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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 är att ändra markanvändningen från småindustri till kontor, handel 

och verksamheter. Planen syftar även till att säkerställa den kulturvärden som 

finns inom fastigheten. Fastighetens byggnader får rivningsförbud och får inte 

förvanskas till det yttre. Genom detaljplanearbetet har fastigheten genomgått 

saneringsåtgärder för att säkerställa en lämplig markanvändning.  

 

Den sammanställda bedömningen är att detaljplanen för fastigheten Fornåsa 

1:25 inte ger en betydande miljöpåverkan för fastigheten. Ny bebyggelse och 

hårdgjord yta får inte tillkomma i ett syfte att inte försämra 

dagvattenhanteringen. Fastighetens historia med kvarnverksamhet ligger till 

grund för kvicksilverföroreningar både inomhus och utomhus i anslutning till 

stuprör. Saneringsåtgärder har genomförts och har säkerställt en mindre känslig 
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markanvändning i dagsläget, vilket möjliggör för kontor, handel och 

verksamheter. 

 

Handlingen är upprättad av Lydia Svensson, planarkitekt, Motala kommun, 

Olle Duva, planarkitekt, Motala kommun och Damien Marchese, planarkitekt, 

Motala kommun. Kompetens inom samhällsplanering, Helene Meisinger, 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Pernilla Rudin, Planeringsingenjör VA, 

Michael Hjelm, Brandingenjör, på Motala kommun 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. 
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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? 

 Nej 

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? 

 Nej 

Kommentar Detaljplanen innehåller mer än ovan nämnda alternativ. 

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?  Nej 

Syftar detaljplanen endast till att tjäna räddningstjänsten?  Nej 

Kommentar Detaljplanen syftar inte till att endast tjäna totalförsvaret eller räddningstjänst. 

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)? 

 Nej 

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)? 

 Nej 

Kommentar Detaljplanen omfattar inte en verksamhet eller åtgärd som antas kunna påverka miljön i ett Natura 

2000-område. 
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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 Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse 

Planområdet befinner sig inom Fornåsa samhälle, som pekades ut i en regional 

kulturmiljöinventering sammanställd i boken ”Natur, kultur: miljöer i Östergötland” utgiven 1983 av 

Länsstyrelsen Östergötland. Bebyggelsen i Fornåsa samhälle beskrivs ha några goda representanter 

av 1910-talsvillor och flertalet 1930- och 1940-talsvillor. De flesta av dessa villor beskrivs inte ha 

något högre kulturhistoriskt värde, men sammantaget bidrar villorna till att skapa en relativt 

enhetlig och sammanhållen bebyggelsemiljö som ger Fornåsa samhälle en tydlig karaktär som 

strukturomvandlad kyrkby. 

 

Värdefulla bebyggelsemiljöer 

Planområdet utgörs av kulturmiljö och kvarnbyggnaden med tillhörande silo och lagerhus utgör 

en värdefull kulturmiljö för Fornåsas samhälle.  

 

Immateriella företeelser 

Fornåsa valskvarn grundades 1927 av Alex Ljungqvist och sedan 1980-talet har verksamhet knutet 

till kvarnbyggnaden varit nedlagd. Fornåsa valskvarns viktiga betydelse för Fornåsa samhälles 

utveckling och historia på platsen har gett gatan väster om fastigheten namnet Kvarngatan efter 

verksamheten. 

 

 

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.  
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☐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) 

☐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 Inga av ovan beskrivna kulturvärden förekommer inom planområdet.  

 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna kulturvärdena. 

Beskrivning Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse 

Planens påverkar karaktärsdragen då fastigheten Fornåsa 1:25 är av historisk vikt för samhället och 

utformningen av Fornåsa. Villatomter i omkringliggande fastigheter har sitt ursprung hos kvarnen 

och byggdes för att tillgodose med bland annat arbetarbostäder. En eventuell förändring av 

fastigheten kan förändra bilden av samhällets utformning.  

 

Värdefulla bebyggelsemiljöer 

Planen medför ett större användningsområde för fastigheten och ett framtida skifte av verksamhet 

kan komma att påverka fastigheten. Genom att bevara fastighetens utformning och reglera 

förändringar till det yttre bevaras även kulturmiljön.  

