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INLEDNING 
 
När en kommun upprättar eller ändrar en detaljplan ska kommunen alltid ta ställning till om en 
plan eller ett program kan medföra betydande påverkan eller inte. Denna bedömning görs med 
hjälp av en undersökning av betydande miljöpåverkan.  
 
Undersökningen innebär att kommunen:  

• identifierar omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan  
• kommunen samråder med de länsstyrelser, kommuner och andra berörda myndigheter, 

om kommunen inte redan i identifieringen kommer fram till att en strategisk 
miljöbedömning ska göras (6 kap. 6 § MB) 

 
Om planen anses medföra betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning genomföras. 
Bedömningen görs utifrån 6 kap. miljöbalken (MB) och miljöbedömningsförordningen (2017:966).  
 
Miljöbedömningen ska integreras med planarbetet och påverka planens innehåll och utformning. 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska utarbetas och redovisas tillsammans med 
planförslaget. Om detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan behandlas miljöfrågorna i 
planarbetet och redovisas i tillhörande planbeskrivning.  
 
Nedanstående checklista används som stöd för undersökningen. Checklistan är framtagen utifrån 
de kriterier för betydande miljöpåverkan som anges i 5 § i miljöbedömningsförordningen.  
 
Syftet med checklistan är att få en helhetssyn och kunna göra en sammanvägd bedömning av 
detaljplanens miljöpåverkan. Listan består av flera områden som kan tänkas bli påverkade av 
detaljplanen. Den är tematiskt indelad i olika miljöaspekter där det beskrivs först platsens känslighet 
och nuvarande förhållanden och sedan hur planen påverkar dessa förhållanden och hur stor 
störningen sannolikt kommer att bli.  
 
Regler och processbeskrivning för miljöbedömning finns som bilaga till undersökningen.   
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PLANENS SYFTE OCH INNEHÅLL 
 
Planändringen syftar till att ändra gällande detaljplan 470 så att den överensstämmer med de 
verkliga förhållandena på platsen, för att möjliggöra en ändamålsenlig fastighetsbildning, skapa en 
byggrätt som motsvarar marknadens efterfrågan gällande sporthall samt förbättra tillgängligheten 
för gående.  
 
Ändringen sker inom fastigheten Starrkärr 4:60 m.fl. som är belägen i centrala Älvängen mellan 
Svenstorpsvägen och Garverivägen. Planområdet har ett centralt och lättillgängligt läge med god 
tillgång till kollektivtrafik. Området är cirka 0,9 hektar stort och utgörs av ett grönområde samt en 
mindre grusad yta som allmänheten nyttjar som parkering. Marken ägs av kommunen. Planområdet 
gränsar till ett grönområde, verksamheter, parkering och flerfamiljshus. I översiktsplanen anges 
marken som ”verksamheter, större områden” och ”vägkorridor”. Bilden ovan visar planområdet 
(röd linje). Området har tidigare varit åkermark. Marken slutade brukas runt skiftet 1990-tal –  
2000-tal. 
 
 

 
Ortofotot visar fastigheten Starrkärr 4:60 m.fl. som omfattas av ändringen 
 
Gällande detaljplaner 
Den gällande detaljplanen för planområdet innehåller småindustri, handel och kontor för 
kvartersmark. Detaljplanen innehåller även allmän platsmark som lokalgata, GC-väg och även en 
vändplats. Den gällande detaljplanen innebar att åkermark togs i anspråk.  
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BEDÖMNING  
 
När den gällande detaljplanen 470 antogs 2008-08-25 innebar detta att jordbruksmark togs i 
anspråk. Mycket av den brukningsvärda jordbruksmarken i älvens dalgång har exploaterats, vilket 
har gett en stor kumulativ påverkan. Eftersom hela detaljplan 470 inte har byggt ut ännu är delar 
av fastigheten Starrkärr 4:60 m.fl. fortfarande åkermark. I och med att närområdet i resterande 
delar av planen redan har exploaterats är det dock motiverat att exploatera denna yta som ligger 
mellan exploaterade tomter och därför förlorat stora delar av sitt värde som jordbruksmark. 
Ändringen medför med andra ord den gällande detaljplanens intentioner för området. Därför 
hänvisas i checklistan nedan både till ändringen av detaljplan och den gällande planen.  
 
