
 

Åtvidabergs kommun 
Besöksadress: Adelswärdsgatan 7  ·  Postadress: Box 206, 597 25 Åtvidaberg  ·  Tel: 0120-830 00 · Fax: 0120-352 29  ·  E-post kommun@atvidaberg.se 
 

www.atvidaberg.se  SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

Avgränsning av Miljökonsekvensbeskrivning, MKB 

Sammanfattning 
Enligt miljöbalken 6 kap. 13§ ska kommunen, innan omfattningen av MKB 
bestäms, samråda med länsstyrelsen om avgränsningen. Avgränsningen går 
ut på att identifiera vilka av översiktsplanens konsekvenser som kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Avgränsningen går helt enkelt ut på att 
forma den kommande MKB:ns innehåll med det som är viktigast att 
beskriva. Tyngdpunkten i MKB:n skall ligga på de frågor som belyses i 
avgränsningen. 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta om avgränsningen av 
miljökonsekvensbeskrivningen enligt nedan. Detta efter att avgränsningen 
har kommunicerats mellan Kommunen och Länsstyrelsen i ett s.k. 
avgränsningssamråd.  
 
Nedanstående avgränsningspunkter 1 -7 av miljökonsekvensbeskrivningen 
har valts och kommunicerats med Länsstyrelsen i möte 2015-11-17 . 
Föredragande för länsstyrelsen, Lena Lindgren. Föredragande för 
Åtvidabergs kommun, Mikael Henriksson.  
 

Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, 
miljöbedömning av Översiktsplan Åtvidabergs 
kommun. 

 

1.Påverkan på riksintressen 
 
2.Påverkan på kulturmiljö 
 
3.Vattenmiljöer och vattenkvalitet (inklusive 
grundvatten) 
 
4.Riskfrågor 
 
5.Påverkan på befintliga naturvärden  
 
6.Trafik och transporter 
 
7.Förtätning av bebyggelseområden.  
 

 

Den geografiska avgränsningen följer översiktsplanens gräns d.v.s. 
kommunens gällande kommungräns. Tidshorisonten i MKB är ca år 
2035, vilket är samma tidshorisont som för Åtvidabergs översiktsplan. 
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Bakgrund 
 
En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla de uppgifter som är 
rimliga med hänsyn till: 
 
Bedömningsmetoder och aktuell kunskap, översiktsplanens innehåll 
och detaljeringsgrad samt   
Allmänna intressen.   
 
I fall det längre fram i planeringsprocessen, exempelvis under 
samrådet, framkommer att den nu valda avgränsningen är för snäv i 
något avseende, får kommunen pröva behovet av kompletterande 
och/eller fördjupade analyser. 
 
 
Miljökonsekvensbeskrivningens detaljeringsgrad i avgränsningen 
avses anpassas till översiktsplanens strategiska karaktär. Vilket 
innebär att planens miljöpåverkan beskrivs översiktligt och analyserna 
redovisas generellt sett.  Vissa frågor kan i framtiden bättre bedömas i 
samband med prövningen av andra planer som detaljplaner och 
program eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder.  
 
Miljöpåverkan som inte har bedömts vara avsevärd behandlas 
undantagsvis. De förändringar och konsekvenser som planen redovisar 
kommer i många fall att framträda successivt under planperioden. 
Vissa förändringar och konsekvenser kan även uppstå senare än 
planperioden beroende på utvecklingen i kommunen.  
  
För en del miljöaspekter är det lämpligt att identifiera och beskriva 
påverkan utifrån andra geografiska områden än kommungränsen. T.ex 
vattenfrågor. Trafik och transporter är en annan del som påverkar över 
kommungränsen mm.   
 
En miljöbedömning ska enligt miljöbalken identifiera och värdera den 
betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma avseende 
”biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, 
mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, 
bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv samt det 
inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter”.  
 
Med utgångspunkt i översiktsplanens syfte med sitt strategiska 
innehåll och långsiktighet kan det t.o.m. inte uteslutas att en 
betydande miljöpåverkan kan uppstå för någon av de ovan uppräknade 
aspekterna.  
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Ovan nämnda aspekter behandlas i varierande grad i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Alla aspekter behandlas dock inte 
separat eller ens omnämns särskilt. I flera fall är det mer relevant att 
beskriva planens påverkan på ovan nämnda olika företeelser 
tillsammans med flera andra miljöaspekter. Exempelvis planens 
inverkan på respektive växt- och djurliv genom att påverkan på 
naturmiljön beskrivs.  
 
Miljökonsekvensbeskrivningens fokus bör ligga inom respektive 
avgränsningsområde på de planeringsfrågor där den allvarligaste 
miljöpåverkan riskerar att uppstå samt på frågor där planen kan 
påverka miljön i positiv riktning.  
 
Vid val av avgränsning 1-7 (se avgränsningspunkter förra sidan) har 
bedömts att nedanstående mellan varandra övergripande punkter kan 
utgöra sådana frågor för Åtvidabergs  kommun: 
  
Trafik och transporter och dess påverkan på bland annat buller, 
klimatet och möjligheten till hållbara kommunikationer.  
Markexploateringar och dess påverkan på natur, exempelvis 
eklandskap, kulturmiljö och vattenmiljöer, vattenkvalitet (inklusive 
grundvatten) och förtätningar.  
Tekniska försörjningssystem inom vatten och avlopp, elförsörjning. 
Riksintressen, kulturarv, fornminnen, friluftsliv, landskapsbild. 
Naturvård, rekreation, barriäreffekter, naturkorridorer.  
Riskfrågor, förorenad mark, skredrisk, översvämningsrisk etc.  
 
Miljökonsekvensbeskrivningar är alltid förknippade med osäkerheter. 
Det finns av naturliga skäl osäkerheter i antaganden om framtiden.  
Även osäkerheter förknippade med analyser och kunskapsunderlag. 
Osäkerheter ligger i att de underlag och källor som använts för 
miljöbedömning kan vara behäftade med olika brister. Prognoser och 
beräkningar kan exempelvis vara missvisande på grund av felaktiga 
antaganden, felaktiga ingångsvärden eller begränsningar och brister i 
bakomliggande underlag. MKB:n ska bl.a därför även innehålla en 
beskrivning av miljöförhållanden och miljöns sannolika utveckling 
om översiktsplanen inte genomförs”. Det sistnämnda motsvarar 
planens s.k. nollalternativ. 
 
 En viktig del i kommande samråd är därför den granskning som då 
görs av myndigheter, organisationer och allmänhet. Synpunkter som 
inkommer under samrådet på miljökonsekvensbeskrivningens 
avgränsning/omfattning, dess sakliga innehåll med mera, kommer att 
tillvaratas när det slutliga planförslaget ställs ut i enlighet med PBL:s 
regler. 
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Sammanfattning kring avgränsningssamråd mellan Länsstyrelsen –
Åtvidabergs kommun:  
  
Länsstyrelsen fick en beskrivning över planupplägget och strategin. 
Inga invändningar meddelades angående detta upplägg av KÖP 
Åtvidaberg.  
 
Utöver ovan överenskoms att ett förtydligande redovisas kring 
omfattningen av föreslagna utbyggnadsområdena inom 
jordbruksmark. Avvägningen behöver belysas i MKB:n. 
 
Länsstyrelsen meddelade att de fått svar på sina frågor kring 
avgränsningen i samband med avgränsningssamrådet.  
 
Därmed kan konstateras att avgränsningen kan följas i MKB:arbetet 
enligt denna skrivelse.   
 
 
 
 
 
 
 
Mikael Henriksson 
Verksamhetschef 
 


