafår kontinuerligutbildningoch informationför en ökad medve-
tenhet om miljönsamt för att kunna väga in miljöaspekteri sitt arbete.

° Vi väljer alltid ekologiska livsmedelnär detta är möjligt.
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° Vi värnar om skyddet av miljönoch främjar kretsloppstankengenom hushåll-

ning, återanvändningoch återvinning av naturresurser och energi.
° Vi verkarför en ökad biologiskmångfald samt bevarandetav skyddsvärda na-

tur- och kulturmiljöer.
° Vi tar miljöhänsyni varje beslutoch på alla nivåer i organisationen.
° Vi granskar regelbundetvårt miljöarbeteoch arbetarmed ständiga förbättring-
ar.

° Vi åtar oss inte uppdrag som strider mot Callunasmiljöpolicy.

Metod för MKB-processer
MKB-arbetetbåde process och en produkt
På Calluna är vi vana att samtidigt som vi arbetarmed MKB-dokumentet,som

ett Viktigtunderlag tillen plan, vara processledare för att projektet i sin helhet

ska få en så bra miljöanpassningsom möjligt. Det innebär att vi tidigt tillsam-

mans med beställarenidentifierarvilkafrågor som kan vara knäckfrågor för pro-
jektet. För de områden som kräver fördjupadkunskap har Calluna tillgångtill

expertkompetens inom varje område. När frågorna behandlasmed rätt kompe-
tens och tidigt i processen möjliggör det ett förhållningssättsom fokuserar mer

på lösningar än på problem. Vår erfarenhet att miljöer med höga Värden ofta är

en tillgångi planen.
I nära sanzarbete med hnvztdkorzsztlt och beställare

Under arbetets gång meddelar vi huvudkonsulten snabbt ifall det kommer fram

ny kunskap som skulle kunna påverkabåde den fysiska planen eller projektpla-
nen. Dialogen med huvudkonsult och beställareår därför alltid viktig. Det är

viktigt att projektets upplägg blir det rätta, att processen drivs effektivt och att rätt

metoder används. Vi strävar efter att hitta helhetslösningar där det är möjligtatt

integrera samhällets utvecklingmed ekosystemen.
Ett transparent och vetenskapligt förankratMKB-dokumentet

Projektledarenär även processledare och har ansvar för MKB-dokumentet. I

detta projekt drivs MKB-processen genom huvudkonsult. Som projektledarepå
Calluna innebär det att man kontinuerligtstämmer av projektet internt och pre-
senterar projektet för expertis som kan bli delaktiga under arbetets gång. Paral-

lellt med processen arbetasMKB-dokumentetfram samtidigt som planen anpas-
sas tillny kunskap som tas fram. I och med att arbetetsamtidigt är både en pro-
cess och produkt ägnas mycket tid åt processen i början av ett uppdrag, då det

finns chans att ny kunskap kan skapa mervärde i planen. I takt med att planen
arbetasfram och många ställningstagandengjorts läggs mer fokus på själva do-
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kumentet och dess skrivningar. Vid det skedet har de kritiska frågorna redan
behandlatsoch MKB-författarenkan effektivtarbeta fram slutprodukten. An-

passningar som har gjorts dokumenterasunder arbetets gång och synliggörs i

MKB-dokumentet.Det är viktigt MKB-dokumentetblir så transparent och så ve-

tenskapligt förankrat som möjligt. Konsekvensbedömningenbyggs upp av ett re-

sonemang om påverkanoch effekt. Det ska vara lätt för både lekmänoch experter
att förstå utan att tappa i ämnesmässig tyngd. Konsekvensbedömningargörs på
ett enhetligt sätt i en femgradigskala. I tabell 1 beskrivsförhållandemellanvär-

det och påverkan.

Tabell 1. Förenklad beskrivningav konsekvensskalan.

I ntressets värde Betydande på- Måttlig påver- Liten påverkan Ingen påverkan
verkan

I ögt: Riksob- 
Tillvägagångsättplan MKB:er

Arbetetkan beskrivasförenklat i olika faser, se figur 1. Arbetsgångenser olikaut

beroendepå om det är detaljplan eller översiktsplaneller en annan typ av verk-
samhet. I en mer detaljeradprojektplankan ytterligare möten behövas. Inom de
olika faserna sker hela tiden avstämningaroch dialog med uppdragsgivaren.
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Förarbete

Startmöte och platsbesök

' mlngssanridlmådihardllrs

MKB process och framtagande av MKB-koncept

Arbetsmñte

Framtagande av slutgiltigtMål-dokument'

-- unen-.Isamrldduncllng

Figur l. Illustrationav arbetsgângen och de olika MKB-faserna

Till förarbeteträkans planeringav uppdraget, upprättande av förslag tillbudget,
förslag på tidsplan, inläsning av underlagsmaterial,planeringav resurser, ett in-

ternt startrnöte.

