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ICKE-TEKNISK SAMMANFATNING 
Leksands kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan för Limsjöänget, ett 
område cirka 700 meter nordost om Leksands centrum som avgränsas av järnvägen i 
väster och riksväg 70 i öster. Området utgörs idag av hårdgjorda ytor såsom 
byggnader med tak och asfalterade gator och bilparkering samt mindre delar 
oexploaterad mark. Delar av området har tidigare nyttjats som deponi. Väster om 
planområdet finns Limsjön, en fågelsjö med stor artrikedom som omfattas av Natura 
2000. 

Syftet med detaljplanen är att området ska kunna användas för handel med 
skrymmande varor, restaurang, kontor och bilservice, samt handel med livsmedel inom 
planområdets norra del.  

För att kunna genomföra detaljplanen har kommunen ansökt om och av länsstyrelsen 
blivit beviljad Natura 2000-tillstånd för byggnation inom området. Efter att tillståndet 
överklagats till Mark- och miljödomstolen (MMD) har MMD fastställt Natura 2000-
tillståndet men med ytterligare villkor. 

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är en del av den strategiska 
miljöbedömning som ska genomföras av en detaljplan om den kan antas få betydande 
miljöpåverkan. I bedömningen har planförslaget jämförts med ett nollalternativ som 
innebär en trolig framtida utveckling av området om detaljplanen inte genomförs. De 
miljöaspekter som studerats i MKBn är förorenad mark, dagvatten och översvämning, 
miljökvalitetsnormer för ytvatten samt geologi (erosionsbenägna jordarter). 

Eftersom nollalternativet innehåller de villkor som anges i länsstyrelsens Natura-2000-
tillstånd och detaljplanens planbestämmelser bygger på dessa villkor samt domslut 
från MMD, är bedömningen av nollalternativet och planförslaget relativt lika. Jämfört 
med nollalternativet innebär detaljplanen en tydligare hantering av deponigas, med 
syfte att eliminera eventuella risker kopplad till denna, även om kommunen 
uppmärksammat problematiken med deponigas och arbetar med frågan även utanför 
planområdet och denna planprocess. 

Sammantaget bedöms detaljplanen innebära: 

 minskad risk för negativa effekter till följd av den förorenade marken samt 
förekomst av deponigas eftersom detaljplanen innehåller bestämmelser som 
säkerställer sanering, risk för återkontaminering samt att deponigasen ska 
hanteras innan eventuell byggnation. 

 minskad risk för att nya byggnader skadas av översvämning i framtiden i och 
med bestämmelser i detaljplanen om lägsta grundläggningsnivå.  

 minskad risk för spridningar av föroreningar till grundvattnet samt föroreningar 
i lakvattnet som riskerar att nå Limsjön, tack vare bestämmelser om 
hårdgjorda ogenomträngliga ytor samt att dagvatten ska ledas 
dagvattendamm för rening och fördröjning. 

Sammantaget bedöms påverkan och effekter av detaljplanens genomförande för 
studerade miljöaspekter som acceptabla och inte leda till någon betydande 
miljöpåverkan. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Efter förfrågan från verksamhetsutövare inledde Leksands kommun år 2015 arbete 
med att ta fram en ny detaljplan för Limsjöänget. Planen omfattar ett område öster om 
Noret (Leksands centrum) och den järnväg som passerar genom tätorten och väster 
om riksväg 70. Väster om planområdet och riksvägen finns Limsjön, en fågelsjö med 
stor artrikedom som omfattas av Natura 2000. 

Detaljplanen prövar möjligheten att nyttja området för handel med skrymmande varor, 
restaurang, kontor och bilservice inom hela planområdet samt handel med livsmedel 
inom planområdets norra del. 

I tidigt skede av planarbetet gjordes en behovsbedömning. Denna visade att planens 
genomförande skulle kunna leda till betydande miljöpåverkan på det närliggande 
Natura 2000-området Limsjön och beslut fattades om att en miljökonsekvens-
beskrivning skulle tas fram tillsammans med detaljplanen. Det beslutades även att 
kommunen ska ansöka om Natura 2000-tillstånd för byggnation inom området 
(tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken). Detaljplanearbetet pausades då och fokus 
flyttades till att ta fram fördjupat underlagsmaterial och efterföljande tillståndsansökan.  

Först efter att Natura 2000-tillstånd beviljats av mark- och miljödomstolen återupptogs 
arbetet med detaljplanehandlingar och att inom ramen för det även bedöma dess 
miljökonsekvenser. Som del i återupptagandet av planarbetet beslutade kommunens 
utskott för samhällsbyggnad om ett nytt planbesked 2021-03-18 § 51, samt ett särskilt 
beslut om att detaljplanen skulle kunna antas leda till betydande miljöpåverkan så att 
en strategisk miljöbedömning ska arbetas fram 2021-03-18 § 52.  

Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är en del av den strategiska 
miljöbedömning som ska genomföras av en detaljplan om den kan antas få betydande 
miljöpåverkan. 

Enligt 6 kap. 1 § miljöbalken är syftet med en miljöbedömning ”att integrera 
miljöaspekter i planeringen och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas”. 
En MKB innefattar analys och bedömning av konsekvenser av en planerad 
markanvändning och dess inverkan på miljö, hälsa och hushållning med naturresurser. 
Arbetet med MKB:n ska integreras med den övriga planeringsprocessen så att 
konflikter mellan olika intressen tidigt kan identifieras och så att möjligheter att finna 
miljöanpassade lösningar ökar. 

1.2 GÄLLANDE DETALJPLAN OCH NUVARANDE 
MARKANVÄNDING 

Planområdet omfattar fastigheterna Noret 2:27, Noret 2:39 och Noret 2:40 och är 
beläget cirka 700 meter nordost om Leksands centrum. Området avgränsas av 
järnvägen i väster och riksväg 70 i öster. På norra delen av fastigheten, norr om 
området återfinns åkermark samt ett lägre beläget skogsparti med ett dike.  

Området är 3,3 hektar och utgörs idag av hårdgjorda ytor såsom byggnader med tak 
och asfalterade gator och bilparkering samt mindre delar oexploaterad mark. Delar av 
området har tidigare nyttjats som deponi.  
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Gällande detaljplan för området -Detaljplan för Norra riksvägsinfarten Noret 2:30 m fl, 
vann laga kraft 2005-12-30 (L526) och planens genomförandetid gick ut 2015-12-30. 
Planen anger att området kan nyttjas som kvartersmark med ändamål för utställning, 
restaurang, hotell, kontor, bilservice och livsmedelshandel max 100 m2 lokalarea per 
fastighet. 

1.3 KOMMUNALA PLANER 

Gällande översiktsplan är Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som vann laga 
kraft 2014-10-07. Då området redan omfattas av detaljplan pekas det inte ut särskilt. 
Översiktsplanen pekar ut området norr om det området som idag omfattas av 
detaljplan som ett område som kan utvecklas med småindustri, kontor och 
skrymmande sällanköpshandel.  

Exploatering inom planområdet ska enligt översiktsplanen föregås av utredning för att 
belysa risk för översvämning, påverkan på riksintressena riksväg 70 och järnväg samt 
inte påverka Natura 2000-området (öster om riksväg 70) negativt. 

1.4 SKYDDADE OMRÅDEN 

1.4.1 Riksintresse - Natura 2000 
Limsjön öster som planområdet är ett av regeringen beslutat område av 
gemenskapsintresse (SAC) med utpekade värden enligt både art- och habitatdirektivet 
samt fågeldirektivet då det hyser stora naturvärden knutna till såväl våtmarken som de 
omgivande gräsmarkerna. I Natura 2000-området har två naturtyper och en art enligt 
art- och habitatdirektivet samt sju arter enligt fågeldirektivet pekats ut. Samtliga Natura 
2000-områden i Sverige är klassade som riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken. 

Enligt 7 kap 28 a § miljöbalken krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta 
åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i Natura 2000-område. Inför 
arbete med föreliggande detaljplan inlämnade därmed Leksands kommun en 
tillståndsansökan till länsstyrelsen. 

Tillstånd för att utföra markarbeten och exploatering inom planområdet 
beviljades av Länsstyrelsen 2019-05-07 (Dnr: 521-6912-2019). 
Tillstånden beviljas för åtgärder i enlighet med den inlämnade ansökan 
samt med ett antal villkor:  

 Beslutet upphör att gälla om den åtgärd som avses med beslutet inte 
påbörjats inom fem år och avslutats inom tio år från den dag då beslutet vann 
laga kraft. 

 Under arbeten inom område som framgår av karta (bilaga till tillståndet) ska 
samtliga massor förklassas, det vill säga undersökas för att ta ställning till om 
de är så rena att de kan återanvändas på platsen eller måste tas om hand i 
godkänd mottagningsanläggning. Massorna ska hanteras utifrån det resultat 
som kommer från förklassningen. 

Upplysning: Förklassning sker genom att hanteringen av massorna och 
arbete i deponi föregås av en anmälan till agerande tillsynsmyndighet, 
kommunens Miljökontor, i enlighet med 28 § förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

 Byggnation och/eller pålning får inte ske i förorenade massor. Förorenade 
massor som ligger på den plats där byggnader ska placeras, ska grävas bort 
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och föras till godkänd mottagningsanläggning. Föroreningar får inte heller 
lämnas under, eller i nära anslutning till byggnader på så sätt att byggnader 
stör en eventuell framtida sanering.  

