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Detta dokument och tillika verktyg innehåller sju checklistor för att underlätta undersökningen om 

en detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan och är framtaget av Ekerö kommun 
(projektledare) tillsammans med Upplands-Bro och Järfälla kommuner under år 2015. Projektet har 
finansierats av Boverket genom regeringsuppdraget PBL Kompetens. Verktyget är anpassat för att 

kunna användas av fler kommuner och är fri att använda och förändra. Under 2018 pågår 
revidering av verktyget för att förenkla hantering, samt anpassa till ny lagstiftning som gäller från 

och med 1 januari 2018. 
 

Ekosystemtjänster har arbetats in under 2018/2019 av Nynäshamns kommun. 
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Inledning 
För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska en 
undersökning om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan genomföras. För att 
undersöka om den beskrivna detaljplanen nedan kan innebära betydande miljöpåverkan har sju 
checklistor använts. 
 
Den första checklistan behandlar särskilda bestämmelser, vilket omfattar om det gäller undantag 
eller krav på att genomföra miljöbedömning. De efterföljande fem checklistorna är tematiskt 
indelade i miljöaspekterna kulturvärden, naturvärden, sociala värden, materiella värden och risker 
för människors hälsa eller för miljön. I dessa checklistor beskrivs först platsens känslighet och 
nuvarande förhållanden, och sedan hur planen påverkar dessa förhållanden och hur stor 
störningen sannolikt kommer att bli. För att öka läsvänligheten tas de värden och risker som 
bedömts att inte beröra detaljplanen bort. Samtliga värden och risker som kan beskriva en 
miljöaspekt finns istället listade i bilaga 1. 
 
I den sista checklistan, Sammanvägd bedömning, sammanställs ställningstagandena från de 
tidigare ifyllda checklistorna. Syftet är att få en helhetssyn och just kunna göra en sammanvägd 
bedömning av inringade aspekter. Den senare delen av denna checklista hanterar omfattningen av 
påverkan och fylls inte i om det redan har fastslagits att planen medför betydande miljöpåverkan. 
Om det fanns oklarheter om planens påverkan var betydande efter de första sex checklistorna 
används denna del som ett stöd för ställningstagandet. Detta ställningstagande motiveras 
avslutningsvis. 
 
Planens syfte och huvuddrag 
Kommunstyrelsen beställde 2019-05-23 (§ 141) en detaljplan av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden för en gång- och cykelbro mellan Källberga och Ösmo. Den nya 
planen är en del av detaljplan för Vidbynäs 1:3 m.fl. (dp 864), då det finns ett vägreservat för gång- 
och cykelbron. Bron ska erbjuda gång- och cykeltrafikanter att på ett säkert sätt kunna ta sig över 
Muskövägen. I samband med planläggningen av gång- och cykelbron vill fastighetsägaren 
Källberga Mark AB göra planändring av Dp 864 innan genomförandetiden gått ut. Det gäller 
ändamålen för parkering, återvinningsstation, transformatorstation samt viss del av centrum. 
 
Sammanvägd bedömning 
Kommunens ställningstagande (2022-06-15) är att betydande miljöpåverkan inte kan antas uppstå 
till följd av genomförandet av detaljplanen för Sittesta 2:55 m.fl. 
 
Hantering 
Kompetens inom samhällsplanering, biologi, ekologi, kulturmiljö har medverkat i arbetet. 
 
Om bedömningen är att genomförandet av en detaljplan inte medför betydande miljöpåverkan ska 
kommunen samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser eller 
andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller 
programmet i enlighet med 6 kap. 6 § 2 MB. Om en strategisk miljöbedömning ska göras, ska 
kommunen samråda om omfattningen och detaljeringsgraden i en miljökonsekvensbeskrivning 
(avgränsningssamråd) i enlighet med 6 kap. 9 § MB. 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K6P6
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K6P9
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Undersökningssamråd genomfördes med Länsstyrelsen och Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund (SMOHF) under 2021. Länsstyrelsen och SMOHF svarade att de delar 
kommunens bedömning att planförslaget inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Sedan dess har undersökningen reviderats. Kommunens ställningstagande är fortsatt att 
planförslaget inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  
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Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som 
bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Ekosystemtjänsterna delas in i fyra grupper: 

 
EKOSYSTEMTJÄNSTER 

Grupp Ekosystemtjänst Exempel 

STÖDJANDE Biologisk mångfald 
Näringscykel 
Vattencykel 
Fotosyntes 

 

REGLERANDE Klimatreglering 
Rening av luft 
Pollinering 
Fröspridning 
Vattenreglering 
Bullerdämpning 

 

PRODUCERANDE Mat 
Dricksvatten/sötvatten 
Energi 
Textil 
Byggnadsmaterial 

Frukt, grönsaker, spannmål 
Goda fiskevatten/svampskogar/bärmarker 
Vatten till bevattning, industriprocesser, 
släckning 
Mediciner 
Biobränsle 
Kläder 
Timmer 

KULTURELLA Estetiska värden 
Hälsa och avkoppling 
Utbildning och kunskap 
Sociala värden 
Tysta områden 
Friluftsliv/Rekreation 
Naturarv 
Turism 
Andliga upplevelser 
Avkoppling 

Estetiska upplevelser 
Fridfulla platser 
Vandringsleder 
Skyltade miljöer 
Mötesplatser 
Alléer, ängar, hagar m.m. 
Goda fiskevatten/svampskogar m.m. 
Pulkabackar/klätterträd m.m. 

