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KUNGÖRELSE 
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Ändring av detaljplan för industriområde Susvindsvägen, 

delar av Getakärr 2:21 och 2:23 

 

Varberg, Varbergs kommun  

Byggnadsnämnden beslutade den 21 april 2022 § 111 att anta ändring av 

detaljplan för rubricerat område. Beslutet fick laga kraft den  

20 maj 2022. 

Den som lider skada p g a detaljplanen kan bli berättigad till ersättning 

av kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kapitlet plan- och 

bygglagen. 

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen måste 

väcka talan om det vid Vänersborgs tingsrätt, Mark- och 

miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg, inom två år. Tiden 

räknas från det datum planen fick laga kraft (se ovan). Om skadan 

rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare. 

 



Plan- och  
genomförandebeskrivning

Ändring av detaljplan för industriområde - Susvindsvägen delar av 
Getakärr 2:21 och 2:23

Laga kraft 2022-05-20

Varberg, Varbergs kommun

Antagen i byggnadsnämnden 2022-04-21, Bn § 111
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Sammanfattning 
Ändring av detaljplanen för industriområde - Susvindsvägen delar av Getakärr 2:21 och 
2:23 är en ändring av detaljplan som omfattar detaljplan 247. Området som omfattas av 
planändringen utgör ca 0,2 hektar av fastigheten Ratten 3. Syftet med planändringen är 
att reducera utbredningen av prickmark för att möjliggöra byggrätt så att byggnad kan 
återuppföras efter brand. Denna ändring hanteras i samband med ändring av stadsplan för 
industriområde kring Värnamovägen (detaljplan 126), diarienummer SBK-2021-1972. 

Tidplan

Planprocessen
När kommunen har fattat beslut om att ta fram ett förslag till detaljplan, och startar en 
planprocess, väljer kommunen vilket förfarande förslaget ska handläggas med. Kommunen 
tar då hänsyn till ett antal kriterier som regleras i plan- och bygglagen. Denna detaljplan 
upprättas med standardförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900). 
Planhandlingarna har tagits fram i enlighet med Boverkets allmänna råd (BFS 2014:5). 

Standardförfarande
Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med 
översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för 
allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. När standardförfarande tillämpas ska byggnadsnämnden anta 
planen.

Planprocessen inleds oftast med ett planbesked. Ett positivt planbesked innebär att 
kommunen ställer sig positiv till detaljplanläggning. Först upprättas samrådshandlingar 
som skickas på samråd till berörda sakägare: grannar, myndigheter och organisationer. 
Berörda har under samrådet möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Efter 
samrådet sammanställs synpunkterna i en samrådsredogörelse. Planförslaget revideras sen 
utifrån synpunkterna och det bearbetade planförslaget ställs ut för granskning. Det finns då 
möjlighet att åter lämna synpunkter. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och bemöts i ett granskningsutlåtande som skickas till de som inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda. Om inga större ändringar görs efter granskningen antar kommunen planen. 
Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre 
veckor efter att beslutet anslagits. Vid överklagande kan detaljplanen vinna laga kraft först 
efter att domstolen har fastställt kommunens beslut.

Samråd
1 kv. 2022

Antagande
2 kv. 2022

Laga kraftGranskning
1 kv. 2022
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Planhandlingar
• Planbeskrivning tillhörande ändring av detaljplan (denna handling), 2022-04-04

• Plankarta med bestämmelser, upprättad 2022-04-04

• Fastighetsförteckning

Övriga handlingar
• Undersökning, Varbergs kommun, 2022-01-13

• Jordprovtagning, WSP, 2021-12-27

• PM jordprovtagning , WSP, 2022-02-02
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Inledning
Plandata
Planområdet är beläget vid Susvinds verksamhetsområde i norra delen av Varberg, ca 3 
km från centrum. Den yta som ändringen omfattar utgör ungefär 0,2 ha och omgärdas av 
industribebyggelse. Området är idag planlagt för industriområde och mark som inte får 
bebyggas genom prickmark. 
 
Uppdrag
Byggnadsnämnden har den 18 november 2021, Bn § 322, beslutat att tillstyrka planprövning 
samt att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra detaljplaneläggning för aktuellt 
område. 
 