Upplysning: Notera att föroreningar kan förekomma även i massor som inte 
tydligt utgörs av deponimassor. Det är den agerande tillsynsmyndigheten 
(kommunens Miljökontor, se föregående villkor) som avgör om massor är 
förorenade eller inte. Det är även tillsynsmyndigheten som avgör hur stort 
avstånd runt en byggnad som ska saneras för att inte hindra en framtida 
sanering av deponin. 

Säkerställande ska ske så att omgivande deponimassor som lämnas i 
området inte återkontaminerar, eller kontaminerar kvarliggande massor 
respektive rena fyllnadsmassor.  

Mängden lakvatten från området ska minimeras genom att ett icke 
genomträngligt ytskikt anläggs på de ytor som ska asfalteras. Ytskiktet ska, 
utöver asfalt, utgöras av ett tätskikt i syfte att förlänga hållbarheten på 
ytskiktet. 

 Dagvattnet från aktuellt området får inte ledas direkt till Limsjön, utan ska först 
ledas till Hjorthagen. I Hjorthagen ska en dagvattendamm med tillräcklig 
kapacitet för att rena dagvattnet från hela tillrinningsområdet finnas.   

Undantag från ovanstående krav: 

 Samråd med tillsynsmyndigheten angående gasbildning i deponin kan behöva 
ske. Åtgärder kan behöva vidtas för gashantering i syfte att undvika 
explosionsrisk. Åtgärder får vidtas utan hinder från ovanstående villkor. 

Länsstyrelsen beslut överklagades till Mark- och miljödomstolen som i sin dom 2020-
09-30 (M 3710-19) meddelande att de ändrar det överklagade beslutet endast genom 
att tillföra följande villkor: 

 Pålningsarbeten får endast utföras under perioden från och med den 1 augusti 
till och med den 31 mars.  

Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet i övrigt. Mark- och miljödomstolens 
dom överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som 2021-02-26 (M 11599-20) 
meddelade att de inte ger prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande 
står därför fast. 

Länsstyrelsens beslut vann därmed laga kraft 2021-02-26 med ett extra villkor från 
Mark- och miljödomstolen.  

Enligt den bedömning som gjorts inom ramen för tillståndsbedömningen konstateras 
därmed att så länge ovan listade villkor följs medför inte den planerade åtgärden 
betydande påverkan på Natura 2000-området vid Limsjön.   

Detaljplanen kommer reglera de delar av villkoren som är möjliga att omhänderta inom 
ramen för plan- och bygglagen för att säkerställa att framtida exploatering vid 
bygglovsprövning uppfyller villkoren.  

1.4.2 Riksintressen - övriga 
Planområdet omfattas av riksintresse för turism- och friluftsliv enligt miljöbalken 4 kap 
§ 2. Detta riksintresse omfattar stora delar av flera kommuner runt Siljan. Planområdet 
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ingår också i riksintresseområde för friluftsliv, Siljansområdet, enligt miljöbalken 3 kap 
§ 6. 

Planområdet liksom största delen av kommunen är av riksintresse för totalförsvaret, 
väderradar, enligt miljöbalken 3 kap § 9. 

Riksväg 70 öster om planområdet samt järnvägen, Dalabanan, som ligger i anslutning 
till planområdet utgör riksintressen för kommunikationer med stöd av miljöbalken 3 kap 
§ 8. 

1.5 METOD, UNDERLAG OCH BEDÖMNINGSGRUNDER 

1.5.1 Miljöbedömning enligt miljöbalken  
Planer och program som kan medföra betydande miljöpåverkan ska miljöbedömas 
enligt 6 kapitlet i miljöbalken (MB). I Figur 1 visas den process som en strategisk 
miljöbedömning innebär. I figuren tydliggörs hur plan/program- respektive 
miljöbedömningsprocesserna hakar i varandra för att bidra till syftet med 
miljöbedömning som är att främja hållbar utveckling. 

Som grunder vid bedömning av effekter och konsekvenser har relevanta 
lagar, förordningar, föreskrifter, riktlinjer och normer, nationella, regionala 
och kommunala mål och planer med mera använts (se källförteckning). 

En MKB genomförs utifrån bedömningar om en framtida situation. 
Eftersom framtiden till stor del är okänd finns det alltid en viss osäkerhet i 
bedömningen. Denna MKB bygger på information som varit känd under 
detaljplaneprocessen.  

 

 

Figur 1. Processen för undersökning om betydande miljöpåverkan och strategisk miljöbedömning. Källa: 
Naturvårdsverket. 
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1.5.2 Underlag till MKB 
Som underlag till detaljplanen har flera utredningar genomförts. Av dessa 
är främst följande relevanta som underlag även för MKB: 

 Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-03-18 

 Åtgärdsplan dagvattenhantering, WSP, 2016-10-12 

 Geoteknisk undersökning, Ramböll 2009-03-16, Reviderad 2016-
01-28 

 Kompletterande geoteknisk bedömning, PM Geoteknik, WSP, 
2021-08-26  

 Lakvattenutredning, WSP, 2017-06-01 

 Miljöteknisk markundersökning och översiktlig riskbedömning, 
Ramböll, 2015-12-09 

 PM Deponigas, WSP, 2021-12-03 

Utöver utredningarna har följande beslut och yttranden utgjort viktiga 
underlag till bedömningar och avgränsningar i MKB: 

 Länsstyrelsens tillstånd för markarbeten och exploatering intill 
Natura 2000-området Limsjön, Leksands kommun (2019-05-07, 
Dnr: 521-6912-2019) 

 Mark- och miljödomstolens dom 2020-09-30 (M 3710-19).  

 Länsstyrelsens yttrande vid samråd om avgränsning av 
miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Limsjöänget, Leksands 
kommun (2021-04-22, Dnr: 402-5794-2021) 

2 AVGRÄNSNINGAR  

En MKB inom ramen för en strategisk miljöbedömning ska avgränsas så att fokus 
hamnar på de betydande miljöaspekterna. Omfattning och detaljeringsgrad ska också 
vara rimlig med hänsyn till planens innehåll, aktuell kunskap och allmänhetens 
intresse bland annat. 

2.1 MILJÖASPEKTER 

I MKB ska enligt miljöbalken de betydande miljöeffekter som planen kan medföra 
identifieras, beskrivas och bedömas. Miljöeffekter kan uppstå för ett flertal så kallade 
miljöaspekter och i ett första steg av miljöbedömningen ska de aspekter som är 
relevanta för planen identifieras. De aspekter som beskrivs och bedöms i denna MKB 
har Leksands kommun identifierat i avgränsningssamråd tillsammans med 
Länsstyrelsen i Dalarna (2021-04-22). 

De miljöaspekter som bedömts vara relevanta att konsekvensbedöma är: 

 Förorenad mark (inklusive deponigas) 

 Dagvatten och översvämning 

 Miljökvalitetsnormer (MKN) för ytvatten 

 Geologi (erosionsbenägna jordarter) 
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2.2 GEOGRAFISK AVGRÄNSNING 

Miljökonsekvenserna beskrivs främst för området som ligger inom eller i nära 
anslutning till planområdet. Vissa miljöaspekter har dock ett större influensområde än 
själva planområdet, tillexempel för Natura 2000 och MKN för ytvatten vilket innebär att 
ett större geografiskt område har analyserats. 

Det område som ingår i detaljplanen visas i kartan nedan. 

 

Figur 2. Planområdets avgränsning. 

2.3 TIDMÄSSIG AVGRÄNSNING 
Bedömningar i MKB görs för en framtida situation när detaljplanen är genomförd. 
Eftersom detaljplanens genomförandetid är fem år blir detta även tidshorisonten för 
konsekvensbedömningen, både för detaljplanen och nollalternativet. 

3 PLANFÖRSLAGET 

Detaljplanen ska skapa förutsättningar för etablering och utveckling av Limsjöängets 
verksamhetsområde. Inom området möjliggörs uppförande av nya byggnader samt 
möjlighet att använda befintliga byggnader för delvis nya ändamål. Detaljplanen gör 
det möjligt att nyttja området för handel med skrymmande varor, restaurang, kontor 
och bilservice inom hela planområdet samt handel med livsmedel inom planområdets 
norra del.  

Söder om Leksandsvägen omfattas den befintliga dammen Hjorthagen som får en 
viktig funktion för hantering av dagvatten från området. 

Detaljplanen är utformad med hänsyn till de omkringliggande riksintressena inklusive 
Limsjöns Natura 2000-område. Flera planbestämmelser införs med syfte att 
säkerställa att dessa inte påverkas negativt av planens genomförande. 
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Planbestämmelserna bygger på de villkor som formuleras i länsstyrelsens tillstånd 
samt i domslut från MMD. 

 

Figur 3 Plankarta, samrådsförslag, 2021-12-22 

4 ALTERNATIV 

Enligt miljöbalkens bestämmelser om MKB för planer och program ska rimliga 
alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd 
identifieras, beskrivas och bedömas.  

Alternativutredning sker vanligtvis via den stegvisa planprocessen där tänkbar 
lokalisering av exempelvis verksamheter eller gator ska prövas via lokaliserings-
utredningar, översiktsplaner eller fördjupade översiktsplaner. Fokus i detaljplaner 
ligger normalt på alternativ utformning och omfattning av verksamheter inom 
planområdet samt inarbetning av skadeförebyggande åtgärder.  

4.1 ALTERNATIV LOKALISERING 

I kommunens övergripande planeringsdokument Översiktsplan för Leksands kommun 
2014, pekas planområdet inte ut särskilt då det omfattas av en gällande detaljplan. 
Området norr om planområdet pekas i översiktsplanen ut som utvecklingsområde för 
småindustri och handel. Genom dessa utpekanden har kommunen sedan tidigare 
prövat och visat att detta område bedöms som lämplig för utveckling av verksamheter 
och handel. 
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I samband med att önskemål om verksamhetsetablering med större ytbehov, som 
föranledde detta detaljplanearbete, inkom till kommunen gjordes en översiktlig 
bedömning av lämpliga platser. Bland annat undersöktes olika placeringar i Noret, 
men där saknades lägen för etableringar med större yt- och parkeringsbehov. 

