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Bedömning av miljöpåverkan 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB för planer och program) enligt PBL 5:10 och MB 6:1-19 
ska upprättas om kommande detaljplaners genomförande kan antas medförande en betydande 
miljöpåverkan. För att klarlägga om planen kan innebära en betydande miljöpåverkan behöver en 
så kallad undersökning (av miljöpåverkan) göras. Fördjupat beslutsunderlag återfinns i 
planbeskrivningen under rubriken Planens konsekvenser. 

Platsens förutsättningar 
Planområdet ligger i Habo tätort och angörs via Malmgatan 40C. Öster om planområdet ligger 
Habo vårdcentrum samt park och lekplats. Söder, väster och norr om planområdet ligger 
bostadsbebyggelse med friliggande villor kring Gärdesgatan, Hagagatan, Vagnmakaregatan och 
Malmgatan.  

Planområdet omfattar fastigheten Stora Kärr 8:534 som ägs av Habo kommun. Den totala 
markytan är cirka 2800 kvm.  

Planområdet är inte bebyggt och nyttjas idag som markparkering genom tillfälligt bygglov. En del 
av fastigheten är gräsyta. Marken består enligt geoteknisk utredning av ett mäktigt fyllnadslager av 
sten, grus och finkorniga jordar ned till ca 3 meter från markytan. Därunder finns den 
ursprungliga markytan med dyig sand med växtdelar, ävja, som uppenbarligen avsatts i botten på 
den damm som fanns vid platsen fram till 1970-talet. 

Parkeringssituationen vid Habo vårdcentrum är ansträngd. Föreslagen detaljplan möjliggör en 
framtida säkring av yta för markparkeringar för personalen vid vårdcentrum. På så vis avlastas 
parkeringsplatserna som finns nära entrén längs Kärrsvägen till förmån för besökande till 
vårdcentrum. Lekparken nordöst om planområdet ska utvecklas till en större aktivitetsmiljö, 
vilket också kräver parkeringsplatser för besökande. 

Planens styrande egenskaper 
Planförslagets huvuddrag innebär att befintlig verksamhet parkering får vara kvar på platsen. 
Områdets södra del planläggs för natur så att det gröna stråk som går här säkerställs i detaljplan. 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att planlägga för markparkering och 
naturområde på fastigheten Stora Kärr 8:534, så att befintlig användning av marken blir planenlig.  

Planens tänkbara effekter 
Lagstiftning och riksintressen 
Detaljplanen innehåller inte verksamheter som finns redovisade i bilagan till förordningen om 
miljöbedömningar. Planen medger inte sådan verksamhet eller åtgärd som finns redovisad i PBL 
4 kap. 34. Planen påverkar inte Natura 2000-område Detaljplanen påverkas inte av några 
riksintressen eller påverkar riksintressen på ett sätt som medför att åtgärder krävs. 

Natur- och kulturvärden 
Området angränsar i söder till ett grönstråk som pekas ut i översiktsplanen. Områdets södra och 
västra del utgörs av gräsbevuxen yta. Söder om planområdet finns avskärmande häckar/buskage i 
fastighetsgräns till villabebyggelsen. Planförslaget medger naturområde på den södra delen av 
planområdet. Naturytan säkerställer bl.a grönska inom fastigheten. Grönstråket kommer inte 
påverkas med planens genomförande. Naturområde säkras med detaljplaneförslaget. 
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Hälsa och säkerhet 
Geotekniska förhållanden 
Genom äldre kartor och flygbilder över området går att utläsa att marken tidigare legat i en sänka 
i anslutning till en damm som haft sitt dammfäste ungefär vid nuvarande lekplats norr om 
vårdcentrum. Dammen har haft utlopp österut. Markeringar på äldre grundkartor antyder att 
vattenytan i dammen, i alla fall tidvis, har översvämmat det nu aktuella planområdet. På 1970-
talet fylldes detta parti igen med ca 2,5 meter fyllning direkt på den gamla dammbotten. Markytan 
är idag mycket jämn. Planförslaget medger ingen ny bebyggelse på platsen. Nuvarande 
användning med parkering blir planenlig med planens genomförande. Byggrätten i gällande 
detaljplan tas bort med planförslagets genomförande. Inga konsekvenser för de geotekniska 
förhållanden på platsen kan identifieras då planförslaget inte skapar någon förändring av befintlig 
markanvändning. 

Dagvatten 
Dagvattnet inom planområdet fördröjs i gräsytan och leds till befintlig dagvattenledning i 
Malmgatan. Planförslaget innebär ingen förändring av befintlig dagvattensituation. Om man i 
framtiden önskar utöka parkeringen västerut enligt planförslaget bör man se över 
dagvattenhanteringen och även fortsatt skapa möjlighet till fördröjning innan dagvattnet tas 
omhand i befintlig ledning i Malmgatan. 