Ale kommun bedömer att ett genomförande av ändring av detaljplan 470 på fastigheten Starrkärr 
4:60 m.fl. inte leder till betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten eller 
andra resurser enligt 4 kap. 34 § i PBL och 6 kap. 3 § i MB. En strategisk miljöbedömning för 
ändring av planen ska därför inte genomföras.  
 
Undersökningen är gjord utifrån nuvarande planeringsförutsättningar. Ny kunskap kan tillkomma 
vilket kan göra att undersökningen måste uppdateras. Bedömningen har gjorts med stöd av 
checklistan. 
 
Undersökningen av betydande miljöpåverkan ska vara föremål för samråd med länsstyrelsen under 
detaljplanens samrådstid.  
 
 
 
 
Sektor samhällsbyggnad, planering och exploatering 
Alafors 2022-06-13 
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ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR STARRKÄRR 4:60 M.FL. 
CHECKLISTA FÖR UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
 

HUSHÅLLNING MED MARK, VATTEN OCH ANDRA RESURSER 

Mark- och 
vattenanvändning 

  x 

• Leder detaljplanen till större förändring av mark- eller 
vattenanvändningen? 

• Innebär planen god hushållning med mark- och vattenområden 
och att områden används för de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov enligt 2 
kap. 2 § PBL och 3 kap. 1 § MB? 

Ingen påverkan.  
Gällande detaljplan anger småindustri, 
handel och kontor. Då den gällande planen 
antogs innebar det att åkermark togs i 
anspråk. En ändring av gällande detaljplan 
innebär att befintlig mark i ett strategiskt 
läge går att exploatera enligt gällande 
detaljplans intentioner.  

Riksintressen och 
allmänna intressen 

  x 

• Berör planen det generella riksintresset för totalförsvaret? 
• Påverkas stora opåverkade områden enligt 3 kap. 2 § MB? 
• Påverkas ekologiskt särskilt känsliga områden enligt 3 kap. 3 § MB? 
• Påverkas brukningsvärd jordbruksmark enligt 3 kap. 4 § MB 
• Påverkas skogsmark av betydelse för skogsbruket (3 kap. 4 § MB)? 

Ingen påverkan.  
Gällande detaljplan anger småindustri, 
handel och kontor. Då den gällande planen 
antogs innebar det att åkermark togs i 
anspråk. Någon bedömning av 
burkningsvärd jordbruksmark gjordes inte i 
det tidigare planarbetet. 

Naturresurser   x 

• Påverkar detaljplanen någon ej förnyelsebar naturresurs? 
• Påverkas utvinning av värdefulla ämnen eller material enligt 3 kap. 

7§ MB? 
• Motverkas mål och riktlinjer i grusförsörjningsplan och gruspolicy 

(GR)? 
• Påverkas vattentillgången i yt- eller grundvattentäkt?  
• Innebär planen markavvattning?  
• Berörs regional vattenförsörjningsplan (GR)? 

Ingen påverkan.  

Transporter/ 
kommunikationer 

  x 

• Berör planen riksintresse för kommunikationer och/eller farled? 
• Berörs riksintresse för energidistribution?  
• Kan detaljplanen ge upphov till en betydande ökning av fordons-

trafik? 

En ändring av detaljplanen kan ger upphov 
till en liten ökning av fordonstrafiken på 
Garverivägen. En trafikutredning har gjorts 
som visar att ökningen inte är betydande 
för miljön. Planändringen möjliggör för 

Kommentar Kan 
påverka
 

Ingen 
påverkan Påverkas Bedömningskriterier 
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• Leder planen till användning av bil framför kollektivtrafik, gång 
och cykel? 

• Innebär planen att befintlig infrastruktur nyttjas på ett effektivt 
sätt? Leder planen till omfattande behov av ny infrastruktur? 

