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Inledning
N ären kom m un upprättaren detaljplan ska kom m unen alltid ta ställning tillbehovetattgenom föra en
m iljöbedöm ning av planen ienlighetm ed reglerna i6 kap.11-18 §§ m iljöbalken (M B).En behovsbedöm ning fungerarsom ettunderlag förställningstagandet.Ibehovsbedöm ningen utredsom
detaljplanen kan m edföra betydande m iljöpåverkan (BM P)utifrån de kriteriersom finnsibilaga 2 och 4
tillförordningen (1998:905)om m iljökonsekvensbeskrivningar,nedan M KB-förordningen.O m den
sam lade bedöm ningen ärattplanen kan m edföra betydande m iljöpåverkan ska en m iljökonsekvensbeskrivning (M KB)upprättas.O m bedöm ningen ärattdetaljplanen inte kan antasm edföra betydande
m iljöpåverkan kan redovisningen av m iljöeffekterske iplanbeskrivningen.
Vid bedöm ning av betydande m iljöpåverkan ärdetskillnaden m ellan den m iljöpåverkan som genom förandetav planen,program m etellerändringen m edföroch den m iljöpåverkan som blirföljden av om
planen,program m etellerändringen inte genom förssom ärifokus.Vid bedöm ningen börm an ta hänsyn
tillm iljöpåverkan iabsoluta term er,detvillsäga 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 effekterpå kort,m edellång och lång sikt.Beskrivningen av den betydande m iljöpåverkan genom förandetav en plan kan antasm edföra ska inkludera allbetydande m iljöpåverkan och inte
begränsastillplanensellerprogram m etsgeografiska om fattning.
Planen i korthet
H uvudsyftetm ed detaljplanen förU llervad 31:1 ärattskapa byggrätterförnya bostäderinärhettill
M ariestad.D etaljplanenssyfte äräven attöka trafiksäkerheten på U llervadsvägen därden ansluteri
planom rådet.U llervad liggerstrax utanförM ariestadscentralortoch ären populärplatsattbo på,här
finnsbåde förskola och grundskola sam tidigtsom detärnära in tillM ariestad och E20.
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Bedömningsunderlag
Behovsbedöm ningen genom försgenom en checklista.Checklistan ska ge en helhetsbild av effekterna av en
detaljplan.U tgångspunkten ärbilaga 2 och 4 tillförordning om M KB (1998:905).Checklistan ger
kunskap om vilka frågorsom berörssam tvilka frågorsom innebärrisk förbetydande m iljöpåverkan för
aktuelldetaljplan.Avslutningsvisskeren sam m anvägd bedöm ning av de frågeställningarsom bedöm ts
m edföra risk förbetydande m iljöpåverkan.Checklistan inkluderarskyddsvärden,effekterpå m iljön sam t
effekterpå hälsa och säkerhet.
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Berörs?
Ja

Alltid betydande miljöpåverkan

Nej

D etska alltid antasvara betydande m iljöpåverkan om genom förandetkan antas
innefatta en verksam hetelleråtgärd som krävertillstånd enligt7 kap.28 a §
m iljöbalken.D essa ärde verksam heterelleråtgärderkan påverka m iljön iett
naturom råde som harförtecknatsenligt27 § första stycket1 eller2 m iljöbalken (7
kap.28 a § M B):
1.Särskilda skyddsom råden enligtEuropaparlam entetsoch rådetsdirektiv
2009/147/EG av den 30 novem ber2009 om bevarande av vilda fåglar,
2.Särskilda bevarandeom råden enligtrådetsdirektiv 92/43/EEG av den 21 m aj
1992 om bevarande av livsm iljöersam tvilda djuroch växter(N atura 2000)
Kom m entar
O m planen angerförutsättningarna förkom m ande tillstånd försådana
verksam heterelleråtgärdersom angesi3 avdelningen M B (ellerbilaga 3 till
förordningen om m iljökonsekvensbeskrivningar)ärdetbetydande m iljöpåverkan,
såvida planen inte avseranvändningen av sm å om råden på lokalnivå.
Angerplanen förutsättningarna försådana verksam heterelleråtgärdersom angesi
3 avdelningen M B ellerbilaga 3 tillförordningen om
m iljökonsekvensbeskrivningar,och sam tidigtom fattarettstörre om råde än vad
som m enasm ed ”sm å om råden på lokalnivå” (vilketinbegriperen detaljplan av
norm alom fattning)?
Kom m entar

x
x

x

Berörs?