Risk för översvämning 
Vid skyfall bildas en kraftig rinnväg längs Malmgatan, och det kan bli en del stående vatten i 
området. Detta har redovisats under rubriken Planeringsunderlag- Kommunala 
planeringsunderlag- Habo skyfallsmodell 2020. Ett plangenomförande bedöms inte innebära 
någon förändring gällande översvämningsrisk. Planförslaget säkrar en grön naturyta i planens 
södra del. Inom planområdet finns ingen bebyggelse, eller samhällsviktig verksamhet som kan 
störas vid en eventuell översvämning av platsen. Hela Malmgatan blir en rinnväg vid 
översvämning. Frågan kring översvämning vid skyfall är därför större och behöver även hanteras 
utanför aktuell detaljplan. 

Sammanvägd miljöbedömning 
Enligt 5 kap. 18 § PBL ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om planen antas medföra 
en betydande miljöpåverkan. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen 
bedöms innebära på miljön redovisas i planbeskrivningen och sammanfattas ovan. Habo 
kommun bedömer utifrån dagens värderingar och kunskapsnivå att genomförandet av denna 
detaljplan inte innebär betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i lagstiftningen. 
Därmed behöver en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt Miljlbalken inte upprättas.  
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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 2 - Riksintressen 

 Påverkan Kommentar 

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

Riksintressen    

Naturvård X    

Vättern med öar och 
strandområden 

X  
 

Rörligt friluftsliv X    

Kulturmiljövård X   

Natura 2000 X   

Vindbruk X   

Yrkesfiske X   

Del 1 - MKB 

 Ja Nej Kommentarer 

MKB 

Kommer planen att innehålla 
verksamheter som finns redovisade 
i förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar, 
bilaga 3?  

 

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 
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Totalförsvar X   

Väg X   

Flygplats X   

Järnväg X   

Värdefulla ämnen och material X   

Vattenförsörjning X   

 

Del 3 - Omgivning 

 Berörs ej Berörs Kommentarer 

 Positivt Negativt Betydan
de 

 

Natur 

Växt- och djurliv, rödlistade 
arter 

X 
    

Skyddsvärda träd X     

Åkermark och skogsmark X      

Grön länk 

 

X   Det gröna stråk som är 
utpekat i Översiktsplan 
2040 säkerställs med 
allmän platsmark Natur i 
aktuellt planförslag. 

Vatten 

Vattenverksamhet, enligt MB 
11 kap. 3 § 

X    
 

Dagvatten   X  

Markanvändning parkering 
innebär att delar av 
marken kommer att 
hårdgöras. Dagvattnet 
behöver fördröjas innan 
det släpps ut i 
dagvattensystemet. Detta 
kan göras på olika sätt t.ex 
genom grönytor eller 
fördröjningsmagasin. 
Detaljplanen säkerställer 
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naturområde inom 
området. 

Grundvatten X     

Ytvatten X     

Dricksvattentäkt X     

Hälsa och säkerhet 

Föroreningar i luft, mark och 
vatten 

X    
 

Buller och vibrationer X     

Trafik 

 
 
 

 

X 

 Parkeringsanvändningen 
medför naturligt viss 
trafikrörelse. Trafiken till 
och från parkeringsytan 
bedöms inte överskrida 
några riktvärden för buller. 

Farligt gods X     

Översvämning   X  

Ett plangenomförande 
bedöms inte innebära 
någon förändring gällande 
översvämningsrisk. 
Planförslaget säkrar en 
grön naturyta i planens 
södra del. Inom 
planområdet finns ingen 
bebyggelse, eller 
samhällsviktig verksamhet 
som kan störas vid en 
eventuell översvämning av 
platsen. 

Risk för erosion, 
sedimentation och skred 

X    
 

Miljö- och hälsofarliga ämnen X     

Djurhållning X     

Strålning X    

 

Kraftledningar X     
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Brand X     

Radon X     

Explosion X     

Ljus X     

Skuggor X     

Lukt X      

Avfall och återvinning X     

Energiförsörjning X     

Störningar under byggtiden 

 
 
 

 

 

X 

 Vid en eventuellt utökad 
markparkering kan 
markarbeten och 
asfaltering orsaka viss 
störning för boende 
omkring. 

