
 
 
 

  

 

 

INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK OCH BYGGD MILJÖ 

 

STUDIE AV 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGAR TILL 

DETALJPLAN 
En jämförande analys av fyra MKB 

 

Bertil Sundin 

Juni 2006  
 

Geomatikprogrammet - Samhällsplanering 
Examinator: Kaj Wejander 

 



Sammanfattning 

När kommunen utarbetar en detaljplan måste det göras en behovsbedömning för att 

avgöra om en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver utföras. Lagar för hur en 

sådan ska utföras finns i Miljöbalken (MB), i Plan- och bygglagen (PBL) samt i 

Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. Lagarna beslutas av Sveriges riksdag, 

och grundas bland annat på direktiv från EU, offentliga utredningar samt råd från 

Boverket. Under senare år, 2004-2006, har lagarna förändras för denna process. Syftet för 

denna studie var att jämföra tre skilda MKB för att granska om det blivit någon skillnad i 

innehåll och utseende för miljökonsekvensbeskrivningar under denna tid. De aspekter 

som jämfördes var om de skilde sig åt beroende på vem som utfört dem, kommun eller 

konsult; om det var någon skillnad mellan olika kommuner och om det var någon skillnad 

på MKB från olika år under den period när de senaste ändringarna skett. Enligt flera 

studier så har vissa MKB utförts utan tillräckligt fokus på de viktigaste miljöaspekterna 

eller så saknas visst material. Dessutom har det ansetts att MKB borde vara ett dokument 

som skulle kunna läsas självständigt. Dessa aspekter har också jämförts i denna studie. 

 

Resultatet av studien har delvis presenterats i en analysmatris där olika punkter, 

lagbundna och rekommenderade, ingått som jämförelsekriterier. Dessutom jämförs 

strukturen i ett avsnitt med löpande text. Resultatet av studien visade att det var stora 

skillnader i struktur mellan miljökonsekvensbeskrivningarna, medan innehållet var rätt så 

likartat. I en av studierna fanns mycket fakta i andra dokument. Slutsatsen blev att det 

finns ett behov att samordna innehållet i MKB. Det föreligger en risk att fakta inte 

kommer fram i beslutsprocessen. Dessutom konstateras att det finns en risk att 

kommunen som konstruktör av MKB inte kan ge en tillräckligt opartisk bild av miljöläget 

då kommunen har intresse av att detaljplanen godkänns, eftersom de författat även den. 

 

För att försöka konstruera en MKB med fullständigt innehåll enligt de valda kriterierna 

och med en lämplig struktur utfördes i samband med studien en fallstudie i form av en 

MKB för en detaljplan. Den slutliga produkten innehåller samtliga relevanta avsnitt enligt 

analysmatrisen, har struktur uppbyggd enligt IMRaD för att testa en rapportstruktur, och 

är författad på tolv sidor. 

 

Nyckelord: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), miljöbedömning, detaljplan, kommun, 

jämförande analys. 
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Abstract 

When the local authorities establish a plan for land use planning, they have to judge if the 

influence on the environment could be of such a grade that they have to make a special 

Environmental Impact Assessment (EIA), following national laws and EU-directives. The 

laws for the process in Sweden is set by the Swedish Parliament, with advisory given by 

the central government authority, the National Board of Housing, Building and Planning, 

Boverket. For EU, the laws is set by the European Parliament and the Council. The laws 

and directions for this process have been changed for Sweden in recent years,  and the 

aim of this study was to compare the contents of three different Environmental Impact 

Assessments to see if there has been any change in appearances and content in later years, 

as well as to see if different municipalities and authors have effect on the EIAs. 

According to different studies some of the EIA done are without insufficient focus on 

main environmental issues in the EIA, or even that some information is missing. In some 

studies there are arguments that the EIA should be a document that should be possible to 

read alone. These aspects has also been studied in the material. 

 

The result is partly described in a matrix where different criteria is compared between the 

three EIAs to spot differences easily. There is also a part where the content  and structure 

of the three EIAs is compared in text. The result of the study was that there are big 

differences in structure, while their content has more in common. In one of the three 

Environmental Impact Assessments much facts are only put in other documents. The 

conclusion of the study is that there is a need for implementing a common way of 

presenting the content of an EIA. There is a risk that facts are overlooked that are not 

presented in the EIA document. There is also a risk that the local authorities has too big 

interest in implementing the plan and that they make the EIA with a biased look. As a 

case study an EIA was done. In the case study, the experience of the study is used to 

make this EIA as complete as possible, with regards to the criteria from the analysis 

matrix. Also, it was written in a report structure to test this model. The case study is 

added as Appendix 4. 

 

Key words: Environmental Impact Assessment (EIA), planning, Sweden, local authorities, 

comparing analysis. 
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Förord 

Denna studie av miljökonsekvensbeskrivningar till detaljplan är utförd som ett 

examensarbete på C-nivå inom Samhällsplanering på Geomatikprogrammet vid 

Högskolan i Gävle. Den är gjord under vårterminen 2006.  

 

Jag vill passa på att tacka Göran Norling, teknisk samordnare på Nordanstigs kommun; 

Sam Sandström, stadsarkitekt på Nordanstigs kommun; Hans Sandblom på Naturenheten, 

Länsstyrelsen Gävleborg; min vetenskapliga handledare Janne Margrethe Karlsson, 

assistent vid Högskolan i Gävle samt Kaj Wejander, universitetsadjunkt vid Högskolan i 

Gävle för råd, anvisningar och hjälp i detta arbete. 

 

Ett speciellt tack vill jag rikta till min handledare vid Nordanstigs kommun, Pär Norberg, 

med ett önskemål att få ta del av hans examensarbete om det någonsin blir färdigt... 

 

 

 III



Innehållsförteckning 

Sammanfattning .....................................................................................................I 
Abstract ................................................................................................................. II 
Förord...................................................................................................................III 
Innehållsförteckning ...........................................................................................IV 
1 Introduktion................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ................................................................................................. 1 
1.2 Syfte ........................................................................................................ 3 
1.3 Avgränsningar ......................................................................................... 4 
1.4 Definitioner ............................................................................................. 4 
1.5 Tidigare studier ....................................................................................... 5 

2 Material och metoder.................................................................................. 11 
2.1 Beskrivning av studerat material........................................................... 11 
2.2 Analysmetod.......................................................................................... 12 

3 Resultat av studie ........................................................................................ 17 
3.1 Beskrivning av miljökonsekvensbeskrivningar .................................... 17 
3.2 Analys.................................................................................................... 18 
3.3 Analyser av enskilda miljökonsekvensbeskrivningar ........................... 18 

3.3.1 Miljökonsekvensbeskrivning för Svartmossevägen, Mölndals 
kommun......................................................................................... 18 

3.3.2 Miljökonsekvensbeskrivning för Östra Lugnet, Växjö kommun.. 18 
3.3.3 Miljökonsekvensbeskrivning för Strömsbacka, Sala kommun ..... 19 
3.3.4 Fallstudie, MKB för Övre Älvåsen, Nordanstigs kommun........... 20 

3.4 Analysmatris.......................................................................................... 21 
3.4.1 Jämförelse av miljökonsekvensbeskrivningarnas innehåll ........... 24 

4 Diskussion .................................................................................................... 26 
4.1 Skillnader mellan MKB från olika kommuner...................................... 26 
4.2 Skillnader mellan MKB utförda av kommun eller konsult ................... 26 
4.3 Skillnader mellan MKB från olika år .................................................... 27 
4.4 Resultat av fallstudien ........................................................................... 27 
4.5 Övriga synpunkter ................................................................................. 28 

4.5.1 Miljöfrågor .................................................................................... 28 
4.5.2 Kommentarer till MKB Svartmossevägen .................................... 28 
4.5.3 Kommentarer till MKB Östra Lugnet ........................................... 29 
4.5.4 Kommentarer till MKB Strömsbacka ........................................... 30 

4.6 Kommentarer till avgränsningar............................................................ 31 
4.7 Arbetet med studien .............................................................................. 32 

5 Slutsatser ...................................................................................................... 35 
Referenser ............................................................................................................ 37 
Bilagor .................................................................................................................. 39 
 

 

 IV 



1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

I Sverige introducerades bedömningar av miljökonsekvenser på allvar under 1980-talet. I 

starten användes de för att ta fram underlag inför beslut av tillstånd för speciella verk-

samheter med stor negativ miljöpåverkan. En erfarenhet av dessa blev att miljö-

konsekvensbeskrivningen kom in efter det att viktiga beslut redan tagits. Därför tillkom 

krav på att miljökonsekvensbeskrivning, MKB, också skulle upprättas för planer och 

program med betydande miljöpåverkan (Boverket, 2006, s 13). I Plan- och bygglagen 

(PBL) används ordet program för ett underlag som ger utgångspunkter och mål för det 

fortsatta planarbetet. Planer i PBL är enligt 1 kapitlet 1 § för planläggning av mark, vatten 

och byggande. Sedan 1985 finns direktiv inom EU om miljökonsekvensbeskrivningar 

varav Rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på 

miljön av vissa offentliga och privata projekt, eller MKB-direktivet, var det första (SOU 

2003:124). Dessa direktiv görs bland annat för harmonisering, det vill säga för att skapa 

likartade regler inom unionen. EU-direktivet 2001/42/EG, det så kallade SMB-direktivet, 

var ledande för att vissa planer och program som kunde antas medföra betydande miljö-

påverkan skulle bli föremål för miljöbedömningar i Sverige. Detta direktiv bearbetades 

bland annat i delbetänkandet Miljöbedömningar avseende vissa planer och program 

(SOU 2003:70). 

 

De tidiga miljökonsekvensbeskrivningarna för planer i Sverige hade väldigt olika 

utformning, innehåll och storlek. Några MKB fick plats på ett A4, andra behövde över tio 

sidor. Utseendet och omfattningen av dessa tidiga miljökonsekvensbeskrivningar var 

väldigt individuella, förmodligen beroende på bland annat kommunens vana att utföra 

detaljplaner och MKB, vem som författade den, vilket år den var gjord et cetera. Innan 

SFS 2004:606 togs i bruk 21 juli 2004 så fanns inga direkta krav på MKB-dokumentets 

innehåll. Innehållet fick anpassas bland annat till planens syfte och för områdets 

känslighet för ingrepp och påverkan. Stöd för innehållet i en MKB för detaljplan kunde 

hämtas ur de krav som ställdes på innehållet i en MKB enligt Miljöbalken (MB), det vill 

säga för verksamheter och åtgärder. I det sjätte kapitlet fanns information om när och hur 

en miljökonsekvensbeskrivning ska utföras och vad den borde innehålla. Dessutom fanns 

upplysningar att få i Boken om MKB för detaljplan (Boverket, 2002) angående 

rekommendationer på innehåll. 
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I en detaljplan ges en samlad bild av markanvändningen och av hur kommunen tänker sig 

att miljön ska förändras eller bevaras (Boverket, 2004, s 11). Planen är ett instrument för 

kommunen att förverkliga den lokala bebyggelsepolitiken. Under vissa förhållanden, 

beskrivna i Miljöbalken 6 kapitel 1 §, krävs att en miljökonsekvensbeskrivning upprättas 

för planen. När en myndighet eller kommun arbetar med en ny detaljplan eller omarbetar 

en tidigare genomförd, ska planen granskas i en behovsbedömning för att se om den 

kräver en miljöbedömning enligt 4 § i Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar 

(SFS 1998:905). 

 

För att anlägga, driva eller ändra verksamheter görs en MKB som miljöbedöms enligt 2-3 

§ § i Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. För planer och 

program finns motsvarande bestämmelser i 4-8 § § i samma förordning.  I Miljöbalken 6 

kapitel § § 3-10 behandlas miljökonsekvensbeskrivningar och miljökonsekvens-

bedömningar av verksamheter och åtgärder, medan 11-18 § § beskriver hur 

miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar bör utföras till planer och program. 

Syftet för miljökonsekvensbeskrivningar till planer och program är i stort sett detsamma 

som för miljökonsekvensbeskrivningar till verksamheter och åtgärder, men de har oftast 

ett något annorlunda innehåll och en annan arbetsgång.  

 

I enlighet med gällande föreskrifter ska en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, utföras 

när en detaljplan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Enligt 4 § i Förordningen 

(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska det, när planen eller programmet har 

betydelse för andra planers eller programs miljöpåverkan, antas leda till en betydande 

miljöpåverkan om kommun eller myndighet finner att så är fallet. 

 

När kommunen gjort en miljöbedömning av en plan eller ett program och finner att den 

kan medföra betydande miljöpåverkan enligt 4-6 § § i Förordningen (1998:905) om 

miljökonsekvensbeskrivningar ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Om en 

MKB för en detaljplan även innefattar en verksamhet eller åtgärd som behöver 

miljöbedömas, så ska ändå bara en miljökonsekvensbeskrivning utföras, och då med 

hänsyn tagen till båda lagavsnitten (Boverket, 2006, s 55). I Boverket informerar om 

miljöbedömningar av detaljplaner och översiktsplaner (2004:3) görs jämförelser mellan 

olika typer av miljöbedömningar enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken. 

 

En övergångsbestämmelse finns i dagsläget med anledning av lagändringen SFS 

2004:606. För planer som formellt började förberedas före 21 juli 2004 och som antas 

före den 21 juli 2006 behöver bestämmelserna om miljöbedömningar inte tillämpas 
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(Miljöbalken 2004:606), medan ändringarna i MKB-förordningen inte har några 

övergångsbestämmelser vilket betyder att de gäller från 1 juli 2005.  I Boverkets 

information (2005:1) föreslås att kommunen bör tillämpa de nya bestämmelserna där det 

är rimligt även om en strikt tolkning av övergångsreglerna säger att det inte krävs. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är för det första att undersöka om miljökonsekvensbeskrivningar 

har olika innehåll i olika kommuner. En annan aspekt är att se om en MKB skriven direkt 

av en kommun har en annan utformning än en MKB utförd av en konsult. Det tredje 

jämförelsekriteriet är att se om det finns påvisbara skillnader i utseendet mellan 

miljökonsekvensbeskrivningarna från olika år i samband med lagändringarna 2004-2006. 

 

Den första bedömningspunkten valdes med tanke på om det märks någon tydlig skillnad i 

hur olika kommuner ser på MKB-arbetet, en hypotes är att lokala skillnader kan utläsas, 

och om det i så fall finns någon trend att utläsa. Den andra punkten valdes för att se om 

miljökonsekvensbeskrivningar utförda av en konsult skiljer sig från de utförda av 

kommunen, då en hypotes är att en MKB utförd av en konsult även granskas av 

kommunen, och att de gjorda av konsulter är yrkesmässigt utförda med målsättning att få 

möjlighet att utföra flera på entreprenad. Den tredje punkten är vald för att se om de 

numera obligatoriska uppgifterna beaktades även tidigare, och om de redovisas i de senast 

gjorda miljökonsekvensbeskrivningarna. För att kunna bedöma skillnader mellan olika 

MKB så analyseras redovisningen av lagbundna uppgifter enligt 6 kapitlet 12 § 

Miljöbalken och rekommendationer i Boverkets vägledning Miljöbedömningar för planer 

enligt plan- och bygglagen (Boverket 2006) som kriterier i jämförelsen. 

 

Med beaktande av dessa kriterier har en fallstudie utförts, en miljökonsekvensbeskrivning 

för en detaljplan i Nordanstigs kommun, Gävleborgs län (se bilaga 4). Området, i 

detaljplanen kallat Övre Älvåsen, ska enligt planen bebyggas med bostads- och fritidshus 

i anslutning till Hassela sport- och konferensanläggning. Syftet med denna fallstudie är 

att göra en MKB med både obligatoriskt och rekommenderat innehåll, och att samtidigt 

ge den en överskådlig struktur, för att se om en sådan kan vara applicerbar på MKB. 

Målet är att kunna utföra en MKB med alla kriterier redovisade i ett dokument, följande 

en rapportstruktur, samt att fallstudien inte ska bli för stor och oformlig. 
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1.3 Avgränsningar 

I denna rapport jämförs endast MKB till detaljplan.  Studien innefattar en analys av tre 

miljökonsekvensbeskrivningar för detaljplan som skrivits under perioden 2002 till 2006 

och en miljökonsekvensbeskrivning som skrevs som en fallstudie samtidigt som denna 

studie utfördes. Att äldre miljökonsekvensbeskrivningar inte togs med berodde på att de 

ofta saknade planering och struktur som dokumenten fått senare, och det var inte aktuellt 

att granska den utvecklingen i denna studie. För jämförbarhetens skull är alla tre 

miljökonsekvensbeskrivningar gjorda till detaljplaner som åtminstone delvis innebär 

bostadsbyggande. I studien jämfördes innehållen i dessa tre MKB med hjälp av de 

lagstadgade kriterier för innehållet i en MKB enligt miljöbalkens 6 kapitel 12 §, och för 

vissa definierade kriterier som bland annat redovisats i Boverkets vägledning (2006) och 

som ansetts viktiga för innehållet. Dessutom har en bedömning gjorts av innehåll och 

struktur med hjälp av några utvalda delar av innehållet, samt med litteratur som redovisas 

i kapitel 1.5. En fallstudie utfördes där vikten lades på att samtliga arton kriterier i 

analysmatrisen (se tabell 1) fanns redovisade om de var relevanta, och att fallstudien gavs 

en rapportstruktur. 

 

1.4 Definitioner 

I ett förslag av miljöbalkskommittén (SOU 2003:124) görs följande definitioner av 

miljökonsekvensbeskrivning och miljökonsekvensbedömning. Med miljökonsekvens-

beskrivningar menas ett skriftligt underlag som tagits fram efter ett samrådsförfarande. 

En miljökonsekvensbedömning är i vissa fall hela bedömningsprocessen från det första 

samrådet till och med det slutliga avgörandet. I det fallet motsvarar en miljökonsekvens-

bedömning en Environmental Impact Assessment, EIA. Men i vissa fall har termen 

miljökonsekvensbedömning motsvarat bara förfarandet med utökat samråd. I denna 

studie har dock endast termen miljökonsekvensbeskrivning samt förkortningen MKB 

använts. 

 

Miljö har en bred definition, exempelvis som i Miljöbalken 6 kapitlet 3 § där det räknas 

upp ”människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö” samt 

”mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt”. Enligt Miljöbalken så ska alla dessa olika 

aspekter beaktas, på ett eller annat sätt, i utförandet av en MKB. Miljökvalitetsmål kan 

enligt Boverket (2006) vara kommunalt, regionalt och nationellt utarbetade mål, men det 

kan även innefatta andra mål och målsättningar beträffande miljö, hälsa och hushållning. 
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Behovsbedömning är alltså den analys som leder fram till ställningstagandet om huruvida 

en miljöbedömning behöver göras för planen eller inte. Miljöbedömning står för 

processen i vilken miljökonsekvensbeskrivningen utarbetas. I miljöbedömningen ingår 

bland annat att samråd genomförs, att miljökonsekvensbeskrivning upprättas och att 

resultaten av den och samråden beaktas i beslutsprocessen samt att information om 

beslutet lämnas (Boverket, 2006). Denna miljöbedömning bör utföras i samråd med 

länsstyrelse och eventuellt andra berörda myndigheter och kommuner. 

 

Fallstudien som utfördes parallellt med litteraturstudien hade som ett delmål att 

presentera miljökonsekvensbeskrivningen med hjälp av en känd rapportskrivnings-

struktur. IMRaD står för ”Introduction, Methods, Results and Discussion” och är en 

struktur som ofta används för vetenskapliga texter. Bland annat Backman (1985) har 

behandlat strukturen i en vetenskaplig rapport. Här förklaras innebörden av rapportens 

grunddelar abstrakt, introduktion, metod, resultat, diskussion, referenser och, i 

förekommande fall, appendix (Backman, 1985, s 22-31). I fallstudien kallas dessa kapitel 

sammanfattning, inledning, material och metoder, miljökonsekvensbeskrivning, 

diskussion och referenser. Backman (1985, s 10-14) delar in vetenskapliga dokument i 

fyra kategorier, där en MKB bör ingå i gruppen forskningsrapporter. En 

miljökonsekvensbeskrivning kan ju sägas vara ett ”tillfälligt projekt, speciellt vid 

utrednings- uppdrags- eller beställnings-arbeten”. Som en annan undergrupp till 

forskningsrapporten presenteras arbetsrapporten. Den sägs vara mindre definitiv och 

slutgiltig, och bildar underlag för fortsatt arbete, också något som kan sägas passa in på 

den här typen av dokument. 

 

1.5 Tidigare studier 

Vid upprättande av eller ändring av en detaljplan ska en miljöbedömning göras om 

genomförandet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I miljöbedömnings-

processen ingår enligt Boverket (2006, s 51) att: 

o avgränsa innehållet av miljökonsekvensbeskrivningen, 

o genomföra nödvändiga analyser, 

o upprätta en miljökonsekvensbeskrivning, 

o göra den och planförslaget tillgängliga för berörda och ge dem skälig tid att 

yttra sig, 
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o beakta miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samråd före 

antagandet av planen samt att 

o göra en särskild sammanställning som bland annat redovisar åtgärder för 

uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som 

genomförandet medför. 

 

Av miljöbalkens 6 kapitlet 12-13 § § framgår att det som ska ingå i en MKB för 

detaljplan är  

o en beskrivning av rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte och geografiska 

räckvidd;  

o en sammanfattning av planens innehåll, syfte och förhållande till andra planer;  

o en beskrivning av rådande miljöförhållanden;  

o en beskrivning av relevanta befintliga miljöproblem som har samband med 

naturskyddsområde eller annat område av särskild betydelse för miljön;  

o en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktas;  

o en beskrivning av den betydande miljöpåverkan den kan antas medföra;  

o en beskrivning av åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka 

betydande negativ miljöpåverkan;  

o en redogörelse för hur bedömningen har gjorts samt skäl för alternativ och 

problem vid sammanställningen;  

o en redogörelse för planerade åtgärder för uppföljning och övervakning samt  

o en icke-teknisk sammanfattning. 

 

Samtliga dessa skall utföras med hänsyn till bland annat bedömningsmetoder, aktuell 

kunskap och planens innehåll. Denna innehållsförteckning är ny från och med lag-

ändringen SFS 2004:606 som trädde i kraft 21 juli 2004. Innan dess fanns bara 

övergripande lagar och rekommendationer på innehållet. Det finns inga synpunkter i 

lagen på i vilken ordning punkterna ska redovisas. I Boverkets information om 

miljöbedömningar av detaljplaner och översiktsplaner (Boverket 2004) påpekas bland 

annat övergångsreglerna för miljöbedömning, och att planer som formellt börjat 

förberedas före den 21 juli 2004 kan komma att omfattas av kraven för miljöbedömning 

om planerna antas efter den 21 juli 2006. Av Boverket (2005:1, s 2) framgår att en plan 

får anses ”formellt ha börjat förberedas” när det finns ett skriftligt beslut att planarbetet 

ska starta. I informationsbladet från Boverket (2004:3, s 2) beskrivs övergångsreglerna 

som gäller, att ”Planer som formellt börjat förberedas före den 21/7 2004 kan ändå 

komma att omfattas av kraven på miljöbedömning. Det sker om de antas efter den 21/7 

2006.”  
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Boverket (2006, s 26) framför att ”Ett viktigt syfte med alternativen är att belysa 

miljöpåverkan”. De förklarar vikten av seriösa alternativ med att miljöpåverkan verkligen 

ska stå klart när planförslaget läggs fram. Vidare förklarar de (Boverket, 2006, s 27) att 

avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen bör göras utifrån: 

o plannivån, 

o miljöpåverkans karaktär, 

o samband mellan olika slags miljöpåverkan, 

o det geografiska avgränsningsområdet samt  

o bedömningsmetoder och aktuell kunskap. 

Enligt Boverket (2006, s 52) ska Kommunens ställningstagande i behovsbedömningen 

göras tillgängligt för allmänheten. 

 

 I Boverkets vägledning (2006, s 15) hävdas det att erfarenheterna av tidigare arbeten med 

miljökonsekvensbeskrivningar för planer enligt Plan- och bygglagen inte enbart varit 

positiva. Det hävdas att i vissa fall har miljökonsekvensbeskrivningar gjorts ytterst 

schablonmässigt med en enkel checklista som utgångspunkt, i andra fall sägs det att 

miljökonsekvensbeskrivningen utvecklats till en omfattande beskrivning av all slags 

miljöpåverkan som genomförandet av planen kunnat tänkas få. Slutligen konstaterar 

Boverket att det i båda ytterligheterna ofta saknas fokus på de viktigaste miljöaspekterna, 

vilka här är de som har störst relevans i det aktuella plan- eller programärendet. Med 

bakgrund av detta kan konstateras att en viktig punkt i MKB-arbetet är att identifiera den 

betydande miljöpåverkan, så att miljökonsekvensbeskrivningen fokuserar på dessa 

aspekter och vad som bör göras för att begränsa negativ påverkan, och att redovisa 

eventuell positiv miljöpåverkan. (Boverket, 2006, s 23) 

 

I Alton och Underwoods (2003, s 142) studie Let us make impact assessment more 

accessible beskrev de ett problem med att de som ska bestämma om detaljplaner med 

mera, ofta inte förstår innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen. Författarna till MKB 

skriver oftast på ett speciellt sätt som de själva är vana vid, vilket har inneburit att miljö-

konsekvensbeskrivningarna bemötts med likgiltighet av affärsmän och beslutsfattare som 

har andra intressen. Därför är Alton och Underwood förespråkare av en enklare variant 

som är vetenskapligt felfri, enkel att förstå, genomförbar och lämplig, lagligt försvarbar 

och utförd utan onödiga fördröjningar. Denna ska bland annat skapas genom att göra 

relevant vetenskaplig information lättare att förstå. (Alton och Underwood, 2003, s 144) 
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Boverket och Naturvårdsverket (2001) har behandlat Strategisk miljöbeskrivning, SMB, i 

boken Idédiskussion kring SMB i planering. Här presenterades erfarenheterna från 

projektet SAMS, Samhällsplanering med miljömål i Sverige. I denna bok konstateras att 

miljövård och fysisk planering representerar två delvis olika synsätt på planering, och att 

dessa synsätt måste sys ihop. Vidare konstateras att miljömål som ”hållbar utveckling” är 

för vaga (Boverket och Naturvårdsverket, 2001, s 20), och att vissa andra vaga begrepp 

gärna används utan verklig betydelse. Även problemet där olika sorts ”miljö” står mot 

varandra, och jämförelsen mellan effekt och konsekvens behandlas här. Det som kanske 

är mest intressant för denna studie är dock beskrivningen av hur nollalternativet kan 

tolkas – med flera olika framtidsscenarion i vissa fall (Boverket och Naturvårdsverket, 

2001, s 46). Slutligen omtalas risken med att MKB för planer och program kan gå åt två 

olika håll, dels att svälla ut för att bli oöverskådliga, kanske för att dölja problematik, 

eller att de blir en form av enkel argumentation för planer och program. Diskussionen i 

kapitlet ”Miljökonsekvensbedömning – några noteringar” (Boverket och Naturvårds-

verket, 2001, s 42) visar bland annat tolkningar av nollalternativ och framtidsscenarion 

som kan studeras för en djupare insikt. 

 

Av Boken om detaljplan och områdesbestämmelser (Boverket, 2004, s 40) framgår bland 

annat att Länsstyrelsen ska pröva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en 

detaljplan om det kan befaras att vissa aspekter inte har tillgodosetts i planen. Boverket 

(2002, kapitel fyra) och Miljöbalken lämnar förslag på vissa ämnesområden som kan 

användas för bedömningsarbetet, såsom trafik, buller, grundvattenpåverkan med flera. 

 

I MKB-centrum SLU och Boverkets undersökning MKB för detaljplan – användning och 

kvalitét (2003) gjordes dels en egen undersökning av innehållet i MKB för detaljplan, 

dessutom gjordes en jämförelse med en mindre undersökning utförd 1997 av Boverket. 

Här kom SLU och Boverket bland annat fram till slutsatsen att det är en fördel om MKB-

dokumentet kan läsas fristående från den detaljplan den är upprättad för. Det 

konstaterades att i flera fall hade viktig information, exempelvis om naturmiljön, bara 

presenterats i detaljplanen och inte i miljökonsekvensbeskrivningen. Det påpekades 

fortsatta brister i redovisningen av behovsbedömningen, resonemang kring 

avgränsningen, alternativredovisning, biologiska resonemang med mera. Dessutom 

konstaterades stora brister i tydlighet, struktur och överskådlighet. Det framgick av SLU 

och Boverket (2003) att 1997 hade ett 20-tal detaljplaner med MKB granskats, medan 

antalet år 2003 var 104 MKB-dokument. I denna stora studie frågades även personer på 

kommunerna ut i viss mån om hur och när arbetet gjordes. Som en slutsats här ansåg 

många kommuner att en checklista att följa var en bra metod. Resultatmässigt var denna 
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metod varken bättre eller sämre. Boverket (2006) var som tidigare konstaterats 

tveksamma till denna metod. 

 

I Pölönens artikel Quality control and the substantive influence of environmental impact 

assessment in Finland (2006) konstaterade han bland annat att alternativredovisningen 

har tunnats ut på senare tid på grund av kryphål i EU-direktivet och i nationella lagar 

(Pölönen, 2006, s 483). Han bedömde att Finlands bedömning av alternativredovisning 

ligger mellan Storbritanniens mer liberala linje av redovisning och Nederländernas, där 

redovisning är obligatorisk åtminstone av ett alternativ som är det mest gynnsamma för 

miljön. Han ansåg att en harmonisering och en hårdare styrning var önskvärd i detta fall 

för att ge mer utrymme till alternativredovisning (Pölönen, 2006, s 489-490). Han ansåg 

också att beslutsunderlaget i en MKB inte används i tillräcklig utsträckning då det inte 

finns något skäl i lagen att den beslutande myndigheten har skyldighet att begränsa 

effekterna av miljöpåverkan (Pölönen, 2006, s 483). 

 

Kværner, Swensen och Erikstad (2006) ansåg i sin studie om hur konceptet sårbarhet 

används i miljökonsekvensbeskrivningar, att miljöns sårbarhet inte övervägdes i 

tillräckligt hög utsträckning under MKB-arbetet. De ansåg att en bedömning av naturens 

och miljöns sårbarhet borde ingå tidigt i miljöbedömningen. I sin studie presenterade de 

förslag på bearbetning genom en indelning i allmän, specifik och detaljerad sårbarhet, 

vilket skulle innebära en förbättring av bedömningen i MKB. Anledningen till att de ville 

belysa denna aspekt mera var att de ansåg att detta var ett av de viktigaste kriterierna i 

MKB-arbetet. 

