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Checklista - Undersökning om betydande miljöpåverkan  

Undersökning om behovet av miljöbedömning 
Enligt bestämmelser i miljöbalken och plan- och bygglagen ska en plan eller ett program 
som antas medföra en betydande miljöpåverkan (BMP) genomgå en strategisk 
miljöbedömning. För att kommunen ska kunna göra ett ställningstagande om planen 
eller programmet medför en betydande miljöpåverkan eller inte genomförs en 
undersökning som identifierar omständigheterna som talar för eller emot en betydande 
miljöpåverkan. 

Begrepp: 

Strategisk miljöbedömning Den process där kommunen identifierar, beskriver och 
bedömer vilka miljöeffekter en plan eller program kan 
komma att få. 

Miljökonsekvensbeskrivning Ett dokument där kommunen skriftligt redovisar sin 
bedömning av planen eller programmets miljökonsekvenser. 

Undersökning Undersökningen ska komma fram till om ett förslag till en 
plan eller ett program medför betydande miljöpåverkan eller 
inte. 

 

Lagstiftningen (Miljöbedömningsförordningen SFS 2017:966 och miljöbalkens 6 kap) är 
det som avgör om en detaljplan har betydande miljöpåverkan, det är dels en avvägning 
av de sammantagna inverkande faktorerna samt lokala förutsättningar som spelar in i 
bedömningen. 

Visar undersökningen på att detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan ska ställningstagandet och skälen för bedömningen redovisas i 
planbeskrivningen. Om det visar sig att planen medför en betydande miljöpåverkan ska 
den miljöbedömas.  

Bedömd miljöpåverkan (enligt MB 6 kap 7 §) ska redovisa de omständigheter som talar 
för eller emot en BMP och ska göras tillgängligt för allmänheten. Beslutet om BMP tas i 
utskottet för samhällsbyggnad i samband med beslut om granskning för detaljplanen. 

  



2 
 

Undersökning om BMP  Detaljplan för Åkerö brofäste  oktober 2021  

Planens syfte 
Leksands kommuns Vision 2025 med tillväxtmålet 18 000 invånare år 2025 utgör tillsammans 
med kommunens bostadsförsörjningsplan grunden till detaljplanens framtagande. Primärt 
behöver kommunen fler invånare för att klara av att möta behovet av arbetskraft hos 
kommunens företag och offentliga verksamheter. Dels för att kompensera för stora 
pensionsavgångar och dels för att minska beroendet av inpendling. En större arbetsför 
befolkning behövs även för att behålla kommunens servicenivå och ge goda förutsättningar för 
en lokal handel. En förutsättning för ökad befolkningstillväxt är att tillgången på attraktiva och 
ändamålsenliga bostäder byggs ut i takt med att befolkningen ökar. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad för flerbostadshus, parkeringsgarage och 
småskalig centrumverksamhet inom fastigheterna Åkerö 13:8 och 19:4. Den planerade 
nybebyggelsen avses bli 2 till 6 våningar. 

Områdesbeskrivning 
Planområdet är beläget söder om Leksandbron. Området avgränsas i väst av Järnavägen, i öst av 
Insjövägen och i söder av villatomter och en öppen gräsyta. Detaljplanen omfattar fastigheterna 
Åkerö 13:8, 19:4 och del av samfälligheten Styrsjöbo S:1. Leksands-Noret ligger 350 meter norr 
om planområdet på andra sidan Österdalälven. 

Planens tänkbara konsekvenser 
Genomförande av detaljplanen bedöms inte ge någon påverkan på riksintresse för friluftsliv, 
Siljansområdet, enligt 3 kap 6 § eller riksintresse för Siljansområdet enligt 4 kap 2 § miljöbalken. 
Riksintresset för kulturmiljövården enligt 3 kap 6 § miljöbalken för Leksands-Noret bedöms 
påverkas i viss mån, men påverkan har bedömts som acceptabel. 

Den kulturmiljöanalys som tagits fram visar på att det finns vissa kulturmiljövärden i 
omgivningen. Även en antikvarisk konsekvensbedömning är en del av planhandlingarna. 
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Kommunens bedömning är att föreslagen exploatering kommer ha en negativ påverkan på 
kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Edshult, den påverkan ses dock som begränsad.   