• Finns kollektivtrafik utbyggt i området? 

verksamheter som är belägna nära 
kollektivtrafik, tågstation och gång- och 
cykelstråk. Förslaget innebär även att 
tillgängligheten förbättras för gående inom 
området.  

NATUR, KULTUR OCH LANDSKAP 

Naturvärden   x 

• Berör planen riksintresse för naturvård eller Natura 2000? 
• Berör planen juridiskt skyddad natur som naturreservat, 

naturminne, naturvårdsavtal, strandskydd, biotopskydd (generellt 
eller utpekat)? 

• Berör planen områden ekologiskt särskilt känsliga områden enligt 
miljöbalken 3 kap. 3 §? (ÖP definierar dessa som klass 1 och 2 i 
naturvårdsplanen, samt några vatten som är utpekat i 
vattenöversikten). 

• Berör planen naturvärden i översiktsplan, naturvårdsprogram eller 
andra kända naturvärden (exempelvis lövskogsinventering, 
våtmarksinventering, ängs- och hagmarksinventering, värdefulla 
odlingslandskap, nyckelbiotoper)? 

• Berör planen hotade eller juridiskt skyddade arter eller livsmiljöer 
för sådana arter?   

• Berör planen känsliga ekologiska, hydrologiska eller geomor-
fologiska processer som skred, översvämningar, erosion, 
meandring?  

• Påverkas värdefulla element, t ex skyddsvärda träd eller dammar? 
• Påverkas grönstruktur/gröna kilar? (inom tätort, i kommunen 

eller regionalt) 
 
Underlag: 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.728c0e316219da8135bfb
3a/1526067862827/2017-45.pdf 

Ingen påverkan. 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.728c0e316219da8135bfb3a/1526067862827/2017-45.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.728c0e316219da8135bfb3a/1526067862827/2017-45.pdf
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Kulturmiljö   x 

 
 
 

• Berör planen riksintresse för kulturmiljö? 
• Berör planen miljöer som är utpekade i kulturarvsplanen Kultur i 

arv eller därtill hörande Mycket översiktlig kulturhistorisk 
bebyggelseinventering eller Värdefulla miljöer och åtgärdsförslag? 

• Berör planen juridiskt skyddade kulturmiljöer, exempelvis 
kulturreservat, byggnadsminnen? 

• Berör planen miljöer som är utpekade i kulturarvsplanen Kultur i 
arv eller tillhörande bebyggelseinventering?  

• Berör planen byggnader äldre än 1920-talet?  
• Berör planen andra kulturhistoriskt värdefulla miljöer eller 

lämningar, exempelvis värdefulla odlingslandskap, bebyggelse-
lämningar, kvarlämningar m.m.?   

 
Vidare fördjupning/underlag: 
https://www.vastarvet.se/siteassets/malet_sagat_stampat_web.pdf 
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/sok/search.raa 

Ingen påverkan.  

Fornlämningar   x 

• Berör planen kända fornlämningar eller övriga kulturhistoriska 
lämningar? 

• Är närområdet särskilt rikt på fornlämningar? Kan området 
innehålla okända fornlämningar? (Arkeologisk expertis behövs) 

Ingen påverkan.  

Landskap   x 

• Kan planeringen påverka landskapsbilden?  
• Finns risk att särskilt värdefull landskapsbild påverkas?  
• Finns risk för skada eller förändring av någon värdefull geologisk 

formation? 
• Finns risk att estetiska landskapsvärden påverkas? 
• Påverkas utblickar, siktlinjer m.m.?  

Ingen påverkan. Gällande detaljplan 470 
innebar att odlingslandskap skulle 
exploateras, vilket innebar en förändring av 
landskapsbilden. Hela planen har ännu inte 
byggts ut. Det blir därför en förändring av 
landskapsbilden i verkligheten, men beslut 
om denna förändring fattades redan i 
samband med den gällande planen. I och 
med att planen har byggts ut till stora delar 
blir den nu aktuella förändringen inte så 
stor. Ändringen av gällande detaljplan 
påverkar därför inte landskapet.  

https://www.vastarvet.se/siteassets/malet_sagat_stampat_web.pdf
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/sok/search.raa
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REKREATION OCH FRILUFTSLIV 

Rekreation   x 

• Finns tillgängliga grönområden och rekreationsmiljöer inom 300 
meter från boende, skola och förskola? 

