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UNDERSÖKNING 
Enligt 6 kap. 5 § miljöbalken (SFS 1998:808) ska en kommun som upprättar eller ändrar en plan eller 

ett program undersöka om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra 

en betydande miljöpåverkan. Undersökningen innebär enligt 6 kap. 6 § miljöbalken att kommunen 

ska: 

 

1. Identifiera omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan, och 

2. Samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser och andra 

myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller 

programmet, om myndigheten eller kommunen inte redan i identifieringen kommer fram till 

att en strategisk miljöbedömning ska göras. 

 

Om planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en 

strategisk miljöbedömning genomföras enligt 6 kap. 3 § miljöbalken. En strategisk miljöbedömning 

innebär enligt 6 kap. 9 § miljöbalken att kommunen bland annat ska ta fram en 

miljökonsekvensbeskrivning  

 
SAMMANVÄGD  BEDÖMNING 

Den sammanvägda bedömningen är att en strategisk miljöbedömning enligt 6 kap. 6 § 

miljöbalken inte behöver göras. 

 
PLANPROCESSEN 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap. plan- och bygglagen (SFS 2010:900).  

 

 
PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

 Syfte 

Syftet med detaljplanen är att digitalisera en gammal byggnadsplan samtidigt som en ändring 

av del av detaljplan görs. Digitaliseringen av detaljplanen görs för att uppdatera äldre 

bestämmelser och därmed förenkla bygglovsprocessen. I samband med att lagstiftningen har 

förändrats sedan byggnadsplanen vann laga kraft kommer en digitalisering av planen göra det 

lättare för samtliga parter att förstå gällande regleringar och utveckla området. Ändringen 

kommer säkerställa att områdets äldre byggnadskaraktär inte förvanskas. Planens huvudsyfte 

som är bostadsändamål och skola kommer kvarstå.. 

 Fastigheter och ägare 

Rotskär 2:3 m. fl. Då planområdet är ett bostadsområde omfattas det av flera fastigheter med olika 

fastighetsägare.  

 

 Nuvarande markanvändning 

Markanvändningen inom planområdet är avsett för skola, friluftsområde, idrottsplats, park, 

vattenområde, parkering samt bostäder.  

 

 

PLANENS TÄNKBARA  EFFEKTER 

 Bevarande av värdefull byggnadskaraktär.  
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CHECKLISTA  

Checklistan nedan redovisar en bedömning av vilka typer av miljöpåverkan som ändringen kan 

medföra och som behöver utredas i planbeskrivningen. Om checklistan nedan tyder på att 

planens genomförande innebär en betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning 

genomföras.  

 

 

Om ”ja” på någon av frågorna nedan – planen innebär alltid betydande 
miljöpåverkan – miljöbedömning skall göras 

 

 

Ja 

 

 

Nej 

Påverkar planen ett Natura 2000-område så att tillstånd krävs enligt MB 7 kap 28a §?  x 

Kommer planen innehålla verksamheter som finns redovisade i bilaga 3 till MKB- 
förordningen? 

  

x 

Avser planen någon anläggning som räknas upp i PBL 2010 kap 4 § 34 st 2  x 

Innebär planens genomförande betydande miljöpåverkan? (Sammanfattande 
ställningstagande utifrån checklistan nedan) 

  

x 

 
 