 

Slutligen, i en studie av Androulidakis och Karakassis (2006) så presenterades resultatet 

av deras undersökning av 37 grekiska MKB utförda mellan 1993 och 2003. De fann att de 

flesta studerade miljökonsekvensbeskrivningarna saknade redovisning av vissa kriterier, 

samt att det inte verkade ske någon förbättring. De använde sig av en checklista för att se 

om och hur dessa kriterier redovisades, se figur 1. Denna checklista visade antal procent 

av de studerade miljökonsekvensbeskrivningarna som redovisade vissa kriterier eller 

attribut, samt i vilken utsträckning Androulidakis och Karakassis ansåg att dessa attribut 

redovisats. Kriterier som analyserades var bland annat beskrivning av miljön, planen, 

miljöpåverkan samt redovisning av alternativ och samråd. 
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Degree of sufficiency for different attributes examined in the sample of environmental impact studies

Attributes examined Degree of sufficiency (%)
Absent Poor Medium

Description of the environment
Description of natural environment   10.8 43.2 21 24
Description of social environment   27 29.7 13.5 29.7
Description of existing status of pollution   30 24 32.4 13.5
Reference to existing similar projects in the area  60 13.5 13.5 13 
Dynamics of the environment in the absence of the project 86.5 10.8   0   2.7
Fauna - flora (reference to relevant communities)  35.1 35.1 21.6   8.1

Description of the project
Description of proposed project and construction phase   2.7 59.5 21.6 16.2
Description of operation of the project   35.1 21.6 27 16.2
Analysis of the entire life-cycle of the project  43.2 45.9 10.8   0
Justification of project's usefulness   51.4 18.9 13.5 16.2

Good

Figur 1. Exempel fritt efter Androulidakis och Karakassis (2006) som visar början av deras 
checklista och redovisning i tabellform. 
 

I nästa kapitel, Material och metoder, presenteras hur det redogörs för utvalda kriterier i 

denna studie. Först redovisas dock hur urvalet gjordes, samt hur fallstudien som utfördes i 

samband med denna studie planerades och genomfördes. 
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2 Material och metoder 

2.1 Beskrivning av studerat material 

Utgångspunkterna för val av miljökonsekvensbeskrivningar var att finna minst tre 

stycken som skulle vara gjorda av olika konstruktörer, från olika kommuner samt ifrån 

olika perioder av lagändringsarbetet under 2000-talet. Vissa av de miljökonsekvens-

beskrivningar som gjordes under 1990-talet saknar mycket av den planering och struktur 

som dokumenten fått senare, men det var inte dessa brister som bedömdes här utan 

snarare olika fokus och vikter i MKB-arbetet. 

 

En sökning på internet via sökmotorn Google gav ett femtiotal träffar på tänkbara 

studieobjekt. I vissa fall fanns inte detaljplanen att finna till miljökonsekvens-

beskrivningen, vilket gjorde att vissa uppgifter inte kunde studeras fullt ut, exempelvis 

samordningsprocessen. Detta gjorde att dessa sållades bort. Dessutom borde de ha en 

någorlunda gemensam inriktning, i det här fallet valdes de ut som tillhörde detaljplaner 

som tillkommit för att planlägga områden för bostadsbyggande, åtminstone delvis. De 

som granskades närmare var ett tiotal som var sparade i PDF-format och var gjorda efter 

år 2000. Från dessa tio valdes slutligen tre miljökonsekvensbeskrivningar ut, en gjord 

före lagändringen 2004, en ifrån 2005 som betonade att kommunen åberopat övergångs-

reglerna gällande för miljöbedömningen av detaljplaner, samt en miljökonsekvens-

beskrivning som var reviderad i år, 2006, och som helt borde vara utförd enligt de nya 

lagarna. I de fall flera MKB fanns att välja bland i detta sista urval blev valet styrt av 

storleken på dokumentet. De tre MKB som valdes ut var alla på omkring tio sidor. 

 

De tre miljökonsekvensbeskrivningar som till slut granskades blev Miljökonsekvens-

beskrivning för Svartmossevägen, Mölndals kommun, Västra Götalands län utförd 2002 

av GF Konsult AB (Bilaga 1); Miljökonsekvensbeskrivning/Detaljplan för Östra Lugnet, 

Växjö kommun, Kronobergs län utförd 2005 av Växjö kommun (Bilaga 2) samt Miljö-

konsekvensbeskrivning ingående i Detaljplan för Strömsbacka, Sala kommun, 

Västmanlands län utförd 2006 av Bjerking AB (Bilaga 3). 

 

Som ett led i studien av miljökonsekvensbeskrivningar utfördes samtidigt en MKB till en 

detaljplan i Nordanstigs kommun som fallstudie (Bilaga 4). Med hjälp av analysen som 

utfördes under denna studie, litteraturstudier samt läsning av lagtexter och lokala 

dokument avsågs att med denna konstruera en miljökonsekvensbeskrivning som 
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innehåller samtliga obligatoriska och föreslagna uppgifter, enligt miljöbalkens 6 kapitel 

12 § och efter Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen (Boverket, 2006) 

samt att skriva den i ett mer strukturerat rapportformat liknande IMRaD, efter samråd 

med Pär Norberg, handledare på Nordanstigs kommun. Arbetet med denna MKB gjordes 

parallellt med studien av de miljökonsekvensbeskrivningar som berörs ovan. För denna 

fallstudie användes en biotopbeskrivning över området och länsstyrelsens rapporter om 

miljömål, våtmarker och värdefull natur såsom miljödokument. Även samrådsprotokoll, 

kommunens översiktsplan och Boverkets informationsskrifter användes. Dessa skrifter 

finns redovisade i fallstudiens referenslista i bilaga 4. När information saknades eller när 

klargörande information behövdes så fördes samtal med personal på Nordanstigs 

kommun såsom min handledare på Nordanstigs kommun Pär Norberg, Göran Norling, 

teknisk samordnare i Nordanstigs kommun; Sam Sandström, stadsarkitekt i Nordanstigs 

kommun samt Hans Sandblom på Naturenheten, Länsstyrelsen Gävleborg. Slutligen 

gjordes ett studiebesök för att studera miljö, geografi med mera på plats. Denna MKB ska 

bifogas med ett förslag till detaljplan under juni månad. 

 

2.2 Analysmetod 

De metoder som valdes för jämförelse av hur lagar och föreskrifter beaktats är dels en 

analysmatris (se tabell 2) och dels en sammanfattning för var och en av de tre miljö-

konsekvensbeskrivningarna.  

 

I sammanfattningen över var och en av de fyra miljökonsekvensbeskrivningarna beskrivs 

innehållet och strukturen, speciellt noterades om något redovisats på ett avvikande sätt 

mot de andra studerade MKB, lagtexter och rekommendationer. För att slutligen göra en 

jämförelse av hur innehållet presenterades, användes dessutom tre punkter som fanns med 

i samtliga MKB. Den första var bostadsbyggandet som var gemensam för alla tre, sedan 

jämfördes hur konsekvenser och åtgärder redovisades och till sist studerades 

avgränsningarna. 

 

Anledningen till användningen av en analysmatris är att det är lätt få en överblick av de 

punkter där miljökonsekvensbeskrivningarna skiljer sig (tabell 1). De tio första 

jämförelsekriterierna i analysmatrisen hämtades från kravet på innehåll enligt MB kapitel 

6 § 12. De därefter hämtades från Boverkets vägledning Miljöbedömningar för planer 

enligt plan- och bygglagen (Boverket 2006) och Boken om MKB för detaljplan (Boverket 

2002). Vägledningen Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen ersatte 
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Boken om MKB för detaljplan och Boken om MKB (Boverket 1996) från och med april 

2006. Varför kriterierna 11-18 valdes var att eftersom de är föreskrivna respektive 

föreslagna i allmänna skrifter så borde de ha varit väl kända och de är väl beskrivna. 

Anledningen till varför inte kriterier som berörde varandra, såsom exempelvis nummer 5 

och 15 placerades intill varandra i matrisen var att behålla de lagbundna punkterna 

sammanhållna i analysmatrisen så att det var lättare att få en samlad bild av den redo-

visningen. Något som inte var obligatoriskt, men som jag ansåg vara intressant för 

förståelsen av miljökonsekvensbeskrivningen var exempelvis redovisningen av samråd 

och behovsbedömning. I en av Statens offentliga utredningar (SOU 2003:70, s 11) sägs 

att ”En miljöbedömning innebär enligt direktivet utarbetande av en miljörapport, genom-

förande av samråd, beaktande av miljörapporten och resultaten av samrådet i besluts-

processen samt information om beslutet.” Att redovisa behovsbedömning och samråden 

som hållits under miljöbedömningen gör att förståelsen av dokumentet förbättras. I MKB-

centrum SLU och Boverkets undersökning (2003, s 14) framgick att endast omkring 

hälften av miljökonsekvensbeskrivningarna redovisade behovsbedömningen, och att bara 

i 18 av 104 granskade dokument motiverades behovsbedömningen. 

 

För fallstudien användes denna analysmatris för att på samma sätt kontrollera att alla 

tillämpbara kriterier redovisades. Efter att alla punkter var redovisade i analysmatrisen 

och behövliga kommentarer var gjorda så jämfördes förekomsten och redovisningen av 

kriterierna mellan de tre granskade miljökonsekvensbeskrivningarna tillsammans med 

innehållet och strukturen och resultatet antecknades med eventuella kommentarer i 

följande två avsnitten, Resultat och Diskussion. När detta var gjort jämfördes resultatet 

med teorin, det vill säga vad som sagts i tidigare studier och rapporter. Dessutom utfördes 

en kontinuerlig uppföljning av innehållet i fallstudien, så att resultatet av studien såväl 

som mina kommentarer och slutsatser beaktades i den. Innehållet i analysmatrisen med 

kommentarer finns i tabell 1. Här finns också hänvisningar till var kriteriet beskrivs 

vidare. 
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Tabell 1. Jämförelsekriterierna i analysmatrisen. Kriterier från Miljöbalken och Boverket (2006). 

Kriterium Kommentar 

1. En sammanfattning av planens eller 
programmets innehåll, dess huvudsakliga syfte och 
förhållande till andra relevanta planer och program.

Enligt MB (Kapitel 6 § 12). ”En sammanfattning 
av planens innehåll och syfte är nödvändig om 
miljökonsekvensbeskrivningen utgör ett separat 
dokument.” (Boverket 2006, s 29) 

2. En beskrivning av miljöförhållandena och 
miljöns sannolika utveckling om planen, 
programmet eller ändringen inte genomförs. 

Enligt MB (Kapitel 6 § 12). Visar utvecklingen 
enligt nollalternativet. För att göra bilden 
fullständig beskrivs också relevanta befintliga 
miljöproblem och sådana som kan förväntas om 
planen inte genomförs. Jämför punkt 11. 

3. En beskrivning av miljöförhållandena i de 
områden som kan antas komma att påverkas 
betydligt. 

Enligt MB (Kapitel 6 § 12). Här kan påpekas att 
områdena kan ligga långt utanför detaljplan-
området. Detta område kallas det geografiska 
påverkansområdet. Jämför punkt 18. 

4. En beskrivning av relevanta befintliga miljö-
problem som har samband med ett sådant 
naturområde som avses i 7 kap. eller ett annat 
område av särskild betydelse för miljön. 

Enligt MB (Kapitel 6 § 12). Bara aktuellt om 
detaljplanområdet ligger nära naturskyddsområde 
eller annat område av särskild betydelse för miljön. 

5. En beskrivning av hur relevanta miljö-
kvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktas i 
planen eller programmet. 

Enligt MB (Kapitel 6 § 12). ”Ett självklart exempel 
är de svenska nationella miljökvalitetsmålen och 
deras eventuella regionala och lokala 
motsvarigheter. Även andra miljöhänsyn som tagits 
vid utformningen av planen ska beskrivas.” 
(Boverket 2006, s 30). Jämför punkt 15! 

6. En beskrivning av den betydande miljöpåverkan 
som kan antas uppkomma med avseende på 
biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, 
djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, 
materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- 
och kulturlämningar och annat kulturarv samt det 
inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter. 

Enligt MB (Kapitel 6 § 12). ”Den betydande 
miljöpåverkan som planens genomförande kan 
antas medföra ska så som tidigare angivits be-
skrivas och bedömas. Bedömningen gäller graden 
av, och typen av miljöpåverkan. Även miljö-
aspekter där miljöpåverkan är osäker ska beskrivas 
och bedömas med hänsyn till osäkerheten.” 
(Boverket 2006, s 30).  Även de övriga alternativen 
ska beskrivas och bedömas. Se punkt 14. 

7. En beskrivning av de åtgärder som planeras för 
att förebygga, hindra eller motverka betydande 
negativ miljöpåverkan. 

Enligt MB (Kapitel 6 § 12). Är av vikt för 
detaljplaner eftersom: ”Detaljplanerna kan, i 
begränsad omfattning, innehålla bindande 
planbestämmelser som garanterar att vissa slags 
åtgärder genomförs.” (Boverket 2006, s 30).    

8. En sammanfattande redogörelse för a) hur 
bedömningen gjorts, b) vilka skäl som ligger 
bakom gjorda val av olika alternativ och c) 
eventuella problem i samband med att uppgifterna 
sammanställdes. 

Enligt MB (Kapitel 6 § 12). ”I en sammanfattande 
redogörelse ska kommunen visa hur miljö-
bedömningen har gjorts, varför kommunen valt de 
alternativ som behandlats och om det funnits några 
problem med att sammanställa uppgifterna.” 
(Boverket 2006, s 31). Angående behovs-
bedömningen, se punkt 13. 

9. En redogörelse för de åtgärder som planeras för 
uppföljning och övervakning av den betydande 
miljöpåverkan som genomförandet av planen eller 
programmet medför. 

Enligt MB (Kapitel 6 § 12). ”Syftet är att 
identifiera negativ miljöpåverkan och att skapa 
förutsättningar för att kunna avhjälpa den.” 
(Boverket 2006, s 31). Det sägs även här att en 
anpassning av åtgärderna kan ske under planens 
genomförande. 

10. En icke-teknisk sammanfattning av de 
uppgifter som anges i 1-9. 

Enligt MB (Kapitel 6 § 12). 
”Miljökonsekvensbeskrivningen kan ibland vara ett 
omfattande dokument, som behandlar komp-
licerade frågor, varför det ställs ett formellt krav på 
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att göra det viktigaste innehållet lätt tillgängligt för 
gemene man.” (Boverket 2006, s 31). 

11. Alternativ: a) Nollalternativ; b) Annat 
alternativ till huvudförslaget 

Ett eller flera nollalternativ kan formuleras. Ett 
alternativ till huvudalternativet kan inte bara 
utformas genom att finna en annan geografisk 
placering, även ett alternativ med avseende på 
annan, lägre miljöpåverkan kan utformas enligt 
Boverket (2006, s 26). Jämför punkt 2. 

12. Avgränsningar: a) Nivå b) Geografisk c) Miljö ”Avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen 
bör göras utifrån plannivån, karaktären på miljö-
påverkan, samband mellan olika slag av miljö-
påverkan, det geografiska påverkansområdet samt 
bedömningsmetoder och aktuell kunskap.” 
(Boverket 2006, s 27) Att den sista punkten inte 
medtogs berodde på att den var svår att definiera i 
äldre material. Det var svårt att få bekräftat om 
innehållet var anpassat efter bedömningsmetoder 
och aktuell kunskap. Avgränsningen utifrån 
karaktären på miljöpåverkan var också svår att 
påvisa om den inte skrevs ut i klartext. Vad denna 
delvis innebär, om miljöns sårbarhet, och att den är 
diffus kan studeras i Kværner, Swensen och 
Erikstad (2006). Se kapitlet Diskussion! I denna 
punkt har det räckt med att författaren gjort någon 
form av geografisk avgränsning. För en precisering 
av det geografiska påverkansområdet, se punkt 18. 

13. Behovsbedömning redovisad? ”För detaljplaner ska kommunen alltid göra en 
behovsbedömning, för att avgöra om en miljö-
bedömning ska göras eller inte. Resultatet av 
behovsbedömningen blir ett ställningstagande till 
om detaljplanens genomförande kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan eller inte.” (Boverket, 
2005:4, s 1) ”Behovsbedömningen bör alltid 
utmynna i ett motiverat ställningstagande.” 
(Boverket, 2006, s 21). ”Kommunens ställnings-
tagande ska redovisas i planärendet.” (Boverket, 
2005:4, s 2) Miljöbedömning, se punkt 8. 

14. Konsekvenser och eventuellt åtgärder: a) 
Huvudalternativ b) Nollalternativ 

”Också de övriga alternativen ska beskrivas och 
bedömas. Beskrivningarna av relevanta aspekter 
ska för alla alternativ vara tillräckligt djupa för att 
göra meningsfulla jämförelser möjliga.” (Boverket, 
2006, s 30). Konsekvenser och åtgärder bör alltså 
redovisas för samtliga alternativ, för att göra en 
framtida bild fullständig. Se även punkt 6. 

15. Redovisning miljömål: a) Kommunala b) 
Regionala c) Riksintressen 

De nationella kvalitetsmålen, liksom regionala och 
kommunala miljömål samt även andra miljöhänsyn 
ska beskrivas enligt Boverket (2006, s 30). 
Regeringens proposition 2004/05:150 behandlar de 
svenska miljömålen. För dessa har 15 stycken, 
ursprungligen preciserade år 2000, granskats för att 
se om de beaktats i Miljökonsekvensbeskrivningen. 
År 2005 tillkom ett sextonde mål gällande 
biologisk mångfald, ”ett rikt växt- och djurliv”. 

16. Redovisning av MKB a) syfte och b) bakgrund ”Det kan vara lämpligt att inleda MKB-dokumentet 
med att informera läsaren om vad en MKB är och 
om bakomliggande syfte med MKB samt lite om 
de formella ramarna kring MKB i tillämpliga regler 
och direktiv.” (Boverket, 2002, s 74) 

17. Samråd Åtminstone ett inledande samråd med bland annat 
länsstyrelse bör ha skett i samband med att behovs-
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bedömning och avgränsning utförts. I enlighet med 
Miljöbalkens 6 kapitel 16 § redovisas dessa i en 
sammanfattande redogörelse när planen eller 
programmet antagits. Detta samråd redovisas ofta i 
miljökonsekvensbeskrivningens inledning eller i 
speciellt avsnitt vilket ger en bättre bakgrund. 
”För att en effektiv integrering av miljöaspekterna i 
planen ska ske bör samråden om planförslag och 
miljökonsekvensbeskrivning följas åt.” (Boverket 
2006, s 32) 

18. Geografiskt påverkansområde ”Här anges det geografiska påverkansområdet för 
olika miljöaspekter. Den geografiska avgräns-
ningen av det område som påverkas beror på vilken 
förändring det är fråga om. Administrativa gränser 
är sällan lämpliga att använda. Naturgivna gränser 
såsom avrinningsområden, landskapstyper eller 
biotoper är vanligen bättre. Om förändringar 
drabbar människor och deras invanda levnads-
mönster kan omland eller andra sociala avgräns-
ningar användas. I andra frågor, exempelvis på-
verkan på landskapsbilden, kan påverkansområdet 
vara det område från vilket man kan se en före-
slagen visuellt dominant bebyggelse.” (Boverket 
2006, s 28) Jämför punkt 12. 

 

När kriterierna valts ut övergick arbetet med studien till en analys av de utvalda 

miljökonsekvensbeskrivningarna samt konstruktion av en MKB till fallstudien. Arbetet 

med dessa områden gjordes i stort sett simultant, även om möten med handläggare och 

tillgång till material och program påverkade arbetsbilden i viss mån. Resultatet av 

analysen och arbetet med fallstudien redovisas i kommande avsnitt. 
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3 Resultat av studie 

3.1 Beskrivning av miljökonsekvensbeskrivningar 

De tre miljökonsekvensbeskrivningar som granskades var Miljökonsekvensbeskrivning 

för Svartmossevägen, Mölndals kommun, Västra Götalands län utförd 2002 av GF 

Konsult AB; Miljökonsekvensbeskrivning/Detaljplan för Östra Lugnet, Växjö kommun, 

Kronobergs län utförd 2005 av Växjö kommun samt Miljökonsekvensbeskrivning 

ingående i Detaljplan för Strömsbacka, Sala kommun, Västmanlands län utförd 2006 av 

Bjerking AB. GF konsult bildades 1952 och bedriver arkitekt- och teknisk konsult-

verksamhet inom samhällsbyggnadssektorn med cirka 170 anställda. Bjerking AB 

grundades 1943, har omkring 120 anställda och erbjuder konsulttjänster inom hus-, 

anläggnings- och installationssektorn. 

 

Miljökonsekvensbeskrivningen för Svartmossevägen består av tretton sidor uppdelat på 

fjorton kapitel och en sammanfattning. Den är presenterad som ett eget, fristående 

dokument (Bilaga 1). Miljökonsekvensbeskrivningen för Östra Lugnet består av nio sidor 

utan någon klar kapitelindelning. I bifogad bilaga består MKB av sidorna 22-30, men en 

löpande numrering saknas. Den är en utställningshandling som ingår i en rad dokument i 

samband med denna utställning (Bilaga 2). Miljökonsekvensbeskrivningen för 

Strömsbacka består av tio sidor innefattande fyra huvudkapitel. Denna MKB är också 

presenterad som ett eget, fristående dokument (Bilaga 3). 

 

Alla tre MKB behandlade detaljplaner som utförts med tanke på bland annat bostads-

byggande. För Svartmossevägen i Mölndal projekterades för ett 20-tal hus, för Östra 

Lugnet i Växjö ca 500 lägenheter och för Sala ca 100 bostäder. Dessutom innebar 

planläggningen i Mölndal en upprustning av väg- och VA-nät och en fastställning av 

skyddszoner runt kraftledningar. För Växjö och Sala var inget annat redovisat i 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

Fallstudien, MKB Övre Älvåsen (Bilaga 4), utformades som en rapport på tolv sidor med 

kapitlen Inledning, Material och metoder, Miljökonsekvensbeskrivning och Diskussion; 

samt en icke-teknisk sammanfattning, en innehållsförteckning och en referenslista. I 

detaljplanen för denna MKB föreslås att 30-60 bostadshus eller fritidshus byggs i 

anslutning till skidbacken på Älvåsen i Hassela, Nordanstigs kommun. 
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3.2 Analys 

Denna del av studien innefattar två avsnitt, första delen består av ingående granskningar 

av de tre utvalda miljökonsekvensbeskrivningarna samt fallstudien, var och en för sig. 

Här läggs även in jämförelser av struktur, utseende och allmänt innehåll. Den andra delen 

består av analysmatrisen för att jämföra förekomst och redovisning av obligatoriskt och 

föreslaget innehåll. Det rekommenderas att ha miljökonsekvensbeskrivningarna (se 

bilagor 1-4) till hands vid läsning av resultat och diskussion för parallella studier. 
 

 

3.3 Analyser av enskilda miljökonsekvensbeskrivningar 

3.3.1 Miljökonsekvensbeskrivning för Svartmossevägen, Mölndals 

kommun 

Denna MKB (se bilaga 1) gjordes år 2002, efter de lagar och förordningar som gällde då. 

Före 2004-07-21 fanns inga preciserade krav på innehållet, däremot föreslogs ett i stort 

sett likartat innehåll av Boverket (2002). Eftersom GF Konsult i denna miljökonsekvens-

beskrivning placerat varje miljöeffektområde i var sitt kapitel så fanns det inte mindre än 

14 kapitel i denna MKB. Innehållet i kapitlen 6-14 behandlade samtliga nuvarande 

förhållanden, konsekvenser av huvudalternativet samt förslag till åtgärder. 

 

I denna MKB använde GF Konsult en egen naturvärdesbedömning. Miljökvalitetsmålen 

fanns ej nämnda i texten, utan här behandlades miljöeffektområden, redovisade i kapitlet 

MKB-avgränsningar. Trots att denna miljökonsekvensbeskrivning var gjord innan 

lagändringarna 2004-06 så innehöll den mycket av det som senare blev obligatoriskt. 

 

3.3.2 Miljökonsekvensbeskrivning för Östra Lugnet, Växjö kommun 

För att få en samlad bild av MKB-arbetet här (se bilaga 2) behövdes tillgång till samråds-

redogörelse och detaljplan, då det i vissa fall inte framkom hur bland annat 

behovsbedömning genomförts. Ingen innehållsförteckning eller inledande 

sammanfattning fanns, och sammanfattningen i slutet innefattade i stort sett bara konse-

kvenser och åtgärder. Flera avdelningar och företag hade gjort olika studier; 

Trafikkontoret, Ångpanneföreningen, SWECO VBB AB med flera. Biologen Tobias 
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Ivarsson hade använt en väl beskriven klassificeringsmetod för att bedöma naturvärden 

och rekreationsmöjlighet i området.  

 

Nollalternativet presenterades i denna MKB med avgränsningar. Huvudalternativet, här 

kallat ”Exploateringsalternativet”, hade ett stort avsnitt kallat ”Avgränsningar” där 

avgränsningarna inte alls berördes. Här redogjordes i stället för nulägessituation, miljö-

påverkan och konsekvenser. I avsnittet Luftkvalitet saknades upplysningar om hur 

uppskattningen gjorts. I avsnittet Naturmiljö saknades koppling mellan delområdena och 

deras geografiska läge. 

 

Växjö kommun koncentrerade sig helt på de kommunala miljömålen. Inga 

naturvårdsområden fanns att ta hänsyn till i nulägesanalysen, ett område med naturvärden 

och ett område som sades vara för litet för att bli naturreservat talades det dock om utan 

att utveckla ämnet mer. Textmässigt kan påpekas att tabelltexterna var satta under 

tabellerna. 

 

Redovisning av samråd med yttrande från nämnder, boende med flera fanns redovisade i 

samrådsredogörelsen. Bland dessa märktes länsstyrelsen, andra kommunala nämnder, 

vägverket samt räddningstjänsten. Dessutom kommenterades att mellankommunala 

intressen inte påverkades av planförslaget. Av samrådsredogörelsen framgick dessutom 

de kontaktade myndigheternas eventuella synpunkter. Kommunens ställningstaganden 

förklarades också av detta avsnitt. 
 

Det framgick av detaljplanens samrådsredogörelse att kommunen inledningsvis ej ansett 

att en miljökonsekvensbeskrivning behövde upprättas då en betydande miljöpåverkan inte 

kunde utläsas av planen, delvis med stöd av att planprogrammet beslutades före 2004-07-

21. Länsstyrelsen ställde sig dock tveksam till denna bedömning, vilket innebar att 

kommunen upprättade en MKB. 

 

3.3.3 Miljökonsekvensbeskrivning för Strömsbacka, Sala kommun 

I denna MKB (se bilaga 3) identifierades specifik miljöpåverkan, vilket ju var ett av 

problemet med vissa miljökonsekvensbeskrivningar gjorda före lagändringen 2004-07-21 

enligt Boverket (2006). Eftersom denna MKB var en utställningshandling så återstod 

samråd, vilket redovisades i inledningen. 
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Redogörelsen för Sala kommuns miljömål saknades i redogörelsen av miljökvalitetsmål, 

men fanns redovisade som Sala kommuns regionala miljömål i kapitlet 

”Miljöbedömning, uppföljning och bevakning”. Avsnittet ”Miljökvalitetsmål” innehöll 

även konsekvenser av detaljplanen. 

 

Det fanns ingen samlad nulägesanalys, utan den fanns uppdelad i resultatdelen 

”Befintliga miljöförhållanden samt miljöpåverkan”. Det sista avsnittet av avsnittet ”Hur 

har bedömningen gjorts” hade inget direkt samband med vad som här skulle redovisas, 

texten hörde snarare till avsnitten med ”Miljöpåverkan”. En sak som inte är nödvändig 

men som underlättar granskning är en referenslista som dock saknades här. 

 

3.3.4 Fallstudie, MKB för Övre Älvåsen, Nordanstigs kommun 

Denna miljökonsekvensbeskrivning (se bilaga 4) fick en struktur enligt IMRaD, med 

inledning, material och metoder, resultat och diskussion som utgångspunkt för kapitlen. I 

inledningen redogörs för de händelser, såsom avgränsningar och alternativ, och 

dokument, såsom översiktsplan och samrådshandlingar, som varit grundläggande för 

MKB-arbetet. 

 
Under ”Material och metoder” redovisas styrdokumenten, som lagtexter och miljömål, 

samt vad miljökonsekvensbeskrivningen behandlar. Resultatdelen, i denna MKB kallad 

”Miljökonsekvensbeskrivning”, redovisar en nulägesanalys, ett nollalternativ, 

beskrivning av miljöpåverkan, en redogörelse för miljöbedömning samt åtgärder för 

uppföljning och bevakning. I kapitlet ”Diskussion” slutligen, följer en sammanfattande 

redogörelse med kommentarer om olika miljöpåverkan och förslag till åtgärder. Förutom 

dessa kapitel ingår även en sammanfattning, en innehållsförteckning och ett 

referensavsnitt.  

 

Innehållsmässigt placerades den icke-tekniska sammanfattningen först för att fortsätta 

enligt rapportstrukturen. Sedan placerades redovisningar av detaljplanen och av hållet 

samrådsmöte. De faktorer som kan leda till betydande miljöpåverkan, geografiskt 

påverkansområde och vad miljökonsekvensbeskrivningen speciellt bedömer behandlades 

i avsnittet ”Avgränsningar”. Därefter behandlades alternativen till huvudalternativet. Ett 

nollalternativ behandlades men ingen alternativ lokalisering eller användning 

redovisades, detta på grund av det planerade områdets karaktär. Enligt holländsk modell 

(Pölönen, 2006, s 484) skulle här åtminstone ett alternativ ha presenterats, det som vore 

gynnsammast för miljön. Så följde en beskrivning av uppdraget och tidigare 
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ställningstaganden, som i detta fall bara redovisade översiktsplanens kommentarer. I 

”Material och metoder” som följde presenterades miljökonsekvensbeskrivningen till 

innehåll och miljömålen som beaktades. Efter detta presenterades så själva 

miljökonsekvensbeskrivningen med nulägesanalys, nollalternativ med tänkt utveckling 

och åtgärder, samt huvudalternativets miljöpåverkan. Så följde en redogörelse för 

miljöbedömningen, hur den var gjord, svårigheter under arbetet och tillkommande 

dokument. Ett avsnitt för uppföljning och övervakning följde därefter, med uppgifter om 

vem som har ansvaret och om miljöpåverkan på lång och kort sikt. Slutligen lades 

diskussionsdelen in, med kommentarer och slutsatser på grundval av gjord MKB.  

 

3.4 Analysmatris 

Miljökonsekvensbeskrivningarna skiljde sig mycket åt, inte minst till upplägg och 

struktur. Eftersom det kan vara svårt att läsa en jämförelse mellan många olika kriterier i 

löpande text användes analysmatrisen (tabell 2) som belyste hur de olika miljö-

konsekvensbeskrivningarna behandlade kriterierna. Innehållet i analysmatrisen med 

kommentarer finns i tabell 1. Svaret i matrisen blev ja om kriteriet var uppfyllt och nej 

om det inte var så. Om frågan var irrelevant för miljökonsekvensbeskrivningen så skrevs 

detta med ett minustecken (-). I de fall svaret på kriteriet delades upp i delfrågor och 

delsvar så gjordes detta med hjälp av ett snedstreck. Vid oklarheter angående 

redovisningen eller övriga kommentarer så antecknades dessa som fotnoter efter analys-

matrisen. 
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Tabell 2. Analysmatris. Siffrorna i analysdelen hänvisar till fotnot efter tabellen. För en 

beskrivning av analysmatrisen, se tabell 1 på sidorna 14-16. 