Detaljplanen kommer att ha flera positiva konsekvenser, t.ex. kommer den att möjliggöra cirka 
60 nya bostäder i tätorten. Fler boende i tätorten ger ökar underlag för service, handel och 
kollektivtrafik till och från resecentrum. Fler bostäder medför även att platsen, som tidigare 
upplevts som otrygg, kommer att innehålla en ny mötesplats som kommer att befolkas dygnet 
runt.  

Slutsats och ställningstagande 
Kommunen har gjort bedömningen att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken behöver 
därför inte göras.  

I samband med att planprogram för området upprättades år 2014 togs en behovsbedömning 
fram. Resultatet av denna var att planens genomförande inte bedömdes medföra några 
betydande negativa effekter för miljön, hälsan eller hushållningsbestämmelserna med 
naturresurser eller påtagligt skada riksintressena. Planförslaget bedömdes därför vara 
förenligt med hushållningsbestämmelserna i MB 3 och 4 kap och bedömdes inte heller innebära 
någon betydande miljöpåverkan. Någon särskild miljökonsekvensbeskrivning var ej nödvändig att 
upprätta. Denna samråddes med länsstyrelsen som delade kommunens bedömning.   
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Checklistan 
Kommunens checklista nedan utgör grunden i undersökningen. Checklistan är ett underlag för 
en samlad bedömning av den effekt som detaljplanens genomförande bedöms medföra på 
miljön. Med miljöeffekter (enligt MB 6 kap 2§) menas exempelvis effekter på befolkning och dess 
hälsa, skyddade växt-och djurarter, biologisk mångfald, mark, jord, vatten, landskap, klimat, 
bebyggelse, kulturmiljö, hushållning med mark och vatten, samt hushållning med råvaror och 
energi. Bedömningen ska också visa om lokaliseringen är lämplig med hänsyn till faktorerna i 
omgivningen. Då bedömningarna görs i ett tidigt skede i planarbetet kan de under planarbetets 
gång komma att ändras, i och med att ny kunskap kan tillkomma. 

Undersökning för detaljplan för Åkerö brofäste, Åkerö 19:4 m.fl.) 

PLATSEN KOMMENTAR 

Nuvarande markanvändning Marken är idag obebyggd men har fram till 
nyligen varit bebyggd med bensinmackar och 
däckverkstad. Marken utgörs av gräs, grus och 
asfalt och är bevuxen med några barr- och 
lövträd. Området är planlagt för bostads- och 
handelsändamål. Bebyggelse kan uppföras med 
högst två våningar och hus får endast byggas 
fristående. 

Planerad markanvändning Bostäder, cirka 60 lägenheter, och 
centrumverksamhet, dock ej drivmedel, om två 
till sex våningar. 

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 
nedannämnda ärenden, och MKB:n i detta ärende är 
aktuell och tillräcklig. 

Undantag 

Ja Nej 

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)? 

 
X 

6 kap 3 § MB Undantag från miljöbedömning: Skyldigheten att göra 
en strategisk miljöbedömning gäller inte för 
detaljplaner endast syftar till att tjäna totalförsvaret 
eller räddningstjänsten. 

Undantag 

Ja Nej 

 Syftar detaljplanen endast till att tjäna totalförsvaret?  X 

 Syftar detaljplanen endast till att tjäna räddningstjänsten?  X 
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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 § Miljöbalken. 

Krav 

Ja Nej 

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? 

 

X 

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?  

 

X 

Kommentar  
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1. Beskrivning av planen 

1.1 I vilken utsträckning möjliggörs verksamheter och åtgärder, utifrån 
lokalisering, typ av verksamhet, storlek eller driftsförhållanden? (ju mer 
flexibel planen är, desto mer möjliggörs) 

Kommentar Planförslaget medger bostäder och centrumverksamhet, dock ej 
drivmedelsförsäljning, om två till sex våningar.  

Byggnadskropparnas lägen är relativt låsta för att buller från angränsande vägar inte 
ska nå innergården och de ska även uppföras med ett minsta antal våningsantal, 
vilket gör att buller från omgivande vägar begränsas mot gården. Det ska finnas en 
gräs- och trädbevuxen innergård vilken möjliggör infiltration av dagvatten. 

1.2 I vilken utsträckning har detaljplanen betydelse för de miljöeffekter som 
genomförandet av andra planer och program medför, t.ex. vägplaner? 

Kommentar Översiktsplanen utpekar aktuellt område som lämpligt för ny bostadsbebyggelse och 
att området bör kunna bebyggas med högre flerbostadshus som visuellt förbinder 
Åkerö med Noret. Således är planförslaget en del av genomförandet av 
översiktsplanen. 