 

Figur 4. Utsnitt ur kommunens översiktsplan som visar planområdets del som möjliggör etablering av 
verksamhet och handel. 

Även i den handelspolicy (Handelspolicy 2021-12-04) som formulerar kommunens vilja 
och intention med tillkommande handel pekas Limsjöänget ut som verksamhets- och 
handelsområde. I detta läge föreslås ett blandat utbud av den typ av verksamheter 
som kräver större parkeringsytor och goda kommunikationslägen för att komplettera 
handeln i centrum.  

Genom det översiktliga planeringsöverväganden kommunen gjort i sin översiktsplan, 
genom handelspolicy samt vid tidigare genomförda detaljplaneprocesser bedöms 
platsen vara väl avvägd som plats för föreslagen verksamhet. Inom ramen för dessa 
processer har platsen även ställts mot andra alternativa lokaliseringsförslag och 
bedöms om lämplig för ändamålet. Andra lokaliseringar har inte bedömts lämpliga att 
studera vidare.    

4.2 NOLLALTERNATIV  

En MKB ska alltid redovisa ett så kallat nollalternativ, det vill säga ett framskrivet 
nuläge som redovisar vad som händer om en utbyggnad enligt föreslagen detaljplan 
inte genomförs.  

I detta fall utgår nollalternativet från antagen detaljplan (Detaljplan för Norra 
riksvägsinfarten Noret 2:30 m fl, (L526)) som möjliggör att området nyttjas som 
kvartersmark för restaurang, hotell, kontor, bilservice och viss livsmedelshandel. Det är 
därmed redan idag möjligt att söka bygglov för viss exploatering. Området är attraktivt 
för den typ av verksamhet som gärna lokaliseras tätortsnära och intill större 
kommunikationsleder och sannolikt skulle sådana förfrågningar dyka upp. 
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I denna MKB inkluderar nollalternativet även de åtgärder som formulerats enligt det 
tillstånd för att utföra markarbeten och exploatering inom planområdet (enligt MB 7 kap 
28 a § för åtgärder med påverkan på Natura 2000-område) som har beviljats av 
Länsstyrelsen 2019-05-07. Detta ger klartecken för genomförande av vissa åtgärder i 
området så vida de utförs enligt de villkor som formuleras i tillståndet (läs mer i avsnitt 
1.4.1 Riksintresse - Natura 2000). Tillståndet är tidsbegränsat och gäller planområdets 
yta norr om Leksandsvägen. Tillståndet gäller ytan och är inte kopplad till någon 
detaljplan.  

Den dag tillståndet upphör att gälla bedöms återigen bygglov direkt emot plan- och 
bygglagens 2 kap 9 § utan villkor och krav enligt tillståndet. 

5 NORMER, MÅL OCH HÄNSYN  

5.1 MILJÖKVALITETSNORMER 
Enligt 2 kap. 10 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ska miljökvalitetsnormerna 
(MKN) i 5 kapitlet miljöbalken följas vid all planläggning. MKN är ett juridiskt bindande 
styrmedel som infördes med miljöbalken 1999. Normerna ska grunda sig på 
vetenskapliga kriterier som speglar vad människan och naturen tål utan hänsyn till 
ekonomiska och tekniska förhållanden. MKN finns för vattenförekomster (yt- och 
grundvatten), havsmiljön, fisk- och musselvatten, omgivningsbuller och utomhusluft. 

Planförslaget bedöms beröra MKN för ytvatten och som redogörs för i kapitel 6.4 MKN 
för ytvatten. 

5.2 MILJÖKVALITETSMÅL  

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som ska 
nås. I Sverige finns 16 miljökvalitetsmål, varav planen bedöms beröra 
följande: 

Miljökvalitetsmål Bedömning av 
måluppfyllelse 

Grundvatten av god 
kvalitet             
Grundvattnet ska ge en 
säker och hållbar dricks-

vattenförsörjning samt bidra till en god 
livsmiljö för växter och djur i sjöar och 
vattendrag. 

Planen och dess inarbetade åtgärder 
bedöms bidra positivt till målet, när det 
gäller grundvattnets kvalitet. Detaljplanen 
bedöms medföra mindre risker för att 
dagvattenföroreningar ska spridas till 
grundvattnet genom omhändertagande 
av dagvatten. Se vidare bedömning av 
miljöaspekten Yt- och grundvatten samt 
MKN i kapitel 6.4. 

God bebyggd miljö 
Städer, tätorter och annan 
bebyggd miljö ska utgöra en 
god och hälsosam livsmiljö 

samt medverka till en god regional och 
global miljö. Natur- och kulturvärden ska 
tas till vara och utvecklas. Byggnader 
och anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och 
så att en långsiktigt god hushållning 

Planen bedöms bidra positivt till målet. I 
planprocessen har alternativa 
placeringar utretts (se kapitel 4.1) och 
detaljplanens utformning har anpassats 
till området för att främja en långsiktigt 
god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser. Se vidare bedömning av 
miljöaspekterna Förorenad mark i kapitel 
6.2 och Dagvatten och översvämning i 
kapitel 6.3.  
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med mark, vatten och andra resurser 
främjas. 

Levande sjöar och 
vattendrag 
Sjöar och vattendrag ska 
vara ekologiskt hållbara och 

deras variationsrika livsmiljöer ska 
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, 
biologisk mångfald, kulturmiljövärden 
samt landskapets ekologiska och 
vattenhushållande funktion ska bevaras, 
samtidigt som förutsättningar för 
friluftsliv värnas. 

Planen bedöms bidra positivt till 
miljömålet tack vare inarbetade 
skyddsåtgärder (se även bedömning av 
Giftfri miljö). Hantering av föroreningar 
och dagvatten reducerar risken för vidare 
spridning av föroreningar från fastigheten 
till Limsjön. Se vidare bedömning av 
miljöaspekterna Förorenad mark i kapitel 
6.2 och Dagvatten och översvämning i 
kapitel 6.3. 

Myllrande våtmarker 
Våtmarkernas ekologiska och 
vattenhushållande funktion i 
landskapet ska bibehållas och 

värdefulla våtmarker bevaras för 
framtiden. 

Planen bedöms bidra positivt till målet, 
då våtmarkers funktion i området 
bibehålls och bevaras. Se vidare 
bedömning av miljöaspekten Dagvatten 
och översvämning i kapitel 6.3. 

Ett rikt växt och djurliv 
Den biologiska mångfalden 
ska bevaras och nyttjas på 
ett hållbart sätt, för 

nuvarande och framtida generationer. 
Arternas livsmiljöer och ekosystemen 
samt deras funktioner och processer 
ska värnas. Arter ska kunna fortleva i 
långsiktigt livskraftiga bestånd med 
tillräcklig genetisk variation. Människor 
ska ha tillgång till en god natur- och 
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, 
som grund för hälsa, livskvalitet och 
välfärd. 

Den planerade verksamheten bedöms 
inte ha betydande påverkan på 
bevarandestatusen för utpekade 
naturtyper och arter i Natura 2000-
området.  

Genom att reglera under vilka delar av 
året som pålning tillåts inom planområdet 
säkerställs att störningar på Limsjön inte 
sker under årets känsligaste månader. 

 

Giftfri miljö 
Förekomsten av ämnen i 
miljön som har skapats i 
eller utvunnits av samhället 

ska inte hota människors hälsa eller den 
biologiska mångfalden. Halterna av 
naturfrämmande ämnen är nära noll och 
deras påverkan på människors hälsa 
och ekosystemen är försumbar. 
Halterna av naturligt förekommande 
ämnen är nära bakgrundsnivåerna. 

Planprocessen har inneburit att 
föroreningssituationen i planområdet har 
kartlagts och riskbedömts med avseende 
på miljö- och hälsoaspekter. 

Planförslaget bedöms sammantaget 
bidra positivt till miljömålet, tack vare 
planbestämmelser om dagvatten-
hantering och att lakvatten ska 
minimeras samt att detaljplanen ställer 
krav på sanering och omhändertagande 
av förorenade massor.  

 

5.3 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER  

I miljöbalkens andra kapitel redovisas de allmänna hänsynsreglerna. Nedan beskrivs 
hur dessa har beaktats under plan- och miljöbedömningsprocessen.  

Bevisbörderegeln innebär att det är den som utför åtgärden (verksamhetsutövaren) 
som ansvarar för att visa att åtgärden/verksamheten sker på ett miljömässigt 
godtagbart sätt i förhållande till hänsynsreglerna.   

Regeln bedöms vara uppfylld bland annat genom de redovisningar och tydliggöranden 
som görs i föreliggande MKB.  
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Kunskapskravet innebär att verksamhetsutövaren i förväg måste inhämta nödvändig 
kunskap om vilka effekter planen kan få för miljön och människors hälsa samt vilka 
åtgärder som kan begränsa eventuella negativa effekter.   

Inom föreliggande planprocess har ett flertal utredningar genomförts för att inhämta 
kunskap om planens effekter. Utredningarna tillsammans med framtagandet av 
föreliggande MKB bedöms uppfylla kunskapskravet.  

Försiktighetsprincipen innebär att blotta risken för skador eller olägenheter till följd 
av en verksamhet medför skyldighet att vidta åtgärder.   