Vald MKB Kriterium 

Svartmosse-

vägen 

(2002) 

Östra 

Lugnet 

(2005) 

Ströms-

backa 

(2006) 

Övre Älvåsen 

(2006) 

1. En sammanfattning av planens eller 

programmets innehåll, dess huvudsakliga 

syfte och förhållande till andra relevanta 

planer och program. 

Ja Ja Ja Ja 

2. En beskrivning av miljöförhållandena och 

miljöns sannolika utveckling om planen, 

programmet eller ändringen inte genomförs. 

Ja Ja 1) Ja 2) Ja 

3. En beskrivning av miljöförhållandena i de 

områden som kan antas komma att påverkas 

betydligt. 

Ja Ja Ja Ja 

4. En beskrivning av relevanta befintliga 

miljöproblem som har samband med ett så-

dant naturområde som avses i 7 kap. eller ett 

annat område av särskild betydelse för 

miljön. 

Ja - - Ja 

5. En beskrivning av hur relevanta miljö-

kvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktas i 

planen eller programmet. 

Ja 3) Ja 4) Ja 5) Ja 

6. En beskrivning av den betydande miljöpå-

verkan som kan antas uppkomma med av-

seende på biologisk mångfald, befolkning, 

människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, 

vatten, luft, klimatfaktorer, materiella till-

gångar, landskap, bebyggelse, forn- och 

kulturlämningar och annat kulturarv samt det 

inbördes förhållandet mellan dessa miljö-

aspekter. 

Ja Nej 6) Ja Ja 

7. En beskrivning av de åtgärder som 

planeras för att förebygga, hindra eller 

motverka betydande negativ miljöpåverkan. 

Ja Ja 7) Ja Ja 

8. En sammanfattande redogörelse för a) hur 

bedömningen gjorts, b) vilka skäl som ligger 

bakom gjorda val av olika alternativ och c) 

Nej / Nej / 

Nej 

Nej 8) / Nej / 

Nej 

Ja / Ja 9) / Ja Ja / Ja / Ja 
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eventuella problem i samband med att upp-

gifterna sammanställdes. 

9. En redogörelse för de åtgärder som 

planeras för uppföljning och övervakning av 

den betydande miljöpåverkan som genom-

förandet av planen eller programmet medför.

Nej Nej Ja 10) Ja 

10. En icke-teknisk sammanfattning av de 

uppgifter som anges i 1-9. 

Ja 11) Nej 12) Ja 13) Ja 

11. Alternativ: a) Nollalternativ; b) 

Alternativ placering 

Ja / Nej Ja / Nej 14) Ja / Nej 15) Ja / Nej 15)

12. Avgränsningar: a) Nivå b) Geografisk c) 

Miljö 

Ja / Ja / Ja Ja 16) / Ja / Ja Ja 17) / Ja / Ja Ja / Ja / Ja 

13. Behovsbedömning redovisad? Nej Ja 18) Ja Ja 

14. Konsekvenser och åtgärder: a) 

Huvudalternativ b) Nollalternativ 

Ja / Ja Ja / Ja 19) Ja / Nej 20) Ja / Ja 

15. Redovisning miljömål: a) Kommunala b) 

Regionala c) Riksintressen 

- Ja / Nej / Nej Nej 21) / Ja / 

Ja  

Ja / Ja / Ja 

16. Redovisning av MKB a) syfte och b) 

bakgrund 

Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Ja 22)

17. Samråd Nej Ja 23) Nej 24) Ja 

18. Geografiskt påverkansområde Ja 25) Nej Nej 26) Ja 

 

Kommentarer till svaren i matrisen: 1) Nollalternativet presenteras med avgränsningar 2) Bara en 

kortfattad beskrivning av utveckling enligt nollalternativet 3) Miljökvalitetsmålen ej redovisade 4) 

Miljökvalitetsmålen ej redovisade 5) Inga källor redovisas för var miljömålen finns att läsa 6) I flera 

fall finns bara åtgärder redovisade 7) Ibland svävande, se analysavsnittet nedan 8) Finns redovisad i 

samrådsredogörelse med samma diarienummer 9) Skälen för valda alternativ finns i kapitlet 

”Inledning” 10) Mer uppgifter tillkommer eventuellt senare 11) De kriterier som tidigare behandlats 

ingår 12) Sammanfattningen som finns innehåller bara vissa punkter, och kan ej ses som icke-

teknisk 13) Kriterier 1, 5, 6 och 7 behandlas 14) Det omtalas att det funnits alternativ till disposition 

av området under planens framtagande, men inget redovisas 15) Det finns dock redovisat varför 

ingen alternativ placering finns redovisad, vilket enligt lagtexten är tillräckligt 16) I första stycket 

beskrivs att kommunen redovisar efter tidigare förfarande 17) Samråd återstår 18) Av 

samrådsredogörelsen framgår att kommunen först ej bedömt att en MKB behövde utföras, men att 

länsstyrelsen ansåg att områdets omfattning innebar en betydande påverkan på miljön 19) Fler 

konsekvenser redovisade 20) Konsekvenser kort beskrivet, inga åtgärder redovisade 21) Oklart om 

de redovisade är kommunala eller regionala, se analysavsnittet nedan 22) Kortfattat, mest 

hänvisningar 23) Finns ej beskrivet i MKB, samrådsredogörelsen finns med samma diarienummer 
24) Samråd med Länsstyrelsen kommer att hållas 25) Begreppet kom 2004, men områden utanför 

detaljplanområdet beskrivs som sådant 26) Ej direkt definierat, omgivningarna beskrivs delvis 
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3.4.1 Jämförelse av miljökonsekvensbeskrivningarnas innehåll 

För att göra en jämförelse av hur innehållet presenterades har tre aspekter som fanns med 

i samtliga tre miljökonsekvensbeskrivningar samt i fallstudien studerats närmare. Den 

första var bostadsbyggandet som är gemensam för alla tre, sedan jämfördes hur 

konsekvenser och åtgärder redovisats. Till sist studerades avgränsningarna. 

 

I miljökonsekvensbeskrivningen från Mölndal jämfördes nuvarande bild med 

detaljplanens genomgående, då nollalternativet inte utvecklades i så stor utsträckning. Det 

lades inte in några egentliga värderingar mellan alternativen. Växjös MKB lyfte däremot 

hela tiden fram fördelarna med detaljplanen, i text som (MKB sida 3): ”För gång- och 

cykeltrafikanter som från staden nyttjar den gamla järnvägsbanken till Evedal skulle ett 

exploaterat område ge en ökad trygghet” och (MKB sida 3): ”På så sätt kommer 

nollalternativet att bli ett slöseri med byggbar mark i en stadsdel där förutsättningar finns 

för en långsiktigt bra bebyggelsemiljö” redan i analysavsnitten. Sala kommun, slutligen, 

presenterade sin MKB likt Mölndals modell med ett kortfattat nollalternativ och få 

värderingar. 

 

Konsekvenser och åtgärder presenterades på liknande sätt för Mölndal och Växjö. För 

varje redovisad miljöeffekt presenterades konsekvenser och förslag till åtgärder. I MKB 

för Östra Lugnet, Växjö, var inte konsekvenser och åtgärder speciellt markerade i texten. 

I MKB för Strömsbacka i Sala definierades konsekvenserna som konsekvenser ibland och 

som miljöpåverkan i andra fall. Förslag till åtgärder förekom ibland i löpande text som (s 

6-7): ”Avschaktning minskar sättningsrisken” i avsnittet om miljöpåverkan för 

frågeställningen ”Ras, skred och sättningar”. Mestadels kom dock åtgärdsförslagen fram i 

delkapitlet ”Förebygga, hindra eller motverka miljöpåverkan”. 

 

Avgränsningarna presenterades i ett eget kapitel i miljökonsekvensbeskrivningen för 

Svartmossevägen i Mölndal. Det som inte behandlades var diskussionen om att inte 

redovisa ett alternativförslag till detaljplanen. För Östra Lugnet i Växjö sattes av-

gränsningar för både huvud- och nollalternativ. Dock fortsatte kapitlen här att innefatta 

både nulägesbedömning och miljökonsekvenser. Avgränsningarna behandlade dessutom 

knappast något om geografisk avgränsning. Den framgick dock av kapitlet 

”Planområdet”, där även en karta fanns. Diskussionen om utelämnat alternativ till 

huvudalternativet redovisades, att alternativ disposition funnits. Däremot framgick ej 

varför de inte behandlats inom miljökonsekvensbeskrivningen. För Strömsbacka i Sala 
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fanns inget speciellt avsnitt som tog upp avgränsningarna, utan de fanns i olika delar av i 

dokumentet. Beskrivning av nollalternativ samt varför inget alternativ till huvud-

alternativet fanns redovisades i egna kapitel. 

 

Detta kapitel har visat vad analysmatrisen och granskningarna av de individuella 

miljökonsekvensbeskrivningarna gav. Studien gav mycket som behövde analyseras 

vidare och kommenteras. Kan några säkra slutsatser dras? Hur utföll syftet med studien? I 

nästa kapitel, Diskussion, slutförs studien och jämförelser görs med litteratur som berör 

mina frågor. 
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4 Diskussion 

Syftet med denna studie var att a) undersöka om miljökonsekvensbeskrivning har olika 

innehåll i olika kommuner, b) se om en miljökonsekvensbeskrivning skriven direkt av en 

kommun har en annan utformning än en MKB utförd av en konsult, c) se om det finns 

påvisbara skillnader i utseendet efter lagändringarna 2004-2006, samt d) göra en MKB 

som fallstudie där obligatorisk och annan relevant information ingår i en rapportstruktur. 

 

De tidiga miljökonsekvensbeskrivningarna för planer i Sverige hade väldigt olika 

utformning, innehåll och storlek. Vid min sökning på internet fann jag dokument med en 

omfattning från två till över femton sidor. Utseendet och omfattningen av dessa tidiga 

miljökonsekvensbeskrivningar var väldigt individuella, förmodligen beroende på bland 

annat kommunens eller konsultens vana att utföra detaljplaner och MKB, vem som 

författade den, vilket år den var gjord et cetera. Detta var i alla fall hypoteser jag arbetade 

efter i denna studie. 

 

4.1 Skillnader mellan MKB från olika kommuner 

Innehållet i miljökonsekvensbeskrivningarna skiljer inte sig så mycket åt mellan olika 

kommuner i denna studie. Jag kan inte av dessa tre studerade MKB finna några lokala 

avvikelser. Ett större urval kan kanske ge ett annat resultat. 

 

4.2 Skillnader mellan MKB utförda av kommun eller konsult 

Den största synliga skillnaden i studien är mellan den kommunalt utförda och de två som 

utfördes av konsulter. I den kommunalt utförda är innehållet mer ostrukturerat. Detta kan 

bero på ovana med processen eller, med tanke på studiens omfattning, en tillfällighet. 

Den kommunala miljökonsekvensbeskrivningen presenterar i högre grad sin detaljplan 

positivt med löpande kommentarer om den. En anledning till denna skillnad i 

presentation är troligen det begränsade urvalet i denna studie. Annars kan en hypotes vara 

att MKB utförd av en kommun mer går in för att lansera sin detaljplan och att detta lyser 

igenom i MKB-arbetet. Alton och Underwood (2003) beskrev att innehållet ofta var för 

tekniskt skrivet i miljökonsekvensbeskrivningen för de som ska besluta med 

utgångspunkt av detaljplansförslaget och MKB. De som upprättar en MKB skriver som 

de är vana att göra inom sin yrkeskår och detta kan bli svårläst för utomstående. Detta 
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skulle kunna förklara olikheten i innehåll, då det finns en tydlig skillnad i innehåll mellan 

den miljökonsekvensbeskrivning som upprättats av kommunen och de som utförts av 

konsulter. Konsulterna skriver förmodligen texter som ska läsas av olika yrkeskategorier. 

 

4.3 Skillnader mellan MKB från olika år 

Några förändringar i innehåll och utseende med avseende på tid kan anas i materialet. 

Den sammanfattande redogörelsen, punkt åtta i analysmatrisen (tabell 2) och den 

redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning, som 

redogjordes för i punkt 9, fanns båda redovisade i den senaste utförda, men inte i de två 

äldre. Anledningen till detta är kanske att formuleringen av dessa punkter inte fanns före 

att lagändringen 2004:606 infördes i Miljöbalken. Något som inte är obligatoriskt enligt 

12 § i Miljöbalken, men som jag ansåg vara intressant för förståelsen av miljö-

konsekvensbeskrivningen, var redovisningen av samråd och behovsbedömningen. MKB-

centrum SLU och Boverket (2003) presenterade åsikten att miljökonsekvens-

beskrivningen borde kunna läsas som ett fristående dokument, och därmed är det 

värdefullt att denna redovisning ingår för helheten. Dessa verkar också redovisas oftare i 

nyare MKB. Om detta är allmänt förekommande är svårt att säga med ett så begränsat 

material, dock. 

 

4.4 Resultat av fallstudien 

Fallstudien MKB Övre Älvåsen kändes både motiverad och motiverande. Samtidigt som 

den gav en möjlighet att testa mina kunskaper så fick jag en chans att förstå 

problematiken med konstruerandet av en MKB för detaljplan. Det var för det första svårt 

att placera innehållet då jag inte hade så mycket erfarenhet av att strukturera denna typ av 

material. Andra svårigheter var att få fram dokument om naturområdens utbredning och 

placering, detaljplanens geografiska omfattning, samrådsprotokoll och om det fanns flera 

tidigare bedömningar förutom översiktsplanen. Med anledning av undersökningen MKB 

för detaljplan – användning och kvalitét (MKB-centrum SLU och Boverket, 2003) så fick 

miljökonsekvensbeskrivningen en utformning som ett fristående dokument med 

nödvändiga upplysningar ingående i denna. Dessutom konstaterades stora brister i 

tydlighet, struktur och överskådlighet i befintliga MKB i undersökningen, vilket försöktes 

att avhjälpas med hjälp av en välkänd rapportskrivningsstruktur. Det gick bra att använda 

IMRaDs planering (Backman, 1985) för upprättandet av en MKB när väl innehållet 
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grupperats. Det hade blivit ogenomförbart om innehållet kommit i samma ordning som i 

MB 6 kapitlet 12 §, men detta är ju inget krav. I slutskedet användes analysmatrisen 

(tabell 2) som en kontrollmetod för att se om samtliga föreskrivna och föreslagna kriterier 

redovisats. 

 

4.5 Övriga synpunkter 

4.5.1 Miljöfrågor 

Miljömålen som det arbetas efter skiljer sig också åt mellan miljökonsekvens-

beskrivningarna. För Östra Lugnet, Växjö (bilaga 2) redovisas bara kommunala miljömål. 

I samtliga fall i denna studie används egendefinierade eller eventuellt kommunala 

kriterier för att göra analyserna. Rubriker som ”Störningar” känns diffusa. Boverket 

(2002, s 89) och Miljöbalken lämnar förslag på vissa ämnesområden som kan användas 

för bedömningsarbetet, såsom trafik och buller med flera. Dessa är koncisare och borde 

kunna användas i arbetet. 

 

Vid granskning av analysmatrisen så fanns vissa kriterier där svaren skiljde sig åt mellan 

beskrivningarna, medan vissa var likartat redovisade i alla tre. Kriterierna åtta och nio i 

analysmatrisen (tabell 2), om miljöbedömningen samt om uppföljning och övervakning, 

var sådana ämnen som tidigare förmodligen endast redovisats i samrådsredogörelse eller i 

detaljplanen. De båda äldre hade i denna studie inte redovisat något om detta i själva 

miljökonsekvensbeskrivningen, medan den nyare från Sala åtminstone kommenterade 

båda punkterna. I Boverkets information (2006, s 54) sägs att samråd om avgränsningar 

med mera bör redovisas. Ofta presenteras samråden endast i speciella samrådshandlingar 

i samband med att detaljplanen presenteras. I miljökonsekvensbeskrivningen från Växjö 

fanns en redovisning för hur behovsbedömningen gjorts, och i vissa delar hur miljö-

bedömningen utförts, i samrådsredogörelsen. 

 

4.5.2 Kommentarer till MKB Svartmossevägen 

Eftersom varje miljöeffektområde i miljökonsekvensbeskrivningen för Svartmossevägen, 

Mölndal (bilaga 1) är placerade i varsitt kapitel så finns det inte mindre än 14 kapitel i 

denna MKB, vilket gör innehållet lite svårt att greppa. Underrubriker hade underlättat 

överskådligheten. Innehållet i kapitlen 6-14, om miljöpåverkan med mera, är bitvis lite 

väl tekniskt med tabeller och rekommendationer. Alton och Underwood påpekade i sin 
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artikel (2003) att det fanns en fara att beslutsfattare och finansiärer inte förstår 

beskrivningen och därför inte bryr sig om innehållet tillräckligt mycket. Att 

miljökvalitetsmålen inte fanns med i miljökonsekvensbeskrivningen från Svartmosse-

vägen, Mölndal berodde förmodligen på att dessa var nya och inte hade inarbetats än. 

Många källor har använts, såsom Fiskeriverket, Göteborgs ornitologiska förening, 

Skogsstyrelsen med flera, vilka redovisas bra i ett referensavsnitt. Miljökonsekvens-

beskrivningen är väl skriven och med en väl tilltagen icke-teknisk sammanfattning. 

MKB-avgränsningarna finns föredömligt redovisade med rubriker. Exemplet i Boken om 

MKB för detaljplan (Boverket, 2002, s 63) följs nästan exakt. Gränsvärden förklaras väl i 

texten. En negativ sak som kan sägas om denna MKB är att några skrivfel förekommer. 

Förkortningen ”te x” i sammanfattningen, samt en mening som börjar med ”och” i samma 

kapitel drar ner helhetsintrycket något. Trots att denna miljökonsekvensbeskrivning är 

gjord innan lagändringarna 2004-06 så måste det konstateras att den innehåller mycket av 

det som senare blev obligatoriskt. Boverket beskrev i stort sett samma innehåll i Boken 

om MKB för detaljplan (Boverket, 2002), så det var ju inga okända faktorer som skulle 

redogöras för. Trots det kvarstår faktum att det i de flesta MKB från denna tid och 

tidigare saknas mycket mer av det som här föreskrevs. 

 

4.5.3 Kommentarer till MKB Östra Lugnet 

Miljökonsekvensbeskrivningen för Östra Lugnet, Växjö (bilaga 2), har ett lite rörigt 

upplägg och utseende. Ingen innehållsförteckning eller inledande sammanfattning finns. 

Sammanfattningen i slutet innefattar i stort sett bara konsekvenser och åtgärder. Den 

redovisar bara kommunala miljömål. Som ”beskrivning av de åtgärder som planeras för 

att förebygga, hindra eller motverka betydande negativ miljöpåverkan” enligt kriterium 

nummer sju i analysmatrisen föreslås ”För att uppnå dessa mål måste åtgärder göras på 

fordonsparken”, en lösning som inte känns konkret. Nollalternativet presenteras med 

avgränsningar, vilket väl inte är meningen, då det ska behandla ett eller flera tänkbara 

scenarion över framtiden i området om inte detaljplanen genomförs (Boverket 2006, s 30; 

Boverket och Naturvårdsverket, 2001, s 46). Visserligen behandlas sedan olika händelser, 

men med ett subjektivt bedömande som inte känns motiverat här. Dessa kommentarer 

borde sparas till en senare diskussion. En högmosse som klassats som mest värdefull 

naturmiljö planerades att bevaras som grönstråk utan att konsekvenserna utreddes vidare. 

En våtmark, Hovs göl, som det talades om i samrådsredogörelsen behandlades ej i MKB 

eller detaljplan. Båda dessa naturmiljöer, högmossen och våtmarken, borde enligt 

Kværner, Swensen och Erikstad (2006) ha beaktats och bedömts djupare med tanke på 

deras sårbarhet. Det förekom dessutom väl många förkortningar i löpande text i miljö-
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konsekvensbeskrivningen från Växjö. En av signalarterna hade fått sitt latinska namn 

skrivet i avsnittet ”Naturmiljö”, de övriga arterna inte. Samråd och kommunens 

ställningstagande i behovsbedömningen redovisas väl i samrådsredogörelsen som ingår i 

utställningshandlingen. 

 

Vid läsning av miljökonsekvensbeskrivningen från Växjö (bilaga 2) fås uppfattningen att 

den är hastigt skriven och sammansatt. Strukturen är rörig och innehållet saknar många 

delar som borde ha behandlats, som exempelvis nationella och regionala miljömål. Det 

kan vara så att kommunen känt sig pressad att hinna klar med alla dokument och få 

planen godkänd innan den 21 juli 2006. I informationsbladet från Boverket (2004:3, s 2) 

beskrevs övergångsreglerna för planer som påbörjats före 21 juli 2004, att ”Planer som 

formellt börjat förberedas före den 21/7 2004 kan ändå komma att omfattas av kraven på 

miljöbedömning. Det sker om de antas efter den 21/7 2006.”  Det hänvisas i denna MKB 

till att kommunen redovisar vad plangenomförandet innebär i en miljökonsekvens-

beskrivning efter tidigare förfarande och anropar övergångsreglerna. Här är det dock en 

tveksam ståndpunkt då det bland annat med PBL 5 kapitlet 28 § som stöd bör utföras en 

riktig miljöbedömning med tanke på att detaljplanen bör vara av intresse för allmänheten, 

och att länsstyrelsens yttrande angående planens förmodade betydande påverkan ska 

beaktas. Det framgår av samrådsredogörelsen att kommunen i förstone inte bedömt att 

planen skulle innebära en betydande miljöpåverkan, men att länsstyrelsen tyckte att 

områdets omfattning innehållande ca 500 lägenheter med mera inom tidigare 

oexploaterad mark innebar en betydande påverkan på miljön. 

 

 

4.5.4 Kommentarer till MKB Strömsbacka 

Miljökonsekvensbeskrivningen för Strömsbacka, Sala är klar, koncis och enkel. Den var 

lättöverskådlig bland annat genom en strukturerad innehållsförteckning. Det fanns 

genomgående hänvisningar till lagar i de flesta avsnitt av texten vilket gjorde att det var 

lätt att gå till lagtexten och jämföra. Det finns ingen samlad nulägesanalys, utan den finns 

uppdelad i resultatdelen ”Befintliga miljöförhållanden samt miljöpåverkan”. Detta gör det 

svårare att få en bild av nuläget i området. Sammanfattningsvis kan dock sägas att den 

gjorts med tanke på miljöbalkens 6 kapitel 12 § och följer denna mycket väl, kanske text 

och hänvisningar till annat material blivit lidande på grund av detta, men i det stora hela 

en koncis text. Innehållsmässigt finns inte mycket att erinra på. Det inledande 

samrådsförfarandet och förslag till åtgärder vid nollalternativet saknas dock, och 

åtminstone för avsnittet ”Ras, skred, sättningar” skulle det ha beskrivits ett geografiskt 

 30 



påverkansområde. Redogörelsen för Sala kommuns miljömål saknades i redogörelsen av 

miljökvalitetsmål, men fanns redovisade som Sala kommuns regionala miljömål i 

kapitlet ”Miljöbedömning, uppföljning och bevakning”. Eftersom hänvisningar saknades 

till var miljökvalitetsmålen stod att finna var det därför svårt att bestämma om de 

regionala delmålen som beskrevs i kapitlet ”Miljökvalitetsmål” var kommunens eller 

länsstyrelsens. 

 

4.6 Kommentarer till avgränsningar 

MKB-centrum SLU och Boverket (2003, s 3) påpekade även brister i resonemanget 

omkring avgränsningen, alternativredovisning, biologiska resonemang med mera. 

Dessutom konstaterades stora brister i tydlighet, struktur och överskådlighet. I denna 

studie kan konstateras att arbetet omkring avgränsning och alternativ fortfarande inte 

alltid redovisats fullt ut. 

 

Ingen av miljökonsekvensbeskrivningarna som studerats redovisar något alternativ med 

annan lokalisering eller utformning, utan alla tre behandlar bara ett huvudalternativ. Då 

dessa kan göras både som alternativa lokalisering eller innehållsmässiga alternativ så är 

kanske fantasin eller viljan att konstruera och redovisa alternativa lösningar för liten i 

många fall. Ett av klagomålen från Pölönens studie (2006) och från MKB-centrum SLU 

och Boverkets undersökning (2003) var just detta, att alternativ ofta saknas i MKB. 

Pölönen beskriver (2006, s 483) vikten av att alternativ presenteras för möjligheten att 

göra riktiga bedömningar med hjälp av innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen. Han 

menar här att det ursprungliga direktivet, COM(80) 313 final, hade ett mer ambitiöst 

utseende där den som skrev en MKB skulle vara tvingad att jämföra eller presentera ett 

alternativ med mindre, eller ingen negativ effekt på miljön. 

 

Oaktat detta så innefattar inte heller den miljökonsekvensbeskrivning som jag utfört som 

fallstudie inte heller någon alternativ lokalisering. För fallstudien, MKB Övre Älvåsen, 

har jag gjort gällande att anledningen är att byggnationer av aktuell typ inte kan placeras 

på annat ställe, då närheten till skidbacke och fritidsområde i kombination med att 

angränsande mark i övrigt var ett Natura 2000-område. Däremot kunde jag ju ha försökt 

att presentera ett alternativ med annan inriktning på markanvändning, men då översikts-

planen har denna mark som ett utvecklingsområde för fritidsanläggningar samt som ett 

fritids- eller verksamhetsområde så hade jag begränsade möjligheter och avstod. Då jag 

inte känner till geografi och andra aspekter gällande de tre miljökonsekvensbeskrivningar 
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som jag granskat kan jag inte bedöma om denna aspekt spelat in även i dessa fall. 

Däremot kan läsas av texten att bara Växjös MKB kommenterar att alternativ till huvud-

alternativet har beaktats.  

 

4.7 Kommentarer till strukturen 

I undersökningen MKB för detaljplan – användning och kvalitét (MKB-centrum SLU och 

Boverket, 2003, s 3) kom författarna till slutsatsen att det är bra om miljökonsekvens-

beskrivningen kan läsas som ett fristående dokument med alla nödvändiga upplysningar 

ingående i denna. Av de tre som jämförts i denna studie är de från Mölndal och Sala 

relativt kompletta, även om vissa detaljer saknas i båda. Bland annat saknas kommentarer 

om nationella miljömål i Salas MKB, uppgifter om behovsbedömningen i Mölndals med 

mera. 

 

Miljömålen som det arbetas efter skiljer sig också åt. Alla kommuner kan precisera sina 

egna. Vad som är miljö togs också upp av MKB-centrum SLU och Boverket (2003, s 33). 

Här beskrivs aspekter som kvinnor, barn, handikappade, trygghet och service med flera 

punkter upp, kriterier som normalt ej tas upp i MKB-arbetet. 

 

4.8 Arbetet med studien 

Från kommentarer till resultaten av studien så övergår nu diskussionen till att handla om 

arbetet med studien. Först måste sägas att det har varit intressant men förvirrande att gå 

igenom MKB från olika år, kommuner och konstruktörer. 

 

Vissa bedömningar fick jag göra vid valet av kriterier i analysmatrisen. Exempelvis för 

”Avgränsning utifrån karaktären på miljöpåverkan”, som är svår att påvisa om den inte 

skrivs ut i klartext. Boverket (2006) skriver bland annat: ”Beskrivningen ska inriktas på 

de områden som påverkas och som är särskilt betydelsefulla. De kan ha höga värden eller 

vara särskilt sårbara.” Kværner, Swensen och Erikstad (2006) presenterade en synpunkt 

på att miljöns sårbarhet inte övervägdes under MKB-arbetet i tillräckligt hög utsträckning 

kan nog stämma. Svårigheten är väl, som de säger, dels att definitionen av sårbarhet är 

vag liksom för kriterier som mångfald, och dels att termen har olika tolkningar. De 

presenterar i sin text sätt att redovisa sårbarhet bland annat genom beskrivna definitioner, 

 32 



men det återstår att se om och när detta kriterium kommer att beskrivas tydligare i 

direktiv och lagtext. 

 

Urvalet till denna studie har varit givande fast något för litet. Tre MKB är fullt tillräcklig 

för att granska under denna tidsperiod samtidigt som en fallstudie utförs, men det hade 

varit bra med åtminstone det dubbla antalet studerade MKB för att få en säkrare bild över 

var skillnaderna ligger och varför skillnaderna är som de är. Dessutom hade det varit bra 

med en ännu större geografisk spridning för att göra en säkrare analys av aspekten 

påvisbara skillnader mellan olika kommuner. Storleken på kommunerna är också en 

aspekt som kunde studeras. I denna studie har jag bara använt studier från mellanstora 

kommuner. I MKB-centrum SLU och Boverkets undersökning (2003, s 38) visade på små 

och oklara skillnader mellan kommunernas miljökonsekvensbeskrivningar beroende på 

kommunernas storlek. För att bedöma lagändringarnas inverkan skulle det ha funnits 

någon kommunal MKB till i studien, utförd i år. Ytterligare en granskning som kunde ha 

utförts var om ett konsultföretag gjort likartade miljökonsekvensbeskrivningar beroende 

av exempelvis kommunens storlek, geografiska läge och årtal. 

 

Analysmetoden med en analysmatris känns som användbar när det som här är många 

kriterier att granska och när texterna skiljer sig åt så mycket inbördes. Skulle materialet 

varit många fler MKB hade det nog varit bättre att redovisa dem sammantaget, kanske 

som histogram eller med siffror i tabeller likt Androulidakis och Karakassis (2006) 

modell, se figur 1. De presenterade sina kriterier eller attribut i en annan form av 

tabellstruktur som också kunde ha använts. För det begränsade antal MKB som ingick i 

denna studie ansåg jag dock att den matris som användes bättre fyllde sitt syfte, då den 

lättare kan visa för- och nackdelar för enskilda miljökonsekvensbeskrivningar. 

 

Resultatet av studien blev inte det jag förväntat mig. Min erfarenhet av tidigare lästa 

miljökonsekvensbeskrivningar har gett att tidigt gjorda MKB ofta var bristfälliga i 

innehållet, den från 2002 i denna studie var betydligt bättre. Den kommunala miljö-

konsekvensbeskrivningen i studien var däremot tunn och rakt på huvudalternativet, något 

som inte är fallet för alla kommunala MKB. Det kan bero på hur ofta kommunen utför en 

MKB och hur ofta författarna uppdaterar sig i litteratur och lagar, eller så kan dessa utfall 

bero på det begränsade urval jag gjort. 