 
Ekosystemtjänsterna finns i flera av checklistorna och utgör inte en egen. De boxar som utgör en 
Ekosystemtjänst är gulmarkerade. 
 
I arbetet att lägga till ekosystemtjänster i detta dokument har information till stor del hämtats från 
dokumentet Ekosystemtjänster i stadsplanering, c/o city, 2014, samt Österåker kommuns 
checklista som tagits fram med hjälp av Ekologigruppen. 
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Checklistorna 

1. Särskilda bestämmelser 
 

Särskilda bestämmelser 

 
4 kap. 35 § 

PBL 

Undantag från miljöbedömning: En särskild mkb för detaljplaner med 
standardförfarande behöver inte upprättas om planen enbart gäller något av 
nedan nämnda ärenden, och mkb:n i detta ärende är aktuell och tillräcklig. 

 
 
 

5 kap. 7 a § 
PBL 

Gäller detaljplanen enbart en verksamhet som tillståndsprövas enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § MB (A- eller B- 
verksamhet), och är mkb:n i detta ärende aktuell och tillräcklig? 

 
Nej 

Gäller detaljplanen enbart en åtgärd som prövas genom fastställande 
av en vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en järnvägsplan enligt 
lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, och är mkb:n i detta 
ärende aktuell och tillräcklig för detaljplanen? 

 
 

Nej 

Kommentar Planen gäller inte något av ovanstående nämnda ärenden. 

6 kap. 3 § 
MB 

Undantag från miljöbedömning: Skyldigheten att göra en strategisk 
miljöbedömning gäller inte för detaljplaner som endast syftar till att tjäna 
totalförsvaret eller räddningstjänsten. 

 Syftar detaljplanen endast till att tjäna totalförsvaret? Nej 

Syftar detaljplanen endast till att tjäna räddningstjänsten? Nej 

Kommentar Planen syftar inte till att tjäna totalförsvaret eller räddningstjänsten. 

2 § miljö- 
bedömnings- 
förordningen 

Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska antas medföra 
betydande miljöpåverkan om genomförandet kan komma att omfatta en 
verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a §. 

 
 
 

7 kap. 
27 & 28 a §§ 

MB 

Kan genomförandet antas omfatta en verksamhet eller åtgärd som på 
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som 
förtecknats enligt fågeldirektivet (2009/147/EG) och därmed kräver 
tillstånd (Skyddad natur)? 

 
Nej 

Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som på 
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som 
förtecknats enligt art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) och därmed 
kräver tillstånd (Skyddad natur)? 

Nej 

Kommentar Planen antas inte påverka något Natura 2000-område. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K4P35
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K4P35
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K5P7a
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K5P7a
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998%3A808&K9P6
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K6P3
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K6P3
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobedomningsforordning-2017966_sfs-2017-966#P2
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobedomningsforordning-2017966_sfs-2017-966#P2
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobedomningsforordning-2017966_sfs-2017-966#P2
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K7P27
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K7P27
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K7P27
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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2. Kulturvärden 

 
Kulturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till kulturvärden. Gult = ekosystemtjänst 

Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 
☒ Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse 
☒ Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer 

Beskrivning Planområdet ligger mitt i den lilla byn Sittesta, öster om Ösmo samhälle i 
Nynäshamns kommun. 
 
Planen ligger inte inom området för Riksintresset kulturmiljö men inom området för 
värdefull landskap- och bebyggelsemiljö i kommunens kulturmiljöprogram. 
 
Platsen Sittesta omnämns första gången år 1331. Under 1600-talet fanns här endast 
två gårdar, Norrgården och Södergården. Under andra halvan av 1800-talet 
genomfördes laga skifte vilket medförde att byggnader flyttades och flera hus tillkom. 
I slutet av 1800-talet fanns det förutom ett antal gårdar på platsen ett gästgiveri, ett 
bageri och en telefonstation. 
 
Flera av de gamla gårdarna finns fortfarande kvar och en del ny bebyggelse har 
tillkommit, främst i den norra delen av byn. En del mindre hus har uppförts i form av 
fritidsbebyggelse som tillkom på sextiotaletalet men även ett mindre område med 
flera permanentbostäder som byggdes på nittiotalet. 
 
År 1964 anlades väg 539 och fick namnet Muskövägen. Vägen tillkom med anledning 
av att den militära anläggningen Musköbasen byggdes. Det måste då vara möjligt för 
arbetarna att smidigt ta sig ut till Muskö och vägen anlades av topografiska själ rakt 
genom byn Sittesta (se bilden nedan). Inom byn finns fortfarande delar av flera äldre 
vägdragningar bevarade. 

