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Introduktion 

Syftet med reglerna kring miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planarbetet för att 

främja hållbar utveckling (6 kap. 11-18 §§). För att uppnå detta är det av stor vikt att 

undersökningen genomförs tidigt i planprocessen. I takt med att nytt underlag framkommer bör 

bedömningen uppdateras, vilket även innebär att tidigare ställningstagande kring betydande 

miljöpåverkan kan behöva revideras. Hur undersökningen och miljöbedömning bäst genomförs 

beskrivs i Boverkets (2006) och Naturvårdsverkets (2009) vägledningar för miljöbedömning av 

planer. 

Det finns inget krav på att en undersökning ska genomföras redan vid upprättande av 

planprogram, eftersom planprogram inte krävs enligt lag (se 5 kap. 10 § PBL och 6 kap. 11 § 

MB). Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd bör en undersökning genomföras så snart det är 

möjligt (NFS 2009:1). Rekommendationen är därför att ändå påbörja arbetet med 

undersökningen redan under detta skede i planarbetet (Boverket 2006, s.21). I ett planprogram 

anges planens utgångspunkter och mål. I detta skede bör undersökningen därför främst användas 

för att identifiera viktiga miljöaspekter för det vidare detaljplanearbetet. 

Verktyget består av sex checklistor. Den första checklistan som behandlar särskilda bestämmelser 

omfattar om det gäller undantag eller krav på att genomföra miljöbedömning. De efterföljande 

fem checklistorna utgör kärnan i verktyget och är tematiskt indelade i miljöaspekterna.  

Checklistorna: 

1. Särskilda bestämmelser 

2. Kulturvärden 

3. Naturvärden 

4. Sociala värden 

5. Materiella värden  

6. Risker för människors hälsa eller för miljön 

I dessa checklistor ska platsens känslighet och nuvarande förhållanden först beskrivas, för att 

sedan redogöra för hur planen påverkar dessa förhållanden och hur stor störningen sannolikt 

kommer att bli. 

Det räcker med att planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan för en miljöaspekt för att 

så ska anses vara fallet och miljöbedömning ska inledas (NFS 2009:1). En fullständig genomgång 

av alla checklistor bör ändå göras för att klargöra på vilka grunder planen kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan. En fullständig genomgång är även värdefull om det senare visar sig att 

den först utpekade aspekten inte längre kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En väl 

utförd och dokumenterad undersökning är också en bra utgångspunkt för avgränsningen av 

miljökonsekvensbeskrivningen. Undersökningen har även ett värde för arbetet med 

planbeskrivningen även om det inte krävs en miljöbedömning. 

I den sista checklistan, Sammanvägd bedömning, sammanställs ställningstagandena från de tidigare 

ifyllda checklistorna. Syftet är att få en helhetssyn och just kunna göra en sammanvägd 

bedömning av inringade aspekter. Den senare delen av checklistan hanterar omfattningen av 

påverkan och behöver inte fyllas i om det redan har fastslagits att planen medför betydande 

miljöpåverkan (Boverket 2006, s.19). Råder det fortfarande oklarheter om planens påverkan är 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1998905-om_sfs-1998-905
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1998905-om_sfs-1998-905
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betydande kan denna del användas som ett stöd för ställningstagandet. Detta ställningstagande 

ska avslutningsvis motiveras. Sist i dokumentet beskrivs hanteringen av undersökningen i 

avsnittet som är benämnt Hantering.  

Betydande miljöpåverkan 

Vid bedömning av betydande miljöpåverkan är det skillnaden mellan den miljöpåverkan som 

genomförandet av detaljplanen medför och den miljöpåverkan som blir följden av om 

detaljplanen inte genomförs, som är i fokus (Naturvårdsverket 2009, s.36). Det står inte entydigt 

definierat i lagstiftningen eller förarbeten hur stor påverkan ska vara för att den ska antas vara 

betydande (Naturvårdsverket 2009, s.35). Skälet till detta är sannolikt att det är platsens känslighet 

och storleken på störningen som avgör om påverkan blir betydande eller inte. 

Ju större sannolikheten är för att en viss typ av miljöpåverkan ska inträffa, desto större är risken 

för att planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan (Boverket 2006, s.20). Likaså ökar 

risken om varaktigheten blir lång eller om påverkan förväntas uppkomma ofta. Är området 

särskilt värdefullt eller känsligt eller om det är svårt att avhjälpa negativ påverkan ökar också 

risken för betydande påverkan.  

Kriterierna för bedömning av miljöpåverkan innehåller framför allt negativa aspekter men även 

positiva aspekter ska beaktas (Boverket 2006, s.18). Det är dock den negativa påverkan som är 

utslagsgivande vid ställningstagandet om betydande miljöpåverkan. Osäkerhet om vilken 

påverkan planens genomförande kan få, bör hanteras som en risk för betydande miljöpåverkan. 

En positiv påverkan av en aspekt kan inte vägas mot en negativ påverkan av en annan (Boverkets 

2006, s.18). 

Numrering av områden i detta dokument utgår från utkast till planprogram för Kungsörs tätort 

daterad 2020-04-21, se karta nedan. Därefter har planprogrammet reviderats, se sammanvägd 

bedömning. 

 
 

Observera att numreringen av områden i bilden ovan är de som används i detta dokument. Då 

revideringar av planprogrammet skett efter detta dokuments genomförande stämmer inte denna 

numrering överens med slutgiltigt planförslag. 
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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 

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 

Kommentar   

4 § MKB-

förordningen 

Krav på miljöbedömning: En detaljplan ska antas medföra betydande 

miljöpåverkan om genomförandet kan antas innefatta en verksamhet eller 

åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 §. 

Krav 

Ja Nej 

7 kap. 

27 & 28 a §§ 

MB 

Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som på ett 

betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som förtecknats 

enligt fågeldirektivet (2009/147/EG) eller art- och habitatdirektivet 

(92/43/EEG) och därmed kräver tillstånd (Skyddad natur)? 

x  

Kommentar Detaljplanering i närheten av Natura 2000-området Sandskogsbacken kan innebära betydande miljöpåverkan. 

(Område 7) 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1998905-om_sfs-1998-905
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1998905-om_sfs-1998-905
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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2. Kulturvärden 

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

kulturvärden. Checklistan bör utvecklas av eller tillsammans med sakkunnig inom kulturmiljöer. 

Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

☒ Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse 

☒ Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer 

☐ Arkitektoniskt värdefulla kulturmiljöer och byggnader 

☒ Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden)1 

☐ Immateriella företeelser (till exempel ortnamn eller berättelser som är knutna till platsen) 

☐ Kulturvärden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskrivning Bebyggelsen inom planområdet har få dokumenterade byggnadsminnen. Majoriteten av de byggnader som finns 

registrerade i Bebyggelseregistret är industribyggnader och omfattas inte av något lagskydd. Utöver detta ligger 

Kung Karls kyrka inom planområdet, denna ligger dock inte inom något område där förändring föreslås i 

programmet. 

 

De mest centrala delarna av tätorten Kungsör omfattas av Kungsörs Kulturminnesvårdsprogram (från 1984), det 

är framförallt områdena kring hamnen som kan komma att påverkas av planen. Exempelvis kvarteren Gjutaren 

och Drotten (områden C och H i planprogrammet), där ny bostadsbebyggelse föreslås, nämns i 

Kulturminnesvårdsprogrammet. Rekommendationerna i Kulturminnesvårdsprogrammet är att nämnda kvarter 

samt industribyggnader norr om järnvägen (hamnområdet) bör skyddas med q-märkning. Även Malmberga 

omfattas av detta program, det omväxlande kulturlandskapet som finns här utgör ett värdefullt landskapsparti. 

 

Kungsö-Barkarö och Malmberga, två naturområden som omfattas av Länsstyrelsens program för bevarande av 

odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden (från 1991) ligger inom eller delvis inom programområdet. I 

Malmberga (område 6) föreslår planen exploatering av bostäder samt skola, dock i en begränsad del av området i 

anslutning till Malmbergavägen i norr. Även område 11 kan komma att påverka naturområdet kring 

Malmberga. 

 

Programområdet är rikt på fornlämningar, framförallt föreslagna verksamhetsområden söder om E20 och 

bostadsområden vid Malmberga (område 6) och Parkgatan (område F) kan komma att påverka registrerade 

fornlämningar. 

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.  

☒ Kyrkliga kulturminnen2 enligt 4 kap. KML (BeBR; Vägledning) 

☒ Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar1 (fornlämningar och fornlämningsområden) enligt 2 kap. KML 

(Fornsök; Vägledning; Lista med lämningstyper) 

☒ Naturreservat enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 

☐ Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur)  

☐ Riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur)  

Beskrivning Kung Karls kyrka ligger inom planområdet och är skyddat som kyrkligt kulturminne enligt 4 kap. KML, ingen 

 

1 Riksantikvarieämbetet, Fornsök 
2 Berör kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/sok/search.raa
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/7810/Varia%202014_38.pdf?sequence=1
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?utm_source=fornsok&utm_medium=block&utm_campaign=ux-test
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/7317/Varia%202014_18.pdf?sequence=1
http://www.raa.se/app/uploads/2014/07/L%C3%A4mningstypslistan_ver-4_1_20140626.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/GetMetaDataURL?metaDataURL=http://mdp01.vic-metria.nu/geonetwork/srv/en/csw?request=GetRecordById!!!service=CSW!!!version=2.0.2!!!elementSetName=full!!!id=bf435698-15a4-4b0b-85ec-727605a0a6ba!!!outputSchema=csw:IsoRecord
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?utm_source=fornsok&utm_medium=block&utm_campaign=ux-test
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påverkan föreslås dock i samband med planens genomförande. 

 

Registrerade fornlämningar finns på ett antal platser där planen föreslår en förändrad markanvändning.  

Föreslagna områden för bostäder: i slänten söder om Kungsgatan (i planen benämnd som Område 1) finns bland 

annat en stensättning och ett gravfält som kan komma at påverkas av planen. Vid Ulvesund/Gersilla (område 

5) finns ett registrerat gravfält bland befintlig bebyggelse. Vid Malmberga (omr 6) där planprogrammet föreslår 

utveckling av bostäder samt förskola finns ett registrerat gravfält.  I område 10 (invid Rybacksvägen) finns en 

möjlig fornlämning registrerad.  

Föreslagna områden för verksamheter: område V4, öster om befintligt verksamhetsområde vid Kungsgatan, är 

delvis detaljplanelagt. Här finns ett gravfält registrerat. Område V7 norr om E20 vid den östra korsningen med 

Kungsgatan finns ett gravfält och en stensättning registrerad. Område V3 söder om E20 vid korsningen med väg 

56 ligger i anslutning till Gersilla gravfält men infattar också fornlämningar i form av historisk husgrund samt 

stensättning. Område V6 söder om E20 i anslutning till Höksta, fornlämning i form av stensättning finns inom 

området. Det ligger också i anslutning till ett antal fornlämningar, gravfält och stensättningar, strax söder om 

området. 

 

Naturreservatet Sandskogsbacken ligger delvis inom programområdet och ansluter till område V1 som föreslås för 

utveckling av verksamheter. Naturreservatet Jägaråsen ligger strax norr om planområdet men antas inte påverkas 

av programmet (det som skulle kunna påverka detta är område A (Borgvik), där detaljplanering pågår). Nytt 

naturreservat håller på att upprättas och kan beröras vid genomförande av område V1 och V2. 

 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna kulturvärdena. 

Beskrivning De föreslagna områdena för verksamheter överensstämmer med gällande översiktsplan, därav 

används följande beskrivning som är hämtad från översiktsplanens MKB: Landskapsvärden och 

kulturmiljöer kommer delvis att påverkas negativt när ny verksamhetsmark anläggs längs E20. 

Ett principbeslut har dock tagits: exploateringsintressena för verksamheter vid E20 prioriteras 

kontra landskapsvärden och kulturmiljöer. På så sätt kan istället Kungsörs viktigaste landskaps- 

och kulturmiljövärden i stort sätt lämnas helt opåverkade av nya verksamheter, till exempel längs 

Mälaren, vid Kungs Barkarö och i de södra kommundelarna. 

 

Översiktsplanens MKB sammanfattar också följande vad gäller verksamhetsmark och 

landskapsbilden: 

Den stora yta som reserveras för verksamhetsmark kommer också att minska den biologiska 

mångfalden och påverka landskapets karaktär. För att planen ska kunna anses uppfylla 

miljömålen och bidra till en hållbar utveckling måste därför ett antal kompensationsåtgärder 

göras såsom planering av gröna och blå stråk mellan verksamhetsytorna där dagvatten kan tas om 

hand. Tillskapande av sådana ytor bidrar med något positivt i ett landskap som är mycket fattigt 

på småvatten.  