• Berörs kända sociotopvärden eller andra rekreationsmiljöer av 
planen? 

• Finns tillgängliga lekmiljöer i anslutning till bostäder? 

Ingen påverkan. Området är tillgängligt till 
grön- och rekreationsmiljöer, boende, 
lekmiljöer och skolor.  

Friluftsliv   x 

• Berörs riksintresse för friluftsliv? 
• Minskar arealen av områden med värden för friluftsliv? 

(Strövområden, vandringsleder, svamp & bär/jakt/fiske, 
friluftsanläggningar, skidspår mm). Se naturvårdsprogrammet och 
rekreationsvärden i SB-kartan och Ale-kartan.  

• Försämras kvaliteten hos någon friluftsmöjlighet?  
• Påverkas avstånd och/eller tillgänglighet till friluftsmöjligheter?  
• Kan tysta områden och/eller stora opåverkade områden påverkas 

av planeringen direkt eller indirekt? 

Ingen påverkan.  

VATTEN, LUFT OCH KLIMAT 

Vattenkvalitet  x  

• Berör planen vattenskyddsområde? 
• Kan planen påverka grundvattenkvalitet eller ytvattenkvalitet? 
• Påverkas känsliga recipienter? 
• Medför planen stora hårdgjorda ytor som skapar dagvatten? 
• Påverkas vattenförekomster och miljökvalitetsnormer för vatten 

enligt 5 kap. MB/EU:s vattendirektiv? 

Kan påverkas. Förslaget innebär att marken 
kommer till viss del att hårdgöras. Det 
finns dagvattenledningar runt området. 
Dagvattnet från andra områden ansluts till 
dagvattennätet för planområdet. 
Dagvattenhanteringen sker via öppna diken 
och brunnar.  

Luftkvalitet   x 

• Finns det något som kan påverka luftkvaliteten inom eller utanför 
planområdet? 

• Riskerar planen medföra att MKN för luft överskrids inom eller 
utanför planområdet?  

• Finns det en källa till lukt inom eller utanför planområdet som 
kan innebära en störning?  

Ingen påverkan. 

Lokalklimat  x  
• Kan detaljplanen medföra förändringar i luftrörelser, 

solförhållanden, luftfuktighet, temperatur m.m.? (t.ex. täthet, 
borttagning av vegetation, skuggmöjligheter) 

Kan påverkas. Förslaget innebär att en 
grusad yta/grönyta exploateras. Detta kan 
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innebära förändringar i luftrörelser och 
solförhållanden.  

HÄLSA OCH SÄKERHET 
Markstabilitet, skred, 

erosion m.m. 
  x • Finns risk för skred, ras m.m.? 

• Finns risk för erosion? 
Ingen påverkan enligt utförda utredningar.  

Översvämning   x 

• Berörs planen av ytliga avrinningsvägar, naturliga vatten-/lågstråk, 
instängda områden m.m.?  

• Påverkas infiltrationsförhållanden, avrinning eller dränering? 
• Finns risk för påverkan vid höga nivåer i sjöar och vattendrag? 

Ingen påverkan. Området är inte ett 
instängt område.  

Markföroreningar   x • Finns risk för markföroreningar i närområdet?  
• Finns risk att planen orsakar markföroreningar? 

Ingen påverkan. Området är inte förorenat 
enligt tidigare utredningar för gällande plan.   

Buller, vibrationer, 
bländning och 

strålning 
 x  

• Påverkas planen/kan planen orsaka trafikbuller inom/utanför 
området? 

