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Version 5 - 2018-09-27 

Detta dokument och tillika verktyg innehåller sju checklistor för att underlätta undersökningen om en detaljplan 

kan antas medföra betydande miljöpåverkan och är framtaget av Ekerö kommun (projektledare) tillsammans 

med Upplands-Bro och Järfälla kommuner under år 2015. Projektet har finansierats av Boverket genom 

regeringsuppdraget PBL Kompetens. Verktyget är anpassat för att kunna användas av fler kommuner och är fri 

att använda och förändra. Under 2018 pågick en revidering av verktyget för att förenkla hantering, samt anpassa 

till ny lagstiftning som gällde från och med 1 januari 2018. 

 



 

  

Inledning 

För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska en undersökning om detaljplanen 

kan antas medföra betydande miljöpåverkan 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. Den senare 

delen av denna checklista hanterar omfattningen av påverkan och fylls inte i om det redan har fastslagits att planen 

medför betydande miljöpåverkan. 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 planen är att skapa förutsättningar för att möjliggöra för ett nytt idrottscenter i anslutning till Varamon, 

där prioriteten är att möjliggöra för ishallar, samt att skapa en attraktiv offentlig miljö utmed Bispgatan. Detaljplanen 

syfte är också att pröva möjligheten för utbyggnad av sporthall inom planområdet. Parkering ska anordnas i som 

markparkering eller i parkeringshus inom planområdet. Planområdet ligger mellan Bispgatan och riksväg 50. Syftet är 

dessutom att i detaljplan pröva möjligheten till övergripande trafikåtgärder genom åtgärder för ökad framkomlighet 

på Badstrandsvägen och en ny avfart från riksväg 50.  

Planförslaget möjliggör att ett sportkomplex kan växa fram över tid och möta olika behov. Förslaget kommer att 

innebära, vid ett helt utbyggt alternativ, ett större idrottskomplex med en eller flera hallar. Detaljplanen görs generell 

på så sätt att enbart byggnadernas höjd regleras samt den byggbara ytans läge bestäms med hänsyn till omgivande 

gaturum. En ny avfart från riksväg 50 föreslås för att öka framkomligheten.  

Sammanvägd bedömning 

Den sammantagna bedömningen är att planen inte riskerar att medföra betydande miljöpåverkan.  

Motiven för denna bedömning är att planen inte i sig, eller kumulativt, medför negativ påverkan på natur- eller 

kulturvärden, riksintressen eller sociala värden och inte heller avseende risk och säkerhet.  

31.05.2021 

Hantering 

Kompetens inom samhällsplanering,  miljö- och hälsoskydd och biologi 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. 

Samråd har genomförts med [här skrivs vilka myndigheter som har givits tillfälle att yttra sig, datum för detta tillfälle, samt vad 

dessa myndigheter har yttrat]. 

 

  

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


 

  

Särskilda bestämmelser 

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. 

Undantag 

Ja Nej 

5 kap. 7 a § 

PBL 

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 

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 Planen berörs inte av särskilda bestämmelser. 

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. 

Undantag 

Ja Nej 

 Syftar detaljplanen endast till att tjäna totalförsvaret?  X 

Syftar detaljplanen endast till att tjäna räddningstjänsten?  X 

Kommentar Berörs ej 

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 §. 

Krav 

Ja Nej 

7 kap. 

27 & 28 a §§ 

MB 

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 

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 

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/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K4P35
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K5P7a
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K5P7a
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K9P6
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
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/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/


 

  

Kommentar Natura 2000-område berörs inte.  

 
 
  



 

  

Kulturvärden 

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

kulturvärden.  

Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

☐Biologiskt kulturarv (Information) 

☐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 

Beskrivning Området är idag i stort obebyggd och angränsar inte till bebyggelse med kulturhistoriskt värde. 

Kommunen har köpt in fastigheter med befintliga byggnader, som sannolikt rivs i samband med 

exploateringen. Dessa byggnader har inget utpekat kulturhistorisk värde.  

