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Inledning 
När en kom m un upprättar en detaljplan ska kom m unen alltid ta ställning till behovet att genom föra en 
m iljöbedöm ning av planen i enlighet m ed reglerna i 6 kap. 11-18 §§ m iljöbalken (M B). En behovs-
bedöm ning fungerar som  ett underlag för ställningstagandet. I behovsbedöm ningen utreds om  
detaljplanen kan m edföra betydande m iljöpåverkan (BM P) utifrån de kriterier som  finns i bilaga 2 och 4 
till förordningen (1998:905) om  m iljökonsekvensbeskrivningar, nedan M KB-förordningen. O m  den 
sam lade bedöm ningen är att planen kan m edföra betydande m iljöpåverkan ska en m iljökonsekvens-
beskrivning (M KB) upprättas. O m  bedöm ningen är att detaljplanen inte kan antas m edföra betydande 
m iljöpåverkan kan redovisningen av m iljöeffekter ske i planbeskrivningen. 
 
Vid bedöm ning av betydande m iljöpåverkan är det skillnaden m ellan den m iljöpåverkan som  genom -
förandet av planen, program m et eller ändringen m edför och den m iljöpåverkan som  blir följden av om  
planen, program m et eller ändringen inte genom förs som  är i fokus. Vid bedöm ningen bör m an ta hänsyn 
till m iljöpåverkan i absoluta term er, det vill säga både den positiva och negativa påverkan. Vidare ska 
bedöm ningen av påverkan inbegripa sekundära, kum ulativa, sam verkande, perm anenta och tillfälliga, 
positiva och negativa effekter på kort, m edellång och lång sikt. Beskrivningen av den betydande m iljö-
påverkan genom förandet av en plan kan antas m edföra ska inkludera all betydande m iljöpåverkan och inte 
begränsas till planens eller program m ets geografiska om fattning. 

Planen i korthet 
Huvudsyftet m ed detaljplanen för Ullervad 31:1 är att skapa byggrätter för nya bostäder i närhet till 
M ariestad. D etaljplanens syfte är även att öka trafiksäkerheten på Ullervadsvägen där den ansluter i 
planom rådet. Ullervad ligger strax utanför M ariestads centralort och är en populär plats att bo på, här 
finns både förskola och grundskola sam tidigt som  det är nära in till M ariestad och E20. 
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Bedömningsunderlag 
Behovsbedöm ningen genom förs genom  en checklista. Checklistan ska ge en helhetsbild av effekterna av en 
detaljplan. Utgångspunkten är bilaga 2 och 4 till förordning om  M KB (1998:905). Checklistan ger 
kunskap om  vilka frågor som  berörs sam t vilka frågor som  innebär risk för betydande m iljöpåverkan för 
aktuell detaljplan. Avslutningsvis sker en sam m anvägd bedöm ning av de frågeställningar som  bedöm ts 
m edföra risk för betydande m iljöpåverkan. Checklistan inkluderar skyddsvärden, effekter på m iljön sam t 
effekter på hälsa och säkerhet.   
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Alltid betydande miljöpåverkan 
Berörs? 

Ja Nej 

Det ska alltid antas vara betydande m iljöpåverkan om  genom förandet kan antas 
innefatta en verksam het eller åtgärd som  kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § 
m iljöbalken. Dessa är de verksam heter eller åtgärder kan påverka m iljön i ett 
naturom råde som  har förtecknats enligt 27 § första stycket 1 eller 2 m iljöbalken (7 
kap. 28 a § M B): 

  

1. Särskilda skyddsom råden enligt Europaparlam entets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 novem ber 2009 om  bevarande av vilda fåglar, 

 x 

2. Särskilda bevarandeom råden enligt rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 m aj 
1992 om  bevarande av livsm iljöer sam t vilda djur och växter (Natura 2000) 

 x 

Kom m entar    
O m  planen anger förutsättningarna för kom m ande tillstånd för sådana 
verksam heter eller åtgärder som  anges i 3 avdelningen M B (eller bilaga 3 till 
förordningen om  m iljökonsekvensbeskrivningar) är det betydande m iljöpåverkan, 
såvida planen inte avser användningen av sm å om råden på lokal nivå. 

  

Anger planen förutsättningarna för sådana verksam heter eller åtgärder som  anges i 
3 avdelningen M B eller bilaga 3 till förordningen om  
m iljökonsekvensbeskrivningar, och sam tidigt om fattar ett större om råde än vad 
som  m enas m ed ”sm å om råden på lokal nivå” (vilket inbegriper en detaljplan av 
norm al om fattning)?  

 x 

Kom m entar    

 

Betydande miljöpåverkan 
Berörs? 