Syfte
Föreliggande planändring syftar till att reducera utbredningen av prickmark för att 
möjliggöra byggrätt så att byggnad kan återuppföras efter brand. Ändringen omfattar endast 
del av fastighet Ratten 3 och markanvändningen är fortsatt industriändamål. 
 
Tidigare ställningstaganden
Riksintressen och förordnanden 
Planområdet omfattas av riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap 4 § miljöbalken, 
Rörligt friluftsliv och turism enligt 4 kap 2 § miljöbalken. Bestämmelserna utgör inte ett 
hinder för utveckling av befintliga tätorter och det lokala näringslivet.  
 
Översiktsplan

Planområdet är utpekat som verksamhetsområde i den fördjupade översiktsplanen, antagen 
av kommunfullmäktige i juni 2010. Det innebär att området kan innehålla störande eller 
skrymmande verksamheter som inte är lämpliga att blanda med bostäder. Det finns 
möjlighet att förtäta och komplettera med nya verksamheter. 
 
Detaljplan

Del av fastigheten Ratten 3 omfattas även av detaljplan 247 (Detaljplan för industriområde 
- Susvindsvägendelar av Getakärr 2:21 och 2:23), laga kraftvunnen år 1998. Detaljplanens 
genomförandetid har gått ut. Detaljplanen reglerar markanvändningen inom fastigheten 
Ratten 3 till industri, beteckning J. Vidare reglerar planen med prickmark mark som ej får 
bebyggas och mark som ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar med beteckning 
u1 och mark som ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar där upplag ej får ske med 
beteckning u₂. 
 
Undersökning

Kommunen har gjort en undersökning av betydande miljöpåverkan i enlighet med 5 kap 11  § 
PBL och 6 kap MB för det aktuella planförslaget. Kommunen har bedömt att genomförandet 
av planförslaget inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan. En strategisk 
miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning krävs därmed inte för det 
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aktuella planförslaget. Undersökningen finns som bilaga till planhandlingarna. 
 

Planeringsförutsättningar
Mark och vegetation
Berörd fastighet, Ratten 3, är bebyggd med industribyggnader. Marken används för  
industriverksamhet inom träindustri. I övrigt omgärdas planområdet av industri- och 
verksamhetsområden.  
 
Markföroreningar

I december 2021 genomfördes provtagning för markföroreningar för del av fastigheten 
Ratten 3. Under provtagningen påträffades förhöjda halter av förorenande ämnen vid 
provtagningen, dock var halterna under gällande riktvärden (MKM) för pågående och 
planerad verksamhet. 
 
Befintlig bebyggelse
Fastigheten Ratten 3 är idag bebyggd med industribyggnader och byggnad avsedd för 
byggvaruhandel. Område som berörs av aktuell planändring var tidigare delvis bebyggd men 
skadades av brand vilket är bakgrunden till att denna planändring tagits fram. 
 

Trafik
Planområdet trafikmatas från Susvindsvägen. Norr om planområdet sträcker sig 
Värnamovägen (väg 153) som är en av huvudinfarterna till Varberg. Närmsta busshållplats 

Befintlig bebyggelse, nedbrunnen byggnad markerat i rött.
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(Varberg Susvind) ligger ca 200 meter från planområdet, där busslinje 651 stannar. De 
närmsta gång- och cykelvägarna går längs Värnamovägen i norr, Österleden i öst och 
Äckregårdsvägen i väst. 
 
Farligt gods

Värnamovägen (väg 153), norr om planområdet, är primärväg för farligt gods. Planområdet 
ligger 120 meter från väg 153, räknat från områdets norra del. För bebyggelse som ligger 
längre än 30 meter från led med farligt gods krävs enligt rapporten Riskanalys av farligt 
gods i Hallands län (Länsstyrelsen Hallands län 2011:7, 10) inte att åtgärd erfordras 
 
Teknisk försörjning
Vatten, spill- och dagvatten
Området ingår i VIVAB:s verksamhetsområde för spill-, dag- och dricksvatten.  

Energiförsörjning
Varberg Energi är eldistributör. 
 
Bredband

Fastigheterna ingår i fibernätområde. Nätet ägs av Varberg Energi.  
 