I yttrande från Länsstyrelsen (2021-05-12) finns härdar inom planområdet finns härdar som har 

utredningsgrävts 2002 och norr om planområdesgränsen har en förhistorisk boplats undersökts i 

samband med vägbygge 2010. I och med fornlämningsbilden bedömer länsstyrelsen att det 

behöver utföras en arkeologisk utredning inom planområdet (norr om det område som redan har 

varit föremål för arkeologisk utredning 2014). En utredning kommer beställas innehållande både 

etapp 1 och 2 enligt förslag från Länsstyrelsen.  

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) 

☐Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur) 

http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/7731/Varia%202014_37.pdf?sequence=1
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#K7P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Nationalparksforordning-1987_sfs-1987-938/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/


 

  

☐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) 

☐Världsarv (Information) 

Beskrivning Själva Vättern omfattas av område  av riksintresse för Naturvård enligt  3 kap 6§ MB. 

Riksintresseområdet ligger på avstånd från planområdet och avskärmat från planområdet av såväl 

vägar som bebyggelse.  

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna kulturvärdena. 

Beskrivning Planområdet bedöms inte påverka riksintresset för naturvård, Vättern, vare sig positivt eller 

negativt.  

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kommentar Området är inte särskilt värdefulle eller känsligt för störningar. Riksintresseområdet enligt 3 kap 6 

§ MB bedöms inte beröras av utbyggnad inom planområdet, eftersom området kring Varamon 

och utmed riksvägen i stort är bebyggda idag. 

  

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/
http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-svar/varldsarv/


 

  

 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 

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)  

☒Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer 

Beskrivning Planen består idag i stort av en större gräsyta. Området ingår inte i område med värdefulla 

naturtyper. Eventuell förekomst av skyddsvärda arter är inte känd. Eftersom området är en 

öppen, åkerliknande mark idag, bedöms skogliga arter vara osannolika att finna på platsen.  

Stora delar av gräsytorna, den gamla åkermarken, är artrika och har påtagliga naturvärden enligt 

NVI:n. De dagvattendammar som ligger inom detaljplanen och i angränsande områden hyser 

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
https://www.naturvardsverket.se/Documents/handbok/1/Bilaga4_Nyckelbegrepp_reproduktion.pdf
http://artfakta.artdatabanken.se/


 

  

flera groddjur. De lever och fortplantar sig i dessa dammar. 

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 (SFS 1987:938; Skyddad natur) 

☐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) 

☐Världsarv (Information) 

☐Biosfärsområden (Information; Skyddad natur) 

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

☐Skyddade marina områden enligt OSPAR (Information; Skyddad natur) 

☐Skyddade marina områden enligt HELCOM (Information; BSPA-områden i Skyddad natur) 

Beskrivning Själva Vättern omfattas av område  av riksintresse för Naturvård enligt  3 kap 6§ MB. 

Riksintresseområdet ligger på avstånd från planområdet och avskärmat från planområdet av såväl 

vägar som bebyggelse. 

Del av området omfattas av område ”naturvärden och övergripande grön infrastruktur”. Detta 

område är dock sedan tidigare delvis planlagt för parkering och bedöms därför inte vara aktuellt 
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att pröva/bedöma för denna plan. 

Stengärdesgården i söder är skyddad enligt det generella biotopskyddet. Den kommer att 

påverkas av exploateringen. Men ska då ersättas genom att man flyttar dessa delar till närliggande 

områden och lägger stenarna i en ny stengärdesgård. 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna naturvärdena. 

Beskrivning Riksintresset för Naturvård enligt 3 kap 6§ MB bedöms inte påverkas av planen, se tidigare 

kommentar. Dagvattendammar och dagvattendiken och därmed groddjuren kommer påverkas 

mycket lite och kommer bevaras  som de är i stort. Groddjuren kan gynnas vid anläggande av nya 

öppen dagvattendam i detaljplanen. 

Gräsmarkerna, den gamla åkermarken och fotbollsplanen, som klassas som påtagligt naturvärde i 

NVI:n kommer påverkas negativt då arealen kommer minska kraftigt. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?  Ja  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden?  Nej 

Kommentar Området är inte särskilt värdefulle eller känsligt för störningar. Riksintresseområdet enligt 3 kap 6 

§ MB bedöms inte beröras av utbyggnad inom planområdet, eftersom området kring Varamon 

och utmed riksvägen i stort är bebyggda idag. 