Kommunen planlägger parallellt för en ny väg, Moskogsvägen, som kommer att 
förbinda Järnavägen och Insjövägen, längre söderut, och därmed kommer vägarna 
runt planområdet att avlastas från en del trafik, så bullret kommer att minska kring 
planområdet. Aktuell detaljplan är dock inte beroende av detaljplan för 
Moskogsvägen.  

1.3 I vilken utsträckning har planen betydelse för hållbar utveckling eller 
integrering av miljöaspekter i övrigt? 

Kommentar Kommunen strävar efter en hållbar bebyggd miljö. Ett hållbart nyttjande av marken 
är att bygga på höjden vilket ger möjlighet att skapa fler bostäder på en begränsad 
markyta i ett attraktivt läge, med en befintlig god infrastruktur och med gång- och 
cykelavstånd till centrum, skola och resecentrum. 

Genom att medge högre nockhöjd, kan byggnaderna uppföras med trästomme, vilket 
har en lägre klimatpåverkan jämfört med en betongstomme. 

Genom att bygga på tidigare bebyggd mark behöver naturmark i tätortens utkanter 
inte ianspråktas för aktuella bostäder, vilket ger liten påverkan på växt- och djurliv.  

Det kommer att finns goda möjligheter för att fördröja och rena dagvattnet inom 
planområdet genom att dagvattnet i första hand infiltreras inom planområdet men 
vid stora nederbördsmängder kan ledas till det allmänna dagvattennätet.  

Området är utsatt för buller från omgivande vägar men bestämmelser införs så att 
gällande riktvärden för bostadsbebyggelse inte överskrids. 

Solstudie har genomförts, vilken visar på att omgivande bostadsfastigheter inte 
utsätts för störande skuggverkan.  
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1.4 Finns det risk att miljökvalitetsnormer överskrids eller svårigheter att 
följa miljölagstiftningen? 

Kommentar Inga miljökvalitetsnormer (för luft, buller eller vatten) bedöms överskridas med 
anledning av planförslagets genomförande.  

Dalarnas luftvårdsförbund genomför regelbundet mätningar av luftkvaliteten i länet. 
År 2019 klarade samtliga kommuner miljökvalitetsnormer för luft. Genomförda 
mätningar och modelleringar visar att Leksands tätort också klarar den nedre 
utvärderingströskeln för de ämnen som ska kontrolleras. Aktuellt planområdet 
bedöms inte alstra trafik i sådan omfattning att miljökvalitetsnormen påverkas. 

Miljökvalitetsnormer för buller gäller endast för tätorter med befolkning över 100 000 
invånare. 

För dagvatten som uppstår inom planområdet är Österdalälven, mellan Siljan och 
Insjön, recipient. Enligt dagvattenutredningen ska Österdalälven senast år 2021 ha 
uppnått god ekologisk status. År 2015 hade den måttlig ekologisk status och skälet till 
att den ännu inte hade uppnått god status var förekomst av vandringshinder. Kemisk 
status var år 2017 ej god. Utredningen föreslår att dagvattnet ska infiltreras om 
dagvattenvolymen motsvarar 10 mm nederbörd per hårdgjord kvadratmeter, om det 
inte är möjligt att infiltrera volymerna ska dagvattnet fördröjas. Fastigheterna får leda 
dagvatten till det kommunala dagvattennätet vid anvisad förbindelsepunkt när 
dagvattenvolymerna överstiger tidigare nämnd nederbörd. Dagvattnet från 
planområdet bedöms inte påverka recipientens status.  

1.5 Finns det miljöproblem i eller i anslutning till planområdet? Finns det 
risk att de påverkas av planen? 

Kommentar På fastigheterna Åkerö 13:8 och 19:4 i Leksand har det under lång tid funnits bland 
annat drivmedelsförsäljning. Den ena drivmedelsanläggningen, ST1, på Åkerö 13:8 
har avslutat verksamheten under 2019. Den andra, Shell, på Åkerö 19:4 har avslutats 
tidigare under 2000-talet. 

Tidigare har det utförts flertalet miljötekniska undersökningar av mark och 
grundvatten som inte påvisat något åtgärdsbehov, med undantag för en mindre PAH-
förorening. Dock fanns det anledning att misstänka att marken runt cisternerna och 
längs ledningarna var förorenad av petroleumkolväten från verksamheten på 
fastigheterna. Därför utfördes en sanering vintern 2019-2020.  

