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UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Alltid betydande miljöpåverkan (2 §
Miljöbedömningsförordningen)

Berörs?
Ja

Nej

Det ska alltid antas vara betydande miljöpåverkan om genomförandet av planen, programmet
eller ändringen kan komma att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt
Miljöbalken kap 7 § 28 a. Dessa verksamheter eller åtgärder är de som kan påverka miljön i ett
naturområde som har förtecknats enligt Miljöbalken 7 kap § 27, första stycket 1 eller 2.
1. Särskilda skyddsområden enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/147/EG av den 30 november om bevarande
av vilda fåglar

X

2. Särskilda bevarandeområden enligt rådets direktiv
92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av
livsmiljöer samt vilda djur och växter (Natura 2000)

X

Kommentar
Om planen, programmet eller ändringen anger förutsättningar för att bedriva sådana
verksamheter eller vidta sådana åtgärder som anges i tredje avdelningen Miljöbalken eller 6 §
Miljöbedömningsförordningen eller i bilagan till miljöbedömningsförordningen är det
betydande miljöpåverkan.
Anger planen, programmet eller ändringen förutsättningar
för att bedriva sådana verksamheter eller vidta sådana
åtgärder som anges i tredje avdelningen Miljöbalken eller 6
§ Miljöbedömningsförordningen eller i bilagan till
miljöbedömningsförordningen?

x

Kommentar

Betydande miljöpåverkan

Berörs?
Ja

Nej

En miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas om detaljplanen kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet tas i anspråk för (4 kap § 34 Plan- och
Bygglagen)
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1. industriändamål

x

2. köpcentrum, parkeringsanläggning eller annat
projekt för sammanhållen bebyggelse

x

3. skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande
anläggningar

x

4. hamn för fritidsbåtar

x

5. hotellkomplex eller fritidsby med tillhörande
anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse

x

6. permanent campingplats

x

7. nöjespark, eller

x

8. djurpark

x

Kommentar Området planläggs för fjärrvärmepanna (ca 5 megawatt) och för befintligt
ställverk. Inom området kommer uppställning av maskiner och material att
vara tillåtet samt garage, kontor och personalutrymmen.

Förordnanden och skyddsvärden

Berörs?
Ja

Nej
Risk
för
BMP?

1. Berörs riksintresse?

x

Nej

2. Berörs Natura 2000? (Planer som innefattar
verksamheter eller åtgärder som kan komma att
kräva tillstånd för påverkan på ett Natura 2000område ska alltid miljöbedömas)

x

Nej

3. Berörs naturreservat?

X

4. Berörs kulturreservat?

X

5. Berörs naturminnen?

X

6. Berörs biotopskydd?

X
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7. Berörs djur- och växtskyddsområden?
8. Berörs strandskyddsområden?

X
x

Nej

9. Berörs miljöskyddsområden?

X

10. Berörs vattenskyddsområden?

X

Kommentar Åreälven/sjön är ett Natura 2000-området och är recipient för dagvatten vilket
gör att älven indirekt kommer få en påverkan från området. Mellan
planområdet och Åreälven/sjön sträcker sig mittbana som är av riksintresse för
kommunikationer. Mittbanan har en avskärande effekt för dagvattnet i
området. Öster om planområdet rinner Mångån som är ett Natura 2000område som sedan mynnar i Åreälven/sjön. Mellan föreslagen kvartersmark
och Mångån föreslås ett naturområde som skyddszon till Natura 2000området.
Planområdet omfattas av eller ligger i anslutning till riksintresse för friluftsliv,
rörligt friluftsliv, kulturmiljövård, skyddade vattendrag samt kommunikationer.
Riksintressena bedöms inte få en betydande negativ påverkan av planförslaget
då platsen idag inte har de värden som riksintressena avser att skydda.
Omgivningspåverkan från föreslagen plan sker främst i form av transporter till
området och visuellt från rök från anläggningen.

Effekter på miljön
Högt naturvärde, nyckelbiotoper, ekologiskt känsliga områden, naturresurser
Berörs område som utpekas i skogsvårdsstyrelsens
nyckelbiotopsinventering?

X

Berörs område som utpekas i skogsvårdsstyrelsens
sumpskogsinventering?

X

Berörs område som utpekas i kommunens översiktsplan
som särskilt känsligt?

X

Kommentar
Kulturmiljö
Berörs fornlämningar?

x

Berörs kulturhistoriskt värdefull miljö?

x
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Kommentar
Landskapsbild och stadsbild
Finns risk att projektet påverkar landskapsbilden?

x

Nej

Finns risk att projektet påverkar stadsbilden?