I miljöbedömningsprocessen har skyddsåtgärder föreslagits för de miljöaspekter som 
bedömts vara relevanta för planförslaget. 

Produktvalsprincipen innebär att verksamhetsutövaren ska undvika att använda 
kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för 
människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med andra produkter eller 
organismer som kan antas vara mindre farliga. Leksands kommun kan i det fortsatta 
projekterings-, bygg- och anläggningsskedet följa upp och rekommendera att 
produktvalsprincipen följs. 

Hushållnings- och kretsloppsprinciperna innebär att all verksamhet ska bedrivas 
på ett sådant sätt att råvaror och energi används effektivt. En aspekt i 
planeringsskedet kan vara att ta tillvara befintlig ianspråktagen mark och befintliga 
byggnader snarare än oexploaterad yta och att bygga helt nytt, vilket delvis sker i och 
med föreslagen detaljplan. Kommunen kan följa upp att hushållnings- och 
kretsloppsprinciperna beaktas vidare, bland annat i kommande byggskeden. 

Lokaliseringsprincipen innebär att en verksamhet ska lokaliseras där ändamålet 
uppnås med minsta intrång och olägenhet. Genomförda processer med framtagande 
av detaljplan respektive MKB ligger till grund för att den mest lämpliga lokaliseringen 
ska väljas. 

6 MILJÖBEDÖMNING  

I följande avsnitt redovisas dagens förutsättningar och effekter av framtaget 
planförslag i jämförelse med nollalternativet. Bedömningen av effekterna redovisas 
utifrån inarbetade åtgärder i planförslaget. Ytterligare rekommenderade åtgärder som 
inte regleras av planen men som kan mildra konsekvenserna är inte medtagna i 
bedömningen men beskrivs efter bedömningen av respektive miljöaspekt. 

6.1 REDOVISNING OCH BEDÖMNING AV MILJÖEFFEKTER 
MKB-dokumentet ska belysa vilka miljöeffekter som kan uppstå om detaljplanen 
genomförs och vad som är viktigt att tänka på i den fortsatta planeringen för att 
undvika eller begränsa påverkan på omgivande miljö. Planförslaget jämförs med 
nuläget, det vill säga rådande markanvändning. Som jämförelse görs också en 
bedömning mot nollalternativet, det vill säga en trolig utveckling av nuläget om 
detaljplanen inte genomförs (se avsnitt Fel! Hittar inte referenskälla.). 

Inom ramen för miljöbedömningen används begreppen påverkan, effekt (miljöeffekt) 
och konsekvens.  
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 Påverkan syftar till den fysiska åtgärden i sig, det vill säga planförslaget och dess 
förändringar av markanvändningen, utsläpp till luft och vatten samt buller med 
mera.  

 Effekt är förändring som uppkommer i omgivningen, alltså den direkt mätbara 
förändringen på miljön, hälsan eller hushållningen med naturresurser som 
påverkan från detaljplanen orsakar, till exempel en ökning av bullernivåer i 
närområdet.  

 Konsekvens är betydelsen av förändringen. Till exempel hälsoeffekter av 
bullerstörningar för boende i närheten eller hur många som blir störda. 
Konsekvenser kan vara svåra att förutse och kan även bero på samverkande 
miljöeffekter. 

 

Figur 5. Exempel på händelsekedja till följd av utsläpp av växthusgaser. Källa: Boverket. 

Miljöeffekterna bedöms utifrån detaljplanens påverkan på olika miljöaspekter. 
Miljöaspekterna har identifierats och avgränsats i samråd med länsstyrelsen, se avsnitt 
Fel! Hittar inte referenskälla.. Bedömning av vilken effekt som detaljplanen har på 
respektive aspekt beror på dels hur litet eller stort värde miljöaspekten har, dels på hur 
stor detaljplanens påverkan är. Stor påverkan på en miljöaspekt med högt miljövärde 
kan ge stora effekter, medan en stor påverkan på ett måttligt miljövärde ger en måttlig 
effekt. 

En beskrivning av innebörden av de olika graderna av effekter återfinns i Tabell 1. 
Effekterna som avses kan vara negativa eller positiva, direkta eller indirekta, tillfälliga 
eller bestående, kumulativa eller inte kumulativa samt uppstå på kort, medellång eller 
lång sikt. Så långt det är möjligt redovisas även de konsekvenser som är möjliga att 
förutse. 

Bedömningen omfattar det som är reglerat i planförslaget, det vill säga markanspråk 
inklusive inarbetade skyddsåtgärder samt sådant som är reglerat på annat sätt, till 
exempel via vattenskyddsföreskrifter. Skyddsåtgärder är åtgärder som ska skydda mot 
störning exempelvis markförorening, olyckor, översvämning och erosion. Det kan till 
exempel vara plank, täta planteringar, diken, skyddsavstånd och andra anordningar. 

I respektive avsnitt där miljöaspekterna bedöms finns fler förslag till skyddsåtgärder 
som kan mildra negativa effekter och konsekvenser samt förstärka positiva effekter 
och konsekvenser. Dessa ligger utanför vad som kan regleras i detaljplanen och ingår 
därför inte i bedömningarna. 

  



 

 
 

 
18 | 10252616  • Miljökonsekvensbeskrivning detaljplan för Limsjöänget i Leksands kommun 

 

Tabell 1. Beskrivning av innebörden av olika graderna av effekter 

Mycket stor positiv effekt  Betydande positiv effekt på 
värden av riksintresse eller 
regionalt intresse eller mycket 
stor positiv effekt på lokala 
värden. 

Stor positiv effekt  Positiv effekt på värden av 
riksintresse eller regionalt 
intresse eller stor positiv effekt 
på lokala värden. 

Liten positiv effekt  Liten positiv effekt på lokala 
eller kommunala värden.   

Neutral/Försumbar effekt  Ingen eller försumbar effekt 
jämfört med dagsläget. 

Små negativa effekter  Liten negativ effekt på lokala 
eller kommunala värden.  

Stora negativa effekter  Negativ effekt på värden av 
riksintresse eller regionalt 
intresse eller stor negativ effekt 
på lokala värden. 

Mycket stora negativa 
effekter 

 

 

 

Betydande negativ effekt på 
värden av riksintresse eller 
regionalt intresse eller mycket 
stor negativ effekt på lokala 
värden. 

 

6.2 FÖRORENAD MARK 

6.2.1 Förutsättningar 
Inför arbete med detaljplanen genomfördes en miljöteknisk markundersökning på 
fastigheten Leksand Noret 2:72 (Ramböll, 2015), då området för den nya detaljplanen 
tidigare använts som deponi. 

Förorenade massor 

Deponin, Limsjöns avfallstipp, var belägen i östra delen av Leksands tätort och 
nyttjades mellan åren 1930-1969 för deponering av avfall. Deponiområdet bedöms 
vara cirka 40 000 m2 och brukades för deponering av främst hushållsavfall 
innehållande till största delen ofarligt hushållsavfall så som hushållssopor, tegel och 
trä men även metaller, färg och petroleumprodukter. Deponiområdet har bedömts av 
Länsstyrelsen i Dalarna att tillhöra riskklass 2–stor risk (Länsstyrelsen i Dalarna 2011). 
Idag är den gamla deponimarken delvis bebyggd med en drivmedelsanläggning och 
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bilhandel. Riksväg 70 har också dragits genom deponimassorna. Exakt avgränsning 
av deponin är inte fastställd. Stora delar av planområdet ligger på fyllnadsmassor men 
även på ytor som inte direkt tros ha använts till den faktiska deponin. 

Markundersökningen redovisar halter av zink överskridande Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för förorenad mark motsvarande MKM (Mindre känslig 
markanvändning) samt kadmium och bly överskridande KM (Känslig markanvändning) 
i östra delen av området vid två av provpunkterna (RAM11, RAM5) (Ramböll, 2015).  

PAH påträffades i flera jordprover, dock inte överskridande MKM. Den högsta halten 
PAH påträffades i öst vid provpunkt RAM11. Vid lakvattenutredningen utförd av WSP 
2017 togs markprover längs östra delen av området i samband med installation av 
grundvattenrör vid deponiområdet. Likt föregående utredning påträffades zinkhalter 
överskridande MKM i angränsning till den östra delen av området (W1705Skr, 
W1703Skr), se figur 7. Även halter av koppar och barium överskridande MKM 
påträffades strax öster om området (W1705Skr).  

 

Figur 6. Förmodat deponiområde och provpunkter där gränsvärden överskrider MKM. 

Enligt länsstyrelsens Natura-2000-tillstånd finns ett antal villkor som måste uppfyllas 
för att tillstånd ska ges för byggnation (läs mer i avsnitt 1.4.1 Riksintresse - Natura 
2000). Dessa omfattar: 

 Massor som påverkas i planområdet ska förklassas, det vill säga undersökas 
för att ta ställning till om de är så rena att de kan återanvändas på platsen, 
eller måste tas om hand i godkänd mottagningsanläggning. Massorna ska 
hanteras utifrån det resultat som kommer från förklassningen. 

 Byggnation och/eller pålning får inte ske i förorenade massor. Förorenade 
massor som ligger på den plats där byggnader ska placeras, ska grävas bort 
och föras till godkänd mottagningsanläggning. Föroreningar får inte heller 
lämnas under, eller i nära anslutning till byggnader på så sätt att byggnader 
stör en eventuell framtida sanering. 
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 Säkerställande ska ske så att omgivande deponimassor som lämnas i 
området inte återkontaminerar, eller kontaminerar kvarliggande massor 
respektive rena fyllnadsmassor. 

