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Stadsbyggnadsförvaltningen  
 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Detaljplan för del av Lägret, Dp 422 
 
Inledning 
Detta verktyg är framtaget för att genomföra en undersökning om beskrivet planförslag kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. För att undersöka om den beskrivna detaljplanen nedan har 
betydande miljöpåverkan har sju checklistor använts.  
 
Den första checklistan behandlar särskilda bestämmelser, vilket omfattar om det gäller undantag eller 
krav gäller på att genomföra miljöbedömning/behovsbedömning. De efterföljande fem checklistorna är 
tematiskt indelade i miljöaspekterna: 
   

• Kulturvärden, 

• Naturvärden, 

• Sociala värden, 

• Materiella värden och  

• Risker för människors hälsa eller för miljön. 
 
I dessa checklistor beskrivs först platsens känslighet och nuvarande förhållanden, och sedan hur planen 
påverkar dessa förhållanden och hur stor störningen sannolikt kommer att bli. För att öka läsvänligheten 
tas de värden och risker som bedömts att inte beröra detaljplanen bort. Samtliga värden och risker som 
kan beskriva en miljöaspekt finns istället listade i bilaga 1. I bilaga 2 redovisas bedömningsskalorna.  
 
I en Sammanfattad bedömning, sammanställs ställningstagandena från de tidigare ifyllda checklistorna. 
Den senare delen av denna checklista hanterar omfattningen av påverkan och fylls inte i om det redan 
har fastslagits att planen medför betydande miljöpåverkan. Om det fanns oklarheter om planens 
påverkan var betydande efter de första sex checklistorna används denna del som ett stöd för 
ställningstagandet. Detta ställningstagande motiveras avslutningsvis. 
 
Planområdets nuvarande markanvändning och area: 
En del av planområdet används idag som parkering, som enligt gällande detaljplan beskriver området 
som Allmänna platser, planterade. Området innehar även en tennisbana. Arean på planområdet är ca 
6000 m2.  
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Planområdets läge vid park Lägret. Planområdet är markerat med rött.  

 
Planens syfte:  
Syftet med planförslaget är att kombinera användningen för Allmän plats PARK med användningen P-
PLATS för del av fastighet Vaxön 1:81. Planförslaget möjliggör att området kan fortsätta användas som 
park och parkering. Detta för att skapa en större flexibilitet över tid. Planändringen ska ge 
förutsättningar för en väl gestaltad miljö som tar hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen samt intresset av en god helhetsverkan. Användningen PARK medger även 
bollplan. 
 
Hantering/bakgrund  
Kompetens inom samhällsplanering: kommunekolog och planarkitekt har medverkat i arbetet.  
 
Om bedömningen är att genomförandet av en detaljplan inte medför betydande miljöpåverkan  
ska kommunen samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser  
eller andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av  
planen eller programmet i enlighet med 6 kap. 6 § 2 MB. Om en strategisk miljöbedömning ska  
göras, ska kommunen samråda om omfattningen och detaljeringsgraden i en  
miljökonsekvensbeskrivning (avgränsningssamråd) i enlighet med 6 kap. 9 § MB.  
 

  

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K6P6
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K6P9
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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 

Undantag 

Ja Nej 

5 kap. 7 a § 
PBL 

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 
tillräcklig?  

 X 

Gäller detaljplanen enbart en åtgärd som prövas genom 
fastställande 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 

6 kap. 3§ MB  
 

Undantag från miljöbedömning: Skyldigheten att göra en   
strategisk miljöbedömning gäller inte för detaljplaner som 
endast syftar till att tjäna totalförsvaret eller räddningstjänsten.  

Undantag 

Ja Nej 

 
Syftar detaljplanen endast till att tjäna totalförsvaret?  X 

Syftar detaljplanen endast till att tjäna räddningstjänsten?   X 

2 § miljö-  
bedömnings-  
förordningen  
 

Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska antas  
medföra betydande miljöpåverkan om genomförandet kan 
komma att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver 
tillstånd enligt  

Krav 

Ja Nej 

7 kap. 27 & 
28 a §§ MB  
 

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

 X 

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900#K4P35
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900#K4P35
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900#K5P7a
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900#K5P7a
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808#K6P3
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobedomningsforordning-2017966_sfs-2017-966#P2
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobedomningsforordning-2017966_sfs-2017-966#P2
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobedomningsforordning-2017966_sfs-2017-966#P2
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808#K7P27
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808#K7P27
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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Kulturvärden 
 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn  
till kulturvärden.  

Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 
 
Biologiskt kulturarv (Information)  

  ☒   Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse  

Beskrivning 

En antikvarisk förstudie har tagits fram. Den fann att allén i anslutning till planområdet 
är viktiga att bevara i förhållande till den kulturhistoriska landskapsbilden. Vaxholm 
kyrka med kyrkogård ligger i närheten av planområdet men dess kulturvärden bedöms 
inte påverkas.  

För att motverka förändring av karaktäristisk landskapsbild kommer hänsyn tas till 
helhetsbilden av träd samt alléer kring planområdet.  

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att  
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade kulturvärdet. 
 

☒  Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) 
Världsarv (Information) 
 

Beskrivning 
Parken Lägret med tillhörande plan ligger inom riksintresse för kulturmiljövård 
tillsammans med delar av Vaxholms kommun som ingår i riksintresset för bland annat 
farledsmiljö, kommunikationsmiljö och militärmiljö.  

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de beskrivna kulturvärdena efter genomförandet. 

Objekt/aspekt  Sannolikhet Varaktighet Frekvens 

Landskapsbild/stads
bild 

Liten 
Varaktig Låg 

Riksintresse Liten Varaktig Låg 

Beskrivning 

Detaljplanen kommer inte att förändra den kulturella landskapsbilden, då hänsyn 
kommer tas till nuvarande landskapsbild och platsen kommer behålla sin öppna 
karaktär.  

Under genomförande av planen 
Under genomförandet av planen förväntas ingen större påverkan på kulturvärdena. 
Begränsad framkomlighet kan uppstå i samband med närheten till väg 274, 
Kungsgatan.  

 

http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/7731/Varia%202014_37.pdf?sequence=1
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808#K3P6
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-svar/varldsarv/
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Bedömning av påverkan/totala effekten på objekt/aspekter d.v.s. kulturmiljövärden efter 
genomförandet 
 

Sekundära effekter JA NEJ 

Kumulativa effekter (Additiva, Synergiska, Motverkande) JA NEJ 

Samverkande effekter JA NEJ 

Varaktighet  Varaktig 

Storlek/geografisk omfattning Liten 

Totaleffekt (se skala samlad bedömning av alla värden) +1 -2 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? JA KANSKE NEJ 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden? JA KANSKE NEJ 

Beskrivning 

Detaljplanen medför ingen betydande påverkan på kulturhistoriska värden och 
landskapsbilden behåller sin nuvarande karaktär.  

I förhållande till att detaljplanen utvecklas och planområdet blir en park kan de 
kulturhistoriska värdena förstärkas.  

 

 

Naturvärden 
 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn  
till naturvärden.  

Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen.  
 
Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa:  

   ☒ Naturtyper enligt habitatdirektivet (Lista över naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1; Arter &  
naturtyper i habitatdirektivet; Skyddad natur)   

Beskrivning 
Inom planområdet finns en allé som är skyddad av biotopskyddet. Den utgör en 
inramning av planområdet samt park som är önskvärt ur biologiskt och kulturhistoriskt 
perspektiv. Träden är planterade och utgörs främst av parklindar.  

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade naturvärdet.  

 

☒   Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 S MB; övrigt och skogligt biotopskydd i Skyddad natur)  

☒   Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 S MB (Skyddad natur)  
 

Beskrivning 

Allén som inkluderas planområdet är skyddad enligt biotopskyddsområde, 7 kap. 11 § 
MB. Den utgör en gräns mellan väg och park och kommer att påverkas av detaljplanen. 
Utav de åtta träd inom planområdet behöver ett träd avverkas i samband med planens 
utförande. Dispens från Länsstyrelsen Stockholm har sökts.  
 

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-naturtyper-i-sverige.pdf
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808#K7P11
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808#K3P6
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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Parken Lägret med tillhörande plan ligger inom riksintresse för kulturmiljövård 
tillsammans med delar av Vaxholms kommun som ingår i riksintresset för bland annat 
farledsmiljö, kommunikationsmiljö och militärmiljö. 

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna naturvärdena. 