 

För att minska effekterna av de föreslagna åtgärderna har också stor möda lagts på att i 

planeringsskedet förlägga verksamhetsmark där den gör minst skada för landskapsbild och 

biologisk mångfald samtidigt som ett effektivt utnyttjande av befintlig infrastruktur gör att 

trafikarbetet minimeras och utnyttjandet av befintlig infrastruktur ökas.  

Planförslaget förväntas dock inte påverka den biologiska mångfalden runt tätorterna påtagligt. 

Kultur- och odlingslandskapen på Kungs Barkarö-slätten kommer inte att påverkas negativt, ej 

heller något Natura 2000-område. Dock kommer planens åtgärder fortfarande att ha svårt att 

fullt ut bidra till miljömålsuppfyllelse.  
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Verksamhetsområde (V3) ligger mellan E20, Runnabäcken och Gersilla gravfält, en vacker och 

biologiskt mycket rik hagmark med flera fornlämningar som dessutom Kungsörsleden passerar. 

Området kommer att påverka hagen genom buller och en förfulad landskapsbild. 

 

Avvikelser från gällande ÖP: 

Gällande påverkan på kulturvärden är det framförallt bostadsområde 6 som avviker från gällande 

ÖP och där påverkan kan ske på kulturlandskapet Malmberga. Utifrån denna aspekt har alltså 

området inte bedömts lämpligt för bebyggelse enligt gällande MKB för ÖP. Värt att nämna är 

dock följande lydelse från MKB: Flera saker som har utretts tidigare i planprocessen har också 

strukits på grund av att miljökonsekvenserna har bedömts vara för negativa detta gäller bland 

annat delar av verksamhetsmark som föreslagits vid Malmberga/Västra Ekeby (påverkan natur- 

och kulturmiljöer, negativt för friluftslivet. 

Även kvarteret Drotten (område H) som nämns ovan avviker från gällande ÖP, här kan en 

avvägning behöva göras mot kulturvärden vid en framtida detaljplanering. 

Fornlämningar behöver vid detaljplaneläggning utredas och bedömning göras hur de kan 

omhändertas eller eventuellt tas bort. 

Bedömning av påverkan Ja Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? X  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden? X  

Kommentar Risk för betydande miljöpåverkan gällande kulturvärden i område 6, Malmberga. 

Hänvisning till bilaga i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar: 

Bilaga 2: 1 d och 2 c samt 3 a-b, d-e 

Bilaga 4: 2 a, c, e-g 

 

Miljöaspekter i 6 kap. 12 § p 6 MB som berörs: 

Bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv, landskap 
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3. Naturvärden 

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

naturvärden. Checklistan bör utvecklas av eller tillsammans med sakkunnig inom ekologi.  

Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa: 

☐ Områden enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering eller objekt med högt naturvärde (Skogens pärlor; 

Skyddad natur) 

☒ Områden enligt ängs- och betesmarksinventeringen (Skyddad natur) 

☐ Viktiga spridningssamband3 mellan de naturtyper som förekommer 

Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa4 

☐ 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 i Sverige) 

☐ Fridlysta växt-, djur-, eller svamparter (4-9 §§ Artskyddsförordningen) 

☐ Fortplantningsområden eller viloplatser för fridlysta djur (4 § Artskyddsförordningen) Nyckelbegrepp samt 

fortplantnings- vilo- och övervintringsområden) 

☐ Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter (ArtDatabanken) 

☐ Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer 

Beskrivning Inom planområdet finns en del områden som är utpekade i Jordbruksverkets Ängs- och betesmarksinventering, 
framförallt gäller det områden kring Malmberga som kan komma att påverkas av planen, både bostäder (område 
6 och 11) och verksamheter (område V6) kan komma att påverka viss ängs- och betesmark. Detta gäller även 
område 13 vid Skillingenäs.  

 
Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa är inte utrett. 

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. 

☐ Naturreservat enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 

☐ Naturminne enligt 7 kap. 10 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur)  

☒ Natura 2000 enligt 7 kap. 27 § MB (Förteckning över områden; Skyddad natur)  

 

 

 
4 Samråd med miljöplanerare 

https://minasidor.skogsstyrelsen.se/skogensparlor/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-faglar-Sverige.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-faglar-Sverige.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-arter-i-sverige.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-arter-i-sverige.pdf
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/Publikationer/Arter%20och%20naturtyper%20i%20habitatdir_litet%20format.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845
https://www.naturvardsverket.se/Documents/handbok/1/Bilaga4_Nyckelbegrepp_reproduktion.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Documents/handbok/1/Bilaga4_Nyckelbegrepp_reproduktion.pdf
http://artfakta.artdatabanken.se/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Foreskrifter-allmanna-rad/NFS/2014/NFS-201429---Forteckning-over-naturomraden/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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☐ Generellt biotopskydd5 enligt 7 kap. 11 § MB, förteckning i SFS 1998:1252 bilaga 1) 

☐ Djurskyddsområde enligt 7 kap. 12 § MB (Skyddad natur) 

☒ Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 

☐ Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3 § MB (Information; ska redovisas i översiktsplan) 

☐ Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) 

☐ Riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) 

☒ Riksintresse med hänsyn till natur/kulturvärden (rörliga friluftslivet) enligt 4 kap. 2 § MB (Skyddad natur) 

Beskrivning Naturreservatet Sandskogsbacken ligger delvis inom planområdet och ansluter till område V1 som föreslås för 
utveckling av verksamheter. Sandskogsbacken är också märkt som ett Natura 2000-område. Här finns värdefull 
lövskog samt den ovanliga växten vätteros och skalbaggen myskbock. 
 
Strandskydd gäller vid alla sjöar och vattendrag i länet. För planprogrammet gäller detta främst Arbogaån och 
Runnabäcken. Även Mälaren ligger inom planområdet men inga förändringar föreslås här. Tre möjliga områden 
(område 7, 8 och 9) för utveckling av bostäder i anslutning till Arbogaån föreslås i planprogrammet, för område 7 
och 8 gäller generellt strandskydd om 100 meter. Område 9 omfattas av utökad strandskydd till 300 meter. I 
anslutning till Runnabäcken föreslås utveckling av bostäder i två olika områden (område 5 och 10) samt 
verksamheter i ett område (V3), kring Runnabäcken gäller generellt strandskydd om 30 meter.  
 
Utökat strandskydd till 300 meter berör Arbogaåns norra strand väster om järnvägen. Detta berör område 9. 
 
Mälaren med öar och strandområden är riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap MB. Det bedöms inte 
påverkas av tätortsutveckling, som föreslås i detta program. 
  