Efter saneringen kan fastigheterna nyttjas för boende utan att risk för hälsoeffekter 
ska uppkomma hos såväl barn som vuxna, området kring bostäderna kan nyttjas för 
lek och rekreation för barn och vuxna utan risk för hälsoeffekter. Flyktiga 
föroreningar i mark kommer inte påverka inomhusmiljön i närliggande bostäder och 
det finns ingen risk att föroreningar härrörande från fastigheterna sprids med 
grundvattnet och påverkar grundvattnets kvalitet nedströms. 
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KATEGORIER 

+         0         – 
Här antyds om 

påverkan är 
positiv, 

obetydlig eller 
negativ för 

aktuell aspekt 

KOMMENTAR 

 
BESKRIVNING AV OMRÅDET 
 

 
2. Kulturvärden 

 
  - 

Norr om planområdet, på andra sidan 
Österdalälven, finns riksintresse för 
kulturmiljö, Leksands-Noret. Framtagen 
siktstudie visar att planförslaget kommer 
att medföra viss mindre påverkan, men 
att denna är acceptabel. Planområdet 
omfattas även av riksintresset Siljan som 
avser att skydda områdets natur- och 
kulturvärden. 

En kulturmiljöanalys har genomförts inom 
och i angränsning till planområdet. Denna 
visar att det finns kulturmiljövärden i 
planområdets omgivning, i form av 
överfarten mellan älven med 
beståndsdelarna Färjbacken, 
Brovaktarstugan, dolda spår av flottbron 
samt den nuvarande bron tillkommen år 
1925. I samband med detta tillkom flera 
bensinmackar i området. Även rester av 
Färjeåkern i nordost, som historiskt tillhört 
Övermo gård har bedömts som värdefull. 
Bröderna Jacobssons fastighet med 
bostadshus och uthuslänga, omedelbart 
sydost om planområdet, har bedömts ha 
värden. Bleckslagare Petterssons stuga 
med tillhörande uthuslänga, 
egnahemsbebyggelse från tidigt 1900-tal 
längs Gamla Siljansnäsvägen och 
Insjövägen och viss villabebyggelse 
tillkommen under 1900-talet men som 
anpassats till det traditionella 
byggnadsskicket i Leksand, har bedömts 
ha värden. 

En antikvarisk konsekvensbedömning har 
arbetats fram till granskningsskedet av 
detaljplanen. Konsekvensbedömningen 
redovisar bland annat de dokument som 
har använts för den kulturhistoriska 
värderingar av platsen, där ingår bland 
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annat kommunens översiktsplan och 
nämnd kulturmiljöanalys.  

Sammanfattningsvis beskriver 
konsekvensbedömningen att den 
föreslagna högsta nockhöjden, 26 meter, 
bedöms få störst konsekvenser för 
stadsbilden i den nära omgivningen. Den 
kommer däremot inte att få mer än 
marginella konsekvenser för 
landskapsbilden runt Leksand i stort.  

Bedömningen som har gjorts i den 
antikvariska konsekvensbedömningen är 
att riksintresset för kulturmiljövård vid 
Leksands-Noret uttryck och karaktärsdrag 
inte påverkas av planförslaget. 
Riksintressets värden förblir oförändrade 
och föreslagen detaljplan bedöms därför 
få en neutral påverkan på riksintresset. 

Utifrån ovan nämnda underlag gör 
kommunen bedömningen att föreslagen 
exploatering kommer ha en negativ 
påverkan på kulturvärden och stadsbild 
inom Åkerö och Edshult, den påverkan ses 
dock som begränsad 

 
3. Naturvärden 

 
 0  

Norra delen av planområdet omfattas av 
strandskydd men inom området finns inga 
kända naturvärden och inget friluftsliv 
bedrivs.  

Det finns några barr- och lövträd inom 
planområdet men dessa bedöms inte ha 
särskilda biologiska värden.  

Nordväst om planområdet finns Åkersön, 
som har värden för friluftslivet och är 
naturreservat under bildande. Området är 
artrikt både när det gäller växter, fåglar 
och övrig fauna. 