X

Nej

Kommentar Till fjärrvärmeanläggningen kommer en uppstickande skorsten att synas i
närområdet. Vid kalla förhållanden kommer det från skorstenen att bildas vit
rök från vattenånga från skorstenen. I ett samhälle är värmeförsörjning en
självklar del av nödvändig infrastruktur. Fjärrvärmepannan föreslås placeras
intill befintligt ställverk för att samla den typen av verksamheter på en plats i
Duved. Påverkan på landskapsbilden kommer i huvudsak ske med hänsyn till
skorstenen och i närområdet från pelletssilo. Denna typ av störning av
landskapsbilden och stadsbilden får dock anses som normal i ett samhälle.
Placeringen har dock valts för att samla den här typen av störningar på en och
samma plats.
Transport och kommunikation
Berörs viktiga transport- eller kommunikationsleder?

x

Kommentar Mittbanan ligger direkt söder om planområdet, mittbanan bedöms dock inte
påverkas då hänsyn och ett skyddsavstånd till järnvägen har beaktats i
planeringen. Det finns en slänt i planområdets södra del på ca 4-5 meter som
är en naturlig avgränsning för verksamheten.
Rekreation och rörligt friluftsliv
Finns det risk att projektet påverkar kvalitén eller
kvantiteten på någon rekreationsmöjlighet (strövområde,
vandringsled, friluftsanläggning etc.)

x

Kommentar Området används för liknande verksamheter idag.
Mark
Finns det risk att projektet innebär instabilitet i mark- eller
de geologiska grundförhållandena: risk för ras, skred etc?

x

Finns det risk att projektet innebär skada eller förändring
av någon värdefull geologisk formation?

x
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Finns det risk att projektet innebär förändrade
sedimentationsförhållanden i vattendrag, sjö?

x

Nej

Kommentar Vid markarbeten kan risk för sedimenttransport finnas från planområdet till
Åresjön. Som åtgärd för att minimera denna risk föreslås det att en slamgrop
byggs under byggskedet för att förhindra påverkan på Åresjön.
Luft och klimat
Finns det risk att projektet innebär luftburna föroreningar
eller försämring av luftkvalitén?

x

Nej

Finns det risk att projektet innebär obehaglig lukt?

x

Finns det risk att projektet innebär förändringar i
luftrörelser, luftfuktighet, temperatur eller klimat (regionalt
eller lokalt)?

x

Kommentar Fjärrvärmepannan är en förbränningsanläggning där pellets kommer vara
huvudsakligt bränsle. Detta innebär att det blir en låg rökspridning som inte på
ett påtaglig sätt bedöms påverka omgivningen. Till anordningen hör även
inrättning för rökgasrening i form av slang- eller elfilter.
Vatten
Finns det risk att projektet innebär förändring av
grundvatten- eller ytvattenkvalitén?

X

Finns det risk att projektet innebär förändring av
flödesriktningen av grundvattnet?

X

Finn det risk att projektet innebär minskning av
vattentillgången i någon yt- eller grundvattentäkt?

X

Finns det risk att projektet innebär förändrade
infiltrationsförhållanden, avrinning eller dräneringsmönster
med risk för översvämning/uttorkning?

X

Finns det risk att projektet innebär förändrat flöde, riktning
eller strömförhållanden i något vattendrag, sjö?

X

Kommentar
Växter och svampar

Undersökningssamråd

2020-05-14

Detaljplan för fjärrvärme mm.

Plan 2019.6

Del av Forsa 2:5
Samhällsbyggnadskontoret
Finns det risk att projektet innebär förändringar i antalet
eller sammansättningen av växtarter eller växtsamhällen?

X

Finns det risk att projektet innebär påverkan på någon
hotad växtart eller växtsamhälle (enligt Artdatabankens
rödlista eller EU:s art- eller habitatdirektiv eller fridlysta
arter)?

X

Finns det risk att projektet innebär införande av någon ny
växtart?

x

Kommentar
Areella näringar
Påverkas jordbruk, skogsbruk, djurhållning eller fiske?

x

Kommentar
Djurliv
Finns det risk att projektet innebär förändringar av antalet
eller sammansättningen av antalet djurarter?

X

Finns det risk att projektet innebär påverkan på någon
hotad djurart enligt Artdatabankens rödlista eller EU:s arteller habitatdirektiv?

X

Finns det risk att projektet innebär försämring av
fiskevatten eller jaktmarker?

