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SAMMANFATTNING
Planförslaget syftar till att ändra gällande detaljplan (S770620) så att uppförande av nya lokaler för förskoleverksamhet möjliggörs inom ramen för detaljplanens bestämmelser.
Planförslaget antas inte medföra betydande miljöpåverkan. Bedömningen grundar sig på
den utpekade ombyggnationens begränsade markanspråk och byggvolym och att den sker på
redan exploaterad mark. Vidare innebär planförslaget inget ökat tryck på varken plan- eller
influensområde.
Trafiksäkerhetsåtgärder samt buller och luftkvalité är särskilt viktiga aspekter att belysa i
det fortsatta planarbetet. Det finnas behov av en dagvattenutredning, inklusive påverkan på
vattenkvalité i Igelbäcken.
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1. INLEDNING
1.1.
Om behovsbedömning
Behovsbedömning är den analys som leder fram till ställningstagandet om huruvida planen
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. När en kommun upprättar eller ändrar en detaljplan ska kommunen alltid ta ställning till behovet att genomföra en miljöbedömning av planen
i enlighet med 6 kap. 11-18 § miljöbalken. Miljöbedömning är processen i vilken en miljökonsekvensbeskrivning utarbetas. En miljöbedömning ska genomföras om en detaljplan kan
antas medföra betydande miljöpåverkan (6 kap. 11 § MB).
Behovsbedömningen har genomförts av kommunens sakkunniga tjänstemän utifrån tillgängligt kunskapsunderlag om platsen och planens påverkan.
1.2.
Metod och upplägg
Inför behovsbedömningen ska planförslaget kontrolleras mot undantaget från miljöbedömning
enligt MKB förordningen, eller om krav på MKB gäller utan beaktande av bilaga 4 (alltså då
planförslaget antas medföra en betydande miljöpåverkan utan stöd av checklistan som redovisas i Bilaga 2).
Följande bedömning har gjorts med stöd av checklistan i Bilaga 2 och Naturvårdsverkets
handbok om miljöbedömning (Naturvårdsverket, 2009). Upplägget för dokumentet består av
tre delar: geografisk avgränsning, bedömning och tematisk avgränsning. Den geografiska
avgränsningen fastställer det område som bedöms kunna påverkas direkt eller indirekt av
planförslaget. I bedömningen avgörs vilka miljöaspekter som antas medföra en betydande
miljöpåverkan. Den tematiska avgränsningen redovisar de miljöaspekter som är mest relevanta för den aktuella planen och som ska ingå i en miljökonsekvensbedömning.
I enlighet med rekommendationer från (Boverket, 2006) och (Naturvårdsverket, 2009)
bygger bedömningen på kriterier i bilaga 2 och bilaga 4 till MKB-förordningen. Checklistan i
Bilaga 2 är ett verktyg som hjälper utredare att följa dessa olika rekommendationer och kriterier på ett systematiskt sätt.
Medan checklistan ger stöd för utredaren att säkerställa att relevanta aspekter gås igenom
är texten det som utgör själva huvuddelen av bedömningarna. Bedömning utgår från den berörda platsens betydelse och sårbarhet samt den påverkan som projektet medför, det vill säga
störningens eller ingreppets omfattning. Metodiken tillämpar ingen underliggande beräkningsskala eller kvantitativa bedömningsgrunder som automatiskt ger ett visst utfall.
Vid behovsbedömningen bedöms om någon enskild aspekt eller flera aspekter sammantaget kan leda till att planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Kriterierna för bedömning av miljöpåverkan innehåller negativa och positiva aspekter. Det är
dock den negativa miljöpåverkan som är utslagsgivande vid kommunens ställningstagande till
