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Undersökningens syfte 

Enligt Plan- och bygglagen 4 kap 34§ och Miljöbalken 6 kap 5§ ska alla 

detaljplaner föregås av en undersökning om dess genomförande kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan. En utredning är det underlag som 

analyserar och avgör om planförslaget kan antas påverka miljön på sådant 

sätt att en miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning behöver 

upprättas. 

Vid planens uppstart tyckte kommunen att det inte skulle behöva göras en 

undersökning, men när planen övergick från begränsat till 

standardförfarande så gjordes en undersökning.  

Samlad bedömning  

Det är Bollnäs kommuns bedömning att ett genomförande av planen inte 

kommer att innebära en betydande miljöpåverkan. Ingen strategisk 

miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning kommer därför 

att upprättas. Ifall länsstyrelsen anser att en miljökonsekvensbeskrivning 

behöver upprättas vill kommunen samråda om omfattning och detaljeringsgrad. 

Se vidare under Motiverat ställningstagande   

Detaljplanens syfte 

Beskriv kortfattat:  

• Planens syfte är att anpassa planen till rådande markanvändning samt en 

utökning av industrikvartersmarken för att möjliggöra en framtida 

utbyggnad av industriområdet.   

• Planförfarande som tillämpas: Vi började med begränsat förfarande 

men övergick till standardförfarande då inte alla godkände 

planförslaget.  

Planområdet 

Beskriv kortfattat:  

• Planområdets lokalisering  

Planområdet är beläget ca 2-3 km väster om tätortens centrala del, intill 

väg 50. Planområdets areal är 1,2 ha.   

 

• Nuvarande markanvändning 

En mindre del av planområdet är nyligen bebyggt med en 

industribyggnad. Planområdet utgörs i övrigt av ordinär skogsmark utan 

några större naturvärden eftersom den är fragmenterad genom vägar på 

ömse sidor.  

 

• Planförhållanden - detaljplan 

Nuvarande detaljplan, detaljplan för fastigheten Säversta 5:23, del av 

Sävstaås industriområde, antagen 2009-05-25, anger en mindre del i 

väster som kvartersmark industri men huvuddelen utgörs av allmän 

platsmark natur. 
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• Planförhållanden - fördjupad översiktsplan  
 

I den fördjupade översiktsplanen för Bollnäs stad antagen 25 maj 2020 

redovisas nu aktuellt område för ”verksamheter och handel i huvudsak 

oförändrad användning”.   

Motiverat ställningstagande  

Utifrån den sammanställning som gjorts i checklistan bedömer Bollnäs 

kommun att planförslaget inte förväntas medföra betydande miljöpåverkan.  

 

Utifrån checklistan gällande barnkonventionen bedömer Bollnäs kommun att 

planförslagets konsekvenser inte förväntas påverka barn och ungdomar i 

någon större omfattning.  

 

Checklista gällande barnkonventionen    

 

Medför ärendet/beslutet att barn eller ungdomar påverkas 

direkt eller indirekt eller att miljöer där de vistas påverkas på 

något väsentligt sätt? Ej tillämpbart i den här planen 

Nej  

Innebär beslutet att barns och ungdomars rätt till en god hälsa 

och att ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella 

utveckling beaktas (artikel 6)?  

Ej tillämpbart i den här planen 

Nej 

Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta 

rummet (artikel 3)? Ej tillämpbart i den här planen 

Nej 

Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening (artikel 12)? Nej 

Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar i behov av 

särskilt stöd (artikel 2)? Ej tillämpbart i den här planen 

 

Nej  

 

Checklista gällande ESTER    

 

ESTER, verktyg för ekosystemtjänstanalys har utförts under 

undersökning av betydande miljöpåverkan 

Nej 

 

Medverkande tjänstemän  

Undersökningen har tagits fram av:  

Marie Berglund, planhandläggare  

Sofie Zetterlund, kommunekolog 
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Checklista för undersökning om betydande 
miljöpåverkan 

Bedöms planen påverka: Kommentar 

Naturvård 
  

Riksintresse naturvård 

3 kap. 6 § MB.  