Betydande miljöpåverkan

Nej

Ja

O avsettvad som följerav andra stycketskallen m iljökonsekvensbeskrivning
upprättas,om detaljplanen kan antasm edföra en betydande m iljöpåverkan på
grund av attplanom rådetfårtasianspråk för(5 kap.18 § PBL):
1.industriändam ål,
2.köpcentrum ,parkeringsanläggning ellerannatprojektförsam m anhållen
bebyggelse,
3.skidbacke,skidliftellerlinbana m ed tillhörande anläggningar,
4.ham n förfritidsbåtar,
5.hotellkom plex ellerfritidsby m ed tillhörande anläggningar,utanför
sam m anhållen bebyggelse,
6.perm anentcam pingplats
7.nöjespark,eller
8.djurpark
Kom m entar

x
x
x
x
x
x
x
x

Berörs?
Ja

Förordnanden och skyddsvärden
1.1
1.2

1.3
1.4

Nej
Risk för
BMP?

Berörsriksintresse?
BerörsN atura 2000?(Planersom innefattarverksam heter
elleråtgärdersom kan kom m a attkräva tillstånd för
påverkan på ettN atura 2000-om råde ska alltid
m iljöbedöm as.)
Berörsvärldsarv?
Berörsnationalpark?

4

x
x

x
x

Behovsbedöm ning,detaljplan förU llervad 31:1

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
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Berörsnaturreservat?
Berörskulturreservat?
Berörsnaturm innen?
Berörsbiotopskydd?
Berörsdjur-och växtskyddsom råden?
Berörsstrandskyddsom råden?
Berörsm iljöskyddsom råden?
Berörsvattenskyddsom råden?

x
x
x
x
x
x
x
x

Berörs?
Ja

Effekter på miljön

2.

2.1
2.2
2.3
2.4

Nej
Risk för
BMP?

Högt naturvärde, nyckelbiotoper, ekologiskt känsliga
områden, naturresurser

Berörsom råde som utpekasiLänsstyrelsenseller
kom m unensnaturvårdsplan som högtnaturvärde?
Berörsom råde som utpekasiskogsvårdsstyrelsens
nyckelbiotopsinventering?
Berörsom råde som utpekasiskogsvårdsstyrelsens
sum pskogsinventering?
Berörsom råde som utpekasikom m unensöversiktsplan som
ekologisktsärskiltkänsligt?

x
x
x
x

Kom m entar
3.

Kulturmiljö

3.1
3.2
Kom m entar

Berörsfornläm ningar?
Berörskulturhistorisktvärdefullm iljö?

4.

Landskapsbild och stadsbild

4.1
Kom m entar

Finnsrisk attprojektetpåverkarlandskapsbild?

5.

Transport och kommunikation

5.1
Kom m entar

Berörsviktiga transport-ellerkom m unikationsleder?

6.

Rekreation och rörligt friluftsliv

6.1

Finnsrisk attprojektetpåverkarkvaliteten ellerkvantiteten
på någon rekreationsm öjlighet(strövom råde,vandringsled,
friluftsanläggning etc.)

x
x

x

x

x

Kom m entar
7.

7.1
7.2

Mark

Finns risk att projektet innebär instabilitet i mark- eller de
geologiska grundförhållandena: risk för skred, ras etc?
Finns risk att projektet innebär skada eller förändring av
någon värdefull geologisk formation?
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Finns risk att projektet innebär förändrade
sedimentationsförhållanden i vattendrag, sjö?

x

Kom m entar
8.

Luft och klimat

8.1
8.2

Finnsrisk attprojektetinnebärväsentliga luftutsläpp eller
Finnsrisk attprojektetinnebärobehaglig lukt?
Finnsrisk attprojektetinnebärförändringariluftrörelser,
luftfuktighet,tem peraturellerklim at(regionaltellerlokalt)?
Finnsrisk attprojektetinnebärskadorpå byggnader?