  
  



 

  

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 

Beskrivning Planområdet ligger vid infarten till Varamobaden, som är en stor attraktion för stranden och för 

planerat badland. Det innebär att området berörs av trafik och parkeringsbehov kopplat till 

besökande. Denna näraliggande strand- och badanläggning innebär att området idag har en 

karaktär av destination för lek/sport och utevistelse.  

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 (SFS 1987:938; Skyddad natur) 

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

☐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)
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☐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) 

☐Världsarv (Information) 

☐Biosfärsområden (Information; Skyddad natur) 

Beskrivning Själva Vättern omfattas av område  av riksintresse för Naturvård enligt  3 kap 6§ MB. 

Riksintresseområdet ligger på avstånd från planområdet och avskärmat från planområdet av såväl 

vägar som bebyggelse. 

Planen ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv, 4 kap 1,2 § MB: Vättern med öar och 

strandområden. 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena. 

Beskrivning Planen avser en utbyggnad av idrottscentrum i nära anslutning till Varamon. Detta kan stärka 

områdets karaktär som destination för idrott, hälsa och rekreation. En större idrottsanläggning 

kan även medföra ökade trafikströmmar med alla trafikslag. De sociala värdena inom 

planområdet och närområdet kan öka, samtidigt som risk för störningar av trafik och/eller 

parkering kan minska attraktiviteten.  

Inom och i anslutning till planområdet finns idag bollplaner, som kan påverkas av planförslaget 

på så vis att de kan tas bort eller flyttas. Det innebär att en typ av öppna rekreationsytor kan 

ersättas eller kompletteras av rekreationsytor inomhus. 

Riksintresset för Naturvård enligt  3 kap 6§ MB bedöms inte påverkas av planen, se tidigare 

kommentar.  

Planområdet ligger inom det geografiskt bestämda riksintresset för Vättern med öar och 

strandområden. Planförslaget avser utveckling av befintlig tätort (Motala) vilket innebär att 

planförslaget inte bedöms medföra påtaglig skada på riksintresset. Användningen av marken för 

rekreationsändamål kan stärka karaktären på det sjönära läget kring Varamon som ett 

rekreationsområde. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden? Ja  
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Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden?  Nej 

Kommentar Området används idag i viss mån för rekreation genom bollspel och för parkering till 

näraliggande Varamobaden. Dessa funktioner kan påverkas av planen men de bedöms inte 

innebära en försämring av de sociala värdena på platsen. Planen avser möjliggöra för 

rekreationsanläggningar som i sig innebär potential för ökade sociala värden.  

 
  



 

  

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) 

☐Mark till rennäring 

☐Ängs- och betesmark (jordbruk) 

☐Vilda växter och djur (t.ex. bär och fisk) 

☐Energiresurser (t.ex. vattendrag, vind, sol) 

☒Färskvatten (ytvattentillgångar) 

Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga: 

☒Åkermark (även plöjbar betesmark, jordbruk) 

☐Mineraler, bergarter, jordarter 

☐Energiresurser (t.ex. torv, kol)

☒Färskvatten (grundvattentillgångar) 

☐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) 

☐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, 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) 



 

  

Beskrivning Del av planområdet är klassad som ”jordbruksblock”  (Block ID: 6491 453 7288). Enligt 

blockdatabasen ändrades ägoslaget till åkermark med permanent gräsmark år 2016 och marken är 

inte stödberättigande. Blocket kvarstår men är vilande då marken inte används som åkermark.  

Sommaren 2010 upphörde jordbruksarrendet på Varamon 1:63, 16:8 och har inte används för 

jordbruksändamål därefter. 