 
4. Sociala värden 

 
+   

Området omfattas av riksintresse för det 
rörliga friluftslivet enligt 4 kap 2 § 
miljöbalken och även av riksintresse för 
friluftslivet enligt 3 kap 6 § miljöbalken 
men det förekommer inget friluftsliv på 
platsen, det finns inga kända natur-eller 
kulturvärden inom området och 
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riksintressena bedöms inte påverkas 
negativt.  

Det finns ett stort behov av bostäder i 
centrala lägen i Leksands tätort och 
planförslaget medger ett större antal 
bostäder. 

Invändigt i kvarteret reglerar planförslaget 
att det ska finnas en gård med grönytor 
och träd. I nära anslutning till 
planområdet finns även Åkersön som 
delvis är naturreservat med skogsmiljö 
och väl anordnade stigar, som kan 
tillgodose de boendes behov av 
rekreation. Det är även nära till 
friluftsområdet Källan. 

Förutom att innergården kan användas 
för lek, finns lekmöjligheter vid Åkerö 
grundskola som efter skoltid är öppen för 
allmänheten, under vintertid spolas is för 
skridskoåkning inom skolområdet. 
Riddarlekparken som är kommunens 
största lekpark är lokaliserad mellan 
Kulturhuset och Leksands 
hembygdsgårdar och ligger inom 
gångavstånd från planområdet. 

Platsen har tidigare upplevts som en av 
centralortens otrygga platser av 
gymnasieelever, vilket framkom i en 
undersökning 2013. Planerad byggnation 
medför att platsen, som tidigare upplevts 
som otrygg, kommer att befolkas dygnet 
runt vilket ökar trygghetskänslan 

Den föreslagna bebyggelsen avviker 
genom sin höjd från omgivningens skala 
och landskapsbilden kommer att påverkas 
men påverkan bedöms som acceptabel. 

 
5. Hushållning med 

resurser och 
materiella värden 

 

+   

Genom att bygga på höjden kan relativt 
många bostäder tillskapas på en 
begränsad markyta i ett attraktivt läge. 
Här finns redan en god 
ledningsinfrastruktur och det är bra gång- 
och cykelvägar till centrum, skola, 
resecentrum och friluftsområden. 

 
6. Risker för människors 

hälsa eller för miljö 
 

 0  
Området har tidigare använts för 
bensinstationsändamål men marken har 
sanerats och har bedömts som lämplig för 
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känslig markanvändning som 
bostadsändamål. 

Området är utsatt för buller från 
omgivande vägar men bestämmelser 
införs så att gällande riktvärden för 
bostadsbebyggelse inte överskrids. 

Solstudie har genomförts, vilken visar på 
att omgivande bostadsfastigheter inte 
utsätts för störande skuggverkan. 
Fastigheterna väster om planområdet 
berörs av skugga under förmiddagar ett 
par dagar i mars och september. Under 
sena kvällar i juni rör skuggan sig delvis in 
på fastigheterna belägna söder om 
Färjvägen. 

En vibrationsutredning har genomförts 
och byggnation kan ske inom hela 
nybyggnadsområdet med maximala 
vibrationsnivåer på 0,8 mm/s vägd RMS. 

Lägsta grundläggningsnivå för ny 
bebyggelse nära Österdalälven +165 
m.ö.h. vilket grundas på 10 000-årsflödet. 
Marknivåerna inom planområdet 
överstiger +175,6 m.ö.h. och ligger 
därmed över nivån som eventuellt kan 
drabbas av översvämning. 

En geoteknisk utredning har genomförts 
och den naturliga jorden inom området 
består av varierande lager av sediment 
bestående av i huvudsak silt och finsand  

Området bedöms inte ha 
stabilitetsproblem, jorden är däremot 
känslig för erosion vilket måste beaktas 
vid schaktarbete. Planområdet ligger inom 
normalriskområde för radon. Byggnader 
ska grundläggas radonskyddat. 
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7. Miljöeffekter 

7.1 Miljöeffekternas omfattning 

De miljöeffekter som i först hand har behövts hanteras i planarbetet har rört påverkan på 
landskapsbild och kulturmiljö, men även hur bebyggelsen ska anordnas för att begränsa buller 
från omgivande vägar och hur dagvattnet ska omhändertas.  

7.2 Kan miljöeffekterna vara gränsöverskridande? 

Nej 

7.3 Kan de sannolika miljöeffekterna avhjälpas? 

De föroreningar som har funnits inom området har åtgärdats genom sanering vintern 2019-2020.  