På startmötet görs en detaljeradprojektplaneringmed uppdragsgivarenoch tid-

plan och budget justeras efter beställarensönskemål.Underlagsmaterialetgås
igenom och bedöms,kunskapsluckordiskuteras.

Miljökonsekvensbeskrivningenska avgränsas. För detaljplanerhållsett avgräns-
ningssamråd med Länsstyrelsen. Det är bra att manpå ett tidigt skede diskuterar

vilkaavgränsningarsom bör göras och dokumenterardet. I ett senare skede när

ny kunskap tas fram kan manbehövaomvärdera sir1 avgränsning. Det får alltså

vara ett levande dokument.

MKB-processen är den fas som ser mest olikaut beroendepå projektets art. I den

fasen arbetasMKB-dokumentetfram. Arbetetsker i nära dialog med uppdrags-
givaren. MKB-koncept tas fram arbetsmötenhålls. Arbetssättetbeskrivsi styck-
ena ovan.

Det slutgiltigaMKB-dokumentetgranskasbåde internt och av kund och används

som beslutsunderlagtillplanenvid samrådet. Oftast sträcker sig ett första upp-



a 2013-11-27

å

drag tillsarnrådsskedet. Efter kan ytterligare justeringarbli aktuella inför utställ-

ningsskede och antagande.
Tematiska tillägg, Zörstudier och inventeringar

Callunahar kapacitetatt samtidigt som MKB-uppdraget genomförs ta fram te-

matiska tillägg,förstudier och inventeringar. Det gör processen smidig,då arbe-

tet i olika typer av uppdrag med fördel kan löpa parallelltoch vara en del av ar-

betsprocessen. Callunahar stor erfarenhet av alla typer av utredningar av na-

turmiljönpå land och i vatten.





IIRADAR
ARKITEKTURPLANERING LANDSKAP

Tobias Noborn

planeringsarkitektFPR/MSA
Tobiasär utbildadplaneringsarkjtektFPR/MSA och har en bred erfa-
renhet av planerings-och utredningsuppdrag inom samhällsplanering.
Han har varit yrkesverksamsedan år 2000 i uppdrag som rört detaljpla-
nering, översiktsplanering, landskapsanalyser,stadsanalyser,miljökon-
sekvensbeskrivningar,vindkrañsstudier, lokaliseringsstudier, förstudier
och utredningar for vägar och järnvägar m.m. Tobiashanterar också

geografiska informationssystem(GIS) och gör analyseroch kartillustra-
tioner och annat grañskt material. I många uppdrag har Tobiasarbetat

aktivt med medborgardialogeroch andra samverkansformer.Tobiasarbetargärna i starka arbetslagdär en

blandning av kompetenser och synsätt blandas och berikarvarandra. Sådana intersektionellaarbetsgrupper
och ett digressivt, sökande arbetssätt är en god grund for att förstå, förklaraoch påverkasamhällsbyggandet.
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Monika Levan

IandskapsarkitektLAR/MSA
Monika Levan är IandskapsarkitektLAR/MSA, utbildadvid SLU Al-

narp, och arbetarmed idéarbete, gestaltning och analyser. Monika har
bred erfarenhet av gestaltning av komplexayttre miljöer i olika skalor
och sammanhang. Monika har arbetatmycket med olika typer av större

stadsutvecklingsprojektmed målet att skapa blandad stadsbebyggelse,
ambitiösabostadsprojekt med tyngdpunktpå social, ekologisk och eko-
nomisk hållberhet,men också som ansvarig i mera renodlade gestalt-
ningsuppdrag för exempelvis trañkmiljöer,stadsdelar, skolmiljöer,torg,

parkeroch grönområden etc. Monika har också arbetatmed socialt utsatta områden i Iquique i norra Chile

samt som assistent och föreläsare på arkitektskolandär.
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Kristina Kvamme

Befattning: Miljökonsult, Kalmar

Anställd sedan: Jan 2012

Särskild kompetens: Projektledning,miljöbedömningar,
miljökonsekvensbeskrivningar,strandskydd, Natura-2000
prövningar.