 
Trakten runt Sittesta by är mycket fornlämningsrik och det finns även ett par 
fornlämningar lokaliserade inom själva byn. Inom planområdet var tidigare en 
fornlämning utpekad (RAÄ nr: Ösmo 742) men vid närmre undersökning av 
Arkeologigruppen år 2016 så avfördes den. 



8  

 

 

 
Landskapet på platsen idag består av dalgångar med öppna åkermarker som 
omgärdas av skogklädda berg. Bebyggelsen är tätt samlad till landskapets 
höjdryggar i den norra delen och i den södra delen är gårdarna strategiskt 
utplacerade i åkermarkens utkanter. 
 
När man kommer åkande från Ösmo mot Muskö idag så omgärdas man omedelbart 
av den relativt orörda naturen på platsen och en lantlig känsla infinner sig. Här är 
siktlinjerna över de tidigare brukade åkrarna bitvis öppna och man skymtar de äldre 
gårdarna på platsen. Många människor har passerat denna plats genom åren, på 
väg till eller från arbetet, eller för en stunds rekreation ute på det vackra Muskö. 

 
Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna kulturvärdena. 

Beskrivning Ett uppförande av en bro med tillhörande ordnade gång och cykelstråk kommer att 
förändra landskapsbilden på platsen, främst om man kommer från Ösmo samhälle 
och åker mot Muskö. Idag omgärdas man omedelbart av den vackra naturen på 
platsen efter att man passerat Ösmo trafikplats och skillnaden mellan exploaterat 
samhälle och landsbygd är mycket påtaglig. 
 
Den negativa aspekten är främst landskapsbildens förändring och om planen medför 
att man genomför stora ingrepp i naturen på platsen, så som sprängningar där man 
efterlämnar synliga bergsskärningar och dylikt. Här är det därför viktigt att 
förändringen sker så skonsamt som möjligt och att ingreppen samspelar med dom 
naturliga förutsättningar som platsen har. 
 
Även idrottshall och centrumverksamheter kommer påverka landskapsbilden om än 
inte lika mycket som gång- och cykelbron. Idrottshall och centrumverksamheter 
planläggs, söder om Muskövägen på vardera sida om gång- och cykelbrons södra 
ramp, på vad som idag betraktas som nedlagd betesmark.  
 
Parkeringen och återvinningsstation som planeras i den västra delen av planområdet 
kommer att anläggas på tidigare brukad jordbruksmark. Idag betraktas området som 
nedlagd betesmark. 
 
Uppförandet av ett nytt landskapsrum kan även ge positiva effekter, en ny gång och 
cykelbro på platsen sammanbinder Sittesta by på ett nytt sätt ur gång- och 
cykelperspektiv. Det kommer i och med brons uppförande att bli lättare för gång och 
cykeltrafikanter att på ett säkert sätt förflytta sig mellan byns olika delar. 
 
En gång och cykelbro kan i förlängningen öppna upp för nya rekreationsstråk i 
området vilket tillskapar naturliga mötesplatser och motionsleder. 
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Förståelsen för platsens långa agrara historia kommer i och med planens 
genomförande att minska vilket även medför att det pedagogiska värdet för området 
minskar. 

 
Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? Ja  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på ekosystemtjänster kopplade till 
kulturvärden? 

 
Positiv Negativ 

Kommentar Planen antas medföra en negativ inverkan på landskapsbilden och förståelsen för 
platsens ursprungliga agrara historia. Men de nackdelar som planen medför kan 
vägas mot de fördelar som den bidrar med i form av en ny länk mellan södra och 
norra delen av byn Sittesta. Efter planens genomförande kan både byns innevånare 
och övriga medborgare på ett naturligt och trafiksäkert sätt förflytta sig mellan de 
olika områdena vilket öppnar upp för stora rekreationsmöjligheter inom området. 
 
Ekosystemtjänster som minskar i och med planens genomförande är främst den 
estetiska upplevelsen av landskapsrummets siktlinjer och det pedagogiska värdet för 
den agrara historien. Ekosystemtjänster som däremot ökar eller tillskapas i och med 
planens genomförande är främst möjligheten att förflytta sig mellan byn Sittestas 
olika delar, vilket medför att naturliga mötesplatser och motionsstråk har möjlighet att 
etableras. 
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3. Naturvärden 
 

Naturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn till 
naturvärden. Samtliga boxar berör ekosystemtjänster. 