Det har införts planbestämmelser för att avhjälpa de sannolika miljöeffekterna: 

För att anpassa den tillkommande bebyggelsen till landskapsbilden, riksintresset för 
kulturmiljövård Leksands-Noret och de identifierade kulturmiljövärdena i omgivningen har 
utformningsbestämmelser om maximalt antal våningar, färgsättning, takvinkel och takmaterial 
införts. Bebyggelsen ska ha uppbrutna volymer och långa och rätblocksartade byggnadsvolymer 
bör undvikas. En mer varierad fasad med nischer, burspråk med mera kan göra det lättare att 
uppfatta en större volym som anpassad. Fasaden kan vara i puts eller i trä och ska ha ett 
varierande uttryck i form av exempelvis olika material, riktningar på träpanel, nyanser av färger 
med mera. Byggnadernas fasader ska färgsättas i falurött, mindre partier kan utföras i träfärgad 
eller grå kulör kulör – exempelvis obehandlat eller järnvitriolbehandlat trä. Hustaken ska enbart 
vara tegelröda sadeltak. I den västra och östra delen av planområdet får solpanel och solceller 
belägga eller ersätta max 50 % av takens yta. I området i den norra delen där högre bebyggelse 
möjliggörs, får solpanel och solceller endast finnas på de takpartier som inte är synliga från 
Leksandsbron. 

Bullerutredningen visar att för mindre bostäder med en bostadsyta max 35 kvm klaras samtliga 
riktvärden vid fasad och inga extra åtgärder krävs. Fasader mot Insjövägen och Järnavägen 
kommer att utsätts för trafikbuller nivåer som ligger över riktvärdet för bostäder över 35 kvm. 
Detta innebär att vid beräkning av samtliga beräkningsunderlag krävs att minst hälften av 
bostadsrummen planeras så att de får tillgång till fasad där riktvärdena enligt 4§ i SFS 2015:216 
uppfylls. Alla lägenheter ska ha tillgång till enskild eller gemensam uteplats som klarar 
riktvärdena för trafikbuller.  

Dagvattenutredningen visar att dagvattnet ska infiltreras om dagvattenvolymen motsvarar 10 
mm nederbörd per hårdgjord kvadratmeter, om det inte är möjligt att infiltrera volymerna ska 
dagvattnet fördröjas. Fastigheterna får leda dagvatten till det kommunala dagvattennätet vid 
anvisad förbindelsepunkt när dagvattenvolymerna överstiger tidigare nämnd nederbörd. 
Detaljerad dimensionering och projektering ska genomföras i samband med utformning av 
området och kontrolleras i bygglovsskedet. 
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Sammanvägd bedömning 

Särskilda bestämmelser Ja Nej 

Gäller undantag från att genomföra miljöbedömning?  X 

Gäller krav på att genomföra miljöbedömning?  X 

Betydande miljöpåverkan 

Negativ påverkan illustreras med minustecken (-), ingen påverkan med nolla (0), 
positiv påverkan med plustecken (+). 
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Vilken miljöpåverkan kan planen antas medföra på kulturvärden? 
 

-  

Vilken miljöpåverkan kan planen antas medföra på naturvärden?  
 

0 

Vilken miljöpåverkan kan planen antas medföra på sociala värden?  +  

Vilken miljöpåverkan kan planen antas medföra på materiella värden?  +  

Hälsa och miljö Ja Nej 

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

 Motiverat ställningstagande 

 Genomförande av detaljplanen bedöms inte ge någon påverkan på riksintresse för friluftsliv, 
Siljansområdet, enligt 3 kap 6 § eller riksintresse för Siljansområdet enligt 4 kap 2 § 
miljöbalken. Riksintresset för kulturmiljövården enligt 3 kap 6 § miljöbalken för Leksands-
Noret bedöms påverkas i viss mån, men påverkan har bedömts som acceptabel. 

Utifrån kulturmiljöanalysen och den antikvariska miljöbedömningen gör kommunen 
bedömningen att föreslagen bebyggelse kommer ha en begränsad negativ påverkan på 
kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Edshult, planförslaget bedöms dock ha en liten 
påverkan på Leksands landskapsbild i stort. 

Detaljplanen kommer att ha flera positiva konsekvenser, t.ex. kommer den att möjliggöra 
cirka 60 nya bostäder i tätorten. Fler boende i tätorten ger ökar underlag för service, handel 
och kollektivtrafik till och från resecentrum. Fler bostäder medför även att platsen, som 
tidigare upplevts som otrygg, kommer att innehålla en ny mötesplats som kommer att 
befolkas dygnet runt.  