 

Immateriella företeelser 

Kvarnen har varit en historisk bidragande faktor för Fårnåsa och har gett namn till Kvarngatan. 

Även om Kvarnverksamheten inte har bedrivits under de senaste decennierna, är kvarnen fortsatt 

en viktig aspekt och bör därmed bevaras. Framtida och nya användningar kan leda till att historien 

glöms.  

 

 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? Ja Nej 
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Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kommentar Påverkan på kulturvärden kan påverkas till en viss grad, användning för fastigheten förändras och 

möjliggör för andra typer av verksamheter i framtiden. Bestämmelser som skyddar fastighetens 

byggnader från rivning och förvanskning av den yttre gestaltningen bevarar kvarnens kulturvärde. 

Därmed bedöms det inte medför någon betydande påverkan på de befintliga kulturvärdena.  

 

 

  

http://www.motala.se/kommun


 

 

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 Inga av ovan beskrivna naturvärden förekommer inom planområdet.  

 

 

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. 

http://www.motala.se/kommun
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/


 

 

☐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 Inga av ovan beskrivna naturvärden förekommer inom planområdet.  

 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna naturvärdena. 

Beskrivning Inga av ovan beskrivna naturvärden förekommer inom planområdet varav ingen påverkan 

förutses uppstå. 

 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?   Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden?  Nej 

Kommentar Planen antas inte medföra betydande miljöpåverkan på de naturvärden som beskrivs ovan. Planen 

antas inte medföra påverkan på de naturvärden som beskrivs ovan, då inga naturvärden 

förekommer inom planområdet. 

 

 

http://www.motala.se/kommun
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/
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/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P10
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#K7P27
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Foreskrifter-allmanna-rad/NFS/2014/NFS-201429---Forteckning-over-naturomraden/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P11
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P11
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P12
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P13
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://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P3
http://web05.lansstyrelsen.se/RUM/katalogen/ekologisktkansligaomraden.asp
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/
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Biosfaromraden/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-miljoarbete/miljokonventioner/Vatmarkskonventionen/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/konventioner/ospar---skydd-av-den-marina-miljon-i-nordostatlanten.html
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/konventioner/helcom---skydd-av-den-marina-miljon-i-ostersjon.html
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/


 

 

  

http://www.motala.se/kommun


 

 

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  

Mötesplatser 

Fastigheten möjliggörs för att driva handel och kontor, vilket kan ses som en mötesplats mellan 

människor. Det blir viktigt att fastigheten upplevs som tillgänglig och att parkeringsmöjligheter 

finns i anslutning.  

 

 

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)

☐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 Inga av ovan beskrivna sociala värden förekommer inom planområdet.  
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Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena. 

Beskrivning  

Mötesplatser 

Egenskapsbestämmelser som reglerar utformningen på fastighetens byggnader kan påverka 

tillgängligheten, varsamhetskraven kan göra det svårt skapa en känsla av tillgänglighet.  

 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden?  Nej 

Kommentar Planen antas inte medföra betydande miljöpåverkan på de sociala värden som beskrivs ovan. Planen 

antas inte medföra negativ påverkan på de sociala värden som förekommer inom planområdet. 
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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 Färskvatten (grundvattentillgångar) 

För Fornåsa är grundvattenförekomsten av både god kvantitativ status och kemisk status, det är 

viktigt att den goda statusen inte påverkas av framtida förändringar inom fastigheten.  

 

Vatten och avlopp 

Vid norra fastighetsgränsen återfinns underjordiska ledningar. 

  

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. 
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☐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 Riksintresse för totalförsvaret 

Planområdet berörs av tre riksintresseområden för totalförsvaret, stoppområde för höga objekt, 

Malmens flygflottiljflygplats, influensområde för luftrum, Malmens flygflottiljflygplats och influensområde för 

luftrum, Karlsborgs övningsflygplats. 

 

 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna materiella värdena. 

