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Detaljplan

MILJÖUNDERSÖKNING
I miljöbedömningsförordningen samt i miljöbalken före-
skrivs att alla detaljplaner ska innehålla en undersöknning 
av om planens genomförande kan orsaka betydande miljöpå-
verkan. Om så är fallet kan en särskild miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB)behöva upprättas.
 Undersökningen innehåller följande moment:
Regleringar och skyddsvärden
- Planen berörs perifert av rådande riksintresse för   
 Vättern. Skydddsområde för Vätterns ytvattentäkt gäller  
 för området mellan planområdet och  sjön. 
- Nätverket Natura 2000 berörs inte.
- Skyddsåtgärder enligt 7 kapitlet miljöbalken berörs inte.
- Inga kända fornlämningar fi nns inom området.
- Planen överensstämmer med kommunens översiktsplan. 
- Kommunala program eller policydokument berörs  
 inte.

Effekter på miljön
- Planen berör inte områden som bedömts medföra nega- 
 tiv påverkan på naturmiljön med avseende på växt-  
 och djurliv.
- Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse berörs inte.
- Risker för skred eller ras bedöms inte föreligga.
- Risken för förändringar i grundvattenföringen före- 
 liggger inte.      

Effekter på naturresurser
- Planens genomförande anses förenligt med miljö-  
 balkens hushållningsbestämmelser.
- Åkermark berörs inte. 
- Viktiga transportleder berörs inte.

Hälsa och säkerhet
- Planens genomförande befaras inte medföra stör-  
 ningar i närområdet i form av utsläpp, buller och vibra- 
 tioner. 
- Några risker med avseende på människors hälsa och  
 säkerhet bedöms inte fi nnas.

Miljökvalitetsnormer och miljömål
- Planområdet är inte direkt berört av gällande miljökvali- 
 tetsnormer.
- Inga nationella eller lokala miljömål befaras bli mot- 
 verkade. 

Samlad bedömning
Den aktuella detaljplanen är av begränsad omfattning och 
bedöms inte strida mot miljöbalkens hushållningsbestäm-
melser.
 Det fi nns heller inga indikationer på att gällande mil-
jökvalitetsnormer överskrids eller riskeras att överskridas 
inom det område som kan påverkas av den aktuella detalj-
planen.
 Den aktuella detaljplanen är en plan på lokal nivå som 
inte omfattar miljöfarlig verksamhet. Kommunen bedömer, 
med hänvisning till ovanstående beskrivningar, att detaljpla-
nen inte medför betydande miljöpåverkan. Någon miljökon-
sekvensbeskrivning enligt 6 kapitlet miljöbalken behöver 
därmed inte upprättas.
 Denna undersökning kommer att kommuniceras med 
länstyrelsen, med hämvisning till bestämmelserna i 6 kap    
6 § miljöbalken. 
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