Ja Nej 

O avsett vad som  följer av andra stycket skall en m iljökonsekvensbeskrivning 
upprättas, om  detaljplanen kan antas m edföra en betydande m iljöpåverkan på 
grund av att planom rådet får tas i anspråk för (5 kap. 18 § PBL): 

 
 

1. industriändam ål,  x 
2. köpcentrum , parkeringsanläggning eller annat projekt för sam m anhållen 
bebyggelse, 

 
x 

3. skidbacke, skidlift eller linbana m ed tillhörande anläggningar,  x 
4. ham n för fritidsbåtar,  x 
5. hotellkom plex eller fritidsby m ed tillhörande anläggningar, utanför 
sam m anhållen bebyggelse, 

 
x 

6. perm anent cam pingplats  x 

7. nöjespark, eller  x 
8. djurpark  x 
Kom m entar  

 

Förordnanden och skyddsvärden 

Berörs? 

Ja  Nej 

 
Risk för 
BMP? 

 

1.1  Berörs riksintresse?   x 

1.2  
 

Berörs Natura 2000? (Planer som  innefattar verksam heter 
eller åtgärder som  kan kom m a att kräva tillstånd för 
påverkan på ett Natura 2000-om råde ska alltid 
m iljöbedöm as.) 

 

 x 

1.3  Berörs världsarv?   x 

1.4  Berörs nationalpark?   x 
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1.5  Berörs naturreservat?   x 

1.6  Berörs kulturreservat?   x 

1.7  Berörs naturm innen?   x 

1.8  Berörs biotopskydd?   x 

1.9  Berörs djur- och växtskyddsom råden?   x 

1.10  Berörs strandskyddsom råden?   x 

1.11  Berörs m iljöskyddsom råden?   x 

1.12  Berörs vattenskyddsom råden?   x 

Kom m entar  

 

Effekter på miljön 

Berörs? 

Ja  Nej 

 Risk för 
BMP? 

 

2.  
Högt naturvärde, nyckelbiotoper, ekologiskt känsliga 
områden, naturresurser 

 
  

2.1  
Berörs om råde som  utpekas i Länsstyrelsens eller 
kom m unens naturvårdsplan som  högt naturvärde? 

 
 x 

2.2  
 

Berörs om råde som  utpekas i skogsvårdsstyrelsens 
nyckelbiotopsinventering? 

 
 x 

2.3  
Berörs om råde som  utpekas i skogsvårdsstyrelsens 
sum pskogsinventering? 

 
 x 

2.4  
Berörs om råde som  utpekas i kom m unens översiktsplan som  
ekologiskt särskilt känsligt? 

 
 x 

Kom m entar  

3.  Kulturmiljö 

3.1 Berörs fornläm ningar?   x 

3.2 Berörs kulturhistoriskt värdefull m iljö?   x 
Kom m entar  

4.  Landskapsbild och stadsbild 

4.1 Finns risk att projektet påverkar landskapsbild?   x 

Kom m entar  

5.  Transport och kommunikation 

5.1 Berörs viktiga transport- eller kom m unikationsleder?   x 

Kom m entar  

6.  Rekreation och rörligt friluftsliv 

6.1 
Finns risk att projektet påverkar kvaliteten eller kvantiteten 
på någon rekreationsm öjlighet (strövom råde, vandringsled, 
friluftsanläggning etc.) 

  x 

Kom m entar  

7.  Mark 

7.1 
Finns risk att projektet innebär instabilitet i mark- eller de 
geologiska grundförhållandena: risk för skred, ras etc? 

  x 

7.2 
Finns risk att projektet innebär skada eller förändring av 
någon värdefull geologisk formation? 

  x 
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7.3 
Finns risk att projektet innebär förändrade 
sedimentationsförhållanden i vattendrag, sjö? 

  x 

Kom m entar  

8.  Luft och klimat 

8.1 Finns risk att projektet innebär väsentliga luftutsläpp eller   x 

8.2 Finns risk att projektet innebär obehaglig lukt?   x 

8.3 
Finns risk att projektet innebär förändringar i luftrörelser, 
luftfuktighet, tem peratur eller klim at (regionalt eller lokalt)? 