• Påverkas planen av/kan planen orsaka annat buller? 
• Finns det flera bullerkällor som tillsammans kan orsaka höga 

ljudnivåer? 
• Kan planen medföra förändring av ljudbilden (karaktären) i 

området?  
• Riskerar människor att exponeras för ljudnivåer över 

rekommenderade gränsvärden eller skadliga nivåer för buller? 
• Riskerar miljökvalitetsnormer för buller enligt 5 kap. MB att 

överskridas?  
• Finns det risk för skadliga nivåer av vibrationer? 
• Finns det risk för bländande ljussken inom planområdet eller 

orsakar planen ljussken utanför området? 
• Påverkas planen av, eller kan den medföra, elektromagnetisk 

strålning, t.ex. från kraftledningar eller master? 

Planen kan medföra en förändring av 
ljudbilden i området beroende på den 
verksamhet (småindustri, handel och 
kontor) som kommer att exploateras. Kan 
bli en förbättring för boende i syd från 
området när det kommer till buller från 
motorvägen. Dock kommer det troligtvis 
trafikeras mer på lokalgator och på- och 
avlastning kan påverka beroende på var 
detta planeras vara. Detta är dock ingen 
betydande förändring.   
 

Risk och säkerhet   x • Kan planen medföra explosionsrisk, brandrisk eller risk för 
utsläpp av farliga ämnen vid händelse av olycka? 

Ingen påverkan. Enligt tidigare utredning 
för gällande plan har det konstaterats att 
stora mängder farligt gods på lastbil och tåg 
trafikerar området. Även Göta älv används 
som transportled för farligt gods. Enligt 
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Trafikverket bör ny bebyggelse generellt 
inte tillåtas inom ett område på 30 meter 
från en järnväg. Området ligger mer än 100 
meter ifrån järnvägen.  

KUMULATIVA EFFEKTER, ALTERNATIV OCH TILLSTÅND 

Kumulativa effekter 
(gäller alla 

sakområden) 
  x 

• Ger planen flera begränsade effekter som tillsammans kan vara 
betydande? 

• Ger planen tillsammans med befintliga förhållanden sammanlagt 
en betydande påverkan?  

Ingen påverkan. Gällande plan innebar att 
jordbruksmark togs i anspråk. Mycket av 
den brukningsvärda jordbruksmarken i 
älvens dalgång har exploaterats, vilket har 
gett en stor kumulativ påverkan. I och med 
att närområdet i resterande delar av planen 
redan har exploaterats är det dock 
motiverat att exploatera denna yta som 
ligger mellan exploaterade tomter och 
därför förlorat stora delar av sitt värde som 
jordbruksmark. 

Alternativa lösningar, 
lokaliseringar eller 

omfattning/ 
utformning 

  x 

• Finns mer lämplig lokalisering för ändamålet? 
• Kan ändrad utformning och/eller omfattning minska påverkan? 
• Om jordbruksmark berörs – har alternativ studerats i tillräcklig 

omfattning? 
 
Underlag: 
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/Strategisk-
miljobedomning/Alternativ/ 
 

Ingen påverkan. 

Anmälan, tillstånd, 
dispenser 

  x 

• Krävs tillstånd enligt 7 kap. 27 - 28 §§ MB (Natura 2000)?  
• Krävs dispens eller upphävande av strandskydd, 7 kap. MB?  
• Krävs dispens från biotopskydd, 7 kap. MB?  
• Behövs dispens från artskyddet, 8 kap. MB?  
• Krävs tillstånd eller anmälan om miljöfarlig verksamhet, 9 kap. 

MB? 
• Krävs tillstånd eller anmälan om vattenverksamhet, 11 kap. MB? 

Ingen påverkan.  

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/Strategisk-miljobedomning/Alternativ/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/Strategisk-miljobedomning/Alternativ/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/Strategisk-miljobedomning/Alternativ/
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• Krävs dispens från förbudet mot markavvattning, 11 kap. MB?  
• Krävs samråd enligt 12 kap. 6 § MB?  
• Krävs tillstånd enligt kulturmiljölagen?  
• Krävs andra tillstånd, dispenser eller samråd (naturreservat, 

naturminne, vattenskyddsområde eller annat)?  

