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INLEDNING 
Upplägg och syfte med undersökning 
För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska 
en miljöbedömning 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. 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 bygga en ny F-6skola och ett nytt villaområde. En ny cykel och 
gångväg till Lassalyckan ska också skapas.  

Den nya skolan ska kunna ta emot upp till 550 elever och ha en god utemiljö. Skolans 
utemiljö ska integreras med omgivande natur och gör att barn uppmuntras att vara ute. 
Naturen kring skolan kan användas i undervisning och aktiviteter. Genom att använda 
naturen som finns i området så mycket som möjligt kan vissa naturvärden sparas även om de 
kommer förändras när slitage förändrar förutsättningarna. 

Villaområdet ska utgöras av hus i en eller två plan med relativt stora tomter som över lag ska 
ha en god koppling till naturen och gång/cykelstråk. Området ska utformas med mycke 
grönska och natur kring området och mellan området och äldre bostadsområden. 

En naturinspirerad park ska även utvecklas i den västra delen av bostadsområdet. Den ska 
utvecklas gradvis genom att använda redan vuxna buskar och träd som sparas mellan 
lekutrustning och annat.  

Översiktsplan och gällande detaljplan 
Gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2015-10-29 och anger halva (södra 
delen) området som lämpligt för utveckling av bostäder. Området ses som en fortsättning av 
stadsskogen, vilket idag har ändrats och området blir ett eget område. Skolan finns inte med i 
översiktsplanen men det finns ingenting som gör det olämpligt att placera en skola i området.  

Översiktsplanen säger att exploatering av jungfrulig (obebyggd) mark i utkanterna av staden 
ska göras på ett sådant sätt att befintlig service och infrastruktur utnyttjas. Etablering ska 
även ske utan att väsentliga naturvärden och ekosystemtjänster förstörs. När strövområden 
ska tas till vara eller utvecklas. Utredningar ska göras så att kulturhistoriska värden skyddas 
och arkeologiskt intressanta områden skyddas/utredas.  
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Den fördjupade översiktsplanen, Växtplats Ulricehamn, antogs av kommunfullmäktige 2008-
05-26. Den säger ingenting mer om området än att viss utbyggnad av småhus och radhus är 
lämpligt. Ingen motstående användning anges så inga stridigheter mellan olika användningar 
uppkommer.  

En utbyggnad och förbättring av cykelbanorna i området föreslås för att få människor att 
välja cykeln framför bilen. Värdefull natur ska enligt FÖPen skyddas och utvecklas/tas om 
hand.  

I gällande grönplan (2001) är området inte med. När planen gjordes var området inte en del 
av staden så som den kommit att bli utan stadsnära landsbygd.  

Ingen tidigare detaljplan finns för platsen. I väster, söder och norr gränsar planen till flera 
detaljplaner.  

Översiktlig beskrivning av naturmiljö  
Området är stort och består av fler olika biotoper. I huvudsak kan tre olika typer av miljöer 
urskiljas så som äldre betesmark/odling, granskog och lövskog. Området med äldre 
odlingsmark är gammal och finns med på fler kartor. Området används sporadiskt idag som 
bete för hästar men har enligt en naturvårdsinventering gjord 2019 bara enstaka värden i 
brynzonen samt stenmurar som finns runt åkrarna. Odlingsmarken har börjat växa igen med 
sly. Åkrar och ängar har visst kulturvärde.  

Granskogen i mitten och östra delen av området är typisk produktionsskog med granar och 
björkar i samma ålder (som skiljer sig i olika områden). Skogen har ensligt 
naturvårdsinventeringen inget större naturvärde. Skogen skulle med rätt skötsel kunna 
utvecklas och få fler värden. Östra delen mot plangränsen är gammal skog med en 
vandringsled i som har visst kulturellt värde. Stor del av granskogen är avverkat och är nu 
kalhygge.  

Lövskogen som finns i den norra och delvis södra delen består av flera olika miljöer med 
olika inslag av arter. Sammantaget har dessa områden större naturvärden (klass 3 och 2) och 
en ökad biologisk diversitet. Ett område med naturvårdsklass 2 finns kring fastigheten 
Sanatorieskogen 1:31 med ek, lönn, körsbär, sälg m.m. och med flera äldre och grova träd. 
Områden med lövskog har delvis fått invandring av de invasiva arterna blekbalsamin, 
bolltistel, rönnspirea och jätteslide.  

