Bilaga 1

BEHOVSBEDÖMNING FÖR SÅÅ 4:1, 2:81 m fl ÅRE
KOMMUN
Upprättad 2016-05-25
Planförfattare: Ulf Alexandersson SAR/MSA, Ulf Alexandersson AB Arkitekt- och utredningskontor

Nedan redovisas en behovsbedömning genomförd enligt de kriterier som finns uppräknade i
bilaga 2 och 4 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar för att se om planen
medför någon betydande miljöpåverkan. Sammanställningen utgör också en samlad
beskrivning av planens konsekvenser på naturvården, kulturmiljön och landskapsbilden.
Planen innebär en förändring av markanvändningen gentemot nuvarande markanvändning,
då planområdet idag utgörs av betesmark. Planen utgör en mindre komplettering av ett
befintligt villaområde, har stöd i översiktsplanen och dess genomförande har inte bedömts
medföra sådan betydande miljöpåverkan att en särskild miljöbedömning med tillhörande
MKB ska utföras enligt reglerna i MB 6:11.
Planens karaktäristiska egenskaper
Omfattning, förenlig- Planen omfattar byggrätter för 16 nya villor. Planområdet ligger i
het med andra projekt direkt anslutning till ett befintligt villaområde.

Utnyttjande av mark

Planen tar ca 4,3 ha mark i anspråk varav drygt 3 ha redan
omfattas av detaljplan.

Avfall, föroreningar,
störningar

Planen alstrar normalt hushållsavfall. Planområdet anslutes till
kommunalt VA-nät. Några störningar för omgivningen bedöms
inte uppstå.

Översiktsplan

Den fördjupade översiktsplanen för Åredalen från 1989 anger att
området utgör del av område för planerad bostadsbebyggelse.

Hållbar utveckling,
miljömål

Den planerade bebyggelsen är komplettering av befintlig
bebyggelse med god närhet till service, skola, kommunikationer,
skidbacksystem och rekreationsområden. Det råder stor
efterfrågan på tomtmark för villor i Åredalen och möjligheten att
tillskapa sådana tomter inom gångavstånd till service, skolor mm
är i stort sett omöjligt. Därför är hela Åredalen attraktiv för sådan
komplettering. Planområdet har god solinstrålning, vilket är
positivt för energihushållningen. Planområdets lokalisering och
utformning bedöms stämma väl överens med miljömålet ”God
bebyggd miljö”.

Projektets lokalisering och den befintliga miljöns känslighet
Nuvarande
markanvändning

Betes- och skogsmark.

Våtmarker, övriga
naturvärden mm

Inga värdefulla naturområden finns redovisade i regionalt
tillgängligt planeringsunderlag.

Skyddade områden

Inom eller i anslutning till planområdet finns inga natur-,
kulturreservat eller Natura 2000 områden skyddade enligt kap 7
miljöbalken.

Kulturmiljö och
fornlämningar

Planområdet är beläget inom den del av Åredalen som utgör
riksintresse för kulturmiljövården enligt kap 3 i miljöbalken.
Enligt Riksantikvarieämbetet finns en fornlämning inom området
(Övrig kulturhistorisk lämning). Den är belägen mitt på den
bebyggda tomten Såå 2:68 och påverkas således inte av planen.

Rennäring

Något riksintresse för rennäringen berörs ej.

Typ av påverkan och det område som kan antas bli påverkat
Landskapsbild

Bebyggelsen är belägen inom område med omfattande befintlig
planlagd bebyggelse. Exploateringen bedöms inte påtagligt
påverka landskapsbilden. Den öppna ängs-/betesmarken ned mot E
14 påverkas ej

Naturvård

Några viktiga naturvärden finns inte inom området.

Vatten

Inom planområdet förekommer inte någon verksamhet som kan
anses innebära någon förorening av vatten. Lokalt omhändertagande av dagvatten förutsätts.
Inom området finns två små bäckar som rinner upp strax nedom
kraftledningen. Planområdets avvattning sker via lokalt
omhändertagande inom resp tomtmark. Dagvattnet från vägdiken
leds ut på marken nedom tomterna, Därigenom sker ingen direkt
påverkan på Åresjön som är en del av Natura 2000 området
Åreälven. Planen kommer att medföra begränsade markarbeten,
som ändå kan medföra viss transport av jord och slam. Då ingen
bäck eller dagvattenledning samlar upp detta vatten, utan det leds
ut på angränsande mark för infiltration, förhindras att jord och slam
transporteras ned i Åresjön och att man därmed kan bibehålla en
gynnsam bevarandestatus för Natura 2000-området Åreälven.

Markföroreningar

Inom planområdet pågår inte eller planeras någon verksamhet som
kan anses innebära någon förorening av mark.

Påverkan på
riksintressen

Planområdet är beläget inom den del av fjällvärlden som utgör
riksintresse för friluftslivet och kulturmiljövården enligt kap 3 i
miljöbalken. Planområdet berörs också av riksintresse för turism
och friluftsliv enligt kap 4 miljöbalken. Den i planen föreslagna
markanvändningen bedöms inte påverka riksintressena.

Hälsa och säkerhet,
buller

Planen bedöms inte ha någon negativ påverkan på hälsa och
säkerhet och bedöms inte föranleda störande buller som
överskrider gällande gränsvärden.

Miljöns tålighet,
miljökvalitetsnormer

Planen innebär 16 nya bostäder vilket innebär att trafiken till och
från området kan öka något och därmed även avgaserna.
Avgashalter uppskattas dock ligga långt under miljökvalitetsnormerna. Även med den beräknade trafikökningen påverkas dessa
halter endast marginellt.

Geoteknik

De geotekniska förhållandena är väl kända i området. En mer
detaljspecifik markundersökning kan komma att erfordras inför
utbyggnaden av området. Detta avgörs i samband med
bygglovprövningen.

Totaleffekt av
påverkan

Den tillkommande exploatering som planen medger, medför en
begränsad påverkan på landskapet och planen bedöms inte medföra
någon påtaglig negativ påverkan på viktiga miljövärden eller
riksintressen.

Ställningstagande
Beskrivningen av planens konsekvenser enligt ovan visar att den inte får någon betydande
miljöpåverkan i området. Planen bedöms därför inte föranleda behov av miljöbedömning
enligt 6 kap 11-18§§ samt 22§ miljöbalken Upprättande av en särskild MKB enligt reglerna i
miljöbalken behövs således inte.

