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Undersökning av planens miljöpåverkan 
 

Detaljplan för       inom 

kommundelen/stadsdelen/serviceorten      , Skellefteå 

kommun, Västerbottens län 
 

Ställningstagande 

Obs! Sammanfattningen i bilaga 1 (genomgång av planens miljöpåverkan) kopieras in. 

Bedömningen utgår från den genomgång och undersökning av planens miljöpåverkan 

som redovisas i bifogad sammanställning, bilaga 1. 

Planens syfte 

Syftet med detaljplanen är       

Befintliga planer 

      

Planområde 

Planområdet ligger       och omfattar       

Klipp in en bild över planområdet 

 

 

 

 

Handläggare Johanna Engström Johanni Wellenius 

Titel Ekolog Miljöinspektör 
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Bilaga 1 

 

Genomgång av planens miljöpåverkan 
En kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program ska undersöka om 

genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. 

 

Sammanfattande bedömning 

Xxxxx 

Obs! Motivering som visar på de omständigheter som både talar för och emot att planen 

kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska redovisas. Resonemang kring 

förhållandet till ÖP/FÖP och om den avviker varför planen ändå inte bedöms medföra 

betydande miljöpåverkan. 

Alt 1: Planens genomförande bedöms därmed inte kunna antas medföra någon 

betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning med tillhöranade 

miljökonsekvensbeskrivning bedöms därför inte behöva genomföras. 

Alt 2: Planens genomförande bedöms därmed kunna antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning med tillhöranade 

miljökonsekvensbeskrivning kommer därmed att genomföras. 

 

Miljöbedömningsförordning (2 §) 

En betydande miljöpåverkan ska antas om planen: 

kan omfatta verksamheter eller åtgärder som kräver tillstånd enligt 7 kapitlet 28 a § 

miljöbalken, 

 Ja  Nej 

Kommentar:       

 

eller anger förutsättningar för att bedriva verksamheter eller åtgärder som anges i 6 § 

eller i bilagan till förordningen och är 

a. ett åtgärdsprogram, 

b. en avfallsplan, 

c. en översiktsplan, 

d. en plan för tillförsel, distribution och användning av energi, 

e. en länsplan, 

f. en havsplan. 



SKELLEFTEÅ KOMMUN 
 
 
 

    

 
 
 
  

   

 

 
 

Sida 3(8) 

g. en annan plan/program som avser jord- eller skogsbruk, fiske, energi, industri, 

transporter, regional utveckling, avfallshantering, vattenförvaltning, 

telekommunikation, turism, fysisk planering eller markanvändning. 

 Ja  Nej 

Kommentar:        
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Undersökning av planens miljöpåverkan  

Bedömning av påverkan omfattar effekter både inom och utanför planområdet. 

Hur påverkar/påverkas planens utformning och 

innehåll följande: P
o

s
it

iv
 

In
g

e
n

  

N
e

g
a

ti
v

 

Kommentar 

Natur      

Riksintresse för naturvård       
 

Natura 2000         

Naturreservat         

Nyckelbiotop/biotopskydd         

Rödlistade arter         

Art upptagen i bilaga i Artskyddsförordningen         

Annan värdefull natur tex i Naturvårdsprogrammet 
      

 

Viltstråk/fågelsträck         

Barriär (vilt/fisk/fågel/växlighet)         

Vatten 
        

Grundvattenförekomst, EU:s vattendirektiv         

Ytvatten EU:s vattendirektiv – kustvatten, sjöar och 

vattendrag, klassning enligt miljökvalitetsnorm         

Skyddsområde för vattentäkt         

Strandskydd         

Vattenverksamhet         

Dagvatten -förorening         

Översvämning         

Luft     

Utsläpp         

Lukt         

Miljökvalitetsnorm luft         

Mark 

    Förorenad mark (tex järnsand)         

Sulfidjord         

Radon i mark         

Skred/ras/erosion         

Jord- och/eller skogsbruk          

Riksintresse värdefulla ämnen och material         
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Lokala klimatförhållanden. 