om en miljöbedömning ska göras eller inte. Osäkerhet om vilken miljöpåverkan planens genomförande kan få, hanteras som en risk för betydande miljöpåverkan.
En utförlig redovisning av metoden för tillämpning av checklistan redovisas i Bilaga 2.
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2. OM PLANEN
2.1.
Syfte
Planens syftar till att ändra gällande detaljplan (S770620) så att uppförande av nya lokaler för
förskoleverksamhet möjliggörs inom ramen för detaljplanens bestämmelser enligt kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Bygg- och miljöförvaltningens fastighetsavdelning planerar att ersätta den befintliga
Vattmyra förskola med en ny. Gällande detaljplan ska ändras så att nya lokaler för förskoleverksamhet möjliggörs.
2.2.
Planens innehåll
Den nya förskolebyggnaden föreslås uppföras i två våningsplan istället för den nuvarande
enplansbyggnaden. Detta för att möjliggöra en yteffektiv och tilltalande förskola av karaktären ”framtidens förskola” avsedd för modern pedagogik. Mer yta för förskolegården ska frigöras då den nya byggnaden ska rymmas inom hälften av den nuvarande byggnadsytan.
3. OM PLANOMRÅDETS BEFINTLIGA MARKANVÄNDNING
Vattmyra förskola ligger i norra delen av Jakobsberg. Planområdet karakteriseras av olika
friliggande skolbyggnader i en våning (förskola och F-5 grundskola) och tillhörande rekreationsytor. Utemiljöer består mest av hårdgjorda ytor, gröna partier och trädplanteringar som
kantar skolområdet.
Vattmyra karakteriseras av små bebyggelser i form av villor eller kedjehus från 50, 60
och 70-tal. Flera natur- och rekreationsområden samt privata gårdar finns inom influensområdet, som kännetecknas av en grönare karaktär än andra delar av Jakobsberg.
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Karta 1 Befintlig markanvändning
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4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR ENLIGT ÖVERSIKTSPLAN
Planområdet pekas ut i framtidsbild för Järfälla år 2030 som ”område med bibehållen karaktär. Den mer begränsade utvecklingen motiveras av det perifera läget och den begränsade tillgången till kollektivtrafik.
Ett rekreationsstråk länkad med gång- och cykelvägnät samt ett prioriterat ekologiskt
landsskapssamband för bevarande och/eller förstärkning av spridningskorridorer mellan större
grönområden pekas ut cirka 250 meter norr om planområdet.
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Karta 2 Planeringsförutsättningar enligt översiktsplanen
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5. GEOGRAFISK AVGRÄNSNING
Utredningsområdet består av planområdet, som är den faktiska fysiska ytan som upptas av
detaljplanen, och influensområdet, alltså den geografiska ytan utanför som påverkas direkt
och indirekt.
Influensområdet i Karta 3 omfattar minst en zon på ca 500 meter från plangränsen och
sträcker sig över en yta med olika element som bedöms kunna påverkas av planförslaget.
Influensområdet berör ett antal befintliga detaljplaner, men ingen pågående detaljplan.
Ingen risk för kumulativa eller additiva effekter bedöms finnas inom plan- eller influensområdet.
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Karta 3 Utredningsområde
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6. BEHOVSBEDÖMNING
Nedan presenteras resultatet från behovsbedömning vilken görs med hjälp av matrisen som
redovisas i Bilaga 2. Metoden för behovsbedömningen och matrisen redovisas i bilagan. I
denna behovsbedömning har checklistan, på grund av planens låga komplexitet, inte fyllts i
utan främst använts som utgångspunkt.

