BEHOVSBEDÖMNING
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lagkrav på miljöbedömning av planer
Om en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) ska en
miljöbedömning enligt miljöbalkens 6 kap 11 § genomföras. Vid denna bedömning upprättas
en separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där den betydande miljöpåverkan identifieras,
beskrivs och bedöms. Bedömningen görs parallellt med planen.
Miljökonsekvensbeskrivningen utgör en av planhandlingarna som finns med som underlag
vid samråd och beslut.

Samråd och fortsatt handläggning
Eventuella synpunkter på behovsbedömningen ska lämnas till kommunen under samrådstiden.
Efter samrådet kommer kommunen att fatta beslut om planen anses medföra betydande
miljöpåverkan. Slutlig bedömning görs av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Om bedömningen ändras så att betydande miljöpåverkan sägs bli följden kommer samrådet
förlängas. Diskussion om avgränsning av miljökonsekvensbedömning (MKB) och eventuella
revideringar i planförslaget görs då tillsammans med Länsstyrelsen. Därefter samråds det
omarbetade förslaget på nytt med allmänheten (enligt MB 6:14). Efter detta kan planen ställas ut.
Behovsbedömning för miljöbedömning av detaljplan
Objekt: Del av Rensbo 1:30, Hedemora kommun
Ändamål och syfte: Att möjliggöra nya tomter för fritidshusbebyggelse.
Gällande regleringar och skyddsvärden som planen
berör:
Lagenligt skyddad natur enligt Miljöbalken (t.ex.
naturreservat, landskapsbild, strandskydd, skyddsområde
för vattentäkt).
Kulturreservat, byggnadsminnen
Fornminnen
Riksintresse för naturvård
Riksintresse för kulturmiljövård
Riksintresse för det rörliga friluftslivet
Riksintresse för kommunikation
Riksintresse för totalförsvarets militära del
Natura 2000-område
Högt regionalt naturvärde (Länsstyrelsens
naturvårdsprogram)
Nyckelbiotop, sumpskogsområde
Ekologiskt särskilt känsligt enligt ÖP
Övrigt
Effekter på miljön vid genomförande av planen:
Instabilitet i markförhållandena eller de geologiska
grundförhållandena, risk för skred, ras o.s.v.
Skadad eller förändring av värdefull geologisk formation
Erosion
Förändrade sedimentationsförhållanden i vattendrag
eller sjö
Kan miljö- och hälsofarliga ämnen finnas lagrade i
marken

Ja

Nej

X

Kommentar
Strandskydd finns längs med
Rensboviken

X
X
X
X

Inga fynd inom planområdet.
Ingår i Hovranområdet
W 34, Grådö-Hamre-Husby

X
X
X
X
X

Ligger inom Hovran-Flinsjönområdet
X
X

X

Ramsar-område

X
X
X
X
X

Väsentliga luftutsläpp eller försämring av luftkvaliteten
Obehaglig lukt
Förändring av grundvattenkvaliteten
Förändrade infiltrationsförhållanden, avrinning med risk
för översvämning, uttorkning
Vattendom krävs
Betydande förändringar i antal eller sammansättning av
växtarter eller växtsamhällen
Betydande förändringar av antalet eller
sammansättningen av djurarter
Verkar som gräns för djurens förflyttningar och rörelser
Försämring av fiskevatten och jaktmarker
Försämring av vacker utsikt eller landskapsmässigt
skönhetsvärde

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Effekter på hälsan vid genomförande av planen:
Ökning av ljudnivå
Exponering över rekommenderade gränsvärden
Vibrationer
Ökad risk för joniserande stålning (radonrisk)
Förändrade risker i samband med transport av farligt
gods

Ja

Nej
X
X
X
X
X

Kommentar

Effekter på hushållning med mark, vatten och andra
resurser:
Avsevärd förändring av mark- eller vattenanvändning
Avsevärt uttömmande av någon ej förnyelsebar
naturresurs
Motverkas mål och riktlinjer i grushållningsplanen
Betydande ökning av fordonstrafik
Försämring av kvalitet eller kvantitet på någon
rekreationsmöjlighet (strövområde, vandringsled,
friluftsanläggning etc.)
Negativ inverkan på fornlämning eller annan
kulturhistorisk värdefull miljö

Ja

Nej

Kommentar

Miljöbalken (MB):
Förenlig med bestämmelserna i 3 och 4 kap. MB
Iakttas gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB
Kommer verksamheter som planen tillåter eller
iordningställande av planområdet att kräva anmälan eller
tillstånd enligt MB

Ja
X
X
X

Nej

Övergripande miljömål och bärkraftprinciper:
Ökar användandet av ändliga lagerresurser (metaller,
olja, kol etc.)
Ökar användandet av stabila naturfrämmande ämnen
(PCB; DDT; CFC etc.)
Minskas eller skadas naturens mångfald
Ökar resursslöseriet
Strider genomförandet mot nationella miljömål
Strider genomförandet mot regionala miljömål
Strider genomförandet mot lokala miljömål
Har genomförandet effekter som var för sig är
begränsande men som tillsammans är betydande
Har genomförandet miljöeffekter som kan orsaka skada
på människors hälsa, direkt eller indirekt

Ja

Nej
X

X
X
X
X
X

X

Kommentar

Strandskyddsdispens

X
X
X
X
X
X
X
X

Kommentar

Checklistan är utförd av: Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen, Hedemora kommun.
Datum: 2016-11-07

Motiverat ställningstagande:
Ett genomförande av en ny detaljplan för området medför ingen påverkan på miljön eller människors hälsa.
Detaljplanens genomförande medför heller ingen påverkan på miljön, som innebär att stora ytor och många
intressen kan komma att beröras, och inte heller att många människor inom en eller flera kommuner kommer att
beröras. Antas inte någon miljöpåverkan föreligga, behöver ingen miljöbedömning i form av en separat
miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11§ MB upprättas.
Beslut angående miljöbedömning:
Miljöbedömning behöver göras
Miljöbedömning behöver inte göras

X

Beslutande: Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden, Hedemora kommun.
Datum: 2016-11-07

