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Version 5 - 2018-09-27 

Detta dokument och tillika verktyg innehåller sju checklistor för att underlätta undersökningen om 
en detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan och är framtaget av Ekerö kommun 

(projektledare) tillsammans med Upplands-Bro och Järfälla kommuner under år 2015. Projektet har 
finansierats av Boverket genom regeringsuppdraget PBL Kompetens. Verktyget är anpassat för att 

kunna användas av fler kommuner och är fri att använda och förändra.  



  
Inledning 

För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska en 

undersökning om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan genomföras. För att 

undersöka om den beskrivna detaljplanen nedan kan innebära betydande miljöpåverkan har sju 

checklistor använts.  

Den första checklistan behandlar särskilda bestämmelser, vilket omfattar om det gäller undantag 

eller krav på att genomföra miljöbedömning. De efterföljande fem checklistorna är tematiskt 

indelade i miljöaspekterna kulturvärden, naturvärden, sociala värden, materiella värden och risker 

för människors hälsa eller för miljön. I dessa checklistor beskrivs först platsens känslighet och 

nuvarande förhållanden, och sedan hur planen påverkar dessa förhållanden och hur stor 

störningen sannolikt kommer att bli. För att öka läsvänligheten tas de värden och risker som 

bedömts att inte beröra detaljplanen bort. Samtliga värden och risker som kan beskriva en 

miljöaspekt finns istället listade i bilaga 1. 

I den sista checklistan, Sammanvägd bedömning, sammanställs ställningstagandena från de 

tidigare ifyllda checklistorna. Syftet är att få en helhetssyn och just kunna göra en sammanvägd 

bedömning av inringade aspekter. Den senare delen av denna checklista hanterar omfattningen 

av påverkan och fylls inte i om det redan har fastslagits att planen medför betydande 

miljöpåverkan. Om det fanns oklarheter om planens påverkan var betydande efter de första sex 

checklistorna används denna del som ett stöd för ställningstagandet. Detta ställningstagande 

motiveras avslutningsvis.  

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att bättre anpassa gällande plan till dagens behov för verksamheter, 

värdefull natur, dagvattenhantering och byggnadsvolymer, samt gators sträckning och 

utbredning. 

Gällande detaljplan för industriändamål gör det möjligt att bebygga åkermarken. Kommunen vill 

nu ändra gällande plan för att kunna tillåta verksamheter med högre byggnader som medför att 

marken kan utnyttjas på ett mer effektivt sätt. Planförslaget innebär också att ett genomförande 

av detaljplanen bättre tar hänsyn till de befintliga strukturer som finns i odlingslandskapet. 

Befintliga diken kan med planförslaget användas för en hållbar dagvattenhantering. Inom 

planområdet finns osedvanligt höga naturvärden framförallt i områdets utkanter. Dessa befintliga 

naturvärden skyddas i detaljplanen med en bestämmelse om allmän plats Natur. 

Sammanvägd bedömning 

Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning med 

miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 3, 4 §§ och 12, 13 §§ miljöbalken behöver därmed inte 

genomföras. 

 

Hantering 

Kompetens inom samhällsplanering, miljö- och hälsoskydd, biologi, ekologi och miljöplanering har 

medverkat i arbetet.  

  



Särskilda bestämmelser 

4 kap. 35 § 

PBL 

Undantag från miljöbedömning: En särskild mkb för detaljplaner 

med standardförfarande behöver inte upprättas om planen enbart 

gäller något av nedan nämnda ärenden, och mkb:n i detta ärende 

är aktuell och tillräcklig. 

Undantag 

Ja Nej 

5 kap. 7 a § 

PBL 

Gäller detaljplanen enbart en verksamhet som tillståndsprövas enligt 

föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § MB (A- eller B-

verksamhet), och är mkb:n i detta ärende aktuell och tillräcklig? 

 x 

Gäller detaljplanen enbart en åtgärd som prövas genom fastställande 

av en vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en järnvägsplan enligt 

lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, och är mkb:n i detta 

ärende aktuell och tillräcklig för detaljplanen? 

 x 

6 kap. 3 § 

MB 

Undantag från miljöbedömning: Skyldigheten att göra en 

strategisk miljöbedömning gäller inte för detaljplaner som endast 

syftar till att tjäna totalförsvaret eller räddningstjänsten. 

Undantag 

Ja Nej 

 Syftar detaljplanen endast till att tjäna totalförsvaret?  x 

Syftar detaljplanen endast till att tjäna räddningstjänsten?  x 

2 § miljö-

bedömnings-

förordningen 

Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska antas 

medföra betydande miljöpåverkan om genomförandet kan komma 

att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 

7 kap. 28 a §. 

Krav 

Ja Nej 

7 kap. 

27 & 28 a §§ 

MB 

Kan genomförandet antas omfatta en verksamhet eller åtgärd som på 

ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som 

förtecknats enligt fågeldirektivet (2009/147/EG) och därmed kräver 

tillstånd (Skyddad natur)? 

 x 

Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som på 

ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som 

förtecknats enligt art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) och därmed 

kräver tillstånd (Skyddad natur)? 

 x 
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Kulturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 

till kulturvärden.  

Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

 

☒Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse 

 

 

Beskrivning Det finns inga registrerade fornlämningar i fornminnesregistret eller av kommunen 

kända lämningar i området. Då området delvis är hårdgjort och bebyggt och 

resterande del för närvarande brukas som åkermark bedöms sannolikheten att 

påträffa fornlämningar i området vara liten. 

