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Runsbäck 2:195 – Detaljplan för Runsbäck 2:195  
Bedömning avseende miljöpåverkan 

Beslut 

Ett genomförande av planen bedöms inte medföra en betydande påverkan på 
miljön, hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra resurser. En miljö-
bedömning med miljökonsekvensbeskrivning enlig miljöbalken 6 kap 11, 12 §§ 
bedöms därför inte behöva genomföras. 

Bakgrund 

Kommunen ska göra en bedömning av om genomförandet av planen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Om planen antas medföra en betydande 
miljöpåverkan ska påverkan beskrivas i form av en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB). 

Syftet med detaljplanen är att tillskapa förutsättningar för bostadsbebyggelse, 
med möjlighet att sammanbyggas. Vidare är syftet att omhänderta dagvatten i 
planområdet. Syftet är även att säkra bevarandevärda stenmurar med kulturhisto-
riskt värde samt till så stor utsträckning som möjligt bevara trädridån utmed fas-
tighetsgränserna. Sydvästra delen av planområdet med ädellövskog hyser höga 
naturvärden och bör säkras. 

Bedömning 

Ett genomförande av planen bedöms inte medföra en betydande påverkan på 
miljön, hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra resurser. 

Behovsbedömningen grundas på följande: 

- Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka några riksintressen 
enligt miljöbalken. 

- Detaljplanen bedöms inte strida mot de nationella miljökvalitetsmålen.  

- Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan.  

- Planens genomförande bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna 
för vatten överskrids. En damm för omhändertagande av dagvatten 
föreslås i en naturlig lågpunkt i områdets nordvästra del. Dammen 
behöver utformas för att få tillräcklig kapacitet för att fördröja och rena 
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dagvatten från området. En dagvattenutredning ska tas fram inför 
antagande av planen. 

- Stenmurar och öppna diken i eller angränsande jordbruksmark omfattas 
av biotopskydd enligt 7 kap MB. Vid ingrepp i stenmur eller öppet dike 
krävs dispens från biotopskyddet. 

- Det finns inga registrerade fornlämningar inom planområdet, men 
fornlämningsområden finns på närliggande åkermarker. Markingrepp 
inom planområdet kräver prövning enligt kulturmiljölagen. Tillstånd söks 
hos länsstyrelsen. 

- Jordbruksmarken tas i anspråk och bebyggs med bostäder och vägar. 
Igenväxningen av marken har gått ganska långt och det är inte troligt att 
åkerbruket skulle tas upp igen. Exploateringen innebär en 
förtätning/utveckling av samhället och det finns behov av fler bostäder i 
Färjestaden. Jordbruksmarken har en liten areal (ca 1,5 ha) som avgränsas 
av stenmurar, inga jordbruksskiften skärs av till följd av exploateringen. 

- En naturvärdesinventering har genomförts i planområdet. Inventeringen 
resulterade i att 13 rödlistade arter noterades i området, varav 10 finns i 
ädellövskogen. Den samlade bedömningen är att ädellövskogen hyser 
höga naturvärden och bör kvarstå vid exploatering. Man kan dock öppna 
upp skogen genom att röja undan yngre lönn och sly. De grövre ekarna 
och de hamlade lindarna får då mer plats att breda ut sig på. Hassel och 
död ved bör lämnas kvar i lämplig mängd. Trädridån kring planområdet 
bör sparas så långt det är möjligt och extra hänsyn bör tas till sälg och ek. 
Om möjligt bör även asp i trädridån i södra delen av området sparas.  

- Genom planförslaget skyddas ädellövskogen och trädridåer som 
naturområde med bestämmelser om marklov för fällning av träd med 
stamdiameter över 30 cm, 1 m från mark. Mindre delar av trädridån i norr 
kommer att behöva tas ner för infarter till området. En skötselplan för 
ädellövskogen ska tas fram inför antagande av planen. 

- Bullerberäkningar har genomförts vilka visar att planen kan genomföras 
utan att gällande riktvärden för buller från vägtrafik överskrids. 

 

Enligt delegation,  

 

 

Magdalena Andersson 
Miljöhandläggare 
Miljöverksamheten 
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