 

Jag ska också lämna en slutkommentar till mitt arbetssätt med fallstudien. Då denna 

MKB utfördes i samband med studien av de tre utvalda miljökonsekvensbeskrivningarna 

så har granskningsprocessen av fallstudien sammanfallit med analysen av den, vilket ger 
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en oskarp bild av skapandet. I de fall jag sett att någon del varit oklar eller saknats i fall-

studien så har den kompletterats i efterhand, frånsett alternativfrågan. Den kunde jag inte 

lösa på ett bra sätt, utan jag fick nöja mig med att redovisa orsaken till utelämnandet. 

 

Detta var mina samlade synpunkter på det som framkom i analysen och vid 

producerandet av min fallstudie. Mina slutsatser av analysen och framställandet av 

miljökonsekvensbeskrivningen ingående i fallstudien framkommer av nästa kapitel. 
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5 Slutsatser 

Syftet med denna studie var som sagt att jämföra innehållet i olika MKB med avseende 

på innehåll och utseende. De tre som ingick i studien var gjorda olika år, av olika 

konstruktörer och för olika kommuner. Hade dessa skillnader något påvisbart samband? 

Av denna studie kan det inte påvisas att kommunerna i sig har så stora skillnader i 

uppfattningarna om vad som ska stå i en MKB, mera var. Det kan vara frustrerande att 

behöva leta i olika avsnitt, kanske till och med i olika dokument, för att finna relevant 

information till exempel vid beslutsfattande.  

 

Av resultatet kan ses att MKB för Östra Lugnet, Växjö, är den som sticker ut i trion. 

Denna MKB är gjord av Växjö kommun 2005. Vad som gör denna MKB speciell är dels 

att den innehållsmässigt är ostrukturerad, samt att mycket av informationen som är av 

vikt står i andra dokument, som i samrådsredogörelsen och i detaljplanen. Det som MKB-

centrum SLU och Boverkets i sin undersökning (2003) sade, att det är en fördel om 

MKB-dokumentet kan läsas fristående från den detaljplan den är upprättad för kan denna 

studie bekräfta. Arbetet för att finna och bedöma information tar betydligt längre tid i en 

MKB som saknar innehållsförteckning, inte har en enkel struktur och har sin information 

utspridd i olika dokument. De brister i tydlighet, struktur och överskådlighet som MKB-

centrum SLU och Boverket (2003) talar om finns även i de MKB jag har studerat, men 

eventuellt är en förbättring på väg. Senare utförda miljökonsekvensbeskrivningar visar på 

en tydligare redovisning av information, åtminstone enligt denna begränsade studie. Då 

MKB för Östra Lugnet, Växjö, har gjorts efter vad Växjö kommun deklarerar som ”efter 

tidigare förfarande”, så kan en förhoppning vara att miljökonsekvensbeskrivningarna blir 

bättre, men kanske i långsam takt. 

 

Alton och Underwood (2003) föreslog att miljökonsekvensbeskrivningen skulle skrivas 

på ett enklare sätt så att beslutstagare lättare kan tillgodogöra sig informationen. En MKB 

skriven med för många ej förklarade tekniska detaljer och med osammanhängande 

struktur gör det svårt att förstå innehållet eller att finna sökt information. Det finns 

dessutom ett behov att samordna innehållet i miljökonsekvensbeskrivningarna. I många 

fall delas väsentligt underlag upp mellan många bilagor. Det föreligger därigenom en risk 

att fakta inte kommer fram i beslutsprocessen. Dessutom kan konstateras att det finns en 

risk att kommunen som konstruktör av en MKB inte kan ge en tillräckligt opartisk bild av 

miljöläget, då kommunen har intresse av att detaljplanen godkänns eftersom de författat 

även den.  
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En gemensam detalj för miljökonsekvensbeskrivningarna i studien var att alla fyra saknar 

redovisade alternativ till huvudalternativet förutom nollalternativet. Om detta beror på 

bristande fantasi eller vilja, en medveten utelämning, bristande förståelse för innebörden 

eller något annat framgår ej av studien. Även för nollalternativet redovisas olika 

scenarion väldigt sällan. På dessa punkter verkar det inte ske någon märkbar förändring. 

 

För fallstudien så kan konstateras att samtliga kriterier enligt analysmatrisen är 

redovisade samt att IMRaDs struktur gick att genomföra i detta dokument. Att 

miljökonsekvensbeskrivningen dessutom bara omfattar tolv sidor visar att den inte 

behöver svälla ut bara för att all relevant information ingår, något som Boverket och 

Naturvårdsverket (2001, s 46) varnade för. Min erfarenhet efter litteraturstudie och 

fallstudie är att en god uppbyggnad och struktur är viktig för förståelsen av en 

miljökonsekvensbeskrivning. Om IMRaDs struktur sedan är lämplig för en MKB kan 

alltid diskuteras. Av Backmans (1985, s 10-13) redovisning att döma så kan en miljö-

konsekvensbeskrivning åtminstone placeras in bland de vetenskapliga dokumenten. 

 

I Boken om detaljplan och områdesbestämmelser (Boverket, 2004, s 40) framgår att 

Länsstyrelsen ska pröva och upphäva beslutet att anta planen om det kan befaras att 

riksintressen, mellankommunala intressen, en miljökvalitetsnorm eller krav på hälsa och 

säkerhet inte har tillgodosetts i planen. Naturligtvis måste det vara av allas intresse om 

inte detta framkommit tidigare, men det visar också hur viktigt det är att alla aspekter 

framkommer i detaljplanen och i miljökonsekvensbeskrivningen. 
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Sammanfattning 
Planläggningen av aktuellt område innebär 
en upprustning av väg- och VA-nätet, en 
fastställning av skyddszoner kring områdets 
kraftledningar samt en utbyggnad av ett 20-
tal nya hus.  

Utbyggnaden av nya bostäder innebär att 
betes- och åkermark samt en del av en 
blandskog med lokala naturvärden ersätts av 
byggnader och hårdgjorda ytor. Utbyggna-
den innebär ett måttligt ingrepp i naturmil-
jön. Upprustningen av vägnätet påverkar 
naturmiljön i liten utsträckning. 

Utbyggnaden sker inom ett område med en 
fyndplats för slagen flinta (fornlämning), 
varför en arkeologisk undersökning kan bli 
aktuell. 

Beroende på hur avvecklingen av bebyggel-
sen i skyddszonen kring kraftledningen i 
norr sker, kan områdets rekreationsmöjlighe-
ter påverkas olika. Återställs området till 
naturmark ökar dess rekreaktionsvärde, 
medan värdet troligen sjunker om bebyggel-
sen tillåts förfalla.  

Utbyggnaden innebär en viss ökning av 
hårdgjorda ytor i området, vilket ökar 
mängden dagvatten något. Utan åtgärder 
leder exploateringen till att en ökad mängd 
dagvatten rinner direkt till Tulebobäcken. 
Dagvattenpåverkan kan begränsas genom 
olika åtgärder, te x dammar.  
 
För att klara gällande riktvärden för ljudni-
våer utomhus utan särskilda bullerskyddsåt-
gärder, skall avståndet mellan Norra Hälle-
såkersvägen och nya bostäder vara lägst 30 
m. Envåningshus kan dock placeras närmre 
vägen.  

Aktuellt detaljplan bedöms väl underskrida 
gällande miljökvalitetsnormer. 

Skyddszoner kring områdets kraftledningar 
har tagits fram utifrån beräkningar och mät-
ningar . Dessa är inte enhetliga har en varie-

rande utbredning. Ett antal hus som ligger 
inom skyddszonen kring 285 kV-ledningen i 
norr planläggs som naturmark. Och skall på 
sikt avvecklas. 

Tulebobäcken utgör ett ekologiskt särskilt 
känsligt område enligt 3 kap 3 § MB. Förut-
satt att inga ingrepp görs i bäcken med 
strandzoner eller att dagvattnet direktavleds 
till bäcken, bedöms inte planförslaget påver-
ka Tulebobäcken.   

Ett litet område med jordbrukmark tas i 
anspråk för nya bostäder, vilket inte bedöms 
innebära någon konflikt med miljöbalkens 3 
kap 4 §. Det minskar dock möjligheten att i 
framtiden utnyttja marken för odling.  
 
Vissa av områdets biotopskyddade öppna 
diken och stenmurar kan komma att påver-
kas av utbyggnaden.  
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1. Uppdraget 
Uppdraget har inneburit att upprätta en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till en 
detaljplan för planläggning av ett område 
vid Svartmossevägen i Lindome, Mölndals 
kommun. En viss utbyggnad av nya bostä-
der planeras inom området (se översiktskar-
ta, figur 1).  

Beställare av uppdraget har varit Plane-
ringskontoret i Mölndals kommun genom 
Kenneth Fondén. 

 

2. Arbetets bedrivande 
Arbetet med MKB:n har utförts av Ola Sjö-
stedt, Sara Svensson, Christer Abrahamsson 
och Sören Gustafsson vid GF Konsult AB. 
Arbetet med MKB:n har bedrivits parallellt 
med planarbetet. Gunnar Håkansson och 
Christer Abrahamsson, GF Konsult AB, har 
ansvarat för utarbetandet av detaljplanen. 

Fältarbete i området utfördes i juli och au-
gusti år 2000. 

Använda skriftliga källor har angivits med 
kursiv stil i rapporten och redovisas närmare 
under ”Referenser”. 

 

3. MKB-avgränsningar 
MKB-arbetet innebär en systematisk be-
handling av aktuella problemställningar och 
har utförts utifrån de principer och den mo-
dell som tillämpas av GF Konsult AB. 

För att läsaren skall känna till de viktigaste 
förutsättningarna m m, behandlas nedan 
olika MKB-avgränsningar som gjorts i den-
na utredning. De olika s k miljöeffekterna 
beskrivs under rubrikerna Nuvarande för-

hållanden respektive Konsekvenser. I några 
fall finns också rubriken Förslag till åtgär-
der. Beskrivningen av ett nollalternativ ingår 
i MKB:n. 

Följande utgångspunkter och resonemang 
gäller således: 

Nivåavgränsning 
MKB:n inriktar sig på de lokala fysiska 
miljöeffekter den föreslagna planen ger upp-
hov till. Frågan om öppnande av nya exploa-
teringsområden i kommunen och dess inver-
kan på miljön i stort, s k systemeffekter, är 
närmast en fråga för kommunens översikts-
planearbete och behandlas inte närmare här. 
Översiktsplanen (Mölndals kommun 1990a) 
anger det studerade området som ett utbygg-
nadsområde efter år 2000 för i huvudsak 
bostäder. 

Möjligheterna är begränsade att i en MKB 
för detaljplan belysa och behandla för miljön 
viktiga övergripande frågor inom t ex trafik, 
energi, avfall och VA. Strategivalen beträf-
fande dessa sakområden har i princip ansetts 
behandlade i bl a översiktsplanen eller andra 
överordnade dokument. 

Geografisk avgränsning 
MKB:n har beträffande de fysiska ingreppen 
i huvudsak begränsat sig till själva planom-
rådet. Hänsyn har dock även i förekomman-
de fall tagits till förhållanden i angränsande 
delar av området i den mån de varit av bety-
delse. Detta gäller t ex för bedömningar som 
rör vattenfrågor och buller. 

Behandlade miljöeffekter 
Inför den föreslagna planändringen har 
MKB:n fokuserats på de frågor som uppfat-
tats som mest angelägna med hänsyn till 
tidigare och framtida markanvändning, på-
verkan på omgivningen genom förändringen 
samt omgivningens påverkan på planområ-
det. Följande miljöeffektområden behandlas 
således i MKB:n: Naturmiljö, Kulturmiljö, 
Rekreation, Landskapsbild, Mark- och vat-
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tenfrågor, Buller, Luftföroreningar / Miljö-
kvalitetsnormer, Elektriska och magnetiska 
fält samt Naturresurser.  

Studerade alternativ 
MKB:n redovisar konsekvenserna av ett 
huvudalternativ samt konsekvenserna av att 
verksamheten eller åtgärden inte kommer till 
stånd. Det sistnämnda kallas nollalternativ. 

Följande alternativ har således studerats i 
MKB:n: 

Alt 0 Nollalternativet = ingen planlägg-
ning eller utbyggnad av bostäder 
inom aktuell område.  

Alt 1 Planläggning och utbyggnad av 
bostäder enligt föreslagen detaljplan 
(figur 2, plankarta). 

 

4. Översiktlig beskriv-
ning av planförslaget 
Detaljplanens syfte är att planlägga befintlig 
bebyggelse i anslutning till Svartmossevägen 
för åretruntboende. Detaljplanen omfattar 
även en genomgång av områdets gatunät, 
fastställa skyddszoner kring kraftledningar-
na i området samt möjliggöra anslutning till 
kommunalt vatten och avlopp inom området 
(figur 2).  

Den södra delen av Svartmossevägen rustas 
upp och stängs av strax väster om Tulebo-
bäcken och förbinds via en GC-väg (delar 
av befintlig väg) med den norra delen av 
Svartmossevägen. Även denna del rustas 
upp, men förbinds istället via en ny väg med 
Espås Torpväg. De södra delarna av Sjöra-
åsvägen stängs av vid Tulebobäcken och 
ersätts med en GC-väg. 

Inom skyddszonerna kring kraftledningarna 
kommer befintlig bebyggelse på sikt att 
avvecklas och ingen ny bebyggelse tillåts 
inom dessa. Skyddszonerna kommer plan-
läggas som naturmark. 

Detaljplanen skall även möjliggöra en viss 
komplementbebyggelse i anslutning till be-
fintliga bostadshus samt ca 10-15 nya villor 
i området mellan Sjöaråsvägen och Espås 
Torpväg. Planområdet omfattar totalt ca 30 
befintliga villor/fritidshus och ett 20-tal nya 
lägenheter i småhus. 

För utförligare beskrivning hänvisas till 
planbeskrivningen. 

 

5. Konsekvenser av noll-
alternativet 
Nollalternativet innebär att aktuellt bostads-
område fortsatt kommer sakna detaljplan 
och utgöra en blandning av fritids- och per-
manentbostäder. Standarden på både gatu- 
och VA-nätet kommer även i fortsättningen 
vara undermålig och erforderliga skyddszo-
ner kring områdets kraftledningar kommer 
fortsatt att saknas. Ingen ny bebyggelse 
tillkommer i området sydöstra del.   

 

6. Naturmiljö 
Nuvarande förhållanden 

Allmänt om naturförhållanden och ve-
getation 

Delar av det aktuella området är bebyggt 
med en blandning av fritids- och helårsbo-
städer, omgivna av relativt stora ytor med 
naturmark. Naturmarken utgörs i stora drag 
av en trädbevuxen höjd, ett mindre bestånd 
av lövskog, ett fåtal igenväxande gamla 
tomter och en del betesmarker, både betade 
och igenväxande (se figur 3).  

Höjdpartiet ligger i planområdets nordöstra 
del och är bevuxen med en blandskog bestå-
ende av tall, gran, ek, björk, rönn och en-
buskar. Området bär spår av tidigare betes-
hävd. På de högre belägna delarna domine-
rar arter som ljung, kruståtel och blåbär. 
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Vanliga är också ängskovall, harsyra, ek-
orrbär och skogstjärna. Tvärs över höjden 
går en bred kraftledningsgata i sydväst-
nordostlig riktning. Röjning av gatan har 
relativt nyligen utförts. 

Längre ned på sluttningarna och då främst 
östsluttningen i anslutning till en gammal 
betesmark, växer övervägande ek och björk 
med inslag av ask, hassel, brakved och asp. 
Här förekommer arter som ekbräken, blek-
balsamin, ärenpris, ängvädd och liljekonvalj. 

Genom området rinner Tulebobäcken som 
omges av en trädridå eller trädzon bestående 
av främst klibbal med inslag av björk och 
någon ask. Karakteristiska arter längs bäck-
en är bl a strandklo, älggräs och fackel-
blomster. Vid den sydöstra delen av bäcken 
utvidgas trädridån till en mindre lövskog 
med klibbal och björk. Vanliga arter här är 
nejlikrot, blekbalsamin och videört. Några 
exemplar av gräset lundelm noterades när-
mast bäcken. 

I planområdets nordvästra hörn växer en 
fuktig lövskog av bl a björk, sälg, ek och 
hassel på gammal betesmark, vilken ansluter 
till Tulebobäcken i öster. Bäcken omges i 
planområdet nordvästra del av en ridå av 
lövträd som gränsar till igenväxande, relativt 
fuktiga f d betesmarker och/eller tomter som 
i varierande omfattning är bevuxna med 
klibbal, björk, ask, sälg, tall och gran. Fält-
skiktet består av arter som strätta, kärrtistel, 
älggräs m m. 

Centralt genom planområdet går ytterligare 
en kraftledning i nordväst-sydostlig riktning. 
Under och kring denna finns gamla igenväx-
ande fuktängar med en del sly av björk, rönn 
och videarter. Här växer mattor av jätte-
balsamin, men även t ex knapptåg, veketåg 
och humleblomster. 

Fuktängarna övergår i sydväst i en lövdomi-
nerad blandskog som bitvis utgörs av en 
björksumpskog. I de torrare delarna växer 
björk och tall med mindre inslag av asp, ek, 
hassel och lönn. Floran i skogsbeståndet 
innehåller ett uppseendeväckande stort antal 

sällsynta och exklusiva arter. Arterna i 
kombination med den skogstyp de växer i 
tyder på att merparten av dem – om inte alla 
- införts i området genom utplantering eller 
insådd. Av arter som noterades kan nämnas 
gulplister, långsvingel, storrams, springkorn, 
troligen krollilja och kransveronika. Ytterli-
gare växter fanns som inte kunde artbe-
stämmas och som med stor sannolikhet ut-
gör införda trädgårdsväxter. 

Planområdet avgränsas i sydväst av en 
mindre höjd främst bevuxen med tallskog. 

I planområdets sydöstra del finns en del 
jordbruksmark i form av en mindre åker och 
en betesmark, som vid fältbesöket utnyttja-
des för nötkreatur. 

Tidigare dokumenterade naturvärden 

Tulebobäcken avvattnar Hålsjön och Tule-
bosjön och rinner därifrån igenom planom-
rådet för att sedan mynna ut i Lindomeån. 
Den är utpekad som ekologiskt särskilt 
känsligt område och ett område med högt 
naturvärde. Bäcken är en betydelsefull re-
produktionslokal för havsöring och har bra 
till mycket bra lek- och uppväxtplatser. I 
bäcken har även noterats stationär öring, 
lax, bäcknejonöga och elritsa. Vidare har en 
del intressanta växter noterats i och kring 
bäcken (Fiskenämnden 1990, Mölndals 
kommun 1990b, 1997, Länsstyrelsen 1994, 
Fiskeriverket 2002).  

Planområdet gränsar till den, enligt Göte-
borgs Ornitologiska Förening (1993) 
skyddsvärda fågellokalen Rambo mosse – 
Hålsjön – Tulebo . Detta är ett stort, tämli-
gen orört område som i södra delen domine-
ras av de näringsrika sjöarna Hålsjön och 
Tulebosjön.  

Tulebosjön och det angränsande ekskogsom-
rådet Hultet, direkt norr om planområdet har 
vissa naturvärden och omnämns även i 
kommunens naturvårdsprogram (Mölndals 
kommun 1997).  
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Området finns i övrigt inte omnämnt i be-
fintligt naturvårdsunderlag t ex Göteborgs-
regionens kommunalförbund (1987), Läns-
styrelsen (1988, 1989a & b, 1999a & b, 
2002) och Skogsstyrelsen (2002). 

Naturvärdesbedömning 

Utifrån de redovisade naturförhållandena, 
fältinventeringen och tidigare dokumentera-
de naturvärden har en sammanvägd bedöm-
ning av naturvärdena gjorts. Till hjälp har 
använts en särskild bedömningsmodell utar-
betad av GF Konsult AB (se bilaga 1 och 
figur 4). 

Tulebobäcken med anslutande strandzoner 
utgör ett ekologiskt särskilt känsligt område 
med dokumenterade fiskeribiologiska vär-
den. Förutom reproduktionsmiljöer för öring 
förekommer lövskogsmiljöer med vissa in-
tressanta växtarter som t ex strutbräken och 
lundelm. Bäcken med dess lövträdszon be-
döms enligt kategori C: ”Områden med stör-
re lokala naturvärden”.  
 
Blandskogen i sydväst är svårbedömd p g a 
att floran i området troligen till största delen 
är införd under relativt sen tid. Trots att så 
är fallet bedöms området ändå ha ett visst 
intresse från naturvårdssynpunkt. Området 
bedöms enligt kategori D: ”Övriga områden 
med lokala naturvärden”. 
 
Resterande mark bedöms kunna inrymmas i 
kategori E ”Övriga naturområden”. Även 
dessa områden har naturvärden, men på en 
nivå som mer motsvarar vardagsnaturen. 
 
För övrigt kan nämnas att området inrym-
mer en del öppna diken och stenmurar i eller 
på gränsen till jordbruksmark. Dessa utgör 
värdefulla småbiotoper för flora och fauna 
och omfattas av det generella biotopskyddet 
enligt miljöbalken. 

Konsekvenser 
Detaljplanen omfattar en utbyggnad av bo-
städer, vilken innebär att en del naturmark 
försvinner ersätts med bostäder och tillfarts-

vägar. Den berörda naturmarken utgörs av 
delar av den lövdominerade blandskogen 
med lokala naturvärden i anslutning till 
Svartmossevägen, betes- och åkermark i 
områdets sydöstra del samt en del igenvuxen 
tomtmark.  

I den lövdominerade blandskogen växer ett 
flertal sällsynta kärlväxter som i samband 
med utbyggnaden kommer att försvinna eller 
minska kraftigt, vilket är negativt från na-
turvårdssynpunkt. Dock är flertalet av dessa 
växter inte naturligt förekommande utan är 
inplanterade. Utbyggnaden bedöms ge upp-
hov till måttliga ingrepp i naturmiljön förut-
satt att man inte påverkar Tulebobäcken 
med omgivande strandzoner.  

Planläggningen av området innebär även en 
komplettering och upprustning av gatunätet, 
vilket huvudsakligen sker i anslutning till 
befintligt gatunät och på tomtmark, varför 
påverkan på naturmiljön bedöms som liten.  
 
Vidare kommer skyddszonerna kring kraft-
ledningarna planläggas som naturmark, 
vilket även omfattar de befintliga bostadshus 
som ligger inom den norra skyddszonen. 
Denna bebyggelse skall på sikt avvecklas, 
något som kan leda till att husen lämnas att 
förfalla, vilket kan ge ett ”skräpigt” intryck 
av området som även kan påverka omgivan-
de naturmark till viss del.  

Förslag till åtgärder 
 Avvecklingen av bebyggelsen kring 

kraftledningen i områdets norra del bör 
eventuellt omfattas av krav på återstäl-
lande av naturmarken. 

 I anslutning till utbyggnaden i sydost 
bör möjligheterna till lokal dagvatten-
hantering undersökas för att minimera 
påverkan på Tulebobäcken. Eventuellt 
kan dammar anläggas i området. 

 

 



 

 -6-  

 

 

7. Kulturmiljö 
Nuvarande förhållanden 

Allmänt 

Området utgör ett gammalt jordbruksområde 
som i senare tid har blivit bebyggt med fri-
tids- och helårsbebyggelse i närheten av ett 
antal äldre gårdar (t ex direkt öster om plan-
området). Det hyser vissa stenmurar och 
öppna diken.  
 
Den ekonomiska kartan från 1930-talet vitt-
nar om ett betydligt mer öppet landskap 
jämfört med dagens förhållanden. Till ex-
empel utgjorde det som idag är en blandskog 
i sydvästra delen av planområdet öppen 
jordbruksmark. Den enda samlade trädvege-
tationen fanns utefter vissa delar av Tulebo-
bäcken. 

Tidigare dokumenterade kulturvärden 

I området finns enligt länsstyrelsens forn-
lämningsregister två fornlämningar. Den ena 
(nr 158) är belägen på den öppna betesmar-
ken i sydöstra delen av planområdet och 
utgör en fyndplats för slagen flinta. Den 
andra (nr 257) utgörs av en stensättning, en 
hålväg och ett gränsmärke som är belägna 
vid planområdets sydvästra gräns. 

Planområdet ligger strax sydväst om byn 
Tulebo, vilken utgör en av  de mycket få 
kvarvarande miljöerna av agrar prägel i 
denna del av Mölndals kommun. Särskilt 
viktiga är de gamla hagmarkerna ned mot 
Tulebosjön. De befintliga gårdarna Nord-
gården och Sörgården fanns enligt källor 
redan på 1500-talet (Mölndals kommun 
1988). Byn är även omnämnd i länsstyrel-
sens bevarandeprogram för odlingslandska-
pet för sina kulturvärden (Länsstyrelsen 
1995). 

Konsekvenser 
Fyndplatsen för slagen flinta (objekt nr 158) 
ligger inom det område som skall bebyggas 
med bostäder. Ingen fast fornlämning påver-
kas, men eventuellt kan området hysa ytter-
ligare fornlämningar som inte är kända. 
Eventuellt kan en arkeologisk utgrävning 
komma att krävas. Fornlämningen i området 
sydvästra gräns (objekt 257) bedöms inte 
påverkas. 
 
I övrigt påverkar planläggningen och ut-
byggnaden inga fornlämningar eller andra 
kulturhistoriskt intressanta områden. 

Förslag till åtgärder 
 Behovet av en arkeologisk undersökning 

av området bör diskuteras med länssty-
relsens kulturmiljöenhet. 

 Befintliga stenmurar och andra uttryck 
för kulturmiljön bör i samband med ut-
byggnaden skyddas mot exploatering 
och framhävas med hjälp av varsam och 
väl planerad skötsel. 

 

8. Rekreation 
Nuvarande förhållanden 
Det finns ingen övergripande dokumentation 
beträffande områdets rekreationsvärden. 
Området finns inte angivet bland de när-
strövområden som kommunens översikts-
plan redovisar (Mölndals kommun 1990a). 

Inom den berörda naturmarken finns inga 
tydliga stigar eller andra tecken på att den 
frekvent utnyttjas som ett närrekreationsom-
råde. Dock är det troligt att de närmast bo-
ende nyttjar den som rastplats för hundar, 
lekplats m m. 

För de boende i området finns även möjlig-
heter till friluftsliv vid den relativt närlig-
gande Tulebosjön. Här finns bl a en kom-
munal badplats på den östra stranden. Bo-
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husleden passerar även strax öster om om-
rådet.  
 
 
 

Konsekvenser 
Utbyggnaden bedöms inte innebära några 
påtagliga konsekvenser från rekreationssyn-
punkt. Dock kommer andelen naturmark i 
området att öka i och med avvecklingen av 
bostäder i anslutningen till kraftledningen i 
norr. Rekreationsvärdet av den nya natur-
marken beror på hur avvecklingen sker. Om 
bostäderna efter avveckling endast lämnas 
att förfalla kan området ge ett skräpigt in-
tryck och även bli utsatt för skadegörelse m 
m, vilket skulle minska områdets rekrea-
tionsvärde. Om man återställer området till 
naturmark efter avvecklingen av bostäderna 
skulle däremot detta värde öka.  
 
I områdets södra del minskar ytan natur-
mark något p g a utbyggnaden av nya bo-
städer.  

Förslag till åtgärder 
 Skyddszonerna bör till viss del kunna 

utnyttjas som närrekreationsområden,   t 
ex eventuellt kan en enkel gångstig an-
läggas som leder mellan Norra Hälleså-
kersvägen och Tulebosjön.  

 Den norra skyddszonen bör återställas 
till naturmark efter avveckling. 

 

9. Landskapsbild 
Nuvarande förhållanden 
Kompletteras 

Konsekvenser 

 

 

 

10. Vattenfrågor 
Nuvarande förhållanden 
Området ligger inom Lindomeåns avrin-
ningsområde. Genom området rinner Tule-
bobäcken som nedströms mynnar i Lindo-
meån. Tulebobäcken har ett avrinningsom-
råde på 14,6 km2 och avvattnar de näringsri-
ka sjöarna Hålsjön och Tulebosjön. Bäcken 
har ett relativt högt pH och håller en öring-
population av genetiskt ursprunglig karak-
tär. Därmed har Tulebobäcken höga fiskeri-
biologiska värden och klassas som ett ekolo-
giskt särskilt känsligt område och ett område 
med högt naturvärde (Fiskenämnden 1990, 
Mölndals kommun 1990b, 1997).  

Inom området finns även ett antal mindre 
öppna diken. 
 
Kommunalt VA-nät finns framdraget till 
Norra Hällesåkersvägen, men inte till hu-
vuddelen av befintliga bostäder inom plan-
området. 

Konsekvenser 
Utbyggnaden innebär en viss ökning av de 
hårdgjorda ytorna i området. Bland annat 
gäller det för området öster om Tulebobäck-
en som idag är betesmark. De hårdgjorda 
ytorna leder till ökade dagvattenmängder 
och risk för något ökad belastning på recipi-
enten Tulebobäcken genom de föroreningar 
som förs med dagvattnet. Dock kan förore-
ningsbelastningen väsentligt begränsas om 
dagvattnet omhändertas lokalt. Direktavled-
ning till Tulebobäcken skall undvikas. 
 
Vid planläggningen skall befintliga och pla-
nerade bostäder anslutas till det kommunala 
VA-nätet. Detta är positivt för Tulebobäck-
ens vattenkvalitet. 
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Förslag till åtgärder 
 För att bibehålla en god vattenbalans 

och vattenkvalitet i avbördat vatten bör 
åtgärder för lokalt omhändertagande av 
dagvatten anordnas, t ex damm eller 
våtmark. En våtmarksmiljö är också po-
sitiv från flora- och faunasynpunkt. 

 Tulebobäcken bör skyddas mot ökad 
dagvattenbelastning. 

 Dagvattenbildningen kan minimeras 
genom användande av genomsläppliga 
markbeläggningar och så mycket gräs-
ytor som möjligt. 

 Val av byggnadernas ytmaterial bör 
uppmärksammas då detta påverkar dag-
vattnets karaktär. Särskilda lösningar 
för dagvattnets transport från hustak, 
rännor, asfalterade ytor etc bör upp-
muntras.  

 

11. Buller 
Allmänt 
Buller är den störning från vägtrafiken som 
lokalt berör flest antal människor. Trafik-
buller kan inte anges med ett enda mått. 
Praxis är att sammanfatta ljudmiljön med 
fyra tekniska mått: ekvivalent ( genomsnitt-
lig) ljudnivå över dygn inomhus respektive 
utomhus, maximal ljudnivå inomhus nattetid 
samt maximal ljudnivå utomhus vid ute-
plats. 

Enligt ett under 1997 fattat riksdagsbeslut 
(Prop 1996/97:53) gäller följande riktvär-
den för bostadsbebyggelse: 

 
Ekvivalentnivå inomhus                       30 dBA 
Maximalnivå inomhus nattetid             45 dBA 
Ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)     55 dBA 
Maximalnivå uteplats vid bostad          70 dBA 

Med dessa riktvärden för god miljökvalitet 
fastslås ”den långsiktiga ambitionsnivån för 
åtgärder mot trafikbuller.” Riktvärdena är 

inga rättsligt bindande normer, utan skall 
vara vägledande för bedömningar med hän-
syn till lokala faktorer och särskilda om-
ständigheter i det enskilda fallet. 