Beskrivning Färskvatten (grundvattentillgångar) 

Planarbetet för fastigheten Fornåsa 1:25 medför en förändring i markanvändningen, däremot 

förhindras det att nybyggnation inom fastigheten tillkommer. Även om fastighetens får en annan 

typ av verksamhet än vad som bedrivs idag, bedöms det inte påverka statusen för 

grundvattenförekomsten. Saneringsåtgärder för föroreningar har genomförts, även om det 

kvarstår mindre uppmätta värden har de större källorna till föroreningen tagits bort. 

 

Vatten och avlopp 

Vid den norra fastighetsgränsen anläggs ett U-område som skyddar de underjordiska ledningar 

som går genom fastigheten, därmed tar planförslaget hänsyn till de befintliga ledningarna. 

 

Riksintresse för totalförsvaret 

Planförslaget möjliggör för bebyggelse med högsta en nockhjöd om 14 meter, vilket inte 

överskrider de 45 meter som gäller för sammanhållen bebyggelse. Därav antas planförslaget inte 

påverka riksintresseområdena för totalförsvaret, stoppområde för höga objekt, Malmens flygflottiljflygplats, 

influensområde för luftrum, Malmens flygflottiljflygplats och influensområde för luftrum, Karlsborgs 

övningsflygplats. 
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Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?  Ja Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?  Nej 

Kommentar Färskvatten (grundvattentillgångar) 

Fastighetens mark blir klassad som mindre känslig markanvändning på grund av det föroreningar 

som återfinns. Saneringsåtgärder leder till att källan till föroreningen har åtgärdats och en eventuell 

spridning kan minska.  

 

Vatten och avlopp 

För att skydda ledningar som löper längs med den norra fastighetensgränsen placeras ett U-

område med prickmark. Användning av marken begränsas i ett syfte att bevara befintliga ledningar 

och undvika negativa påföljder. 

 

Riksintresse för totalförsvaret 

Befintlig byggnation överskrider inte de 45 meter som är gränsen för totalförsvarets riksintresse. 

Planen bedöms därmed inte påverka riksintresset för totalförsvaret.  
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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 Extrema naturhändelser - Översvämning 

Vid extrema skyfall kan flöden ledas till planområdet från fastigheterna öster om Fornåsa 1:25. 

Det ställs krav på kommunen att påvisa att detaljplanen är förenlig med miljökvalitetsnormerna. 

Det gör det svårare att få till dagvattenrening inne på kvartersmark eftersom det finns få 

möjligheter att säkerställa och följa upp att rening sköts på längre sikt. 

 

Inomhusmiljö  

Föroreningar från kvarnverksamheten i form av kvicksilver finns inom fastigheten. Fastigheten 

ligger inom ett högriskområde för radon. Föroreningen finns dokumenterad av både DGE mark 

& miljö och WSP. 

 

Utomhusmiljö  

Föroreningar kopplat till kvicksilver har påträffats inom fastigheten och presenteras i rapporter av 

DGE mark & miljö från 2013 samt av WSP från 2014 

 

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 omgivningsbuller (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) 
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☒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 Miljökvalitetsnorm för grund- och ytvatten  

Miljökvalitetsnormer för grund- och ytvatten syftar till att säkra vattenkvaliteten för Sveriges sjöar 

och vattendrag genom att sätta mål om vilken status vattnet ska ha i framtiden och när detta mål 

ska uppnås. Recipienten för planområdet är Svartån, belägen ungefär fem kilometer söder om 

planområdet. Inom planområdet återfinns även en grundvattenförekomst. Planförslaget berör 

följande miljökvalitetsnormer (med följande status enligt Vatteninformationssystem Sverige 

(VISS)) 

Miljökvalitetsnormen för grundvatten (Fornåsa - WA69902234), som är en sedimentär 

bergförekomst med god kemisk och kvantitativ grundvattenstatus. 

Miljökvalitetsnormen för Svartån (Svartån – WA49850660), med måttlig ekologisk status och inte 

god kemisk ytvattenstatus till följd av difenyletrar och kvicksilver. God kemisk status uppnås med 

undantag för difenyletrar och kvicksilver. 