Vättern är dricksvattentäkt och planområdet berör ytvattenförekomsten Vättern samt även 

grundvattenförekomst. Dagvattenanläggningar kommer att behövas för att rena dagvattnet från 

planområdet. Beräkningar av föroreningsbelastningen i dagvattnet planeras att inkluderas i det 

kommande arbete med dagvattenutredningen 

Planen avser i sig utgöra en större anläggning för rekreation och idrott. I närheten ligger även 

Lalandiaområdet vars syfte är rekreation och som avses vara ett turistmål.  

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 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) 

Beskrivning Planområdet berörs av vattenskyddsområde. 

Planområdet ligger inom riksintresse för totalförsvarets höga objekt. 

Planområdet ligger intill riksvägen som utgör riksintresse för kommunikationer.  

Markföroreningar behandlas inte med egen rubrik i kryssrutorna ovan. Motalas miljö- och 

hälsoskyddsenhet (MHE) förtydligar att frågan har beaktats, och att bedömningen är att det inte 

behöver tas prover eller utredas ytterligare då fastigheten inte är riskklassad eller har blivit 

identifierat som ett potentiellt förorenat område. Det verkar heller inte historiskt funnits någon 

verksamhet som skulle innebära risk. Dock gäller som vanligt att om man vid byggnation 

upptäcker eller misstänker någon förorening så ska detta anmälas till MHE utan dröjsmål. 

Planens påverkan 
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Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna materiella värdena. 

Beskrivning Planen innebär att område klassat som ”jordbruksblock” tas i anspråk. Eftersom området sedan 

ett antal år inte brukas som jordbruksmark, innebär planen ingen förändring i detta avseende. 

Planen innebär dock att marken föreslås ianspråktas på ett sätt som gör att marken inte kommer 

kunna brukas som jordbruksmark framgent. 

Vattenskyddsområde kan påverkas om dagvatten i området förorenas. Planen behöver hantera 

risken och ta ställning till lämpliga åtgärder.  Yt- och grundvatten kan beröras genom risken för 

föroreningar på grund av ökade trafikflöden och ökad andel hårdgjorda ytor till följd av planen. 

Riksintresset för totalförsvaret avser höga byggnader. Planen avses inte innehålla höga byggnader. 

Riksintresset för kommunikationer påverkas om ny byggnation minskar möjligheterna att 

säkerställa riksintresset, t ex genom köbildning på riksvägen. Detta skulle vara  en risk om 

trafikflödena till idrottscentrum inte kan styras på ett acceptabelt sätt. 

Påverkan på intresset rekreation, idrott mm avser främsta att planområdets avsikt är att tillföra 

ytor anläggningar med detta innehåll och därtill hörande kommunikationer och service. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?  Ja  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?  Nej 

Kommentar Planområdet ligger avgränsat av omgivande bebyggelse och vägar. Det innebär att området, även 

om marken vore av värde som jordbruksmark, är olämplig att använda för detta ändamål. 

Marken är av begränsad storlek och ligger inom en stadsmiljö där effektivt nyttjande av marken 

för jordbruk, inte bedöms vara möjligt. Det bedöms inte ekonomiskt möjligt eller attraktivt att 

bedriva jordbruk i detta läge, där nyttjandet av marken skulle försvåras av en rad omständigheter 

som svårighet att gödsla och bespruta nära bostäder, olämpligt att odla foder eller upplåta mark 

för bete. Jordens bördighet är också begränsad vilket minskar värdet som jordbruksmark. 

Området ingår inte i sammanhållna åkerlandskap av värde. Sammantaget bedöms värdet av 

jordbruksmarken begränsat och ianspråktagande av marken bedöms inte medföra en negativ 

påverkan på hushållningen med värdefull jordbruksmark.  

Avseende riksintresse för totalförsvaret bedöms planerad bebyggelse inte påverka. 

Utifrån nu kända förutsättningar bedöms trafikflödena till/från idrottscentrum inte innebära 

risker för försämrad framkomlighet på riksvägen utifrån utbyggnadsetapp 1 med ishallar i stöder, 

på ett sådant sätt som skulle påverka riksintresset för kommunikationer. Arbete pågår med att 

utreda påverkan utifrån utbyggnad av hela idrottsområdet.  