6.1.
Riksintressen
Bestämmelserna om riksintressen finns i 3 och 4 kap. miljöbalken (1998:808). Hur hushållningsbestämmelserna ska tillämpas i den fysiska planeringen finns beskrivet i plan- och
bygglagen (2010:900). Det är bara vid ändringar i markanvändningen, på ett sätt som kräver
ett rättsligt beslut, som ett riksintresse får betydelse. Dessa rättsliga beslut fattas utifrån någon av de tretton lagar som ska tillämpa hushållningsbestämmelserna, till exempel beslut
enligt plan- och bygglagen och miljöbalken.
Platsen




Inga riksintressen finns inom planområdet.
E18 ligger ca 400 meter från planens östra gräns.
Mälarbanan ligger ca 300 meter från planens västra gräns.

Planen och påverkan


Planen bedöms inte påverka några riksintressen

Samlad bedömning


Ej betydande miljöpåverkan.

Förslag på utredningar


Inga.

12 (37)
2017-05-24
Mall 2017V1

Karta 4 Riksintressen
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6.2.
Skyddade områden
I Miljöbalken kapitel 7, finns flera skyddsformer for natur- och kulturområden, bland annat
naturreservat, kulturreservat, biotopskyddsområde, m.fl.
Platsen




Det finns inga skyddade områden i planområdet.
Inom influensområdet, vid korsningen Däckelvägen/Tömvägen, finns en allé av
skyddsvärda träd.
Västra Järvafältets naturreservat ligger inom influensområdet, på andra sida E18, ca
450 från planens östra gräns.

Planen och påverkan


Planen medför ingen direkt påverkan på skyddade områden inom influensområdet.

Samlad bedömning


Inom planområdet finns inga skyddade miljöer.

Utredningar


Inga.
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Karta 5 Skyddade områden
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6.3.
Naturvärden
Naturvärden skyddas inom ramen för Miljöbalken och Artskyddsförordningen (1995:179).
Platsen






Inga kända naturvärden finns inom planområdet
Flera ytor som hyser potentiellt mycket höga, höga och vissa naturvärden finns inom
influensområdet enligt en översiktlig naturvärdesutredning som gjorts av kommunen.
Flera ädellövssamband finns inom influensområdet, söder om planområde.
En spridningsväg för groddjur pekas ut inom influensområdet, cirka 300 meter från
planområdets östra gräns.
Skyddsvärda träd vid korsning Däckelvägen/Tömvägen pekas ut som jätteträd.

Planen och påverkan


Planförslaget tar inte ytor som hyser kända naturvärden i anspråk.

Samlad bedömning


Planförslaget innebär inte en ökning av antal förskolebarn. Trycket på närliggande
naturområden bedöms inte öka i jämförelse med nuvarande nivåer. Slitage på närliggande område bedöms inte uppkomma till följd av planförslaget.

Förslag på utredningar


Inga
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Karta 6 Naturvärden
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6.4.
Rekreationsvärden
Enligt PBL ska planläggningen ta hänsyn till behovet av att det inom eller i nära anslutning
till området med sammanhållen bebyggelse finns parker och grönområden, lämpliga platser
för lek, motion och annan utevistelse.
Plats






Befintliga utemiljöer hyser rekreativa värden då de är utrustade för att möta behovet
från den befintliga förskolan och skolan.
Inom influensområdet finns flera olika lekmiljöer. Det finns flera öppna gröna ytor,
parker och skogsområden i anslutningen till planområdet. Ett större skogsområde
finns ca 250 meter norr om planområdet. Därtill finns tre bollplaner och idrottsplatser inom influensområdet varav den vid Vattmyravallen är den största och närmaste,
cirka 120 meter från planens södra gräns.
Vattmyraparken, som ligger vid planområdets södra gräns, utpekas som närlekspark
med en friyta större en 3 000 kvm (källa: Lek- och aktivitetsplan, Järfälla kommun,
Remiss 2016-09-20).
Trafikbarriär för närlek för åldrarna 0-9 år pekas ut för områden som ligger norr om
skolområde.

Planen och påverkan


Planförslaget tar inte i anspråk rekreativa ytor eller medför en betydande påverkan
på befintliga områden.

Samlad bedömning



Planförslaget innebär inte en ökning av antal förskolebarn. Trycket till närliggande
rekreativa ytor bedöms inte öka i jämförelse med nuvarande nivåer. Slitage till närliggande område bedöms inte uppkomma till följd av planförslaget.
Närheten till varierade rekreativa områden bedöms som positivt för barnens psykologiska och fysiska utveckling. I fortsatt arbete bör dock trafiksäkerhetsåtgärder,
såsom säkrare övergångställe eller hastighetsdämpande åtgärder, övervägas.

