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Bedömning av miljöpåverkan
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB för planer och program) enligt PBL
5:10 och MB 6:11-18 skall upprättas om kommande detaljplaners genomförande kan antas medförande en betydande miljöpåverkan. För att klarlägga om
planen kan innebära en betydande miljöpåverkan behöver en s.k. behovsbedömning göras. Fördjupat beslutsunderlag återfinns i plan- och genomförandebeskrivningen under rubriken ”Konsekvensbeskrivning”.

Platsens förutsättningar

Planområdet är ungefär 2,9 ha stort och omfattar fastigheterna Fiskebäck 3:76
och delar av Fiskebäck 3:46. Fiskebäck 3:76 är i dagsläget planlagd för motellverksamhet med en högsta byggnadshöjd om 4,5 meter. Fiskebäck 3:46 är planlagd för rastplats. Den östra delen av Fiskebäck 3:76 är planlagd för gång- och
cykelväg och lokalgata. Resterande mark är planlagd för naturmark.
Marken är bebyggd enligt de tre detaljplaner som berör fastigheterna
men motellet är sedan en tid tillbaka nerlagt och tankstationen kommeratt rivas
under 2018.

Planens styrande egenskaper

Detaljplaneförslaget innebär att motellet och tankstationen rivs och bebyggs
med radhus. Byggrätten regleras genom att totalhöjden inte tillåts bli högre
än 7,0 meter, vilket är en halv meter högre än vad motellet är idag. Byggrätten
regleras även med en största exploatering i kvadratmeter byggnadsarea för att
säkerställa att antalet lägenheter som byggs på platsen är rimligt i förhållande
till byggrättens storlek.
Då fastigheten gränsar till väg 195 och är utsatt för trafikbuller regleras byggrätten med att fastigheten ska bebyggas med radhus för att få sammanhängande byggnadskroppar. På så sätt får man tysta sidor mot öster. Radhusen måste
ha genomgående lägenheter för att klara riktvärdena för buller.
Avståndet till väg 195 kan, enligt den genomförda riskbedömningen, medföra
mycket små risker för avåkande fordon och olyckor med farligt gods. Planbestämmelser som kräver avåkningsskydd, entréer/utrymningsvägar bort från väg
195, samt att uteplatser och lekytor placeras i skydd av bostadshusen förs in
på plankartan. Även luftintag ska placeras så att de är vända bort från väg 195.
Vegetation inom naturområdet mellan bostadskvarteret och väg 195 ska planteras med vegetation som inte skadar eventuella avåkande fordon. Längs väg 195
bör ett dike finnas där eventuella (brand)farliga vätskor kan samlas upp om en
sådan olycka inträffar.
Villkor för att marken är sanerad till godkänd nivå för bostadsändamål
förs in på plankartan.
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Planens tänkbara effekter

Dagvatten
Ungefär hälften av marken är idag på något sätt bebyggd, antingen med gata, parkeringar eller byggnader. Delar av ytan kommer även i framtiden hårdgöras i samband
med byggnation, vilket innebär att markens möjlighet att absorbera dagvatten inte
påverkas nämnvärt. Möjligheter till fördröjning av dagvatten ska finnas inom planområdet och så kallade gröna tak förespråkas.
Trafik
Ny bebyggelse innebär ökad trafik såväl gång och cykel som biltrafik. Trafikökningen
bedöms inte beröra de som redan bor norr om planområdet i så stor utsträckning,
då den ökade trafiken från det nya bostadsområdet inte passerar befintliga infarter.
Detaljplaneförslaget kan leda till ökad trafik på in- och utfarterna till väg 195.
Landskapsbild
Landskapsbilden kommer att förändras i och med byggnationen då det blir fler byggnader än idag. Höjden på bebyggelsen är satt så att utsikten för bebyggelsen väster
om väg 195 inte ska störas i allt för stor grad. Totalhöjden på den föreslagna bebyggelsen ligger ca en meter under Vättervygatans lägsta punkt, vilket gör att siktlinjen
mot Vättern inte bryts.

Sammanvägd behovsbedömning

Ut ifrån dagens kunskapsnivå och värderingar bedömer kommunen att planförslaget
inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i PBL. Därmed behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt Miljöbalken upprättas.

Behovsbedömning
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Behovsbedömning - checklista
Påverkan på miljö och människors hälsa bedöms utifrån två perspektiv; planens påverkan på omgivningen och
omgivningens påverkan på planen.
Del 1 - MKB
Ja
MKB
Kommer planen att innehålla verksamheter som finns redovisade i
förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar, bilaga 3?