Planen medför påverkan på materiella värden som vattenskyddsområde, yt- och 

grundvattentillgångar. Denna påverkan bedöms kunna hanteras på ett tillfredsställande sätt inom 



 

  

ramen för detaljplanen.  

 
  



 

  

 

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, 

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) 

Beskrivning Planen ligger intill riksväg 50 som är rekommenderad väg för farligt gods.  

Närheten till riksvägen innebär också att området påverkas av trafikbuller. Ökad trafikmängd i 

samband med exploateringen kan påverka bullerpåverkan för boende i närområdet. Även fläktar 

för verksamheterna kan innebära lokal bullerpåverkan, dock bör denna vara underordnad 

trafikbuller.  

Planen ligger inom högriskområde för radon. 

Beroende av byggnadernas innehåll, t ex ishall, kan finnas risker med hantering av exempelvis 

kemikalier.  

Resultaten visar att det undersökta 100-årsregnet för befintliga förhållanden skulle orsaka viss 

översvämningsproblematik inom planområdet. I anslutning till planområdet ansamlas vatten 

främst i en lågpunkt som finns på norra delen av Bispgatan men också i diken och den damm 

som ligger i anslutning till lågpunkten. Höjdsättning kommer att vara viktig i planarbetet. 

Området är avsett för idrottsanläggning i form av byggnader och eventuellt en fotbollsplan. Vissa 

risker för ljus- och ljudstörningar för närboende, kopplade till utomhusplaner (strålkastare, 

högtalare etc), kan bli aktuellt i området och behöver studeras i planarbetet.  

Eventuella ljusskyltar eller liknande bedöms möjligen vara aktuella i läge mot E20.  



 

  

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 statusklassning.) 

☒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) 

☐Miljökvalitetsnormer för havsmiljö (SFS 2010:1341; HVMFS 2012:18; HVMFS 2012:18; statusklassning 

kommer att finnas i åtgärdsprogram för havsmiljön som fastställs 2016.) 

Beskrivning Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten kan beröras av planen eftersom andelen hårdgjorda 

ytor ökar, samtidigt som ett ökat trafikflöde medför mer föroreningar till dagvattnet. 

Ökad trafikering i området kan påverka MKN utomhusluft.  

Planområdet kan vara påverkat av trafikbuller från riksvägen.  

Planens påverkan 

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

Beskrivning Status för yt- och grundvatten behöver hanteras i planen utifrån ökad hårdgjord yta och ökad 

trafik, som innebär risk för ökade föroreningshalter. Enligt VISS benämns berörd 

vattenförekomst Vättern – Storvättern  och grundvattenförekomsten Motala – Klockrike. Inom 

ramen för planarbetet kommer hantering av dagvatten utredas och lämplig dimensionering, 

behov av rening/fördröjning och ev placering av dagvattenlösningar att utredas och hanteras på 

ett sådant sätt att krav och riktlinjer säkerställs. 

Ökad trafikmängd kan påverka mängden luftföroreningar. Riskområden för överskridande av 

MKB är i direkt anslutning till större vägar. Exploateringen inom området bedöms därför inte 

medföra risk för överskridande av MKN för luftkvalitet i anslutning till, eller med anledning av, 

detaljplanen.  

Eftersom planen inte avses tillåta bostäder, finns inte risk för att miljökvalitetsnormer för buller 

överskrids. Trafiken till själva planområdet kommer att öka (med alla trafikslag). Boende i 

närheten kan beröras av buller med anledning av trafiken.  En samlad bullerutredning som tar 

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/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
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/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-2010-1341/
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/foreskrifter/hvmfs/hvmfs-201218.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/foreskrifter/hvmfs/hvmfs-201218.html


 

  

hänsyn till de olika målpunkterna och trafikrörelserna i området genomförs i samband med 

planen.  

Möjliga risker kopplade till hantering av kemikalier i de planerade byggnaderna, hanteras i 

bygglov kopplat till faktisk lokalisering och byggnadsutformning. 