Sammanvägd bedömning 
Planen antas inte medföra betydande miljöpåverkan. 

Hantering 
Kompetens inom miljö och naturskydd har medverkat i arbetet.  

Om bedömningen är att genomförandet av en detaljplan inte medför betydande 
miljöpåverkan ska kommunen samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med de 
kommuner, länsstyrelser eller andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar 
kan antas bli berörda av planen eller programmet i enlighet med 6 kap. 6 § 2 MB. Om en 
strategisk miljöbedömning ska göras, ska kommunen samråda om omfattningen och 
detaljeringsgraden i en miljökonsekvensbeskrivning (avgränsningssamråd) i enlighet med 6 
kap. 9 § MB. 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K6P6
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K6P9
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K6P9
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CHECKLISTOR FÖR MILJÖUNDERSÖKNING 

 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 

Undantag 

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. 

Ja Nej 

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 

5 kap. 7 a § PBL 
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 

Kommentar   

Undantag 

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. 

Ja Nej 

Syftar detaljplanen endast till att tjäna totalförsvaret?  x  

Syftar detaljplanen endast till att tjäna räddningstjänsten?  x 

Kommentar  

Krav 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 §. Ja Nej 

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 

7 kap. 
27 & 28 a §§ MB 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 

Kommentar  

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K4P35
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K9P6
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K5P7a
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K6P3
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobedomningsforordning-2017966_sfs-2017-966#P2
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobedomningsforordning-2017966_sfs-2017-966#P2
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobedomningsforordning-2017966_sfs-2017-966#P2
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K7P27
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K7P27
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K7P27
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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KULTURVÄRDEN 

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

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 (SFS 2013:558; BeBR; Förteckning; Vägledning) ☐
☐ Kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. KML (BeBR; Vägledning) 
☒ Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) enligt 

2 kap. KML (Fornsök; Vägledning; Lista med lämningstyper) 
 Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) ☐
 Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) ☐

☐ Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur) 
☐ Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) 
☐ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) 

Beskrivning Arkeologisk utredning har gjorts i hela planområdet. Terrasskant längs en åkerbit 
som finns beskriven i äldre kartor från 1640-talet i södra delen av området kan 
tyda på en medeltida eller äldre användning av åkermarken. Vidare utredning är 
beställd av kommunen och kommer visa mer tydligt vad det handlar om och hur 
det ska hanteras. 
 
 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna kulturvärdena. 

Beskrivning Ett område i södra delen av planen kommer påverkas om/när planen genomförs. 
Lämningarna här kommer med största sannolikhet behöva flyttas eller tas bort för 
att ge plats för utomhusmiljöer kring en ny skola.  
 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? Ja  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden?  Nej 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K3
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2013558-om-statl_sfs-2013-558/
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/sok/search.raa
http://www.raa.se/app/uploads/2014/02/SBM-mars-2015-webb.xls
http://www.raa.se/app/uploads/2013/11/Statliga-byggnads-minnen.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K4
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/sok/search.raa
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/7810/Varia%202014_38.pdf?sequence=1
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K2
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?utm_source=fornsok&utm_medium=block&utm_campaign=ux-test
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/7317/Varia%202014_18.pdf?sequence=1
http://www.raa.se/app/uploads/2014/07/L%C3%A4mningstypslistan_ver-4_1_20140626.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P9
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Jordabalk-1970994_sfs-1970-994/#K7
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog-och-miljo/Skyddad-skog/Naturvardsavtal/
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/skyddade-omraden/naturvardsavtal/naturvardsavtal-riktlinjer-20130620.pdf
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/GetMetaDataURL?metaDataURL=http://mdp01.vic-metria.nu/geonetwork/srv/en/csw?request=GetRecordById!!!service=CSW!!!version=2.0.2!!!elementSetName=full!!!id=bf435698-15a4-4b0b-85ec-727605a0a6ba!!!outputSchema=csw:IsoRecord
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P6
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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Kommentar 

Lämningarna som finns i området saknar enligt kommunens bedömning regional 
betydelse då de inte är unika och har ett osäkert historiskt dokumentvärde. 
 
Ansökan hos länsstyrelsen om borttagande av stenmurar i området kommer 
skickas in innan granskningen av planen.  