 

I delar där gällande planer inte genomförts är äldre skiftesgränser väl synliga i 

landskapet i form av stenmurar och trädrader. Stenmurar och uppvuxna ekar har 

skapat karaktärsdrag i landskapet och är av kulturvärde. I östra delen avgränsar en 

gammal fägata planområdet. Fägatan är igenvuxen och delvis raserad men har ett 

kulturhistoriskt värde som kan lyftas fram ytterligare genom restaurering. 

 

Stenmurarna, fägatan och ekarna är inte skyddade i gällande planer och riskerar att 

försvinna vid genomförandet.  

 

Bebyggelsen kring området är mycket varierad, från storskaliga detaljlösa 

lagerbyggnader i plåt och betong till äldre småskaliga byggnader med träfasad och 

vita snickerier. 

 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna kulturvärdena. 

Beskrivning Planområdet möjliggör verksamheter och besöksanläggningar. Två nya 

bostadstomter blir möjliga där tomtstorleken skall vara minst 1000 m². 

Högsta nockhöjd regleras i närheten till bostadsbebyggelse till 12 meter och i den 

södra delen som angränsar industriområde till 20 meter.  

Området påverkas till viss del visuellt av exploateringen genom att nuvarande 

byggnadshöjd ersätts med en högre nockhöjd. Samtidigt kan den visuella påverkan 

bli mindre genom att nuvarande industrimark ändras till verksamheter och 

besöksanläggningar. 

 

Flertalet stenmurar samt fägatan skyddas som naturmark, vilket bevarar en del av 

områdets befintliga kulturvärden och innebär en förbättring jämfört med gällande 

plan. Stenmurarna är skyddade genom det generella biotopskyddet enligt 7 kap 

miljöbalken och det krävs dispens från länsstyrelsen för att ta bort dem. 

 



Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? Ja  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kommentar Planen medför en påverkan på kulturvärden genom att nuvarande åkermark tas i 

anspråk och vissa stenmurar/delar av stenmurar behöver tas bort. Marken är dock 

redan planlagd för industriändamål och det nya planförslaget innebär att kvarvarande 

kulturvärden till större del skyddas jämfört med den gällande planen. Planförslaget 

bedöms totalt sett innebära en liten påverkan på kulturvärden. 

 

  



 Naturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 

till naturvärden.   

Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa: 

☒Värdefulla fågelarter (I Sverige regelbundet förekommande fågelarter [från bilaga 1 i 

Fågeldirektivet] för vilka Särskilda skyddsområden skall avsättas) 

☒Fridlysta växt-, djur-, eller svamparter (4-9 §§ Artskyddsförordningen) 

☒Fortplantningsområden eller viloplatser för fridlysta djur (4 § Artskyddsförordningen) 

Nyckelbegrepp samt fortplantnings- vilo- och övervintringsområden) 

☒Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter (ArtDatabanken)  

☒Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer 

Beskrivning Gällande fördjupade översiktsplan för Färjestaden med tema blå och gröna 

strukturer, antogs den 26 augusti 2019. I grönstrukturplanen ingår planområdet 

i ett av de utpekade stråken. Enligt planen är det, vid en utvidgning av 

Färjestaden, viktigt att bevara ett bredare grönt stråk med större områden för att 

skapa en sammanhängande grönstruktur och väl fungerade spridningskorridorer 

för flora och fauna. 

Området är planlagt för industri och kan bebyggas genom gällande planer. En 

översiktlig naturvärdesbedömning har gjorts. Större delen av planområdet utgörs 

av brukad åkermark och hårdgjorda ytor för industri, vilka saknar högre 

naturvärden. 

Det finns inga kända rödlistade arter inom planområdet, förutom backsvala som 

har setts flyga förbi Industrigatan 2017. Backsvala är även skyddad genom 

artskyddsförordningen (Afo). Backsvala häckar troligen inte inom området, utan 

använder området som födosöksområde. Även för övriga fågelarter bedöms 

området framförallt användas som födosöksområde. Inga andra skyddade växter 

eller djur finns rapporterade inom planområdet.  

Några döda exemplar av den fridlysta skalbaggen ekoxe noterades på marken vid 

fägatan i östra delen av planområdet vid platsbesök i juni 2019. 

Inom planområdet finns naturvärden i de objekt som omfattas av generella 

biotopskydd, dvs stenmurar och diken, samt de ekar som växer längs 

stenmurarna. Det finns en död gammal ek vid fägatan i östra kanten av 

planområdet som är av stort värde för ekoxe och andra insekter. Ekarna som står 

längs stenmurarna i planområdet bedöms utgöra spridningskorridorer för ekoxe 

som noterats i området. 

Det finns även ett naturvärdesobjekt i planområdets norra del, som utgörs av ett 

område med igenväxande öppen mark som omgärdas av blommande buskar och 

lövträd. I området finns en bevattningsdamm och grövre ekar. Området utgör 

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-faglar-Sverige.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-faglar-Sverige.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845/?bet=sfs-2007-845#P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845/?bet=sfs-2007-845#P4
https://www.naturvardsverket.se/Documents/handbok/1/Bilaga4_Nyckelbegrepp_reproduktion.pdf
http://artfakta.artdatabanken.se/


brynmiljöer mot åkrar i både söder och norr. Variationsrika brynmiljöer är 

betydelsefulla för många växter och djur. Miljöerna kan bidra till många 

ekosystemtjänster, bland annat gynnar de nyttodjur som bidrar med pollinering 

och biologiskt växtskydd mot åkermarkens grödor.  

 

 

Kartan visar planområdets naturvärden. Blå linjer markerar biotopskydd i form av 

stenmurar och diken. Grova ekar längs stenmurarna har mätts in. Grönrutigt område 

i norra delen av planområdet markerar ett naturvärdesobjekt med igenväxande mark 

med grövre ekar, blommande buskar och en damm. 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 

påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade naturvärdet. 