Kristina har flera års erfarenhet av arbete med miljöbedömningaroch anpassningar av planer. Hon
jobbar som MKB-utredare på Calluna sedan jan 2012. Hon är projektledareoch granskar färdiga
rapporter. Kristina har stor vana att jobba i komplexa samhällsbyggnadsprojektsom berör riksintressen,
Natura 2000, reservat och skyddade arter genom sitt arbete som miljöstrateg i Borgholms kommun. God
erfarenhet av projektledning för projekt både från kommun, länsstyrelse och privata sektorn. Kristina är
sammankallandei kompetensgruppen för MKB:er. Tidigare har Kristina arbetat med projekt för
utveckling av biogas, inom förorenade områden och miljöskyddstillsyn.Kristina är utbildadinom
Naturresursprogrammet på SLU och är magister i markvetenskap.

Referensuppdrag- MKB och underlag till kommunala planer
och projekt
Kristina har stor erfarenhet av arbete med miljöbedömningsprocessenoch rapportskrivande.
På Calluna jobbar hon med miljöbedömningarav kommunala planer och har särskild
kompetens inom projektledning.Tillsammans med kund arbetar hon för bästa resultat i MKB-
processen. Kristina arbetarsåväl som MKB-författare som med riktade utredningar.

Under åren 2007-2011 arbetade Kristina med miljöstrategiska uppgifter i samband med
Borgholms kommuns planläggning. Kristina har inom flera större samhällsbyggnadsprojekt
varit ansvarig för miljökonsekvensbeskrivningar,miljöanpassning,miljögranskningoch
upphandling av dessa tjänster. Öland har mycket känsliga natur- och kulturmiljöervilkethar
gett erfarenhet av utredningar inom bl.a. riksintressen, naturreservat, Natura 2000,
strandskydd, artskydd, vattenskydd och arkeologiska undersökningar. Kristina var ansvarig
för kommunens strandskyddshandläggning.

2012- pågår MKB för programområde och detaljplan Almön i Tjörns kommun,
projektledare och MKB-författare

2012- pågår MKB för detaljplan Mötesplats saltkällan i Munkedals kommun, MKB-
författare

2012 Förstudie inför tillståndsansökanför muddring, Örkelljunga kommun,
rapportförfattare för valda delar

2012 Utredning av större vattensalamander i Göteborgs hamn,
Scandinavian Distripoint AB, granskning
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2012

2012

2012

2012

2011

2010

2009-2010

2008-2009

Strandskyddsutredning för programområde och detaljplan Almön i
Tjörns kommun, Radar arkitekturoch planering, projektledare och
rapportförfattare.

MKB för Utställningshandlingav detaljplan för Gryts varv,
Valdemarsvikskommun, rapportförfattare för valda delar och
granskning

Natura 2000-utredning för idrottsplats i Borgholms kommun,
projektledare och rapportförfattare

Projekt Slussen - Natura 2000 Miljökonsekvensbeskrivningny
reglering av Mälaren, granskning

MKB för fördjupad översiktsplan Djupvik-Lofta,Borgholms kommun,
beställareoch medverkandevid samråd, samordning
av MKB frågorna i inledningsskedet

MKB för Natura-2000 tillstånd för planprogram av Ekerum Golf &
resort, Borgholms kommun, projektledare

MKB för detaljplan Sandwegen, Bostäder inom golfbaneområde,
Borgholms kommun, projektledare

MKB för detaljplan för strandby på Kronocamping Böda Sand.
Borgholms kommun, projektledare

Referensuppdrag- Vindkraft
2012-pågår

2013

2012

2012

2012

2012

2012

MKB för vindkraft i Västmanlands län, VKS, projektledare och MKB-
författare.

Höst- och vårstreckinventering inför bedömning av vindkraftspark,
Västmanlads län, VKS, Rapportförfattare

Samrådsunderlag inför bedömning av vindkraftspark,fåglars Artskydd
enligt artskyddsförordningen och eventuell påverkan på Natura 2000,
Västmanlands län, VKS, projektledare och författare

Utredning av Kungsörn med anledning av planerad vindkraft i
Gävlebords län, Nordex AB, granskning

Naturvärdesinventering med anledning av planerad vindkraft i Motala
kommun, VKS, granskning

Fågelinventeringarmed anledning av planerad vindkraft i Askersunds
kommun, Gamesa energy AB, granskning

Natura 2000-utredning av vindkraftsparki Piteå och Skellefteå
Kommun, Wpd, bitr. projektledare och rapportförfattare



g CALLU NA

Referensuppdrag- Övriga
2012 Naturvärdesinventering av områden i anslutning till Lv 136, sträckan

lsgärde - Borgholm på Öland, EQC på uppdrag av Trafikverket,
projektledare och rapportförfattare