Riktvärdena för buller bör ses som långsik-
tiga mål. Det är skillnad på möjligheterna 
att uppnå god miljökvalitet mellan olika 
plansituationer, och tillämpningen av rikt-
värdena kommer därför till en början att 
skilja. En utgångspunkt bör därvid vara att 
riktvärdena bör klaras, dels vid nybyggnad 
av bostäder, och dels vid nybyggnad och 
väsentlig ombyggnad av trafikanläggningar 
så långt det är tekniskt möjligt och ekono-
miskt rimligt. 
 
Vidare gäller följande avstånd för ISO-linjer 
för  utomhusriktvärden: 

Ekvivalent ljudnivå Riktvärde 

50 km/h 70 km/h 

55 dBA  

ekvivalent ljudnivå  

Bv 

Öv 

17 m 

19 m 

25 m 

40 m 

70 dBA  

maximal ljudnivå, 
personbilstrafik  

Bv 

Öv 

15 m 

15 m 

 

21 m 

21 m 

70 dBA  

maximal ljudnivå, 
tung trafik 

Bv 

Öv 

30 m 

40 m 

35 m 

50 m 

Nuvarande förhållanden  

Beräkningar av bullernivåerna i dagsläget 
har gjorts för tre befintliga bostadshus som 
ligger i anslutning till Norra Hällesåkersvä-
gen inom aktuellt planområde.  
 
Beräkningspunkt Ekvivalent 

ljudnivå 
Maximal 
ljudnivå* 

Sagered 2:87  Bv 

Öv 

54 dBA 

55 dBA 

77 dBA 

76 dBA 

Sagered 2:19 Bv 

Öv 

50 dBA 

52 dBA 

70 dBA 

71 dBA 
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Sagered 2:18 Bv 

Öv 

58 dBA 

58 dBA 

82 dBA 

81 dBA 

Riktvärden  55 dBA 70 dBA 

*Tung trafik har varit dimensionerande för max-
imal ljudnivå.  

Konsekvenser 
För att de nya bostadshus som planeras 
inom aktuellt området skall få bullernivåer 
som inte överskrider gällande riktvärden får 
inga hus placeras närmre Norra Hälleså-
kersvägen än 30 m. Hus med endast en vå-
ning kan dock placeras närmre Norra Hälle-
såkersvägen.  

 

12. Luftföroreningar / Mil-
jökvalitetsnormer 
Nuvarande förhållanden 
Allmänt 
Enligt 5 kap 1 § miljöbalken får regeringen 
för vissa geografiska områden eller för hela 
landet meddela föreskrifter om kvaliteten på 
mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om 
det behövs för att varaktigt skydda männi-
skors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa 
skador på eller olägenheter för människors 
hälsa eller miljön (miljökvalitetsnormer). 

Miljökvalitetsnormer finns hittills framtagna 
för kvävedioxid, svaveldioxid, bly samt 
partiklar i utomhusluft och redovisas i för-
ordningen om miljökvalitetsnormer (SFS 
2001:527). Normerna skall klaras för kvä-
vedioxid fr o m 2006 respektive för partiklar 
fr o m 2005. 

Nuvarande förhållanden 
Mätningar av kvävedioxidhalter utfördes år 
1999 i Kållered (Göteborgsregionens luft-
vårdsprogram 2000). Uppmätta mätvärden 
underskred motsvarande miljökvalitetsnor-
mer med stor marginal.  

Det aktuella området vid Svartmossevägen 
ligger utanför Mölndals tätort och relativt 
långt från E6:an. Luftföroreningshalterna 
inom detta område bedöms därför vara lägre 
än de i Kållered. Således bedöms gällande 
miljökvalitetsnormer för kvävedioxid inte 
överskridas. 

Den svenska tätortsluften uppfyller numera 
blynormerna med bred marginal, och över-
skridanden av svaveldioxidnormerna före-
kommer bara på ett ställe (Säffle, som har 
problem med utsläpp från en sulfitmassafa-
brik). (Naturvårdsverket). Därför bedöms 
gällande riktvärden för svaveldioxid och bly 
underskridas med bred marginal. 

Beträffande den nyligen tillkomna normen 
för partiklar kan konstateras följande. Mil-
jökvalitetsnormens gränsvärden för partiklar 
är i det närmaste identiska med motsvarande 
gränsvärden för kvävedioxid. Långtidsmät-
ningen vid Göteborgs fasta mätstationer 
visar att halterna av partiklar uppgår till 
omkring hälften av halterna för kvävedioxid. 
Med hänsyn till att miljökvalitetsnormen 
klaras för kvävedioxid (se ovan) kan då den 
slutsatsen dras att miljökvalitetsnormen för 
partiklar klaras med avsevärd marginal. 
 
Sammanfattningsvis underskrids därför i 
nuläget gällande miljökvalitetsnormer med 
stor marginal inom aktuellt område. 

Konsekvenser 

Aktuell detaljplan innebär ett marginellt 
tillskott av bebyggelse och fordonstrafik, 
men med tanke på de relativt låga bak-
grundshalter av luftföroreningar som råder i 
området idag bedöms även att de framtida, 
lokala luftföroreningshalterna kommer att 
väl understiga miljökvalitetsnormerna.  

Utbyggnaden av nya bostäder i området är 
relativt begränsad och kollektivtrafikmöjlig-
heterna är relativt goda, varför planområdet 
inte bedöms utgöra en olämplig lokalisering 
i det regionala sammanhanget med hänsyn 
taget till miljökvalitetsnormerna. 
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13. Elektriska och mag-
netiska fält  
Bakgrund 
Kraftledningar avger magnetiska fält. Fäl-
tens styrka mäts i µT (microtesla). Storleken 
på dessa är främst beroende på strömstyrkan 
i ledningen. Likströmsledningar anses inte 
vara lika farliga vad det gäller magnetsiska 
fält då det är själva växlingarna i fälten som 
är det skadliga för människan. På 10 meters 
avstånd anses det magnetiska fältet vara 
försumbart. 

Sedan ett par decennier tillbaka har befarade 
hälsorisker vid exponering för lågfrekventa 
elektriska och magnetiska fält diskuterats. 
Fortfarande vet man mycket litet om hur 
människor och andra levande varelser på-
verkas av elektriska och magnetiska fält. De 
forskningsresultat som hittills presenterats 
ger inte underlag för och kan inte heller 
sägas motivera några lagstadgade gränsvär-
den eller andra tvingande begränsningar för 
lågfrekventa elektriska och magnetiska fält. 
Det finns dock ett flertal rekommendationer 
och försiktighetsprinciper (Arbetarskydds-
styrelsen m fl 1996 och Statens strålskydds-
institut 2002).  

En så kallad ”Myndigheternas försiktighets-
princip om lågfrekventa elektriska och mag-
netiska fält” har tagits fram gemensamt av 
ett flertal myndigheter (Arbetarskyddsstyrel-
sen m fl 1996). I denna rekommenderas 
följande: 
 
Om åtgärder, som generellt minskar expone-
ringen, kan vidtas till rimliga kostnader och 
konsekvenser i övrigt bör man sträva efter 
att reducera fält som avviker starkt från vad 
som kan anses normalt* i den aktuella mil-

jön. När det gäller nya elanläggningar och 
byggnader bör man redan vid planeringen 
sträva efter att utforma och placera dessa så 
att exponeringen begränsas. Det övergripan-
de syftet med försiktighetsprincipen är att på 
sikt reducera exponeringen för magnetfält i 
vår omgivning för att minska risken att 
människor eventuellt kan skadas. 
* Med normal magnetfältsnivå avses det, efter be-
räkning eller flera mätningar, erhållna genom-
snittsvärdet på magnetfältet i den aktuella miljön vid 
sådana förhållanden som kan anses återspegla 
fältnivån under lång tid. Mätningar invid punktkäl-
lor med snabbt avklingande fält skall inte anses 
återspegla magnetfältsnivån annat än om individer 
kan förväntas vistas invid punktkällan en stor del av 
dygnet eller arbetsdagen. 

Magnetfälten i bostäder belägna långt från 
kraftledningar är i allmänhet mycket låga. 
Medianvärdet för bostäder i större städer är 
cirka 0,1 µT medan värdena är ungefär 
hälften i mindre städer och på landsbygden. 
I storstadsområdena har cirka 10 procent av 
bostäderna minst ett rum med ett magnetfält 
över 0,2 µT. Nära kraftledningar och trans-
formatorstationer är magnetfälten högre. 
Mitt under en kraftledning kan det vara un-
gefär 10 µT.  
 
I diverse skrifter och rekommendationer från 
kommuner och myndigheter är det siffran 
0,2 µT som figurerar som riktvärde men 
avståndet då fältet är 0,2 µT för en kraftled-
ning på 130 kV beskrivs olika. Värden från 
50 meter till 75 meter rekommenderas. Mil-
jöbalken anger att försiktighetsprincipen 
alltid ska råda. I figuren nedan (figur 5) som 
är hämtad från Statens Strålskyddsinstistut 
så rekommenderas 50 meter. 
 
För ny bebyggelse vill ledningshavarna 
(Svenska Kraftnät och Vattenfall) att ett 
minsta avstånd om 70 – 80 meter ska hållas 
till befintlig ledning om 130 kV. Helst vill de 
ha ett ytterligare skyddsavstånd, men det är 
enbart önskemål. Byggnader inom 10 m från 
en kraftledning löser alltid ledningshavaren 
in såvida det inte föreligger ett felaktigt 
bygglov från kommunens sida. 
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Ovan nämnda riktlinjer gäller för områden 
där människor stadigvarande vistas och 
anses även gälla för arbetsplatser. 
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Nuvarande förhållanden 
Genom aktuellt planområdet går kraftled-
ningar i två olika riktningar. I nord-sydlig 
riktning går en 130 kV -ledning med växel-
ström, medan det i väst-östlig riktning går 
en likströmsledning (Kontiskan) på 285 kV.  
Ett flertal fritidshus och villor ligger i an-
slutning till ledningarna, 13 hus ligger inom 
en zon på 50 m från ledningarna. De när-
maste belägna husen ligger 4 m i plan från  
en ledning. 
 
En fördjupad studie gällande skyddsavstånd 
mellan dessa kraftledningar och bostäder 
gjordes för att utreda vilka skyddsavstånd 
som krävs inom aktuellt planområde (GF 
Konsult AB 2001). I denna togs tre alterna-
tiv för planläggningen fram utifrån kraftled-
ningsproblematiken.  

Konsekvenser 
Vid planläggningen har skyddszoner kring 
både 285 kV-ledningen i väst-östlig riktning 
och 130 kV-ledningen i nord-sydlig riktning 
tagits fram utifrån de beräkningar  

och mätningar som har gjorts inom området 
i samband med den fördjupade studien (GF 
Konsult AB 2001). Skyddszonerna är inte 
enhetliga utefter hela ledningarna utan varie-
rar i utbredning beroende på de elektriska 
och magnetiska fält som uppmätts.  

Inom skyddszonen kring 285 kV-ledningen i 
områdets norra del ligger ett antal hus, vilka 
detaljplaneläggs som naturmark. Dessa skall 
på sikt avvecklas, men tillvägagångssättet 
för avvecklingen har ännu inte klarlagts.  

Förslag till åtgärder 
 Detaljplaneringen i området bör utgå 

från Arbetarskyddsstyrelsens m fl re-
kommenderade försiktighetsprincip, dvs 
att man bör sträva efter att utforma och 
placera byggnader så att exponeringen 
för magnetiska fält begränsas. 

 

 

Figur 5: Exempel på hur magnetfältet 
avtar med avståndet från ledningen 
beroende på ledningens storlek. I plan-
området finns 130 kV växelströmsled-
ningar och 285 kV likströmsledningar .  
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14. Naturresurser  
Under denna rubrik behandlas i första hand 
sådana naturresurser som kan betraktas som 
miljö- och bevarandeintressen enligt 3, 4 och 
7 kap miljöbalken (MB). 

Nuvarande förhållanden 
Tulebobäcken är i flera underlag bedömd 
som ett ekologiskt särskilt känsligt område 
enligt 3 kap 3 § MB. Dessa skall enligt MB 
så långt som möjligt skyddas mot åtgärder 
som kan skada naturmiljön.  Bäcken omfat-
tas dock inte av strandskydd enligt 7 kap 13-
18 §§. 

Enligt 3 kap 4 § MB får brukningsvärd 
jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse 
eller anläggningar endast om det behövs för 
att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett 
från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk. Inom 
planområdet finns mindre ytor jordbrukmark 
i form av åker- och betesmark. Dessa tillhör 
inte de ytor av jordbruksmark som klassifi-
cerats i kommunens översiktsplan (Möln-
dals kommun 1990). 
 
I området förekommer stenmurar och öppna 
diken i jordbruksmark, vilka omfattas av det 
generella biotopskyddet enligt 7 kap 11 § 
MB. 

Konsekvenser 
Tulebobäcken bedöms inte påverkas av 
utbyggnaden förutsatt att inga ingrepp görs i 
själva bäcken eller dess strandzoner samt att 
man inte direktavleder dagvattnet till bäcken 
utan istället tar omhand detta lokalt.  

En del av jordbrukmarken inom området 
kommer att tas i anspråk för nya bostäder. 
Detta bedöms inte innebära någon konflikt 
med miljöbalkens 3 kap 4 §. Från lokal na-
turresurs- och hushållningssynpunkt innebär 
dock exploateringen av jordbruksmark en 
viss begränsning beträffande ett eventuellt 
behov av att i framtiden öka utnyttjandet för 
närproduktion och lokala kretslopp. 

Vissa av områdets biotopskyddade öppna 
diken och stenmurar kan komma att påver-
kas av utbyggnaden. Om skada på dessa inte 
kan undvikas krävs att ansökan om dispens 
görs hos länsstyrelsen. 
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Yttrande utan synpunkter 
Fritidsnämnden 
Kulturnämnden 
Omsorgsnämnden 
Barn- och ungdomskommittén 
Skogsvårdsstyrelsen 
Hyresgästföreningen 
Fastighetsägarna syd 
Polisen 
Vägverket 
Sydkraft 
Växjö 7:70 
Isbjörnen 4 
 
Yttrande med synpunkter 
 
Länsstyrelsen 
Arkeologi  
Efter yttrandet över planprogrammet har fornlämningarna Raä 183 och 356 i den sydväst-
ra delen av planområdet förundersökts och inte föranlett några krav på ytterligare under-
sökningar. Om inga fler fornlämningar berörs med krav på borttagande utan kan bevaras i 
enlighet med de ursprungliga intentionerna i programyttrandet 2004- 09-09, finns inga 
fler krav på arkeologiska undersökningar inom området.  
 
Betydande miljöpåverkan enligt 6kap 11§ Miljöbalken  
Kommunen åberopar att beslut om att påbörja planprogrammet togs av Byggnadsnämn-
den före lagens ikraftträdande 2004—07—21 och att planen därmed ska hanteras efter de 
bestämmelser i PBL som gällde vid det tillfället. Kommunen anser att planen inte medger 
sådan användning av mark som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller 
hushållningen med mark och vatten och andra resurser, och därmed att miljökonsekvens-
beskrivning ej behöver upprättas. Länsstyrelsen har inget att invända mot att kommunen 
åberopar den lagstiftning som gällde vid beslutstillfället att starta en planprocess.  
Länsstyrelsen har dock redan i sitt yttrande över planprogrammet ställt sig tveksam till 
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kommunens bedömning att planen ej skulle innebära betydande påverkan på miljön. Den 
motivering som kommunen redovisar i sin behovsbedömning innehåller enligt länsstyrel-
sen inte sådana fakta som klart visar att planen inte skulle medföra betydande påverkan 
på miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten och andra resurser.  
Länsstyrelsen anser att områdets omfattning, innehållande en nyproduktion av ca 500 lgh, 
kontor och skollokaler, inom tidigare oexploaterad mark innebär en betydande påverkan 
på miljön. Enligt länsstyrelsen bör därför en miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL 5 
kap 18 § gällande vid beslutstillfället upprättas.  
 
Prövningsgrunder enligt 12 kap PBL  
Riksintressen enligt 3 o 4 kap Miljöbalken  
Påverkas ej av planförslaget.  
 
Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap Miljöbalken.  
Av planhandlingarna bör tydligt framgå hur miljökvalitetsnormerna iakttas, t.ex. kom-
menteras i planbeskrivningen, så att det klart framgår att det inte föreligger något plan-
hinder av den anledningen. Enligt Länsstyrelsens bedömning innebär planen inte någon 
överhängande risk för att någon nu gällande miljökvalitetsnorm överskrids.  
 
Mellankommunala intressen  
Påverkas inte av planförslaget.  
 
Hälsa och säkerhet  
Påverkas inte av planförslaget.  
 
Kommentar: 
En MKB har upprättats 2005-12-05. Den behandlar främst buller från trafik och verk-
samheter, dagvattenhantering, förorenad mark, markförhållanden och kulturmiljöfrågor. 
Denna bifogas planhandlingarna. 
 
Kommunstyrelsen 
Tillgängligheten till det centrala grönområdet bör säkras genom fler passager på gång- 
och cykeltrafik genom kvarteren. I beskrivningen till planförslaget står det att lekplatser 
ska skapas inom det större sammanhängande grönområdet. Texten bör därför åtföljas av 
bestämmelse på plankartan. Tomterna ska anpassas höjdmässigt mot det centrala grönom-
rådet.  
Planförslaget bör hantera frågan om exploateringsgrad inom varje kvarter som följer det 
resonemang som förs i gestaltningsprinciperna för området.  
Beskrivningen till planförslaget saknar information om miljö- och hälsoaspekter såsom 
konsekvenser av närheten till Norra industriområdet. Det saknas även en diskussion om 
hur våtmarken Hovs göl kommer att påverkas när områdets dagvatten genom ledning leds 
dit.  
En översiktlig beräkning för områdets exploateringskostnader och intäkter visar på ett 
netto på 3,3 miljoner. 
 
Kommentar: Passager har lagts in mellan kvarteren för att garantera tillgänglighet till det 
centrala grönområdet. En illustration och skötselplan har gjorts för det centrala grönstrå-
ket. Dessa visar framtida användning och skötsel. En MKB har upprättats 2005-12-05. 
Den behandlar främst buller från trafik och verksamheter, dagvattenhantering, förorenad 
mark, markförhållanden och kulturmiljöfrågor. Denna bifogas planhandlingarna. 
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Lantmäterimyndigheten 
Fastighetsrättsliga frågor 
Växjö 7:74 och 7:68 skall genom fastighetsreglering avstå mark till Växjö 7:8. De nya 
fastigheterna bildas därefter genom avstyckning från 7:8. 
 
Det framgår inte av plankartan hur de båda kvarteren väster om cykelvägen har sin utfart 
ordnad. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen justeras under fastighetsrättsliga frågor.  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avråda från byggnation av bostäder, skola 
och förskola på Östra Lugnet. Nämnden bedömer att det inte är visat att det inte kan in-
nebära en betydande påverkan på miljön och hälsan utifrån plan- och bygglagens äldre 
bestämmelser om planen antas. Med hänsyn till nedanstående punkter bedömer nämnden 
att planens genomförande kan innebära en sådan betydande påverkan att en miljökonse-
kvensbeskrivning behöver upprättas.  

• Det finns risk för att dagvattnet från området kan påverka djur- och växt- liv i 
Hovs Göl om det är den våtmarken som avses med lydelsen ”via ledning till våt-
mark söder om Evedalsvägen” i planbeskrivningen. Om det istället skall avledas 
till ett fördröjningsmagasin öster om Evedalsvägen enligt gestaltningsprinciperna 
så finns det risk att friluftslivet hämmas om dagvattnet därifrån avleds till badplat-
sen i Evedal.  

• Det finns risk att verksamheterna i industriområdet söder om planområdet kan in-
nebära risker för hälsa och säkerhet för boende, skola och förskola eftersom inga 
skyddsavstånd är beskrivna.  

• Det finns risk för människors hälsa eftersom eventuell förorenad mark  
fins inom området där bostäder planeras.  

• Det finns risk för bullerstörningar från trafik för befintliga bostäder utmed  
de vägar där området beräknas medföra trafikökningar.  

 
Övriga frågor som bör vara med om en ny detaljplan för bostäder skall tas fram är om 
ombyggnationen av befintligt spillvattennät kan utvidgas innan området bebyggs efter-
som det i programmet anges att de inte har tillräcklig kapacitet. Det bör även framgå hur 
bussarna skall köra inom området för att undvika störningar och för att underlätta till-
gänglighet.  
I övrigt avseende dagvatten, skyddsavstånd till verksamheter, påverkan på  
fritidsområdet öster om Evedalsvägen och kollektivtrafik så hänvisar nämnden till sitt ti-
digare yttrande över programmet, beslut 2004-09-07. 
 
Kommentar: En MKB har upprättats 2005-12-05. Den behandlar främst buller från trafik 
och verksamheter, dagvattenhantering, förorenad mark, markförhållanden och kulturmil-
jöfrågor. Denna bifogas planhandlingarna. 
”Våtmark söder om Eveldalsvägen” är en felskivning, skall vara våtmark öster om Eve-
dalsvägen. Tekniska förvaltningen skriver i sitt yttrande att spillvattennätet skall vara ut-
byggd innan det aktuella området ansluts.  
 
Tekniska nämnden 
Senare års kraftiga expansion på Norra Hovshaga har skett utan att befintliga ledningsnät 
för vatten och avlopp genom äldre stadsdelar förstärkts. Västra samlingsledningen för 
spillvatten från Hovshaga genom de västra stadsdelarna måste kompletteras med en ny  
huvudledning från Bäckaslöv till Viktor Rydbergsgatan innan ytterligare bebyggelse kan 
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anslutas på Hovshaga. I samband med exploateringen av Östra Lugnet är det viktigt att 
etappindelning och tidplan anpassas efter förstärkningsåtgärderna på befintligt lednings-
nät.  
När erforderliga ombyggnader av västra samlingsledningen genom stadsdelen Väster har 
genomförts och ledig kapacitet tillskapats kan Östra Lugnet påbörjas med en första etapp 
utmed Domfällevägen - Evedalsvägen. I första etappen anläggs förutom en  
spillvattenpumpstation vid Evedalsvägen även dammar och våtmark för dagvattnet. Dag-
vattenanläggningarna kan utföras öster om Evedalsvägen innan utsläpp sker via befintligt 
dike till Helgasjön.  
Inom planområdet bör dagvattnet avledas i ett trögt system. Det innebär att husen utförs 
med takavvattning via utkastare. Markplanering inom kvarteren sker så att ytavrinning 
från hårdgjorda ytor kan ske ut över gräsytor eller andra genomsläppliga ytor. Endast 
överskottsvatten, som inte infiltrerar eller perkolerar, och husgrundsdräneringar avleds till 
dagvattenservis. Dagvattnet från gatumarken på entrégatorna avrinner till ett längsgående 
grönt infiltrations- och dräneringsstråk och vatten från lokalgatorna avleds till gröna öar 
med trädplanering. Placering, utformning och storlek på de gröna inflltrationsöarna be-
stäms i samband med projekteringen. 
 
Kommentar: Etappindelning och tidplan har upprättats i samråd mellan stadsbyggnads-
kontoret och tekniska förvaltningen. 
 
Smålandsmuseum 
Landsantikvarien bar tagit del av handlingarna i rubricerade ärende och har följande syn-
punkter, vilka till stora delar grundar sig på det kulturhistoriska planeringsunderlag för 
Östra Lugnet som landsantikvarien tidigare tagit fram.  
Planområdet ansluter till rådande planmodell i Växjö med hög exploateringsgrad, tät be-
byggelse och många små villatomter. Möjligen hade man kunnat önska större variation, 
inte minst när det gäller tomtstorlek och en mer småskalig exploatering i samklang med 
områdets tidigare historia. Nu fortsätter Hovshagas villamattor att breda ut sig norrut  
Det är dock glädjande att smalspårets sträckning bibehålla som kommunikationsstråk ge-
nom området Det vore värdefulllt om man vid detaljutformningen av området ser till att 
bevara och utnyttja de få spår av smalspårsepoken som finns kvar, exempelvis vid Lug-
nets hållplats. I ovannämnda kulturhistoriska planeringsunderlag lyfts även den äldre väg-
sträckningen mot Kronoberg i områdets östra del fram som ett bevarandevärt kommuni-
kations stråk. Genom en relativt enkel anpassning av planens utformning i dess östra del 
borde även detta kommunikationsstråk kunna nyttjas bättre för framtida bruk.  
 
Kommentar: Inom området kommer det att finnas en blandning av olika tomtstorlekar 
och upplåtelseformer. Smalspåret ges en tydlig roll som kommunikationsstråk i planen. 
Av det äldre stråket går det ej finna några spår inom planområdet. 
 
Värends räddningstjänstförbund 
Entré- och bostadsgator utformas på sådant sätt att framkomligheten för utryckningsfor-
don inte alvarligt nedsätts. Särskild hänsyn bör tas vid gator med tillåten parkering, av-
smalningar eller rondeller. S.k. vägbulor bör inte uppföras eftersom arbetsmiljön i fordo-
nen kraftigt försämras. 
 
Byggnader ska vara lätt tillgängliga för utryckningsfordon. Fordonen ska kunna framfö-
ras åtminstone 50 meter från byggnadernas entréer. Eventuellt kan betydligt kortare av-
stånd krävas om utrymning av fastigheterna delvis baseras på räddningstjänstens stegut-
rustning (s.k. räddningsvägar). Eventuella bommar inom området ska vara öppningsbara 
för räddningstjänsten mfl.  
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Brandvattenförsörjningen ska följa VA-normerna. Brandvattnet ska generellt tryggas ge-
nom det sk konventionella systemet . Det innebär att avståndet mellan brandposter ej ska 
överstiga 150 meter. Flödet från brandposterna ska vara lägst 600 l/min. Det s.k. alterna-
tiva systemet får användas i bostadsområden med hus i 3 våningar eller lägre. Avståndet 
mellan brandposter får vid det alternativa systemet inte överskrida 1000 meter och flödet 
får inte underskrida 900 l/min. 
 
Inga kända riskobjekt finns i närområdet. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. 
 
Växjö Energi  
Elnät 
För elförsörjningen av planområdet erfordras nybyggnad av 4 st nya transformatorstatio-
ner vid uppvärmning med fjärrvärme. Vid uppvärmning med värmepumpar erfordras fler 
än 4 st transformatorstationer. Vi planerar att uppföra transformatorstationerna enligt 
markeringar på bilagd kartkopia.  
För elförsörjningen i övrigt inom området erfordras ca 50 st kabelskåp, vilka placeras på 
gatumark.  
 
Fjärrvärme 
Vi tar med en utbyggnad av fjärrvärmenätet till rubricerat område och dimensionerar så 
att framtida tillkommande områden också ska kunna anslutas.  
 
Kommentar: Enligt planförslaget är det tillåtet att placera tekniska anläggningar som 
transformatorstationer inom naturmarken. Placering skall dock ske med hänsyn till ev. 
närliggande bebyggelse. 
 
Länstrafiken 
Vid planeringen av bostadsområden i den här storleken är det angeläget att  
kollektivtrafikens stråk genom området finns med i planeringen. Ett effektivt stråk  
genom området underlättar för den kommande trafikeringen genom att resenärerna erhål-
ler korta restider och Växjö kommun lägre trafikkostnader.  
För att kollektivtrafiken skall vara attraktiv i området måste den komma tämligen när de 
boende men framförallt att själva utförandet av trafiken kommer igång tidigt.  
Det är viktigt att ett nära samråd med Länstrafiken sker under den fortsatta  
planeringen av områdets olika delar.  
 
Kommentar: Länstrafiken har varit med som en diskussionspart i programskedet. Nya 
kontakter kommer tas i samband med utbyggnaden av cirkulationsplats/etapp 1. 
 
Skola- och barnomsorgsnämnden 
Enligt samrådshandlingarna kan området komma att innehålla upp till ca 750 bostäder. 
Det kan schablonmässigt beräknas betyda att ca 35 till 40 barn per åldersgrupp kan kom-
ma att bo i området. Det skulle innebära 175 till 200 barn i förskoleåldrarna, 245 till 280 
barn i åldrarna 6 till 12 år och 105 till 120 barn i åldrarna 13 till 15 år. 
Med tanke på den stora efterfrågan på förskoleplatser som redan finns på Hovshaga, mås-
te hela det nya behovet av platser täckas genom att ytterligare förskolor byggs inom om-
rådet Östra Lugnet. Om det faktiskt blir så många barn i skolåldrarna som den schablon-
mässiga beräkningen visar, kan det bli betydande svårigheter att rymma ett så stort elev-
tillskott i de befintliga skolorna på Hovshaga. Därför måste elevtalsutvecklingen på hela 
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Hovshaga följas mycket noga, och en beredskap måste finnas för att även utnyttja lokaler 
för skolverksamhet inom området Östra Lugnet. Däremot beräknas de befintliga 7-9-
skolorna inrymma eleverna i åldrarna 13 till 15 år. I beaktande av elevtal bör alltid hän-
syn tas till eventuellt överutrymme i befintliga skolor. 

 
En stor tomt (ca 25 000 m2) har avsatts för boende/kontor/skola i områdets sydöstra del. 
Tomten ligger mycket väl placerad i området; den blir lätt att nå för föräldrar som ska 
hämta och lämna sina barn och den ligger i anslutning till naturmark, vilket är positivt ur 
ett verksamhetsperspektiv. Skol- och barnomsorgsförvaltningen ser gärna att hela tomten 
kan disponeras för verksamhet för barn i åldrarna 1 till 12 år. Då bostadsområdet byggs 
kan sedan förskolor etableras på tomten och eventuellt även lokaler för skolverksamhet. 

 
Om området senare byggs ut utöver vad som framgår av detta detaljplaneförslag, finns 
mark reserverad för förskole- och skolverksamhet norr om nuvarande planområde. Vid 
eventuell fortsatt utbyggnad får ställning tas till hur den marken ska disponeras. 
 
Kommentar: Det föreslagna kvarteret i sydöstra delen av planområdet ligger strategiskt 
till för för- och grundskola. Dock är tomten så pass stor att den kan rymma ytterligare nå-
gon verksamhet/boende. Precis som anges i yttrandet finns det mark reserverad norr om 
planområdet för skolverksamhet. 
 
Kärnhem 
I egenskap av ny fastighetsägare till fastigheterna Växjö 7:74-80 och Växjö 7:83-86 (tidi-
gare ägare Skanska Mark och Exploatering) vill vi framföra följande synpunkter gällande 
rubricerat planförslag.  
I planillustrationen/skissen ser det ut som man planerar ett naturområde på del av Växjö 
7:74 och Växjö 7:75. Området ligger visserligen utanför aktuellt planförslag men efter-
som vi planerar bostadsbyggnation i området vill vi framföra synpunkten att man nu inte 
fastlägger omfattningen och läge av grönområdet utan att detta görs i samband med ny 
detaljplan för vårt område.  
Viktigt är också att planlagt område får en naturlig koppling till vårt framtida bostadsom-
råde på Växjö 7:74 m fl. 
 