Sammantaget, utifrån den här undersökningen, har kommunen gjort bedömningen att 
genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En 
strategisk miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken behöver därför inte göras.  
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Checklista utförd av: Jacob Blomkvist, planarkitekt och Malin Bengtsson, plan- och 
kartchef 

Datum: oktober 2021 

 

Strategisk miljöbedömning behöver göras  

Strategisk miljöbedömning behöver ej göras 

Beslutande: Utskottet för samhällsbyggnad 

  

X 
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Bilaga – Definitioner och checklista 

Bilagan innefattar de lagar och frågeställningar som beaktas i de olika delarna för 
undersökningen om betydande miljöpåverkan. 

1. Beskrivning av planen 

1.1  

Ju mer flexibel en detaljplan är desto större blir utrymmet i efterkommande tillståndsprövning 
och tvärtom. 

 Vilken eller vilka användningar möjliggör detaljplanen? 

 Vilka typer av verksamheter eller åtgärder möjliggör detaljplanen? 

 Hur kan det som detaljplanen möjliggör lokaliseras inom planområdet? T.ex. hur en 
bullerkälla ska placeras i förhållande till omgivande bebyggelse. 

 Hur stor byggrätt för de verksamheter eller åtgärder som planen möjliggör medger 
planen? 

 Vilka driftsförhållanden medger detaljplanen? 

 

1.2 
Om detaljplanen i hög grad inverkar på en annan plan eller ett annat program kan den indirekt 
leda till större miljöpåverkan än det som följer av genomförandet av enbart den aktuella planen. 
Den kan till exempel begränsa möjligheterna att minska miljöeffekter i efterföljande planer. 

 Påverkar detaljplanen genomförandet av andra planer eller program? 

 Om ja, påverkar detaljplanen de miljöeffekter som identifierats i den andra planen eller 
programmet? På vilket sätt? 

 Stämmer detaljplanen med översiktsplanen? 

 

1.3  
 Kommer detaljplanen främja en hållbar utveckling? Hur? 
 Har detaljplanen tagit hänsyn till miljöaspekter? Hur? Begreppet miljöaspekter ska tolkas 

brett och kan innebära till exempel människors hälsa, biologisk mångfald och kulturmiljö. 
Med integrering avses att detaljplanen tar hänsyn till miljöaspekter, som till exempel 
ekosystemtjänster. 
 

1.4 
 Kan detaljplanen innebära att en miljökvalitetsnorm inte följs? 

• Vatten 
• Luft 
• Buller (avser kommuner med fler än 100 000 invånare) 

 

1.5 

 Vilka miljöproblem finns inom eller i anslutning till detaljplaneområdet? 

 Hur påverkar detaljplanen miljöproblemen? Positivt eller negativt? Varför? 
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2. Kulturvärden – checklista, faktorer att beskriva och värdera i mån av 
förekomst 

 Världsarv 
 Riksintresse kulturmiljövården enl. 3 kap 6 § MB 
 Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (forn- eller kulturlämningar) enligt 2 kap KML 
 Statliga byggnadsminnen enligt 3 kap KML 
 Kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap KML 
 Kulturreservat enligt 7 kap 9 § MB 
 Landskapsbildsskyddsområde 
 Biologiskt kulturarv 
 Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse (landskapsbild) 
 Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer 
 Arkitektoniskt värdefulla kulturmiljöer och byggnader 
 Immateriella företeelser (t.ex. ortsnamn eller berättelser som är knutna till platser) 
 Kulturvärden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

 
 