2012 MKB inför utvinning av vattenkraft i samband med reparation av

betintlig dammanläggning,Åtvidaberg, granskning

Övrig erfarenhet
- 2005-2007 Miljöhandiäggarepå Länsstyrelsen.
- 2004 projektutredare, genomförande av en förstudie till en planerad

biogasanläggning i Göteborgs stad, Renova, Göteborg
- 2004-2005 inventering av förorenade områden enligt MlFO-modellen,

Vattenprovtagning,WSP, Stockholm
° 2004 samordnare för internationell workshop, RURBIFARM, SLU, Uppsala
- 2003-2004 kursassistent, Nutrient Imbalances in Agro-ecosystems - Concepts and

case study, 5p, D-nivå, SLU, Uppsala

Utbildning
° 1999- 2004 Naturresursprogrammet, 162p (Magister i Markvetenskap),SLU, Uppsala
- 2002 Klimat, väderoch vatten, 5p, Stockholms universitet
- 2001 Människan och naturen, 5p, Uppsala universitet
- 1997 Miljövård, Stockholms universitet
- 1989-1992 Treårig naturvetenskaplig linje, Ekebyholmsskolan, Rimbo

Kurser/ Konferenser
0 2012 Projektledarutbildning,3 dagar, Calluna AB

- 2011 Service, bemötande och konflikthantering
Naturvårdskonferens, Länsstyrelsen

- 2010 Projektledarutbildning,2 dagar, ITOP
InDesign CS4 Grund, RODA utbildning
Återvinning av avfall, Regionförbundet
Strandskyddskonferens,SKL
Miljömålsoch klimatkonferens,Länsstyrelsen
Miljöbalkskonferens,Regionförbundet
Open space och mötesteknik, Regionförbundet

- 2009 Strandskydd och utveckling av landsbygd, SKL
Miljöbrottsseminarium,Polismyndigheten i Kalmar län
Östersjökonferens, Äspölaboratoriet
Juridik för kommunal tillsynsverksamhet,Regionförbundet
Riskbedömning,Länsstyrelsen

° 2008 Avfallshanteringens inverkan på miljön, Regionförbundet
MKB-dagen, SLU
Kurs i miljökonsekvensbeskrivning,deltid vårtermin, MKB-centrum

° 2007 Kurs i Miljörätt, deltid vårtermin, Umeå universitet
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Pubükaüoner
Hoang Fagerström, M.H., Yem, T., Ha, P.Q., Tuan, V.D., Valhed, C., Kvamme, K. & Nyberg,
Y. 2006. Characterizationand diagnosis of rural-urban interface farming in the Tu Liem and
Thanh Tri districts of Hanoi city, Vietnam. International Journal of Agricultural Sustainability
3, 177-188.

Övñgt
Förtroendeuppdrag

° 2005-2007 ordförande och ledamot i styrelsen, Ingenjörer och Naturvetare Utan
Gränser (INUG), Uppsala

- 2002-2003 Uppsala Vatten Centrum (UVC),Studentrepresentant i nämnden

Stipendier
- 2003 SIDA, Minor Field Study (MFS), en studie rörande identifikationoch

karaktärisering av näringsämnes - och metallflöden till och från stadsnära
jordbruksmark,Hanoi, Vietnam

- 1998 Folke Bernadottes minnesfond, volontär resa till Indien
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Jakob Sörensen

Befattning: naturmiljökonsult

Kontor: Göteborg

Anställdas: juni 2011

Särskild kompetens: naturvärdesinventering,
skogliga värden, fåglar

Jakob är inventerare och utredare inom naturmiljö. Han arbetar främst med
inventering och bedömning av naturvärden i olika naturtyper, vid till exempel
exploateringaroch bildandeav naturreservat. Sin främsta kompetens har Jakob
inom skyddsvärd natur, särskilt i skogsmiljö, han är en skicklig inventerare och
har goda kunskaper inom bland annat fåglar, GIS och artkännedom.

Referensuppdrag Calluna

Jakob arbetar med flera olika typer av naturmiljöuppdrag inom kommunal planering, vindkraft
och andra typer av exploateringsprojekt. Han är en van inventerare av främst naturvärden och
fåglar. Inom Calluna är han projektledare, inventerar och skriver rapporter.
Några speciñka uppdrag:

2013 (Pågår) Naturvärdesinventering inför ny detaljplan vid Norra Hallerna,
Stenungsund kommun (projektledare, inventerare och rapportförfattare).

2013 Naturvärdesinventering och björnbärsinventering inför ny detaljplan vid Ljung-
husen, Vellinge kommun (inventerare och rapportförfattare).