Objekt/aspekt  Sannolikhet Varaktighet Frekvens 

Växt- och djurliv Sannolik Varaktig Låg 

Ekosystem Liten Kort Låg 

Ekosystemtjänster Liten Kort Låg 

Biologisk mångfald Liten Varaktig Låg 

Beskrivning 

Enligt kap. 7, 11 § MB skyddas biotopskyddsområden för naturvärden i sin helhet och 
att de inte får skadas. Nuvarande detaljplan föreslår att ett träd (skogslind) skall 
avverkas. Det anses inte påverka allén i sin helhet eller dess naturvärde.  

Som kompensation för avverkningen planteras en skogslind norr om parken Lägret i en 
befintlig allé.  

Om planområdet skulle utvecklas till en park skulle sannolikheten för områdets växt- 
och djurliv kunna öka positivt.  

Under genomförande av planen 
Utöver avverkningen av ett träd beräknas inte detaljplanen påverka naturvärdena mer 
under genomförandet. Hänsyn kommer tas till omkringliggande träd och rötter i 
förhållande till körning av tunga fordon.  

 
Bedömning av påverkan 
 

Sekundära effekter JA NEJ 

Kumulativa effekter (Additiva, Synergiska, Motverkande) JA NEJ 

Samverkande effekter JA NEJ 

Varaktighet  Varaktig 

Storlek/geografisk omfattning Liten 

Totaleffekt (se skala samlad bedömning av alla värden) +2 -1 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden? JA KANSKE NEJ 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden? JA KANSKE NEJ 

Beskrivning 

Planen kommer att påverka naturvärden samt biotopskyddet inom området. 
Kompensation i förhållande till skada i biotopskydd har föreslagits och dispens sökts. 

Vid utveckling av park inom planområdet kan sekundära effekter påverka naturvärden 
positivt.  

Oavsett om planområdet utvecklas till en park i senare skede kommer genomförandet 
innebära bättre dagvattenhantering, vilket kan leda till en bättre dagvattenrening än i 
dagsläget. 
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Sociala värden 
 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn till 
sociala värden. 

Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen 

☒ Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen  
bebyggelse (tätorts- eller bostadsnära natur) (2 kap. 7 S PBL)  

☒ Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 S PBL), t.ex. badplatser, 
skidbackar, lekplatser, ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, jakt och fiske, 
orientering, skogsmulle, scouting och klättring.  

 

Beskrivning 

Planområdet är en del av parken Lägret. Planförslaget möjliggör att området både kan 
användas som parkering och park. Parken Lägret som ligger i anslutning till 
planområdet förblir densamma i storlek och öppenhet.  

Inom planområdet finns idag en tennisplan. Grusbanan tillkom 1939 i samband med 
Vaxholms tennisklubbs bildande. Det är en lång tradition av tennis och ett trevligt 
inslag i parken.  

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet  

☒ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 S MB (Skyddad natur) 
Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 S MB (Skyddad natur)  
 

Beskrivning 

Detaljplanen ligger inom ett riksintresse för kulturmiljövården 3 kap. 6 § MB.  

Om planområdet skulle komma att utvecklas till en park bidrar den till ett större 
grönområde än vad som finns idag och kan då höja områdets sociala värde.  

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena 

Objekt/aspekt  Sannolikhet Varaktighet Frekvens 

Mötesplatser Liten Varaktig Låg 

Människors hälsa Liten Varaktig Låg 

Rekreationskvantitet Liten Varaktig Låg 

Rekreationskvalitet Liten Varaktig Låg 

Beskrivning 

Detaljplanen kan komma att påverka de sociala värdena inom planområdet. Den nya 
planen medger både park och parkering och därmed även bollplan. En tennisbana är 
ett trevligt inslag i parken men inte en allmänt tillgänglig yta. Tennisbanan 
kompenserades 2018 med ny inomhusbana i den utbyggda tennishallen vid Campus 
Vaxholm.   

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900#K2P7
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900#K2P7
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808#K3P6
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808#K4P2
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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Möjligheten till rekreation minskar eller försvagas inte av planens genomförande. 
Rekreationsmöjligheterna kan i framtiden stärkas om planområdet skulle utvecklas till 
park.  

Under genomförande av planen 
Detaljplanen kan försvåra framkomligheten för att nå anliggande park under 
genomförandet men kommer inte skapa en större barriär. Parkens grönområde 
kommer hållas intakt och ligger vid sidan av. Buller som uppstår under genomförandet 
kan påverka rekreationsmöjligheterna. 