Nej

Kommentarer

X

Kommer planen att medge sådan
verksamhet eller åtgärd som finns
redovisad i PBL 4 kap. 34 §?

X

Påverkar planen Natura- 2000 områden enligt MB 7 kap. 28, 28a §?

X

Del 2 - Riksintressen
Påverkan
Berörs ej
Berörs
Riksintressen
Naturvård
Vättern med öar och strandområden
Rörligt friluftsliv

X

Planområdet ligger inom riksintresset för
naturvård men påverkas inte negativt då marken redan är ianspråktagen.

X
X

Kulturmiljövård
Natura 2000
Vindbruk
Yrkesfiske
Totalförsvar
Väg
Flygplats
Järnväg
Värdefulla ämnen och material
Vattenförsörjning

Kommentar
Planen får inte påverka riksintresset negativt,
och om det så sker krävs åtgärder

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Planområdet ligger inom riksintresset för
naturvård men påverkas inte negativt då marken redan är i anspråktagen.

Del 3 - Omgivning
Berörs ej
Positivt
Natur
Växt- och djurliv, rödlistade arter
Skyddsvärda träd

Berörs
Negativt Betydande

X
X

Planområdet omfattas inte
av åkermark men gränsar
till åkermark där det bedrivs
konventionellt jordbruk.

Åkermark och skogsmark
Grön länk
Vatten
Vattenverksamhet, enligt MB 11
kap. 3 §

X
X

Dagvatten

Grundvatten

X

X

Marken är redan i anspråktagen. Den nya markanvändningen påverkar sannolikt inte dagvattenflödet
nämnvärd men möjligheter
för fördröjning kommer att
finnas för att ge en positiv
påverkan på dagvattenhanteringen.

X

Ytvatten
Dricksvattentäckt

Kommentarer

X
X

Hälsa och säkerhet
Föroreningar i luft, mark och
vatten

Buller och vibrationer

X

X

Marksanering på den plats
där tankstationen finns idag
måste göras innan byggnation kan påbörjas.
Planområdet är bullerutsatt
och överskrider riktvärdena
på några ställen. Planbestämmelser för placering
och byggnadstyp förs in på
plankartan.

Trafik

X

Farligt gods

Översvämning
Risk för erosion, sedimentation
och skred

X

Miljö- och hälsofarliga ämnen

X

Djurhållning
Strålning
Kraftledningar

X
X
X

Brand

X

Ny bebyggelse innebär ökad
trafik såväl gång och cykel
som biltrafik. Trafikökningen bedöms inte beröra de
som redan bor norr om planområdet i så stor utsträckning, då den ökade trafiken
från det nya bostadsområdet
inte passarar befintliga infarter. Detaljplaneförslaget kan
leda till ökad trafik på inoch utfarterna till väg 195.
Väg 195 är inte utpekad som
transportled för farligt gods
men sådant gods förekommer på vägen. Sannolikheten för att en olycka med
avåkande fordon med farligt
gods anses som mycket
liten. Avåkningsskydd längs
hela sträckningen förbi
planområdet finns med i
planbeskrivningen och som
bestämmelse på plankartan.
Vidare finns bestämmelser
kring vegetation på naturmarken mellan vägen och
bebyggelsen samt att det ska
finnas entréer placerade bort
från väg 195.

X
Tankstationen kommer att
rivas och marken saneras.

Med anledning av att bostäder kan placeras inom 35
meter från väg 195 ska det
finnas utrymningsmöjligheter som är vända bort från
väg 195.

Radon

Inga platsspecifika mätningar har gjorts. Kommunen förespråkar radonsäkert
byggande. Eftersom radonförekomsten kan variera
mycket även inom korta
avstånd, rekommenderas att
man vid nybyggnation lägger
ner markradonslang parallellt
under platta/golv då kostnaden för detta är lågt. Om det
skulle visa sig att markradonhalten är högre än förväntat
är det då lätt att avhjälpa.
Alternativet till detta kan
vara att man i samband
med bygglov genomför en
markradonmätning på den
aktuella platsen för byggnaderna.

X

Med anledning av att
bostäder kan placeras
inom 35 meter från
väg 195 ska det finnas
utrymningsmöjligheter
som är vända bort från
väg 195.

Explosion

Ljus
Skuggor

X
X

Lukt

X

Då konventionellt jordbruk
bedrivs på åkermarken öster om planområdet kan det
under kortare perioder förekomma lukt när husdjursgödsel sprids på åkrarna.

X

Landskapsbilden kommer
att förändras då det kommer
att bli en tätare bebyggelse
än vad som finns idag. Dock
påverkas inte utsikten för
bebyggelsen öster om väg
195 då byggnadshöjderna
hålls nere.