Riksintresset för naturvård, Kungs-Barkaröområdet, berör en liten del av planen i väster. De områden som kan 
komma att påverka detta riksintresse är det föreslagna bostadsområdet 7 samt verksamhetsområde V1. 
Värdeomdömet för Riksintresset lyder: Representativt odlingslandskap i slättbygd med flera representativa 
naturbetes-marker och med art- och individrika växtsamhällen. Våtmarksdelen utgörs av värdefull sjöstrand i 
form av strandäng. Mycket rik flora och fauna knuten till naturbetesmarker, strandängar och ädellövskog. 
Framträdande och välbevarat åsparti mellan odlingslandskapet och Mälaren. 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna naturvärdena. 

Beskrivning När det gäller ängs- och betesmark uppkommer här en målkonflikt mellan å ena sidan att bevara 

jordbruksmark samt att skapa nya bostäder och arbetstillfällen och diversifiera det lokala 

näringslivet. Målkonflikten hanteras genom att ett principbeslut har tagits för att planens 

målsättningar ska kunna förverkligas: exploateringsintressena ska prioriteras vid tätorterna, 

medan jordbruksintresset ska ha företräde på landsbygden. Bedömningen har gjorts att ny 

verksamhetsmark ska kunna prioriteras dels vid den östra infarten samt längs den östra delen av 

Kungsgatan. 

 

Översiktsplanen har tagit hänsyn till den värdefulla åkermarken i Kungs Barkaröområdet 

eftersom den här samverkar med starka landskaps- och naturvärden. 

 

5 Det finns 7 olika typer av biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet: allé, källa med omgivande våtmark 

i jordbruksmark, odlingsröse i jordbruksmark, pilevall, småvatten och våtmark i jordbruksmark, stenmur i 

jordbruksmark och åkerholme. 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
http://web05.lansstyrelsen.se/RUM/katalogen/ekologisktkansligaomraden.asp
http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/GetMetaDataURL?metaDataURL=http://mdp01.vic-metria.nu/geonetwork/srv/en/csw?request=GetRecordById!!!service=CSW!!!version=2.0.2!!!elementSetName=full!!!id=bf435698-15a4-4b0b-85ec-727605a0a6ba!!!outputSchema=csw:IsoRecord
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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Natura 2000-området Sandskogsbacken skulle kunna påverkas genom en ökad bullerstörning. 

Intill områden med särskilt skydd behöver särskild omsorg ske vid lokalisering och utformning av 

verksamhet. Tidigare har området varit tänkt för utveckling av verksamheter relaterade till 

besöksnäringen såsom kanotuthyrning eller övernattning, något som skulle kunna bli aktuellt igen 

och i sådant fall inte skulle inverka negativt på upplevelsen av området. Rätt utformade kan 

verksamhetsområdenas utformning tillföra landskapet nya kvaliteter i form av gröna stråk och 

småvatten som det något monotona jordbrukslandskapet saknar. Dessa nya biotoper för växter 

och djur och kan då bidra till en ökad biologisk mångfald. Särskild hänsyn behöver också tas till 

miljökvalitetsnormerna för vatten vid utformningen av verksamhetsmark. 

 

Utveckling av bostäder i strandnära områden skulle kunna begränsa allmänhetens tillgänglighet 

till vattenområdet, näringsläckage från ny exploatering skulle också kunna påverka 

vattenkvaliteten och den biologiska mångfalden. I de fall sjönära boende bedöms vara lämpligt 

bör därför både strandzonernas tillgänglighet och den biologiska mångfalden i vattenbrynet 

säkerställas vid kommande planläggning. De negativa konsekvenserna för miljön kan motverkas 

genom att själva vattenbrynet förblir obebyggt och istället kan utnyttjas av både djur och 

människor. I vissa fall kan en vandringsstig anordnas mellan byggnaden och vattnet så att 

allmänhetens tillträde garanteras. Risken för ökat näringsläckage motverkas främst genom 

anslutning av de nyanlagda bostäderna till det kommunala VA-nätet. För Runnabäckens bestånd 

av bäcköring är det mycket viktigt att den skuggande trädskärm som finns vid bäcken bevaras 

intakt. Särskild hänsyn till bäcken krävs också vid hantering av dagvatten så att vattnet inte leds 

direkt till bäcken utan att passera någon typ av rening. 

 

Förväntade negativa effekter med avseende på biologisk mångfald har främst att göra med olika 

intrång och störningar, vilket är svårt att undvika med tanke på hur integrerade attraktiva natur- 

och kulturmiljöer är med flera bebyggelsemiljöer, till exempel i delar av huvudtätorten. Områden 

som kommer att drabbas av en sådan störning är t.ex. Stallmästarhagen område (E och F) där 

skogsmark tas i anspråk för bostadsbebyggelse och hagmark vid exploatering öster om 

Ängsvägen (område 11) samt söder om Malmbergavägen (område 6), där även vissa konflikter 

kan uppkomma med friluftslivet i och med att området inkräktar på friluftsområdet runt 

Malmberga. Den norra delen av område 11 är fårbetad hage med ett parti grov al runt ett 

källområde. Hagen är därför av lokal betydelse för den biologiska mångfalden. 

 

Avvikelser från gällande ÖP: 

En del föreslagna bostadsområden avviker från gällande ÖP. De som kan komma att påverka 

naturvärden är följande: område 7 och 9 i anslutning till Arbogaån, område 1 inom skogsområdet 

söder om väg 250 (Kungsgatan), område 10 i anslutning till Runnabäcken, område 6 inom 

Malmberga, område E och F i anslutning till Stallmästarhagen samt område 13 vid Skillingenäs. 

Även om påverkan på naturen som sådan bedöms som begränsad i de flesta av dessa fallen kan 

påverkan på allmänhetens tillgänglighet till rekreation vara viktigare att beakta. I MKB:n har 

följande kommenterats (inom parentes, planprogrammets områden): Vissa föreslagna 

utbyggnadsområden för bostäder har lyfts bort eller minskats ned under planprocessen, till 

exempel vid Malmberga (område 6) och i den östra delen av Stallmästarhagen (E och F). 

Kommunens bedömning är att grönområdenas betydelse för rekreationslivet överväger och att 

annan lika bra mark finns för bostadsbehovet. Vissa områden som har föreslagits vid tidigare 

samråd för ÖPn lyftes aldrig in i planhandlingen, till exempel skogsområdet mellan Runnavägen 

och väg 250 (område 1). Här har naturvärdena och områdets betydelse som lokalt grönområde 

bedömts vara viktigare än bostäder på platsen. 

