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Allmänt 
Syftet med undersökningen är att ta ställning till om ett genomförande av planförslaget kan antas 

leda till betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en strategisk miljöbedömning göras som en 

del av planprocessen. Dokumentationen görs i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Skyldigheten att genomföra en undersökning om betydande miljöpåverkan regleras i 6 kap. 5–

6 §§ miljöbalken. I 5 § miljöbedömningsförordningen redogörs för hur omständigheter som talar 

för eller emot en betydande miljöpåverkan ska identifieras. 

Som stöd för undersökningen används en checklista där de vanligast förekommande typerna av 

miljöpåverkan bedöms. 

Efter undersökningen ska kommunen i ett särskilt beslut avgöra om genomförandet av planen 

kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. 

Då bedömningen sker i ett tidigt skede kan ny kunskap tillkomma under planprocessen, vilken 

kan innebära att bedömningarna i checklistan måste omvärderas och beslutet omprövas. 

Plandata 

Planens syfte 

Syftet med planläggningen är att möjliggöra området för lantligt boende med hundgårdar och 

husbehovsodling. Detta uppnås genom att planlägga området för (B) bostäder samt (L) odling 

och djurhållning.  

Planområdets läge och storlek 

Planområdet är beläget ungefär 11 km sydost om centrala Vansbro intill sjön Stor-Nåsen. 

Planområdet omfattar cirka 2,6 hektar som till övervägande del består av avverkad skogsmark. 

Berörda fastigheter 

Heden 8:23 

Markägoförhållanden 

Marken inom det berörda området är privatägd. 

Gällande planer 

Planområdet omfattas av gällande översiktsplan för Vansbro kommun från 2011, 

aktualitetsförklarad 2016, som bland annat anger att varje tillskott av nya bostäder för 

permanentboende eller fritidsboende i grunden är att betrakta som positivt. Planförslaget bedöms 

därför ha stöd i gällande översiktsplan 

Planområdet omfattas även av Vansbro kommuns LIS-plan, område 15h som före avverkningen 

av tomten bestod av uppväxt tallskog. LIS-området är utformat så att strandområdet inte ingår. 

Föreliggande detaljplan och påföljande avstyckning av Heden 8:23 utgår ifrån LIS-området 15h i 

den utsträckning att planområdets östra gräns mot Stor-Nåsen har anpassats för att motsvara 

gränsen för LIS-området. På så vis skyddas en 30-45 meter bred remsa av skogsmark intill sjön 

från privatisering för att bland annat värna allmänhetens tillgång Planen bedöms således ha stöd i 

kommunens tematiska tillägg till översiktsplanen. 
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Karta över utpekade LIS-områden vid Stor-Nåsen 

Planförutsättningar 

Platsens förutsättningar och känslighet 

Enligt Vansbro kommuns LIS-plan från 2015 utgörs marken inom planområdet av uppväxt 

tallskog, skogen har till övervägande del avverkats sedan dess. Genom området går en skyltad 

skoterled som föreslås flyttas norr om tilltänkt plangräns. 

Nuvarande miljöbelastning inom planområdet 

Det finns inga kända miljöproblem inom planområdet.  

Nuvarande miljöbelastning från omgivningen 

Det finns inga kända miljöbelastningar från omgivningen.  
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Checklista 

Verksamheter eller åtgärder som ska antas medföra betydande 

miljöpåverkan 

Medför planförslaget verksamheter eller åtgärder så att det ska antas medföra en betydande 

miljöpåverkan enligt 2 § miljöbedömningsförordningen: 

                        Ja ( )                                                                               Nej (X) 

kommentar  - 

Regleringar och erkända skyddsvärden 

Får planförslaget negativ påverkan på följande regleringar eller erkända skyddsvärden: 

3–4 kap. MB grundläggande hushållningsbestämmelser och riksintressen 

Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (x) 

kommentar  Planområdet ligger inom Försvarsmaktens påverkansområde för väderradar vilket 

utgör riksintresse enligt 3 kap. 9 § miljöbalken. Ett plangenomförande bedöms inte 

motverka totalförsvarets intresse. Vidare påverkar inte ett plangenomförande några 

områden av riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken.  

5 kap. MB miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning 

Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Planområdet har avrinning till Stor-Nåsen som inte uppnår god kemisk status. Detta 

härleder framförallt från atmosfärisk deposition av miljögifter i from av kvicksilver och 

polybromerade difenyletrar (PBDE).  

Vidare uppnår Stor-Nåsen endast måttlig ekologisk status. Påverkan kommer främst 

från vattenkraften som utgör vandringshinder för vattenlevande organismer. Ett 

plangenomförande bedöms inte komma att påverka förutsättningarna för att uppfylla 

gällande miljökvalitetsnormer. 

