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Gällande regleringar och skyddsvärden

Ja

Kanske

Nej

Kommentarer

1. Lagenligt skyddad natur
Kommer projektet att beröra område med lagenligt skyddad
x

natur enligt miljöbalken t.ex. naturreservat, landskapsbild,
strandskydd, område med geografiska bestämmelser,
skyddsområde för vattentäkt.
2. Riksintresse för natur-kulturminnesvård och
rörligt friluftsliv
Kommer projektet att beröra:
a. Område av riksintresse för naturvården

x

b. Område av riksintresse för kulturminnesvården

x

c. Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet

x

d. Natura 2000 område

x

3. Högt naturvärde
a. Kommer projektet att beröra område, som bedömts ha
x

högt regionalt naturvärde eller ingår området i kommunens
naturvårdsprogram.
b. Kommer projektet att beröra område, som är utpekat i

x

Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotop eller
sumpskogsinventering.
4. Ekologiskt särskilt känsligt område
Kommer projektet att beröra område som bedömts vara

x

ekologiskt känsligt (Naturvårdsprogram)
5. Skyddsavstånd
Kommer verksamheten att lokaliseras på för kort avstånd

x

till befintligt bebyggelse enligt "Bättre plats för arbete"
Miljöpåverkan
6. Mark
Kommer projektet att orsaka
a. Instabilitet i markförhållandena eller de geologiska

x

grundförhållandena: risk för skred, ras etc.
b. Skada eller förändring av någon värdefull geologisk
information

x

c. Risk för erosion

x

d. Förändrade sedimentationsförhållanden i vattendrag
x

eller sjö
e. Har det aktuella området tidigare använts som tipp,
utfyllnadsplats eller dylikt varvid miljö- och hälsofarliga

x

ämnen kan finnas lagrade i marken
7. Luft och klimat
Kommer projektet att orsaka:
a. Väsentliga luftutsläpp eller försämring av luftkvalité´

x

b. Obehaglig lukt

x

c. Förändringar i luftrörelser, luftfuktighet, temperatur eller
x

klimat (regionalt eller lokalt)
Ja

Kanske

Nej

Kommentarer

8. Vatten
Kommer projektet att orsaka:
a. Förändringar av grundvattenkvalitet

x

b. Förändring av flödesriktningen för grundvattnet

x

c. Minskning av vattentillgången i någon yt- eller grundvattentäkt

x

d. Förändrade infiltrationsförhållanden, avrinning eller
dräneringsmönster med risk för översvämning/uttorkning

Då en byggnation möjliggörs på yta som nu utgörs av klippt gräsmatta kommer andelen
x

hårdgjord yta öka.
Dagvattenhentering ska behandlas i bygglovet inom lagstiftning för gällande plan.

e. Förändringar i ytvattenkvalitén (bakteriologiskt eller kemiskt,
temperatur och omblandning)

x

f. Förändrat flöde eller riktning eller strömförhållanden i något
vattendrag eller sjö.

x

g. Kommer vattendom att krävas

x

9. Vegetation
Kommer projektet att orsaka:
a. Betydande förändringar i antalet eller sammansättningen
av växtarter eller växtsamhällen

x

b. Minskning i antal av någon unik, sällsynt eller hotad växtart
eller växtsamhälle

x

c. Införande av någon ny växtart

x

10. Djurliv
a. Betydande förändringar av antalet eller sammansättningen av
djurarter i området (däggdjur/fåglar/fiskar/reptiler/skaldjur/insekter)

x

b. minskning i antal av någon unik, sällsynt eller hotad djurart

x

c. införande av någon ny djurart i området, eller verka som gräns
för djurens flyttningar och rörelser

x

d. Försämring av fiskevatten eller jaktmarker

x

11. Buller
Kommer projektet att orsaka:
a. Ökning av nuvarande ljudnivå

x

b. Att människor exponeras för ljudnivåer över rekommenderade

x

gränsvärden
12. Ljus och skarp sken
x

Kommer projektet att orsaka nya ljussken som kan vara bländande
13. Mark- och vattenanvändning
Kommer projektet att orsaka avsevärd förändring av mark eller

Området är planlagt som K- begravningsändamål
x

vattenanvändning i området

Planändringen avser ingen förändring avseende reglerad mark och vattenanvändningen

14. Miljöpåverkan på omgivningen
a. Kan befintlig miljöstörande verksamhet i omgivningen ha
x

negativ inverkan på projektet
b. Ligger befintlig miljöstörande verksamhet i omgivningen på för

x

kort skyddsavstånd enligt "Bättre plats för arbete"
15. Naturresurser
a. Kommer projektet att orsaka avsevärt uttömmande av någon ej
förnyelsebar naturresurs

x

b. Motverkas mål och riktlinjer i grushushållningsplanen

x

16. Hälsa och säkerhet
Kommer projektet att orsaka:
x

a. Explosionsrisk
b. Risk för utsläpp av särskilt miljö- och hälsofarliga ämnen vid
händelse av olycka

x

c. Att människor utsätt för hälsofara inklusive mental ohälsa

x

d. Risk för att människor utsätts för joniserade strålning (radon)

x

17. Transport/ Kommunikationer
Kommer projektet att ge upphov till betydande ökning av
x

fordonstrafik
Ja

Kanske

Nej

Kommentarer

18. Landskapsbild
Kommer projektet att försämra någon vacker utsikt eller
landskapsmässig skönhet eller skapas någon gör allmänheten
obehaglig landskapsbild

x

19. Rekreation, rörligt friluftsliv
Kommer projektet att försämra kvalitén eller kvantiteten på någon
rekreationsmöjlighet (strövområde, vandringsled, friluftsanl. Etc.)

x

20. Kulturminnesvård
Kommer projektet att beröra område med fornlämningar eller
annan kulturhistoriskt värdefull miljö

x

21. Miljöbalken
Kommer den planerade verksamheten att kräva anmälan eller
tillstånd enligt Miljöbalken

x

Långsiktiga miljömål
Finns det någon risk att projektet åstadkommer effekter som
strider mot de fyra kretsloppsvillkoren eller långsiktiga miljömål:
1. Ökar användandet av ändliga naturresurser (metaller, olja, kol)

x

2. Ökar användandet av stabila naturfrämmande ämnen (PCB,
DDT, CFC etc.)

x

3. Minskar eller skadas naturens mångfald (finns det plats för
naturen)
4. Är resursomsättningen ineffektiv / ökar resursslöseriet
Strider projektet mot centrala miljömål

x

Strider projektet mot regionala miljömål

x

Strider projektet mot lokala miljömål

x

Har projektet effekter som var för sig är begränsade men
tillsamman kan vara betydande

x

Har projektet miljöeffekter som kan orsaka skada på människors
hälsa, direkt eller indirekt

x

SAMMANFATTANDE KOMMENTARER
Ändringen av gällande stadsplan kommer inte att leda till betydande miljöpåverkan.

UTVÄRDERING
Projektet bedöms inte får någon påvisbar effekt på miljön
Trots att projektet kan få negativa effekter på miljön bedöms de inte bli så betydande att ett
separat fördjupat MKB-dokument erfordras. Konsekvenser ska belysas i planbeskrivningen.
Projektet bedöms kunna ha betydande negativa miljöeffekter och ett fördjupat MKB-dokument erfordras
Andra lokaliseringsalternativ för projektet bör utredas

x