Deponigas 

Med anledning av planområdets placering, delvis på en tidigare deponi, har utredning 
genomförts för att se om deponigas produceras och ansamlas på ett sätt som kan 
innebära risk för brand och explosion inom planområdet. Fältmätningar av deponigas 
genomfördes under hösten 2021 och resultatet redovisas i PM Deponigas (WSP, 
2021-12-03). 

Provtagningsområdet avgränsas till att omfatta de delar av planområdet som antas ha 
ingått i den tidigare deponin. Särskilt fokus har lagts vid befintliga markledningar (som 
eventuellt kan leda gas runt i området). Prover har tagits i 10 punkter för att undersöka 
om deponigas produceras och ansamlas på ett sätt som kan innebära risk för brand 
och explosion. 

Resultatet från gasmätningarna visar att metangasproduktionen är stor till relativt stor 
norr om den planerade norra infarten till fastighet Noret 2:39. Vid provtagningstillfället 
fanns inte någon metangas i provtagningspunkter söder om den norra infarten. 
Däremot visade borrningarna att det finns deponimaterial även vid provtagnings-
punkter söder om vägen. Gasmätningarna visar att en nedbrytningsprocess pågår 
med resultat av förhöjda koldioxidhalter och reducerade syrehalter. Om syrehalterna 
blir mycket låga kommer metan även att produceras vid dessa provtagningspunkter.  

Hela området har en svag lutning mot sydväst, ungefär 0,5 grader, vilket betyder att 
gasen förmodligen inte rör sig mot fastighet Noret 2:40 längs fjärrvärmeledningen som 
går norr om fastighet Noret 2:39, då metangas rör sig uppåt och utefter 
tryckgradienter. Däremot finns risk att gas både produceras och ansamlas under 
parkeringen på den nordöstra delen av Noret 2:39. Det är oklart om deponimaterial 
finns under parkeringens nordöstra del men gasen som detekterades vid 
provtagningarna tyder på att viss mängd ansamlas under asfalten.  

Lutningsgraden betyder också att gas kan röra sig längs ledningar och längs vägen, 
(Limsjöänget) öster om provtagningspunkterna, österut och norrut mot fastigheterna 
2:30 och 2:31, utanför planområdet. Det är idag inte känt om deponigas produceras 
vid dessa fastigheter eller om deponigas migrerar till dessa fastigheter eller norrut 
längs vägen (Limsjöänget). Det finns inte heller en fullständig bild över vilka 
säkerhetsåtgärder som vidtagits vid byggnation på dessa fastigheter. 

Identifierad deponigas medför sammanfattningsvis att dessa risker identifierats inom 
området: 

 Att deponigas ansamlas eller produceras under nordöstra delen av 
parkeringsplats vid Noret 2:39.  

 Att syrehalten under vinterperioden sjunker så att även de 
provtagningspunkter som vid gasmätningen hade syresatt nedbrytning av 
organiskt material övergår till syrefri nedbrytning och producerar metan under 
den perioden. 

 Att deponigas migrerar i nordöstlig riktning, längs ledningar under väg 
(Limsjöänget) eller till den östra sidan om vägen och ansamlas under väg eller 
parkering vid Noret 2:31. Risk finns även att deponigas migrerar till elcentral 
norr om fastighet Noret 2:31 samt till biltvätt och tankstation vid fastighet Noret 
2:31. Vid elcentral, biltvätt och tankstation finns förhöjd risk för antändning.  
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 Att deponigas produceras under vägen och under hårdgjorda ytor under Noret 
2:30 och 2:31 och ansamlas under hårdgjorda ytor eller migrerar till byggnader 
på dessa fastigheter.  

6.2.2 Planförslaget 

Förorenade massor 
Genomförda undersökningar visar förekomst av förorenade massor inom planområdet. 
Vid förändringar inom planområdet, genom byggnation eller markarbeten, finns risk för 
spridning av föroreningar. För att säkerställa att de villkor som Länsstyrelsen gav i 
Natura 2000-tillståndet efterföljs formuleras med planbestämmelser villkor för 
byggnation inom området.  

Bestämmelserna säger att marföroreningar måste saneras innan startbesked får 
lämnas för byggnader. Startbesked får heller inte lämnas förrän det säkerställs att 
nytillkommande byggnad inte hindrar framtida sanering samt att det säkerställts att det 
inte finns risk för återkontaminering av den mark som sanerats. Syftet med samtliga 
bestämmelserna är att säkerställa riskerna för påverkan på den närliggande Limsjön 
och dess värden. 

Då det faktiska deponiområdet inte är helt avgränsat införs bestämmelserna inom 
större ytor än det uppskattade deponiområdet. Därmed krävs inför fortsatt exploatering 
och andra ändringar inom planområdet, att förorenade massor undersöks inför varje 
planerad åtgärd.  

Deponigas 

På plankartan finns en generell planbestämmelse som säger att startbesked inte får 
ges för åtgärder som påverkar markens genomsläpplighet förrän en godkänd 
hantering av deponigas har säkerställts. Detta innebär att inga byggnader, 
parkeringsytor, vägar/GC-vägar eller dylikt som påverkar gasens möjlighet att 
ventilera, får genomföras utan att hanteringen av deponigas har säkerställts. Detta 
innebär att det under bygglovskedet behöver kontrolleras om det finns risk för 
deponigas inom berört område, eller att befintlig deponigas kan hanteras genom 
åtgärder för att ta bort alla risker. 

Beroende på förekomst av deponerat material på den specifika plats som berörs av 
markingrepp finns olika typer av åtgärder för att hantera deponigas, exempelvis:   

 Anlägga dräneringsdike, där deponimaterial schackats bort och ersätts med 
krossmaterial för att avgränsa gasens migration. 

 Installera vertikala rör i serie att för att skapa en ventilering som avgränsar 
gasens migration. 

 Installera horisontella ventilerande rör som leder gasen till ett gemensamt 
vertikalt rör som fungerar som skorsten eller till en metanoxidationsbrunn.  

 Installera en oxiderande gasbrunn vid dräneringsdikets högsta punkt eller vid 
en samlingsbrunn för ventilerande gasbrunnar. 

 Bortschaktning av deponerat material vid de ytor som planeras att bebyggas 
samt med en säkerhetsmarginal kring byggnaden. Deponimaterial får ej finnas 
under byggnaden.  

 Tillse att inga markledningar till och från byggnad inom de obebyggda delarna 
av planområdet får dras genom område med deponerat material.  
 

Beroende på var ny bebyggelse kommer placeras i planområdet kan behovet av 
åtgärder variera. I varje enskilt fall kommer det i bygglovhanteringen behöva 
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preciseras vilka åtgärder för hantering av deponigas som föreslås. Dessa åtgärder 
behöver sedan godkänns av kommunen innan startbesked kan ges. Punkterna ovan 
regleras inte i detaljplanen. 

För att minimera risken att markförlagda ledningar transporterar deponigas till nya 
byggnader i den nordvästra delen av planområdet införs en planbestämmelse som 
reglerar att markledningar till byggnader inte får dras genom område med deponerat 
material (b6).  

6.2.3 Inarbetade åtgärder 

 Startbesked får inte ges för byggnad förrän sanering av förorenade massor 
som ligger på den plats där byggnader ska placeras har kommit till stånd (a1). 

 Startbesked får inte ges för byggnad förrän ett säkerställande finns om att 
ingen förorening lämnats under, eller i anslutning till byggnaden på så sätt att 
byggnaden stör en eventuell framtida sanering har kommit till stånd (a2).  

 Startbesked får inte ges för byggnader förrän ett säkerställande finns om att 
deponimassor som lämnas i området inte återkontaminerar, eller kontaminerar 
kvarliggande massor respektive rena fyllnadsmassor (a3).  

 En planbestämmelse som reglerar att markledningar till byggnader inom de 
obebyggda delarna av planområdet inte får dras genom område med 
deponerat material (b6).  

 En generell planbestämmelse som säger att startbesked inte får ges för 
åtgärder som påverkar markens genomsläpplighet fören en godkänd hantering 
av deponigas har säkerställts. 
 

6.2.4 Sammantagen bedömning 

       

Planförslaget Nollalternativet 

Förorenade massor Förorenade massor 

Detaljplanen ställer villkor om att 
markföroreningar måste saneras innan 
startbesked får lämnas för byggnader. 
Startbeskedet får heller inte lämnas före 
det säkerställs att den nytillkommande 
byggnaden inte hindrar framtida sanering 
samt att det säkerställts att det inte finns 
risk för återkontaminering av den mark 
som sanerats. Syftet med samtliga 
bestämmelserna är att säkerställa 
riskerna för påverkan på den närliggande 
Limsjön och dess värden. 

Då nollalternativet inkluderar Natura 
2000-tillståndet medför även det, liksom 
planförslaget, att sanering krävs vilket 
minskar risken för att föroreningar ska 
kunna spridas till Limsjön och påverka 
dess värden. 

Deponigas Deponigas 

Detaljplanen ställer villkor om att 
startbesked inte får ges för åtgärder som 
påverkar markens genomsläpplighet 

Utbyggnad är möjlig utan bestämmelse 
som säkerställer att åtgärder inte 
påverkar markens genomsläpplighet. 



 
 

 

 
10252616 •  Miljökonsekvensbeskrivning detaljplan för Limsjöänget i Leksands kommun  | 23   

innan godkänd hantering av deponigas 
har säkerställts. Markledningar som går 
till byggnader inom de obebyggda 
delarna av planområdet får inte dras 
genom område med deponerat material. 

Jämfört med nuläget innebär detta en 
positiv effekt med avseende på risk för 
deponigas. 