7 kap. MB skydd av områden 

Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  För den berörda delen av Stor-Nåsen gäller det generella strandskyddet om 100 

meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Planområdet ligger delvis inom 

strandskyddat område. Ett plangenomförande bedöms ha stöd i kommunens LIS-plan 

från 2015 område 15h. Genom att planlägga för en korridor av naturmark intill 

strandområdet säkerställs allmänhetens åtkomst till strandområdet samt djur och 

växtlivets bestånd inom svämplanet. Bostadsbebyggelse utgör ett angeläget allmänt 

intresse och planläggningen bedöms inte påtagligt påverka strandskyddets syfte 

negativ. Diket i planområdets västra gräns som rinner samman med Rokattröbäcken 

såväl som diket i planområdets syd-östra hörn betraktas båda som grävda diken för 

avvattning av vägen och omfattas som sådana inte av strandskyddsbestämmelserna. 

2–4 kap. KML fornminnen, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen 

Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Det finns inga kända fornlämningar, enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök, 

byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen inom eller i närheten av planområdet. 
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Nationella miljökvalitetsmål samt regionala och lokala miljömål 

Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Ett plangenomförande bedöms inte påverka förutsättningarna för att uppnå nationella 

miljökvalitetsmål eller regionala och lokala miljömål. 

Internationella konventioner 

Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Planområdet berörs inte av några internationella konventioner. 

Befolkning och människors hälsa 

Får planförslaget negativa effekter på befolkning eller människors hälsa på grund av/med 

avseende på: 

Buller eller vibrationer 

Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Planområdet bedöms inte vara utsatt för buller eller vibrationer. 

Översvämning 

Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Planområdet ligger inte inom riskområde för översvämningar. 

Geotekniska förhållanden 

Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs jorden inom planområdet till 

övervägande del av morän som utgör fastmark samt torv längs det västra diket som 

inte utgör fastmark. Markens geotekniska förhållanden, förutom längst i väster 

bedöms som goda. Planområdet ligger inte inom aktsamhetsområde för ras eller 

skred. 

Utsläpp av miljö- eller hälsofarliga ämnen 

Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Ett plangenomförande bedöms inte innebära att utsläppen av miljö- eller hälsofarliga 

ämnen ökar i någon nämnvärd omfattning. 

Föroreningar 

Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Det finns inga historiska eller andra belägg för att det skulle ha funnits verksamheter 

inom eller i anslutning till området som kunnat ge upphov till mark- eller 

vattenföroreningar. 

Ljus, skarpt sken eller skugga 

Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Planområdet berörs inte av ljus, skarpt sken eller skugga. 
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Elektriska eller magnetiska fält 

Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Planområdet berörs inte av anläggningar eller andra objekt som ger upphov till 

elektriska eller magnetiska fält. 

Radon 

Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Någon mätning av radonhalten i markluften har inte gjorts. Markradonförekomsten 

kan variera mycket inom små geografiska områden. Hänsyn till detta kan behöva tas i 

samband med bygglovsprövningar. 

Transporter eller hantering av farligt gods 

Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Närliggande väg utgör inte rekommenderad transportled för farligt gods. 

Trafik eller trafiksäkerhet 

Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Ett plangenomförande bedöms inte innebära några påtagliga risker kopplat till trafik 

eller trafiksäkerhet.  

Övriga risk- och säkerhetsaspekter 

Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Det bedöms inte föreligga några övriga risker. 

Övriga hälsoaspekter samt social hållbarhet 

Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Ett plangenomförande bedöms inte få någon övrig påverkan på hälsoaspekter eller 

sociala hållbarhetsfrågor. 

Övrig miljöpåverkan från omgivningen 

Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Planområdet bedöms inte vara utsatt för någon övrig miljöpåverkan från omgivningen 

utöver ovan redogjorda. 

Rekreation 

Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Ett plangenomförande innebär att utmarkerad skoterled som idag går genom 

planområdet flyttas strax utanför plangränsen. I och med att skoterleden ersätts 

bedöms inte ett plangenomförande påverka friluftslivets tillgång till områdets 

rekreationsvärden. 

Skyddade djur- och växtarter samt biologisk mångfald 

Får planförslaget negativa effekter på djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap. 

miljöbalken eller biologisk mångfald i övrigt med avseende på: 
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Skyddade djur- eller växtarter 

Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Det finns inga kända sådana värden inom planområdet utöver att en del av det 

omfattas av det generella strandskyddet, se punkten ”7 kap. MB skydd av områden” 

ovan.  

Biologisk mångfald eller övriga höga naturvärden 

Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Det finns inga sådana värden inom planområdet idag. Ett plangenomförande innebär 

emellertid att stora ytor möjliggörs för odling av ädellövträd som gynnar den biologiska 

mångfalden då lövträd idag är en brist i den svenska naturen. 