 

☒Generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB, förteckning i SFS 1998:1252 bilaga 1) 

 

 

Beskrivning 

Stenmurar och öppna diken i jordbruksmark är skyddade genom biotopskydd, 

enligt 7 kap miljöbalken. Det krävs dispens från biotopskyddet för eventuella 

ingrepp. Det finns flera stenmurar och öppna diken inom planområdet. I östra 

delen av planområdet löper en fägata som avgränsas av stenmurar. Den anlagda 

bevattningsdammen bedöms inte omfattas av biotopskydd. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P11
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/


Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna naturvärdena. 

Beskrivning Området kommer att bebyggas med verksamheter, ytor hårdgörs och vägar 

anläggs. Även om inte det aktuella planförslaget genomförs kan området 

bebyggas enligt gällande industriplan, där inga skydd för stenmurar eller ekar 

finns. Enligt planförslaget kan flertalet stenmurar inklusive fägatan stå kvar, 

genom stråk av naturmark. Stenmuren i västra kanten står i fastighetsgräns och 

kan också stå kvar. Ett par stenmurar i områdets centrala delar behöver tas bort 

vid genomförandet av planen. Det krävs dispens för att ta bort stenmurarna. 

För att göra det möjligt för ekoxe att fortsätta spridas i området bör så många 

ekar som möjligt i området få stå kvar, framförallt de grövre inmätta ekarna. 

Kring grövre ekar kan det behöva ske en försiktig röjning för att öka 

solstrålningen och ge ekarna ett ökat utrymme. Det är gynnsamt att låta 

befintliga grova ekstubbar vara kvar för ekoxens larvutveckling. I de fall 

stenmurar måste tas bort eller ekar avverkas, bör kompensationsåtgärder vidtas. 

Exempel på kompensationsåtgärder är att stenar kan användas för att bygga på 

andra stenmurar i området eller för att restaurera fägatan. Vid avverkning av 

grövre ekar bör nya ekar planteras och stubben bör lämnas alternativt flyttas och 

grävas ner på annan plats för att gynna ekoxen. 

Miljön kring dammen med träd och buskage i norra delen samt fägatan med träd 

och buskage kan vara lämpliga biotoper för småfåglar. Eventuell röjning i dessa 

områden bör därför inte ske under häckningsperiod april-juli. När planområdet i 

söder bebyggs kan naturområdet utgöra en grön lunga mot de hårdgjorda ytorna 

och fortfarande utgöra brynmiljö mot åkrarna i norr. 

De rödlistade växter som noterats på ruderatmark och längs vägkanter i 

närområdet kan tillfälligt gynnas av markarbeten i området. 

 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?  Ja  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden?  Nej 

Kommentar Planen medför att större hänsyn tas till befintliga naturvärden i området jämfört med 

gällande planer. Stenmurar och grövre ekar kan till stor del stå kvar inom naturmark. 

Den fridlysta arten ekoxe som finns i området är allmänt spridd i Färjestaden och 

kommer att kunna fortsätta spridas i området genom korridorer av ekar inom 

naturmark. 

  
  



Sociala värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 

till sociala värden.  

Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

☒Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen 

bebyggelse (tätorts- eller bostadsnära natur) (2 kap. 7 § PBL) 

☒Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 § PBL), t.ex. badplatser, 

skidbackar, lekplatser, ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, jakt och 

fiske, orientering, skogsmulle, scouting och klättring. 

 

Beskrivning I planområdets västra del finns en åkerväg, längs en stenmur och några ekar, som 

används flitigt för rekreation.  

En stig leder genom den igenväxande naturmarken i norra delen av planområdet i 

öst-västlig riktning mellan bostadsområde och fägatan. Fägatan är dock igenväxt och 

svårframkomlig i dagsläget. 

 

En mindre klippt gräsyta samt en del av åkermarken i nordvästra hörnet av 

planområdet är i dagsläget planlagt som naturmark enligt gällande plan. 

Strax söder om planområdet finns ett skogsområde med motionsslinga med 

elljusspår. 

 

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena. 

Beskrivning Planförslaget möjliggör för verksamheter och besöksanläggningar, istället för industri. 

Lokaler i bra läge skapar möjlighet för fler arbetstillfällen och besöksanläggningar 

kan ge området högre sociala värden.  

 

En mindre del av nuvarande naturmark i nordväst (klippt gräsmark och åkermark) tas 

i anspråk för bostäder, odling samt verksamhet/besöksanläggning. Å andra sidan 

säkras naturmark med rekreations- och naturvärden i nord/nordost och nya stråk 

med naturmark längs stenmurar och fägata skapas. 

 

En gång- och cykelväg planeras längst i söder längs Industrigatan. Även inom 

planområdet planeras det att bygga en gc-väg för att ansluta till det grönstråk som 

ligger i norr. Gång- och cykelvägen kommer att byggas i det naturområde som är 

utlagt i nord-sydlig riktning, där åkervägen går idag. Det medför att det nya 

planförslaget säkrar rekreation genom området till befintligt elljusspår i söder. 

 

Stigen i den igenväxande naturmarken i norr bevaras som naturmark i planen. 

Fägatan öppnas upp och tillgängliggörs. Omgivningarna förändras genom att 

åkermarken tas i anspråk för verksamheter. Åkermarken kan tas i anspråk för 

industri enligt redan gällande plan vilken tar mindre hänsyn till områdets 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K2P7
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K2P7


rekreationsvärden. 

 

Sammantaget bedöms det nya planförslaget ge positiva konsekvenser för de sociala 

värdena i området. 

 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden?  Nej 

Kommentar Jämfört med gällande plan för industri bedöms det nya planförslaget för 

verksamheter och besöksanläggningar ta större hänsyn till befintliga värden för 

rekreation. Sammantaget bedöms det nya planförslaget ge positiva konsekvenser för 

de sociala värdena i området. 