Detta innebär mindre säkerhet och 
större risker kopplade till deponigasen, 
jämfört med planförslaget. 

I samband med planarbetet har dock 
förekomsten av deponigas i och utanför 
planområdet blivit känd och kommunen 
agerar därför för att hantera deponigas 
inom Limsjöängets område.  

 

Den sammantagna bedömningen är att detaljplanen medför minskad risk för negativa 
effekter till följd av den förorenade marken samt förekomst av deponigas eftersom 
detaljplanen innehåller bestämmelser som säkerställer sanering, risk för 
återkontaminering samt hantering av deponigas. 

6.2.5 Förslag på övriga åtgärder 
I samband med utredning av deponigas identifierades risk för förekommande gas 
även öster om planområdet. Risker för gasansamling och gasmigration i de redan 
bebyggda områdena medför att kommunen påbörjat arbete med att planera och vidta 
relevanta säkerhetsåtgärder. 

Parallellt med att detaljplanen och denna MKB färdigställs pågår arbete med att 
planera för åtgärder så som ventilation och dränering av marken inom hela det 
område som påverkas av deponigas.   

6.3 DAGVATTEN OCH ÖVERSVÄMNING  

6.3.1 Förutsättningar 
Inom planområdet finns inga befintliga kommunala dagvattenledningar. Planområdet 
och Limsjön, strax öster om området, tillhör ett 60 km2 stort avrinningsområde som 
sträcker sig ungefär 10 mil norr om Limsjön. Planerat planområde är beläget i södra 
delen av avrinningsområdet.  

Delar av planområdet är idag redan hårdgjort och dagvatten i området hanteras av 
respektive verksamhet utan något gemensamt dagvattenledningssystem. En 
lakvattenutredning genomfördes för området 2017 och visar att avrinningen av 
dagvatten sker via gräsbeklädda ytor som avrinner i diken mot Hjorthagen, söder om 
planområdet, eller Limsjön som sedan mynnar i Österdalälven. Dagvatten infiltrerar 
också ner i marken och vidare ner till deponimaterialet. Detta samt tillrinnande 
grundvatten ger upphov till lakvatten. Från befintliga byggnader i området avleds 
dagvatten genom takavvattning och dagvattenbrunnar via ledningar till stenkrossdiken 
som mynnar ut i Limsjön.  

Norr om Limsjöänget finns ett kärrtorvområde. Inom Limsjöänget finns troligen ett dike 
där dagvatten ansamlas och sedan rinner norrut mot kärrområdet och vidare ned mot 
Limsjön. I den sydöstra delen av planområdet i Hjorthagen finns det idag en befintlig 
dagvattendamm. Södra delen av Hjorthagen har även ett dagvattenledningsnät med 
utlopp i Österdalälven. Ledningsnätet ansluter från ett område på västra sidan av 
Stationsgatan. För norra delen av området leds dagvattnet via trummor och diken till 
en våtmark i Hjorthagen för sedimentation innan det når Limsjön. 
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram översvämningskartering 
över planområdet som visar att beräknat högsta flöde precis når upp till planområdets 
nuvarande marknivå i den norra kanten av planområdet. Men varken 100-årsflöde eller 
200-årsflödet påverkar planområdet. Risken för översvämning bedöms därför som 
ringa inom planområdet. Dock finns risk för översvämning både norr och söder om 
planområdet.  

I sydöstra delen av planområdet ses ett instängt område där det finns risk för 
översvämning. Likaså hittas ett instängt område på norra delen av Hjorthagen.  

6.3.2 Planförslaget 
Då detaljplanen tillåter ytterligare exploatering kommer dagvattenbildningen i området 
att öka. Med det ökade flödet finns risk för spridning av föroreningshalter från 
parkeringsytor och föroreningar i maken, bland annat deponin, där dagvatten infiltrerar. 
En otillfredsställande dagvattenhantering kan innebära att dagvatten leds direkt till en 
känslig recipient. Dagvatten från parkeringsytor och liknande kan innehålla 
föroreningar från petroleumprodukter med mera och släpps dagvatten rakt ut till 
recipient utan föregående rening kan miljöfarliga ämnen ge långsiktiga skador på 
recipienten och dess vattenmiljöer. 

För att undvika negativ påverkan på natura 2000-område får utfyllnader i 
deponiområdet eller andra exploateringsåtgärder inte ske på ett sådant sätt att det 
innebär att lakvattenmängderna ökar, dagvattnet ska omhändertas och ledas vidare 
för rening. För att minimera mängden dagvatten som når den förorenade marken i 
området införs planbestämmelser för de delar som asfalteras, till exempel ska 
parkeringsytor och körbanor säkerställas med ett icke genomträngligt ytskikt. Ytskiktet 
ska, utöver asfalt, utgöras av ytterligare ett tätskikt (b4). 

Planbestämmelser införs även för dagvatten generellt från planområdet, som innebär 
att vattnet ska ledas till Hjorthagen (b3) för rening och fördröjning innan det tillåts rinna 
vidare mot Limsjön. I Hjorthagen finns en dagvattendamm med tillräcklig kapacitet för 
att hantera dagvattnet från hela dess tillrinningsområde. Planbestämmelse införs för 
detta område som säger att dagvattenanläggning för fördröjning och rening ska finnas 
(dagvatten1).  

Omhändertagande och bortledning av dagvatten från området kommer leda till att 
mängden lakvatten från deponin minskar. Detta innebär att mängden förorenat 
lakvatten som når Limsjön också minskar och eventuella negativa effekter som kan 
uppstå på Limsjön. Sammantaget bedöms det inte finnas några långsiktiga negativa 
effekter av de planerade åtgärderna. Under förutsättning att ovannämnda 
bestämmelser genomförs bedöms detaljplanen enligt gällande Natura 2000-tillstånd 
inte innebära några negativa effekter på Natura 2000-området. 

Då det finns instängda områden inom planen har bestämmelser vidtagits för att skydda 
tillkommande byggnader. Om åtgärder inte vidtas finns risk att byggnader 
vattenskadas. Enligt översiktsplanens generella riktlinjer ska inte ny bebyggelse 
grundläggas under nivån +165 m. ö. h. med hänsyn till översvämningsrisk. Med hjälp 
av planbestämmelse (b1) anges därmed i detaljplanen, att lägsta grundläggningsnivå 
för byggnad är +165,0 m över angivet nollplan (RH2000) och att ingen källare får 
finnas (b2). 
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6.3.3 Inarbetade åtgärder 

 På de ytor som asfalteras ska ett icke genomträngligt ytskikt anläggas. 
Ytskiktet ska, utöver asfalt, utgöras av ytterligare ett icke-genomträngligt 
ytskikt (b4). 

 Dagvatten ska avledas till dagvattenanläggning som ordnas vid Hjorthagen 
söder om Leksandsvägen. Ytan tas med i planområdet och pekas särskilt ut 
för hantering av dagvatten (b3) 

 Dagvattenanläggning för fördröjning och rening ska finnas (b1). 

 Lägsta grundläggningsnivån för byggnader är +165 meter över angivet 
nollplan. 

 Källare får inte finnas (b2).  

6.3.4 Sammantagen bedömning 

       

Planförslaget Nollalternativet 

Föroreningsspridning Föroreningsspridning 

Detaljplanen säkerställer att 
tillkommande hårdgjorda ytor anläggs 
med ett icke genomträngligt ytskikt för att 
minimera mängden dagvatten som når 
den förorenade marken. 

Dagvattendammen som regleras i 
detaljplanen bidrar till ökad rening av 
dagvatten från Limsjöänget. 

Föroreningsspridning vid ny exploatering 
behöver säkerställas enligt Natura 2000-
tillståndet, därmed bedöms 
nollalternativet likvärdigt med 
planförslaget. 

Dagvattenflöde  Dagvattenflöde  

Detaljplanen säkerställer hantering av 
dagvatten och att flödet till recipienten 
Limsjön inte ökar vid ytterligare 
exploatering i området. 

 

Då nollalternativet inkluderar Natura 2000-
tillståndet behöver dagvattnet 
omhändertas med samma restriktioner vid 
exploatering på nuvarande detaljplan. 
Därmed bedöms nollalternativet likvärdigt 
med planförslaget. 

Översvämning Översvämning 

Riktlinjer för grundläggningsnivå av 
byggnader införs och källarplan förbjuds 
vilket gör att inga nya byggnader riskeras 
att översvämmas. 

Inga riktlinjer för grundläggningsnivå eller 
källarplan finns för byggnader vilket kan 
medföra att de översvämmas i framtiden. 

 

Den sammantagna bedömningen är att detaljplanen i jämförelse med nollalternativet 
medför mindre risker för att nya byggnader skadas av översvämning i framtiden. 
Föroreningssituationen och dagvattenflödet förväntas likvärdigt då åtgärder enligt 
Natura 2000-tillståndet behöver vidtas oavsett om området exploateras enligt 
detaljplanen eller nollalternativet. 
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6.3.5 Förslag på övriga åtgärder 
Dagvattendammen i Hjorthagen har kapacitet att ta emot dagvatten från Limsjöänget 
och även den ökning det skulle innebära med en eventuell, framtida exploatering av 
Hjorthagen. Vissa åtgärder bör dock genomföras för att säkerställa 
dagvattendammens funktion: 

 Utloppen från Hjortdammen bör dämmas med en munkbrunn för att förhindra 
att oljeföroreningar leds ut i Limsjön. 

 En försedimentering på 400 kvm bör grävas ut för att underlätta skötseln så 
att det grövsta sedimentet kan sedimentera innan dagvattnet renas i dammen.
  