Kommentar: I planen finns ett antal passager som gör det möjligt att ta sig till smalspåret 
och i framtiden även västerut. 
 
Villaägarna Kronoberg 
Villaägarna Kronoberg tillstyrker den planerade utbyggnaden. Föreningen anser att de 
tomter som är avsedda för villabebyggelse tillförs den kommunala tomtkön och att det 
beredes möjlighet för tomtköparen att själv fritt upphandla sin villa på marknaden utan att 
var hänvisad till en enda leverantör.   
Villaägarna Kronoberg anser att det är en fördel med ett lokalt omhändertagande av dag-
vattnet inom området i enlighet med planförslaget. Vidare finner vi att utformningen av 
gaturummet och den föreslagna hastigheten till 30 km/tim är ett positivt inslag i planen. 
 
Vad gäller möjligheterna till uppvärmning av byggnaderna så är det en fördel om fastig-
heterna kan erbjudas en anslutas till fjärrvärmenätet men det är enligt föreningens upp-
fattning ett krav att ingen tvångsanslutning sker utan alternativa uppvärmningsmöjlighe-
ter finns såsom bergvärme eller andra miljövänliga uppvärmningssätt. 
 
Kommentar: Planen innehåller inget krav på anslutning till fjärrvärmenätet. Ett antal av 
tomterna kommer att tillföras den kommunala tomtkön. 
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Evedal-Kronobergs Nya Samfällighetsförening 
Evedal-Kronobergs Nya Samfällighetsförening nedan benämnd EKSF har tagit del av 
förslag till Dpl avs. området Östra Lugnet och vill framföra följande synpunkter.  
EKSF avgav 2004-09-10 synpunkter på “Program Östra Lugnet “och ansluter sig till  
vad då anfördes. Vi vill även hänvisa till vad EKSF framförde 200409 09 om Dpl för 
Växjö 6:2 “ kv. Kantkedjan “.  
Området Gamla Lugnet är en viktig del av för hela norra stadsdelens miljö och natur och 
skall kopplas ihop med natur- och friluftsområdet norr och öster om Lugnet fram till Eve-
dalsåsen. Någon biltrafik mellan Östra Lugnet och kv. Kantkedjan bör ej komma till 
stånd. Samtliga vägar väster om Evedalsåsen fram till idag planerade områdena  
kv. Kantkedjan och Östra Lugnet hör bil gång- och cykelvägar.  
Biltrafik skall tillåtas endast mellan Evedalsvägen och gamla Kronobergsvägen, Smäck-
envägen och Trädgårdstorpet. Lilla Hultvägen slutar vid Evedalsåsen som bilväg och blir 
därefter gång- och cykelväg in i det bilfria fritidsområdet.  
Betr. detaljplanen vill vi föreslå följande. Anslutningen Domfällevägen - Evedalsvägen 
utformas som en rondell, där Domfällevägen fortsätter österut in på industriområdet. 
Björnvägen blir cykelväg. Antalet utfarter mot Domfällevägen bör begränsas till en och 
mot Evedalsvägen begränsas till två st. Placering av område för psykiskt handikappade 
vid åsen anser vi vara felaktig ned hänsyn till topografin och föreslagen förskola/skola i 
områdets nordöstra hörn bör placeras i områdets sydöstra del, dvs korsningen Domfälle-
vägen- Evedalsvägen som är mera centralt belägen varvid man erhåller en bättre miljö 
och säkrare trafiksituation.  
Vid områdets senare detaljutformning skall beaktas att befintlig gång- och cykelväg på 
gamla smalspåret ej förstörs av korsande bilvägar och att man tillgodoser behovet att 
lämna en bred remsa skog på båda sidor om den gamla banvallen. 
 
Kommentar: I utställningsförslaget anges att det skall vara en cirkulationsplats i kors-
ningen Evedalsvägen/Domfällevägen. I kommunens trafiknätsanalys föreslås att Björn-
vägen kopplas till denna rondell. Ovan nämnda tomt för psykiskt handikappade berörs 
inte av denna plan. När det gäller förskola/skola se yttrande till skol- och barnomsorgs-
nämnden. I programmet som föregick detaljplanen anges att området skall kopplas till kv 
Kantkedjan via bilväg. Dock skall den utformas på ett sådant sätt att den inte blir någon 
smitväg mellan Kungsgårds- och Evedalsvägen. 
 
Maskin och mekan 
Vi har ingen erinran mot Detaljplanförslaget men önskar göra följande.  
Vi förutsätter att befintlig verksamhet kan bedrivas på fastigheten även efter att detaljpla-
nen fastställts fram till dess exploatering sker av den aktuella fastigheten.  
 
Kommentar: Detaljplanen ger en rättighet att bygga bostäder på den aktuella tomten. Det-
ta förutsätter bl a en undersökning och eventuell sanering görs. 
 
 

  
 STADSBYGGNADSKONTORET 
 2005-11-10 

 
 

 Patrik Karlsson            
 Planarkitekt            
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  Dnr: 2005-BN0176  Dpl: 214 
 
 
 
  
 Normalt planförfarande / Beskrivning 
  
 Växjö 7:8 m fl, Östra lugnet på Hovshaga 

 
 
Syfte och huvuddrag 
Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av ca 500 bostäder på området som av-
gränsas av f.d. smalspåret, Domfälle- och Evedalsvägen. Den föreslagna bebyggelsen ut-
gör en del av det större utbyggnadsområdet, Östra Lugnet på Hovshaga i Växjö. Behovet 
att villatomter och kvarter för flerbostadshus är stort i Växjö. Inom området eftersträvas 
en variation både när det gäller hustyper och upplåtelseformer. Den aktuella planen 
kommer att byggas ut etappvis för att tillgodose efterfrågan. 
 
Handlingar 
Planbeskrivning med tillhörande gestaltningsprinciper, genomförandebeskrivning, 
plankarta med bestämmelser, miljökonsekvensbeskrivning samt illustrationer (bebyggel-
se/natur). 
 
Plandata 
Läge 
Planområdet är beläget på Hovshaga och begränsas av f.d. smalspåret, Evedals- och 
Domfällevägen. 
 
Areal 
Planområdet omfattar ca 36 ha. 
 
Markägoförhållanden 
Marken inom planområdet ägs till största delen av Växjö kommun.  En mindre del omfat-
tande ca 4,0 ha ägs enskilt. 
 
Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan, ÖP 
I gällande översiktsplan, KF 970227, anges området som utbyggnadsområde.  
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Planeringsunderlag, program 
Detaljplanen grundas på planeringsunderlag framtagna av planeringsenheten och stads-
byggnadskontoret, samt program för Östra Lugnet, KS 050203. 
 
Sammanfattning av program för Östra Lugnet: 
Programmet omfattar en bebyggelse med bostäder, förskola, skola och mark för boende 
med särskilda behov. Totalt föreslås ca 750 bostäder med varierande upplåtelseformer. 
Området ansluts för biltrafik från Kungsgårds-, Evedals- och Domfällevägen. Inom hela 
området planeras för 30 km/h. F.d. smalspåret fungerar som ett huvudstråk för gång- och 
cykeltrafik genom området. 
 
Området omfattas idag ej av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Illustration till program för Östra Lugnet 
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Bostadsefterfrågan 
I Växjö finns ett stort behov av villatomter som förmedlas via den kommunala bostads-
kön. Det finns även en stor efterfrågan på större kvarter från exploatörer för både småhus 
och flerbostadshus. 
 
 
Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
Natur 
Områdets östra delar består av ett f.d. grustag med uppvuxna tallar och björkar. Inom de-
lar av det gamla täktområdet sker idag masshantering. Övriga delar av planområdet består 
av gran- och tallskog som idag till stora delar ligger ner pga av vinterns storm över Kro-
noberg. Kring Lugnets f.d. sanatorium finns ett parkområde med lövträd. Under våren 
och sommaren 2002 gjordes en naturinventering av området, vilken pekar på ringa före-
komster av värdefulla naturinslag. 
I planområdets centrala delar planeras ett grönstråk som delar upp området i två delar. 
Stråket är en befintlig sluttning med uppvuxna björkar och tallar som kan bevaras. I sam-
band med detta stråk föreslås att lekplatser placeras. Bebyggelsen skall i vissa delar vara 
öppen mot naturen, se gestaltningsprinciper. En skötselplan för natur- och parkmark skall 
tas fram innan planen antas av byggnadsnämnden. 
 
Geotekniska förhållanden 
Markförhållandena inom området är varierade beroende på en övergång mellan en till 
stor del genombruten isälvsavlagring och en ett normal till blockfattigt moränlandskap. 
Utmed och väster om f.d. smalspåret utgörs jordlagren av en normal till blockfattig san-
dig-moig morän som i de flackare partierna överlagras av ett tunnare jordlager. Mellan 
smalspåret och Evedalsvägen är området mer komplext. Rester av den utbrutna Eve-
dalsåsen i norr övergår söderut i en täktbotten med osorterade fyllnadsmassor. I basen av 
den forna getryggsåsen, mellan smalspåret och täkten, ligger ett mindre kärr med torv-
mäktigheter över 2 meter. Urberget går upp i dagen på ett fåtal ställen inom området. 
 
En markundersökning har gjorts inom delar av området som visar på sämre markförhål-
landen i vissa partier. Detta bör uppmärksammas i det fortsatta planarbetet. 
 
Förorenad mark 
Inom det gamla täktområdet har massupplag av olika slag funnits. I norra delen av fastig-
heten 7:68 finns risk för förekomst av förorenad mark. Inom smalspårsområdet kan det 
finnas föroreningar från framför allt impregneringsmedel i slipers. Dessa områden måste 
undersökas för att kunna avgöra om marken är lämplig för bebyggelse och för att se vilka 
åtgärder som behöver vidtas. 
 
Fornlämningar 
Norra Hovshaga är förhållandevis rikt på fornlämningar. Inom planområdet finns 1 regi-
strerad fornlämning, RAÄ 356. Denna upptäcktes i samband med utbygganden av cykel-
väg längs med Domfällevägen. Ett kulturhistoriskt planeringsunderlag för området har 
tagits fram av Smålands museum.  
Under sommaren 2005 har en förundersökning gjorts för att avgränsa ovanstående forn-
lämnings utbredningsområde.  
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Bebyggelseområden 
Idag är området till största delen obebyggt förutom ett mindre område vid korsningen 
mellan f.d. smalspåret och Domfällevägen. 
Inom området planeras för en blandad bebyggelse, både när det gäller typ av byggnation 
och upplåtelseform. Det är viktigt att den mark som är avsedd för bebyggelse utnyttjas ef-
fektivt.  
I den aktuella etappen uppskattas det totala antalet bostäder till cirka 500. När det gäller 
gestaltning och utformning hänvisas till gestaltningsprinciper. Utbyggnaden kommer att 
ske etappvis. Planens bestämmelser ger utrymme för olika typer av bebyggelse. Den slut-
liga fördelningen mellan bostadstyper görs i samband med respektive etapputbyggnad. 
 
Service 
Inom södra delen av området planeras för förskola för att ta hand om de barn som planen 
genererar. När området är fullt utbyggt kommer det att finnas ytterligare behov av mark 
för förskoleverksamhet. I programmet för Östra Lugnet finns ett större område reserverat 
för både skola och förskola. Under utbyggnaden av första etappen kommer barnen att 
hänvisas till befintliga förskolor inom Hovshaga. 
 
Utanför det aktuella planområdet, planläggs norr om smalspåret för särskilt boende för 
omsorgens behov. Lägenheter för äldre och andra med olika typer av särskilda behov bör 
integreras så långt som möjligt i övrig bebyggelse. 
 
Området ligger ca 750-1500 m väster om Hovshaga centrum. Inom detta område finns 
idag en väl utbyggd kommersiell service och offentlig service i form av vårdcentral, äld-
reboende, bostäder för särskild service för personer med utvecklingsstörning och riktade 
dagverksamheter för olika målgrupper. Hemvården i området är väl utbyggt. 
 
Sydost om planområdet ligger ett autistiskt vårdboende som är i behov av en lugn och 
stilla miljö runtomkring sig. 
 
Inom området planeras inte för någon större kommersiell service. Denna finns väl ut-
byggd inom Norremarks Handelsområde och i Hovshaga centrum. Mindre verksamhe-
ter/service välkomnas dock inom hela området (t ex frisör, cykelreparatör mm). Byggna-
der runt torget bör ha en högre bottenvåning som möjliggör en kommersiell etablering.  
 
Tillgänglighet 
När det gäller tillgängligheten skall Råd och riktlinjer framtagna stadsbyggnadskontoret 
tillämpas.  
 
Friytor 
Helgasjön med Evedal och Kronobergshalvön erbjuder möjligheter till stora naturupple-
velser och fritidsaktiviteter. Från planområdet är det enkelt att ta sig ut i naturen både 
med cykel och till fots. Inom Hovshaga-Araby finns tillgång till idrottshall, golfbana, rid-
hus, fotbollsplaner mm. 
 
Inom planområdet planeras för ett sammanhängande centralt grönstråk. Detta integreras 
där det är möjligt med lekplatser. 
Norr om planområdet finns ett område som i programmet är avsett för för- och grundsko-
la. Intill detta finns det en större kulle som lämpar sig för pulk- och kälkåkning.   
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Gator och trafik 
Området innehåller två typer av gator, entrégator och bostadsgator. Hela området plane-
ras för låga hastigheter (30 km/h). För gång- och cykeltrafiken kommer f.d. smalspåret 
och cykelvägen längs Domfälle- och Evedalsvägen att fungera som centrala stråk genom 
området. Utformningen och gestaltning av dessa beskrivs närmare i gestaltningsprinciper. 
Inom området kommer kollektivtrafiken att byggas ut vartefter etapperna färdigställs. 
 
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp ansluts till befintligt kommunalt VA-nät. Dagvatten skall i första hand 
tas omhand inom kvarters och naturmark. I andra hand skall det ledas via ledning till för-
dröjningsmagasin/våtmark öster om Evedalsvägen. 
 
Området bör anslutas till det kommunala fjärrvärmenätet. 
 
Administrativa frågor 
Bygglov krävs inte för anordnande av skärmtak och uterum med en byggnadsarea av max 
25 m2 BYA. Uterummet skall vara kopplat till huvudbyggnad och får ej strida mot plan-
bestämmelsen i övrigt. 
 
Behovsbedömning 
Enligt MB skall en behovsbedömning göras för planer som påbörjats efter 040721. En 
behovsbedömning är den bedömning kommunen gör om planens genomförande kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan eller inte. 
 
Uppdrag till stadsbyggnadskontoret att påbörja programarbete för Östra Lugnet gavs av 
byggnadsnämnden 040421 § 74. Programmet antogs av Kommunstyrelsen 050203 § 32. 
Uppdrag att fortsätta med detaljplan för etapp 1 och 2 gavs av Byggnadsnämnden 05-03-
23 § 43.  
 
Eftersom uppdraget att påbörja programarbete gavs före 040721, görs en konsekvensbe-
dömning enligt de rutiner som gällde vid detta tillfälle. 
 
En MKB har upprättats 2005-12-12. Denna bifogas planbeskrivningen. 
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Gestaltningsprinciper 
 
Syfte 
Gestaltningsprinciperna skall ge vägledning till utformning av gator, tomter, byggnader 
och naturmark utöver detaljplanens bestämmelser och beskrivning. Stor vikt skall läggas 
vid planområdet i sin helhet så att kommande bebyggelse kan samordnas och inordnas i 
helhetskonceptet. 
Över tiden kan det uppstå behov att kunna förändra och anpassa inriktningen av bebyg-
gelsen efter rådande behov. Detaljplanen skall vara tillräckligt flexibel för att klara detta 
behov. Gestaltningsprinciperna är ett redskap för att möjliggöra detta. Ett antal riktlinjer, 
formulerade i dessa, skall säkerställa kvalitéer i den byggda miljön. 
 
Gestaltningsprinciperna skall även ligga till grund för 
kvalitetsprogram när dessa tas fram inför markförsälj-
ning inom området. 
 
Entrégator  
Området kan nås från tre håll via Kungsgårds-, Eve-
dals- och Domfällevägen. Entrégatorna ges en enhetlig 
utformning med en gatusektion på totalt 10 meter rym-
mande körbana, trädplantering och separat gångbana 
(se illustration). Entrén till området markeras med en 
30 port, vilken visar på att högsta tillåtna hastighet 
inom området är 30 km/h. Slingrande och krökta gator 
begränsar hastigheten. På entrégatorna finns inget ut-
rymme för gatuparkering. Byggnader bör orienteras  
mot gatan för att skapa ett bra attraktivt gaturum.  
 
Lokalgator 
Lokalgatorna utformas efter en sektion på 6 meter (se 
illustration). Trädplanteringar samlas till strategiska 
punkter för dagvattenhantering och som estetiska inslag 
i gatumiljön. Dessa kan gärna samrodnas med släpp i 
bebyggelsen. Lokalgatorna bör varieras i sidled och 
raka sträckor bör maximeras till högst 100 m. Parkering 
skall vara tillåten på bostadsgatorna. Häckar längs bo-
stadsgator skall planteras minst 0,75 meter från fastig-
hetsgräns. På lokalgatorna samsas de gående och cyk-
lande med biltrafiken. Säckgator skall i största möjliga 
mån undvikas.  
 
Parkering 
Utefter lokalgatorna skall besöksparkering vara möjlig. 
För villatomterna skall det vara tillräckligt med plats för att parkera en bil framför gara-
get. I storkvarteren skall parkering lösas inom kvarteret. Här bör en småskalighet efter-
strävas. 
 
Torg/platser 
På strategiska platser kan med fördel platsbildningar skapas med förändrad markbelägg-
ning/gatunivå och trädplantering. Dessa har flera skilda funktioner, dels hastighetsdäm-

Sektion Entrégata 

Sektion Lokalgata 
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pande vid långa vägavsnitt/korsningar, dels visuellt och för omhändertagande av dagvat-
ten. 
 
Lokaltrafik 
Bussarna skall köra på lokal- och entrégator. På lokalgatorna finns det utrymme för bus-
sar att stanna på gatan. På entrégatorna måste någon typ av avstigningsplats anordnas vid 
samband med införandet av busslinje.  
 
Gång- och cykelvägar 
Gena gång- och cykelvägar placeras i anslutning till bebyggelse och grönska. Det gamla 
smalspåret utgör ett centralt stråk genom området. Nya gång- och cykelvägar skall anslu-
tas mot det centrala stråket och mot befintliga gång- och cykelvägar längs med Domfälle-
, Kungsgårds- och Evedalsvägen.  Det skall även vara 
möjligt att ta sig norrut från området. Särskild vikt 
bör läggas vid att gång- och cykelvägarna skall upp-
fattas som säkra att röra sig på vid olika tidpunkter 
under dygnet. Särskild vikt bör läggas på punkter där 
gång- och cykelväg korsar bilväg. Belysningen är ett 
viktigt inslag för att skapa säkerhet och trivsel. 
 
Det är viktigt att smalspårets banvall blir en del av 
den byggda miljön. Se exempel. 
 
Naturen/Grönområden 
För naturmark, parker och lekplatser har en skötselplan 
tagits fram i samband med planarbetet. Naturmarken ges 
en friare utformning i de delar där kraven på plantering 
och skötsel inte är så höga. Dock finns ett krav på plan-
tering i ett inledningsskede för att skapa attraktiva mil-
jöer. Behandling av naturmark i direkt anslutning till 
bebyggelse bör ges en särskild omsorg. Dagvatten som 
inte tas om hand inom området leds till ett fördröj-
ningsmagasin öster om Evedalsvägen. 
 
Lekplatser 
De gröna ytorna kommer till stor del att utgöra barnens 
närlekmiljö. Ett par större lekplatser/aktivitetsplatser 
som är gemensamma för hela utbyggnadsområdet skall 
ordnas i anslutning till det större centrala grönområdet. 
Naturliga lekredskap kan med fördel användas vid uppbyggnaden av lekplatser.  
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Inom områden för flerbostadsbebyggelse skall småbarnslek anordnas inom respektive 
kvarter. 
 
Bebyggelse 
Planområdet skall innehålla en variation av hustyper och upplåtelseformer. Bebyggelsen 
skall tillgodose olika önskemål med hjälp av varierad bebyggelse med bostäder av olika 
karaktär, från konventionella villor med trädgård till markbostäder med gröna uteplatser 
och högre bebyggelse i form av hyres- och bo-
stadsrättslägenheter. 
 
Kvarter 
Varje kvarter utformas för att skapa en egen identi-
tet. Husen inom varje storkvarter hålls samman av 
ett gemensamt formspråk, materialval och färgska-
lor. För större kvarter skall det finnas gemensam-
ma ytor för uteaktiviteter 
 

Byggnader 
Byggnader tillsammans med gatan skapar gatu-
rummet. Byggnader skall i huvudsak placeras med 
entrésidan mot bostadsgatorna. Mot gamla smalspå-
ret skall en öppenhet eftersträvas så att det blir en 
del av utemiljön i denna del.  
Vid valet av hustyp ska förutsättningar som omgi-
vande bebyggelse, solförhållanden och utblickar 
vara viktiga utgångspunkter. Området skall vara va-
rierat utan allt för många upprepningar. 

 
Tomt 
Inom området skall det finnas möjlighet att skapa tomter av varierande storlek och karak-
tär. Tomtgränser mot gata skall markeras med häck eller staket. Häck mot gata och G/C-
väg skall planteras minst 0,75 meter innanför fastighetsgräns. Eventuella slänter och 
stödmurar skall placeras inom den egna tomten och samordnas med angränsande tomter 
och anpassas till omgivande natur. 
 
 
Medverkande tjänstemän 
I planarbetet har planarkitekt Djana Micanovic, och planingenjör Pehr Ånelius medver-
kat. 
 
 
 
 

  
 STADSBYGGNADSKONTORET 
  

2005-12-05 
 

 Patrik Karlsson            
 Planarkitekt            
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  Dnr: 2005-BN0176  Dpl: 214 
 
 
 
  
 Normalt planförfarande / Genomförandebeskrivning 
  
 Växjö 7:8 m fl, Östra lugnet på Hovshaga 

 
Organisatoriska frågor 
 
Tidsplan 
Planarbetet genomförs med normalt planförfarande och avses kunna följa nedanstående 
tidplan. 
 
Samråd  Hösten 2005 
Utställning  Vintern 2006 
Antagande  Våren 2006 
Laga kraft  Våren 2006 
 
Projektering av gator och vatten- och avloppsledningar kommer att ske parallellt med de-
taljplanearbetet. För etapp 1 beräknas tillträde till tomterna under senhösten 2006. Övriga 
etapper efterhand. 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 15 år från det datum planen vunnit laga kraft. Efter genomförande-
tiden fortsätter planen att gälla men den kan upphävas eller ändras utan att fastighetsäga-
ren har rätt till ersättning. 
 
Ansvarfördelning och huvudmannaskap 
Kommunen skall vara huvudman för allmän plats inom planområdet. Det innebär att 
kommunen ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av gator, naturmark 
mm. 
 
All utbyggnad inom kvartersmark utförs och bekostas av den byggherre som kommunen 
säljer marken till. Utöver byggandet av husen innebär det att byggherren anlägger ev. vä-
gar, ledningssystem, lekplatser mm inom kvartersmark. 
 
Kommunen äger idag huvuddelen av marken inom planområdet. Enskilda fastigheter be-
rörs i den sydvästra delen av planområdet.  
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Fastighetsrättsliga frågor 
Delar av Växjö 7:74, 7:68, 6:2 samt 14:1 skall genom fastighetsreglering avstå mark till 
Växjö 7:8. De nya fastigheterna bildas därefter genom avstyckning från Växjö 7:8. Fas-
tigheter kan även bildas genom avstyckning från resterande del av Växjö 7:68. 
 
Gemensamhetsanläggning skall bildas för torget inom kvarteret Rymden. 
 
Rätten att nedlägga och bibehålla allmänna underjordiska ledningar skall i förekommande 
fall säkras med ledningsrätt. Transformatorstation(er) får uppföras inom naturmark, men 
hänsyn måste tas till närliggande bebyggelse och anläggningar/lekytor inom naturmarken.  
 
Tekniska frågor 
Undersökningar 
En geoteknisk undersökning har gjorts för delar av området. Mer detaljerade undersök-
ningar kommer med största sannolikhet att behövas inför projekteringen av byggnader 
och anläggningar. 
 
Inom fastigheten Växjö 7:68 och f.d. smalspåret har markundersökning gjorts 
 
Vatten och avlopp 
Vatten och avlopp ansluts till befintligt kommunalt VA-nät. Dagvatten skall i första hand 
tas om hand inom kvarters och naturmark. I andra hand skall det ledas via ledning till in-
filtrationsanläggning öster om Evedalsvägen. 
 
Ekonomiska frågor 
En exploateringskalkyl har upprättats genom samarbete mellan Tekniska förvaltningen 
och planeringsenheten. Denna visar på ett överskott. 
 
 
 

  
 STADSBYGGNADSKONTORET 
 2005-12-05 

 
 

 Patrik Karlsson            
 Planarkitekt            

 



 

Utställningshandling
2005-12-05

Växjö 7:8 mfl, 

Östra Lugnet
Växjö Kommun

Dnr: 05BN0176

Utställning 
2005-12-30—2006-01-30 

Illustration: Djana Micanovic, 
Planarkitekt, Växjö kommun 



Lek och gräsplan
Lekplats och en samlad
gräsyta för lek och spel.
Stormfällt i den västar delen,
Självföryngring och plantering
av lövträd.

Gångstig
Gångstig genom hela grönområdet och
med anslutningar till anslutande
bostadsområden. Gångar ska utföras
med fast underlag ( stenmjöl) och max
5% lutning samt med distinkt kant mot
omgivande ytor för att underlätta för
funktionshindrade.

Växjö 7:8 m fl

Östra lugnet
Hovshaga i Växjö
Grönstråk, idéskiss
skala 1:2500 (A3:a) 5 december 2005
Illustration: Landskapsarkitekt Göran Svantesson

Lek

Äldre tallar och lövskog
Höjd norr om Domfällevägen som
sluttar åt nordost. Det glesa
tallbeståndet sparas och under dessa
gynnas blandlövskog.

Domfällevägen

Skola

E
vedalsvägen

Infart Evedal

Smalsp
året

Lek och bollplan
Grus eller gräsplan för lek och
spel och eventuellt isbana.

Lövskog
I västra sidan sparas lövträd. Den
östra delen är täktbotten.

Äldre tallar och lövskog
Det glesa tallbeståndet sparas och
under dessa gynnas lövskog (främst
björk).

Tallmosse
Mosse med äldre tallar och
skvattram och blåbär i markskiktet.

Björkskog
Plan mark på tidigare täktområde
där björk gynnas och gallras. Inslag
av tall.

Lek på åsen
En rest av Evedalsåsen.  Utsikt
mot Evedal och Helgasjön
(kanske ett torn).
Vildmarkslekplats.
Pulkabacke. Äldre tallar och
lövträd friställs och ges en
öppen karaktär.

Lek

Planetvägen

Saturnusvägen

Evedalsåsen

Rymdparken

Urunusvägen
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  Dnr: 2005-BN0176  Dpl: 214 
 
  
 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING  / DETALJPLAN 
  
 VÄXJÖ 7:8 M FL, ÖSTRA LUGNET PÅ HOVSHAGA 

 
I enlighet med 18 § 5 kapitlet, PBL, skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas för 
detaljplaner för sammanhållen bebyggelse. Då denna detaljplaneprocess har påbörjats 
före den 21 juli 2004 och då planen bedöms vara antagen för den 21 juli 2006 åberopar 
kommunen de övergångsregler som gäller för miljöbedömning av detaljplaner. Det in-
nebär att kommunen redovisar vad plangenomförandet innebär i en miljökonsekvensbe-
skrivning efter tidigare förfarande. 
 
Syftet 
 
Syftet med denna MKB är att belysa de förändringar som planen medför och hur dessa 
kommer att påverka området och dess omgivningar, samt de personer och företag som 
har sin hemvist i eller i anslutning till området.  
 
Planområdet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1. Med blå linje avgränsat område är det  
naturområde som planen anger. 

Planområdet och dess föreslagna använd-
ning beskrivs i upprättad utställningshand-
ling för Växjö 7:8, Östra Lugnet m fl, 
stadsbyggnadskontoret 2005-12-05. 
 
Området kan efter dagens förhållande, lite 
grovt delas in i tre delområden.  
 
A - Verksamhetsområdet i väster, innehål-
ler även två bostadsfastigheter.  
 
B. - Skogsområdet, utgörs i huvudsak av 
morän med inslag av två kärr. I det norra 
kärret har drygt två meter torv mätts upp i 
ett par punkter. 
 
C. - Täktområdet, som delvis är beskogat 
här hanteras idag upplagsmassor.  
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Inom områdets västra del ligger banvallen kvar från det numera nedlagda smalspåret, 
som nu nyttjas för gång- och cykeltrafik. Väster därom planeras för en framtida bo-
stadsbebyggelse, Östra Lugnet etapp 2 innehållande ca 300 lägenheter. I söder utgör 
Domfällevägen gräns mot Norremarks industriområde.  
 
Ledstjärnor och miljömål 
 
Växjö kommuns översiktsplan antagen 2005-09-08 anger på ett tydligt sätt att ”staden 
måste byggas hållbar och attraktiv”. För att uppnå detta mål finns tre ledstjärnor, som 
något förenklat kan tolkas på följande sätt: 
 

1. En stad för alla – grundläggande för en god boendemiljö är att alla, olika kultu-
rer och etniska grupper, skall kunna känna trygghet och stolthet i sitt boende.  
Att en blandning av olika boendeformer på kvarternivå skall bejakas. 
 

2. En sammanhållen stad är idag Växjös motto. Tidigare planering har förbrukat 
alltför mycket mark och lämnat ”öppna sår” i stadsmiljön. Infrastruktursatsning-
arna måste kunna utnyttjas optimalt.  
 

3. Sjöstaden – staden är omgiven av sjöar och naturreservat som bildar ett blå-
grönt bälte runt staden och påverkar dess utformning. Men närheten till sjöarna 
skall ur stadsbyggnadssynpunkt ses som en möjlighet och tillgång då dessa mil-
jöer är viktiga för människors välbefinnande. 

 
Kommunens miljömål enligt nu gällande beslut i miljöpolicyn och Agenda-21 strategin:  
 

• Ett fossilbränslefritt Växjö 
• Värna Växjös vatten 
• Grönare Växjö för en rikare mångfald 
• Hållbart boende och byggande 
• Hållbar näringslivsutveckling och nya jobb 
• Demokrati och lärande för hållbar utveckling 

 
Dessa mål kommer inom en snar framtid att ingå i de tre profilområdena – Leva livet, 
Vår natur samt Ett fossilbränslefritt Växjö. 
 
Nollalternativet 
 
Avgränsningar 
 
Med nollalternativet menas att den föreslagna exploateringen inte genomförs och att på-
gående markanvändning består. För nollalternativet behandlar MKB:n landskapsbild, 
stadens utbyggnadsbehov, trafik och störningar från befintligt industriområde.  
 