 
Bedömning av påverkan 
 

Sekundära effekter JA NEJ 

Kumulativa effekter (Additiva, Synergiska, Motverkande) JA NEJ 

Samverkande effekter JA NEJ 

Varaktighet  Varaktig 

Storlek/geografisk omfattning Liten 

Totaleffekt (se skala samlad bedömning av alla värden) +1 -1 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden? JA KANSKE NEJ 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden? JA KANSKE NEJ 

Beskrivning 

Detaljplanens genomförande kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan 
gällande sociala värden då ytan redan idag används som en parkeringsplats.  

Om planområdet utvecklas till park kan de sociala värdena höjas, samtidigt har 
tillgängligheten en parkering medför också ett socialt värde. 
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Materiella värden/naturresurser 
 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn till 
materiella värden. 

Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen.  
Naturresurser med högre förnyelseförmåga:  Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga_  

Inga naturresurser påverkas.   Inga naturresurser påverkas.   
 

Övriga materiella värden:  

☒   Transporter (t.ex. bil-, järn-, gång- och cykelväg, flygplats, hållplatser och stationer, färjelägen,  
hamn, bro, omlastningspunkter, parkering för bil och cykel) 
 

Beskrivning 
Inga naturresurser kommer att påverkas av detaljplanen. Nuvarande parkeringsplatser 
kommer att begränsas under en tid.  

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade materiella värdet  

Beskrivning Det finns inga skyddade eller utpekade områden för materiella värden.  

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna materiella värdena. 

Objekt/aspekt  Sannolikhet Varaktighet Frekvens 

Transporter/ 
parkering 

Sannolik 
Kort/Varaktig Låg 

Beskrivning 

Detaljplanen medför kort påverkan på transporter men varaktig gällande parkering då 
parkeringsmöjligheterna kan utvecklas och förbättras. Planområdets nuvarande 
användning bevaras.  

Under genomförande av planen 
Viss påverkan kan uppstå i och med att nuvarande parkering tas i anspråk och 
parkering får ske på annan plats. Arbetet planeras genomföras under lågsäsong vilket 
bör minimera påverkan.  

 
Bedömning av påverkan 
 

Sekundära effekter JA NEJ 

Kumulativa effekter (Additiva, Synergiska, Motverkande) JA NEJ 

Samverkande effekter JA NEJ 

Varaktighet  Varaktig 

Storlek/geografisk omfattning Liten 

Totaleffekt (se skala samlad bedömning av alla värden) 0 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden? JA KANSKE NEJ 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden? JA KANSKE NEJ 
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Beskrivning 

Detaljplanen medför en mindre positiv påverkan eftersom tillgängligheten av 
parkeringsplatser ökar. Möjligheten att använda parkeringen förhindras under 
genomförandet.  

Om detaljplanen senare utvecklas till park kommer det materiella värdet i form av 
parkeringsplatser att minska och bli negativt.  
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Risker för människors hälsa eller för miljön 
 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn till risker 
för människors hälsa eller för miljön. 

Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön I de områden som kan antas komma att påverkas  
av planen.  

☒ Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. tåg- och flygolycka)  

☒ Verksamheter eller störningar som medför risk för omgivningen (t.ex. buller, vibrationer, ljus, lukt, 

damm, sot, luftföroreningar inklusive allergiframkallande ämnen, utsläpp till vatten, markföroreningar)  

Beskrivning 

Planområdet ligger i direkt anslutning till den primära transportleden för farligt gods, 
väg 274. Detaljplanen bidrar inte till en ökad olycksrisk men bidrar med högre aktivitet. 
Detaljplanens förslag om förflyttning av infart från väg 274 mot Lägergatan kommer 
trafiken att öka på den enkelriktade gatan.  

Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs eller riskerar att inte följas i de områden som kan 
antas påverkas av planen.  

 ☒ Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning)  

 ☒ Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning)   

 

Beskrivning 

Planområdet har en sluttande karaktär intill högre liggande vägar. Detta ger en god 
förutsättning för ansamling av dagvatten. Detaljplanen kommer ge en bättre 
dagvattenhantering av området men försumbar i det stora hela.  

Miljökvalitetsnormerna för ekologisk status är klassade som måttlig och uppnår ej god 
status för den kemiska normen. Planen förväntas inte påverka MKN ytterligare under 
eller efter genomförandet i förhållande till dess omfattning.  