6.4 YT- OCH GRUNDVATTEN SAMT DESS 
MILJÖKVALITETSNORMER 

6.4.1 Förutsättningar 
Planområdet berör två ytvattenrecipienter som utgörs av vattenförekomster, Limsjön 
(SE673523-145694) och Dalälven (SE673319-145823) som är en del av 
Österdalävlen. 

Limsjön är en gammal vik av Österdalälven som sedan älvens reglering succesivt växt 
igen under 1900-talet. Sjön omges till större del av åkermark och merparten av dess 
tillrinningsområde utgörs av åkermark. Limsjön är även utpekat som ett Natura 2000-
område och är därmed nationellt intressant med avseende på den artrika förekomsten 
av kransalger. 

Den ekologiska statusen för Limsjön har klassats som måttlig bland annat på grund av 
att kvalitetsfaktorn ”fysikalisk-kemiska” som anger att kvalitetsfaktorn näringsämnen 
och särskilt förorenade ämnen är måttlig samt att syrgasförhållandena är dåliga. 
Någon syrgasprofil har dock inte gjorts sedan 2006. Övriga kvalitetsfaktorer har 
statusen god eller hög. Med motivering av tekniskt omöjligt på grund av kunskapsbrist 
har tidsfristen för Limsjön att uppnå god ekologisk status förlängts till år 2027. Limsjön 
uppnår ej god kemisk status som följd av den automatklassning som råder i Sverige 
med avseende på bromerad difenyleter och kvicksilver. Den kemiska statusen anges 
inte uppnå god status till 2021. (VISS, 2021) 

Dalälvens ekologiska status bedöms vara god. Dalälven uppnår ej god kemisk status 
som följd av den automatklassning som råder i Sverige med avseende på bromerad 
difenyleter och kvicksilver. Den kemiska statusen anges inte uppnå god status till 2021 
(VISS, 2021). 

Grundvattnet i området utgör inte en grundvattenförekomst enligt VISS och omfattas 
därmed inte av de krav som finns i vatten- och grundvattendirektiven. Allt grundvatten 
omfattas dock av, och ska bidra till att uppnå, miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god 
kvalitet”. Aktuellt område ligger inom ett delavrinningsområde (673659-1458658) 
tillhörande huvudavrinningsområde Dalälven (VISS, 2017). Grundvattennivån i 
området har undersökt i några av de undersökningar som tagits fram och bedöms 
ligga omkring +164-164,8 m. ö. h. (Ramböll, 2009-03-16, Ramböll 2015-12-09) vilket 
innebär cirka 3-3,5 meter under nuvarande marknivå i den norra delen av 
planområdet. Grundvattennivån varierar med årstid och styrs av vattennivån i 
intilliggande Limsjön. 
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En sammanfattning av föroreningsbilden för yt- och grundvatten i området redovisas i 
lakvattenutredningen (WSP, 2017). Resultatet visar på en genomgående 
ammoniumförorening i de flesta provtagningspunkter för såväl yt- som grundvatten 
samt höga halter av klorid i ytvattenprover. 

Mätbara halter av ammonium påträffades också i recipientproverna som tagits vid 
utloppet till Limsjön (provpunkter WSPYV2 och WSPYV3). Halter här skulle dock 
kunna förklaras av syrefria förhållanden som förekommer naturligt. Förhöjda halter av 
PAH och arsenik påträffades i sydöst (provpunkt YV) överskridande gränsvärden för 
miljökvalitetsnormer, HVMFS 2013:19, för inlandsytvatten. Även halter av alifater 
(C12-35), bromerade ämnen och toluen påträffades i sydöst (YV), dock inte 
överskridande gränsvärden. Dessa föroreningar kan inte härledas till deponimassorna. 
Dioxiner, PCB, ftalater och PFOS har inte påträffats i ytvatten överskridande 
laboratoriets detektionsgränser (WSP, 2017).  

Flera utredningar av grundvatten har genomförts i området, varav den senaste visade 
på förhöjda halter PAH i östra delen av området (W1703GV) (WSP, 2017). Denna 
förorening överskred SPIMFABs förslag till riktvärden gällande risk för avgång från 
grundvatten till ånga in i byggnader (SPI 2010) och tros kunna härledas till 
deponimassorna. Arsenik påträffades över MKN i flera grundvattenrör (WSP, 2017). 
Koppar, nickel och zink överskrider här bedömningsgrunderna för MKN cirka 120 
gånger och bedöms enligt SGU:s bedömningsgrund erhålla klass 4, hög halt. Likt 
ytvattenproverna påvisades även förhöjda halter ammonium i grundvatten (RAM1, 
WSP1703GV). Om man ser till grundvattnets strömningsriktning så är det troligt att de 
föroreningar som påträffats i grundvattenprover väster om deponiområdet (RAM1) 
beror på andra källor belägna uppströms området. Höga halter ammonium och klorid 
är typiska indikatorer för påverkan från lakvatten. Det finns dock andra potentiella 
kloridkällor då flera bilvägar går på och i anslutning till området. Ingen blyförorening 
påträffades vid senaste provtagningstillfället. Blyföroreningar i grundvatten har endast 
påträffats i en punkt i samband med provtagning och bedöms inte kunna härledas till 
deponiområdet (Ramböll, 2015). 

 

Figur 7 Redovisning provtagningspunkter, ur fältprotokoll 2017-03-01 (WSP) 
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Figur 8. Redovisning provtagningspunkter, ur fältprotokoll 2017-03-01 (WSP) 

6.4.2 Planförslaget 
Lakvatten bildas när regnvatten infiltrerar ner genom marken eller när yt- eller 
grundvatten tränger in i deponimassorna. Mängden lakvatten som bildas beror på 
nederbördsmängder, nedbrytning och temperatur. Hydrologiska förutsättningar på 
platsen och deponins placering påverkar lakvattnets mängd och spridningsmönster. 
Vid genomförd lakvattenutredning (WSP, 2017) har det påvisats att viss spridning av 
näringsämnen sker via grundvatten som löper genom deponimark till Limsjön. 
Bedömning har baserats på att förhöjda ammoniumhalter påträffats i ytvattenpunkten 
vid utloppet till Limsjön samt på planområdet men inte i grundvattenpunkter i samma 
område. Ammoniumhalter vid utloppet tyder dock på en effektiv nitrifikation- och 
denitrifikationsprocess vid Hjorthagen. 

Detaljplanen tillåter en större andel hårdgjorda ytor vilket medför en ökad 
dagvattenavrinning från området vilket kan leda till en tillfällig ökad näringstillförsel till 
närliggande ytvatten. Med planbestämmelserna för omhändertagande av dagvatten 
och icke genomträngligt ytskikt av hårdgjorda ytor medför att infiltration av dagvatten 
ner i deponiområdet begränsas vilket i sin tur minskar bildning av lakvatten. Därmed 
bedöms spridningen från deponimassor som en följd av anläggandet medföra liten risk 
för påverkan på Limsjön i sin helhet. 

Lakvattenutredningen visar på att deponimassor har en inverkan på grundvattnet, 
framförallt i de punkter där grundvattennivån är i nivå med förorenade massor. 
Riskerna för att Limsjöns bedömningsgrunder och gränsvärden för 
miljökvalitetsnormer ska påverkas bedöms dock som små sett till påträffade halter i 
grundvatten ställt emot Limsjöns vattenvolym. Viss lokal påverkan kan dock inte 
uteslutas, dock bedöms de inte vara av den omfattningen att de påverkar ekologisk 
eller kemisk status för vattenförekomsten. 

Grundvattnet bedöms ligga relativt djupt på platsen och det i kombination med att 
halter endast ligger strax över riktvärdet medför att riskerna för människors hälsa är 
begränsade. 
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Planförslaget bedöms sammanfattningsvis inte medföra någon påverkan på MKN för 
Limsjön. De föroreningar som finns inom deponiområdet bedöms inte utgöra någon 
större risk för möjligheten att inte uppnå ekologisk och kemisk status enligt utförd 
lakvattenutredning (WSP, 2017). Enligt VISS så härrör miljöproblemen kring Limsjön 
inte från deponin utan andra verksamheter och omständigheter kring sjön. En mindre 
mängd föroreningar kommer fortsatt läcka ut via lakvatten i sjön. Mängden lakvatten 
kommer dock minska eftersom ytan hårdgörs och dagvattnet leds vidare till 
Hjorthagsdammen för vidare rening. Större delen av deponin ligger under riksväg 70 
och intilliggande bebyggda områden och kan i dagsläget inte åtgärdas. 
Utspädningseffekten på lakvattnet bedöms vara 2500 gånger och några parametrar 
bedöms därmed inte påverkas negativt av de föreslagna åtgärderna. 

6.4.3 Inarbetade åtgärder 

 För att minimera mängden dagvatten som når den förorenade marken i 
området införs bestämmelser om de delar som asfalteras, till exempel 
parkeringsytor och körbanor ska säkerställas med ett icke genomträngligt 
ytskikt. Ytskiktet ska, utöver asfalt, utgöras av ytterligare ett tätskikt (b4). 

6.4.4 Sammantagen bedömning 

       

Planförslaget Nollalternativet 

Grundvatten Grundvatten 

Risk för människors hälsa p g a 
föroreningar i grundvattnet bedöms som 
begränsade, då påverkan på 
grundvattnet sannolikt sker från andra 
källor belägna uppströms området. Med 
hårdgjorda ogenomträngliga ytor minskar 
dock risken för spridning av föroreningar 
från deponin till grundvattnet. 