 

 

 
  



Materiella värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 

till materiella värden.  

Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av 

planen. 

Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga: 

☒Åkermark (även plöjbar betesmark, jordbruk) 

 

 

Övriga materiella värden: 

☒Energiförsörjning (t.ex. anläggningar för energiproduktion, elnät [stamnät, regionnät, lokalt elnät, 

transformator- och kopplingsstationer, utlandskopplingar], ledningsnät för fjärrvärme och 

fjärrkyla, gasledningsnät, drivmedelstationer för båt och bil) 

☒Vatten och avlopp (t.ex. reningsverk och ledningsnät för vatten- och avloppsvatten, reservoar, 

brandpost, tryckstegrings- och pumpstationer, tömningsstationer för båt) 

☒Renhållning (t.ex. deponier, återvinningscentraler och återvinningsstationer) 

 

Beskrivning Området utgörs i dagsläget av planlagd industrimark. En stor del av området brukas 

fortfarande som jordbruksmark.  

 

I anslutning i öster ligger kommunens fjärrvärmeverk och en fjärrvärmeledning är 

dragen genom planområdet. Även VA-ledningar finns i området. 

 

En kommunal återvinningscentral ligger längs Industrigatan strax sydost om 

planområdet.  

 

 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 

påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade materiella värdet. 

 

☒Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB)

 

Beskrivning En stor del av planområdet brukas fortfarande som jordbruksmark. 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna materiella värdena. 

Beskrivning Gällande detaljplan har redan tagit i anspråk jordbruksmarken, även om en del av 

den fortfarande brukas. Det nya planförslaget föreslår att odling ska kunna fortsätta 

ske på en mindre yta i nordvästra delen av planområdet, en yta av ca 0,5 ha. Det nya 

planförslaget tar större hänsyn till och skyddar flertalet stenmurar i området inklusive 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P4


fägatan. 

 

Fjärrvärmeanläggningen påverkas inte av det aktuella planförslaget och kommer 

kunna nås via en ny gata genom planområdet. Fjärrvärmeledning och VA-ledningar 

är förlagda till planerade vägar. 

 

Planförslaget innebär ingen påverkan på närliggande återvinningscentral. 

 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?   

 
Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?  Nej 

Kommentar Planens påverkan på materiella värden, vilket i dagsläget utgörs främst av åkermark, 

måste jämföras med gällande detaljplan för området vilken tillåter industri. Det nya 

planförslaget tillåter verksamheter och besöksanläggningar i stället för industri. 

Jämfört med gällande detaljplan innebär planförslaget ingen påverkan på de 

materiella värdena.  

 
  



 

Risker för människors hälsa eller för miljön 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 

till risker för människors hälsa eller för miljön.  

Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön i de områden som kan antas komma att påverkas 

av planen.   

☒Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, ras och skred, torka, 

värmebölja, lavin, erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla) 

☒Verksamheter eller störningar som medför risk för omgivningen (t.ex. buller, vibrationer, ljus, 

lukt, damm, sot, luftföroreningar inklusive allergiframkallande ämnen, utsläpp till vatten, 

markföroreningar) 

☒Inomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, fukt, temperatur, radon, strålning, elektromagnetiska fält) 

☒Utomhusmiljö (t.ex. lokalklimat, skuggning) 

Beskrivning Klimateffekter 

Enligt prognoser kan nederbörden komma att öka i perioder och i intensitet. Även 

medeltemperaturen förväntas öka och värmeböljor som kan vara farliga för 

människors hälsa bli vanligare. Långa perioder utan nederbörd och med hög värme 

kan förlänga perioder av torka. Höjda havsnivåer och mer intensiva regn kan öka 

risken för översvämning.  

 

Nuvarande jordbruksmark kan enligt gällande detaljplan hårdgöras och anläggas 

med industrier. Det innebär en stor andel hårdgjorda ytor som kan påverka 

lokalklimatet negativt. Det finns i dagsläget ingen plan för rening av dagvatten från 

området. Den befintliga kommunala dammen i väster tar hand om vatten som rinner 

av från jordbruksmarkerna i öster för att förhindra översvämning i tätorten. 

Infiltrationsmöjligheterna inom planområdet och i Färjestaden generellt är mycket 

låga. 

 

Transporter och vägbuller 

På grund av att stora transporter trafikerar vägnätet är detta väl tilltaget. På vissa 

platser gör det att trafiksituationen upplevs otydlig och otrygg. Särskilt gäller det 

korsningen Industrigatan - Äppelvägen. Industrigatan är i stort behov av reparation 

och parallellt med planarbetet pågår en upprustning av gatan. I närområdet finns 

inga byggda gång- och cykelvägar. Närmaste gång- och cykelväg finns i anslutning 

till äppelvägen i väster. En planering av gång- och cykelväg vid Industrigatan pågår. 

 

Under perioden 14-21 maj 2019 genomförde kommunen trafikmätningar utmed 

Industrigatan och Rökgatan. Mätningarna resulterade i beräknad årsdygnstrafik 

(ÅDT) av: 

Industrigatans västra del - 2 363 fordon/dygn  

Industrigatans östra del - 1 068 fordon/dygn  

Rökgatan - 274 fordon/dygn. 

 

Andelen tung trafik uppmättes till ca 40 %. En stor andel av trafiken bedöms gå till 

och från återvinningscentralen och kommunens förråd. 



 

Förorenad mark 

Större delen av planområdet har brukats som jordbruksmark under lång tid och inga 

föroreningar är kända i området. I sydvästra delen av planområdet har jordbruksmark 

nyligen tagits i anspråk för byggnation av en ny verksamhet. I sydöstra delen finns 

befintlig verksamhet som inte är med i länsstyrelsens register över potentiellt 

förorenade områden. I dagsläget har en firma för bilvård (solfilm) sin verksamhet där. 