1. Måluppfyllelse 
Bedömning 

Nationella mål 
Ingen 

påverkan 

Viss 

påverkan 

Betydande 

påverkan 

Kommentar/ åtgärd 

Begränsad 

klimatpåverkan 

x    

Frisk luft x    

Bara naturlig 

försurning 

x    

Giftfri miljö x    

Skyddande 

ozonskikt 

x    

Säker strålmiljö x    

Ingen 

övergödning 

x    

Levande sjöar 

och vattendrag 

x    

Grundvatten av 

god kvalitet 

x    

Hav i balans 

samt levande 

kust och 

skärgård 

x    

Myllrande 

våtmarker 

x    

Levande skogar x    

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1998905-om_sfs-1998-905#:~:text=Om%203%20%C2%A7%20inneb%C3%A4r%20str%C3%A4ngare,g%C3%A4lla%20f%C3%B6r%20verksamheten%20eller%20%C3%A5tg%C3%A4rden.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1998905-om_sfs-1998-905#:~:text=Om%203%20%C2%A7%20inneb%C3%A4r%20str%C3%A4ngare,g%C3%A4lla%20f%C3%B6r%20verksamheten%20eller%20%C3%A5tg%C3%A4rden.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/begransad-klimatpaverkan/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/begransad-klimatpaverkan/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/frisk-luft/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/bara-naturlig-forsurning/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/bara-naturlig-forsurning/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/giftfri-miljo/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/skyddande-ozonskikt/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/skyddande-ozonskikt/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/saker-stralmiljo/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ingen-overgodning/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ingen-overgodning/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-sjoar-och-vattendrag/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-sjoar-och-vattendrag/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/grundvatten-av-god-kvalitet/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/grundvatten-av-god-kvalitet/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/hav-i-balans-samt-levande-kust-och-skargard/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/hav-i-balans-samt-levande-kust-och-skargard/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/hav-i-balans-samt-levande-kust-och-skargard/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/hav-i-balans-samt-levande-kust-och-skargard/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/myllrande-vatmarker/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/myllrande-vatmarker/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-skogar/
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Ett rikt 

odlingslandskap 

x    

God bebyggd 

miljö 

x   Positiv inverkan på god bebyggd miljö då ändringen 
av planen kommer bevara karaktären i området 

Ett rikt växt- och 

djurliv 

x    

Folkhälsomålen x    

 
 

2. Berörda fysiska planer och program 

 

Bedömning 
Ingen 

påverkan 

Viss 

påverkan 

Betydande 

påverkan 

Kommentar/ åtgärd 

Regionala planer (RUS) x    

Översiktsplan x   Positiv inverkan eftersom det tas upp i 
ÖP att planläggning som omfattas av 
kulturhistorisk värdefull bebyggelse 
bör omfattas av skydds- och 
varsamhetsbestämmelser 

Kulturmiljöprogram  x    

Planprogram x    

Regionalt 

naturvårdsprogram 

   Ändringen kommer inte påverka 
skogsmiljöerna, promenadstråk eller 
älvlandskapet utpekade i 
naturvårdsprogrammet 

Klimatanpassningsprogram x    

Tillväxtstrategi x    

Bostadsförsörjningsplan x    

 
 
 
 

3. Biologisk mångfald 

 

Bedömning 
Ingen 

påverkan 

Viss 

påverkan 

Betydande 

påverkan 

Kommentar/ åtgärd 

Riksintresse för naturvård 3 

kap. MB 

x    

(Riksintresse) Natura 2000-

område 4 kap. MB 

x    

Naturreservat x    

Strandskydd x    

Värdefull natur x   Värdefull natur inom planområdet 
kommer inte påverkas av ändringen. 

Generellt biotopskydd x    

Ekologiskt särskilt känsliga 

områden (ESKO) 

x    

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-rikt-odlingslandskap/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-rikt-odlingslandskap/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/god-bebyggd-miljo/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/god-bebyggd-miljo/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-rikt-vaxt--och-djurliv/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-rikt-vaxt--och-djurliv/
https://www.landskrona.se/contentassets/119e3b70267b4242b8af54d5475beae4/11-nationella-folkhalsomal.pdf
https://regionuppsala.se/det-har-gor-vi/vara-verksamheter/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi/
https://alvkarleby.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=67836714c53f4890b156a562ecaefd22
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
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Ängs- hagmarker x    

Odlingslandskapets 

bevarandeområden 

x    

Gröna stråk / Grönytor i 

tätort 

x    

Nyckelbiotoper x    

Biotopskyddsområden x    

Fridlysta arter x    

Djurliv x    

Skyddsvärda träd x    

 
 