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna riskerna för människors hälsa och för miljön. 

Objekt/aspekt  Sannolikhet Varaktighet Frekvens 

Klimatanpassning Högt Varaktig Frekvent 

Olyckor Liten Varaktig Låg 

Störande 
verksamheter 

Liten 
Varaktig Låg 

Beskrivning 

Detaljplanen kommer minska hårdgjord yta inom planområdet och ge bättre 
förhållande för filtrering enligt förslag. Genomförandet av detaljplanen bör förbättra 
dagvattenhanteringen och minska chansen till föroreningar. Enligt rapport har 
planområdet större möjlighet till klimatanpassning efter genomförande.  
Omdirigering av trafik mot den enkelriktade Lägergatan kan innebära större risk för 
olyckor i och med större belastning och närheten till Vaxö skola.  
 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/rubriken-upphor-att-galla-u2019-01-11_sfs-2004-660
https://viss.lansstyrelsen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/rubriken-upphor-att-galla-u2019-01-11_sfs-2004-660
https://viss.lansstyrelsen.se/


Undersökning miljöpåverkan  
2020-08-13 

Änr 2018/49.214 
12 av 19 

Om detaljplanen utvecklas till parkområde kommer det bli en naturlig rening av 
dagvatten och än mindre hårdgjord yta.  
 
Genomförandet av detaljplanen uppfyller tydligt miljökvalitetsnormer och nationella 
rikt- och gränsvärden, men kan på ett icke betydelsefullt sätt motverka aspekter av 
dessa alternativt bidra obetydligt till att uppfylla dessa.  
 
Under genomförande av planen 
Det finns en risk att störningar i form av buller och ökad trafik uppstår under 
byggnationen.  

 
Bedömning av påverkan 
 

Kan planen antas medföra risker för människors hälsa eller för miljön?  JA KANSKE NEJ 

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för 
miljön? 

JA KANSKE NEJ 

Beskrivning 

Detaljplanen antas inte medföra betydande eller långtgående risker för människors 
hälsa eller miljön.  

Om vidare utveckling av planområdet innebär att det blir en park kan den 
uppskattningsvis ha en lokal positiv påverkan då mer grönyta kommer skapas.  
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Sammanfattande bedömning 
 

 
Särskilda bestämmelser 
 

Gäller undantag från att genomföra miljöbedömning? JA KANSKE NEJ 

Gäller krav på att genomföra miljöbedömning? JA KANSKE NEJ 

 
Betydande miljöpåverkan 
 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden? JA KANSKE NEJ 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden? JA KANSKE NEJ 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden? JA KANSKE NEJ 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden? JA KANSKE NEJ 

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för 
miljön? 

JA KANSKE NEJ 

Bedömning Detaljplanen bedöms inte ha betydande miljöpåverkan.   

 
Påverkans totaleffekt  
 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? +1 -2 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden? +2 -1 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden? +1 -1 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden/naturresurser? 0 

Kan planen antas medföra påverkan på risker för människors hälsa eller för 
miljön?  

+2 

Samlad bedömning av alla ingående värden (riks/regional, kommunal och 
lokal nivå) 

+2 

 Bedömning 
Utifrån förväntade och möjlig miljöpåverkan bedöms detaljplanen inte medföra 
betydande miljöpåverkan. De negativa aspekter som kan uppstå under genomförandet 
vägs upp av det slutgiltiga resultatet och föreslagna anpassningar.  

Är det fortfarande oklart om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör omfattningen 
av planens påverkan fastställas som stöd för det slutliga ställningstagandet.  

Kan möjliga effekter till följd av planen föranleda att allmänhetens behov av information är 
betydande? 

Bedömning 
Utifrån planens möjliga effekter, samt betydelsen avseende begränsad 
parkeringsmöjlighet och störande aktivitet bör allmänheten informeras.  

Planens karaktäristiska egenskaper måste beaktas, särskilt planens omfattning 

Bedömning 
Planen blir mer flexibel och möjliggör både park och parkering i anslutning till parken 
Lägret. Visuellt kommer platsen behålla sin storlek samt öppna profil.  

Planens karaktäristiska egenskaper ska beaktas, särskilt planens förening med andra planer? 

Bedömning Planen följer översiktsplanens syfte att utveckla stadskärnan på huvudön Vaxön.  