Kulturmiljö, stads- och landskapsbild 

Fornlämningar, 
byggnadsminne 

X  
 

  

Stads- och landskapsbild 
 

X  
 

  

Motstående eller gemensamma intressen 

Motstridiga intressen i planen X     

Mellankommunala intressen X     

 

Del 4 - Kommunala styrdokument 

 Förenligt Ej förenligt Kommentar 

Kommunala styrdokument 

Översiktsplan 

X 

 Exploateringen bedöms ligga i linje med de 
generella riktlinjerna för 
bebyggelseutveckling. Användningen 
stödjer nyttjande av samhällsviktig funktion 
med vårdcentrum samt rekreation och 
lekmiljö i parken norr om vårdcentralen. 
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Grönstrukturplan 

X 

 Området är utpekat i grönstrukturplanen 
som en del av ett större område med 
socialt värde. Användningen understödjer 
områdets sociala värden. 

Planprogram - -  

Planförstudie - -  

Gällande detaljplan 

 

X Gällande detaljplan medger bostäder på 
marken. Platsen är inte utbyggd enligt 
gällande detaljplan. Markens beskaffenhet 
gör att grundläggning av bostadshus på 
platsen är komplicerad. 

 

Del 5 - Områdesskydd 

 Påverkan Kommentar 

 Berörs ej Berörs   

Skydd av områden enligt MB 7 kap 

Naturreservat X   

Kulturreservat X   

Naturminne X   

Biotopskyddsområde X   

Djur- och växtskyddsområde X   

Strandskyddsområde X   

Miljöskyddsområde X   

Vattenskyddsområde X   

Annat X   

 

Del 6 – Sammanvägd miljöbedömning 

 Ja Nej  Kommentarer 

Sammanvägd bedömning av planens miljöpåverkan 

Är bedömningen av effekterna 
av stor osäkerhet  

X  
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Är effekterna varaktiga eller 
oåterkalleliga  

X  

   Kommentarer 

Planens sammantagna 
miljöpåverkan 

 

 Kommunen bedömer utifrån dagens 
värderingar och kunskapsnivå att 
genomförandet av planförslaget inte 
innebär betydande miljöpåverkan i den 
betydelse som avses i lagstiftningen. 
Därmed behöver en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 
Miljöbalken inte upprättas. 

Åtgärder i planen som 
förhindrar eller motverkar 
miljöpåverkan X 

 Öppen dagvattenhantering sker då del av 
planområdet planläggs med 
markanvändning NATUR med syfte att 
säkerställa att det gröna stråket behålls 
samt att fördröja dagvatten. 

 

Övriga konsekvenser 
Del 1 - övriga konsekvenser 

 Berörs 
ej 

Berörs  

  Positiv
t 

Negativt Betyda
nde 

Kommentar 

Övriga konsekvenser    

Barnkonventionen X 

   

Det bedöms att planens genomförande 
kan beröra barn då bor och kan 
komma att vistas och röra sig genom 
planområdet. Det finns ett väl utbyggt 
gång- och cykelvägnät i området. Det 
finns belysning i området. Det finns 
närhet till grönområden i närheten 
som kan nyttjas för lek och rekreation, 
vilket är positivt för barns rörelsefrihet 
och ger barn möjlighet att ta sig fram 
på egen hand. Planen medger 
parkering, vilket stödjer möjlighet för 
barn som inte bor på gångavstånd från 
den kommande aktivitetsmiljön i 
parken att vistas i den. 
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Jämställdhet, trygghet 
och säkerhet 

 
X   

 

Tillgänglighet  X    

Ekonomiska 
konsekvenser, 
”planskada” 

X    
 

 

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 

 Detaljplanen medger 
parkeringsplats för 
fordon. Kommunens 
förespråkar ett 
minskat bilåkande, 
men behovet av 
parkering finns. Flera 
alternativ till fossila 
fordon finns. Ett 
minskat användande 
av bilar som använder 
av fossila drivmedel 
minskar utsläpp av 
växthusgaser. 

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

X   

 Planförslaget innebär 
en begränsad ökning 
av trafik.  
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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. 

X   

  

 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. 

 
 
 
 
X 

   

 

5. Skyddande ozonskikt: 
Ozonskiktet ska utvecklas så att 
det långsiktigt ger skydd mot 
skadlig UV-strålning 

X    

 

6. Säker strålmiljö: Människors 
hälsa och den biologiska 
mångfalden ska skyddas mot 
skadliga effekter av strålning. 

X    

 

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 

X    
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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. 

X    

 

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. 

X    

 

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. 

X    

 

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. 

X    

 

11. Myllrande våtmarker: 
Våtmarkernas ekologiska och 
vattenhushållande funktion i 
landskapet ska bibehållas och 

X    
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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.  

X    

 

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. 

X    

 

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 så att en hållbar 
utveckling 
främjas. Särskilt värdefulla 
områden ska skyddas mot 
ingrepp och andra störningar. 

X    
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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. 

X    

 

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. 

X    
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