Avfall och återvinning
X
Energiförsörjning
X
Störningar under byggtiden
X
Kulturmiljö, stads- och landskapsbild
Fornlämningar, byggnadsminne
X
X
Stads- och landskapsbild

Motstående eller gemensamma intressen
Motstridiga intressen i planen
X
Mellankommunala intressen
X

Del 4 - Kommunala styrdokument
Förenligt
Kommunala styrdokument
Översiktsplan

Ej förenligt

Marken är utpekad som redan ianspråktagen
mark i den kommunövergripande översiktsplanen. Likaså i den fördjupade översiktsplanen för Habo tätort.
Marken är utpekad som bebyggd mark i grönstrukturplanen.
Ej aktuellt
Ej aktuellt
Tre detaljplaner täcker in planområdet, vilket
medger motellverksamhet, natur och gator

X
Grönstrukturplan

Kommentar

X

Planprogram
Planförstudie
Gällande detaljplan
Del 5 - Områdesskydd
Påverkan
Berörs
Berörs ej
Skydd av områden enligt MB 7 kap
Naturreservat
X
Kulturreservat
X
Naturminne
X
Biotopsskyddsområde
X
Djur- och växtskyddsområde
X
Strandskyddsområde
X

Miljöskyddsområde
Vattenskyddsområde

Kommentar

En kil med en yta om ca 1 200 m2 omfattas
av det utökade strandskyddet om 300 meter
från Vättern. Marken är redan i anspråktagen och kommunen anser att särskilda skäl
finns för att upphäva strandskyddet.

X
X

Del 6 - Sammanvägd bedömning
Ja
Nej
Sammanvägd bedömning av planens miljöpåverkan
Är bedömningen av effekterna
X
av stor osäkerhet?

Kommentarer

Är effekterna varaktiga eller
oåterkalleliga?

Effekterna av planen är varaktiga på så sätt
att bebyggelsen kommer att vara permanent.
Effekterna kan ses som oåterkalleliga till viss
del då befintlig vegetation tas ner. Marken
X
är dock till viss del ianspråktagen och det
är osannolikt att marken efter att den har
planändrats till bostäder skulle återställas
till grönområde, även om detta skulle vara
genomförbart.
Kommentarer
Planens sammantagna miljöpå- Planens genomförande anses inte medföra betydande miljöpåverkan.
verkan
Åtgärder i planen som förhin- Till följd av byggnation på platsen bör dike mot väg 195 finnas, vilket
drar eller motverkar miljöpåminskar risk för spridning av (brand)farliga vätskor vid en eventuell
verkan
olycka med farligt gods. Fördröjning av dagvatten inom planområdet kan
leda till minskad risk för erosion och översvämning. Vegetation inom
naturområdet mellan bostadsområdet och väg 195 bidrar till bättrad luftkvalité. Radonsäkert byggande rekommenderas.

Övriga konsekvenser
Del 1 - övriga konsekvenser
Berörs ej

Berörs
Positivt Negativt Betydande

Övriga konsekvenser
Barnkonventionen

X

Jämställdhet, trygghet
och säkerhet

X

Tillgänglighet
Ekonomiska konsekvenser, ”planskada”

X
X

Kommentar

Den föreslagna byggrätten medger tillräckliga ytor för att gemensamma lekytor kan skapas. Planområdet ligger även
i anslutning till ett befintligt bostadsområde vilket kan nås smidigt.
Vidare medför planförslaget ett ökat
transportbehov på lokalgatan då fler
bostäder tillförs jämfört med tidigare.
Avståndet till väg 195 kan vara begränsande för barns rörelsefrihet men säkra
gång- och cykelvägar finns.
Planområdet som idag är lätt nergånget
kommer att få ett lyft och fler människor kommer att röra sig i området vilket
medför en känsla av ökad trygghet.
Detta gäller även för rastplatsen.
Krav på tillgänglighet ställs i enlighet
med PBL och BBR
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Bilaga 1
Mål för hållbar utveckling
Berörs
ej

Berörs

Kommentar

Positivt Negativt Betydande
Mål för hållbar utveckling
1. Begränsad klimatpåverkan: Halten av växthusgaser
i atmosfären ska i enlighet
med FN:s ramkonvention
för klimatförändringar
stabiliseras på en nivå som
innebär att människans
påverkan på klimatsystemet
inte blir farlig.

X

2. Frisk luft: Luften ska vara
så ren att människors hälsa
samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.
X

3. Bara naturlig försurning:
De försurande effekterna av
nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten
tål. Nedfallet av försurande
ämnen ska inte heller öka
korrosionshastigheten i
markförlagda tekniska material, vattenledningssystem,
arkeologiska föremål och
hällristningar.