 

 

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

Beskrivning Extrema naturhändelser 

Fastigheten för Fårnåsa 1:25 får inte anläggas med mer hårdgjord yta eller en förändring i 

höjdsättningen. För att klara av 10-årsregn i samma utsträckning som i dagsläget bör ingen 

byggnad tillkomma inom området. Eftersom ingen tillbyggnad ska ske inom fastigheten blir de 

ingen försämring inom fastigheten. Det bedöms att vatten som uppstår rinner vidare och inte 

stannar inom fastigheten. 

 

Inomhusmiljö  

Sanering av kvicksilverförorening har genomfördes av WSP 2015 inom fastigheten och möjliggör 

för fastighetens markanvändning. Ytterligare utredningar kan krävas vid renovering av ventilation. 

Saneringen tillför en bättre inomhusmiljö för framtiden.  

 

Utomhusmiljö  

Tidigare genomförda prover har påvisat kvicksilver i anslutning till stuprör, proverna påvisar att 

halterna underskrider riktvärdena för mindre känslig markanvändning. Befintlig verksamhet kan 

därmed bedrivas som tidigare. Värdena för förorening överskrider inte riktvärdena för 

markanvändningen och det påverkar inte miljökvalitetsnormerna negativt. Befintlig verksamhet 

och markanvändning bedöms kunna fortgå.  
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Miljökvalitetsnorm för grund- och ytvatten  

Sanering av kvicksilverförorening kan bidra med en bättre kemisk status framöver. Planen medför 

inga förändringar till fastighetens utformning och bedöms inte påverka statusen mer än vad den 

gjort tidigare.  

 

 

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

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

Kommentar Risker för människors hälsa eller för miljön 

Fastigheten som utgör planen har er historik av föroreningar inomhus och utomhus, 

saneringsåtgärder har genomförts men mindre värden finns kvar och möjliggör endast för mindre 

känslig markanvändning (MKM). Det innebär att permanent vistelse inte är lämpligt för 

fastigheten och ligger till grund för att inte planera för bostäder. I och med att mindre 

föroreningsvärden återfinns inom fastigheten kan risker medföras. Planen medför ingen möjlighet 

för nybyggnation och fastighetens höga kulturvärden reglerar vad fastighetsägaren kan göra med 

byggnaderna, vilket i sin tur förhindrar att föroreningar grävs upp. Planen bedöms vara 

genomförbar då bostäder inte möjliggörs i planen och värdena möjliggör för MKM.  

 

Extrema naturhändelser 

Fastigheten Fornåsa 1:25 förändras inte i sin utformning, befintliga byggnader ska bevaras och 

ytterligare byggnation eller hårdgjord yta får inte tillkomma. Fastigheten har lågpunkter inom 

fastigheten, däremot är det avrinning mot Kvarngatan i väster. Planen medför att fastigheten 

klarar av 10-årsregn i samma utsträckning som Därmed bedöms inte planen medföra nya risker 

kopplat till extrema naturhändelser. 

 

Inomhusmiljö 

Föroreningar i inomhusmiljön har genomgått saneringsåtgärder och bostäder tillåts inte i den nya 

planen då fastigheten enbart uppnår MKM. Mindre värden återfinns fortfarande inom fastigheten, 

planen bedöms inte öka risken för människors hälsa eller för miljön.  

 

Utomhusmiljö 

Likt inomhusmiljön har utomhusmiljön spår av föroreningar, särskilt i anslutning till stuprör. 

Invändig sanering bedöms medför en mindre risk för fortsatt spridning och höga kulturvärden 

reglerar vad fastighetsägaren kan göra med byggnaderna, vilket i sin tur förhindrar att föroreningar 

grävs upp. 
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Miljökvalitetsnorm för grund- och ytvatten 

Fastighetens föroreningar har påverkat grund- och ytvattenstatusen och kopplingar till samma 

föroreningsämnen som återfanns inomhus har påträffats i vattnet. Bedömningen är att i samband 

med att saneringsåtgärder har genomförts blir inte framtida spridning lika stor som den varit 

tidigare. Planen bedöms därmed inte föranleda en betydande påverkan.  
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Gäller undantag från att genomföra miljöbedömning?  Nej 

Gäller krav på att genomföra miljöbedömning?  Nej 

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 någon betydande miljöpåverkan. 