Förslag på utredningar


Inga

18 (37)
2017-05-24
Mall 2017V1

Karta 7 Rekreationsvärden
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6.5.
Kulturvärden
Utgångspunkten för det allmännas ansvar att skydda kulturmiljön ges i miljöbalken (MB). I
miljöbalkens tredje kapitel om hushållning med mark- och vattenområden ställs det krav på
att områden och miljöer som har allmän betydelse på grund av deras kulturvärden så långt
som möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada dem (3 kap § 6 MB).
I plan- och bygglagens andra kapitel preciseras ett antal allmänna intressen. Där anges
bland annat att man ska ta hänsyn till stads- och landskapsbilden och platsens natur- och
kulturvärden. Ett bebyggelseområdes särskilda historiska, kulturhistoriska miljömässiga och
konstnärliga värden ska skyddas. Befintliga karaktärsdrag ska respekteras och tas tillvara.
Ytterliggare krav på byggnader, tomter och allmänna platser finns i plan- och bygglagens
åttonde kapitel. Där finns bland annat ett förbud mot att förvanska särskilt värdefulla byggnader. Ändringar av byggnader ska alltid göras varsamt och deras värden och kvaliteter ska
tas till vara (2 kap § 6 PBL)
Kulturvärdena tillhör de allmänna intressena och medför planen konsekvenser för dessa
intressen ska det redovisas. För att kunna beskriva konsekvenserna för kulturvärdena krävs
det att värdena är kända och att det har klarlagts hur de påverkas av de föreslagna åtgärderna
(4 kap § 33 PBL).
Platsen





Inga kända kulturvärden finns inom planområdet.
Inom influensområdet finns flera fornlämningar samt två stora fornlämningsområden, en i Vattmyraparken (norr om Internationella Engelska skolan, gravfält från
Stenålder/Bronsålder/ Järnålder samt husgrund från 1500-tal) och en i grönområdet
längst Geografivägen (gravfält från Stenålder/Bronsålder/ Järnålder). Båda fornlämningsområde ligger cirka 300 meter söder om planområdet.
Inom influensområdet finns olika kulturhistoriska miljöer, såsom EkedalsvägenFölvägen, Hovvägen, Betselvägen, Dressyrvägen

Planen och påverkan


Planförslaget bedöms inte påverka vare sig kulturhistoriska miljöer eller objekt inom
plan- och influensområden.

Samlad bedömning


Ingen betydande miljöpåverkan

Förslag på utredningar


Inga.
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Karta 8 Kulturvärden
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6.6.
Materiella värden
Enligt plan- och bygglagen ska bebyggelse lokaliseras på mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna en rimlig kommersiell service. Planläggningen
ska främja en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens och bostadsbyggande och
utveckling av bostadsbeståndet (2 kap. § 3). Redovisningen omfattar också hushållningsregler enligt 3 kap § 1 Miljöbalken, alltså mark- och vattenområden skall användas för det eller
de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt
föreliggande behov.
Platsen




Planområdet består idag av skolverksamhet (Vattmyra förskola och Vattmyraskolan)
och tillhörande ytor för rekreation av elever samt parkering. Envåningsbyggnaderna
har en låg täthet.
Småhusbebyggelse i form av villor eller kedjehus från 50-, 60- och 70-talen karakteriserar bebyggelsen inom influensområdet.
Ett industriområde ligger inom influensområdet på andra sidan Mälarbanan, cirka
350 meter från planområdets västra gräns.

Planen och påverkan


Planförslaget bedöms inte påverka befintliga materiella värden då den nya förskola
byggnaden ska ha högre standard än den nuvarande.