3. Naturvärden – checklista, faktorer att beskriva och värdera i mån av 
förekomst 

 Nationalpark enl. 7 kap 2 § MB 
 Biosfärsområde  
 Natura 2000 enl. 7 kap 27 § MB 
 Riksintresse för naturvården enl. 3 kap 6 § MB 
 Naturreservat enl.. 7 kap 4 § MB 
 Biotopskyddsområde enl. 7 kap 11 MB 
 Generellt biotopskydd enl. 7 kap 11 § MB 
 Djur- och växtskyddsområde enl. 7 kap 12 § 
 Strandskyddsområde enl. 7 kap 13-18 §§ MB 
 Stora opåverkade områden enl. 3 kap 2 § MB 
 Ekologiskt känsliga områden enl. 3 kap 3 § MB 
 Naturvårdsområde enl. 7 kap 4 § MB 
 Naturminne enl. 7 kap 10 § 
 Naturvårdsavtal enl. 7 kap 3 § JB 
 Området finns med i Naturvårdsplan för Kopparbergs län, övrigt område för naturvården 
 Områden enl. Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering eller objekt med högt naturvärde 
 Område enl. Naturvårdsverkets myrskyddsplan 
 Områden enligt ängs-och betesmarksinventeringen. 
 Värdefulla vatten i enlighet med Levande sjöar och vattendrag 
 Viktiga spridningssamband mellan förekommande naturtyper 
 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 
 Naturvärden som uppmärksammas av brukare eller allmänhet 
 Naturvärden kända av länsstyrelsen 
 Hotade arter – Artprotalen och kolla även Naturvårdsarter i Dalarna 
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4. Sociala värden – checklista, faktorer att beskriva och värdera i mån av 
förekomst 

 Riksintresse enligt 4 kap 2 § MB 
 Riksintresse för friluftslivet enl. 3 kap 6 § MB 
 Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med 

sammanhållen bebyggelse (tätorts- eller bostadsnära natur) enl. 2 kap 7 § PBL 
 Platser för lek, motion och annan utevistelse, enl. 2 kap 7 § PBL, t.ex. skidbackar, 

lekplatser, ridstigar, cykelleder, skidspår, vandringsled, jakt, fiske, orientering, skolskog, 
skogsmulle, scoutverksamhet, klättring eller badplatser 

 Planerad, tillräckligt stor friyta för som är lämplig för lek och annan utevistelse 
 Besöksmål 
 Mötesplatser i den offentliga miljön 
 Sociala värden som uppmärksammas av brukare eller allmänhet 
 Landskapsbild och stadsbild 

 
 

5. Materiella värden- checklista, faktorer att beskriva och värdera i mån av 
förekomst 

 Naturresurser: 
• Skog för skogsbruk enl. 3 kap 4 § MB 
• Fiske, vilt och odling 
• Riksintresse för fyndigheter av ämne eller mineral enl. 3 kap 7 § MB 
• Övriga mineraler, bergarter, eller jordarter eller övriga geologiska resurser, t.ex. 

naturgrus 
• Vattenskyddsområde enl. 7 kap 21-22 §§ MB 
• Övriga färskvatten, t.ex. grusås eller ytvattenuttag 
• Jordbruksmark enl. 3 kap 4 § MB 

 Åkermark 
 Ängs- och betesmark 

 
 Övriga materiella värden: 

• Riksintresse för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, 
kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering enl. 3 kap 8 § MB 

• Anläggning för rekreation, idrott, friluftsliv eller turism 
• Anläggning för energiförsörjning, t.ex. elnät, transformator- och 

kopplingsstationer, ledningsnät för fjärrvärme, drivmedelsstation 
• Anläggning för hälso- och sjukvård 
• Anläggning för IT eller telefoni 
• Anläggning för VA eller dagvatten, t.ex. reningsverk, vattenverk, pumpstation, 

ledningsnät 
• Anläggning för renhållning, t.ex. deponi, ÅVC, ÅVS 
• Anläggning för transport, t.ex. väg, järnväg, resecentrum, flygplats, flygfält, bro, 

hamn 
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6. Risker för människors hälsa eller miljön- checklista, faktorer att beskriva 
och värdera i mån av förekomst 

 Riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap 9 § MB 
 Risk för extrema väderhändelser, t.ex. översvämning, ras, skred, torka, värmebölja, lavin 
 Risk för olyckor, t.ex. farlig anläggning, transport av farligt gods, brand, trafikolycka 
 Risk att verksamhet medför störning för omgivningen, t.ex. buller, vibrationer, utsläpp, 

ljus, lukt, damm, partiklar, utsläpp till vatten, markföroreningar 
 Förekomst av radon, strålning från kraftledning 

 

7. Miljöeffekter 

7.1 Frågeställning: Hur stora blir miljöeffekterna om detaljplanen genomförs? 

7.2 Frågeställning: Har miljöeffekterna som beror på detaljplanen påverkan på andra länder? 
På vilket sätt? 

7.3 Frågeställning: Är det möjligt att avhjälpa de sannolika, negativa miljöeffekterna? 
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