8.3
8.4
Kom m entar
9.

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
Kom m entar
10

x
x
x
x

Vatten

Finnsrisk attprojektetinnebärförändring av grundvattenx
ellerytvattenkvaliteten?
Finnsrisk attprojektetinnebärförändring av
x
flödesriktningen förgrundvattnet?
Finnsrisk attprojektetinnebärm inskning av
x
vattentillgången inågon yt-ellergrundvattentäkt?
Finnsrisk attprojektetinnebärförändrade
x
infiltrationsförhållanden,avrinning ellerdräneringsm önster
m ed risk föröversväm ning/uttorkning?
Finnsrisk attprojektetinnebärförändratflöde ellerriktning
x
ellerström förhållanden inågotvattendrag,sjö?
Eftersom projektettillåterbostadsbyggande så kom m erm ark atthårdgörasvilketledertill
förändringargällande infiltration,avrinning och dränering.
Växter och svampar

Finnsrisk attprojektetinnebärförändringariantaleteller
sam m ansättningen av växtarterellerväxtsam hällen?
Finnsrisk attprojektetinnebärpåverkan av någon hotad
växtartellerväxtsam hälle (enligtArtdatabankensrödlista eller
EU :sartellerhabitatdirektiv,fridlysta)?
Finnsrisk attprojektetinnebärinförande av någon ny
växtart?

x
x

x

Kom m entar
11.

Areella näringar

11.1
Kom m entar

Påverkasjordbruk,skogsbruk,djurhållning ellerfiske?
x
D jurhållning genom bete skeridag på vissdelav m arken som planerasförbebyggelse.

12.

Djurliv

12.1
12.2
12.3

Finnsrisk attprojektetinnebärförändringarav antaleteller
sam m ansättningen av djurarter?
Finnsrisk attprojektetinnebärpåverkan på någon hotad
djurartenligtArtdatabankensrödlista ellerEU :sarteller
habitatdirektiv?
Finnsrisk attprojektetinnebärförsäm ring av fiskevatten eller
jaktm arker?

Kom m entar
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Berörs?
Ja

Effekter på hälsa och säkerhet

14.

14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
Kom m entar
15.

15.1
15.2

Nej
Risk för
BMP?

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

Finnsrisk attprojektetinnebärökning av nuvarande ljudnivå
så attm änniskorexponerasförljudnivåeröver
rekom m enderade gränsvärden?
Finnsrisk attprojektetinnebärnya ljussken som kan vara
bländande?
Finnsrisk attprojektetinnebärrisk förvibrationer?
Finnsrisk attprojektetinnebärrisk förexplosion?
Finnsrisk attprojektetinnebärrisk förutsläpp?
Finnsrisk attprojektetinnebärrisk förlukt?
Finnsrisk attprojektetinnebärattm änniskorutsättsför
joniserande strålning (radon)?
Finnsrisk attprojektetinnebäröversväm ningsproblem atik?
Finnsrisk förpåverkan från m agnetfältfrån kraftledning?

x

x
x
x
x
x
x
x
x

Miljöpåverkan från omgivningen

H arom rådettidigare använtssom tipp,utfyllnadsplatseller
dyliktvarvid m iljö-och hälsofarliga äm nen kan finnas
lagrade im arken?
Finnsm ålpunktellertransportled förfarligtgodsinom 150
m eter?

x

x

Kom m entar
16.

16.1
16.2
Kom m entar

17.

17.1
17.2

Trafiksäkerhet

Finnsrisk attprojektetinnebäratttrafikproblem skapaseller
x
äventyrastrafiksäkerheten?
Finnsrisk attprojektetinnebärökning av fordonstrafik?
x
Idag skeringen fordonstrafik på om rådet,bebyggsdetkom m ertrafikrörelsertillkom m a.D etfinns
risk föratttrafiksäkerheten äventyrasikorsningen m otU llervadsvägen.D enna m åste sesöveri
sam band m ed exploatering av projektetdå den redan idag ärosäker.Inom planarbetettasen
översiktlig trafikutredning fram därettförslag på tillfredsställande trafiksituation föreslås.
Omkringliggande projekt

Finnsandra projektsom innebärm iljöpåverkan på
planom rådet?
H ardetta projektbetydelse förandra planersellerprogram s
m iljöpåverkan?

x
x

Kom m entar
Berörs?
Ja

Nej
Risk att
MKN
överskrids?