I vilken utsträckning har planen betydelse för andra planers miljöpåverkan? 

Bedömning Detaljplanen har ingen betydelse för andra planers miljöpåverkan.  

I vilken utsträckning har planen betydelse för genomförande av gemenskapens miljölagstiftning? 
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Bedömning 
Liten betydelse. Detaljplanen avser förbättra dagvattenhanteringen och kan då öka 
möjligheterna till att uppnå en miljökvalitetsnorm.  

Har planen gränsöverskridande påverkan (indirekt/direkt/internationellt) 

Bedömning Nej. 

Motiverat ställningstagande 

Ställningstagandet utgår från nuvarande planförslag som både medger parkering och park. Att ha en 
flexibel detaljplan möjliggör en hållbar utveckling över tid där användningen kan anpassas om 
förhållanden och behoven i kommunen ändras. Detaljplanen bedöms inte behöva en miljöbedömning 
med miljökonsekvensbeskrivning.  

Detaljplanen har:  

• Liten negativ påverkan på kulturvärden och landskapsbilden i omkringliggande parken Lägret. 
Åtgärder tas genom hänsyn till helheten och bevarandet av den öppna landskapsbilden.  

• Större negativ påverkan på naturvärde, då ett träd inom en allé (biotopsskyddad) behöver tas 
ned. Detta kompenseras på lämpligt sätt med att återinplantera nytt träd i en befintlig allé 
norr om planområdet.  

• Neutral påverkan på sociala värden, då området idag nyttjas som parkering och kommer 
fortsätta som sådan.  

• Begränsad negativ påverkan på materiella/naturresurser, då planområdet utgörs av en 
parkeringsplats och kommer vara otillgänglig. Kompensation för ockuperad parkering sker ej 
under byggnation, utan anpassas till lågsäsong för att minimera negativ påverkan.  

• Liten positiv påverkan för människor hälsa och miljö då dagvattenhanteringen kommer att 
förbättras än i nuläget. Det kan i sin tur påverka möjligheten att lättare uppnå MKN. 

Detaljplanen innebär både positiva och negativa effekter. Planområdet utgörs idag av en mark som 
inte har optimal dagvattenhantering eller underlag. Genomförandet av planen kan bidra till bättre 
filtrering av dagvatten och ett mer hållbart underlag. Med nuvarande användning av planområdet tros 
ingen större ökning av bullernivå uppstå och trafikflödet i anslutning kommer fortfarande ligga inom 
godkänd belastning enligt rapport, trots mer belastning på enkelriktad gata.  

De kultur- och naturvärden som finns inom planområdet tas hänsyn till och kompensation planeras 
utföras för skada inom biotopskydd. Planen inkluderar även möjligheten till ytterligare utveckling av 
planområdet till grönområde om behovet av parkering minskar. Den totala effekten av planförslaget 
bedöms vara positivt, under förutsättning att föreslagna åtgärder utförs. I förhållande till detta är den 
samlade bedömningen att de lokala miljöeffekterna döms positiva.   

 
  



Undersökning miljöpåverkan  
2020-08-13 

Änr 2018/49.214 
15 av 19 

Bilaga 1 
 
Kulturvärden 
Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen: 
 

Biologiskt kulturarv 
Karaktärsdrag landskap och bebyggelse 
Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer 
Arkitektoniskt värdefulla kulturmiljöer och byggnader 
Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) 
Immateriella företeelser (till exempel ortnamn eller berättelser som är knutna till platsen) 
Kulturvärden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

 
Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade kulturvärdet: 
 

Statliga byggnadsminnen enligt 3 kap. KML 
Kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. KML 
Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) enligt 2 kap. 
KML 
Nationalpark enligt 7 kap. 2S MB 
Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB 
Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB 
Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 
Landskapsbildskyddsområde 
Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB 
Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB 
Världsarv (Information) 

 
Naturvärden 
 
Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen: 
 
Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa: 

Naturtyper enligt habitatdirektivet 
Områden enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering eller objekt med högt naturvärde 
Områden enligt Naturvårdsverkets myrskyddsplan eller nationalparksplan 
Områden enligt ängs- och betesmarksinventeringen 
Värdefulla vatten enlighet med Levande Slöar och vattendrag 
Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer 

 
Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa: 
 