 

Nej  

 

Natura 2000 

7 kap. 4 § MB (SFS 

1998:1252) 

Nej  

 

Naturreservat 

7 kap. 4 § MB (SFS 

1998:1252) 

Nej  

 

Naturminne 

7 kap. 10 § MB (SFS 

1998:1252) 

Nej I Bollnäs kommun finns för närvarande inte 

något naturminne.  

 

Biotopskyddsområde 

7 kap. 11 § MB 

Nej  

 

Generellt biotopskydd 

7 kap. 11 § MB 

(förteckning i SFS 

1998:1252 bilaga 1) 

Nej  

 

Strandskyddsområde 

7 kap. 13-18 §§ MB 

Nej  

 

Naturvårdsarter 

bilaga 1 fågeldirektivet 

habitatdirektivets bilaga 2 

4-9§§ 

Artskyddsförordningen 

ArtDatabanken 

signalarter för skog 

 

Nej Ingen känd förekomst 

 

Annan värdefull natur  Nej Planområdet utgörs av ordinär skogsmark och 

industrimark inramad av vägar på ömse sidor. 

 

 

Friluftsliv och 
rekreation 

  

Riksintresse friluftsliv 

3 kap. 6 § MB 

Riksintresse turism och 

rörligt friluftsliv 

4 kap 2 § MB 

Nej  

 

Rekreationsområde, led, 

skolskog etc 

Nej  
 

Övriga friluftsintressen Nej Planområdet utgörs av ordinär skogsmark och 

industrimark inramad av vägar på ömse sidor. 

 

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-faglar-Sverige.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-arter-i-sverige.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845/?bet=sfs-2007-845#P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845/?bet=sfs-2007-845#P4
http://artfakta.artdatabanken.se/
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog-och-miljo/Biologisk-mangfald/Signalarter/
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Bedöms planen påverka: Kommentar 

Kulturmiljö 
  

Riksintresse kulturmiljö  

3 kap 6§ MB 

Nej  

 

Värdefull kulturmiljö.  

2 kap. 6§ PBL 

Nej  

 

Skydd i gällande 

detaljplan 

Nej  

 

Byggnadsminne/Kyrkomil

jö 

3 kap KML (SFS 

2013:558) 

4 kap KML 

Nej  

 

Fornlämning/Skog o Hist 

2 kap KML 

Nej  

 

Värdefulla byggnader/ 

skyddsföreskrifter 

8 kap. 13§, 8 kap. 17§ 

PBL 

Nej  

 

Särskilt värdefull enl 2 

kap. 6§ PBL (Sista 

stycket). Krav på skydd av 

kulturvärden som uppnår 

PBL 8 kap. 13§) 

Nej  

 

Landskapsbild 
  

Landskaps-/stadsbild Nej  

 

In- och utblickar Nej Tillkommande bebyggelse bedöms inte påverka 

utsikt eller tillgänglighet för omkringliggande 

bebyggelse.  

 

Historiska samband Nej  

 

 

Finns det risk för:  Kommentar 

Människors hälsa 
  

Buller 

SFS (2015:216) om 

trafikbuller vid 

bostadsbyggnader, SFS 

(2004:675) om 

omgivningsbuller 

Nej Buller från väg 50 har begränsad påverkan på 

verksamheten.   

Vibrationer Nej  

 

Risk (farligt gods, 

miljöfarlig verksamhet) 

Nej Planområdet är beläget inom 

riskhanteringsavstånd från transportled för 

farligt avfall (väg 50). Det är dock ett 
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Finns det risk för:  Kommentar 

2 kap 5 § samt 4 kap 12 § 

PBL och 2 kap 6 § MB 

samt Lag 2003:778 om 

skydd mot olyckor, 

Seveso-lagen (1999:381) 

begränsat antal människor som vistas inom 

planområdet 

 

Ljus 

2 kap. 9§ PBL 

Nej  

 

Strålning  

(radon, kraftledning) 

Nej  

 

Djurhållning/allergi 

PBL, MB 

Nej  

 

Otrygga miljöer Nej  

Lukt 

2 kap. 9§ PBL 

Nej  

 

Mark 
  

Ras, skred, erosion 

2 kap. 5§ PBL 

Nej  

 

Förorenade områden 

26 kap. 9§ MB, 10 kap. 