Landskapsbild 
 
Nuvarande landskapsbild kommer i stora delar att bestå. Skogshanteringen i området 
har hittills varit inriktad på produktionsskog. Eftersom området ligger relativt nära nu-
varande bebyggelse skulle skogen i stället börja skötas för att övergå i en tätortsnära re-
kreationsskog. ”Skadorna” efter stormen kommer med tiden att ”läka” ut.  
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Inom det gamla täktområdet ”C” skulle nuvarande markanvändning med sortering och 
upplag av massor kunna bestå, men med möjlighet att på sikt kunna återställa området 
till gagn för det rörliga friluftslivet.  
 
Stadens utbyggnadsbehov 
 
Växjö kommun är som centralort inne i ett expanderande skede, där efterfrågan på bo-
stadsmark är stor. I kommunens översiktsplan är området utpekat för bostadsbebyggel-
se.  Skulle området inte bebyggas kommer nya mer centrumavlägsna områden att behö-
va tas i anspråk för exploatering i ett betydligt tidigare skede än vad som nu är planerat. 
På så sätt kommer nollalternativet att bli ett slöseri med byggbar mark i en stadsdel där 
förutsättningar finns för en långsiktigt bra bebyggelsemiljö. Längre resor kan också ge 
upphov till större koldioxidutsläpp. 
 
Trafik  
 
Nollalternativet innebär att trafikbelastningen på det kommunala gatunätet från detta 
område uteblir. Det innebär en mindre mängd fordon framför allt på Domfällevägen, 
Evedalsvägen och Kungsgårdsvägen som är förbindelselänkar mot övriga staden. 
För gång- och cykeltrafikanter som från staden nyttjar den gamla järnvägsbanken till 
Evedal skulle ett exploaterat område ge en ökad trygghet.  
 
Befintligt industriområde 
 
Alldeles söder om Domfällevägen ligger Norremarks industriområde. Befintliga indu-
strier har idag ingen tätare bostadsbebyggelse på närmare avstånd än ca 500 m. Skulle 
planområdet ej byggas ut för bostadsändamål skulle detta ”skyddsavstånd” bestå, varvid 
sannolikheten är liten att konflikter mellan verksamheter och boende skulle uppstå. 
 
Exploateringsalternativet 
 
Med exploateringsalternativet menas en utbyggnad av området i enlighet med det upp-
rättade planförslaget. Det innebär en total bostadsbebyggelse om ca 500 lägenheter 
inom det i bild.1 markerade områdena A-B-C med undantag av det blåmarkerade natur-
området. Några alternativ till exploateringsalternativet föreligger inte, även om det un-
der planens framtagande har funnits alternativ till disposition av området. 
 
Avgränsningar 
 
Vad gäller exploateringsalternativet behandlas förändringar och konsekvenser. Det har 
konstaterats: 
 

• Att planområdet inte ingår i eller utgör något riksintresse eller naturreservat. 
• Att planområdet inte gränsar till eller på annat sätt påverkar något område som 

omfattas av skydd i enlighet med 7 kap 27§ MB. 
• Att det inom området inte finns några kända fornlämningar som skall utredas vi-

dare i och med resultatet av den förundersökning som Arkeologicentrum AB 
gjort under 2005 avseende fornlämning RAÄ 356.  

• Att det idag inte finns några transporter med farligt gods i eller i anslutning till 
området.  
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Naturmiljö 
 
Område ”B” och ”C” efter kartan bild 1 har i augusti 2002 inventerats av biolog Tobias 
Ivarsson. Med en skala från ett till fem har områdets biologiska värde och områdets 
värde ur rekreationssynpunkt klassats. Bedömningen har gjorts enligt nedan. 
 
N står för naturvärde.  
 
N=1 - ringa naturvärden  
N=2 - måttliga naturvärden 
N=3 - ganska höga naturvärden 
N=4 - höga naturvärden 
N=5 - mycket höga naturvärden (med tillägget reservatsklass eller ej reservatsklass) 
 
Vid bedömandet av naturvärdet och för beskrivningen av olika områden har följande 
särskilt beaktats: 
- biotop 
- trädskiktets artsammansättning och åldersfördelning. 
- fältskiktets täckning och dominerande arter samt speciella intressanta arter. 
- mosskiktets täckning (granskogar) och förekomst av mera krävande arter som kam-
mossa eller olika signalarter. 
- intressanta noterade arter bland övriga organismgrupper såsom insekter, lavar och fåg-
lar. 
- viktiga nyckelmiljöer som död ved, vedsvampar, blomrika marker och stora träd. 
- områdets läge i förhållande till andra biotoper i närheten. 
- områdets potential att utvecklas till ett område med riktigt höga naturvärden inom en 
snar framtid. 
- områdets naturlighet (påverkan från människan).  
 
R står för rekreationsmöjlighet. 
 
R=1 ringa rekreationsmöjligheter 
R=2 måttliga rekreationsmöjligheter 
R=3 ganska bra rekreationsmöjligheter 
R=4 bra rekreationsmöjligheter 
R=5 utmärkta rekreationsmöjligheter 
 
Vid bedömandet av rekreationsmöjlighet har följande beaktats: 
- framkomligheten i terrängen. 
- vackra vyer. 
- möjligheten till naturupplevelser (artrikedom, orördhet, m.m.). 
  
Indelningen följer kommunens skogsbruksplan 
 
Naturbedömning Antal Rekreationsbedömning Antal 
Ringa naturvärden 4 Ringa rekreationsmöjligheter 4 
Måttliga naturvärden 5 Måttliga rekreationsmöjligheter 6 
Ganska höga naturvärden 7 Ganska bra rekreationsmöjligheter 4 
Höga naturvärden 1 Bra rekreationsmöjligheter 2 
  Utmärkta rekreationsmöjligheter 1 
Tabell 1. Tabellen visar värderingens utfall. Antal står för skilda delområden. 
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Inom det inventerade området har påträffats några signalarter som blåmossa, långflik-
mossa, vågig sidenmossa och västlig hakmossa. Dessutom har ett exemplar av den röd-
listade åkerkullan, Anthemis arvensis påträffats öster om den gamla banvallen. Signalar-
terna är indikatorer på skogar med höga naturvärden och utgör stöd vid inventeringen av 
nyckelbiotoper. 
 
Inom Växjö tätort finns avsatt ett flertal naturreservat för att skydda områden med höga 
naturvärden i kombination med att områdena är viktiga för det rörliga friluftslivet. Öster 
om Evedalsvägen är avsatt ett mindre naturreservat, för att skydda obrutna delar av 
Evedalsåsen. Även om detta område har drabbats hårt av stormen kommer det med stor 
sannolikhet att behålla de naturvärden som legat till grund för reservatsbildandet. 
 
Exploateringsområdet har sammantaget inte så stor potential att det på sikt skulle bli ett 
reservat även om det inom området finns signalarter och andra arter som är eller har va-
rit rödlistade. Kommunen ser därför att staden måste få utvecklas vidare inom det nu fö-
reslagna området öster om Lugnet. Delar av den högmosse som klassats som mest vär-
defull kommer att bevaras i det grönstråk som är planerat genom området. Detta ställ-
ningstagande måste få acceptans för att Växjö skall kunna fortsätta på ”mottot” den 
sammanhållna staden.  En tät exploatering i de områden kommunen nyttjar för stads-
bygd ger möjlighet att ”spara” annan mark för park, natur eller gröna stråk. Denna stra-
tegi ger förutsättningar för en tydlig utveckling av gröna stråk och mer sammanhållna 
grönytor. 
 
Landskapsbild 
 
Planområdet omfattar ca. 30 ha råmark norr om Domfällevägen. Att omvandla ett så 
pass stort område till stadsbebyggelse ger en tydlig förändring av landskapsbilden i 
synnerhet som planillustrationen visar på en relativt tät exploatering. Då området idag är 
relativt komplext med omväxlande naturmark och upplagsytor kan denna omvandling 
på sikt berika staden. Det är då viktigt att det genomgående grönstråket får det i planen 
föreslagna  stödet av gatuträd och grönska på privata tomter.  
 
Störningar 
 
Trafiken kommer genom exploateringen att öka på Domfällevägen, Evedalsvägen och 
Kungsgårdsvägen.  Trafikkontorets beräkningar kan utläsas i tabell 2 nedan. 
 
Vägavsnitt Nuläget (2004) Prognos 
Evedalsvägen norr om Domfällevägen 1000 bilrörelser/dygn   2500 bilrörelser/dygn
Evedalsvägen söder om Domfällevägen  3056 bilrörelser/dygn   6000 bilrörelser/dygn
Domfällevägen öster om Kungsgårdsvägen 2860 bilrörelser/dygn   6300 bilrörelser/dygn
Kungsgårdsvägen söder om Domfällevägen 7750 bilrörelser/dygn 11200 bilrörelser/dygn
Tabell 2. Trafikprognos för huvudgatunätet i närhet till planområdet. 
 
Gällande riktlinjer för buller i anslutning till bostäder kan utläsas från tabell 3 nedan. 
Med de trafikmängder som presenteras i tabell 2 ovan kommer inga bullernivåer att 
överskridas inom exploateringsområdet vare sig vad gäller ekvivalent bullernivå eller 
maximal bullernivå. Däremot visar prognosen att bullerstörningar, värden över riktvär-
det, kan uppkomma inom kvarteren Fornlämningen och Stolphålet norr om Domfälle-
vägen om inga åtgärder vidtas. 
 Möjliga åtgärder för att undanröja störningar av detta slag är att anlägga en bullervall, 
alternativt sätta upp ett bullerplank eller om möjligt styra undan så att antalet fordon 
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minskar. En ytterligare bullerdämpande åtgärd kan vara att sänka hastigheten samt att 
välja ett bullerdämpande material i körfälten. För att ingen betydande miljöpåverkan 
skall uppkomma vad gäller trafikbuller måste någon av de här föreslagna åtgärderna 
vidtas. 
 
 Ekvivalent värde Max. värden 
Vid fasad < 55 dBA < 70 dBA 
Vid uteplats < 55 dBA < 70 dBA 
Tabell 3. Riktvärde för trafikbuller invid bostadsbebyggelse. 
 
 
Inom Norra Industriområdets norra del, ligger företag som idag genererar bullerstör-
ningar i första hand från ventilationsaggregat, samt i samband med transporter. Avstån-
det mellan dessa företag och den planerade bebyggelsen varierar på grund av att indu-
strifastigheterna inte ligger parallellt med Domfällevägen. Inom den närmast liggande 
fastigheten ligger företaget Thorsman & Co AB. Avståndet mellan detta företag och den 
närmast möjliga bostads/skolbebyggelsen uppgår till ca. 100 meter. Riktlinjer för ex-
ternt industribuller har tagits fram av naturvårdsverket och presenteras i tabell 4 nedan. 
 
Områdesanvändning Ekvivalent ljudnivå i dBA Högsta ljudni-

vå i dBA läge 
”FAST” 

Momentana 
ljud nattetid 

 Dag kl.07-18 Kväll kl.18-22 
samt söndag 
och helgdag 

kl. 07-18 

Natt 
Kl. 22-07 

 

Bostäder och rekrea-
tionsytor i bostäders 
närhet samt utbild-
ningslokaler och 
vårdbyggnader 

 
50 
 

 
45 

 
40 

 
55 

Tabell 4. Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller vid bostäder och undervisningslokaler. 
 
Av vad som framgår av tabellen skall verksamheter som är i drift före kl. 07.00 räknas 
som nattverksamhet. Vid Thorsman & Co AB är man i drift redan från kl. 05.30 . Enligt 
den beräkning av industribuller som gjorts av Ångpanneföreningen, Mats Strömberg, 
visar det sig att industribullret överstiger riktvärdet för natt på en liten del av 
skol/bostadstomten. Detta bullerstörda område är i planen endast avsett för gårdsbygg-
nader och garage. Härmed är Ångpanneföreningens slutliga omdöme att industribullret 
inte påverkar den totala bullersituationen inom exploateringsområdet på ett sådant sätt 
att det medför någon betydande miljöpåverkan då trafikbullret genererar ett högre ekvi-
valentvärde i området. Avståndet mellan industrin och bostadsbebyggelsen, om man 
förutsätter att skolan byggs, uppgår till maximalt 200 m i jämförelse med dagens av-
stånd ca 500 m. ( jmf. nollalternativet )  
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Luftkvalitet 
 
Förordningen om miljökvalitetsnormer för utomhusluft definierar normvärden  bl.a. för 
NO2 och PM10. Uppskattningar av dessa halter har gjorts med hjälp av SMHI:s nomo-
gram, reviderad version november 2004. Se vidare tabell 5.  
 
Plats antal fordon/dygn Normen - PM10  Uppskattat - PM10 Normen - NO2 Uppskattat - NO2 
Kungsgårdsvägen - 11 000  40 µg/m3 20,5 µg/m3 40 µg/m3 24 µg/m3 
Domfällevägen -      6 500 40 µg/m3 17,0 µg/m3 40 µg/m3 21 µg/m3 
Tabell 5. Årsmedelhalt - Uppskattade halter för PM10 och NO2    inkl. bakgrundsvärden. 
 
De uppskattade årsmedelhalterna för PM10 och NO2 ligger således under normvärdet, 
men för PM10-halten ligger de uppskattade värdena över den övre utvärderingströskeln 
för aktuell miljökvalitetsnorm. Därmed är det viktigt att följa upp dessa värden i framti-
den när områdena i Hovshaga är helt utbyggda. Tilläggas kan att gaturummet vid beräk-
ningen i nomogrammet satts till 25 m. De verkliga förhållandena är att vi i området har 
en större öppenhet med god luftomsättning. Riksdagens delmål för utsläpp av kvävedi-
oxid är för 2010 satt till 20 µg/m3 , detta värde gäller också för partikelhalten PM10. Av 
tabellen ovan framgår att vi överskrider dessa värden. För att uppnå dessa mål måste åt-
gärder göras på fordonsparken. 
 
Dagvatten 
 
Dagvattnet från området rinner idag i ut i Helgasjön norr om Evedals badplats. Inom de-
lar av området står klarvatten som p.g.a. täta jordar inte kan infiltrera, utan vattnet för-
svinner till största delen genom avdunstning. Efter att området är utbyggt kommer dag-
vattnet att tas om hand i ett kontrollerat system där vattnet leds till anlagda dammar som 
planeras öster om Evedalsvägen. Därifrån släpps vattnet ut i ett våtmarksområde innan 
det slutligen når Helgasjön. Utloppspunkten ligger då söder om badplatsen. För att inte 
få en för snabb avrinning planeras inom området ett flertal mindre fördröjningsanlägg-
ningar.  
 
Genom den relativt täta exploateringen kommer dagvattnet från området att vara mer 
smutsat än det dagvatten som avrinner från dagens naturområde. Med möjligheten till 
kontroll på vattnet på vägen till Helgasjön bedöms omhändertagandet ske på ett accep-
tabelt sätt. Avvattningen till Helgasjön innebär att vattnet med tiden förs vidare i Mör-
rumsåns avrinningssystem ut i Östersjön. 
 
Förorenad mark  
 
Under 2005 har SWECO VBB AB utfört geotekniska undersökningar i området, dels 
för att bedöma torvens mäktighet och dels för att utreda eventuella markföroreningar 
inom den del som här beskrivs som verksamhetsområdet (”A”). Markprover har även 
tagits utmed banvallen för att bestämma halten av tungmetaller orsakade av de slipers 
som använts för att hålla spåret på plats.  
 
Fyllnadsmassornas mäktighet i verksamhetsområdet uppgår till ca 1,5 m. I dessa massor 
har påträffats sågspån, brädrester, motordelar mm. Resultaten av den provtagning som 
skett inom verksamhetstomten är ännu inte klar, men det står redan nu klart att dessa 
massor måste sorteras och åtgärdas eftersom marken för bostadsbebyggelse skall kunna 
godkännas för känslig markanvändning. Det kan innebära att de mest förorenade jord-
lagren måste grävas bort och läggas på deponi. Denna process kan leda till en extraordi-
när kostnad för tomtmark i området.  



 8

 
Miljömål - ledstjärnor 
 
Planen föreskriver möjligheten till en blandad bostadsbebyggelse med lokaler för viss 
serviceverksamhet, lägenheter med särskild anpassning för äldre, vilket överensstämmer 
med kommunens ledstjärna – ”en stad för alla”.  
 
För att uppnå målet om ett fossilbränslefritt Växjö bör samtliga fastigheter ansluta till 
det kommunala fjärrvärmenätet. Samtidigt bör kollektivtrafiken byggas ut så att så 
många som möjligt överväger att lämna bilen hemma och åka kollektivt eller använda 
cykeln i stället. Planområdet har förberetts för denna utveckling genom den föreslagna 
gatustrukturen.  Det är lättillgängligt att ta sig fram mellan kvarteren och avsikten är 
också att trafiken skall fördelas sig jämt inom området vilket minskar risken för att nå-
gon barriäreffekt uppstår. Man kan därför i detta fall tala om ett hållbart bebyggelseom-
råde på lång sikt. 
 
De idag gjorda infrastruktursatsningarna på Va-sidan innebär att ledningsnätet nu kom-
mer att kunna utnyttjas på ett mer effektivt sätt.  
 
Kommunal och kommersiell service finns i Hovshaga centrum med omnejd. Det har 
också konstaterats att den idag befintliga vårdcentralen har möjlighet att öka sin kapaci-
tet för ett expanderande Hovshaga. Det syns att förutsättningarna är goda för att exploa-
teringsområdet på sikt skall uppfylla de mål som stakats ut vad gäller en god bebyggd 
miljö med bra social service. 

Barnkonsekvenser 
 
Inom planområdet har kommunen för avsikt att i ett tidigt skede bygga förskola och i ett 
senare skede även skola. På så sätt kommer Östra Lugnet att bli en trygg miljö för barn 
och ungdomar att vistas i då bra gång- och cykelvägar och gator med låga hastigheter 
knyter samman området. För fritidsaktiviteter finns på Hovshaga en ny sporthall dit man 
kan ta sig med cykel utan att komma i konflikt med några större trafikerade gator. Inom 
planområdet planeras även för lekplatser. På sommaren är närheten till Evedal en stor 
tillgång för bad och olika friluftsaktiviteter.  
 
Sammanfattning 
 

• En exploatering av denna storlek kommer att på ett radikalt sätt förändra land-
skapsbilden, vilket i det här fallet kan ses positivt då delar av området som tidi-
gare varit grustäkt och idag används för upplag av osorterade massor blir till be-
byggelseområden.  

 
• Utbyggnaden av staden sker fortlöpande på ett sätt som följer översiktsplanen 

mål och ledstjärnor. 
 

• Trafikbuller kommer inte att vara störande inom området. Det skall dock konsta-
teras att trafiken från området innebär att bullerstörningar kan uppkomma inom 
kvarteren Fornlämningen och Stolphålet norr om Domfällevägen och buller-
dämpande åtgärder måste vidtas. Miljökvalitetsnormer för luft överskrids ej. 
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• Den planerade bostadsbebyggelsen närmar sig Norremarks industriområde, men 
bullerutredningar visar att dessa inte kommer i konflikt med pågående verksam-
heter. 
 

• All mark inom verksamhetsområdet ”A” skall saneras för känslig markanvänd-
ning innan bostäder får byggas på platsen.  

 
 
En samlad bedömning är att området är lämpligt för den föreslagna exploateringen 
förutsatt att de ovan föreslagna åtgärderna vidtas. 

 
 
 

 

 STADSBYGGNADSKONTORET 
 2005-12-05 

 
 

 Pehr Ånelius            
 Planingenjör            
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3 Beräknade ljudnivåer 
Ljudutbredningskurvor med buller från THORSMAN & CO AB och UNITECH 
AB i området Östra Lugnet norr om Domfällevägen vid full drift. 
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Detaljplan för 
 

Strömsbacka, Josefsdalsvägen 
Del av fastigheten Kristina 4:241 
Sala kommun, Västmanlands län 
- normalt planförfarande 
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SAMMANFATTNING 
 Miljökonsekvensbeskrivningen har upprättas för att identifiera, beskriva och 

bedöma miljöpåverkan gällande detaljplanen för Strömsbacka, Josefsdalsvägen, 
del av fastigheten Kristina 4.241. De faktorer som konsekvensbeskrivits är på-
verkan Stadsbild/fysiska ingrepp, Väg och järnvägsbuller, Tätortsnära friluftsliv, 
Strandskydd, Fornlämningar samt Förorenad mark.  

Åtgärder som vidtagits för att minimera miljöpåverkan är framförallt att ingen ny 
bebyggelse föreslås inom strandskyddsområdet. Gångstråk med betydelse för 
tätortsnära friluftsliv kommer att finnas även i föreslagen detaljplan. Värdefull 
vegetation bevaras. En arkeologisk utredning ska göras för att fastställa om det 
finns fornlämningar inom planområdet.  

INLEDNING 
Syfte Syftet med upprättandet av en miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är att iden-

tifiera, beskriva och bedöma den betydande miljöpåverkan som detaljplanen, vid 
ett genomförande, innebär.  

Tidigare ställningstagan-
den 

Sala kommun, miljö- och utvecklingsenheten, har utfört en behovsbedömning 
för detaljplanen. Där beslutades att planen kan antas medföra betydande miljö-
påverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för detaljplanen ska 
upprättas.  

Omfattningen av och detaljeringsgraden för MKB:n kommer, i enlighet med 
miljöbalkens 6 kap 12§, samrådas med Länsstyrelsen i Västmanland i samband 
med plansamrådet.  

Sammanfattning av pla-
nens innehåll 

Planens syfte är att: 

Möjliggöra ny bostadsbebyggelse i form av radhus och flerfamiljshus. Totalt 
medger detaljplanen ytterligare ca 100 bostäder. 

Planområdet gränsar i norr mot Josefsdalsbäcken. I söder avgränsas planområdet 
av Josefsdalsvägen, i väst mot Videgatan och befintlig villabebyggelse och i öster 
mot Silvermyntsgatan. 

Förhållande till andra pla-
ner och program  

I översiktsplanen för Sala tätort, antagen 1991, redovisar markanvändningen 
flerbostadshus för västra delen av planområdet samt naturpark för östra delen av 
planområdet. 

Området är ej detaljplanelagt. 

 

 
 

 



 
- Miljökonsekvensbeskrivning för Strömsbacka, Josefsdalsvägen - 
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Miljökvalitetsmål 

 

Nedan beskrivs de relevanta miljökvalitetsmål och annan miljöhänsyn, enligt MB 
6 kap § 12 punkt 5, som planen ska beakta.  

God bebyggd miljö Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livs-
miljö samt medverka till en lokalt och globalt god miljö. Natur- och kulturvärden 
ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten och andra resurser främjas 

Regionala delmål: 

Senast år 2010 skall fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program 
och strategier för:  
- Hur kulturhistoriska och estetiska värden skall tas tillvara och utvecklas.  
- Hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden skall bevaras 
och utvecklas och andelen hårdgjord yta inte ökas.  
 
Antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de riktvär-
den som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder skall ha minskat med 5 
% till år 2010 jämfört med år 1998. 
 
Detaljplanen kommer att medföra ny bebyggelse för bostadsändamål och ande-
len hårdgjord yta kommer att öka inom föreslagen plan.  

Bebyggelsen placeras utifrån befintlig bebyggelsestruktur. Karaktären med be-
byggelse i parkliknande miljö kommer att bevaras.  

Målet på högst 55 dBA ekvivalentnivå utanför minst hälften av bostadsrummen 
kan uppfyllas inom föreslagen plan. 

Levande sjöar och vatten-
drag 

Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livs-
miljöer skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kultur-
miljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall 
bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.  

Regionalt delmål: Sjöar, stränders och vattendrags stora betydelse för friluftslivet 
och för djur- och vattenlivet värnas och utvecklas hänsynsfullt och långsiktigt 
genom god efterlevnad av strandskyddsbestämmelserna.  

I förslag till detaljplan kommer strandskyddet på 25 meter inte att påverkas. De 
befintliga möjligheterna till strövområden invid Josefsdalsbäcken kommer beva-
ras varför detaljplanen inte kommer strida mot miljökvalitetsmålet eller det regi-
onala delmålet. 
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Nollalternativ 
 

Miljöns sannolika utveckling och miljöförhållandena om planen inte genomförs 
har beskrivits nedan, i enlighet med MB 6 kap 12 § punkt 2.  

 Om planförslaget ej genomförs, nollalternativet, kommer området behålla sin 
karaktär med flerfamiljsbebyggelse i väster och naturparkskaraktär i den östra 
delen.  

Rimliga alternativ 
 

De rimliga alternativen med hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd 
identifieras, beskrivs och bedöms nedan i enlighet med MB 6 kap 12§.  

 I och med att detaljplanen inte påverkar strandskyddet och de kända kulturhisto-
riska värdena har inga andra alternativ förutom nollalternativet och föreslagen 
detaljplan studerats.  
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BEFINTLIGA MILJÖFÖRHÅLLANDEN SAMT MILJÖPÅVERKAN 

Betydande miljöpå-
verkan 

Nedan redovisas de befintliga förhållanden samt miljökonsekvenser av föresla-
gen plan, enligt 6 kap 12 § punkt 2 MB, för de frågeställningar, som i behovsbe-
dömningen ansetts kunna innebära betydande miljöpåverkan eller gränsa till 
betydande miljöpåverkan.  

Stadsbild/fysiska ingrepp Befintlig situation 
Planområdet ligger i ett område som utgör gräns mellan stad och landsbygd. 
Områdets karaktär är ett öppet landskap med lägre bebyggelse. Josefsdalsbäcken 
med sin strandvegetation samt raden med äldre lindar är tydliga landskapsele-
ment i öst/västlig riktning. 

Planområdet gränsar i väster mot befintlig villabebyggelse. Bebyggelsen norr om 
planområdet har en mer lantlig karaktär, här finns även Återvinnings-varuhuset. 

Josefsdalsvägen följer planområdet i söder. Josefsdalsvägens östra del går genom 
ett öppet landskapsrum och vägen har här landsvägskaraktär med ett långt av-
stånd till bebyggelse. I den västra delen stärks kontakten med bebyggelsen som 
här finns på båda sidor av vägen. 

Miljöpåverkan 
I förslaget föreslås punkthus i 5 våningar som följer den äldre vägsträckningen 
längs raden med lindar. De för området höga husen får ett tydligt stöd av de 
stora lindarna. Josefsdalsvägen får en mera stadsmässig karaktär och gränsen 
mellan stad och landsbygd flyttas norr om planområdet. 

Befintlig bostadsbebyggelse i den västra delen av planområdet behåller sin karak-
tär av bostadsbebyggelse i parklandskap. 

Landskapet kring Josefsdalsbäcken påverkas inte av förslaget, där bevaras na-
turmarks- och parkkaraktären likt dagens situation. 

 

Ras, skred, sättningar  
 

Befintlig situation 
En översiktlig geoteknisk utredning är gjord. Området utgörs av ett sedimentom-
råde på morän på berg. Sedimenten utgörs av lera med en mäktighet av ca 1,5-
8,5 m i de planerade huslägena. 

Den naturligt lagrade leran är av torrskorpekaraktär till ca 2,5-3,0 m djup. Lerans 
skjuvhållfasthet under torrskorpan har på grund av lerans fasthet inte kunnat 
bestämmas. 

Lerans medelportryck antas ligga i nivå med torrskorpans underkant. Den verkli-
ga grundvattennivån ligger troligtvis något över bäckens vattennivå. 

Miljöpåverkan 
Belastning från föreslagen bebyggelse kan ge sättningar. Avschaktning minskar 



 
- Miljökonsekvensbeskrivning för Strömsbacka, Josefsdalsvägen - 
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sättningsrisken. 

Den geotekniska utredningen bör kompletteras med 2 st CTP-sonderingshål 
samt med några viktsonderingspunkter, för att möjliggöra grundberäkningar som 
inte medför risk för sättningar och ras.  

 

Väg- och järnvägsbuller Befintlig situation 
De befintliga byggnaderna utsätts för vägtrafikbuller från Josefsdalsvägen. Fasa-
derna mot norr är dessutom utsatta för tågbuller.  

De planerade byggnaderna utsätts även för vägtrafikbuller från Silvermyntsgatan. 

Miljöpåverkan 
Fasader mot Josefsdalsvägen utsätts för ekvivalentnivå, 54-55 dBA och maxi-
malnivå 74-76 dBA. 

Huset närmast Silvermyntsgatan utsätts för ekvivalentnivå 54-58 dBA och max-
imalnivå 70-72 dBA.  

Beräknade ljudnivåer från tågtrafiken utanför mest utsatta fasad är 55 dBA ekvi-
valentnivå respektive 76 dBA maximalnivå. 

Målvärden i ljudklass C som är aktuell ljudklass för planområdet är högst 55 
dBA ekvivalentnivå utanför minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet och 
minst ett uteutrymme eller balkong i anslutning till lägenheten. 

I standarden anges värdet 54 dBA men med hänsyn till kopplingar till andra 
normer tillämpas normalt värdet 55 dBA. 

Målet enligt SS02 52 67 på högst 55 dBA ekvivalentnivå utanför minst hälften av 
bostadsrummen uppfylls under förutsättning att lägenheterna på våningar 3-5 i 
huset närmast Silvermyntsgatan har minst hälften av rummen fönster mot fasa-
der som inte vetter mot vägen.  

 

 

Gränsande bety-
dande miljöpåver-
kan 

 

Tätortsnära friluftsliv Befintlig situation 
Genom planområdet finns idag en gångstig som löper parallellt med men på 
varierat avstånd från Josefsdalsbäcken. 

Längs Josefsdalsbäcken växer en varierad lövträdsridå som avgränsar planområ-
det i norr. Vegetationen i den sydöstra delen av planområdet domineras av en 
äldre trädrad av lind som markerar en äldre vägdragning. Marken i anslutning till 
lindraden är öppen gräsyta. Längre västerut inom planområdet växer huvudsakli-
gen björk men det finns även några större tallar och mindre lövträd. Karaktären 



 
- Miljökonsekvensbeskrivning för Strömsbacka, Josefsdalsvägen - 
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är öppen gräsyta med ett glest krontak 

Gårdsmiljön till befintlig bebyggelse består huvudsakligen av gräsytor med mind-
re träd av trädgårdskaraktär.  

I den nordvästra delen finns ett område med odlingslotter som används av när-
boende. 

Konsekvenser 
Gångvägen som löper parallellt med Josefsdalsbäcken bevaras men ges delvis en 
ny sträckning, värdet av den stärks med fler boende i området 

Den äldre trädraden med lindar sparas och föreslagen bebyggelse läggs utefter 
denna sträckning.  

Odlingslotterna tas delvis i anspråk av ny bebyggelse.  Det finns utrymme för 
fortsatt odlingsverksamhet inom föreslagen plan. 

Områdets lämplighet som odlingsområde fastsälls efter undersökning avseende 
förorenad mark.  