I planområdets närhet, i det befintliga utbyggda industriområdet finns ett antal 

potentiellt förorenade områden registrerade. Verkstadsindustri - med halogenerade 

lösningsmedel, mellanlagring och sorteringsstation avfall, bilvårdsanläggning, 

bilverkstad samt åkerier, drivmedelshantering, verkstadsindustri - utan halogenerade 

lösningsmedel, ytbehandling av trä. 

 

Radon 

Området ligger inom område med låga-medelhöga nivåer av markradon enligt 

översiktlig karta från SGU. Det bedöms inte finnas risk för höga halter av markradon i 

området. 

 

Verksamheter 

Området är i dagsläget planlagt för industrier, vilket inrymmer områden för 

produktion, lagring, partihandel och annan jämförlig verksamhet. För industriområde 

antas alltid en betydande miljöpåverkan vilket innebär att en sådan plan ska 

genomgå en strategisk miljöbedömning (6 kap 4 § MB, 2 § 

miljöbedömningsförordning (2017:966)). I de delar av industriområdet som idag är 

utbyggt finns en bred variation av verksamheter, med bl.a. tillverkningsindustri, 

bilverkstad, återvinningscentral, kommunförråd, fiskrökeri och kontorshotell. 

 

 

Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs eller riskerar att inte följas i de områden som kan 

antas påverkas av planen. 

☒Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassn.) 

☒Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 

☒Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 

☒Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 

 

Beskrivning Grundvattnet på platsen tillhör Västra Ölands kalkberg, en sedimentär bergförekomst 

(SE 629295-155070). Den kemiska statusen är god. Den kvantitativa statusen 

bedöms vara otillfredsställande, på grund av de senaste årens problem med torka 

och vattenbrist.  

 

Recipient för planområdet är kustvattenförekomsten Ö s Kalmarsunds kustvatten (SE 

562000-162271). Den ekologiska statusen bedöms vara måttlig, framförallt på grund 

av övergödning. Kvalitetskravet är god ekologisk status 2027. Den kemiska statusen 

uppfyller inte god status, på grund av att prioriterade ämnen (kvicksilver och PBDE) 

överskrids. 

 

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/


Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna riskerna för människors hälsa och för miljön. 

Beskrivning Klimateffekter 

Stora delar av planområdet kommer att hårdgöras, men det innebär ingen förändring 

jämfört med gällande detaljplan. Jämfört med gällande plan bedöms påverkan på 

klimatet bli mindre, då trädrader kan stå kvar inom stråk av naturmark. Uppvuxna 

träd bidrar både med att ta hand om dagvatten, erbjuder skugga och renar luften. 

Planen säkrar också en ridå med naturmark samt odling mot bostadsbebyggelsen i 

norr. Ytorna med vegetation har en klimatutjämnande effekt, till skillnad från de 

hårdgjorda ytorna. 

 

Ytterligare en damm föreslås i området, för att ta hand om dagvatten som kommer 

från jordbruksmarkerna i öster. På det viset avlastas den befintliga dammen i väster 

och risken för översvämning vid höga flöden minskar. Se vidare under rubriken MKN 

vatten. 

 

Möjlighet finns att koppla på sig till det kommunala fjärvärmeledningsnätet eftersom 

fjärrvärmenätet är byggt genom planområdet. 

 

Transporter och vägbuller 

Trafiken beräknas öka med ca 50 % på Industrigatan efter planens utbyggnad. Det 

innebär en trafikmängd av ca 3500 fordon/dygn ÅDT, som passerar västra delen av 

Industrigatan för att sedan fördela sig på de olika gatorna i industriområdet samt upp 

i det nya verksamhetsområdet. Större delen av trafiken förväntas sedan fortsätta från 

Industrigatan och norrut längs Äppelvägen mot Storgatan och Åkervägen. Siffran är 

mycket osäker då framtida typ av verksamhet och exploateringsgrad kan variera i 

planområdet. 

 

Planen bedöms ge upphov till ett mindre antal transporter med farligt gods, jämfört 

med gällande plan för industri. Gatunätet i befintlig plan är inte utbyggt och 

omarbetas något i planförslaget. Den anslutande vägen i öster vid det befintliga 

fjärrvärmeverket har en bredd på 8,5 meter och det innebär ett vägområde på 10 

meter. Planförslaget har samma bredd 10 meter på de i planen planerade vägarna 

utom den i söder öst- västliga vägen som har ett vägområde på 8 meter. 

Räddningstjänsten kan angöra via befintlig infrastruktur, Storgatan, Äppelvägen och 

Industrigatan, samt Sandängsvägen i norr. 

 
Då det inte finns några bostäder i området riskerar planens genomförande inte att 

medföra att gällande riktvärden för buller från vägtrafik överskrids. Planområdet 

angränsar bostäder i norr. Avståndet mellan ny gata med vändplan och närmaste 

befintliga bostad kommer att bli ca 100 meter. Planen ger möjlighet till ytterligare 

bostad i anslutning till den befintliga. Avståndet mellan gatan och kvartersmarken blir 

ca 70 meter. Vid ett antagande om att större delen av den tillkommande trafiken, ca 

1000 fordon/dygn kör in på den nya gatan och att andelen tung trafik är lika hög, dvs 

40 %, så beräknas bullret inte överskrida gällande riktvärden. Bullerberäkning har 

gjorts enligt Naturvårdsverkets modell i programmet Buller väg II. Det kommer också 

tillkomma byggnader mellan gatorna och bostäder som delvis kommer att skärma av 

vägbuller från gatorna.  