Risk för människors hälsa p g a 
föroreningar i grundvattnet bedöms som 
begränsade, då påverkan på 
grundvattnet sannolikt sker från andra 
källor belägna uppströms området. Med 
hårdgjorda genomträngliga ytor minskar 
dock risken för spridning av föroreningar 
från deponin till grundvattnet. 

Föroreningar från lakvatten till 
Limsjön  

Föroreningar från lakvatten till 
Limsjön 

Planförslaget begränsar mängden 
lakvatten till recipient genom att 
hårdgjorda ytor anläggas och dagvatten 
omhändertas. Spridningsrisken från 
deponimassor bedöms därmed som liten. 

Då nollalternativet inkluderar Natura 2000-
tillståndet behöver framtida exploatering 
ske så att lakvattenmängden inte ökar. 
Därmed bedöms nollalternativet likvärdigt 
med planförslaget. 

MKN MKN 

Att spridning av föroreningshalter från 
deponin skulle påverka Limsjöns 
bedömningsgrunder och gränsvärden för 
miljökvalitetsnormer bedöms som små 
med hänsyn till Limsjöns vattenvolym och 
utspädningseffekten. 

De föroreningar som finns inom 
deponiområdet bedöms inte utgöra någon 
risk för möjligheten att inte uppnå 
ekologisk och kemisk status, då 
nollalternativet inkluderar Natura 2000-
tillståndet och dess villkor för lak- och 
dagvatten. 



 

 
 

 
30 | 10252616  • Miljökonsekvensbeskrivning detaljplan för Limsjöänget i Leksands kommun 

 

Den sammantagna bedömningen är att detaljplanen i jämförelse med nollalternativet 
inte skiljer sig åt för yt- och grundvatten samt MKN, då Natura 2000-tillståndet och 
dess villkor behöver följas i båda fallen. Jämfört med nuläget innebär detaljplanen 
minskad risk för spridningar av föroreningar till grundvattnet samt föroreningar i 
lakvattnet, tack vare bestämmelser om hårdgjorda ogenomträngliga ytor samt 
dagvattenhantering. 

6.4.5 Förslag på övriga åtgärder 
En skötselplan ska upprättas för Hjorthagens dagvattendamm.  

6.5 RISK FÖR EROSION 

6.5.1 Förutsättningar 
En geoteknisk undersökning har utförts för den nordvästra delen av planområdet 
(Ramböll, 2009-03-16 reviderad 2016-01-28). En översyn av dessa undersökningar 
gjordes 2021 för att bedöma hur de villkor som givits kopplat till Natura 2000-tillståndet 
påverkar de geotekniska förutsättningarna (PM Geoteknik, WSP, 2021-08-18). Dessa 
tre utredningar utgör det sammantagna underlaget till den geotekniska bedömningen. 

Marken i området utgörs överst av en inhomogen sättningsbenägen fyllning bestående 
av en blandning av avfall och jord ner till cirka 1-4 meters djup under mark. Inom vissa 
delar av området utgör dessa massor av rester från en deponi. Under fyllningen följer i 
vissa delar ett visst lager av torv för att sedan övergå till naturligt avlagrade finkorniga 
sediment, huvudsakligen av finsandig silt. Markens sammansättning medför att den är 
sättningsbenägen dels vid ökad belastning, dels genom nedbrytning av organiskt 
innehåll i tippmassorna och av torven. 

I bedömningen från 2021 konstateras att den naturligt lagrade jorden har en fraktion 
som gör den erosionskänslig, men erosion sker när vind och eller vatten transporterar 
jorden. Då marken i området skyddas väl genom gräs, asfalt, kross med mera samt att 
det inte finns några vattendrag eller annan påverkan bedöms det inte finnas någon risk 
för erosion och sättningar. 

Då delar av området vid ombyggnation kommer att saneras så att förorenade massor 
fyllningsmaterial/deponimaterial schaktas ur för att återfyllas med ny fyllning, bedöms 
det finnas flera möjliga grundläggningssätt för planområdet. I bygglovskedet avgörs 
vilket som är mest lämpliga metod utifrån platsens, markens och byggnadens 
egenskaper.  

6.5.2 Planförslaget 
Planförslaget innehåller inga bestämmelser med anledning av erosionsrisk.  

Detaljplanens villkor om sanering av markföroreningar bedöms bidra positivt till att 
avlägsna delar av det sättningsbenägna markmaterialet. 
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6.5.3 Sammantagen bedömning 

       

Planförslaget Nollalternativet 

Erosion Erosion 

Detaljplanen ställer villkor om att 
marföroreningar måste saneras innan 
startbesked får lämnas för byggnader och 
att det ska säkerställas att det inte finns 
risk för återkontaminering av den mark 
som sanerats. Planbestämmelserna 
medför att det sättningsbenägna 
markmaterialet delvis avlägsnas.  

Då nollalternativet inkluderar Natura 
2000-tillståndet medför även 
nollalternativet krav på hantering och 
sanering av markmaterialet, vilket 
bedöms innebära positiva effekter för 
markens geotekniska egenskaper med 
avseende på stabilitet.  

 

Den sammantagna bedömningen är att detaljplanen i jämförelse med nollalternativet 
inte skiljer sig åt för erosion och geotekniska frågor, då Natura 2000-tillståndet och 
dess villkor behöver följas i båda fallen. 

6.5.4 Förslag på övriga åtgärder 
Inga förslag på övriga åtgärder redovisas med anledning av erosionsrisker. 

7 UPPFÖLJNING OCH KONTROLL  

7.1 REDOVISADE OCH BEDÖMDA MILJÖEFFEKTER 
De miljöaspekter för vilka genomförandet av detaljplanen bedöms kunna medföra 
betydande miljöeffekter är de aspekter som i dagsläget bedöms behöva belysas. 

Det bör dock inte uteslutas att det vid de kommande prövningarna kan tillkomma 
ytterligare aspekter som behöver beaktas och utredas vidare.   

7.2 UPPFÖLJNING OCH GENOMFÖRANDE AV PLANEN 

Enligt 6 kap. 19 § miljöbalken ska kommunen efter att en plan som omfattas av kravet 
på en strategisk miljöbedömning har antagits skaffa sig kunskap om den betydande 
miljöpåverkan som genomförandet av planen faktiskt medför och om de åtgärder som 
arbetats in i planen har avsedd effekt. 

Syftet med uppföljningen är också att upptäcka eventuell betydande miljöpåverkan 
som tidigare inte har identifierats och att skapa förutsättningar för att vidta lämpliga 
avhjälpande åtgärder. Miljöbalken ställer inga preciserade krav på hur uppföljningen 
ska gå till, men det är en fördel om uppföljningen av miljöpåverkan kan integreras i 
den normala planeringsprocessen. 

Den generella förekomsten av föroreningar inom området innebär att 
tillsynsmyndigheten alltid ska kontaktas för att samråda om arbetena kräver anmälan 
enligt 28§ i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1998:899. 

En skötselplan ska upprättas för Hjorthagens dagvattendamm. Huvudmannen DVAAB 
tar fram den, kontroll och uppföljning bedrivs av kommunens miljöenhet.  
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7.3 STÖRNINGAR UNDER BYGGSKEDET 

Under byggtiden förväntas tillfälliga störningar uppstå som kan påverka människors 
hälsa och miljö. Miljöpåverkan är till stor del övergående och upphör när 
anläggningsarbetena är klara. För vissa aspekter och intressen är påverkan under 
byggtiden av större betydelse än påverkan av det färdiga området. Utifrån den 
information som finns tillgänglig idag är det svårt att ange de konsekvenser som 
byggskedet bedöms komma att medföra. Dock kan vissa generella åtgärder och 
rekommendationer anges.  

Planbestämmelse finns om att pålningsarbeten endast får utföras under perioden från 
och med den 1 augusti till och med den 31 mars. Detta är ett av villkoren som ställs i 
Natura-2000 tillståndet. Syftet med bestämmelsen är att freda det värdefulla djurlivet i 
Limsjön från störningar under den mest känsliga perioden.  

8 SLUTSATSER 

Eftersom nollalternativet innehåller de villkor som anges i länsstyrelsens Natura-2000-
tillstånd och detaljplanens planbestämmelser bygger på dessa villkor samt domslut 
från MMD, är bedömningen av nollalternativet och planförslaget relativt lika. Det som 
skiljer är att tillståndet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom fem år och 
avslutats inom tio år, medan detaljplanen försätter att gälla även efter 
genomförandetidens slut. Jämfört med nollalternativet innebär detaljplanens 
planbestämmelser en tvingande reglering av hur deponigas ska hanteras med syfte att 
eliminera eventuella risker kopplad till denna, även om kommunen uppmärksammat 
problematiken med deponigas och arbetar med frågan även utanför planområdet. 

Sammantaget bedöms detaljplanen innebära: 

 minskad risk för negativa effekter till följd av byggnation på den förorenade 
marken samt förekomst av deponigas eftersom detaljplanen innehåller 
bestämmelser som säkerställer sanering, risk för återkontaminering samt att 
deponigasen ska hanteras innan eventuell byggnation. 

 minskad risk för att nya byggnader skadas av översvämning i framtiden i och 
med bestämmelser i detaljplanen om lägsta grundläggningsnivå.  

 minskad risk för spridningar av föroreningar till grundvattnet samt föroreningar 
i lakvattnet som riskerar att nå Limsjön, tack vare bestämmelser om 
hårdgjorda ogenomträngliga ytor samt att dagvatten ska ledas 
dagvattendamm för rening och fördröjning. 

Sammantaget bedöms påverkan och effekter av detaljplanens genomförande för 
studerade miljöaspekter som acceptabla och inte leda till någon betydande 
miljöpåverkan. 
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