 
 

4. Kultur & fritid 

 

Bedömning 
Ingen 

påverkan 

Viss 

påverkan 

Betydande 

påverkan 

Kommentar/ åtgärd 

Friluftsliv & rekreation x    

Turistdestinationer x    

Friyta för lek och annan 

utevistelse 

x    

 
 

5. Människors hälsa & säkerhet 

 

Bedömning 
Ingen 

påverkan 

Viss 

påverkan 

Betydande 

påverkan 

Kommentar/ åtgärd 

Utsläpp av farliga ämnen x    

Störning - Trafikbuller x   Ändringen av planen kommer inte 
medföra ökat trafikbuller. 

Störning - Buller & 

vibration 

x    

Störning - Ljus & Lukt x    

Tysta områden x    

Brandskydd x    

Farligt gods 

transportleder 

x    

Trafiksäkerhet x    

Riskområden för 

markradon 

x    

Elektriska-/ magnetiska 

fält 

x    

Avfall & återvinning x    

Byggskedet x    

Översvämning x    

Risk för erosion, ras & x   Ändringen av planen kommer inte 
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skred medföra risk för erosion, ras & skred. 

Förekomst av 

verksamheter 

som medför risk för  

omgivningen i eller nära 

planområdet 

 

x    

Klimatanpassning/ 

kompensationsåtgärder 

x    

Trygghet x    

Jämställdhet  

(könsmaktstruktur) 

x    

Jämlikhet  

(t.ex. ålder, sexualitet) 

x    

Barnkonventionen  

(barnperspektivet) 

x    

 
 
 
 

6. Djurliv 

 

Bedömning 
Ingen 

påverkan 

Viss 

påverkan 

Betydande 

påverkan 

Kommentar/ åtgärd 

Unika, hotade eller 

sällsynta arter 

x   Ändringen av planen kommer inte påverka unika, 
hotade eller sällsynta arter.  

Nya arter x    

 
 

7. Växtliv 

 

Bedömning 
Ingen 

påverkan 

Viss 

påverkan 

Betydande 

påverkan 

Kommentar/ åtgärd 

Unika, hotade eller 

sällsynta växtarter 

x   Ändringen av planen kommer inte påverka unika, 
hotade eller sällsynta växtarter. 

Nya växtarter x    

 
 

8. Mark 

 

Bedömning 
Ingen 

påverkan 

Viss 

påverkan 

Betydande 

påverkan 

Kommentar/ åtgärd 

Större opåverkade 

områden 

x    

Värdefulla geologiska 

formationer 

x    

Geologiska förhållanden x    
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Markföroreningar x    

Åkermark och skogsmark x    

Servitut och 

gemensamhetsanläggning 

x    

 
 

9. Vatten 

 

Bedömning 
Ingen 

påverkan 

Viss 

påverkan 

Betydande 

påverkan 

Kommentar/ åtgärd 

Riksintresse för skyddade 

vattendrag 4 kap. MB 

x    

Riksintresse för yrkesfiske 3 

kap. MB 

x    

Riksintresse Vindkraft hav och 

sjö 3 kap. MB 

x    

Vattenskyddsområde x    

Miljökvalitetsnormer för vatten x    

Våtmarker x    

Grundvatten x    

Ytvatten x    

Dagvatten x    

Dalälvens avrinningsområde x    

Vattenförsörjning x    

Anslutning till kommunalt 

avlopp 

x    

Vattenverksamhet, enligt MB 11 

kap. 3 § 

x    

 
 

10. Luft 

 

Bedömning 
Ingen 

påverkan 

Viss 

påverkan 

Betydande 

påverkan 

Kommentar/ åtgärd 

Miljökvalitetsnormer 

för luft 

x    

Luftutsläpp från 

verksamhet/ trafik 

x    

Damm och sot  x    

 
 