  x 

8.4 Finns risk att projektet innebär skador på byggnader?   x 

Kom m entar  

9.  Vatten 

9.1 
Finns risk att projektet innebär förändring av grundvatten- 
eller ytvattenkvaliteten? 

  x 

9.2 
Finns risk att projektet innebär förändring av 
flödesriktningen för grundvattnet? 

  x 

9.3 
Finns risk att projektet innebär m inskning av 
vattentillgången i någon yt- eller grundvattentäkt? 

  x 

9.4 
Finns risk att projektet innebär förändrade 
infiltrationsförhållanden, avrinning eller dräneringsm önster 
m ed risk för översväm ning/uttorkning? 

x   

9.5 
Finns risk att projektet innebär förändrat flöde eller riktning 
eller ström förhållanden i något vattendrag, sjö? 

  x 

Kom m entar 
Eftersom  projektet tillåter bostadsbyggande så kom m er m ark att hårdgöras vilket leder till 
förändringar gällande infiltration, avrinning och dränering. 

10 Växter och svampar 

 
Finns risk att projektet innebär förändringar i antalet eller 
sam m ansättningen av växtarter eller växtsam hällen? 

  x 

 
Finns risk att projektet innebär påverkan av någon hotad 
växtart eller växtsam hälle (enligt Artdatabankens rödlista eller 
EU:s art eller habitatdirektiv, fridlysta)? 

  x 

 
Finns risk att projektet innebär införande av någon ny 
växtart? 

  x 

Kom m entar  

11. Areella näringar 

11.1 Påverkas jordbruk, skogsbruk, djurhållning eller fiske? x   

Kom m entar Djurhållning genom  bete sker idag på viss del av m arken som  planeras för bebyggelse.  

12.  Djurliv 

12.1 
Finns risk att projektet innebär förändringar av antalet eller 
sam m ansättningen av djurarter? 

  x 

12.2 
Finns risk att projektet innebär påverkan på någon hotad 
djurart enligt Artdatabankens rödlista eller EU:s art eller 
habitatdirektiv? 

  x 

12.3 
Finns risk att projektet innebär försäm ring av fiskevatten eller 
jaktm arker? 

  x 

Kom m entar  
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Effekter på hälsa och säkerhet 

Berörs? 

Ja  Nej 

 
Risk för 
BMP? 

 

14.  
Störningar, buller, utsläpp, vibrationer, radon, ljus och 
skarpt sken, lukt 

 
  

14.1 
Finns risk att projektet innebär ökning av nuvarande ljudnivå 
så att m änniskor exponeras för ljudnivåer över 
rekom m enderade gränsvärden? 

 
 x 

14.2 
Finns risk att projektet innebär nya ljussken som  kan vara 
bländande? 

 
 x 

14.3 Finns risk att projektet innebär risk för vibrationer?   x 

14.4 Finns risk att projektet innebär risk för explosion?   x 

14.5 Finns risk att projektet innebär risk för utsläpp?   x 

14.6 Finns risk att projektet innebär risk för lukt?   x 

14.7 
Finns risk att projektet innebär att m änniskor utsätts för 
joniserande strålning (radon)? 

 
 x 

14.8 Finns risk att projektet innebär översväm ningsproblem atik?   x 

14.9 Finns risk för påverkan från m agnetfält från kraftledning?   x 

Kom m entar  

15.  Miljöpåverkan från omgivningen  
  

15.1 
H ar om rådet tidigare använts som  tipp, utfyllnadsplats eller 
dylikt varvid m iljö- och hälsofarliga äm nen kan finnas 
lagrade i m arken? 

 
 x 

15.2 
Finns m ålpunkt eller transportled för farligt gods inom 150 
m eter? 

 
 x 

Kom m entar  

16.  Trafiksäkerhet  
  

16.1 
Finns risk att projektet innebär att trafikproblem  skapas eller 
äventyras trafiksäkerheten? 

x 
  

16.2 Finns risk att projektet innebär ökning av fordonstrafik? x   

Kom m entar 

Idag sker ingen fordonstrafik på om rådet, bebyggs det kom m er trafikrörelser tillkom m a. Det finns 
risk för att trafiksäkerheten äventyras i korsningen m ot Ullervadsvägen. Denna m åste ses över i 
sam band m ed exploatering av projektet då den redan idag är osäker. Inom  planarbetet tas en 
översiktlig trafikutredning fram  där ett förslag på tillfredsställande trafiksituation föreslås. 