Närheten till riksvägen innebär att planen måste ta hänsyn till risk för olyckor med farligt gods 

från riksvägen. Planen avses möjliggöra för byggnation av större anläggningar för idrott och 

rekreation. De kan rymma många människor men har samtidigt goda möjligheter att utformas på 

ett sätt som minskar risker för olyckor. 

Eventuella ljusskyltar eller liknande bedöms möjligen vara aktuella i läge mot E20. Risk för 

störningar av trafik hanteras då i bygglov för dessa och berör inte planen. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra risker för människors hälsa eller för miljön?  Ja  

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

Kommentar Eftersom planen inte avses tillåta bostäder, är det inte aktuellt att överskrida bullerriktvärden 

inom planområdet. Påverkan för boende i närområdet till följd av kumulativa effekter av ökad 

trafik i området, kommer att utredas.  

Inom planarbetet behöver risker för olyckor med farligt gods utredas och lämpliga åtgärder bör 

påverka planens utformning och utformning av planbestämmelser. I detta skede bedöms att 

riskerna för människors hälsa och säkerhet kommer kunna hanteras i planarbetet utan att detta 

blir en fråga om betydande risker.  

Risker för påverkan på grund- och ytvatten hanteras inom ramen för planarbetet genom att 

säkerställa möjligheter för en godtagbar rening och fördröjning. 

Möjlig påverkan på MKN för luftkvalitet bedöms vara mycket liten. 

Vissa möjliga risker, som kan aktualiseras av bebyggelsen, hanteras inom gängse 

bygglovhantering och inte i planarbetet.  

 

  



 

  

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 Planen bedöms inte medföra betydande påverka miljöpåverkan utifrån relevanta faktorer.  

Påverkans totaleffekt 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?  Nej 

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? Ja  

Bedömning Påverkan på sociala värden bedöms i första hand vara positiv.  

Påverkan på materiella värden är beror av markens klassning som jordbruksmark. Utifrån läge i 

staden och områdets geografiska begränsningar, bedöms marken ändå inte vara aktuell för 



 

  

brukande. Påverkan är därmed liten.  

Trafikflöden och deras eventuella påverkan på riksintresset för kommunikationer behöver 

redovisas i planarbetet, men bedöms inte innebära påtaglig påverkan. 

Läget nära riksvägen innebär att risk- och bullerfrågor behöver hanteras i planen. Bebyggelse 

finns dock utmed stora delar av riksvägen och hantering av riskerna i dess närhet bedöms vara 

hanterbara inom ramen för planarbetet.  

Dagvatten och ev risker vid skyfall behöver hanteras i planarbetet. 

Är det fortfarande oklart om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör omfattningen av 

planens påverkan fastställas som stöd för det slutliga ställningstagandet. 

Kan möjliga effekter till följd av planen föranleda att allmänhetens behov av information är betydande? 

Beskrivning Allmänintresset bedöms vara stort. Detta kommer sig främst av att planens föreslagna 

markanvändning – idrottscentrum – är av stort intresse för många människor. Effekterna av 

planen utifrån ett miljöperspektiv berör dock inte allmänheten på detta sätt. 

Planens karaktäristiska egenskaper måste beaktas, särskilt planens omfattning. 

Beskrivning Planens omfattning bedöms inte vara påtaglig, jämfört med skala på bebyggelse och struktur i 

omgivningen. 

Planens karaktäristiska egenskaper ska beaktas, särskilt planens förening med andra planer?  

Beskrivning Enligt gällande översiktsplan från 2006 (ÖP 06) är Varamobaden och strandpromenaden en 

viktig angelägenhet för hela kommunen och pekas ut som en identitetsskapande miljö av särskilt 

strategisk betydelse. Att bevara områdets karaktär skall eftersträvas samtidigt som satsningar bör 

göras för att stärka Varamon som attraktivt besöksmål. Badstrandsvägen ska enligt 

översiktsplanen bli den nya huvudtillfarten till Varamon. Detaljplanen bedöms vara förenlig med 

översiktsplanens inriktning att stärka Varamobaden som besöksmål.  