Skyddsåtgärder och 
kompensations-

åtgärder 
  x 

• Kommer skyddsåtgärder krävas för att minska negativ påverkan?  
• Kommer kompensationsåtgärder att krävas om planen 

genomförs? 
• Vilken inriktning och omfattning bör skyddsåtgärderna och/eller 

kompensationsåtgärderna få?   

Särskilda skyddsåtgärder kommer inte 
krävas för ändringen av detaljplanen 
eftersom den medför ingen betydande 
miljöpåverkan.  

Verksamheter   x 

• Medges någon av de åtgärder/verksamheter som anges i bilagan 
till miljöbalksförordningen? (verksamheter av betydelse för att 
avgöra planers miljöpåverkan) 

 
Underlag: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/miljobedomningsforordning-2017966_sfs-2017-
966  

Ingen påverkan. 

MILJÖMÅL 

Nationella och 
regionala miljömål 

  x 

Riksdagens miljömål (se även regionala tilläggsmål) 
1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 

Ingen påverkan. Målet ”Ett rikt 
odlingslandskap” har påverkats negativt av 
den gällande planen, men inte av denna 
ändring. Se bedömningar om 
jordbruksmark ovan.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobedomningsforordning-2017966_sfs-2017-966
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobedomningsforordning-2017966_sfs-2017-966
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobedomningsforordning-2017966_sfs-2017-966
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14. (Storlagen fjällmiljö) 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och djurliv 

 
Vidare fördjupning/underlag: 

• https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/miljo-och-
vatten/miljomal/vastra-gotalands-regionala-miljomal.html 

• https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ 

Kommunala miljömål   x 

6 av riksdagens miljömål lyfts fram i Ale kommuns 
naturvårdsprogram: 

• Levande sjöar och vattendrag 
• Myllrande våtmarker 
• Levande skogar  
• Ett rikt odlingslandskap 
• God bebyggd miljö 
• Ett rikt växt- och djurliv 

Ingen påverkan. Målet ”Ett rikt 
odlingslandskap” har påverkats negativt av 
den gällande planen. Se bedömningar om 
jordbruksmark ovan. 

 
 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/miljo-och-vatten/miljomal/vastra-gotalands-regionala-miljomal.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/miljo-och-vatten/miljomal/vastra-gotalands-regionala-miljomal.html
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/
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REGLER FÖR MILJÖBEDÖMNING OCH  
UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
 
Regler för undersökning av betydande miljöpåverkan finns i Plan- och bygglagen (2010:900), 
Miljöbalken (1998:808) och miljöbedömningsförordningen (2017:966).   
 
OM UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
När en kommun upprättar eller ändrar en detaljplan ska kommunen alltid ta ställning till behovet av 
att genomföra en strategisk miljöbedömning av planen i enlighet med 3 § i 
miljöbedömningsförordningen. Genom att göra en undersökning av betydande miljöpåverkan kan 
kommunen bedöma om någon enskild aspekt eller flera aspekter sammantaget kan leda till betydande 
miljöpåverkan. Om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en strategisk 
miljöbedömning genomföras och miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Osäkerhet kring 
miljöpåverkan bör hanteras som en risk för betydande negativ miljöpåverkan. 
 
Undersökningen av betydande miljöpåverkan innebär att kommunen:  

• identifierar omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan  
• kommunen samråder med de länsstyrelser, kommuner och andra berörda myndigheter, om 

kommunen inte redan i identifieringen kommer fram till att en strategisk miljöbedömning 
ska göras (6 kap. 6 § MB) 

 
Kommunen ska göra sin undersökning enligt 5 § miljöbedömningsförordningen samt bilaga till 
förordningen.  
  
Syftet med en miljöbedömning är enligt 6 kap. 1 § MB att integrera miljöaspekter i planen eller 
programmet så att en hållbar utveckling främjas. Integrering innebär att miljöbedömningen påverkar 
planen så att planen bidrar till hållbar utveckling. För att uppnå syftet med miljöbedömningen 
behöver undersökningen av betydande miljöpåverkan ske i så tidigt skede som möjligt i 
planprocessen. Det innebär att miljöbedömningen inte kan bedrivas som en separat process skild 
från till exempel planarbetet eller planeringen av en verksamhet  
(https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/Strategisk-miljobedomning/Hallbar-utveckling-i-
miljobalken/). 
 