Beskriv förekomsten av övriga naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 
Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa: 
☒ Naturtyper med lämpliga habitat för vildbin, humlor och andra pollinatörer (både för boplats och 

födosök) 
Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa: 
☒ Fridlysta växt-, djur-, eller svamparter (4-9 §§ Artskyddsförordningen) 
☒ Fortplantningsområden eller viloplatser för fridlysta djur (4 § Artskyddsförordningen) Nyckelbegrepp 

samt fortplantnings- vilo- och övervintringsområden) 
☒ Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845/?bet=sfs-2007-845&P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845/?bet=sfs-2007-845&P4
https://www.naturvardsverket.se/Documents/handbok/1/Bilaga4_Nyckelbegrepp_reproduktion.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Documents/handbok/1/Bilaga4_Nyckelbegrepp_reproduktion.pdf
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Beskrivning 
Planområdet består av tre delområden avseende natur: ett skogsområde norr om 
Muskövägen, hag/-åkermark som upptar merparten av planområdet, samt ett skogsbryn i 
väster. Planområdet korsas av Muskövägen. 
Kommunekologen har besökt platsen tre gånger (21 april 2021, 16 mars och 25 maj 2022). 
De tre besöken har sammanfattats i en översiktlig naturinventering daterad 2022-06-14 och 
beskrivs därför mer kortfattat här. 
 
Skogsområde norr om Muskövägen. 
Planområdets norra del utgörs av Muskövägen och ett ca 18 meter brett träd- och 
buskbeklätt område som sträcker sig till Sittestavägen. I öster utgörs delar av området av 
öppen gräsmark, tidigare åker alternativt betesmark. Mellan Muskövägen och Sittestavägen 
löper en upptrampad gångstig. I väster angränsar planområdet mot en privat trädgård.  
I området finns naturvärden i form av blommande och bärande buskar och träd (bl.a. 
hagtorn, sälg och fågelbär), torrmarksflora i Muskövägens norra dikesslänt, samt blockiga 
partier. En av sälgarna mäter 278 cm i omkrets under förgreningen och bin observerades i 
kronan. En liten barkblotta med mulm finns på sydsidan av stammen, vilket är ett viktigt 
substrat för specialiserade arter. Sammantaget är de nämnda miljöerna viktiga för bland 
annat pollinatörer och reptiler, exempelvis gjordes fynd av huggorm i vägslänten. Huggorm 
är fridlyst enligt 6§ artskyddsförordningen. Andra mer anmärkningsvärda fynd i området var 
förekomst av parkslide i planområdets västra gräns, något som behöver hanteras i 
byggskedet då arten snabbt sprider sig och är svår att bekämpa. 
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Planområdets norra del sett från söder. 
 
Hag-/åkermaken 
Merparten av området består av hag-/åkermark, samt grusväg, grusplan samt delar av en 
trädgård. Närmast Muskövägen fanns smultron och sly av gran, björk, tall och sälg. Inga 
naturvårdsintressanta arter eller substrat har hittats. Huggorm noterades strax öster om 
planområdet under 2022 av kommunens planarkitekt. 

 
Hag-/åkermarken sett från öster. 
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 Skogsbrynet i väster 
I västra delen av planområdet finns en del av ett skogsområde beläget på en kulle. Området 
har troligtvis utgjort betesmark i äldre tider. Skogen är relativt skuggig och marken är bitvis 
blockig. Även här fanns viktiga naturelement för pollinatörer och reptiler då det även här 
finns förekomst av blommande och bärande buskar och träd och att området är blockrikt. 
Sammantaget innehar den norra och västra delen av planområdet viktiga element som 
gynnar vilda pollinatörer (blommande och bärande buskar och träd samt lämpliga substrat 
för bon) och huggorm (varm sydslänt samt rösen som kan utgöra fortplantnings-, vilo- och 
övervintringsområde). I övrigt finns inga skyddade områden eller andra utpekade objekt med 
höga naturvärden inom planområdet. Vägslänten bedöms vara en spridningsväg för 
pollinerare. Den södra delen av planområdet är redan planlagd varför de eventuella värdena 
som kan finnas där kommer att försvinna oavsett om denna detaljplan genomförs. Värdena i 
norra och västra delen av planområdet bedöms bestå om planen inte genomförs. 
 
Planområdet innehar stödjande och reglerande ekosystemtjänster som biologisk mångfald, 
värdefulla naturtyper, ekologiskt samspel (spridningsvägar) och värden kopplade till 
pollinering. 

 
Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna naturvärdena. 

Beskrivning Genomförandet av planområdet bedöms inte påverka naturvärdena i någon hög 
utsträckning. Värdena bedöms kunna bestå även framöver då planområdet och den 
planerade GC-bron är ett relativt litet ingrepp i naturmiljön. Dock kommer sälgarna och alla 
eller merparten av de övriga bärande och blommande träden och buskarna norr om 
Muskövägen behöva tas bort i samband med byggandet av GC-bron. Utformningen av GC-
bron och dess omedelbara omgivning bör kunna utformas så att huggorm fortsättningsvis 
har rösen att tillgå. Tillgången på sälg är relativt god i området samt att arten växer sig stor 
på kort tid. Det finns även fler blommande och bärande träd och buskar i närområdet. 
Därmed bedöms borttagande av sälg och övriga blommande och bärande träd och buskar 
inte få betydande negativa konsekvenser av planläggningen. 
 
Den västra delen av planområdet planläggs som Natur vilket säkrar de värden som finns där 
idag. Området för återvinningsstationen hamnar dock nära den södra större sälgen, vilket 
kommer innebära att trädets rötter kan skadas i anläggningsskedet och eventuellt dö på sikt. 
Detta bedöms dock inte utgöra en betydande negativ konsekvens, se resonemang kring 
sälg i stycket ovan. 
 