Planförslag 
Bebyggelse
Planändringen avser detaljplan 126 och parallellt pågår en ändring för detaljplan 247. I plan 
247 innebär det att prickmark reduceras inom del av fastigheten Ratten 3 för att möjliggöra 
byggrätt för industriändamål samt att bestämmelse u₂ utgår och bestämmelse om högsta 
nockhöjd tillkommer inom den del av planområdet som omfattas av ändringen. 
 
Trafik
Planändringen innebär en tillskapad byggrätt på mark som tidigare varit förlagd med 
prickmark. Dock bedöms detta vara i en begränsad omfattning och således påverka 
trafiksituationen marginellt. Parkering hanteras inom fastigheten. 
 
Teknisk försörjning
Vatten, spill- och dagvatten
Att föreliggande planändring tillskapar byggrätt förändrar således inte förhållandena 
gällande dagvatten eller skyfall. Marken utgörs i dagsläget av hårdgjord yta. Planområdet 
får inte släppa ut mer dagvatten till det allmänna dagvattennätet jämfört med vad som 
avleds från området idag. Enligt kommunens riktlinjer ska 50 % av dagvattnet fördröjas 
inom respektive fastighet. Detta kan ske genom olika tekniska lösningar, så som svackdiken, 
makadamdike, olika genomsläppliga material samt underjordiska magasin. Det är önskvärt 
att behålla eller skapa områden med växtlighet för dagvattenhantering. Fastigheten har 
befintliga anslutningspunkter. 
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Störningar
Trafikbuller
Aktuellt område är beläget i ett industriområde där det idag förekommer ljud och buller 
från befintliga verksamheter. Planändringarna kommer inte innebära någon nämndvärd 
förändring av detta. Ändringarna bedöms inte heller ge upphov till störningar i övrigt.  

Planbestämmelser
Användning av mark och vatten
Syftet med ändringen är att reducera utbredningen av prickmark för att möjliggöra byggrätt 
så att befintliga verksamheter kan expandera. 

Mark som inte får bebyggas - Bestämmelse som upphör att gälla. I gällande detaljplan 
247 regleras mark med prickmark (mark som inte får bebyggas). Prickmarken reduceras för 
området som ändringen berör. Bestämmelsen kvarstår inom övriga delar av planområdet.

Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar (u1) - Bestämmelse som 
upphör att gälla för området som ändringen berör. Marken ska vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar. I gällande detaljplan 247 regleras mark med u₁. Bestämmelsen 
kvarstår inom övriga delar av planområdet.

Förändringar av reglering på 
plankartan i och med planändringen.

Plankarta med genomförda ändringar.
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Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar och upplag får ej ske 
(u2) - Bestämmelse som upphör att gälla för området som ändringen berör. Marken ska vara 
tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar och upplag får ej ske. I gällande detaljplan 
247 regleras mark med u₂ och prickmark. Bestämmelsen kvarstår inom övriga delar av 
planområdet.

Högsta nockhöjd i meter (h1) - Bestämmelse som tillkommer. I gällande detaljplan 247 
regleras inte bebyggelsens omfattning i höjd. Högsta nockhöjd är reglerad till 12 meter för 
området som ändringen berör. Bestämmelsen kvarstår inom övriga delar av planområdet.

Genomförandetid (a1) - Bestämmelse som tillkommer. Genomförandetiden regleras med 
bestämmelse a₁ inom område som ändringen berör. Bestämmelsen kvarstår inom övriga 
delar av planområdet.

Egenskapsgräns - Bestämmelse som tillkommer. Egenskapsgräns läggs till för att avgränsa 
de tillkommande planbestämmelsernas verkan endast till området som ändringen berör 
 
Administrativa bestämmelser 

Genomförandetid (4 kap. 21 §)
Genomförandetiden är en administrativ bestämmelse som anger den tidsrymd inom vilken 
en detaljplan är tänkt att genomföras. Genomförandetiden är 5 år. 