Framtagandet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är en del av miljöbedömningen och MKB:n 
blir ett viktigt beslutsunderlag. Enligt 6 kap. 9 § 4 p MB ska kommunen ta hänsyn till 
miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter innan planen antas.  
 
METOD 
I 2 - 5 §§ miljöbedömningsförordningen finns bestämmelser om vilka planer som ska eller inte ska 
antas medföra betydande miljöpåverkan samt underlag för att bedöma betydande miljöpåverkan. I 5 
§ miljöbedömningsförordningen tydliggörs vad undersökningen ska utgå ifrån vid bedömning av om 
planen eller programmets genomförande kan antas ge upphov till betydande miljöpåverkan. 
 
 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/Strategisk-miljobedomning/Hallbar-utveckling-i-miljobalken/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/Strategisk-miljobedomning/Hallbar-utveckling-i-miljobalken/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/Strategisk-miljobedomning/Hallbar-utveckling-i-miljobalken/
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Figuren visar processen för undersökning om betydande miljöpåverkan och strategisk miljöbedömning (Naturvårdsverket, 2019, 
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/Strategisk-miljobedomning/) 
 
 
KRITERIER FÖR BEDÖMNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
Med miljöeffekter avses direkta och indirekta effekter som uppstår på kort, medellång eller lång sikt 
samt kumulativa effekter på: hälsa, arter skyddade enligt 8 kap. MB och biologisk mångfald, mark, 
vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö, hushållning med mark och vatten, 
hushållning med material, råvaror och energi, andra delar av miljön (6 kap. 2 § MB).  
 
Undersökningen utgår ifrån de kriterier som anges i 5 § miljöbedömningsförordningen och ska 
beskriva i vilken utsträckning planen redovisar:  

• Förutsättningarna för verksamheter eller åtgärder när det gäller lokalisering, typ av 
verksamhet, storlek, driftsförhållanden 

o har betydelse för miljöeffekter som andra planer medför 
o har betydelse för hållbar utveckling eller för miljöaspekter i övrigt 
o har betydelse för att följa miljölagstiftningen  

• Relevanta miljöproblem 
• Sannolika miljöeffekter och det påverkade områdets egenskaper  
• I vilken utsträckning det går att avhjälpa miljöeffekterna  
• Miljöeffekternas gränsöverskridande egenskaper och omfattning 
• Risker för människors hälsa eller miljön 
• Det påverkade områdets betydelse och sårbarhet på grund av intensiv markanvändning, 

miljökvalitetsnormer, kulturvärden eller andra utmärkande egenskaper i naturen  
• Påverkan på internationellt eller nationellt skyddad natur  

 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/Strategisk-miljobedomning/
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Dessutom innehåller 6 § i miljöbedömningsförordningen en uppräkning av de verksamheter och 
åtgärder som ska eller inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan.  
 
En betydande miljöpåverkan ska antas om:  

• Planen kan medföra krav på tillstånd enligt 7 kap. 28 § MB (Natura 2000)  
• Planen ger förutsättningar för verksamheter enligt 6 § miljöbedömningsförordningen eller 

bilaga till förordningen.    
 
UNDERSÖKNINGSSAMRÅD OCH AVGRÄNSNINGSSAMRÅD  
Enligt PBL 5 kap. 11 a § ska undersökning av om planen medför betydande miljöpåverkan ske inom 
ramen för samrådet och ske på det sätt som anges i 6 kap. 6 § MB. Genom att följa plan- och 
bygglagens bestämmelser om samråd täcks även miljöbalkens krav in.  
 
Undersökningssamrådet bör ske så tidigt som möjligt och bör göras före samrådsfasen enligt plan- 
och bygglagen. Avgränsningssamrådet kan lämpligen ske i flera faser, även under samrådet och då 
ny kunskap tillkommer under planprocessen.  
 