De identifierade ekosystemtjänsterna kommer att försvagas något av planläggningen, men 
bör kunna bestå i tillräckligt stor omfattning i planområdet och dess närhet även efter 
planläggning. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden? Ja  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på ekosystemtjänster kopplade till 
naturvärden? 

   
Negativ 

Kommentar De identifierade naturvärdena och ekosystemtjänsterna kommer att försvagas något av 
planläggningen, men det bedöms inte vara av betydande slag. 
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4. Sociala värden 
 

Sociala värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn till 
sociala värden. Samtliga boxar berör ekosystemtjänster. 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas 
av planen med avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet. 

☒ Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden (rörliga friluftslivet) enligt 4 kap. 2 § MB (Skyddad 
natur) 

Dessa ekosystemtjänster beskrivs i checklistan för Naturvärden. 
 
 

 

Beskriv förekomsten av övriga sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 
☒ Turistdestinationer 
☒ Mötesplatser 

Beskrivning Planområdet berörs av riksintresse för rörligt friluftsliv och högexploaterad kust. 
Planområdet ligger inom området Källberga, som är ett helt nytt bostadsområde. 
Detaljplanen för Källberga antogs 2018 och började byggas ut under 2021. De grönområden 
som idag ligger inom och intill planområdet kommer därför att försvinna i och med 
exploateringen. Norr om Muskövägen går en stig som används för att gena till Muskövägen. 
Andra sociala värden är det ont om inom planområdet. 

 
Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena. 

Beskrivning Gång- och cykelbron möjliggör för boende inom bostadsområdet och närområdet att på ett 
trafiksäkert sätt ta sig mellan Ösmo och Sittesta och Källberga. Bron är viktig för de sociala 
värdena då den binder ihop två områden. Minskat bilberoende är också positiv effekt av 
bron. 
 
Detaljplanen tillskapar allmänna funktioner så som gång-och cykelbro, idrottshall, 
pendlingsparkering, återvinningstation, centrumändamål, icke störande verksamheter och 
handel. Det har viktiga värden för de boende i Källberga, då det kommer skapa mötesplatser 
och turistdestinationer för boende i Källberga och övriga boende i närområden. Genom 
detaljplanen binds Sittesta och Källberga ihop med Ösmo. På så sätt kan de boende i 
området ta sig till Ösmo och de allmänna funktionerna som finns där, på ett trafiksäkert sätt. 
 
Genom detaljplanen tillskapas en ny allmän gång-och cykelbro. Genom bron stärks 
sambandet mellan Ösmo och Sittesta och Källberga. På så sätt får människor tillgång till 
grönområden, sociala mötesplatser och allmänna funktioner. 

  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998%3A808&K4P2
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden? Ja  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden?  Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på ekosystemtjänster kopplade till 
sociala värden? 

  
Positiv 

 
Negativ 

Kommentar De sociala värdena på området i dagsläget bedöms som låga. Med detaljplanen skapas det 
flertalet viktiga sociala värden för boende i Sittesta och Källberga. 
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5. Materiella värden 
 

Materiella värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn till 
materiella värden. Gult = ekosystemtjänst 

Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

Naturresurser med högre förnyelseförmåga: 
☒ Ängs- och betesmark (jordbruk) 

Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga: 
☒ Åkermark (även plöjbar betesmark, jordbruk) 

Övriga materiella värden: 
☒ Energiförsörjning (t.ex. anläggningar för energiproduktion, elnät [stamnät, regionnät, lokalt elnät, 

transformator- och kopplingsstationer, utlandskopplingar], ledningsnät för fjärrvärme och fjärrkyla, 
gasledningsnät, drivmedelstationer för båt och bil) 

☒ Renhållning (t.ex. deponier, återvinningscentraler och återvinningsstationer) 
☒ Transporter (t.ex. bil-, järn-, gång- och cykelväg, flygplats, hållplatser och stationer, färjelägen, hamn, 

bro, omlastningspunkter, parkering för bil och cykel) 

 
Beskrivning 

Planområdet har tidigare bestått av åker eller hagmark, dock lågt graderad. Planområdet är 
redan planlagt enligt dp 864, vilket innebär att marken bedömts lämplig för sitt ändamål. 
Genom detaljplanen tillskapas allmänna funktioner parkering, gång- och cykelvägar 
återvinningsstation. 
 
Bron över Muskövägen kommer vara den enda trafiksäkra gång- och cykelförbindelsen 
mellan Sittesta och Källberga och Ösmo. I Ösmo finns allmänna funktioner som kyrka, 
pendeltåg (Mot Stockholm och Nynäshamn), bibliotek, skola, förskola, dagligvaruhandel, 
vårdcentral och simhall. 
 
Planområdet har delvis bestått av tidigare åker- eller hagmark. Marken skulle kunna bidra till 
småskalig lokal matproduktion. Dock är den lågt graderad. 