 

 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? Ja Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden? Ja Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?  Ja Nej 

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

Bedömning Påverkan på kulturvärden 

Fastigheten besitter höga kulturvärden och en ny användning av fastigheten kan 

medföra förändringar invändigt. Bestämmelser skyddar byggnadernas yttre och 

förhindrar att de rivs. Kulturmiljön ska fås stor hänsyn vid åtgärder och fastighetens 

yttre får inte förvanskas. 

 

Påverkan på naturvärden 

Planen bedöms inte medföra en påverkan på naturvärden. 
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Påverkan på sociala värden 

Planen medför möjligheten för att mötesplatser ska uppstå i forma av handel och 

kontor. Befintlig bedriven verksamhet möjliggör för mötesplatser för handel, den nya 

planen möjliggör det i en större utsträckning, då fler användningsbestämmelse skapas. 

Fastigheten ska tillgodose en god tillgänglighet. 

 

Påverkan på materiella värden 

Planen bedöms inte påverka riksintresset för totalförsvarets maxhöjd på 45 meter, 

befintlig bebyggelse får rivningsförbud och det yttre får ej förvanskas. Inom planen 

ingår ett U-område för underjordiskledning som även innefattas av prickmark för att 

undvika byggnation. Fastigheten får nya användningsbestämmelser utan att ändra 

markens klassning, vilket fortsätter att vara mindre känslig markmiljö. Det bedöms inte 

påverka färskvatten mer negativt än vad fastigheten har gjort tidigare.  

 

Påverkan på risker för människors hälsa eller för miljön 

Föroreningar vars värden inte uppnår till en känslig markanvändning kan medföra en 

risk för människors hälsa eller miljön och förhindrar för permanent vistelse inom 

fastigheten. En mindre känslig markanvändning och saneringsåtgärder ger planen 

förutsättningarna för att genomföras utan att orsaka en betydande påverkan.   

  

 

Planen medför nya användningar av fastigheten Fornåsa 1:25 samtidigt som fastighetens höga kulturvärden tas i 

beaktning. Fastigheten klassas med mindre känslig markanvändning och bostäder tillåts inte på grund av de 

föroreningar som finns. Däremot har saneringsåtgärder genomförts för att skapa goda förutsättningar för andra 

användningar, kontor, handel och verksamheter. Det faktum att byggnaderna innefattas av rivningsskydd och att 

deras yttre inte får förvanskas säkerställer bevarandet av kulturvärdena. Samtidigt förhindras ny byggnation och 

mer hårdgjord yta för fastigheten, det reducerar riskerna för att föroreningar i marken grävs upp och sprids vidare.  

 

De föroreningar med högst värden som har identifierats i grund- och ytvatten har kopplingar till 

kvicksilverföroreningen som återfanns i huvudbyggnaden. Fortsatt spridning bedöms minska i samband med att 

källan till föroreningen har åtgärdats. 

  

Saneringsåtgärderna som har genomförts inom fastigheten minskar hälso- och miljörisken, det bedöms bli en 

bättre miljö än innan planarbetet påbörjades.   
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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 

o 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  

o 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 
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som förekommer i Sverige; Arter & naturtyper i habitatdirektivet – Bevarandestatus i 

Sverige) 

o Fridlysta växt-, djur-, eller svamparter (4-9 §§ Artskyddsförordningen) 

o Fortplantningsområden eller viloplatser för fridlysta djur (4 § Artskyddsförordningen) 

o Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter  

o Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer. 

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 

o 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 

o 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) 

o 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 

o 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 
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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  

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

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

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: 

o Åkermark (även plöjbar betesmark, jordbruk) 

o Mineraler, bergarter, jordarter 

o Energiresurser (t.ex. torv, kol) 

o 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) 
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o Skydd och säkerhet (t.ex. domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, 

kriminalvård, kustbevakning, polis, räddningstjänst, tullkontroll, gränsskydd och 

immigrationskontroll) 

o 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) 

o Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 § MB) 

 

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) 

o 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  
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o Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten  

o Miljökvalitetsnormer för havsmiljö 
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