 

Parkering sker på kvartersmark på den egna fastigheten. Parkeringsficka för tillfällig 

avställning finns i anslutning till Industrigatan och den lokalgata som ligger i 

nordsydlig riktning. Eventuella parkeringar i anslutning till nya byggnader för 

verksamheter och besöksanläggningar bör ske mot gatan och inte mot den sida som 

vetter mot bostäder för att minskar risk för bullerstörning vid bostäder. 

 

Gång- och cykeltrafikanter kan ta sig fram säkert genom planerade grönstråk i 

området.  

 

Verksamheter 

Området är i dagsläget planlagt för industriändamål men enligt det nya planförslaget 

föreslås istället verksamheter och besöksanläggningar. Det innebär mindre 

miljöfarliga verksamheter samt färre transporter med farligt gods, jämfört med om 

planen bebyggs enligt gällande bestämmelser. 

Användningen Z- verksamheter innebär verksamheter som har begränsad 

omgivningspåverkan, dvs lägre påverkan än användningen J Industri. Det innebär att 

verksamheter som i begränsad utsträckning avger lukt, buller, ljusstörningar eller 

andra typer av störningar kan lokaliseras här. Planens påverkan förväntas därför bli 

lägre jämfört med gällande plan för området. Användningen Z- verksamheter är bred 

och innehåller olika typer av ytkrävande verksamheter som har begränsad 

omgivningspåverkan. Det ingår lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, lager 

och verkstäder. Det kan till exempel vara fordonsservice, bilprovning eller liknande. 

Även verksamheter med behov av lokaler för material eller utrustning så som el- och 

byggföretag eller företag som erbjuder hushållsnära tjänster ingår. (Källa: Boverket).  

Med användningen besöksanläggningar avses all besöksintensiv verksamhet. Det 

kan till exempel handla om idrotts- och sportanläggningar och byggnader för 

kulturella eller religiösa ändamål.  

 

Eventuellt tillkommande buller från t.ex. fläktar, kylaggregat m.m. måste 
dimensioneras så att Naturvårdsverkets riktlinjer för externt buller uppfylls. Något 
bullerskydd mot närmaste bostäder bedöms därför inte behövas. 

 

Förorenad mark 

När området bebyggs med verksamheter finns en risk för förorening av mark. Risken 

bedöms vara mindre med nuvarande förslag Z – verksamheter, jämfört med gällande 

detaljplan J Industri. Miljöfarlig verksamhet är anmälnings- eller tillståndspliktig och 

villkor för att minska risken för utsläpp av föroreningar kan ställas i samband med 

prövningen. Verksamheterna ansvarar själva för att följa miljöbalkens hänsynsregler 

och krav på egenkontroll, vilket följs upp genom tillsyn. 

 

MKN vatten 

Planens genomförande innebär att en stor del av området hårdgörs. Planen tillåter 

verksamheter men inte industri, till skillnad från den gällande detaljplanen, vilket 

minskar risken för uppkomst av föroreningar som kan spridas med dagvattnet. 

Dagvatten från vägar och parkering kan innehålla föroreningar och behöver renas. 

Beroende på vilka verksamheter som blir aktuella kan det behövas oljeavskiljare i 

dagvattenbrunnar, vilket kan regleras i samband med bygglov och sedan kontrolleras 

genom tillsyn. 

 



För att förstärka dricksvattentillgången på ön har två avsaltningsverk samt en 

vattenledning över Kalmarsund byggts de senaste åren. Planområdet är anslutet till 

kommunalt VA. Inga kända föroreningar finns i området i dagsläget och därmed 

riskerar inte föroreningar spridas till grundvattnet i samband med exploatering. En 

stor andel av ytorna kommer att hårdgöras vilket innebär att möjligheten till infiltration 

är liten. Generellt är det negativt att hårdgöra mark då det riskerar att minska 

grundvattenbildningen, men i och med att marken som hårdgörs har låg 

genomsläpplighet och idag är dränerad för jordbruket bedöms inte påverkan av den 

hårdgjorda ytan påverka negativt. Dagvatten kommer framförallt ledas via slutna 

ledningar till en kommunal damm för fördröjning och rening. Planen bedöms inte 

påverka MKN för grundvattenförekomsten.  

 

En dagvattenutredning har tagits fram vilken föreslår lösningar för omhändertagande 

av beräknade mängder dagvatten från området. Dagvatten föreslås ledas till en 

kommunal damm strax väster om planområdet för fördröjning och rening innan det 

leds vidare ut i kustvattenförekomsten. En ny damm planeras att anläggas vid 

fjärrvärmeverket i östra delen av planområdet, för att rena och fördröja dagvatten 

från jordbruksmarkerna i öster. Detta innebär att dammen i väster får kapacitet att ta 

hand om dagvattnet från planområdet. 

 

För Ö s Kalmarsunds kustvatten där näringsämnen är en av de viktiga 

bedömningsfaktorerna för recipienten visar beräkningar på att halten och den årliga 

mängden som belastar recipienten kan minska efter genomförd exploatering.  

Planen bedöms inte medverka till att MKN för Kalmarsunds kustvatten överskrids. 

Tillsammans med planerade dagvattenåtgärder kan planen medverka till förbättrade 

förutsättningar att uppnå MKN för kustvattnet. 

 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra risker för människors hälsa eller för miljön?  Ja  

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön?   Nej 

Kommentar Detaljplanen tillåter verksamheter, vilket kan innebära miljöfarliga verksamheter som 

är anmälnings- eller tillståndspliktiga. Användningen Z- verksamheter innebär 

verksamheter som i begränsad utsträckning avger lukt, buller, ljusstörningar eller 

andra typer av störningar kan lokaliseras här. Planens påverkan förväntas därför bli 

lägre jämfört med gällande industriplan för området. Verksamheterna ansvarar själva 

för att följa miljöbalkens hänsynsregler och krav på egenkontroll, vilket följs upp 

genom tillsyn. 