 

I MKB:n har påverkan på riksintresset Kungs-Barkarö bedömts, för gällande ÖP gjordes 
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bedömningen att påverkan sker i liten grad men att påverkan ej är direkt negativ. Till skillnad från 

gällande ÖP har planprogrammet utökat bostadsområde 7 något åt väster vilket ger en större 

påverkan på riksintresset (dock var detta område markerat för verksamheter i ÖP) 

 

Bedömning av påverkan Ja Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?  X  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden? X  

Kommentar Risk för betydande miljöpåverkan på naturvärden inom område 1, 6, 9, (10), 13, E, F. 

Hänvisning till bilaga i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar: 

Bilaga 2: 1 d och 2 c samt 3 a-b, d-e 

Bilaga 4: 2 a, c, e-g 

 

Miljöaspekter i 6 kap. 12 § p 6 MB som berörs: 

Biologisk mångfald, djurliv, växtliv, mark, vatten, landskap 

 
 

4. Sociala värden 

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

värden. Checklistan bör utvecklas av eller tillsammans med sakkunnig inom exempelvis friluftsliv, 

rekreation, parker, grönområden och näringsliv. 

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), t.ex. badplatser, skidbackar, 

lekplatser, ridstigar, 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 

Beskrivning Riksintresse för friluftsliv omfattar marken runt Arbogaån. Området är något justerat i östra delen i 

Länsstyrelsens material jämfört med översiktsplanen. Riksintresset påverkas av område 7, 8 och 9, dessutom 

angränsar verksamhetsområde V1 till det. 

 

Stallmästarhagen och Malmberga är populära rekreationsområden som kan komma att påverkas av planen. 

Gäller område E, F och 6. Stallmästarhagen har även stor betydelse för barnen i den angränsande Hagaskolan. 

Även område 8 innefattar ett stadsnära grönområde med potential för rekreation. 

 

Parker och grönområden nämnda i Grönstrukturplanen har klassats i 3 olika klasser: 

Klass I: Inget exploateringsintrång. 

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900
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Klass II: Värdet ska bevaras 

 

Klass III: Hänsyn ska tas till värdet 

(Områdena har värde ur minst ett av de tre perspektiven socialt, kulturellt eller ekologiskt och 

exploateringsintrång kan enbart ske enbart under förutsättning att hänsyn tas till områdets 

värden eller att lämpliga kompensationsåtgärder utförs för de värden som går förlorade.) 

 

Följande områden tas upp i Grönstrukturplanen och kan komma att påverkas av planprogrammet: 

- Området bredvid Q8, omfattas av verksamhetsområde V1 i planprogrammet. Klass III, 

har sociala och ekologiska värden. Exploatering kan ske om hänsyn tas. 

- Området bakom Borgen, omfattas av bostadsområde G i planprogrammet. Klass II, 

värdet ska bevaras men exploatering kan ske men bara om områdets värden inte går 

förlorade. 

- Området mellan Kungsgatan och Runnavägen, omfattas av bostadsområde 1 i 

planprogrammet. Klass III, har ekologiska, sociala och kulturella värden. Exploatering 

kan ske om hänsyn tas. Förslag i grönstrukturplanen är bland annat att gallring bör ske 

för att göra området mer tillgängligt för besökare. 

- Korsningen Torsgatan/Ridvägen, kommunförrådet, omfattas av område K i 

planprogrammet. Klass III, har ekologiska värden. Exploatering får ske om hänsyn tas. 

- Grönstråk längs Malmbergavägen, omfattas av område 6 i planprogrammet. Klass III, 

ekologiska värden. Utveckling föreslås för området. 

- För centrum föreslås förslag på utveckling då stora delar ses som grått och tråkigt av 

invånarna. 

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. 

☒ Naturreservat enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 

☒ Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 

☐ Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) 

☒ Riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB 

Beskrivning För beskrivning av naturreservat och strandskyddsområden inom planområdet se checklista 3. 

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena. 

Beskrivning Natura 2000-området Sandskogsbacken ligger intill verksamhetsområde V1 och skulle kunna 

påverkas av ökad bullerstörning. 

 

Ovan nämnda områden kan komma att påverka riksintresset för friluftsliv. Detta behöver dock 

inte vara endast negativt. MKBn för gällande ÖP tar upp följande: Översiktsplanen har som ett 

av sina fokusområden att öka det sjö- och naturnära boendet. Bebyggelse, bryggor och 

gång/cykelstråk är exempel på hur man i planen vill göra strandområdena mer tillgängliga för 

människor. Dessa åtgärder gynnar aspekten attraktivt boende såväl som friluftsliv men riskerar 

att skrämma bort en del av djurlivet vid Arbogaån. 

 

Gällande Översiktsplan har haft friluftsplanen som viktigt underlag. Friluftsplanen samt 

översiktsplanen fokuserar på att bevara värdefulla friluftsområden både i tätorterna och längre 

bort från tätortsbebyggelsen. Vid sidan av kommunens stora opåverkade områden innehåller 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/GetMetaDataURL?metaDataURL=http://mdp01.vic-metria.nu/geonetwork/srv/en/csw?request=GetRecordById!!!service=CSW!!!version=2.0.2!!!elementSetName=full!!!id=bf435698-15a4-4b0b-85ec-727605a0a6ba!!!outputSchema=csw:IsoRecord
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
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översiktsplanen således strategier för friluftområden av lokalt intresse, vilket påtagligt minskar 

risken för att ny bebyggelse succesivt tar i anspråk områden med rekreativa värden. Efter 

programsamrådet har planen justerats kraftigt vid Malmberga/Västra Ekeby främst på grund av 

friluftsområdenas rekreationsvärden.  

 

I kommunens båda tätorter har betydande friluftsområden bevarats i planen exempelvis Karl XIs 

promenad, Stallmästarhagen och Malmberga. I översiktsplanen behålls också anläggningar för 

motion i centrala och strategiska lägen i båda tätorterna. Även tillkommande områden för 

bostäder bör ha nära till grönområden, vilket utbyggnaderna vid Ängsvägen och Vilabäcken vid 

Mälaren är exempel på. All tillkommande kompletteringsbebyggelse i småorterna uppfyller i 

princip krav på närhet till grönområden. 

Bedömning av påverkan Ja Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden? X  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden?  X 

Kommentar  

Hänvisning till bilaga i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar: 

Bilaga 2: 1 d och 2 a, c samt 3 a-b, d-e 

Bilaga 4: 2 a, c, e-g 

 

Miljöaspekter i 6 kap. 12 § p 6 MB som berörs: 

Befolkning, landskap 

 

5. Materiella värden 

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

värden. Checklistan bör utvecklas av eller tillsammans med sakkunnig inom exempelvis miljö, näringsliv 

och trafik. 