        

Vindförhållanden         

Sol- och skuggförhållanden   
 

    

Luftfuktighet         

Temperatur         

Säkerhet 
        

Buller/vibrationer         

Trafiksäkerhet 
 

      

Farligt gods         

Explosion         

Infrastruktur 
        

Transporter (gods, människor)         

Snöupplag         

Avfall (hantering, mängd)         

Vatten och avlopp         

Uppvärmning/Energi         

Barriärer         

Kommunikationer         

Människa och Hälsa 
        

Tyst ostörd miljö         

Oro/trygghet         

Ljus         

Grönska/växtlighet         

Elektromagnetiska fält         

Kommersiell och offentlig service         

Arbetstillfällen         

Jämställdhet         

Tillgänglighet         

Barnperspektiv         

Fritid/rekreation     

Riksintresse för friluftsliv         

Fiske- och jaktmarker         

Friluftsliv/rekreationsområde         

Vandringsled/vattenled         
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Rennäringen     

Riksintresse för rennäringen         

Vandringsled, uppsamlingsplats, eller annat viktigt 

område för samebyn enligt renbruksplan.         

Kulturmiljö 
        

Riksintresse för kulturmiljö         

Fornminne         

Byggnadsminne         

Kulturmiljöprogram         

Övrig värdefull kulturhistorisk miljö 

(byggnadsordning)         

Övriga riksintressen 
        

Yrkesfiske         

Försvar         

Gruvnäring         

Kommunikationer         

Landskap/stadsbild     

Landskapsbild          

Stadsbild          

Miljömål     

Nationella, regionala miljömål         

God bebyggd miljö         

Frisk luft         

Grundvatten av god kvalitet         

Levande sjöar och vattendrag         

Myllrande våtmarker         

Hav i balans samt levande kust och skärgård         

Ingen övergödning         

Bara naturlig försurning         

Levande skogar         

Ett rikt odlingslandskap         

Giftfri miljö         

Säker strålmiljö         

Skyddande ozonskikt         

Begränsad klimatpåverkan         
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Biologisk mångfald         

Skellefteå kommuns miljöprogram:         

Leva och bo         

Frisk luft – utomhus         

Natur i balans         

Levande vatten         

Sker exploatering i enlighet med befintliga 

planer, program, riktlinjer?  Ja Nej Kommentar 

Detaljplan (befintlig användning-ny användning)       

Riktlinjer för hållbart byggande       

Dagvattenstrategin       

Översiktsplan (tematisk, fördjupad, grönstruktur)       

Träbyggnadsstrategin       

Övriga - vilken/vilka       

Undersökningar, analyser Ja Nej Ö
n

sk
v

ä
rt

 

Motivering 

Behöver en naturvärdesinventering utföras? 

(Översiktlig/detaljerad)         

Behöver en ekosystemtjänstanalys utföras? 

(Översiktligt/detaljerad)     

Behöver en geoteknisk undersökning utföras?         

Behöver en vatten-/dagvatten-/avloppsutredning 

utföras?         

Behöver en landskapsanalys utföras?         

Behöver en miljöinventering av förorenade 

områden (MIFO) utföras?         

Behöver ekologisk kompensation utredas?         

Behöver en samhällsekonomisk kostnad-

nyttoanalys genomföras?          

Klimat Ja Nej Motivering 

Kan planen genomföras så att den bidrar till att 

klimatpåverkan minskas.       

Behöver anpassningar till klimatförändringar 

utföras i samband med planens genomförande?       



SKELLEFTEÅ KOMMUN 
 
 
 

    

 
 
 
  

   

 

 
 

Sida 8(8) 

       

Ekosystemtjänster (schematisk 

analys) S
k

y
d
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Kommentar 

Bedömning av/påverkan på skogens 

ekosystemtjänster  
            

Bedömning av/påverkan på havets och 

dess strandzoners ekosystemtjänster 
            

Bedömning av/påverkan på 

sjöar/vattendrags och grundvattnets 

ekosystemtjänster 

            

Bedömning av/påverkan på 

stadsmiljöers ekosystemtjänster 
            

Bedömning av/påverkan på jordbrukets 

ekosystemtjänster 
            

        

 Utvärdering Ja Nej Motivering 

Kan planen upplevas som kontroversiell?        

Innebär förslaget tydliga motsättningar 

mellan olika intressen?        

 