Hushållning med den fysiska miljön 

Får planförslaget negativa effekter på mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse, 

kulturmiljö eller den fysiska miljön i övrigt på grund av/med avseende på: 

Förändrad mark- eller vattenanvändning 

Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Planområdet är i dag oexploaterat och utgörs av avverkad skogsmark. Ett 

plangenomförande innebär att marken upplåts för bostadsändamål för en 

permanentbostad samt ytor för hundgårdar och odling av primärt ädellövträd.  

Stads- eller landskapsbild 

Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Planområdet utgörs i dag av nyligen avverkad skogsmark. En exploatering av 

området kommer att innebära en visuell förändring jämfört med dagens situation och 

påverka landskapsbilden i viss utsträckning. 

De strategiska bedömningarna är dock redan gjorda i det tematiska tillägget till 

översiktsplanen genom utpekande av LIS-område 15h. Längs matarvägen som leder 

till planområdet finns idag gles bebyggelse intill Stor-Nåsen. Bedömningen görs därför 

att ett plangenomförande kommer att upplevas som en naturlig fortsättning på 

bebyggelsestrukturen i området.  

Ett planterat område för ädellövskog kräver instängsling på grund av betestrycket från 

älg vilket kan antas medföra ett visst utmärkande visuellt intryck av landskapet på kort 

sikt. 

Bebyggelse 

Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Planförslaget möjliggör för uppförandet av ett permanentbostadshus inom 

oexploaterad mark. Bedömningen görs enligt ovan resonemang att ett 

plangenomförande kommer att upplevas som en naturlig fortsättning av den glesa 

bebyggelsestrukturen längs vägen och intill Stor-Nåsen.  

Kulturmiljö 

Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Planområdet ingår inte i någon särskilt utpekad kulturhistoriskt värdefull miljö. Det 

finns heller ingen enskild byggnad som är utpekad. 
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Luft eller klimat 

Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Mot bakgrund av det geografiska läget, låga bakgrundsnivåer och omständigheterna i 

övrigt bedöms inte luftkvaliteten komma att påverkas i nämnvärd grad. 

Grund- eller ytvatten 

Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Området är inte anslutet till de kommunala ledningsnäten. Dag- och spillvattnet 

omhändertas och renas lokalt innan det når recipienten. Dagvatten kan i första hand 

antas renas genom markinfiltration. Bedömningen görs att risken för negativ påverkan 

på grund- och ytvatten är liten. 

Hushållning med material, råvaror och energi 

Får planförslaget negativa effekter på hushållningen med material, råvaror eller energi på grund 

av/med avseende på: 

Material eller råvaror 

Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Berörs ej. 

Energi 

Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Berörs ej. 

Andra delar av miljön 

Det bedöms inte att planförslaget får andra negativa effekter på miljön än som redovisats ovan.  

Ekosystemtjänster 

Finns behov av att utveckla eller bevara områdets möjlighet att leverera följande typer av 

ekosystemtjänster:  

Försörjande 

Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Ett plangenomförande innebär att avverkad skogsmark tas i anspråk för exploatering 

och att marken inte återplanteras med produktiv skog. Ytan skogsmark som tas i 

anspråk bedöms som försumbar. 

Reglerande 

Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Övervägande delen av planområdet kommer även efter ett plangenomförande ha 

goda förutsättningar för infiltration och dagvattenfördröjning. Exploateringen bedöms 

få begränsad inverkan på reglerande ekosystemtjänster. 

Kulturella 

Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 
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kommentar  Berörs ej 

Stödjande 

Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Ett plangenomförande bedöms kunna bidra positivt till den biologiska mångfalden 

genom att planlägga för djurhållning och odling (L) där intentionen är att öka 

beståndet av ädellövträd. 
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Motiverat ställningstagande 

Sammanfattning 

Planens tänkbara effekter bedöms vara begränsade. Genom att planlägga för bostäder och 

odling tillgodoses ett angeläget allmänt intresse samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas 

genom att öka beståndet av ädellövträd så som lönn, bok och ek. Planen ämnar upphäva 

strandskyddet för Stor-Nåsen med stöd i gällande LIS-plan. Genom att ur planen utelämna en 

korridor av skogsmark intill Stor-Nåsens strandområde säkerställs allmänhetens tillgång och 

därmed bedöms inte ett plangenomförande påtagligt påverka strandskyddets syfte negativ. 

Ställningstagande 

Med hänsyn till ovan redovisade omständigheter bedömer kommunen att ett genomförande av 

planförslaget inte kan antas innebära betydande miljöpåverkan. 

Med anledning av detta kommer inte någon strategisk miljöbedömning, med tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning, att göras.  

Det bedöms heller inte föreligga behov av några andra särskilda undersökningar eller 

utredningar. 

Beslut om ifall ett genomförande av planförslaget kan antas innebära betydande miljöpåverkan 

eller inte fattats av kommunstyrelsen i Vansbro kommun i samband med att planen godkänns för 

samråd. 

Samråd om undersökningen med Länsstyrelsen i Dalarnas län sker i samband med ordinarie 

samråd. 
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