Värdefulla fågelarter (I Sverige regelbundet förekommande fågelarter [från bilaga 1 i 
Fågeldirektivet för vilka särskilda skyddsområden skall avsättas) 
Värdefulla växt-, djur-, eller svamparter (Lista över arter i habitatdirektivets bilaga 2 som 
förekommer i Sverige; Arter & naturtyper i habitatdirektivet — Bevarandestatus Sverige) 
Fridlysta växt-, djur-, eller svamparter (4–9 §§) 
Fortplantningsområden eller viloplatser för fridlysta djur (4 § Artskyddsförordningen) 
Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter 
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Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer 
 
Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade oblekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade naturvärdet: 
 

Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB 
Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB 
Kulturreservat enligt 7 kap. g § MB 
Naturminne enligt 7 kap. 10 § MB 
Natura 2000 enligt 7 kap. 27 § Ma 
Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 S MB 
Generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB, 
Djur- och växtskyddsområde enligt 7 kap. 12 § MB 
Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13–18 §§ MB 
Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 
Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB 
Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3 § MB 
Landskapsbildskyddsområde 
Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB 
Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB 
Världsarv 
Biosfärsområden 
Våtmarksområden enligt Ramsarkonventionen 
Skyddade marina områden enligt OSPAR 
Skyddade marina områden enligt HELCOM 

 
Sociala värden 
 
Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen: 
 

Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen 
bebyggelse (tätorts- eller bostadsnära natur) (2 kap. 7 § PBL) 
Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 § PBL), tex. badplatser, 
skidbackar, lekplatser, ridstjgar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, Jakt och fiske, 
orientering, skogsmulle, scouting och klättring. 
Tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och annan utevistelse (8 kap. 9 § PBL) 
Tysta områden 
Turistdestinationer 
Mötesplatser 
Sociala värden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

 
Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade oblekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet: 
 

Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB 
Naturreservat/naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB 
Kulturreservat enligt 7 kap. 9 S MB 
Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13–18 §§ MB 
Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 
Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB 
Landskapsbildskyddsområde 
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Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB 
Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB 
Världsarv 
Biosfärsområden 

 
Materiella värden 
 
Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen: 
 
Naturresurser med högre förnyelseförmåga: 

Skog (skogsbruk) 
Fiske (vilt och odling) 
Mark till rennäring 
Ängs- och betesmark (jordbruk) 
Vilda växter och djur (tex. bär och fisk) 
Energiresurser (t.ex. vattendrag, vind, sol) 
Färskvatten (ytvattenförekomster) 

 
Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga: 

Åkermark (även plöjbar betesmark, jordbruk) 
Mineraler, bergarter, jordarter 
Energiresurser (t.ex. torv, kol) 
Färskvatten (grundvattenförekomster) 
övriga geologiska resurser (tex. landformer och fossil) 

 
Övriga materiella värden: 

Rekreation, idrott, friluftsliv och turism (större anläggningar) 
Energiförsörjning (tex. anläggningar för energiproduktion, elnät [stamnät, regionnät, lokalt elnät, 
transformator- och kopplingsstationer, utlandskopplingar, ledningsnät för fjärrvärme och 
fjärrkyla, gasledningsnät, drivmedelstationer för båt och bil) 
Hälso- och sjukvård (tex. sjukvård, apotek, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre) 
Information och kommunikation (t.ex. telefoni, internet, radiokommunikation) 
Vatten och avlopp (t.ex. reningsverk och ledningsnät för vatten- och avloppsvatten, reservoar, 
brandpost, tryckstegrings- och pumpstationer, tömningsstationer för båt) 
Renhållning (t.ex. deponier, återvinningscentraler och återvinningsstationer) 
Skydd och säkerhet (tex. domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, 
kustbevakning, polis, räddningstjänst, tullkontroll, gränsskydd och immigrationskontroll) 
Transporter (.tex._ bil-, Järn-, gång och cykelväg, flygplats, hållplatser och stationer, färjelägen, 
hamn, bro, omlastningspunkter, parkering för bil och cykel) 

 
Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade oblekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade materiella värdet: 
 

Miljöskyddsområde (7 kap. 19—20 §§ MB; Okänt om miljöskyddsområden förekommer) 
VattenskB3dsområde (7 kap. 21—22 §§ MB) 
Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB) 
Riksintresse för rennäring, yrkesfiske eller odling av akvatiska djur och växter (3 kap 5 § MB) 
Riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material (3 kap 7 § MB) 
Riksintresse för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, 
kommunikationer, 
vattenförsörjning eller avfallshantering (3 kap 8 § MB) 
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Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 § MB) 
 