Genom planerade dagvattenåtgärder kan planen medverka till förbättrade 

förutsättningar att uppnå MKN för kustvattnet. 

 

Planen bedöms inte medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön. 

 

 

  



Sammanvägd bedömning 

Särskilda bestämmelser 

Gäller undantag från att genomföra miljöbedömning?  Nej 

Gäller krav på att genomföra miljöbedömning?  Nej 

Betydande miljöpåverkan 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?   Nej 

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön?  Nej 

Bedömning Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan på någon av ovan beskrivna 

värden. 

Påverkans totaleffekt 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? Ja  

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden? Ja  

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden?  Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?   Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på risker för människors hälsa eller för miljön? Ja  

Bedömning  

Planen bedöms medföra liten påverkan på kultur- och naturvärden samt risker för 

människors hälsa och miljön. Jämfört med gällande plan bedöms påverkan bli 

mindre. Planen bedöms medföra positiv påverkan på sociala värden och ingen 

påverkan på materiella värden. 

 

Sammantaget bedöms inte planen medföra betydande miljöpåverkan. 

 

 

 

 

 

 



Motiverat ställningstagande 

Sammantaget bedöms inte planen medföra betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning 

med miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 3, 4 §§ och 12, 13 §§ miljöbalken behöver därmed inte 

genomföras. 

 

Planen medför en påverkan på kulturvärden genom att nuvarande åkermark tas i anspråk. Marken 

är dock redan planlagd för industriändamål och det nya planförslaget innebär att kvarvarande 

kulturvärden till större del skyddas jämfört med den gällande planen. Området påverkas till viss del 

visuellt av exploateringen genom att nuvarande byggnadshöjd ersätts med en högre nockhöjd. 

Samtidigt kan den visuella påverkan bli mindre genom att nuvarande industrimark ändras till 

verksamheter och besöksanläggningar. Planförslaget bedöms totalt sett innebära en liten påverkan 

på kulturvärden. 

 

Planen medför att större hänsyn tas till befintliga naturvärden i området jämfört med gällande planer. 

Stenmurar och grövre ekar kan till stor del stå kvar inom naturmark. Stenmurar och öppna diken i 

jordbruksmark är skyddade genom biotopskydd och det krävs dispens från länsstyrelsen för ingrepp. 

Kompensationsåtgärder bör vidtas om stenmurar eller grövre ekar måste tas bort. Den fridlysta arten 

ekoxe som finns i området är allmänt spridd i Färjestaden och kommer att kunna fortsätta spridas i 

området genom korridorer av ekar inom naturmark. Planen bedöms därför medföra en liten 

påverkan på naturvärden. 

 

Jämfört med gällande plan för industri bedöms det nya planförslaget för verksamheter och 

besöksanläggningar ta större hänsyn till befintliga värden för rekreation. Sammantaget bedöms det 

nya planförslaget ge positiva konsekvenser för de sociala värdena i området. 

 

Planens påverkan på materiella värden, som i dagsläget främst utgörs av åkermark, måste jämföras 

med gällande detaljplan för området vilken tillåter industri. Det nya planförslaget tillåter 

verksamheter och besöksanläggningar i stället för industri. Jämfört med gällande detaljplan innebär 

planförslaget ingen påverkan på de materiella värdena. 

 

Detaljplanen tillåter verksamheter, vilket kan innebära miljöfarliga verksamheter som är anmälnings- 

eller tillståndspliktiga. Användningen Z- verksamheter innebär verksamheter som i begränsad 

utsträckning avger lukt, buller, ljusstörningar eller andra typer av störningar kan lokaliseras här. 

Planens påverkan förväntas därför bli lägre jämfört med gällande industriplan för området. Påverkan 

kan vid behov begränsas ytterligare genom villkor i samband med prövningen för verksamheterna 

samt följas upp genom tillsyn. Planens genomförande medför en trafikökning längs Industrigatan, 

men påverkan bedöms inte bli större jämfört med gällande plan. Riktvärdena för buller från vägtrafik 

bedöms inte överskridas. I den norra delen av planområdet bör eventuella parkeringar i anslutning 

till nya byggnader ske mot gatan och inte mot den sida som vetter mot bostäder, för att minska 

risken för bullerstörning vid bostäder. Detta kan regleras i samband med bygglovsprövning. 

 

Genom planerade dagvattenåtgärder kan planen medverka till förbättrade förutsättningar att uppnå 

miljökvalitetsnormerna för vatten. Bevarande av träd inom naturmark, en mindre odling samt 

planerad öppen damm har klimatutjämnande effekt och bidrar med biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster. 

 

  



 

Bilaga 1 

Kulturvärden 

Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen: 

 Biologiskt kulturarv 

 Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse 

 Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer  

 Arkitektoniskt värdefulla kulturmiljöer och byggnader 

 Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) 

 Immateriella företeelser (till exempel ortnamn eller berättelser som är knutna till platsen) 

 Kulturvärden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 

avseende på det skyddade eller utpekade kulturvärdet. 