Samlad bedömning


Ingen betydande miljöpåverkan

Förslag på utredningar


Inga
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Karta 9 Materiella värden
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6.7.
Hälsa och säkerhet
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämplig för
ändamålet. Riskhänsyn i fysisk planering innebär att de risker som människor, egendom och
miljö exponeras för ska vara acceptabla. I vissa fall krävs det att åtgärder införs för att reducera riskerna. Dessa kan exempelvis utgöras av särskilda krav på markanvändning, skyddsavstånd eller byggnadstekniska åtgärder.
Här ingår även redovisning av Miljökvalitetsnormer. Av 2 kap. 10§ PBL följer att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken, MB, ska följas vid planläggning. Bestämmelsen innebär att planering och planläggning ska göras på ett sådant sätt att möjligheterna att uppfylla
miljökvalitetsnormerna underlättas.
Platsen
Förorenade områden:
 Inga kända föroreningar finns inom planområdet
 Inom influensområdet finns två MIFO objekt samt potentiella markföroreningar i
klass stor och måttlig risk. Ett objekt i klass stor risk finns på en bostadsgård cirka
90 meter söder om planområdet.
Farligt gods:
 Mälarbanan, som är transportled för farligt gods, ligger cirka 300 meter väster om
planområdet.
 E18 är rekommenderad primär väg för farligt gods. Den ligger cirka 400 meter öster
om planområdet.
Trafik:
 Planområdet ligger intill Hästskovägen osm idag har 2000 fordonsrörelser/dygn.
Buller och utomhusluft:
 Hästskovägen är den främsta bullerkällan inom planområdet. Högsta beräknade värden på gatan är 65 dBA.
 Förutom området närmast Hästskovägen, som utsätts för bullernivåer upp till 55
dBA, har samtliga ytor inom planområdet en bra ljudnivå med värden lägre än 50
dBA.
 Planområdet utsätts varken för högre nivåer av kvävedioxid (NO2) (normvärdet om
60 ug/m3, områdets värde 18-24 ug/m3) eller partiklar (PM10) (maxvärdet för miljökvalitetsmålet 30 ug/m3, områdets värde 20-25 ug/m3).
Magnetfält
 Ingen påverkan sker från Mälarbanan.
Vibrationer:
 Ingen påverkan sker från Mälarbanan
Yt- och grundvatten:
 Inom planområdet är grundvattnets sårbarhet, enligt SGU - Sveriges geologiska
undersökning, hög på områdets västra del och låg på östra del.
 Planområdet ligger inom Igelbäcken avrinningsområde. Igelbäcken har idag god
ekologisk status, men uppnår ej god kemisk status. I och med efterdyningarna av den
s.k. Weserdomen får inte medlemsländerna i EU godkänna verksamhet som innebär
en negativ påverkan av något slag på en vattenförekomst med dålig status.
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Planen och påverkan
Buller och utomhusluft:
 På förskolans friyta ska ljudnivå inte överskrida 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70
dBA maximalljudnivå på gården, med bakgrund av rättpraxis (MÖD 4256-10).
 För luftkvalité gäller enligt rättpraxis (MÖD 4256-10) att utemiljön ska likställas
med innemiljön.
Yt- och grundvatten:
 Den närmsta vattenförekomsten till förskolan utgörs av Igelbäcken. Eftersom avståndet till vattendraget är längre än 30 meter kommer ombyggnationen inte att påverka det definierade ”närområdet” till vattenförekomsten. Inte heller ”omgivningen” som definieras som de 200 närmaste metrarna kommer att påverkas.
Ombyggnationen kan endast påverka status för vattenförekomsten genom det dagvatten som kommer från förskolegården. Vattnet från gården rinner till dagvattenledningar som genom anslutande diken leder vattnet till Tånglötsbäcken i öster och
vidare ut i Säbysjön och Igelbäcken.
Samlad bedömning


Beroende på hur förskolegård ska gestaltas och vilka material som väljs, kan en betydande miljöpåverkan på Igelbäcken uppkomma.
För att undvika att betydande miljöpåverkan ska ske ska alla potentiella ökningar av
föroreningar eller näringsämnen tas hand om innan de når Igelbäcken.
I fortsatt arbete bör dock gården utformas på ett sådant sätt att dagvattnet infiltreras
eller fördröjs. Hårdgjorda ytor, gummiplattor eller motsvarande material bör undvikas.

