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Detaljplan för Limsjöänget – 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 ta ställning till 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 
(MKB) 

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 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 det genomföras en miljöbedömning och en MKB ska tas fram. 

Bedömd miljöpåverkan (enligt MB 6 kap 7 §) ska redovisa de omständigheter 
som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. Enligt PBL 5 kap 11 a § så 
ska kommunen efter undersökningen fatta ett särskilt beslut om detaljplanen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. 

Beslutet om BMP tas för denna detaljplanen i utskottet för samhällsbyggnad i 
samband med att kommunen beslutar om ett nytt planbesked.  
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Planens syfte 
Detaljplanen ska pröva lämpligheten till att möjliggöra nybyggnation inom 
befintligt verksamhetsområde för delvis nya ändamål. Detaljplanen ska 
möjliggöra handel med skrymmande varor, restaurang, kontor och bilservice 
inom hela planområdet samt handel med livsmedel inom planområdets norra del.  

Detaljplanen ska utformas så att omkringliggande riksintressen och Natura 2000-
området inte påverkas negativt samt att den tillkommande bebyggelsen 
utformas väl på grund av sitt exponerade läge. 

Områdesbeskrivning 
Planen omfattar ett område omedelbart öster om järnvägen och norr om 
Leksandsvägens bro över järnvägen. Då dagvatten från området kommer 
behövas ledas till den damm som idag finns i Hjorthagen, söder om 
Leksandsvägen kommer även dammområdet att ingå i planområdet. Exakt 
gränsdragning för området vid dammen är inte bestämt och illustreras därför 
med streckad rödlinje i bilden nedan.  

 
Figur 1. Planområdet markerat i heldragen rödlinje samt förslag till plangräns för 
området vid Hjorthagen markerat men streckad röd linje 
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Planens tänkbara konsekvenser 
Natura 2000 
De planerade åtgärderna i området kräver Natura 2000-tillstånd, något 
kommunen sökt och erhållit av länsstyrelsen den 7 maj 2019 (dnr 521-6912-
2018). Med anledning av att det bedömts finnas risk för att byggnation i området 
skulle kunnat påverka Natura 2000-området på ett betydande sätt. 

Dagvatten och översvämning 
Byggnationen i området innebär ökad mängd hårdgjorda ytor. Idag infiltreras 
dagvatten i området, rinner vidare ner i de rester av deponin som finns i 
planområdets östra delar samt öster om planområdet och vidare ut i Limsjön. 
Detta har medfört att föroreningar från deponin lakat ut och spridits i Limsjöns 
Natura 2000-område. Särskild dagvattenhantering är en förutsättning för Natura 
2000-tillståndet. Även dagvattenhanteringen i området är av betydelse för 
miljökvalitetsnormerna. 

Hälsa och miljö 
Planområdet berör delvis en äldre MIFO-klassad deponi. Deponin är inte längre i 
bruk. Deponin har varit central i fråga om planområdets tillåtlighet mot 
bestämmelserna i 7 kap. 28 a § miljöbalken. Äldre deponier kan också innebära 
risk för spridning av föroreningar vilket påverkar vår levnadsmiljö.  

Planområdet gränsar till järnväg som är transportled för farligt gods. Riskerna 
kring detta bedöms inte som betydande och kan hanteras inom ramen för 
detaljplanearbetet. 

Miljökvalitetsnormer för ytvatten 
Limsjön omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten. Med hänsyn till Natura 
2000-området, de krav som medföljer tillståndet och de krav att beakta 
miljökvalitetsnormer kommuner har vid planläggning så faller 
miljökvalitetsnormer ut som en betydande miljöaspekt.  
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Slutsats och ställningstagande 
En ny undersökning tas fram eftersom att kommunens planbesked är 
tidsbegränsade och kommunen kommer fatta ett nytt beslut om planbesked. Då 
den tidigare genomförda undersökningen, som då hette behovsbedömning, 
byggde på det gamla planbeskedet bedöms denna inte längre gälla. En ny 
undersökning genomförs därför.  

Kommunen ska göra en undersökning för alla planer och program för att ta 
ställning till om planen eller programmet kan medföra betydande miljöpåverkan. 
Denna undersökning gör detta ställningstagande för Detaljplanen för Limsjöänget 

Då det sedan tidigare genomfört arbete inom ärendet redan är känt att 
detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan (då genomförandet 
kan på ett betydande sätt påverka miljön i ett Natura 2000-område och kräver 
tillstånd enligt 7 kap. 28 a §), genomförs undersökningen endast översiktligt. 
Något undersökningssamråd med länsstyrelsen genomförs inte.  

 

Förslag till beslut: 

 

Strategisk miljöbedömning behöver göras  

Strategisk miljöbedömning behöver ej göras 

 

Beslutande: Utskottet för samhällsbyggnad
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