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) 

☒ Ängs- och betesmark (jordbruk) 

☒ Vilda växter och djur (t.ex. 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 (t.ex. landformer, och 

fossil) 

Övriga materiella värden: 

☐ Rekreation, idrott, friluftsliv och turism (större anläggningar) 

☐ Energiförsörjning (t.ex. 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 (t.ex. sjukvård, apotek, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre) 

☐ Information och kommunikation (t.ex. telefoni, internet, radiokommunikation) 
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☐ 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 (t.ex. domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, kustbevakning, 

polis, räddningstjänst, tullkontroll, gränsskydd och immigrationskontroll) 

☐ Transporter (t.ex. bil-, järn-, gång- och cykelväg, flygplats, hållplatser och stationer, färjelägen, hamn, bro, 

omlastningspunkter, parkering för bil och cykel) 

Beskrivning Inom planområdet finns en del områden som är utpekade i Jordbruksverkets Ängs- och betesmarksinventering, 

framförallt gäller det områden kring Malmberga som kan komma att påverkas av planen, både bostäder (område 

6 och 11) och verksamheter (område V6) kan komma att påverka viss ängs- och betesmark. Detta gäller även 

område 13 vid Skillingenäs. 

 

Hogsta-Skottbacken är en grundvattentäkt som också är definierat som ett vattenskyddsområde. Föreslagna 

områden för bostäder 5 och 11 ligger delvis inom detta vattenskyddsområde. Det gäller även för 

verksamhetsområdet V3. 

 

Stora ytor runt Kungsörs tätort består av brukningsvärd jordbruksmark (se bild nedan). Gul färg = högvärdig 

mark klass 8-10, grön färg = god mark klass 5-7 (Utsnitt ur Lantbruksnämndens åkergradering 1976). 

 
 

Övriga materiella värden är inte bedömda. 

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. 

☒ Vattenskyddsområde (7 kap. 21- 22 §§ MB; SFS 1998:1252; Skyddad natur)  

☒ Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB) 

☐ Riksintresse för energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering (3 kap 8 § MB) 

☐ Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 § MB) 

Beskrivning I MKB till översiktsplanen anges att i stort sett alla verksamhetsområden inkräktar i mer eller mindre grad på 

jordbruksmark. De områden som i sin helhet ligger på högproduktiv jordbruksmark är (V3), (V4), (V5), och 

(V7). Det område som inkräktar minst på jordbruksmark är område V2 i Kungsör varför det ur detta 

hänseende bör prioriteras. 

  

Bostadsområdena längs Ängsvägen (11), område (4) vid Runnabäcken, område (7-9) intill Arbogaån inkräktar 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
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alla på jordbruksmark. Den önskan om sammanhållen bebyggelse som planen genomsyras av innebär att 

jordbruksmark måste tas i anspråk eftersom hela tätorten är inramad av jordbruksmark. 

  

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna materiella värdena. 

Beskrivning Hänsyn till vattentäkten och vattenskyddsområdena har tagits då verksamhetsområden 

utplacerats. Utbredningen av vissa verksamhetsområden har justerats för att inte inkräkta på den 

tertiära zonen i vattenskyddsområdet. 

 

Mer verksamhetsmark men hårdgjorda ytor ska kompenseras med lokalt omhändertagande av 

dagvatten. Vattenskyddsområdet värnas.  

 

I MKB till översiktsplan anges att brukningsvärd jordbruksmark föreslås tas i anspråk för 

bebyggelse, både för bostäder och verksamheter. Bebyggelseutvecklingen för både bostäder och 

verksamheter i Kungsörs tätort bedöms dock utgöra ett väsentligt samhällsintresse. I 

översiktsplanen för Kungsörs kommun har en avvägning gjorts vilken mark som bör tas i 

anspråk för bebyggelse.  

  

I gällande översiktsplan beskrivs målkonflikten mellan att bevara jordbruksmark och att skapa 

nya arbetstillfällen och diversifiera det lokala näringslivet samt att möjliggöra bostäder. 

Översiktsplanen anger att exploateringsintressena ska prioriteras vid tätorterna, medan 

jordbruksintresset ska ha företräde på landsbygden. En strävan i översiktsplanen är att bevara 

odlingsbar mark i så hög utsträckning som möjligt. Detta har medfört att expansion norr om 

Arbogaån har undvikits eftersom jordbruksmarken är högproduktiv och bevarandeintressena för 

Kungs Barkaröområdet är stora. Bevarandevärden för kulturmiljö, landskap, biologisk mångfald 

och friluftsliv har också vägt tungt i Malmbergaområdet i östra delen av Kungsörs tätort. De 

västra och södra kommundelarna lämnas helt opåverkade av nya verksamheter enligt 

översiktsplanen. 

  

Planen har stor negativ inverkan på jordbruksmark och på förutsättningarna att bedriva jordbruk 

i tätortsnära lägen eftersom en stor del av högproduktiv jordbruksmark tas i anspråk för 

verksamhet och bebyggelse om planen realiseras. Förlusten av denna mark går att kompensera 

för den enskilde brukaren genom inköp eller arrendering av annan mark. I ett globalt 

samhällsperspektiv tas emellertid livsmedelsproducerande mark ur bruk för överskådlig framtid 

vilket i en framtid resulterar i att den återstående marken måste brukas intensivare för att föda 

världens växande befolkning.  

 

Det område där översiktsplanen bedöms ha störst negativ påverkan gäller jordbruksmark nära 

huvudtätorten.  

 

Bedömning om annan mark kan tas i anspråk: 

För Kungsörs del är möjligheterna att växa ytterst begränsade om inte jordbruksmark planläggs 

eftersom tätorten kringgärdas av åkermark. Bebyggelseutveckling har prioriterats här eftersom de 

bedöms skapa avsevärt större samhällsekonomiska och sociala nyttor än negativa konsekvenser. 

Alternativ mark bedöms inte finnas långsiktigt.  
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Bedömning av påverkan Ja Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?  X  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden? X  

Kommentar Risk för betydande påverkan på produktiv jordbruksmark. I det som avviker från översiktsplan berörs främst 

område 2, 3, 6, 7, 9.  

Hänvisning till bilaga i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar: 

Bilaga 2: 1 c-d och 2 a-c samt 3 a-b, d-e 

Bilaga 4: 2 a, c, e, g 

 

Miljöaspekter i 6 kap. 12 § p 6 MB som berörs: 

Bebyggelse, mark, vatten, materiella tillgångar 

 

 

6. 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. Checklistan bör utvecklas av eller tillsammans med sakkunnig inom 

miljö- och hälsoskydd. 

