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Undersökning om betydande miljöpåverkan - Detaljplan
för Moskogsvägen samt upphävande av Åkerö
byggnadsplan L307
Beskrivning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny vägsträckning mellan
Järnavägen och Insjövägen för att förbinda väg 938 med riksväg 70. För
området gäller kommunens översiktsplan från 2014. Planområdet ingår i
planeringsområdet Tätorten Leksand där de generella riktlinjerna är rådande.
Moskogsvägen är enligt översiktsplanen en av de nya möjliga sträckningarna
inom kommunen som bedöms ge störst verkan och vara mest angelägen och
realistisk att utföra.
I samband med uppförandet av planförslaget har det tagits fram en
undersökning om betydande miljöpåverkan. Undersökningen syftar till att
avgöra om en strategisk miljöbedömning behöver genomföras.
Detaljplanen innebär att naturområden med skog tas i anspråk för en ny väg,
vilket innebär en markant förändring av markanvändningen. Dock möjliggör
förslaget för ett effektivare trafiksystem som innebär bland annat minskad
klimatpåverkan. Detaljplanens negativa miljöeffekter antas ha begränsad
omfattning.
Undersökningen påvisar att detaljplanens negativa påverkan på lämningar,
naturmiljön och rekreation bedöms vara oundvikliga och permanenta. Den
positiva påverkan på klimatet och luftkvaliteten bedöms även de vara
permanenta och mycket sannolika. Övriga miljöeffekter bedöms vara
möjliga att avhjälpa.
Den totala miljöeffekten av detaljplanen bedöms vara begränsad. Även om
en del av planens påverkan innebär negativa effekter så bedöms
konsekvenserna av dem i ett större sammanhang vara obetydliga.
Detaljplanen bedöms inte påverka möjligheten till att fullfölja
miljölagstiftningen.
Utifrån tidigare utredningar och undersökningar har inget påvisat att
detaljplanen skulle innebära en betydande miljöpåverkan. Kommunen har
dock valt av försiktighetsskäl att ändå göra en strategisk miljöbedömning
och ta fram en miljökonsekvensbeskrivning för detaljplanearbetet.
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I den strategiska miljöbedömningen föreslås att detaljplanens påverkan
beskrivs avseende följande miljöaspekter:
• Dagvatten och ytvatten
• Människors hälsa och säkerhet (buller, luftkvalitet, transporter av farligt
gods, rekreation)
• Kulturmiljö
• Naturmiljö
• Barnperspektivet

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Detaljplanen bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan, en
strategisk miljöbedömning ska arbetas fram.
Beslutet skickas till
Plan- och kartavdelningen
Sektorchef Åke Sjöberg
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