 

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 naturtyper eller spridningssamband mellan dessa: 
☐ Naturtyper enligt habitatdirektivet (Lista över naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1; Arter & 

naturtyper i habitatdirektivet; Skyddad natur) 
 Områden enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering eller objekt med högt naturvärde ☐

(Skogens pärlor; Skyddad natur) 
☐ Områden enligt Naturvårdsverkets myrskyddsplan eller nationalparksplan (Skyddad natur) 

 Områden enligt ängs- och betesmarksinventeringen (Skyddad natur) ☐
 Värdefulla vatten i enlighet med Levande sjöar och vattendrag (Information: Skyddad natur) ☐

☐ Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer 
☒ Ekosystemtjänster [specificera i beskrivningen då ekosystemtjänster är ett brett begrepp] 

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) 

Nyckelbegrepp samt fortplantnings- vilo- och övervintringsområden) 
☒ Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter (ArtDatabanken)  
☒ Hotade rödlistade växt-, djur-, eller svamparter (ArtDatabanken)  

 Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer ☐

Beskrivning Ekosystemtjänster: Närströvområde, omhändertagande av skyfall, visst 
naturvärde och kulturmiljövärde i stenmurar. 
 
Rödlistade arter med revir/boplats i området: Spillkråka (NT), kungsfågel (VU), 
björktrast (NT), entita (NT), grönsångare (NT), Svartvit flugsnappare (NT),  

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-naturtyper-i-sverige.pdf
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/Publikationer/Arter%20och%20naturtyper%20i%20habitatdir_litet%20format.pdf
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/Publikationer/Arter%20och%20naturtyper%20i%20habitatdir_litet%20format.pdf
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://minasidor.skogsstyrelsen.se/skogensparlor/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://www.geodata.se/GeodataExplorer/GetMetaData?UUID=3B1E0948-EF32-4EC6-8ECF-70156DD99093
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-arter-i-sverige.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-arter-i-sverige.pdf
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/Publikationer/Arter%20och%20naturtyper%20i%20habitatdir_litet%20format.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/
http://artfakta.artdatabanken.se/
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nordfladdermus (NT), brunlångöra (NT) 
 
Rödlistade arter som använder området: Myotis sp. (musöra av okänd art) 
(NT/EN), 
 
Förekomst av fridlysta/skyddade arter: Huggorm, gråskimlig fladdermus, större 
brunfladdermus, Dvärgpipistrell 
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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. 

 Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) ☐
 Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) ☐
 Naturminne enligt 7 kap. 10 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) ☐
 Natura 2000 enligt 7 kap. 27 § MB (Förteckning över områden; Skyddad natur) ☐
 Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § MB; övrigt och skogligt biotopskydd i Skyddad natur) ☐

☒ Generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB, förteckning i SFS 1998:1252 bilaga 1) 
 Djur- och växtskyddsområde enligt 7 kap. 12 § MB (Skyddad natur) ☐
 Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB ☐
 Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur) ☐
 Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB (ska redovisas i översiktsplan) ☐
 Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3 § MB (Information; ska redovisas i översiktsplan) ☐

☐ Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) 
☐ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) 

 Biosfärsområden (Information; Skyddad natur) ☐
 Våtmarksområden enligt ramsarkonventionen (Information; RAMSAR-områden i Skyddad natur) ☐

☒ Värdetrakter för skyddsvärda träd eller skog (vägledning länsstyrelsen) 

Beskrivning Generellt biotopskydd: Stenmurar 
 
Värdetrakt för skyddsvärd skog: 2018:8 Åsunden och Kölingareds 
ädellövskogar. Ett stort område som innefattar stora delar av tätorten och 
omgivande landskap. Planområdet innehåller till viss del lövskog i den 
norra/nordvästra delen.  

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna naturvärdena. 

Beskrivning Området innehåller lövskog som uppvisar naturvärden då det finns skyddade 
arter och gamla träd av flera arter. Området med högst värden ligger i norra 
delen av planen. Denna del ska skyddas och bevaras som natur för satt skydda 
spridningskorridorer och de lokala biotoperna. En riktlinje för området när det 
ska utvecklas är att så många träd som möjligt som är stora ska sparas och 
värdefulla arter för djur/insektslivet ska sparas.  
 
Stenmurarna som har ett generellt biotopsskydd kommer att behöva flyttas eller 
tas bort i området där skola planeras. En konstaterad förekomst av huggormar 
gör det olämpligt att bevara dem samtidigt som skolgård och byggnader kommer 
förändra området. 
 