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 (t.ex. ljus, buller, fukt, temperatur, radon, strålning, elektromagnetiska fält) 

☐ Vattenbrist, tele- eller elavbrott, fjärrvärmebortfall, IT-bortfall, transportstörning, drivmedelsbrist 

☐ Klimatfaktorer6 (t.ex. lokalklimat, skuggning) 

☐ Trygghet (miljöer som kan upplevas otrygga, t.ex. p.g.a. dålig belysning, risk för brott m.m.) 

Beskrivning Översvämningsrisk förekommer på platser inom planområdet. Det gäller framförallt områdena 7, 8 och 9 kring 

Arbogaån samt område 13 vid Skillingeudd. Dessa områden är bedömda att ligga inom låglänta områden för 

Mälaren. Länsstyrelsen har rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå, ny sammanhållen bebyggelse ska 

ligga på en lägsta grundläggningsnivå om +2,7 meter. Stora delar av nämnda området ligger på en nivå mellan 

+1,0-2,0 meter över Mälaren. 

 
E20 och väg 250 utgör rekommenderad primär transportled för farligt gods och väg 560 utgör sekundär 

transportled, enligt översiktsplanen. 

 

Trafikbuller och vibrationer kan förekomma utefter E20 och eventuellt större huvudgator såsom Kungsgatan samt 

utmed järnväg. Verksamhetsbuller kan förekomma från befintliga och nya verksamhetsområden. 

 

6 Kartläggning ekosystemtjänster, lokalklimat 
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Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs eller riskerar att inte följas i de områden som kan antas 

påverkas av planen. 

☐ Miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2010:477; Information; Beslutade eller föreslagna åtgärdsprogram; 

Överskridanden av miljökvalitetsnormerna 2014) 

☐ Miljökvalitetsnorm för buller (SFS 2004:675; Åtgärdsprogram för omgivningsbuller; Trafikverkets 

åtgärdsprogram enligt förordning om omgivningsbuller) 

☐ Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 

☐ Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 

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

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

☐ Miljökvalitetsnormer för havsmiljö (SFS 2010:1341; HVMFS 2012:18; HVMFS 2012:18; statusklassning 

kommer att finnas i åtgärdsprogram för havsmiljön som fastställs 2016.) 

Beskrivning Arbogaån och Mälaren når i dagsläget (2014) inte upp till de mål som fastställts vare sig för kemisk eller 

biologisk status. Arbogaån och Mälaren har måttlig ekologisk status. Miljökvalitetsnormer föreskriver att 

Mälaren ska ha god ekologisk status till 2021 resp. god kemisk status till 2015. När det gäller sjöar och 

vattendrag i kommunen är det främst övergödningsproblematiken som är svår.  

 

Kungsörs kommun har god grundvattentillgång tack vare den grusås som sträcker sig genom kommunen i nord- 

sydlig riktning. Miljökvalitetsnormen för grundvattnet i Kungsörsåsen är god kemisk och kvantitativ status till 

2015 vilket är en norm som uppfylls i dagsläget. Kvaliteten på detta vatten är god. 

Planens påverkan 

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

Beskrivning Om en successiv utflyttning av företag sker från samhället ut till verksamhetsområdena vid E20 

kommer störningarna av boende i tätorten att minska från både industribuller och buller från 

transporter till och från företagen. Vid etablering av industriområden längs E20 kommer också 

själva industribyggnaderna att fungera som bullerskärm mellan väg och omgivande bebyggelse. 

Etablering av verksamhetsområdena (V4) och (V5) kan om inte skyddsavstånd och 

bullerdämpande åtgärder vidtas leda till ökat buller i bostadsområdet Ekebyholm. 

 

De föreslagna boendeområdena (4) och (11) kommer att vara utsatta för viss bullerstörning från 

E20. Dessa störningar kan dock minimeras med bl.a. fasadåtgärder på byggnader vid en eventuell 

exploatering. Bullerstörning från vägtrafik finns även vid område B. 

 

Befintliga bostäder vid Ekebyholm skulle påverkas negativt om störande verksamheter tilläts vid 

ny verksamhetsmark på östra delen av Kungsgatan (område V4 och V5), varför detta inte 

kommer att ske. Istället har området pekats ut för icke miljöstörande verksamhet.  

 

Område B och C blir även störda av både buller och vibrationer från järnvägen. Om 

malmtransporter återupptas på järnvägssträckan som passerar Kungsör kommer störningarna att 

öka drastiskt. Åtgärder för att minska störningarna blir då aktuella både för den planerade 

bebyggelsen likväl som den befintliga. 

 

Vissa strandområden är utsatta för översvämningsrisk, och i vissa fall även risk för skred. Vid 

processen för gällande ÖP bortprioriterade en del områden på grund av att riskerna för 

översvämning och skred bedömdes vara för stora, detta gällde bland annat området norr om 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-2010-477/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljokvalitetsnormer/Miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljokvalitetsnormer/Miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/Atgardsprogram-for-luft/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljokvalitetsnormer/Miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/Overskridanden-2014/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-2004-675/
http://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/miljohalsa/luftbuller/buller/kartlaggningomgivningsbuller/atgardsprogram.2698.html
https://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/48414
https://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/48414
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-2010-1341/
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/foreskrifter/hvmfs/hvmfs-201218.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/foreskrifter/hvmfs/hvmfs-201218.html
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Arbogaån (område 9). 

 

Viss risk för översvämning finns vid utbyggnadsområdena söder om Arbogaån (7 och 8), där 

även viss skredrisk finns. Vid dessa områden behöver särskilda utredningar om hur riskerna ska 

hanteras ske vid detaljplaneläggning. Kommande planer ska också vara tydliga med 

förutsättningarna och ange att särskilda åtgärder avseende markbearbetning, byggnads-

konstruktion, placering på tomt och så vidare måste vidtas.  

 

Planens förväntade effekter på etablerad verksamhet i tätorten är att åtminstone en del flyttar till 

nya lokaler på ny verksamhetsmark, vilket också kan medföra minskade transporter av farligt 

gods tätorten. I så fall skulle risken för allvarliga olyckor med farligt gods minska. 

 

Ett av planens mål är att öka befolkningen i kommunen. En ökad befolkning genererar ökad 

trafik som i sin tur ger ökade kväveoxidutsläpp till luften. Dessa utsläpp faller sedan ner och både 

göder och försurar mark och vatten. Samtidigt kan nya verksamheter på orten också innebära att 

fler människor kan sysselsätta sig på bostadsorten vilket medför minskat behov av pendling och 

därmed mindre utsläpp. 