 
Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna materiella värdena. 

Beskrivning Bron har ett högt värde för de boende i Källberga, då den kopplar ihop Källberga med 
Ösmo. Bron är särskilt viktig för barn och människor som inte har en egen bil. Även 
bilberoendet kan minskas genom att bron finns. 
 
I och med gällande detaljplanen för Källberga (dp 864) och det pågående detaljplanearbetet 
för gång-och cykelbro Källberga kommer den gamla åker- eller hagmarken att exploateras. 
Det innebär att eventuell mark för produktion av föda förloras. Dock är marken lågt graderad 
och har bedömts som möjlig att exploatera enligt gällande detaljplan (dp 864). Genom 
detaljplanen tillskapas allmän gång-och cykelbro, parkeringsplats, återvinningstation och 
transformatorstation. 
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Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden? Ja  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?  Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på ekosystemtjänster kopplade till 
materiella värden? 

  
Positiv 

 
Negativ 

Kommentar Detaljplanen har en begränsad påverkan på materiella värden då marken till viss del är 
planlagd och därmed bedömts som lämplig att planlägga. Planen medför materiella värden 
som är till nytta för allmänheten. 
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6. Risker för människors hälsa eller för miljön 

 
Risker för människors hälsa eller för miljön 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn till 
risker för människors hälsa eller för miljön. Gult = ekosystemtjänst 

Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs eller riskerar att inte följas i de områden som kan antas 
påverkas av planen. Alla boxar berör ekosystemtjänster. 
☒ Miljökvalitetsnorm för buller (SFS 2004:675; Åtgärdsprogram för omgivningsbuller; Trafikverkets 

åtgärdsprogram enligt förordning om omgivningsbuller) 
☒ Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 
☒ Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 

Beskrivning Planområdet är utsatt för buller redan idag på grund av sin närhet till Muskövägen och väg 
73. Bullret bedöms öka i och med planläggningen av Källbergaområdet. 
 
Planområdet ligger i sjön Älvvikens tillrinningsområde, uppströms sjön. Älvviken har 
miljökvalitetsnorm God ekologisk status till 2027, samt God kemisk status med mindre 
stränga krav för ämnena polybromerade difenyletrar (PBDE) samt kvicksilver (Hg) och 
kvicksilverföreningar. Sjön uppnår idag endast Måttlig ekologisk status vilket beror på 
övergödning. Sjön uppnår inte god kemisk status. Det orsakas av att gränsvärdena för Hg 
och PBDE överskrids i vattenförekomsten. Medräknas inte Hg och PBDE i 
statusbedömningen bedöms vattenförekomsten ha God kemisk status. 
 
Eftersom området i nuläget är oexploaterat och består av naturmark bedöms följande 
reglerande ekosystemtjänster finnas i planområdet: flödesreglering, vattenrening, 
luftkvalitetsförbättring, bullerdämpning och erosionsskydd. 

 
Planens påverkan 

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

Beskrivning Detaljplanen medger ändamål som är mindre känsliga för buller och där människor 
uppehåller sig under en kortare period. Byggnaderna kan även fungera som bullerskydd. 
Idrottshallen blir delvis utsatt för trafikbuller men de östra delarna av planområdet, närmast 
planerad cirkulationsplats, blir något mer utsatta för trafikbuller.  
 
I och med planläggningen kommer naturmarken övergå till hårdgjord yta i stort sett hela 
planområdet. Därmed finns en risk att vattenförekomsten Älvviken påverkas negativt. Det 
innebär även att förutsättningarna för naturligt omhändertagande av dagvatten försämras. 
 
Ekosystemtjänsterna luftkvalitetsförbättring, bullerdämpning och erosionsskydd bedöms 
försvagas då området hårdgörs, medan eventuella dagvattenåtgärder som planeras i hela 
Källbergaområdet bedöms förstärka ekosystemtjänsterna flödesreglering och vattenrening. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-2004-675/
http://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/miljohalsa/luftbuller/buller/kartlaggningomgivningsbuller/atgardsprogram.2698.html
https://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/48414
https://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/48414
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Bedömning av påverkan 

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

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

Kan planen antas medföra påverkan på ekosystemtjänster kopplade till 
materiella värden? 

  
Positiv 

 
Negativ 

Kommentar Planområdet är utsatt för buller redan idag på grund av sin närhet till Muskövägen och väg 
73. Bullret bedöms öka i och med planläggningen av Källbergaområdet, men inte på grund 
av denna detaljplan. 
 
Det är främst söder om Muskövägen som kommer bli hårdgjort. Planläggningen bedöms 
kunna påverka MKN för vatten negativt. Bedömningen om en negativ påverkan är 
oberoende av den dagvattenhantering som är planerad i övriga delar av gällande detaljplan 
för Vidbynäs. Sammantaget bör åtgärderna inom detaljplanen och gällande detaljplan för 
Vidbynäs totalt bidra till en förbättrad föroreningsbelastning mot recipienten Älvviken.  
 