Förslag på utredningar


Dagvattenutredning inkl. påverkan på vattenkvalité i Igelbäcken endast om förskolegård ska utformas på ett sådant sätt att dagvattnet inte infiltreras eller fördröjs. Utredningen ska utgå från gällande riktlinjer för dagvatten i Järfälla kommun.
 I fortsatt arbete bör trafiksäkerhetsåtgärder (t.ex. säkrare övergångställe eller hastighetsdämpande åtgärder) till naturområden norr om planområdet övervägas.
Ev. bullerdämpande åtgärder längst bör övervägas för att säkerställa att ljudnivån på
förskolas friytor inte överskrider maxvärden.
 I fortsatt arbete bör luftkvalité åtgärder övervägas om värden kommer att överskrida
maxvärden pga ökad trafik.
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Karta 11 Risk för farligt gods och markföroreningar

Karta 10 Buller
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Karta 12 Ytvatten

Karta 13 Grundvatten
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6.8.
Klimatanpassning
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämplig för
ändamålet med hänsyn till risker för översvämning och erosion (2 kap. § 5) och goda klimatförhållanden (2 kap. § 6).
Platsen




Inom planområdet förekommer ingen risk för översvämning.
Inom influensområdet finns det risk för översvämning längst Mälarbanan, som ligger
inom i Bällstaåns avrinningsområde.
Planområdet består främst av lera, som har låg infiltrations förmåga, och delvis av
postglacial sand. Den föreslagna förskolebyggnaden placeras dock på sandpostglacialt område.

Planen och påverkan


Beroende på utformning av förskolegård kan planen medföra en ökning av hårdgjord
mark och medför därför en ökad mängd dagvatten, vilket i sin tur påverkar översvämningsrisker inom Igelbäcken och dess avrinningsområde.

Samlad bedömning


Beroende på utformning av förskolegård det kan det finnas en viss risk för betydande miljöpåverkan gällande översvämning.

Förslag på utredningar


Dagvattenutredning: risk för översvämning i planområdet samt konsekvenserna för
Igelbäcken avrinningsområde ska utredas och åtgärder föreslås endast om förskolegård ska utformas på ett sådant sätt att dagvattnet inte infiltreras eller fördröjs. Utredningen ska utgå från gällande riktlinjer för dagvatten i Järfälla kommun.
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Karta 14 Risk för ras, skred och översvämningar
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Karta 15 Jordarter
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6.9.
Infrastruktur och service
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse lokaliseras på mark som är lämpad för
ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt. 2 kap. 5, 6 och 7 § PBL.
Denna del av behovsbedömningen är inte obligatorisk och ingår inte i den samlade bedömningen för planförslaget. Syftet är att dessa aspekter ska ligga till stöd för det fortsatta arbetet med planförslaget.
Platsen





Vattmyra förskola ligger norr om Jakobsbergs centrala delar och har måttlig tillgång
till både infrastruktur och service.
En busslinje finns i anslutningen till planområdet. Jakobsberg pendeltågstation samt
flera busslinjer ligger ca 1,5 km borta.
Planområdet försörjs av kommunens cykelvägnät, vilket skapar god tillgänglighet
till kommunens övriga delar samt naturreservatet.
Planområdet försörjs av VA och fjärrvärme.

Planen och påverkan


Planen bedöms inte påverka varken infrastruktur eller service.

Samlad bedömning


Ej betydande miljöpåverkan.
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Karta 16 Befintlig transportinfrastruktur och trafikflöden
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Karta 18 Försörjningssystem
Karta 17 Service
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7. SAMLAD BEDÖMNING OCH AVGRÄNSNING
Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Tabell 1redovisar de miljöaspekter där risk finns för betydande miljöpåverkan.
Syftet med avgränsningen är att fokusera arbetet på de miljöaspekter som är mest relevanta för den aktuella planen. Tabellen redovisar innehållet (omfattning) och detaljeringsgrad för redovisning av miljöaspekterna i planhandlingarna. För de miljöaspekterna där information saknas
föreslås en utredning.
Tabell 1 Aspekter som riskerar medföra betydande miljöpåverkan och bör beaktas i fortsatt planarbete.