X

Kommentar
Djurhållning
Kan projektet innebära risk för lukt från djurhållning?

x

Kan projektet innebära risk för allergi från djurhållning?

x

Kommentar

Effekter på hälsa och säkerhet

Berörs?
Ja

Nej
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Risk
för
BMP?
Störningar, buller, utsläpp, vibrationer, radon, ljus och skarpt sken, lukt
Finns det risk att projektet innebär en ökning av nuvarande
ljudnivå, så att människor exponeras för ljudnivåer över
rekommenderade gränsvärden?

x

Finns det risk att projektet innebär nya ljussken som kan
vara bländande?

x

Kan projektet innebära risk för vibrationer?

x

Kan projektet innebära risk för explosion?

x

Nej

Kan projektet innebära risk för utsläpp?

x

Nej

Kan projektet innebära risk för lukt?

X

Finns det risk att projektet innebär att människor utsätts
för joniserande strålning (radon)?

X

Finns det risk att projektet innebär
översvämningsproblematik?

X

Finns det risk för påverkan från magnetfält från
kraftledning?
Finns det risk att projektet innebär skador på byggnader?

x

Nej
x

Kommentar Det huvudsakliga bullret från värmeanläggningar uppstår vid transporter och
hantering av i första hand fasta bränslen. I mindre omfattning uppstår även
buller från själva förbränningsprocessen samt från fläktar och annan
hjälputrustning, de flesta maskiner placeras inomhus, till exempel fläktar,
pumpar, drivning av bränsletransportör. Föreslagen anläggning kan placeras
som närmast 70 meter från närmsta bostadshus. Övrig verksamhet i området
kommer vara uppställning och lager vilket inte bedöms innebära att
bullerkraven överskrids. Som skyddsåtgärd har en planbestämmelse om
bullervall i kvartersmarkens norra del föreslagits.
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Moderna fjärrvärmeanläggningar har flera brandskyddsåtgärder. Nedan följer
ett antal skyddsåtgärder som är avsedda att genomföras.
• Bränsleförvaring i silo försedd med sprängluckor för att förhindra explosion
vid till exempel dammantändning. Mjuka rörböjar på påfyllningsrör för att
förhindra pulverisering av pelletsen.
• Mellanförråd som är utrustat med brandspjäll för att förhindra bakbrand.
• Inmatningsskruvar - Känselkroppar på skruvmanteln utlöser
brandbekämpningsmedel vid övertemperatur.
• Eldstaden i sig är försedd med undertrycksvakt, skulle en pannlucka eller
motsvarande hamna i öppet läge och undertryck ej kan erhållas så kommer
undertrycksvakten att blockera eldning i pannan. Vid blockerande driftstörning
så stänger tilluftspjället till pannan och förbränningen avstannar. Det samma
gäller om det blir övertryck i pannan.
Ytterligare en riskfaktor är påfyllning av eldningsolja i panna för
spetsförbränning. Påfyllningen av olja innebär en transport av farligt gods i
närhet av bostäder. Påfyllningen sker 1-2 gånger om året. Med hänsyn till hur
sällan påfyllning sker bedöms risken för olycka vara så pass liten att den kan
anses acceptabel. Tid för räddningstjänst att vara på plats är cirka 20 minuter.
Sammantaget bedöms riskerna med att anlägga fjärrvärmeanläggningen i detta
område acceptabla och möjliga att hantera.
Risk från magnetfält finns i form av befintligt ställverk som i förslaget får
planstöd. Planförslaget innebär ingen förändring i det avseendet mot nuläget.
Miljöpåverkan från omgivningen
Har området använts som tipp, utfyllnadsplats eller dylikt
varvid miljö- och hälsofarliga ämnen kan finnas lagrade i
marken?
Finns målpunkt eller transportled för farligt gods inom 150
meter?

x

x

Nej

Kommentar Mittbana går direkt söder om planområdet, en höjdskillnad på ca 4-5 meter
mellan mittbanan och planområdet bedöms dock vara ett tillräckligt skydd för
anläggningen tillsammans med att det är en verksamhet där inga personer
vistas stadigvarande.
Trafiksäkerhet
Finns det risk att projektet innebär att trafikproblem
skapas eller att trafiksäkerheten äventyras?

x
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Finns det risk att projektet innebär en ökning av
fordonstrafik?

x

Nej

Kommentar Transporter till området för bränslepåfylnning bedöms ske ca en gång i veckan,
långa perioder med kyla utöver vad som annars är normalt kan leda till ökade
transporter tillfälligt. Transport med farligt gods i form av bio-olja bedöms ske
1-2 gånger per år. Övriga transporter till området i form av servicebilar
kommer ske dagligen. Dessa servicebilar utgår idag från centrala Duved.
Omkringliggande projekt
Finns det andra projekt som innebär miljöpåverkan på
planområdet?

x

Nej

Har detta projekt betydelse för andra planers eller
programs miljöpåverkan?

x

Kommentar Ärende Plan 2016.18, Detaljplan för del av Forsa 2:5 för aktivitetshall har
påverkan på ärende 2019.6 då tillfartsvägen till planområdet för detaljplan för
fjärrvärmeanläggning kommer att justeras och huvudmannaskapet ändras till
kommunalt på del av sträckan. Detta har dock tagits med i beaktande vid
framtagandet av Detaljplan för aktivitetshall. De verksamheter som idag
bedrivs inom planområdet för Plan 2016.18 avses flyttas till detta område som
Plan 2019.6 planläggs för.