 Statliga byggnadsminnen enligt 3 kap. KML  

 Kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. KML  

 Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) enligt 2 kap. KML  

 Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB  

 Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB 

 Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB  

 Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 

 Landskapsbildskyddsområde  

 Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB  

 Världsarv (Information) 

 

Naturvärden 

Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa: 

 Naturtyper enligt habitatdirektivet  

 Områden enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering eller objekt med högt naturvärde 

 Områden enligt Naturvårdsverkets myrskyddsplan eller nationalparksplan  

 Områden enligt ängs- och betesmarksinventeringen  

 Värdefulla vatten i enlighet med Levande sjöar och vattendrag  

 Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer 

Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa: 

 Värdefulla fågelarter (I Sverige regelbundet förekommande fågelarter [från bilaga 1 i Fågeldirektivet] för vilka 

Särskilda skyddsområden skall avsättas) 

 Värdefulla växt-, djur-, eller svamparter (Lista över arter i habitatdirektivets bilaga 2 som förekommer i Sverige; Arter & 

naturtyper i habitatdirektivet – Bevarandestatus i Sverige) 

 Fridlysta växt-, djur-, eller svamparter (4-9 §§ Artskyddsförordningen) 

 Fortplantningsområden eller viloplatser för fridlysta djur (4 § Artskyddsförordningen) 

 Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter  

 Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 

avseende på det skyddade eller utpekade naturvärdet. 

 Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB  

 Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB  

 Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB  

 Naturminne enligt 7 kap. 10 § MB 

 Natura 2000 enligt 7 kap. 27 § MB  

 Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § MB 

 Generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB, 

 Djur- och växtskyddsområde enligt 7 kap. 12 § MB 

 Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 

 Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 

 Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB 

 Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3 § MB 
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 Landskapsbildskyddsområde 

 Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB  

 Världsarv  

 Biosfärsområden  

 Våtmarksområden enligt ramsarkonventionen  

 Skyddade marina områden enligt OSPAR  

 Skyddade marina områden enligt HELCOM 

 

Sociala värden 

 Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 
 Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse (tätorts- eller 

bostadsnära natur) (2 kap. 7 § PBL) 

 Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 § PBL), t.ex. badplatser, skidbackar, lekplatser, 

ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, jakt och fiske, orientering, skogsmulle, scouting och 

klättring. 

 Tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och annan utevistelse (8 kap. 9 § PBL) 

 Tysta områden 

 Turistdestinationer 

 Mötesplatser 

 Sociala värden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 

avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet. 

 Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB  

 Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB  

 Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB  

 Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 

 Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 

 Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB 

 Landskapsbildskyddsområde  

 Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB  

 Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB  

 Världsarv 

 Biosfärsområden 

 

Materiella värden  

Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen 

Naturresurser med högre förnyelseförmåga: 

 Skog (skogsbruk) 

 Fiske (vilt och odling) 

 Mark till rennäring 

 Ängs- och betesmark (jordbruk) 

 Vilda växter och djur (t.ex. bär och fisk) 

 Energiresurser (t.ex. vattendrag, vind, sol) 

 Färskvatten (ytvattenförekomster) 

Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga: 

 Åkermark (även plöjbar betesmark, jordbruk) 

 Mineraler, bergarter, jordarter 

 Energiresurser (t.ex. torv, kol) 

 Färskvatten (grundvattenförekomster) 

 Övriga geologiska resurser (t.ex. landformer och fossil) 

Övriga materiella värden: 

 Rekreation, idrott, friluftsliv och turism (större anläggningar) 

 Energiförsörjning (t.ex. anläggningar för energiproduktion, elnät [stamnät, regionnät, lokalt elnät, transformator- och 

kopplingsstationer, utlandskopplingar], ledningsnät för fjärrvärme och fjärrkyla, gasledningsnät, drivmedelstationer för 

båt och bil) 

 Hälso- och sjukvård (t.ex. sjukvård, apotek, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre) 

 Information och kommunikation (t.ex. telefoni, internet, radiokommunikation) 
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 Vatten och avlopp (t.ex. reningsverk och ledningsnät för vatten- och avloppsvatten, reservoar, brandpost, 

tryckstegrings- och pumpstationer, tömningsstationer för båt) 

 Renhållning (t.ex. deponier, återvinningscentraler och återvinningsstationer) 

 Skydd och säkerhet (t.ex. domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, kustbevakning, polis, 

räddningstjänst, tullkontroll, gränsskydd och immigrationskontroll) 

 Transporter (t.ex. bil-, järn-, gång- och cykelväg, flygplats, hållplatser och stationer, färjelägen, hamn, bro, 

omlastningspunkter, parkering för bil och cykel) 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 

avseende på det skyddade eller utpekade materiella värdet. 

 Miljöskyddsområde (7 kap. 19–20 §§ MB; Okänt om miljöskyddsområden förekommer) 

 Vattenskyddsområde (7 kap. 21–22 §§ MB) 

 Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB) 

 Riksintresse för rennäring, yrkesfiske eller odling av akvatiska djur och växter (3 kap 5 § MB) 

 Riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material (3 kap 7 § MB) 

 Riksintresse för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, 

vattenförsörjning eller avfallshantering (3 kap 8 § MB) 

 Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 § MB) 

 

Risker för människors hälsa eller för miljön 

Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

 Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, ras och skred, torka, värmebölja, lavin, 

erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla) 

 Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. tåg- och flygolycka) 

 Verksamheter eller störningar som medför risk för omgivningen (t.ex. buller, vibrationer, ljus, lukt, damm, sot, 

luftföroreningar inklusive allergiframkallande ämnen, utsläpp till vatten, markföroreningar) 

 Vattenbrist, tele- eller elavbrott, fjärrvärmebortfall, IT-bortfall, transportstörning, drivmedelsbrist 

 Inomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, fukt, temperatur, radon, strålning, elektromagnetiska fält) 

 Utomhusmiljö (t.ex. lokalklimat, skuggning) 

Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs eller riskerar att inte följas i de områden som kan antas påverkas av planen. 

 Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 

 Miljökvalitetsnorm för buller  

 Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status för grundvatten  

 Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten  

 Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten  

 Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten  

 Miljökvalitetsnormer för havsmiljö 
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