Varamobaden och strandpromenaden en viktig angelägenhet för hela kommunen. Att bevara 

områdets karaktär skall eftersträvas samtidigt som satsningar bör göras för att stärka Varamon 

som attraktivt besöksmål. För att uppnå detta föreslår planprogrammet ”Badstrandsvägen mm, 

Varamon 2010” flertalet åtgärder. En av dessa är att utveckla området mellan Månvägen och 

Badstrandsvägen för idrotts- och fritidsverksamheter. Detaljplanen stämmer överens med 

planprogrammets intensioner. 

I vilken utsträckning har planen betydelse för andra planers miljöpåverkan? 



 

  

Beskrivning [Enligt detta kriterium ska planens betydelse för andra planers miljöpåverkan beaktas, det vill 

säga om och i vilken omfattning planen påverkar andra planer. Exempelvis hur detaljplanen 

påverkar kringliggande detaljplaners miljöpåverkan. Andra planer kan vara översiktsplan, 

områdesbestämmelser, planprogram, detaljplaner, regionala utvecklingsprogram, 

bostadsförsörjningsprogram, näringslivsprogram, VA-plan, grön- eller blåstrukturprogram och 

andra planer och program.] 

I vilken utsträckning har planen betydelse för genomförande av gemenskapens miljölagstiftning? 

Beskrivning Ingen påverkan.  

Motiverat ställningstagande 

Den sammantagna bedömningen är att planen inte riskerar att medföra betydande miljöpåverkan.  

Motiven för denna bedömning är att planen inte i sig, eller kumulativt, medför negativ påverkan på natur- eller 

kulturvärden, riksintressen eller sociala värden och inte heller avseende risk och säkerhet.  

Planen har påverkan inom områdena risk och säkerhet samt buller, men i en omfattning som bedöms kunna 

hanteras inom ramen för planarbetet. Planen innebär förändrade trafikflöden, vars påverkan på riksintresset för 

kommunikationer behöver utredas. Omfattningen av trafiken bedöms inte vara i den storleksordningen att detta 

medför risk för negativ påverkan på riksintresset. Planen kommer behöva hantera dagvatten- och ev 

skyfallsproblematik inom ramen för det vanliga planarbetet.  

Planen har påverkan på sociala- och rekreationsvärden, framför allt genom att området kring Varamon från en 

starkare profil på detta område och genom att sådana aktiviteter samlas här medan de avvecklas i nuvarande lägen. 

Planen har påverkan på materiella värden genom risk för påverkan av yt- och grundvatten samt 

vattenskyddsområde. Risken för påverkan bedöms inte vara mer omfattande eller komplex än att den kan hanteras 

genom dagvatten- och skyfallsutredning inom planarbetet. Ianspråktagande av mark som är klassad som 

jordbruksmark är också en påverkan på materiella värden. Marken är dock redan idag olämplig att bruka som 

jordbruksmark och bedömningen är att ianspråktagande av marken för byggnation inte medför negativ påverkan 

på intresset av hushållning av brukningsvärd odlingsmark.  

Trafiken till området kommer att öka med ett nytt idrottscentrum. Inom planarbetet hanteras hur trafikflöden kan 

styras mot mer hållbara resalternativ och hur trafikflöden kan hanteras på ett lämpligt sätt. Trafiken bedöms inte 

medföra en risk för betydande miljöpåverkan.  

 

  



 

 

Bilaga 1 

 

Kulturvärden 

Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen: 

o Biologiskt kulturarv 

o Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse 

o Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer  

o Arkitektoniskt värdefulla kulturmiljöer och byggnader 

 Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) 

o Immateriella företeelser (till exempel ortnamn eller berättelser som är knutna till platsen) 

o Kulturvärden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

o 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. 

o Statliga byggnadsminnen enligt 3 kap. KML  

o Kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. KML  

o Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) enligt 2 kap. KML  

o Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB  

o Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB 

o Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB  

o Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 

o Landskapsbildskyddsområde  

 Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB  

o Världsarv (Information) 

 

Naturvärden 

o Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

o Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa: 

o Naturtyper enligt habitatdirektivet  

o Områden enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering eller objekt med högt naturvärde 

o Områden enligt Naturvårdsverkets myrskyddsplan eller nationalparksplan  

o Områden enligt ängs- och betesmarksinventeringen  

o Värdefulla vatten i enlighet med Levande sjöar och vattendrag  

o Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer 

o Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa: 

o Värdefulla fågelarter (I Sverige regelbundet förekommande fågelarter [från bilaga 1 i Fågeldirektivet] för vilka 

Särskilda skyddsområden skall avsättas) 

o 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) 

o Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter  

 Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer. 