2013 Naturvärdesinventering inför ny detaljplan vid Kartåsen, Lidköping kommun
husen, Vellinge kommun (inventerare och rapportförfattare).

2012 Naturvärdesinventering och fågelinventering inför ny detaljplan vid Tolered gård,
Göteborg (projektledare, inventerare och rapportförfattare).

2012 Naturvärdesinventering inför torvbrytning vid Hjortsereds- och Råsseredsmossen,
Borås (projektledare, inventerare och rapportförfattare).

2012 Naturvärdesinventering inför ny detaljplan vid Kanteten, Borås (projektledare,
inventerare och rapportförfattare).

2011 Artskyddsutredning för mindre hackspett inför bebyggelse vid Halvorsäng,
Göteborg, inklusive kompensationsåtgärder och skötsel (inventerare).
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2012 Utredning om större vattensalamandervid Arendal, Arken, Göteborg
(projektledare).

2012 Naturvärdesinventeringar inför vindkraftparker,tre olika uppdrag i Värmlands och
Dalarnas län (projektledare, inventerare, rapportförfattare och granskare).

2012 Örninventeringar inför vindkraftparker,två olika projekt i Värmlands och
Gävleborgs län (projektledare, inventerare, rapportförfattare och granskare).

2012 Hönsfågelutredning inför vindkraftpark i Gävleborgs län (projektledare och
granskare).

2012 Naturvärdesinventering och fågelinventering inför ny detaljplan, Lillhagsparken,
Göteborg (projektledare, inventerare och rapportförfattare).

2011 Naturvärdesinventering av Swedavias cirka 1 700 ha mark runt Landvetter
flygplats (inventerare och rapportförfattare).

2011 Naturvärdesinventeringar inför vindkraftparker,tre olika uppdrag i Gävleborgs,
Jämtlands och Hallands län (inventerare och rapportförfattare).

2011 Naturvärdesinventeringar inför nya detaljplaner, tre olika uppdrag inom Göteborgs
kommun inför ny detaljplan (inventerare och rapportförfattare).

2011 Naturvärdesinventeringar inför torvtäkter, tre olika uppdrag i Västra Götalands län
(projektledare, inventerare och rapportförfattare).

2011 Fågel- och naturvärdesinventering inför bebyggelse på Årstafältet, Stockholm
(inventerare).

2011 Inventering och hänsynsrekommendationerinför vägbyggnation, södra Stockholm
(inventerare).

Tidigare erfarenheter

Inventerare, SvenskNaturförvaltning AB
Under åren 2009-2011 arbetade Jakob som inventerare på Svensk Naturförvaltning i Göteborg
med bland annat naturvärdesbedömning och inventering av skogsskador i stora delar av

Sverige på uppdrag av Sveaskog. Vidare inventerades kärlväxteri gräsmarkerinom Natura
ZOOO-områden och naturreservat på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Dessutom flyginventeradesälg på uppdrag av Sveaskog med flera.

Övrig erfarenhet
2002-pågående, kursledare i fotokurser vid Japan Photo i Göteborg.
2000-2002, arbete i restaurang och reception på ett större fjällhotell i Geilo, Norge.

Utbildningar
2005-2010 Rangerprogrammet vid Göteborgs universitet. Två examensarbeten,dels om

vildsvins påverkan på naturskyddsområden, dels om nyckelbiotopersstatus. l
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övrigt kurser som bland annat GIS, botanik, skoglig naturvård, pedagogik för
naturvårdsbiologeroch miljörätt.

1996-1999 Matematisk linje, Århus Statsgymnasium, Danmark.

Kurser/konferenser

2012 * Callunas projektledarkurs.

2012 * Naturvärden i skog, Skogsstyrelsen

2011 * informationsträffom Trañkverketsnya MKB-handbok.

Publikationer

Sorensen, J. (2009). Statusundersökning av 47 nyckelbiotoperi Härryda kommun.
Examensarbete. Göteborgs universitet, Institutionen för växt- och miljövetenskaper, Göteborg.

Övrigt
Körkort
Jakob har B-körkort.

Förtroendeuppdrag

språkkunskaper
Svenska: flytande i tal och skrift.
Engelska flytande i tal och skrift.
Danska: modersmål.
Norska: mycket god förståelse.
Tyska: god förståelse.

Datorkunskaper
Jakob är van vid datorer och har mycket goda kunskaper i Ofticepaketet och Photoshop. Han
har även goda kunskaper i ArcGIS och ArcPad och är en van internetanvändare.