Konsekvenser
Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 
Planändringarna innebär en möjlighet till ett mer rationellt och effektivt utnyttjande av 
marken, som till största del idag är hårdgjord och används för upplag, parkering och dylikt 
 
Undersökning
Kommunen har gjort en undersökning om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan. En sammanvägning av konsekvenserna visar att planens 
genomförande ej bedömts medföra betydande miljöpåverkan.  

Ställningstagandet grundar sig på bedömningen att ett genomförande av detaljplanen; 

• inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt 7 kap 
28 § miljöbalken

• inte negativt påverkar möjligheterna att uppfylla nationella eller regionala miljömål, 
klimatmål och folkhälsomål

• inte ger upphov till risker för människors hälsa och säkerhet

• inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids

• inte på ett betydande sätt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell 
eller internationell skyddsstatus såsom riksintressen eller naturreservat 
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Påverkan på luft
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka uppfyllandet av miljökvalitetsnormen 
för luft. 
 
Påverkan på vatten
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka uppfyllandet av miljökvalitetsnormen 
för vatten.  
 
Påverkan på riksintresse
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka riksintresse för rörligt friluftsliv 
enligt 4 kap. 2 § Miljöbalken och högexploaterad kustzon enligt 4 kap. 4 § Miljöbalken. 
Bestämmelserna utgör inte något hinder för utveckling av befintliga tätorter. 
 
Störningar
Aktuellt område är beläget i ett industriområde där det idag förekommer ljud och buller 
från befintliga verksamheter. Planändringen kommer inte att innebära någon nämndvärd 
förändring av detta. Ändringen bedöms inte heller ge upphov till störningar i övrigt. 
 
Bebyggelse
Konsekvensen av genomförande av denna ändring blir att byggnader kan uppföras till en 
nockhöjd om 12 meter inom en del av planområdet. Byggrätten kvarstår i övrigt oförändrad 
enligt nu gällande plankarta med dess tillhörande bestämmelser. 
 
Nollalternativ
Ett nollalternativ innebär att inga av de redovisade förslagen på ändringar genomförs. 
Det betyder att prickmarken kvarstår och att ingen byggrätt tillskapas inom område som 
ändringen omfattar och byggnad får uppföras enligt gällande detaljplan utan föreslagna 
ändringar. Detta skulle försvåra för befintlig verksamhet att återuppbygga byggnad efter 
brand och på så sätt inte bidra till att uppnå kommunens mål om ett livskraftig näringsliv. 
 

Genomförande av projektet
Genomförandedelen har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Plan- och genomförandebeskrivningen har 
ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen av genomförandet av projektet är att den ska 
vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 
 
Genomförandetid 

Begreppet genomförandetid är en administrativ bestämmelse som anger den tidsrymd inom 
vilken en detaljplan är tänkt att genomföras. Under genomförandetiden får detaljplanen inte 
ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång men 
kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver 
beaktas. Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft.
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Organisatoriska frågor
Markägoförhållanden 
Fastigheten Ratten 3 är privatägd. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Planändringarna omfattar ingen allmän platsmark. 

Ansvarsområde Ansvarig
Vatten, spill och dagvatten Varberg Vatten AB
El Varberg Energi AB
Tele Skanova
Fiber Varberg Energi AB

Utförande
Fastighetsägare ansvarar för utbyggnad av byggnader och anläggningar samt anordnande 
av mark inom kvartersmark. Fastighetsägare ansvarar också för drift och underhåll av 
kvartersmarken.

Avtal 
Följande avtal ska upprättas inför och under planarbetet:

• Planavtal 

Ekonomiska frågor 
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Kommunen belastas inte av några kostnader till följd av planens genomförande. 
 
Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare

Ratten 3 får kostnader för exploatering, miljöteknisk markundersökning samt plankostnader 
enligt planavtal.

Ledningar
Eventuell flytt av ledningar inom planområdet eller omläggning, uppdimensionering av 
befintliga ledningar som krävs för exploatering bekostas av fastighetsägaren. 

Planavgift 
Planeringen bekostas av fastighetsägarna enligt ovan nämnt planavtal. Planavgift ska inte tas 
ut. 
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Medverkande
Planförslaget har tagits fram av planavdelningen, stadsbyggnadskontoret.

Representanter från övriga förvaltningar i Varbergs kommun har deltagit i planarbetet.