Aspekterna som
Område som ska ingå
ska ingå i fortsatt
i fortsatt planarbete
planarbete
Ytvatten

Vatten
Grundvatten

Hälsa och säkerhet

Risk för översvämning

Förslag på utredningar

Detaljeringsgrad

Utredningen ska redovisa effekter på vattenkvalité i Igelbäcken, MKN samt översvämning och platsspecifika åtgärdsförslag. Utredningen ska utgå från gällande riktlinjer
för dagvatten i Järfälla kommun.
Dagvattenutredning inkl. påverkan
Undersökningen ska redovisa eventuella föroreningshalter i
på Bällstaån.
grundvattnet.
OBS. Utredning ska utföras endast om förskolegård ska
utformas på ett sådant sätt att dagvattnet inte infiltreras
eller fördröjs.
Dagvattenutredningen ska redovisa det uppskattade dagvattenflöde som resulterar från utbyggnad av planområdet.
Utredningen ska även ge förslag på fördröjnings- och reDagvattenutredningen
ningsåtgärder.
OBS. Utredning ska utföras endast om förskolegård ska
utformas på ett sådant sätt att dagvattnet inte infiltreras
eller fördröjs.
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8. MOTIVERAT STÄLLNINGSTAGANDE
Planförslaget antas inte medföra betydande miljöpåverkan. Bedömningen grundar sig
på den utpekade ombyggnationens begränsade markanspråk och byggvolym och att
den sker på redan exploaterad mark. Vidare innebär planförslaget inget ökat tryck på
varken plan- eller influensområde.
Trafiksäkerhetsåtgärder samt buller och luftkvalité är särskilt viktiga aspekter att
belysa i det fortsatta planarbetet. Det finnas behov av en dagvattenutredning, inklusive påverkan på vattenkvalité i Igelbäcken.
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BILAGA 1 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 nedan nämnda ärenden, och
mkb:n i detta ärende är aktuell och tillräcklig.

Undantag

Ja

Nej

Gäller detaljplanen enbart en verksamhet som tillståndsprövas
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § MB
(A- eller B-verksamhet), och är mkb:n i detta ärende aktuell och
5 kap. 7 a § tillräcklig?
PBL
Gäller detaljplanen enbart en åtgärd som prövas genom faststäl-

x

lande av en vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, och
är mkb:n i detta ärende aktuell och tillräcklig för detaljplanen?

x

Kommentar
4 § MKBKrav på miljöbedömning: En särskild MKB för detaljplaner
förordningmed standardförfarande ska upprättas om
en

4 § MKBförordningen

7 kap.
27 & 28 a
§§ MB

Kommentar

Om genomförandet av detaljplanen kan antas innefatta förutsättningar för kommande tillstånd för en verksamhet eller åtgärd som
anges i 3§ eller i bilaga 3 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar eller som kräver tillstånd enligt 7 kap.
28 §. Obs! Om planen avser användningen av små områden på
lokal nivå ska genomförandet antas medföra en betydande miljöpåverkan endas om myndigheten eller kommunen md beaktande
av de kriterier som anges i bilaga 4 till förordningen (1998:905)
finner att så är fallet.

Krav

Ja

Nej

x

Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller åtgärd
som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000område som förtecknats enligt fågeldirektivet (2009/147/EG) och
därmed kräver tillstånd (Skyddad natur)?

x

Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller åtgärd
som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000område som förtecknats enligt art- och habitatdirektivet
(92/43/EEG) och därmed kräver tillstånd(Skyddad natur)?

x
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Figur 1 Bedömning av miljöpåverkan (Naturvårdsverket, 2009)