Miljökvalitetsnormer
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M iljökvalitetsnorm er(M KN )ärettjuridisktstyrm edelsom reglerasi5 kap.
M B.N orm erkan m eddelasav regeringen iförebyggande syfte ellerföratt
åtgärda befintliga m iljöproblem ,förattde svenska m iljökvalitetsm ålen ska
uppnåsellerförattkunna genom föra EG -direktiv.D essa beskrivsnedan detta
form ulär.Ifråga om detaljplanergälleratten detaljplan inte fårantas,om
dessgenom förande skulle m edverka tillattM KN överträds,enligt5 kap 3§
M B.
Luft

Innebärplanförslagetattm iljökvalitetsnorm erriskerarattöverskridasför
föroreningariutom husluft(SFS 2010:477)
Kom m entar

x

Fisk- och musselvatten

Innebärplanförslagetattm iljökvalitetsnorm erriskerarattöverskridasförfiskoch m usselvatten (SFS 2001:554)
Kom m entar

x

Vatten

Innebärplanförslagetattm iljökvalitetsnorm erriskerarattöverskridasför
vattenförekom ster?(SFS 2004:660)
Kom m entar

x

Buller

Innebärplanförslagetattm iljökvalitetsnorm erriskerarattöverskridasför
buller?(SFS 2004:675)
Kom m entar

x

Sammanvägd bedömning
M ed utgångspunktfrån ovanstående frågeställningargörsen sam m anvägd bedöm ning och ettm otiverat
ställningstagande tillom planensgenom förande kan antasm edföra en betydande m iljöpåverkan.N edan
sam m anfattasbedöm ningsgrunder,m iljö-och kvalitetsm ålsam tm iljökvalitetsnorm ersom berörsför
aktuelltplanom råde och återigen ettställningstagande tillom de bedöm sinnebära en betydande
m iljöpåverkan.

Bedömningsgrunder som berörs och eventuellt innebär BMP

Risk för
BMP:

9.4 Finnsrisk attprojektetinnebärförändrade infiltrationsförhållanden,avrinning eller
dräneringsm önsterm ed risk föröversväm ning/uttorkning?
11.1 Påverkasjordbruk,skogsbruk,djurhållning ellerfiske?
16.1 Finnsrisk attprojektetinnebäratttrafikproblem skapaselleräventyrastrafiksäkerheten?

N ej
N ej

16.2 Finnsrisk attprojektetinnebärökning av fordonstrafik?

N ej
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Sammanvägd bedömning
O vanstående punkterärde som berörsav planförslaget,ingen av dessa innebärdock betydande
m iljöpåverkan.Kom m unen bedöm erdärförattgenom förandetav föreslagen detaljplan inte kom m eratt
m edföra någon betydande m iljöpåverkan.D ärförfinnsingetbehov av en m iljökonsekvensbeskrivning.
Relevanta konsekvensersom bedöm suppstå vid planensgenom förande harbehandlatsinom ram en för
planbeskrivningen.

Förslag till motiverat ställningstagande
Kom m unen bedöm erattgenom förandetav föreslagen detaljplan inte kom m erattm edföra någon
betydande m iljöpåverkan.D ärförfinnsingetbehov av en m iljökonsekvensbeskrivning.Relevanta
konsekvensersom bedöm suppstå vid planensgenom förande harbehandlatsinom ram en för
planbeskrivningen.
Kom m unen harsam råttbehovsbedöm ningen m ed Länsstyrelsen iVästra G ötalandslän enligt6 §
förordning (1998:905)om m iljökonsekvensbeskrivningar.Länsstyrelsen har2017-09-26 m eddelatattde
delarkom m unensbedöm ning.

STAD SPLAN EAVD ELN IN G EN

Tina Karling H ellsvik
Stadsplanechef

H anna Asp
Planarkitekt
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