Claus Pedersen     Ebba Nilsson Lövehed

Planchef      Planarkitekt
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Ändring av detaljplan för industriområde - Susvindsvägen delar av 

Getakärr 2:21 och 2:23 (DP 247) 
Varberg, Varbergs kommun 

Undersökning 

En strategisk miljöbedömning skall göras för detaljplaner och program om dess 
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Undersökningen är den 
analys som leder fram till ställningstagandet om huruvida en strategisk miljöbedömning 
behöver göras eller inte. Undersökningen utgör också ett viktigt underlag för att avgränsa 
vilka typer av miljöpåverkan som behöver beskrivas vidare i planbeskrivningen eller i en 
eventuell miljökonsekvensbeskrivning. 

Platsens förutsättningar  

Nuvarande mark- 
eller 
vattenanvändning  
(Kort beskrivning)  

Industriändamål. 

 

Planområdet berörs av Nej Kanske Ja Kommentar 

Internationella 
konventioner  
(Natura 2000, Unescos världsarv etc.) 

x 
  

 

Riksintressen och särskilda 
hushållningsbestämmelser 
enl. 3-4 kap MB 

  x Planområdet omfattas av riksintresse för 
rörligt friluftsliv och turism enligt 4 kap. 
2 § MB samt högexploaterad kustzon 
enligt 4 kap. 4 § MB. Detta utgör inte 
hinder för utveckling av befintlig tätort. 

Skyddad natur/kultur enl. 
7 kap MB  

(biotopskydd, strandskydd, 
vattenskyddsområde natur-
/kulturreservat etc.)  

x    

Byggnadsminne eller 
fornminne 

x    

Höga kulturhistoriska 
värden  
(T.ex. områden som ingår i 
kommunens bevarandeprogram eller 
program för kulturmiljövård) 

x    
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Planområdet berörs av Nej Kanske Ja Kommentar 

Höga naturvärden  

(T.ex. områden som ingår i 
kommunens eller länsstyrelsens 
naturvårdsprogram) 

x    

Ekologiskt känsliga 
områden  
(Områden som enligt ÖP är 
ekologiskt särskilt känsliga eller 
opåverkade)  

x 
   

Skyddsavstånd 

(Industrier, djurhållning, 
kraftledningar etc.) 

x    

Övriga störningar  
(buller, ljus, lukt, strålning etc.)  

x    

Geotekniska svårigheter 
eller förorenad mark 

x    

Högt exploateringstryck/är 
redan högexploaterat 

x    
 
 
 

Planens karaktäristiska egenskaper 

Planens innehåll och 
omfattning  
(Kort beskrivning) 

Planändringen syftar till att reducera utbredningen av prickmark för att 
möjliggöra byggrätt så byggnad kan återuppföras efter brand. Ändringen 
omfattar endast del av fastighet Ratten 3 och markanvändningen är 
fortsatt industriändamål. 

 

Faktor Nej  Kanske Ja Kommentar 

Planen medger en 
användning av planområdet 
för verksamheter som kräver 
anmälan eller tillstånd enligt 
miljöbalken. 

x  
  

Planen medger en 
användning av planområdet 
för verksamheter som finns 
angivna i 6 § 
miljöprövningsförordningen.  

 x  Planen medger fortsatt industriändamål. 

Planen medger en 
användning av planområdet 
för verksamheter som finns 
angivna i PBL 4 kap 34 §. 

x    
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Faktor Nej  Kanske Ja Kommentar 

Planen strider mot andra 
planer/projekt  
(Översiktsplaner, detaljplaner, övriga 
projekt) 

x    

Planområdets läge bidrar till 
långa fordonstransporter för 
att nå service och andra 
viktiga målpunkter. 

x    
 

Planen har betydelse för 
andra planers 
miljöpåverkan. 

x    

Planen kan bidra till att 
miljökvalitetsnormer 
överskrids 
(5 kap. miljöbalken) 

x    

Planen har betydelse för 
genomförande av EU:s 
miljölagstiftning  
(gäller t.ex. vattendirektivet) 

x    

 

Planens tänkbara effekter   

Faktor 

 

Påverkan Kommentar  

(Påverkans sannolikhet, 
varaktighet, frekvens, fysiska 
omfattning, gränsöverskridande 
karaktär, möjligheter att avhjälpa 
påverkan osv.) 

