
Tillhörande: 

Detaljplan för del av Åtvidaberg 4:2 inom Långbrott 

 

Checklista:  
Undersökning av betydande miljöpåverkan  

Följande checklista utgör arbetsunderlag i bedömningen av om detaljplanens genomförande 

kan innebära en betydande miljöpåverkan eller ej med utgångspunkt ur 6 kap miljöbalken 

(1998:808). Nedan belyses de miljöaspekter som kan vara aktuella i samband med fortsatt 

arbete. Observera att följande undersökning är preliminär och ny kunskap som tillförs 

planarbetet kan innebära att undersökningen och bedömningen måste omvärderas.  

 
Övergripande lagar, riktlinjer och mål Ja Nej 

 

Kommentar 

Medger planen åtgärd eller verksamhet av sådan art 
som finns i miljöbedömningsförordningens 
(2017:966) bilaga? 

 x  

Beaktas de grundläggande bestämmelserna för 
hushållning med mark- och vattenområden ur 3 kap 
i miljöbalken (1998:808)? 

x   

Medger planen åtgärd eller verksamhet som enligt 
miljöbalken är tillståndspliktig eller 
anmälanspliktig? 

 x  

Medför planen risk att miljökvalitetsnormer för 

utomhusluft, vattenkvalitet och buller överträds? 

 x  

Strider förslaget mot uppställda miljömål?  x  

Berörs riksintressen? x  Riksintresset för naturvård (3 kap 6 § MB), 
Eklandskapet Linköping-Åtvidaberg som beaktas i 
planen. 

Berörs mellankommunala intressen?  x  

Strider förslaget mot gällande översiktsplan?  x  

Berörs skydd eller förordnanden?  x  

Hushållning med mark, vatten och andra 

resurser 

Ja Nej  Kommentar 

 

Medför förslaget en förändrad mark- och 

vattenanvändning? 

x  Området är i dag allmän plats med 

användningsområde PARK. Förslaget innebär 
kvartersmark med bostadsändamål. 

Medför planen uttömmande av ändliga 
naturresurser? 

 x  

Påverkas transporter och kommunikationer?  x  

Påverkas rekreation och rörligt friluftsliv?  x  

Effekter på naturmiljö, kulturmiljö och hälsa Ja Nej  Kommentar 

 

Påverkas skyddsvärda naturmiljöer? 

- Mark och vatten 

- Luft och klimat 
- Vegetation och djurliv 

- Landskapsbild 

- Miljöpåverkan från omgivningen 

 x  

Berörs kulturhistoriskt värdefull miljö?  x  

Finns risk för människors hälsa? 

- Utsläpp, buller, vibrationer och ljus 

- Säkerhet 

- Allergier 

 x  

Medför förslaget föroreningar eller andra 
störningar? 

 x  

Klimatanpassning och hållbarhet  Ja Nej Kommentar  

Påverkas ekosystemtjänster inom planområdet?   x  

Finns det inom planområdet risk för ras, skred, 
sättningar eller översvämningar? 

x  ”Erosionsriks rinnvägar ”med klass 7 (riskklass 1-7 
där 1 är högst) finns beläget inom planområdets 
sydvästra hörn. 
Planområdet består av glacial lera och därmed risk 
för sättning. Ny bebyggelse ska ta hänsyn till detta 
vid byggnation. 



Tillhörande: 

Detaljplan för del av Åtvidaberg 4:2 inom Långbrott 

 

Kommunens ställningstagande 

Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte antas medföra en risk för 

betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning anses därför inte behövas. 

 

Planförslaget medför förtätning intill redan befintlig bebyggelse och medger god hushållning 

av resurser. Plangränsen har även placerats med hänsyn till riksintresset och bedöms inte 

påverka negativt.  

 

De risker som förekommer regleras samt får beaktas vid bebyggelse. 

 