Viss påverkan kommer ske på de fåglar som har revir i områden som ska 
exploateras. Till viss del kan dessa flytta och skapa nya revir, områdets natur är 
inte unik i omgivningen. Till viss del kan fåglar fortsätta leva i den skyddade 
delen av området. Efter byggnation kan återvandring ske i skyddade delar. 
 
Påverkan på livsmiljöer för fladdermöss kommer ske. Ingen konstaterad boplats 
för fladdermöss finns i området men fastighet i mitten av området bedöms som 
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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. 

☒ 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 
☒ Ekosystemtjänster [specificera i beskrivningen då ekosystemtjänster är ett brett begrepp] 

Beskrivning Området används idag till viss del som strövområde eller lekområde. I anslutning 
till planområdet finns flera villaområden med barnfamiljer. Vid ett besök på 
platsen hittades tecken på att område användes.  
 
En vandringsled upp till lassalyckans friluftsområde finns längs östra plangränsen 
från Lugnåsgatan och norr ut. 
 
 

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. 

 Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) ☐

trolig boplats för Nordfladdermus och att det någonstans i eller i direkt 
anslutning till planen finns en mindre koloni brunlångöra. De fladdermöss som 
bor i området kommer behöva flyttas. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?  Ja  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden?  Nej 

Kommentar Planen kan antas medföra miljöpåverkan. Bedömningen får utgå från det som är 
känt när detaljplanen tas fram. Vidare undersökning kring fladdermöss i området 
kommer göras vintern 2020/21 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K2P7
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http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K8P9
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P4
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 Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) ☐
 Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13–18 §§ MB ☐
 Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur) ☐
 Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB (ska redovisas i översiktsplan) ☐

☐ Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) 
☐ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) 

 Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB (Skyddad natur) ☐
 Biosfärsområden (Information; Skyddad natur) ☐

Beskrivning - 

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena. 

Beskrivning Planens syfte är att ta tillvara den natur som finns i området och använda den för 
de boende. Där det inte påverkar naturvärden ska människor kunna röra sig, leka 
och tillbringa tid i naturen. Varierande naturmiljöer är också viktigt.  
 
Området runt den nuvarande vandringsleden ska i planen skyddas med 
beteckningen NATUR. Om leden blir för nära byggnader kan den flyttas öster ut.  

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden? Ja  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden?  Nej 

Kommentar Områdets nuvarande betydelse som vandrings och lekområde kommer förändras 
och till vissa delar tas bort. Vissa områden kommer sparas och nya 
vandrings/strövområden skapas.  
 

 

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 högre förnyelseförmåga: 
☒ Skog (skogsbruk) 

 Fiske (vilt och odling) ☐
☒ Ängs- och betesmark (jordbruk) 
☒ Vilda växter och djur (t.ex. bär och fisk) 

Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga: 
 Åkermark (även plöjbar betesmark, jordbruk) ☐
 Mineraler, bergarter, jordarter ☐
 Energiresurser (t.ex. torv, kol) ☐
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 Energiresurser (t.ex. vattendrag, vind, sol) ☐
 Färskvatten (ytvattentillgångar) ☐

 

 Färskvatten (grundvattentillgångar) ☐
 Övriga geologiska resurser (t.ex. landformer, ☐

och fossil) 

Övriga materiella värden: 
☐ Rekreation, idrott, friluftsliv och turism (större anläggningar) 
☒ Ekosystemtjänster (Specificera i beskrivningen) 
☐ 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) 

☐ Omsorg och sjukvård (t.ex. sjukvård, apotek, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre) 
☐ Information och kommunikation (t.ex. telefoni, internet, radiokommunikation) 
☐ 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) 

☐ Transporter (t.ex. bil-, gång- och cykelväg, flygplats, hållplatser och stationer, hamn, bro, 
omlastningspunkter, parkering för bil och cykel) 

Beskrivning Granskog för skogsbruk finns i norra delen av området och delar av det södra. 
Delar har avverkats. 
 
Området var tidigare del av ett jordbrukslandskap och det finns två mindre 
områden som varit betesmark men som till stora delar växt igen med sly och 
mindre träd.  
 