  

Strandskydd Befintlig situation 
För Josefsdalsbäcken finns ett strandskydd på 25 meter, marken inom den grän-
sen får ej bebyggas i föreslagen detaljplan. 

Vattendraget har relativt branta slänter vilket medför en rasrisk men även att den 
direkta tillgängligheten till vatten saknas från planområdet idag. 

Miljöpåverkan 
Inom strandskyddet föreslås ingen bebyggelse. Gångvägen längs Josefsdalsbäck-
en ges delvis en ny sträckning. Naturområdet utmed bäcken ska bevaras och ej 
iordningställas till att likna ett parkområde. Ambitionen är att minimera påverkan 
på friluftsliv och livsvillkor för växter och djurliv. 

 

Fornlämningar Befintlig situation 
Det finns inga kända fornminnen inom de delar som är aktuella för bebyggelse. 

Miljöpåverkan  
En arkeologisk utredning avses göras under våren 2006 för att fastställa om det 
finns fornlämningar inom planområdet.  

Förorenad mark Befintlig situation 
Inom Sala tätort har genomförda studier visat på förhöjda halter av bly och kad-
mium. Källa för föroreningarna är Silvergruvan och de processer som använts 
för att förädla malmen. 

Provtagning har utförts 1992 inom planområdet men dock ej i de lägen där ny 
bebyggelse planeras. Provet visar på blyhalter mellan 80-460 mg/kg samt kadmi-
umhalt mellan 1-5 mg/kg. Halterna överskrider Naturvårdsverkets generella 



 
- Miljökonsekvensbeskrivning för Strömsbacka, Josefsdalsvägen - 
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riktvärden för känslig markanvändning vilket gäller för bostadsändamål.  

Miljöpåverkan 
Provtagningspunkten som utförts tidigare är nära befintlig bebyggelse i den väst-
ra delen av planområdet. Provtagning måste ske inom område för ny bebyggelse. 
Resultatet av provtagningen ska sedan ligga till grund för eventuella åtgärder.  

 

Förebygga, hindra 
eller motverka mil-
jöpåverkan 

 

De åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka negativ miljö-
påverkan enligt 6 kap § 12 punkt 7 beskrivs nedan.  

 Vegetationen och strandskyddet kring Josefsdalsbäcken påverkas inte av föresla-
gen detaljplan vilket även skyddar områdets värde för tätortsnära friluftsliv.  

Befintlig äldre trädrad med lindar sparas och utgör ett viktigt landskapselement i 
föreslagen plan. 

Områdets karaktär av bostäder i parklandskap skall tillvaratas inom den del av 
planområdet där ny bebyggelse föreslås.  

MILJÖBEDÖMNING, UPPFÖLJNING OCH BEVAKNING 

Hur har bedöm-
ningen gjorts 

 

Hur bedömningen gjort, vilka skäl som ligger bakom gjorda val av olika alterna-
tiv och eventuella problem i samband med att uppgifterna sammanställdes redo-
visas nedan i enlighet med 6 kap 12 § punkt 8 MB. 

 Utifrån den genomförda behovsbedömningen beslutades, att de faktorer som 
skall konsekvensbeskrivas utifrån betydande miljöpåverkan är påverkan Stads-
bild/fysiska ingrepp, Väg och järnvägsbuller, Tätortsnära friluftsliv. Gränsande 
till betydande miljöpåverkan är Strandskydd, Fornlämningar samt Förorenad 
mark.  

Sala kommuns regionala delmål avseende god bebyggd miljö påtalar vikten av att 
de tätortsnära vatten- och grönområdena bevaras och att andelen hårdgjord yta 
inte ökar. Föreslagen bebyggelse ökar andelen hårdgjord yta inom planområdet 
men stor vikt läggs på att inte minska områdets värde för det tätortsnära frilufts-
livet.  

Föreslagen plan flyttar gränsen mellan stad och landsbygd norr om Josefsdals-
bäcken. Den föreslagna bebyggelsen bedöms ge Josefsdalsvägen en tydligare 
karaktär av stadsgata vilket bidrar till hela planområdet tydligare knyts till stads-
karaktären. 
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Uppföljning och be-
vakning 

 

Nedan redovisas de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av 
den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen kan medföra, i en-
lighet med 6 kap § 12 punkt 9. 

 I bygglovhanteringen kontrolleras att plangränsen för strandskydd inte överskrids 
med bebyggelse. 

I bygglovhanteringen kontrolleras att lägenheterna motsvarar de krav som ställs 
för att ljudklass C skall uppnås enligt redovisning under väg- och järnvägsbuller. 

I bygglovhanteringen kontrolleras att grundberäkningarna inte medför risk för 
sättningar och ras. 

Efter en provtagning avseende förorenad mark ges förslag som redovisar hur 
eventuella problem med förorenad mark skall lösas för att området skall uppfylla 
kraven för känslig markanvändning. Detta förslag skall redovisas innan bygglov 
för fastigheten kan ges.  

MEDVERKANDE  

 
Håkan Svärd   Planarkitekt, Sala kommun 

Lisa Trobeck                           Miljöingenjör, Sala kommun 
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Sammanfattning 
Denna miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är ett dokument ingående i arbetet med en 
detaljplan över Övre Älvåsen. Huvudsyftet med detaljplanen är att utveckla denna del av 
kommunen med möjligheter till ett bra boende. 
 
Gällande översiktsplan (Nordanstigs kommun, 2004) klassar Älvåsen som ett utvecklings-
område för fritidsanläggningar, samt som ett fritids- eller verksamhetsområde. Den östra 
delen av detaljplanområdet ingår i ett område av riksintresse för naturvård. 
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Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar miljöeffekterna av huvudalternativet, en genomförd 
detaljplan enligt förslag, jämfört med ett nollalternativ. Nollalternativet visar på en trolig 
utveckling i området om detaljplanen inte genomförs. En alternativ placering bedöms som 
orimlig på grund av byggnadernas karaktär som bostadshus/fritidshus i anslutning till 
skidanläggningen, och omgivande natur som består av mer skyddsvärd natur. 
 
Denna miljökonsekvensbeskrivning har upprättats för att bedöma miljöpåverkan, belysa 
miljöproblem och att redovisa eventuella åtgärder som kan utföras för att minimera 
miljöproblem om detaljplanen genomförs. Miljömålen som beaktas är nationella, regionala 
och kommunala. 
 
I dagsläget nyttjas området för skogsbruk och för fritidsaktiviteter, det senare främst i 
anslutning till Hassela sportcenter. Störst miljöpåverkan har i dagsläget skogsbruket. Fritids- 
och friluftsaktiviteterna innebär ett visst slitage på mark och vegetation. 
 
Av de nationella miljökvalitetsmålen påverkas främst nummer 1) Begränsad klimatpåverkan, 
2) Frisk luft, 11) Myllrande våtmarker, 12) Levande skogar och 15) God bebyggd miljö av 
planerad planläggning. En utbyggnad kommer bland annat att innebära att avgaserna ökar, 
vattentillströmningen kan förändras till våtmark och att naturområdet Älvåsen minskar sin 
areal av skogsmark. Tänkbara åtgärder för begränsning av negativ miljöpåverkan presenteras i 
kapitlet ”Beskrivning av miljöpåverkan”. Kulturmiljön påverkas ej av detaljplanområdet. 
 
Biotopbeskrivningen beskriver den lägre liggande norra delen såsom mest intressant ur 
naturvårdshänseende. Detta, tillsammans med aspekten att boendemiljön gynnas av ett högt 
läge med bättre utsikt, gör att den högre liggande södra delen synes mest lämpad för 
bebyggelse. Det höga läget gör också att området görs synligt och blir attraktivt för 
intresserade. Om planläggningen inte genomförs kommer utvecklingsmöjligheterna för 
friluftsliv och boendealternativ i Hassela att hämmas. 
 
 
Inledning 

Bakgrund 

Detaljplanen 
Planläggning av det aktuella området innebär att ett stugområde och tillhörande vägar och 
ledningsnät kan anläggas på Älvåsen, sydväst om Hassela sportcenter, i ett område som helt 
eller delvis i översiktsplanen (Nordanstigs kommun, 2004) klassas som a) Utvecklingsområde 
för fritidsanläggningar, b) Fritids- eller verksamhetsområde samt c) Område av riksintresse 
för naturvård. Detta stugområde skall placeras nära sportcenter och skidbacke (Figur 1). 
Området ligger helt och hållet inom fastigheten Nordanstig Hassela-Kyrkbyn 9:36. I projektet 
ligger att bebygga området med 30-60 bostadshus/fritidshus. Dels planeras det för 
normalstora tomter och hus, dels för relativt stora hus på relativt stora tomter. Bostadshusen 
planeras i 2-3 våningar och med 1-4 lägenheter per byggnad. Byggnadsarean kan vara upp till 
250 m2 per tomt. Huvudsyftet med detaljplanen är att utveckla denna del av kommunen med 
möjligheter till ett bra boende. 
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Figur 1. Området Övre Älvåsen. Området är utmärkt med rosa färg, Riks Natura 2000 med blågrön färg och 
naturvårdsområdet av riksintresse (som i stort sammanfaller med naturvårdsprogram region) är inritat med 
ljusgrön färg. (Karta: © Nordanstigs kommun) 
 

Samråd 
Innan kommunen bestämmer omfattningen av och detaljeringsgraden för miljökonsekvens-
beskrivningen ska kommunen samråda med de kommuner och länsstyrelser som berörs av 
planen enligt 6 kap.13 § andra stycket miljöbalken (MB). Detta samråd kan i många fall ske 
samtidigt med att kommunerna, länsstyrelserna och berörda myndigheter ges tillfälle att yttra 
sig över kommunens bedömning av om en miljöbedömning behöver göras. Samrådet bör ske 
tidigt i planprocessen, lämpligen i programskedet eller i varje fall före samrådet om själva 
planförslaget.  
 
I samrådsmötet den 2 mars 2006 med representanter från bland annat Nordanstigs kommun, 
länsstyrelsen och andra intressenter framkom bland annat att länsstyrelsen och kommunen var 
överens om att området var lämpligt att planlägga för bostäder. 
 

Avgränsningar 
Detaljplanen avgränsas av en väg till vattenreservoaren och skidbacke i öster och ett skidspår 
i norr. Den västra delen avgränsas med en skogsväg. Det geografiska påverkansområdet kan 
för all miljöpåverkan beskrivas som mellan skidbacken i öster och söder, bäcken från 
Stormyran på Älvåsen som rinner ut i Flybäcken i väster och Hassela sport- och 
konferensanläggning i norr, med bäcken där intill som mynnar i Viggtjärnen. Två avrinnings-
områden bedöms alltså påverkas av planen (Figur 2). 
 
Gällande översiktsplan (Nordanstigs kommun, 2004) klassar Älvåsen som ett utvecklings-
område för fritidsanläggningar, samt som ett fritids- eller verksamhetsområde. Den östra 
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delen av detaljplanområdet ingår i ett område av riksintresse för naturvård. Eftersom den 
föreslagna detaljplanen har betydelse för översiktsplanens miljöpåverkan enligt bilaga 4 till 
Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar så kommer denna påverkan att bedömas i 
denna miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar miljöeffekterna av genomförd föreslagen detaljplan 
jämfört med ett nollalternativ. Dessutom granskas påverkan på området av riksintresse för 
naturvård samt huruvida Natura 2000-området öster om fritidsanläggningen påverkas. 
Effekter på kort sikt, genom avverkning och dragning av VA, el och vägar ska beaktas, likaså 
positiva och negativa effekter på lång sikt för olika miljöaspekter. 
 
De behandlade miljöeffekter som bedöms påverkas mest är hur skogen, våtmarkerna, 
naturvårdsprogrammets miljökvalitetsmål, området av riksintresse för naturvård, Natura 
2000-området samt friluftslivet påverkas. Befintlig biotopbeskrivning är gjord vid en tidpunkt 
på hösten. Ingen taxonomisk inventering är utförd. Övrig miljöinformation är hämtad från 
Länsstyrelsen Gävleborg. 
 

 
Figur 2. Området Övre Älvåsen med vattenavrinningsområden, anslutningsväg med mera.  
(Karta: © Nordanstigs kommun) 

   4



 

Behandlade alternativ 
Studerade alternativ i denna miljökonsekvensbeskrivning är planläggning av föreslaget 
område samt ett nollalternativ som visar bedömd utveckling i området om föreslagen 
detaljplan ej genomförs.  
 
Andra lokaliseringar bedöms som orimliga på grund av byggnadernas karaktär som 
bostadshus/fritidshus i anslutning till skidanläggningen, och omgivande natur som ett Natura 
2000-område och känsligare våtmarker som bör skyddas från större ingrepp. 
 

Beskrivning av uppdraget 
Enligt 4-5 § § förordningen om Miljökonsekvensbeskrivningar framgår att detaljplaner alltid 
bör behovsbedömas, för att se om en miljökonsekvensbeskrivning behöver utföras. Detta ska 
ske i samråd med länsstyrelse och andra berörda myndigheter. Behovsbedömningen ska enligt 
Boverket (2005) göras utifrån kriterier i bilaga 4 till förordningen om Miljökonsekvens-
beskrivningar. För detaljplaner som medger en användning av planområdet för verksamheter 
som räknas upp i 5 kap.18 § PBL, bland annat fritidsbyar, ska även kriterierna i bilaga 2 till 
förordningen om Miljökonsekvensbeskrivningar användas vid behovsbedömningen. 
 
I enlighet med gällande föreskrifter skall en miljökonsekvensbeskrivning, utföras när en 
detaljplan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Enligt § 4 i Förordningen om Miljö-
konsekvensbeskrivningar skall det, när planens eller programmets karaktäristiska egenskaper 
har betydelse för andra planers eller programs miljöpåverkan enligt förordningens bilaga 4, 
antas leda till en betydande miljöpåverkan om kommun eller myndighet finner att så är fallet. 
Samråd har gett vid hand att en miljökonsekvensbeskrivning bör utföras till planläggningen, 
då ett område av riksintresse för naturvård påverkas, och ett Natura 2000-område ligger 
relativt nära föreslaget område för detaljplan (Hans Sandblom, 2006). 
 
Denna miljökonsekvensbeskrivning har upprättats för att bedöma miljöpåverkan och för att 
belysa miljöproblem, men även för att presentera eventuella åtgärder som kan utföras för att 
minimera negativ miljöpåverkan ifall detaljplanen genomförs. Miljöpåverkan av 
huvudalternativet, en utbyggnad enligt detaljplanen, jämförs i miljökonsekvensbeskrivningen 
med hur utvecklingen bedöms bli enligt nollalternativet, det vill säga om detaljplanen ej 
genomförs. 
 

Tidigare ställningstaganden 
I översiktsplanen från 2004 (Nordanstigs kommun, 2004) klassas området som a) 
Utvecklingsområde för fritidsanläggningar, b) Fritids- eller verksamhetsområde samt c) 
Område av riksintresse för naturvård. I översiktsplanen står att det av den föreslagna 
detaljplanen berörda området av riksintresse för naturvård, Älvåsen, ej bör exploateras för 
annat än sådana etableringar som har samband med friluftsliv eller fritidsverksamhet. De delar 
av området som omtalas i översiktsplanen som speciellt skyddsvärda ligger utanför föreslagen 
detaljplan. 
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Material och metoder 

Miljökonsekvensbeskrivningen 
Miljökonsekvensbeskrivningen utförs enligt 6 kapitlet 7 § första och andra styckena 
miljöbalken och innehåller de uppgifter som behövs för att uppfylla syftet enligt 6 kapitlet 3 
§. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa 
och miljön. För detaljplaner vars ändamål räknas upp i 5 kapitlet 18 § PBL tillkommer 
ytterligare krav på innehållet enligt 6 kapitlet 7 § första och andra styckena miljöbalken. I 5 
kapitlet 18 § PBL framgår att en miljökonsekvensbeskrivning alltid skall upprättas, om 
detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får 
tas i anspråk för exempelvis hotellkomplex eller fritidsby med tillhörande anläggningar, 
utanför sammanhållen bebyggelse.  
 
De faktorer som miljökonsekvensbeskrivningen behandlar är framför allt detaljplanens 
inverkan på naturområdet Älvåsen, våtmark och det övriga geografiska påverkansområdet; 
samt åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka betydande negativ miljöpåverkan. 
 

Miljömål 
De sexton nationella miljökvalitetsmålen är: 

1. Begränsad klimatpåverkan; 
2. Frisk luft; 
3. Bara naturlig försurning; 
4. Giftfri miljö; 
5. Skyddande ozonskikt; 
6. Säker strålmiljö; 
7. Ingen övergödning; 
8. Levande sjöar och vattendrag; 
9. Grundvatten av god kvalitet; 
10. Hav i balans, levande kust och skärgård; 
11. Myllrande våtmarker; 
12. Levande skogar; 
13. Ett rikt odlingslandskap; 
14. Storslagen fjällmiljö; 
15. God bebyggd miljö; 
16. Ett rikt växt- och djurliv. 

 
I Miljömål 2002-2010 (Länsstyrelsen Gävleborg, 2002) beskriver länsstyrelsen mål och 
förslag till åtgärder i Gävleborgs län för de fjorton miljömål som är aktuella för länet. Av de 
här ovan uppräknade saknas punkt fjorton, storslagen fjällmiljö, som ej finns inom länet, samt 
nummer sexton angående biologisk mångfald som kom senare. 
 
Nordanstigs kommuns miljömål finns redovisade i översiktsplanen (Nordanstigs kommun, 
2004). Här finns områden och platser som är av intresse för naturvård, kulturmiljövård med 
mera. Dessutom arbetar kommunen efter relevanta regionala och nationella miljömål. 
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Miljökonsekvensbeskrivning 
Denna miljökonsekvensbeskrivning är gjord under april och maj 2006, med tillgång till det 
material som finns redovisade i kapitlet referenser. Då vissa oklarheter funnits angående 
Länsstyrelsen Gävleborgs och Nordanstigs kommuns synpunkter vid samråden så har 
klarlägganden gjorts via samtal med Hans Sandblom vid Naturenheten på Länsstyrelsen 
Gävleborg och Sam Sandström, stadsarkitekt på Nordanstigs kommun. 
 

Miljöförhållanden 

Nulägesanalys 
Biotopbeskrivningen (Norberg, 2005) delar in detaljplaneområdet i fyra olika delar. Område 
1, beläget i nordost närmast Hassela sportcenter, består av gallrad gammelskog med ganska 
sliten undervegetation. Område 2, väster om område 1, består av gammal blandskog med 
stora mängder död ved och flera ”surhål”. Område 3, beläget i väster, består av yngre röjd 
granskog med inslag av tall, björk, asp och al. Område 4, omfattande större delen av området 
består i öster av brukad, äldre granskog med inslag av andra träd, och i väster med ökat inslag 
av tall. 
 
Av biotopbeskrivningen framgår att område 2 anses som mest värdefullt ur naturskydds-
synpunkt. Även om denna del lämnas orörd i detaljplanen kommer den sannolikt att ändra 
karaktär om planen i övrigt genomförs. 
 
I dagsläget nyttjas området för skogsbruk och för fritidsaktiviteter, det senare främst i 
anslutning till Hassela sportcenter. Detta innebär ett visst slitage på mark och vegetation, 
framförallt i områdets norra och östra del.  Störst miljöpåverkan har i dagsläget skogsbruket i 
väster. 
 
Även i området utanför detaljplaneområdet men inom det geografiska påverkansområdet är 
påverkan från friluftslivet varierande från liten till stor. Skidbacke, motionsspår samt sport- 
och konferensanläggning ger området en karaktär av aktivt fritidsområde. Den västra delen av 
området används även här för skogsbruk. 
 
Inget område eller föremål av intresse för kulturmiljövården ligger inom eller påverkas av 
detaljplanområdet. 
 
Hassela avloppsreningsverk har i dagsläget problem med för höga värden av BOD (Biological 
Oxygen Demand) och utsläpp av fosfor, vilket gör att en ombyggnad eller utbyggnad kommer 
att behövas. En VA-utredning kommer att utföras. 
 

Nollalternativet 
Nollalternativet innebär att inget område exploateras och att området nyttjas i stort sett som 
tidigare, den västra delen med skogsbruk och det östra som natur- och fritidsområde. 
Skogsbruket kommer att innebära stor miljöpåverkan, dessutom kommer slitaget från fritids-
aktiviteter att påverka miljön i fortsatt hög utsträckning. Eftersom området delvis är planerat 
som fritids- eller verksamhetsområde i översiktsplanen är det rimligt att tro att slitaget 
kommer att vara åtminstone lika stort framledes. Som ”Utvecklingsområde för fritids-
anläggningar” och ”Fritids- eller verksamhetsområde” är det troligt att området kan bli 
föremål för exempelvis nya skid- och motionsspår, skidbacke eller andra etableringar av 
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liknande slag. En ombyggnad eller utbyggnad av Hassela avloppsreningsverk kommer att 
utföras inom den närmaste framtiden på grund av nuvarande överskridanden av gränsvärden 
för utsläpp. 
 

Beskrivning av miljöpåverkan 
Om huvudalternativet, en utbyggnad av området, genomförs kommer Älvåsen, ett område 
klassat som ”område av riksintresse för naturvård” i Översiktsplanen (Nordanstigs kommun, 
2004) att beröras av detaljplanen. Delen som här avses är ej specifikt nämnt såsom speciellt 
skyddsvärd, utan ingår som det nordvästligaste hörnet av området. Det poängteras i 
översiktsplanen att ”exploateringar som inte har samband med friluftslivet eller 
fritidsverksamheten bör inte tillåtas”. I detta fall gäller utbyggnaden bland annat 
fritidsverksamhet, men det är samtidigt av vikt att beakta skyddsåtgärder för att inte 
eventuella ingrepp blir för stora eller påverkar det övriga naturområdet negativt. Dessa 
redovisas löpande i detta avsnitt. 
 
Av de nationella miljökvalitetsmålen påverkas främst nummer 1) Begränsad klimatpåverkan, 
2) Frisk luft, 11) Myllrande våtmarker, 12) Levande skogar och 15) God bebyggd miljö av 
planerad planläggning. En utbyggnad kommer bland annat att innebära att avgaserna ökar, 
vattentillströmningen kan förändras till våtmark och att naturområdet Älvåsen minskar sin 
areal av skogsmark. 
 

Natura 2000 
Natura 2000-området öster om fritidsområdet bedöms ej påverkas av en planläggning och 
bebyggelse av föreslaget område. Avståndet är inte stort, men avrinningsområden är skilda 
och mellanrummet utgörs av en skidbacke. Risken finns att det blir en ökad belastning på 
området genom att bebyggelsen kommer närmare, men då inga vägar i övrigt planeras öster 
om detaljplanområdet blir den troligtvis inte stor. Det finns dessutom fortfarande mycket 
mark i området planerat som fritidsområde att användas för friluftsliv.  
 

Myllrande våtmarker 
Ingen del av området ingår i Våtmarksinventering i Gävleborg (Länsstyrelsen Gävleborg, 
2001). Av de närliggande myrarna klassificerades ingen att tillhöra klass 1 – mycket höga 
naturvärden eller klass 2 – höga naturvärden. Vattendrag som berör våtmarker av klass 1 eller 
klass 2 kommer ej att påverkas av detaljplanen. Den våtmark och de ”surhål” som finns i 
nedre delen av det geografiska påverkansområdet riskerar att ändra karaktär. Snabbare 
avrinning och glesare skog kan ge en fuktigare mark i de låglänta delarna, men den glesare 
skogen kan även innebära snabbare snösmältning och högre avdunstning på grund av mer sol 
och vind. 
 

Begränsad miljöpåverkan och Frisk luft 
Miljömålen ”Begränsad miljöpåverkan” och ”Frisk luft” kommer att påverkas negativt av en 
utbyggnad av föreslaget område, då personbilstrafiken i området ökar. Befolkningsunderlaget 
i området är för lågt för att kollektivtrafik ska kunna användas. Utsläppen från bebyggelsen 
beror av vilket energisätt som kommer att värma dessa hus. Avgaserna i områdets omgivning 
kommer troligen inte att öka i så stor omfattning då flera av de tilltänkta boende troligen i 
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större utsträckning annars åkt till skidbacken för dagsturer. Avgaserna kan dessutom 
begränsas genom tillgång till motorvärmaruttag i anslutning till husen. 
 

Levande skogar 
Den skogsmark som försvinner i och med en genomförd detaljplan kan troligen ej ersättas i 
närområdet, men av de ca 20 hektar som detaljplanen omfattar är det bara ungefär hälften som 
har begränsat skydd som naturvårdsområde. Då det detaljplanerade området omges av två 
vägar, ett skidspår och en skidbacke är det inte troligt att området närmast intill kommer att 
nyttjas olika vid en utbyggnad jämfört med nollalternativet. 
 

God bebyggd miljö 
Området har i samrådsmötet den 2 mars 2006 bedömts som lämpligt att planlägga för 
bostäder. En bebyggelse här blir synlig på stort avstånd på grund av det höga läget (Figur 3). 
Med tanke på avståndet till annan bofast bebyggelse kan den dock inte bedömas som 
störande, inte heller kan den troligen något ökande trafiken göra någon större negativ 
inverkan på omgivningen. Strategiska naturavsnitt, som större stenblock, växtlokaler eller 
speciella träd inom detaljplaneområdet kan sparas för att behålla en del av områdets natur och 
karaktär. 
 
Biotopbeskrivningen beskriver den lägre liggande norra delen såsom mest intressant ur 
naturvårdshänseende. Detta, tillsammans med aspekten att boendemiljön gynnas av ett högt 
läge med utsikt gör att den högra liggande södra delen synes mest lämpad för bebyggelse. Det 
höga läget gör också att området görs synligt och blir attraktivt för intresserade. Om 
planläggningen inte genomförs kommer utvecklingsmöjligheterna för friluftsliv och 
boendealternativ i Hassela att hämmas. 
 

 
Figur 3. Älvåsen sett från Hassela tätort med detaljplanområdet grovt markerat. 

Tidig påverkan 
Den tidiga påverkan på det geografiska påverkansområdet är den som vägbyggnad, VA-nät, 
och elektriska ledningar kommer att utgöra. En bilväg kommer att leda från sportcentret och 
söderut till den översta delen av detaljplanområdet. Med tanke på markförhållanden och 

   9



lutning är det svårt att redan nu fastställa den exakta sträckningen, men det är viktigt att 
vägtrummor placeras på strategiska ställen för att leda vatten från högre belägna delar i 
samma riktningar som innan. Detta för att bibehålla liknande avrinningsmängder till befintliga 
våtmarker och vattendrag. VA-nät och ledningar för elektricitet dras längs med vägar till och 
inom området för mindre gemensam påverkan. 
 

Redogörelse för miljöbedömning 
Av den behovsbedömning som kommunen gjort har framkommit att en miljökonsekvens-
beskrivning bör utföras för att beskriva eventuell miljöpåverkan. 
 
 Enligt 6 kapitlet 7 § ska Miljökonsekvensbeskrivningen alltid göra en redovisning av 
alternativa platser, om sådana är möjliga. Andra lokaliseringar bedöms dock som orimliga på 
grund av byggnadernas karaktär som bostadshus/fritidshus i anslutning till skidanläggningen, 
och omgivande natur som utgörs av ett Natura 2000-område som bör skyddas från större 
ingrepp samt känsligare våtmarker. 
 
Till detaljplanen kommer att bifogas en VA-utredning som behandlar vad som behöver göras 
för att klara gränsvärdena för BOD och fosfor i Hassela avloppsreningsverk. 
 

Uppföljning och övervakning 
Planförfarandet 
De uppgifter som ses som viktigast i det kortsiktiga perspektivet är en lösning av VA-frågan 
samt en planering över hur vägar och ledningar ska anläggas för en minimal miljöpåverkan. 
Vägtrummors placering för att möjliggöra en vattenavrinning så lik dagens som möjligt är av 
vikt för att minska påverkan på omgivningen. 
 
I det långa perspektivet utgör effekterna på våtmarker och skogsmark i detaljplanens närmaste 
omgivning den största miljöpåverkan. 
 
Uppföljning och övervakning 
För att följa upp effekterna en eventuell detaljplan föreslås att uppföljning görs i samband 
med när nästa bedömning av översiktsplanens aktualitet i kommunen utförs. I reglerna för 
kontroll och ansvar, som finns upptagna i 26 kapitlet MB, sägs att varje kommun utövar 
tillsyn genom den eller de nämnder som fullmäktige bestämmer inom kommunen över miljö- 
och hälsoskyddet. 
 
 
Diskussion 
Det avsedda området kommer att bli föremål för relativt stor miljöpåverkan om föreslagen 
detaljplan genomförs. Men då det ej finns något acceptabelt lokaliseringsalternativ i 
fritidsområdets övriga närhet och då området redan är upptaget som både utvecklingsområde 
för fritidsanläggningar samt fritids- eller verksamhetsområde i gällande översiktsplan anser 
jag att miljöpåverkan enligt denna miljökonsekvensbeskrivning vara godtagbar. Det mer 
skyddsvärda Natura 2000-området öster om fritidsområdet bedöms ej påverkas av en 
utbyggnad av föreslaget område. Vid en lokalisering på något annat ställe i 
sportanläggningens närhet kommer våtmarkerna att påverkas i betydligt större utsträckning. 
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Åtgärder 
 
En utbyggnad av detaljplanen ger stora ingrepp i naturmiljön på kort sikt, det är här viktigt att 
försöka bevara områdets karaktär, både genom att spara strategiska naturavsnitt inom området 
och genom att bevara avrinningsriktningar så inte våtmark torkar ut. Av biotopbeskrivningen 
framgår att den mest intressanta delen av detaljplanområdet ur naturvårdshänseende är den 
nedre, norra delen. Detta, tillsammans med aspekten att boendemiljön gynnas av ett högt läge 
med bättre utsikt, gör den högre liggande södra delen mest lämpad för bebyggelsen. 
 
Miljömålen ”Begränsad miljöpåverkan” och ”Renare luft” kommer att påverkas negativt av 
en utbyggnad av föreslaget område, då personbilstrafiken i området ökar. Utsläppen från 
bebyggelse och bilar kan minskas genom att välja ett miljövänligt energisätt för uppvärmning, 
samt uttag för motorvärmare i anslutning till husen. Kulturmiljön påverkas ej av detaljplan-
området. 
 
Hassela avloppsreningsverk har i dagsläget problem med för höga värden av BOD (Biological 
Oxygen Demand) och utsläpp av fosfor, vilket gör att en ombyggnad eller utbyggnad kommer 
att behövas vare sig detaljplanen genomförs eller ej. En VA-utredning kommer att utföras och 
bifogas detaljplanen. 
 

Övriga hänsyn 
Om planläggningen inte genomförs finner jag att utvecklingsmöjligheterna för friluftsliv, 
näringsliv samt boendealternativ i Hassela kommer att hämmas. Begränsningar av området 
kan få till följd att investeringar i detta projekt inte får ekonomisk grund. Miljömålet ”God 
bebyggd miljö” gynnas av att ett boendealternativ byggs i Älvåsens närhet. 
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