Eftersom planområdet är oexploaterat bedöms några ekosystemtjänster försvagas men inte 
i betydande grad. Införs åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten bedöms dessa 
ekosystemtjänster förstärkas. 
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7. Sammanvägd bedömning 
 

Sammanvägd bedömning 

 
Särskilda bestämmelser 

Gäller undantag från att genomföra miljöbedömning?  Nej 

Gäller krav på att genomföra miljöbedömning?  Nej 
 
Betydande miljöpåverkan 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?  Nej 

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

Kan planen antas medföra betydande påverkan på potentialen för ekosystemtjänster?  Nej 

Bedömning Planen antas inte medföra betydande miljöpåverkan enligt ovan. 

 
Påverkans totaleffekt 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? Ja  

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden? Ja  

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden? Ja  

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden? Ja  

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

Bedömning Det blir viss påverkan på de olika värdena men sammantaget bedömds det inte leda 
till betydande miljöpåverkan. 

Är det fortfarande oklart om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör 
omfattningen av planens påverkan fastställas som stöd för det slutliga ställningstagandet. 

Kan möjliga effekter till följd av planen föranleda att allmänhetens behov av information är 
betydande? 

Beskrivning Allmänhetens behov av information bedöms inte vara betydande. 

Planens karaktäristiska egenskaper måste beaktas, särskilt planens omfattning. 

Beskrivning Planens omfattning bedöms inte föranleda till betydande miljöpåverkan. 
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Planens karaktäristiska egenskaper ska beaktas, särskilt planens förening med andra planer? 

Beskrivning Detaljplanen är en del av dp 864. 

I vilken utsträckning har planen betydelse för andra planers miljöpåverkan? 

Beskrivning Detaljplanen är en planändring av dp 864. Inga andra planer påverkas. 

I vilken utsträckning har planen betydelse för genomförande av gemenskapens miljölagstiftning? 

Beskrivning Detaljplanen bedöms ha en liten betydelse för gemenskapens miljölagstiftning. 

 
Motiverat ställningstagande 

Sammantaget bedöms planen inte innebära betydande miljöpåverkan. Påverkan förväntas på både 
kultur, natur, sociala, och materiella värden. Inom ramen för dp 864 så har utredningar gjorts för 
arkeologi, trafikbuller, hydrogeologi, dagvatten, riskbedömning, övergripande genomgång miljö, MKB. 
Utredningarna berör området söder om Muskövägen. Kompletterande dagvattenutredning och 
naturvärdesinventering har genomförts även för delarna norr om Muskövägen.  
 
Detaljplanen antas ge positiv effekt för allmänheten i och med en ny gång- och cykelbro. Gång- och 
cykelbron möjliggör för boende inom bostadsområdet och närområdet att på ett trafiksäkert sätt ta sig 
mellan Ösmo och Sittesta och Källberga. Bron är viktig för de sociala värdena då den binder ihop två 
områden. Minskat bilberoende är också en positiv effekt av bron. 



 

Bilaga 1 
Kulturvärden 
Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen: 

□ Biologiskt kulturarv 
□ Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse 
□ Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer 
□ Arkitektoniskt värdefulla kulturmiljöer och byggnader 
□ Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) 
□ Immateriella företeelser (till exempel ortnamn eller berättelser som är knutna till platsen) 
□ Kulturvärden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 
avseende på det skyddade eller utpekade kulturvärdet. 

□ Statliga byggnadsminnen enligt 3 kap. KML 
□ Kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. KML 
□ Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) enligt 2 kap. KML 
□ Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB 
□ Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB 
□ Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB 
□ Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 
□ Landskapsbildskyddsområde 
□ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB 
□ Världsarv (Information) 

 

Naturvärden 
Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 
Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa: 

□ Naturtyper enligt habitatdirektivet 
□ Områden enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering eller objekt med högt naturvärde 
□ Områden enligt Naturvårdsverkets myrskyddsplan eller nationalparksplan 
□ Områden enligt ängs- och betesmarksinventeringen 
□ Värdefulla vatten i enlighet med Levande sjöar och vattendrag 
□ Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer 

Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa: 

□ Värdefulla fågelarter (I Sverige regelbundet förekommande fågelarter [från bilaga 1 i Fågeldirektivet] för vilka 
Särskilda skyddsområden skall avsättas) 

□ Värdefulla växt-, djur-, eller svamparter (Lista över arter i habitatdirektivets bilaga 2 som förekommer i Sverige; Arter & 
naturtyper i habitatdirektivet – Bevarandestatus i Sverige) 

□ Fridlysta växt-, djur-, eller svamparter (4-9 §§ Artskyddsförordningen) 
□ Fortplantningsområden eller viloplatser för fridlysta djur (4 § Artskyddsförordningen) 
□ Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter 
□ Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 
avseende på det skyddade eller utpekade naturvärdet. 

□ Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB 
□ Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB 
□ Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB 
□ Naturminne enligt 7 kap. 10 § MB 
□ Natura 2000 enligt 7 kap. 27 § MB 
□ Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § MB 
□ Generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB, 
□ Djur- och växtskyddsområde enligt 7 kap. 12 § MB 
□ Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 
□ Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 
□ Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB 
□ Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3 § MB 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K3
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998%3A808&K7P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998%3A808&K7P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998%3A808&K7P9
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Jordabalk-1970994_sfs-1970-994/#K7
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998%3A808&K3P6
http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-svar/varldsarv/
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-faglar-Sverige.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-faglar-Sverige.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-arter-i-sverige.pdf
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/Publikationer/Arter%20och%20naturtyper%20i%20habitatdir_litet%20format.pdf
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□ Landskapsbildskyddsområde 
□ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB 
□ Världsarv 
□ Biosfärsområden 
□ Våtmarksområden enligt ramsarkonventionen 
□ Skyddade marina områden enligt OSPAR 
□ Skyddade marina områden enligt HELCOM 

 

Sociala värden 
 

Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 
□ Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse (tätorts- eller 

bostadsnära natur) (2 kap. 7 § PBL) 
□ Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 § PBL), t.ex. badplatser, skidbackar, lekplatser, 

ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, jakt och fiske, orientering, skogsmulle, scouting och 
klättring. 

□ Tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och annan utevistelse (8 kap. 9 § PBL) 
□ Tysta områden 
□ Turistdestinationer 
□ Mötesplatser 
□ Sociala värden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 
avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet. 

□ Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB 
□ Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB 
□ Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB 
□ Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 
□ Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 
□ Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB 
□ Landskapsbildskyddsområde 
□ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB 
□ Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB 
□ Världsarv 
□ Biosfärsområden 

 
Materiella värden 
Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen 

Naturresurser med högre förnyelseförmåga: 

□ Skog (skogsbruk) 
□ Fiske (vilt och odling) 
□ Mark till rennäring 
□ Ängs- och betesmark (jordbruk) 
□ Vilda växter och djur (t.ex. bär och fisk) 
□ Energiresurser (t.ex. vattendrag, vind, sol) 
□ Färskvatten (ytvattenförekomster) 

Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga: 

□ Åkermark (även plöjbar betesmark, jordbruk) 
□ Mineraler, bergarter, jordarter 
□ Energiresurser (t.ex. torv, kol) 
□ Färskvatten (grundvattenförekomster) 
□ Övriga geologiska resurser (t.ex. landformer och fossil) 

Övriga materiella värden: 

□ Rekreation, idrott, friluftsliv och turism (större anläggningar) 
□ Energiförsörjning (t.ex. anläggningar för energiproduktion, elnät [stamnät, regionnät, lokalt elnät, transformator- och 

kopplingsstationer, utlandskopplingar], ledningsnät för fjärrvärme och fjärrkyla, gasledningsnät, drivmedelstationer för 
båt och bil) 

□ Hälso- och sjukvård (t.ex. sjukvård, apotek, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre) 
□ Information och kommunikation (t.ex. telefoni, internet, radiokommunikation) 
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□ Vatten och avlopp (t.ex. reningsverk och ledningsnät för vatten- och avloppsvatten, reservoar, brandpost, 
tryckstegrings- och pumpstationer, tömningsstationer för båt) 

□ Renhållning (t.ex. deponier, återvinningscentraler och återvinningsstationer) 
□ Skydd och säkerhet (t.ex. domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, kustbevakning, polis, 

räddningstjänst, tullkontroll, gränsskydd och immigrationskontroll) 
□ Transporter (t.ex. bil-, järn-, gång- och cykelväg, flygplats, hållplatser och stationer, färjelägen, hamn, bro, 

omlastningspunkter, parkering för bil och cykel) 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 
avseende på det skyddade eller utpekade materiella värdet. 

□ Miljöskyddsområde (7 kap. 19–20 §§ MB; Okänt om miljöskyddsområden förekommer) 
□ Vattenskyddsområde (7 kap. 21–22 §§ MB) 
□ Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB) 
□ Riksintresse för rennäring, yrkesfiske eller odling av akvatiska djur och växter (3 kap 5 § MB) 
□ Riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material (3 kap 7 § MB) 
□ Riksintresse för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, 

vattenförsörjning eller avfallshantering (3 kap 8 § MB) 
□ Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 § MB) 

 
Risker för människors hälsa eller för miljön 
Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

□ Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, ras och skred, torka, värmebölja, lavin, 
erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla) 

□ Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. tåg- och flygolycka) 
□ Verksamheter eller störningar som medför risk för omgivningen (t.ex. buller, vibrationer, ljus, lukt, damm, sot, 

luftföroreningar inklusive allergiframkallande ämnen, utsläpp till vatten, markföroreningar) 
□ Vattenbrist, tele- eller elavbrott, fjärrvärmebortfall, IT-bortfall, transportstörning, drivmedelsbrist 
□ Inomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, fukt, temperatur, radon, strålning, elektromagnetiska fält) 
□ Utomhusmiljö (t.ex. lokalklimat, skuggning) 

Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs eller riskerar att inte följas i de områden som kan antas påverkas av planen. 

□ Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
□ Miljökvalitetsnorm för buller 
□ Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status för grundvatten 
□ Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten 
□ Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten 
□ Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten 
□ Miljökvalitetsnormer för havsmiljö 
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