Ekosystemtjänster: Vistelse och undervisning, luftrenande, 
vattenomhändertagande,  
 

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; SFS 1998:1252; Skyddad natur)  

 Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB) ☐
 Riksintresse för 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) 

Beskrivning Berörs ej.  

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna materiella värdena. 

Beskrivning Planen kommer förändra naturen i området och ta bort stora delar av skogen och 
de gamla betesmarkerna. Skogen har inga unika produktionsvärden då den främst 
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består av gran, björk och tall. Materiella värden som bär och svamp är även den 
sådan som finns i omgivningen 
 
Påverkan på ekosystemtjänsterna i området kan leda till att de minskar men dessa 
finns i omgivande områden och även i den framtida Sanatorieskogen.  

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?  Ja  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?  Nej 

Kommentar Skogsbruket i sanatorieskogen är trivial så det saknar både nationellt som regionalt 
värde. Den har ett visst ekonomiskt värde men eftersom dessa värden finns på 
andra ställen så är nyttan av exploatering större i detta område.  
 
Ekosystemtjänster kommer förändras men till stor del bevaras, omformas eller 
utvecklas.  
 

 

  



Dnr: 2020/00221                                                  
 2021-08-04     13 (17) 

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, erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla) 

 Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. 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) ☐

Beskrivning Exploateringen av området består av ett villaområde samt en skola.  
 
Villaområdet ska även innehålla stödboende och kommer vara 1 eller 2 
våningsbyggnader med begränsad omgivningspåverkan.  
 
Skolan kan i vissa hänseenden skapa omgivningspåverkan som stojiga barn under 
dagtid och ökad trafik under morgon/eftermiddag.  
 

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

 Miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2010:477; Information; Beslutade eller föreslagna ☐
åtgärdsprogram; Överskridanden av miljökvalitetsnormerna 2014) 

☐ Miljökvalitetsnorm för buller (SFS 2004:675; Åtgärdsprogram för omgivningsbuller; 
Trafikverkets åtgärdsprogram enligt förordning om omgivningsbuller) 

 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 -  

Planens påverkan 

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

Beskrivning - 

Bedömning av påverkan 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-2010-477/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljokvalitetsnormer/Miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljokvalitetsnormer/Miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/Atgardsprogram-for-luft/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljokvalitetsnormer/Miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/Atgardsprogram-for-luft/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljokvalitetsnormer/Miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/Overskridanden-2014/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-2004-675/
http://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/miljohalsa/luftbuller/buller/kartlaggningomgivningsbuller/atgardsprogram.2698.html
https://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/48414
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/
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Kan planen antas medföra risker för människors hälsa eller för miljön?   Nej  

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

Kommentar Planens genomförande kommer leda till mer trafik i området vilket kan leda till 
ökat buller och luftföroreningar. Bedömningen är att det inte riskerar att skada 
människors hälsa. 
Inga miljökvalitetsnormer riskeras att inte följas. 
  

 

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  

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? Ja  

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?  Ja  

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

Bedömning Sammanvägda värdet av detaljplanen i form av skola och tillskapade bostäder 
uppväger de negativa effekter som planen kan ha. De effekter som finns är 
marginella vad gäller kulturella, sociala och materiella värden medan en något 
större påverkan på naturvärden kommer ske. Framförallt kan påverkan på 
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skyddsvärda arter anses som negativ. Livsmiljöer för dessa arter finns kvar i 
planområdet eller öster som planen. 
 

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 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K3
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P9
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Jordabalk-1970994_sfs-1970-994/#K7
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P6
http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-svar/varldsarv/
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.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-arter-i-sverige.pdf
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/Publikationer/Arter%20och%20naturtyper%20i%20habitatdir_litet%20format.pdf
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/Publikationer/Arter%20och%20naturtyper%20i%20habitatdir_litet%20format.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
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P9
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P10
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P27
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/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P11
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P12
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P13
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 Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 
 Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB 
 Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3 § MB 
 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) 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Jordabalk-1970994_sfs-1970-994/#K7
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P3
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P6
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
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K8P9
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P9
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P13
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Jordabalk-1970994_sfs-1970-994/#K7
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P6
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K4P2
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 Hälso- och sjukvård (t.ex. sjukvård, apotek, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre) 
 Information och kommunikation (t.ex. telefoni, internet, radiokommunikation) 
 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 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P19
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P21
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P5
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P7
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P8
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P8