10

Som ett resultat av att planområdet bebyggs med bostäder kommer transportbehovet
att öka, vilket kan leda till
en ökning av växthusgaser.
Planområdet är dock lokaliserat så att möjligheter för
kollektivtransport kan nyttjas
och avståndet in till Habo
centrum är inte längre än att
man kan gå och cykla, vilket
kan bidra till att hålla nere
behovet av bil.
Planområdet är lokaliserat
nära väg 195 och trafiken
alstrar luftföroreningar.
Mätningar för Habo kommun
visar att de halter man undersöker håller sig under de
riktvärden som är satta.
Med ny bebyggelse kommer
transportbehovet att öka men
inte av en sådan omfattning
att det skulle påverka halterna
så att de överstiger riktvärdena.

X

Behovsbedömning
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4. Giftfri miljö: Förekomsten av ämnen i miljön som
har skapats i eller utvunnits
av samhället ska inte hota
människors hälsa eller den
biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande
ämnen är nära noll och
deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen
är försumbar. Halterna av
naturligt förekommande
ämnen är nära bakgrundsnivåerna.
5. Skyddande ozonskikt:
Ozonskiktet ska utvecklas så
att det långsiktigt ger skydd
mot skadlig UV-strålning
6. Säker strålmiljö: Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas
mot skadliga effekter av
strålning.
7. Ingen övergödning: Halterna av gödande ämnen i
mark och vatten ska inte ha
någon negativ inverkan på
människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till
allsidig användning av mark
och vatten.
8. Levande sjöar och vattendrag: Sjöar och vattendrag
ska vara ekologiskt hållbara
och deras variationsrika
livsmiljöer ska bevaras.
Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt
landskapets ekologiska och
vattenhushållande funktion
ska bevaras, samtidigt som
förutsättningar för friluftsliv
värnas.
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Den mark som har använts
för tankstation kommer att
saneras för att uppnå kraven
för bostadsbebyggelse, känslig
markanvändning.
X

X

X

X

Dagvatten ska tas om hand
och fördröjas innan det släpps
ut i bäckar och Vättern.

X
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9. Grundvatten av god kvalitet: Grundvattnet ska ge en
säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra
till en god livsmiljö för
växter och djur i sjöar och
vattendrag.
10. Hav i balans samt
levande kust och skärgård:
Västerhavet och Östersjön
ska ha en långsiktigt hållbar
produktionsförmåga och
den biologiska mångfalden
ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av
biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och
kulturvärden. Näringar,
rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en
hållbar utveckling främjas.
Särskilt värdefulla områden
ska skyddas mot ingrepp
och andra störningar.
11. Myllrande våtmarker:
Våtmarkernas ekologiska
och vattenhushållande
funktion i landskapet ska
bibehållas och värdefulla
våtmarker bevaras för framtiden.
12. Levande skogar: Skogens och skogsmarkens
värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt
som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala
värden värnas.

12

Diarienummer BN12/312

X

X

X

X
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13. Ett rikt odlingslandskap:
Odlingslandskapets och
jordbruksmarkens värde för
biologisk produktion och
livsmedelsproduktion ska
skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras
och stärks.
14. Storslagen fjällmiljö:
Fjällen ska ha en hög grad
av ursprunglighet vad gäller
biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och
kulturvärden. Verksamheter
i fjällen ska bedrivas med
hänsyn till dessa värden och
så att en hållbar utveckling
främjas. Särskilt värdefulla
områden ska skyddas mot
ingrepp och andra störningar.
15. God bebyggd miljö:
Städer, tätorter och annan
bebyggd miljö ska utgöra
en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till
en god regional och global
miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och
utvecklas. Byggnader och
anläggningar ska lokaliseras
och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en
långsiktigt god hushållning
med mark, vatten och andra
resurser främjas.
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X

X

X

Planförslaget hushållar med
mark, då exploatering sker
inom ett större område med
redan ianspråkstagen mark.
Planförslaget bidrar till detta
genom att begränsa utbredning mot obrukad mark i
omlandet samtidigt som det
skapar en tätare struktur och
integrerar det nya området
med befintliga bostäder.
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16. Ett rikt växt- och djurliv:
Den biologiska mångfalden
ska bevaras och nyttjas på
ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer.
Arternas livsmiljöer och
ekosystemen samt deras
funktioner och processer ska värnas. Arter ska
kunna fortleva i långsiktigt
livskraftiga bestånd med
tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund
för hälsa, livskvalitet och
välfärd.
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