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Behovsbedömning - checklista 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-02, Ks § 217, att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta 
förslag till en ny detaljplan för kvarteret Åran i Hjo stad. Kontoret har därför gjort en 
behovsbedömning i enlighet med tidigare lagstiftning i miljöbalken 6 kap 11 § (2004:606).  
 
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning av planer, program eller 
ändringar, om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet med 
miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar 
utveckling främjas. Om planens, programmets eller ändringens genomförande medför en 
betydande miljöpåverkan så ska en miljöbedömning göras och resultatet redovisas i form av en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB enligt PBL 4 kap 34 §. 
 
Checklistan nedan är en behovsbedömning som ska fungera som ett arbetsunderlag för att 
bedöma om planens genomförande innebär betydande miljöpåverkan. Checklistan kan också 
användas till att utreda vilka typer av faktorer/frågor som kan behöva beskrivas vidare, även om 
planens genomförande inte bedöms innebära betydande miljöpåverkan. Bedömningarna är 
preliminära. Ny kunskap som tillförs planarbetet kan innebära att bedömningarna i denna 
checklista måste omvärderas. 
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Planförslaget 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra centrumverksamhet och byggnation av bostäder i form av 
lägenheter på befintlig byggnad på Åran 2. 
Förslaget innebär förändringar från pågående markanvändning i och med att den tillåter en högre 
byggrätt än vad som traditionellt sett har medgetts inom stadskärnan.  
   

Program 
Måluppfyllelse  

Kommentar Ja 
(genererar ingen 
miljöbedömning) 

Nej 
(kan generera 

miljöbedömning) 
Stämmer planen överens med:    
Översiktsplan 2010 X X Planområdet ligger inom 

hamnområdet som i 
översiktsplanen är utpekat 
som en viktig plats för Hjos 
utveckling vad gäller 
besöksnäring, friluftsbad och 
hamnverksamhet. 
 
Av översiktsplanen framgår 
att inom området för 
riksintresset för 
kulturmiljövård får inte 
åtgärder vidtas som kan 
medföra påtaglig skada på 
riksintresset. Efter hand ska 
detaljplaner upprättas för 
hela området där hänsyn till 
bevarandevärdena arbetas in. 
 
En förtätning i anslutning till 
redan utbyggd infrastruktur 
är i linje med de uppsatta 
riktlinjerna i kommunens 
miljöpolicy och kan på sikt 
minska energianvändningen. 
Detaljplanen bedöms bidra 
till uppfyllandet av miljömålet 
”God bebyggd miljö”. 

Miljömål (nationella och lokala) X  
Kommunens miljöpolicy X  
Kommunens energiplan X  

 

Miljöfaktor Påverkan Kommentar 
Ingen Positiv Negativ 

(kan 
innebära 

miljöbedö- 
mning) 

BMP 
Betydande 

negativ 
(innebär 

miljöbedö- 
mning) 

Påverkan på naturmiljö/naturvård 
Riksintresse för naturvård X    Planområdet ligger I nära 

anslutning till Natura 2000-
område. Området bedöms inte 
påverkas negativt av planen.  

Natura 2000-område X    
Naturreservat/naturskydd X    
Strand/biotopskydd X    
Annan värdefull natur X    

Påverkan på kulturmiljö/kulturarv 
Riksintresse för kulturmiljö    X Planområdet ligger inom 
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Kulturreservat X    riksintresset för 

kulturmiljövård som utgörs av 
den äldsta stadskärnans 
oregelbundna medeltida 
gatunät med småskalig 
bebyggelse, stadsgårdar och 
små stugor vid infarterna, 
huvudsakligen i trä. 
Utbyggnadsområdet norr om 
Hjoån med rutnätsplan från 
1800-talets mitt, stora villor 
samt park och byggnader som 
hör samman med 
vattenkuranstalten 1876 och 
med tidstypisk träarkitektur 
Risk föreligger att planförslaget 
kan innebära betydande 
miljöpåverkan på riksintresset 
och viss negativ påverkan på 
landskaps- och stadsbilden. 
 

Fornminne X    
Byggnadsminne X    
Kulturminnesvård X    
Andra kulturhistoriska värden X    
Landskaps- och stadsbild   X  

 

 

Påverkan på mark och vatten 
Markföroreningar X     
Markens stabilitet/erosion X     
Yt- och grundvattens kvalitet 
och nivå 

X     

Översvämningsrisk X     

Skyddsområde för vattentäkt X     
Dagvatten/spillvatten X     

 
Påverkan på luft och klimat 
Luftkvalitet   X  Planen innebär ökade halter av 

trafikemissioner inom och till 
och från området i och med att 
antalet boende kommer att öka. 
Dock bedöms utbyggnad inom 
tätorten vara positivt beträffande 
utsläpp och luftkvalitet då det 
möjliggör att transporter kan 
ske till fots och med 
cykel/kollektivtrafik. 

Lokalklimat   X  
Utsläpp från transporter och 
energianvändning 

 X X  

Påverkan på växt- och djurliv 
Vegetation/grönstruktur X    Området som tas i anspråk för 

byggnation bedöms ha inte 
någon värdefull vegetation och 
därför inte ge någon betydande 
inverkan på nämnda värden. 

Djurliv X    
Rödlistade arter X    
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Påverkan på hälsa och säkerhet 
Trafikmiljö, gång- cykelväg  X   Planens närhet till centrala 

Hjo innebär goda 
förutsättningar för gående och 
cyklister samt nyttjande av 
kollektivtrafik vilket är positivt 
för både miljön och folkhälsan. 

Buller, vibrationer, ljus mm. X     
Risker X     
Rekreation och friluftsliv  X   Planområdet omfattas av 

riksintresse för rörligt friluftsliv. 
Det rörliga friluftslivet bedöms 
inte påverkas negativt av 
planen. De befintliga 
rekreations- och grönområden 
i närheten kommer att kunna 
nyttjas även av tillkommande 
boende. 

Personlig säkerhet, trygghet X     
 
Påverkan på miljökvalitetsnormer 
Buller X    Planen bedöms inte medföra 

att några miljökvalitetsnormer 
överskrids. Luft X    

Vatten X    

Påverkan på hushållning med naturresurser och andra resurser 
Mark X    Bedömningen är att föreslagen 

byggnation bedöms innebära en 
god hushållning av mark sett till 
fördelarna med att bebygga 
intill befintliga bostadsområden 
och infrastruktur. Föreslagen 
bebyggelse innebär en 
utbyggnad av Hjo genom 
förtätning och tillskapar 
underlag för utökad service 
och kollektivtrafik. 
Transportbehovet vid 
utbyggnad inom tätorten 
minskar jämfört med 
bebyggelse i mer perifera delar 
av samhället. 

Vatten X    
Materiella resurser X    
Transporter/kommunikationer  X   
Energiförsörjning X    
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Övrigt Ja 
(Kan generera 

miljöbedömning) 

Nej 
(genererar inte 

miljöbedömning) 

Kommentar 

Finns miljöstörande verksamhet i 
omgivningen som har negativ inverkan? 

 X  

Finns målpunkt eller transportled för 
farligt gods inom 150 meter? 

 X  

Finns andra projekt som innebär eller 
kan innebära miljöpåverkan på 
planområdet? 

 X  

Har detta projekt betydelse för andra 
planers eller programs miljöpåverkan? 

 X  

Kan projektet skapa kumulativa eller 
tillfälliga effekter? 

X  Beroende på vilken 
grundförstärkning som 
kommer att krävas kan tillfällig 
miljöpåverkan ske. 

Kan projektet ge miljöpåverkan i annan 
kommun eller annat land? 

 X  
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