 

Mer verksamhetsmark som är ett av planförslagets mål innebär också mer hårdgjorda ytor. 

Marken förlorar då förmågan att ta omhand det kvävenedfall som kommer från luften och som 

göder vattnet. Det krävs därför anläggningar för lokalt omhändertagande av dagvattnet för att 

uppfylla miljömålen ”ingen övergödning” samt ”levande sjöar och vattendrag”. Kommunen har 

en antagen dagvattenpolicy där dessa frågor tacklas. Den kommer att vara ett stöd vid 

detaljplanering och bygglov och bidra till att god vattenkvalitet bibehålls. Tillräcklig fördröjning 

och rening av dagvatten behöver hanteras i respektive detaljplan. 

 

Att jordbruksmark omvandlas till verksamhetsmark kan också minska näringsläckaget från ett 

område eftersom jordbruksmark kontinuerligt göds och en del av denna gödning spolas bort 

innan den kommer grödan till godo.  

 

Ökat sjönära boende kan också öka näringsläckaget till Mälaren eftersom strandzonen minskar 

och dess sammansättning förändras.  

Bedömning av påverkan Ja Nej 

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

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

Kommentar Risk för betydande risker för översvämning, ras/skred inom område 9 och 13. 

Hänvisning till bilaga i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar: 

Bilaga 2: 1 d-f och 2 a, c samt 3 a-b, d-e 

Bilaga 4: 2 a, c-g 

 

Miljöaspekter i 6 kap. 12 § p 6 MB som berörs: 

Människors hälsa, mark, vatten, luft, klimatfaktorer 
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7. Sammanvägd bedömning 

Särskilda bestämmelser Ja Nej 

Gäller undantag från att genomföra miljöbedömning?  X 

Gäller krav på att genomföra miljöbedömning? (område 7) X  

Betydande miljöpåverkan Ja Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden? (område 6 - Malmberga) X  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden? (område 1, 6, 9, (10), 13, E, F.) X  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden?  X 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?  X  

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

Bedömning Krav att genomföra miljöbedömning för påverkan på Natura 2000-område föreligger för område 
7. 
Risk för betydande påverkan på kulturvärden föreligger för område 6 – Malmberga. 
Risk för betydande påverkan på naturvärden föreligger för område 1, 6, 9, (10), 13, E, F. 
Risk för betydande påverkan på produktiv jordbruksmark. I det som avviker från översiktsplan 
berörs främst område 2, 3, 6, 7, 9. 
Risk för betydande risker för översvämning, ras/skred inom område 9 och 13. 
 
Utredning och åtgärder behöver göras inom ovanstående områden för att minska risken för 
betydande miljöpåverkan.  

Påverkans totaleffekt Ja Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? X  

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden? X  

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden? X  

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?  X  

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

Bedömning Utredning och åtgärder behöver göras vid detaljplaneläggning för att minska risken för effekter. 

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? 

Beskrivning Hanteras i respektive detaljplan. 

Planens karaktäristiska egenskaper måste beaktas, särskilt planens omfattning. 
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Beskrivning Hanteras i respektive detaljplan. 

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

Beskrivning Hanteras i respektive detaljplan. 

I vilken utsträckning har planen betydelse för andra planers miljöpåverkan? 

Beskrivning Hanteras i respektive detaljplan. 

I vilken utsträckning har planen betydelse för genomförande av gemenskapens miljölagstiftning? 

Beskrivning Hanteras i respektive detaljplan. 

Motiverat ställningstagande 

Denna miljöbedömning är upprättad på ett utkast till planprogram.  

 

Som följd av denna miljöbedömning har planprogrammet justerats så att: 

- Programområdet har minskats så naturreservat Sandskogsbacken eller föreslaget nytt naturreservat ligger 

utanför programområdet.  

- Område 9 utgår 

- Område 6 har justerats 

- Område 13 minskas avsevärt. 

 

Planprogrammet bedöms inte i sin helhet. Några av områdena riskera även med föreslagen förändring att medföra 

betydande miljöpåverkan om inte hänsyn tas. Det gäller: 

- Risk finns för betydande miljöpåverkan gällande kulturvärden i område 6, söder om Malmberga, om inte 

hänsyn tas till fornlämningar. 

- Risk finns för betydande miljöpåverkan på naturvärden inom område 1, 6, E, F på grund av intrång i 

befintlig skogsmark samt område 10 och 13 om strandskyddszonen påverkas. Eventuella naturvärden är 

inte utredda. 

- Krav att genomföra miljöbedömning för påverkan på Natura 2000-område kan föreligga för område 7 

och V1. 

 

De ovan angivna aspekterna måste dock ytterligare bedömas i detaljplaneskedet och påverkan och anpassning av 

planförslaget måste redovisas i planhandlingarna. 

 

 

Nedan kan en före- och efterbild ses. Det blir med dessa illustreringar tydligt hur planförslaget ändrats efter 

miljöbedömningens genomförande och vilka områden som justerats eller utgått. Områdenas numrering har därför 

också justerats vilket betyder att numreringen i detta dokument inte stämmer överens med numreringen i slutgiltigt 

planförslag. 
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Hänvisning till bilaga i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar: 

Bilaga 2: 2 a-b samt 3 c 

Bilaga 4: 1 a-b, e samt 2 b 
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Hantering 
Undersökningen av planprogrammet har genomförts av planarkitekter på Ramboll Sverige AB och granskats av 

kommunens sakkunniga tjänstemän utifrån tillgängligt kunskapsunderlag. Följande tjänstemän har varit delaktiga 

under arbetet:  

Therés Andersson 

Claes-Urban Boström 

Rune Larsen 

Stefan Lejerdahl 

Julia Löndal-Jonsson 

Stig Tördahl. 

Vid bedömningen av om genomförandet av en detaljplan ska antas medföra en betydande miljöpåverkan ska 

kommunen ge den eller de länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter som berörs av detaljplanen tillfälle att 

yttra sig i enlighet med 6 § mkb-förordningen. Samråd genomförs med Länsstyrelsen. 

Kommunens bedömning i frågan om en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska, enligt 6 § 

mkb-förordningen, göras tillgängligt för allmänheten. Det kravet uppfylls genom att kommunens bedömning att 

planen inte innebär betydande miljöpåverkan finns tillgänglig i samband med plansamrådet och i kungörelsen inför 

granskning av planen. 
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