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
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o 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. 

o Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB  

o Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB  

o Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB  

o Naturminne enligt 7 kap. 10 § MB 

o Natura 2000 enligt 7 kap. 27 § MB  

o Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § MB 

 Generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB, 

o Djur- och växtskyddsområde enligt 7 kap. 12 § MB 

o Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 

o Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 

o Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB 

o Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3 § MB 

o Landskapsbildskyddsområde 

 Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB  

o Världsarv  

o Biosfärsområden  

o Våtmarksområden enligt ramsarkonventionen  

o Skyddade marina områden enligt OSPAR  

o Skyddade marina områden enligt HELCOM 

 

Sociala värden 

o Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

o 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. 

o Tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och annan utevistelse (8 kap. 9 § PBL) 

o Tysta områden 

 Turistdestinationer 

o Mötesplatser 

o Sociala värden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

o 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. 

o Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB  

o Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB  

o Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB  

o Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 

o Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 

o Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB 

o Landskapsbildskyddsområde  

 Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB  

o Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB  
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o Världsarv 

o Biosfärsområden 

 

Materiella värden  

o Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen 

o Naturresurser med högre förnyelseförmåga: 

o Skog (skogsbruk) 

o Fiske (vilt och odling) 

o Mark till rennäring 

o Ängs- och betesmark (jordbruk) 

o Vilda växter och djur (t.ex. bär och fisk) 

o Energiresurser (t.ex. vattendrag, vind, sol) 

o Färskvatten (ytvattenförekomster) 

o Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga: 

 Åkermark (även plöjbar betesmark, jordbruk) 

o Mineraler, bergarter, jordarter 

o Energiresurser (t.ex. torv, kol) 

 Färskvatten (grundvattenförekomster) 

o Övriga geologiska resurser (t.ex. landformer och fossil) 

o Övriga materiella värden: 

o Rekreation, idrott, friluftsliv och turism (större anläggningar) 

o 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) 

o Hälso- och sjukvård (t.ex. sjukvård, apotek, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre) 

o Information och kommunikation (t.ex. telefoni, internet, radiokommunikation) 

o Vatten och avlopp (t.ex. reningsverk och ledningsnät för vatten- och avloppsvatten, reservoar, brandpost, 

tryckstegrings- och pumpstationer, tömningsstationer för båt) 

o Renhållning (t.ex. deponier, återvinningscentraler och återvinningsstationer) 

o 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) 

o 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. 

o Miljöskyddsområde (7 kap. 19–20 §§ MB; Okänt om miljöskyddsområden förekommer) 

o Vattenskyddsområde (7 kap. 21–22 §§ MB) 

o Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB) 

o Riksintresse för rennäring, yrkesfiske eller odling av akvatiska djur och växter (3 kap 5 § MB) 

o Riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material (3 kap 7 § MB) 

o Riksintresse för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, 

kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering (3 kap 8 § MB) 

 Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 § MB) 
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Risker för människors hälsa eller för miljön 

o Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön i de områden som kan antas komma att påverkas av 

planen. 

o Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, ras och skred, torka, värmebölja, 

lavin, erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla) 

o 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) 

o Vattenbrist, tele- eller elavbrott, fjärrvärmebortfall, IT-bortfall, transportstörning, drivmedelsbrist 

o Inomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, fukt, temperatur, radon, strålning, elektromagnetiska fält) 

o Utomhusmiljö (t.ex. lokalklimat, skuggning) 

o Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs eller riskerar att inte följas i de områden som kan antas 

påverkas av planen. 

o Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 

o Miljökvalitetsnorm för buller  

o Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status för grundvatten  

o Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten  

o Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten  

o Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten  

o Miljökvalitetsnormer för havsmiljö 

 

 