11. Klimatfaktorer 

 

Bedömning 
Ingen 

påverkan 

Viss 

påverkan 

Betydande 

påverkan 

Kommentar/ åtgärd 

Lokalklimat x    

Ljusförhållanden x    

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Luft-och-klimat/Miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/Gransvarden-malvarden-utvarderingstrosklar/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Luft-och-klimat/Miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/Gransvarden-malvarden-utvarderingstrosklar/
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12. Landskap 

 

Bedömning 
Ingen 

påverkan 

Viss 

påverkan 

Betydande 

påverkan 

Kommentar/ åtgärd 

Riksintresse för 

rörligt friluftsliv 4 

kap. MB 

x    

Riksintresse för 

friluftsliv 3 kap. 

MB 

x    

Landskapsbild x    

Stadsbild x    

Landmärken x    

Vindbruk x    

 
 

13. Kulturmiljöer/ Kulturvärden 

 

Bedömning 
Ingen 

påverkan 

Viss 

påverkan 

Betydande 

påverkan 

Kommentar/ åtgärd 

Riksintresse för 

kulturmiljö 

x    

Kulturreservat x    

Kulturhistorisk 

miljö/landskap 

x   Positiv inverkan då varsamhets- och 
utformningsbestämmelser ska bevara 
karaktären i området 

Historiska 

samband 

x    

Fornminne x    

Kyrkor x    

Kulturhistorisk 

byggnad 

x   Positiv inverkan då varsamhets- och 
utformningsbestämmelser ska bevara 
karaktären i området 

Industrimiljö x    

 

14. Infrastruktur 

 

Bedömning 
Ingen 

påverkan 

Viss 

påverkan 

Betydande 

påverkan 

Kommentar/ åtgärd 

Riksintresse för väg x    

Riksintresse för 

järnväg 

x    

Riksintresse för 

sjöfart 

x    

Farligt godsleder x    

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
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Järnväg x    

Väg x    

Teknisk 

infrastruktur 

(VA, el, fiber etc.) 

x    

 
 

15. Totalförsvaret 

 

Bedömning 
Ingen 

påverkan 

Viss 

påverkan 

Betydande 

påverkan 

Kommentar/ åtgärd 

Riksintresse för 

totalförsvarets 

militära del på land 

(Marma skjutfält) 

x    

Påverkansområde 

för buller eller 

annan risk med 

utgångspunkt i 

riksintresset för 

totalförsvarets 

militära del på land 

x    

 
 

16 Materiella värden 

 

Bedömning 
Ingen 

påverkan 

Viss 

påverkan 

Betydande 

påverkan 

Kommentar/ åtgärd 

Naturresurser med 

högre 

förnyelseförmåga 

(ex: Skog fiske, 

jordbruk) 

x    

Naturresurser med 

ingen/ låg 

förnyelseförmåga 

(ex åkermark, 

mineraler, 

energiresurser) 

x    

Övriga materiella 

värden 

x    

 
 

16. Planens påverkan på motstående eller gemensamma intressen 

 

Bedömning 
Ingen 

påverkan 

Viss 

påverkan 

Betydande 

påverkan 

Kommentar/ åtgärd 

a) Motstridiga x    
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intressen i planen 

b) 

Mellankommunala 

intressen 

x    

 
 

17. Sammanvägd bedömning 

 

 
 

Ja 

 

Nej 

Kommentar 

Är bedömning av 

effekterna av stor 

osäkerhet? 

 x  

Är effekterna 

varaktiga eller 

oåterkalleligen? 

 x  

Andra 

lokaliseringsalternativ 

för projektet bör 

övervägas 

 x  

 
 
 
 
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN  

Undersökningen har genomförts av kommunens tjänstemän utifrån 

tillgängligt och känt kunskapsunderlag. Följande tjänstemän har varit 

delaktiga under arbetet: 

Sandra Öster  

 
 
 