MB 

Nej  

 

Luft 
  

Föroreningar luft 

EU direktiv 2008/50/EG, 

2004/107/EG, 5 kap MB 

Nej  

 

Miljökvalitetsnormer/miljö

-mål  

Miljökvalitetsnormer för 

utomhusluft (SFS 

2010:477), 2 kap. 10 § 

PBL, 5 kap MB 

Nej  

 

Vatten 
  

Verksamhetsområde Ja  

 

Grundvatten 

3 kap. 8§ MB 

Nej I kommunen finns inget riksintresse för 

vattenförsörjning 

 

Ytvatten Nej  
 

Dagvatten Nej Dagvattnet föreslås samordnas med befintlig 

verksamhet. Denna är löst med en kommunal 

dagvattenledning norrut till ett 

infiltrationsområde om ca 1500 m2. Området 

fungerar som fördröjningsmagasin innan 

vattnet når recipienten Myrbäcken. 

Industrimarken lutar mot nordost så överskott 

av dagvatten kan även rinna ner i vägdike för 
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Finns det risk för:  Kommentar 

fördröjning för att sedan filtreras ut i 

omgivningen. 

 

Översvämning 

2 kap. 5§ PBL, NFS 

2009:1 

Nej  

 

Skyddsområde vattentäkt 

7 kap 21 § MB, 

föreskrifter för 

vattenskyddsområden. 

Nej  

 

Föroreningar 

vatten/dagvatten 

Nej Verksamheten har i utredning, se bilaga 1, 2 

och svar till Länsstyrelsen Dalarna, analyserat 

processvattnet från verksamheten, denna visar 

att eventuell negativ påverkan på miljön från 

utsläpp av vattnet är försumbar. VA-

huvudmannen håller med om detta, men 

vattnet från ”intern sköljning och tank- och 

rörledningstvätt” kan även accepteras för 

hantering i Häggesta reningsverk.  

Vid en utökning av verksamheten kan 

rejektvattnets volym bibehållas på nuvarande 

storlek (ca 10 m3 per dygn) genom att 

verksamheten installerar en ny 

reningsanläggning som bygger på 

recirkulation. 

 

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer SFS 

2004:660, 2 kap 10§ PBL 
 
SFS 2010:1341; HVMFS 2012:18 

Nej  

 

 

Miljömål Kommentar 

Frisk luft Bedöms ej påverkas 

 

Grundvatten av god 

kvalitet 

Bedöms ej påverkas 

 

Levande sjöar och 

vattendrag 

Ej aktuell 

 

Myllrande våtmarker Ej aktuell 

 

Hav i balans samt levande 

kust och skärgård 

Ej aktuell 

 

Ingen övergödning Ej aktuell 

 

Bara naturlig försurning Bedöms ej påverkas 
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Miljömål Kommentar 

Levande skogar Bedöms ej påverkas. Skogsområdet består av 

produktionsskog utan förekomst av särskilda naturvärden. 

Skogsområdet på drygt 3 hektar är omringat av barriärer i 

form av vägar och industri.    

 

Ett rikt odlingslandskap Ej aktuell 

 

God bebyggd miljö Bedöms ej påverkas 

 

Giftfri miljö Bedöms ej påverkas 

 

Säker strålmiljö Ej aktuell 

 

Skyddande ozonskikt Ej aktuell 

 

Begränsad klimatpåverkan Bedöms ej påverkas 

 

Ett rikt växt och djurliv  Bedöms ej påverkas 

 

 

Ekosystemtjänster Kommentar 

Ekosystemtjänster/ 

funktion 

Detaljplanen möjliggör exploatering som påverkar de 

livsmiljöer som finns på platsen idag. Skogen är dock inte 

en del av ett större sammanhängande skogsområde, det 

finns inga kända förekomster av fridlysta eller särskilt 

skyddsvärda arter eller naturskydd i området.  

Detaljplanen resulterar inte i någon betydande negativ 

påverkan på stödjande ekosystemtjänster.   

 

Området består idag av produktionsskog. Inget aktivt 

skogsbruk bedrivs idag och med anledning av områdets 

begränsade storlek medför detaljplanen ingen påverkan 

på den nationella, regionala eller lokala 

virkesförsörjningen.  

 

Området som är lokaliserat i anslutning till riksväg och 

industri är inte en yta som nyttjas för rekreation eller 

friluftsliv.  

 

 