Risker tör människors hälsa eller för miljön 
 
Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön i de områden som kan antas komma att påverkas av 
planen: 
 

Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, ras och skred, torka, 
värmebölja, lavin, erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla) 
Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. tåg- och flygolycka) 
Verksamheter eller störningar som medför risk för omgivningen (t.ex. buller, vibrationer, ljus, lukt, 
damm, sot, luftföroreningar inklusive allergiframkallande ämnen, utsläpp till vatten, 
markföroreningar) 
Inomhusmiljö (tex. ljus, buller, fukt, temperatur, radon, strålning, elektromagnetiska fält) 
Vattenbrist, tele- eller elavbrott, fjärrvärmebortfall, IT-bortfall, transportstörning, drivmedelsbrist 
Klimatfaktorer (t.ex. lokalklimat, skuggning) 

 
Redogör för de miljökvalitetsnormer som Inte följs eller riskerar att inte följas i de områden som kan 
antas påverkas av planen: 
 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
Miljökvalitetsnorm för buller 
Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status för grundvatten 
Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten 
Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten 
Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten 
Miljökvalitetsnormer för havsmiljö 

 
 

Bilaga 2 
 
Bedömningsskala:  
 

Konsekvenser Positiva Negativa 

+/- 4 Mycket stora konsekvenser 

 

Betydande positiv påverkan på 

riksobjekt eller regionalt värdefulla 

objekt.  

Bidrar tydligt till att förbättra 

nuvarande överskridna 

miljökvalitetsnormer, rikt- och 

gränsvärden för miljö  

Betydande negativ påverkan på riksobjekt 

eller regionalt värdefulla objekt.  

Överskrider tydligt miljökvalitetsnormer, 

eller överskrider tydligt nationella rikt- eller 

gränsvärden för miljö. 

+/- 3 Stora konsekvenser 

 

Begränsad positiv påverkan på 

riksobjekt eller värden av regionalt 

intresse, eller betydande påverkan på 

värden av kommunalt intresse. 

Bidrar tydligt med åtgärder i 

miljömålets riktning. 

 

Begränsad negativ påverkan på riksobjekt 

eller värden av regionalt intresse, eller 

betydande påverkan på värden av 

kommunalt intresse. 

Riskerar att överskrida miljökvalitetsnormer, 

nationella riktvärden eller gränsvärden för 

miljö, eller motverkar tydligt nationella 

miljömål. 
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+/- 2 Märkbara konsekvenser Liten positiv påverkan på värden av 

riksintresse eller regionalt intresse, 

eller begränsad påverkan på värden av 

kommunalt intresse, eller omfattande 

påverkan på större lokala värden. 

Uppfyller delvis miljökvalitetsnormer, 

uppfyller huvudsakligen nationella rikt- 

eller gränsvärden, alternativt bidrar på 

ett tydligt sätt till lokala miljömål. 

Liten negativ påverkan på värden av 

riksintresse eller regionalt intresse, eller 

begränsad påverkan på värden av 

kommunalt intresse, eller omfattande 

påverkan på större lokala värden. 

Motverkar delvis nationella miljömål, eller 

motverkar på ett tydligt sätt lokala miljömål. 

+/- 1 Små konsekvenser 

 

Liten påverkan på värden av 

kommunalt intresse. Uppfyller tydligt 

miljökvalitetsnormer och nationella 

rikt- och gränsvärden, men kan på ett 

icke betydelsefullt sätt motverka 

aspekter av dessa alternativt bidrar 

obetydligt till att uppfylla dessa. 

Mindre konsekvenser för lokala värden. 

Motverkar endast i mindre omfattning lokala 

miljömål. 

+/- 0 Inga eller obetydliga 

konsekvenser 

Inga påvisbara effekter eller 

konsekvenser som saknar betydelse för 

de kända värdena. 

Inga påvisbara effekter eller konsekvenser 

som saknar betydelse för de kända värdena. 

 
Vid samlad bedömning indikerar totaleffekten -3 och -4 i någon av checklistorna behov att ta fram en 
miljökonsekvensbeskrivning. Detsamma gäller om den sammanlagda bedömningen för alla ingående 
värden är negativ. 