 

Faktor 

 

Ingen 
påverkan 

Påverkan Betydande 
påverkan   

Kommentar  

 

Påverkan på marken 
(instabilitet, sättningar, ras, skred, 
erosion, vibrationer, föroreningar, 
skada på värdefull geologisk formation 
etc.) 

x    

Påverkan på luften och 
klimatet  
(luftföroreningar, vindrörelser, 
temperatur, luftfuktighet 
ljusförhållanden etc.) 

x    

Förändringar av grund- eller 
ytvattnet  
(kvalitet, flödesriktningar, nivåer, 
mängd, etc., krävs vattendom?) 

x    

Risk för översvämningar 
x    
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Faktor 

 

Ingen 
påverkan 

Påverkan Betydande 
påverkan   

Kommentar  

 

Svårigheter att lokalt 
omhänderta dagvattnet  

x    

Påverkan på växt- eller 
djurliv  
(antal arter, arternas sammansättning, 
hotade eller fridlysta arter etc.) 

x    

Påverkan på 
ekosystemtjänster  
(stödjande, försörjande, reglerande, 
kulturella) 

x    

Försämrad kvalitet eller 
kvantitet på någon 
rekreationsmöjlighet 
(strövområde, vandringsled, cykelled, 
friluftsanläggning etc.) 

x    

Påverkan på 
landskapsbilden/stadsbilden 
(siktlinjer, utblickar, landmärken etc.) 

x    

Barriäreffekter 
x    

Ökat alstrande av avfall som 
ej återanvänds 

x    

Ökad användning av icke 
förnyelsebar energi 

x    

Uttömmande av någon ej 
förnyelsebar naturresurs 
(grus- och bergtäkter, dricksvatten etc.) 

x    

Ökad fordonstrafik / 
Ändrade trafikförhållanden 

 x  Den ökade byggrätten 
möjliggör expandering av 
verksamheterna, men 
bedöms vara av begränsad 
omfattning och påverkar 
trafiksituationen marginellt. 

Effekter som strider mot 
långsiktiga centrala, 
regionala eller lokala 
miljömål 

x    

Överskridna 
miljökvalitetsnormer  
(5 kap. MB) 

x    

Buller  
(ökning av nuvarande ljudnivå eller 
överskridna riktvärden) 

x    

Förändrade ljusförhållanden 
(bländande ljussken, skuggningar etc.) 

x    
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Faktor 

 

Ingen 
påverkan 

Påverkan Betydande 
påverkan   

Kommentar  

 

Obehaglig lukt 
x    

Risker för människors 
säkerhet  
(ökad olycksrisk för t.ex. explosion, 
brand, strålning, utsläpp av hälsofarliga 
ämnen, trafikolyckor, farligt gods etc.) 

x    
 

Påverkan på den sociala 
miljön  
(befolkningssammansättning, 
delaktighet, jämställdhet, trygghet etc.) 

x    

Behov av följdinvesteringar 
(infrastruktur, vägar, VA, energi etc.) 

    

Ställningstagande 

 Nej Ja Kommentar 

Planen… 

- innefattar 
verksamheter/åtgärder 
som kan krävas 
tillstånd enligt 7 kap. 
28 b § MB  
(Natura 2000-tillstånd) 

x   
 

Ett genomförande av 
planen innebär i övrigt 
negativa miljöeffekter som 
var för sig är begränsade, 
men som tillsammans kan 
vara betydande  

x   

Krävs samråd i frågan om 
betydande miljöpåverkan 
med kommuner, 
länsstyrelser och andra 
myndigheter som på 
grund av sitt särskilda 
miljöansvar kan antas bli 
berörda av 
planen/programmet?  

x   

Ett genomförande av 
planen innebär en 
betydande miljöpåverkan 
och en strategisk 
miljöbedömning skall 
göras. 

x    
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 Nej Ja Kommentar 

MKB-dokumentet bör 
omfatta följande områden: 

 

 

 

Stadsbyggnadskontoret 2022-01-13 

Handläggare Ebba Nilsson Lövehed 
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