17.  Omkringliggande projekt    

17.1 
Finns andra projekt som  innebär m iljöpåverkan på 
planom rådet? 

 
 x 

17.2 
H ar detta projekt betydelse för andra planers eller program s 
m iljöpåverkan? 

 
 x 

Kom m entar  

 

Miljökvalitetsnormer 

Berörs? 

Ja  Nej 

 
Risk att 

MKN 
överskrids? 

 



Behovsbedöm ning, detaljplan för Ullervad 31:1  2017-10-02 

8 
 

M iljökvalitetsnorm er (M KN ) är ett juridiskt styrm edel som  regleras i 5 kap. 
M B. Norm er kan m eddelas av regeringen i förebyggande syfte eller för att 
åtgärda befintliga m iljöproblem , för att de svenska m iljökvalitetsm ålen ska 
uppnås eller för att kunna genom föra EG-direktiv. Dessa beskrivs nedan detta 
form ulär. I fråga om  detaljplaner gäller att en detaljplan inte får antas, om  
dess genom förande skulle m edverka till att M KN  överträds, enligt 5 kap 3§ 
M B. 

 

Luft 
 

Innebär planförslaget att m iljökvalitetsnorm er riskerar att överskridas för 
föroreningar i utom husluft (SFS 2010:477) 

 
 x 

Kom m entar  

Fisk- och musselvatten 
 

Innebär planförslaget att m iljökvalitetsnorm er riskerar att överskridas för fisk- 
och m usselvatten (SFS 2001:554) 

 
 x 

Kom m entar  

Vatten 
 

Innebär planförslaget att m iljökvalitetsnorm er riskerar att överskridas för 
vattenförekom ster? (SFS 2004:660) 

 
 x 

Kom m entar  

Buller 
 

Innebär planförslaget att m iljökvalitetsnorm er riskerar att överskridas för 
buller? (SFS 2004:675) 

 
 x 

Kom m entar  

 

Sammanvägd bedömning 
M ed utgångspunkt från ovanstående frågeställningar görs en sam m anvägd bedöm ning och ett m otiverat 
ställningstagande till om  planens genom förande kan antas m edföra en betydande m iljöpåverkan. Nedan 
sam m anfattas bedöm ningsgrunder, m iljö- och kvalitetsm ål sam t m iljökvalitetsnorm er som  berörs för 
aktuellt planom råde och återigen ett ställningstagande till om  de bedöm s innebära en betydande 
m iljöpåverkan. 
 

Bedömningsgrunder som berörs och eventuellt innebär BMP 
Risk för 

BMP: 

9.4 Finns risk att projektet innebär förändrade infiltrationsförhållanden, avrinning eller 
dräneringsm önster m ed risk för översväm ning/uttorkning? 

Nej 

11.1 Påverkas jordbruk, skogsbruk, djurhållning eller fiske? Nej 
16.1 Finns risk att projektet innebär att trafikproblem  skapas eller äventyras trafiksäkerheten? 
 
16.2 Finns risk att projektet innebär ökning av fordonstrafik?  

Nej 
 
Nej 
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Sammanvägd bedömning 
O vanstående punkter är de som  berörs av planförslaget, ingen av dessa innebär dock betydande 
m iljöpåverkan. Kom m unen bedöm er därför att genom förandet av föreslagen detaljplan inte kom m er att 
m edföra någon betydande m iljöpåverkan. D ärför finns inget behov av en m iljökonsekvensbeskrivning. 
Relevanta konsekvenser som  bedöm s uppstå vid planens genom förande har behandlats inom  ram en för 
planbeskrivningen. 

Förslag till motiverat ställningstagande 
Kom m unen bedöm er att genom förandet av föreslagen detaljplan inte kom m er att m edföra någon 
betydande m iljöpåverkan. D ärför finns inget behov av en m iljökonsekvensbeskrivning. Relevanta 
konsekvenser som  bedöm s uppstå vid planens genom förande har behandlats inom  ram en för 
planbeskrivningen. 
 
Kom m unen har sam rått behovsbedöm ningen m ed Länsstyrelsen i Västra Götalands län enligt 6 § 
förordning (1998:905) om  m iljökonsekvensbeskrivningar. Länsstyrelsen har 2017-09-26 m eddelat att de 
delar kom m unens bedöm ning. 
 
 
 
 
 
STAD SPLAN EAVD ELN IN GEN  
 
 
Tina Karling H ellsvik   H anna Asp 
Stadsplanechef    Planarkitekt 
 