Avgränsningssamråd ska ske med de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund 
av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet (6 kap. 10 § MB). Syftet 
med avgränsningssamrådet är att avgöra omfattningen av och detaljeringsgrad i en 
miljökonsekvensbeskrivning.  
 
SÄRSKILDA BESLUT 
Efter undersökningen ska kommunen enligt 6 kap. 7 § MB fatta ett särskilt beslut om att 
genomförandet av planen eller programmet kan medföra eller inte medföra betydande 
miljöpåverkan. Det är inte reglerat i lag vilken instans inom kommunen som ska fatta beslutet. 
 
Beslutet ska motiveras. Särskilt viktigt är det att motivera om beslutet innebär att miljöbedömning 
inte ska genomföras. Beslutet och motiven bör redovisas i planbeskrivningen. Beslutet ska göras 
tillgängligt för allmänheten. Det är tillräckligt att det redovisas i protokollsutdrag och kungörelser 
och offentliggörs på kommunens anslagstavla. 
 
Eftersom det är svårt att fatta ett sådant beslut tidigt i processen, och eftersom bedömningen kan 
ändras under planarbetet, anger propositionen (2016/17:200) att det formella beslutet kan fattas 
senast då planen antas. Undersökningen ska dock göras så tidigt som möjligt.  
 
DET EFTERFÖLJANDE ARBETET MED MILJÖBEDÖMNING 
Om planen antas medföra betydande miljöpåverkan ska planbeskrivningen innehålla de 
överväganden som har legat till grund för planens utformning med hänsyn till motstående intressen 
och planens konsekvenser. Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla det som anges i 6 kap. 11, 
12, 16 §§ miljöbalken.  
 
Om planen medger några av de ändamål som anges i 4 kap. 34 § 2 st PBL ska miljökonsekvens-
beskrivningen också uppfylla kraven för specifika miljöbedömningar (verksamheter/åtgärder) enligt 
6 kap. 35, 37, 43 §§ MB.   
 
PBL 4 kap. 34 § (Lag 2020:76):  

1. Industriändamål  
2. Köpcentrum, parkeringsanläggning eller annat projekt för sammanhållen bebyggelse 
3. Skidbacke, lift eller linbana 
4. Hamn för fritidsbåtar 
5. Hotellkomplex, fritidsby utanför sammanhållen bebyggelse 
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6. Permanent campingplats  
7. Nöjespark 
8. Djurpark 
9. Spårväg 
10. Tunnelbana 

 
Miljökonsekvensbeskrivningen (6 kap. 11 § MB) ska innehålla:  

• Redogörelse för de överväganden som har gjorts, skäl för val av alternativ, eventuella 
problem i samband med att uppgifterna sammanställdes 

• Uppgifter om åtgärder för att förebygga, hindra, motverka och avhjälpa betydande negativa 
miljöeffekter 

• Redogörelse för de åtgärder som ska vidtas för att följa upp och övervaka betydande 
miljöpåverkan  

 
SAMORDNING 
Den som gör en miljöbedömning ska sträva efter att samordna arbetet med andra miljöbedömningar 
som görs enligt detta kapitel eller liknande arbeten enligt andra författningar.  
 
SÄRSKILD HANDLING 
För att uppnå syftet med miljöbedömningar behöver undersökningen av betydande miljöpåverkan 
ske så tidigt skede som möjligt i planprocessen. Särskild handling sammanställas och finnas i beslutet 
om att anta en plan eller ett program. Arbetet med denna särskilda handling bör starta redan i 
samband med undersökning av betydande miljöpåverkan och fortsätta under planprocessen och 
miljöbedömningsprocessen.  
 
Den särskilda handlingens ska redovisa:   

• Hur miljöaspekterna har integrerats i planen  
• Hur hänsyn tagits till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter 
• Skälen till att planen antagits istället för andra alternativ  
• Åtgärder som planeras för att övervaka och följa upp betydande miljöpåverkan som planen 

medför  
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