Miljökvalitetsnormer

Berörs?
Ja

Nej
Risk att
MKN
överträds
?

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som regleras i Miljöbalken kap 5.
Normer kan meddelas av regeringen i förebyggande syfte eller för att åtgärda befintliga
miljöproblem, för att de svenska miljökvalitetsmålen ska uppnås eller för att kunna genomföra
EG-direktiv.
Luft
Innebär planförslaget att miljökvalitetsnormer för
föroreningar i utomhusluft riskerar att överskridas? (SFS
2010:477)

x
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Kommentar
Fisk- och musselvatten
Innebär planförslaget att miljökvalitetsnormer för fisk- och
musselvatten riskerar att överskridas? (SFS 2001:554)

x

Kommentar
Vatten
Innebär planförslaget att miljökvalitetsnormer för
vattenförekomster riskerar att överskridas? (SFS 2004:660)

x

Kommentar
Buller
Innebär planförslaget att miljökvalitetsnormer för buller
riskerar att överskridas? (SFS 2004:675)
Kommentar

x
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SAMMANVÄGD BEDÖMNING
Med utgångspunkt från ovanstående frågeställningar görs en sammanvägd bedömning och ett
motiverat ställningstagande till om planens genomförande kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan. Nedan sammanfattas bedömningsgrunder, miljö- och kvalitetsmål samt
miljökvalitetsnormer som berörs för aktuellt planområde och ett ställningstagande görs återigen
till om de bedöms innebära en betydande miljöpåverkan.

Bedömningsgrunder som berör och eventuellt innebär BMP

Risk för BMP:

Riksintresse för kommunikationer MB 3:8

Nej

Riksintresse för rörligt friluftsliv MB 4:2

Nej

Riksintresse för friluftsliv MB 3:6

Nej

Riksintresse kulturmiljövård Mb 3:6

Nej

Riksintresse skyddade vattendrag MB 4:6

Nej

Natura 2000-område

Nej

Risk för explosioner

Nej

Risk för utsläpp

Nej

Risk för påverkan från magnetfält

Nej

Målpunkt eller transportled för farligt gods inom 150 meter.

Nej

Påverkan på andra projekt, planprojekt.

Nej

Sammantaget identifieras 11 risker för betydande miljöpåverkan. Genom åtgärder i kommande
detaljplan kan dessa risker elimineras eller minskas så att de ligger inom acceptabla nivåer.
Risk för påverkan på riksintresse för kommunikationer (MB 3:8)
Risken för betydande miljöpåverkan på riskintresse för kommunikationer bedöms som liten då
verksamheten som föreslås inte innebär att människor kommer vistas inom området
stadigvarande. Mellan Mittabanan som utgör riksintresset och planområdet finns en höjdskillnad
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på ca 4-5 meter som innebär ett skydd för verksamheterna inom planområdet från störningar från
Mittbanan.
Risk för påverkan på riksintresse för rörligt friluftsliv (MB4:2) och friluftsliv (MB 3:6)
Området har inte förutsättningar för att bedriva friluftsliv i den form som riksintressena avser.
Platsen är inte lämplig för detta ändamål med hänsyn till pågående markanvändning i området.
Risk för påverkan på riksintresse för kulturmiljövård (MB 3:6)
Lokalisering av planförslaget är utanför riksintresset och planområdet avgränsas vidare av vägar
och bebyggelse gentemot närliggande delar av riksintresset. Dessa förutsättningar tillsammans
med att området för detaljplanen redan är exploaterat bedöms medföra att den markanvändning
som planförslaget redovisar inte påverka riksintresset för kulturmiljön.
Risk för påverkan på riksintresse för skyddade vattendrag (MB 4:6)
Riksintresset avser Åreälven. Enligt bestämmelsen får inte vattenkraftverk, vattenreglering eller
vattenöverledning för kraftändamål utföras inom älvsträckan med tillhörande käll- och biflöden.
Genomförandet av planförslaget medför inte att några åtgärder vidtas som kan påverka
riksintresset.
Risk för påverkan på Natura 2000-område
Åreälven/sjön är ett Natura 2000-området och är recipient för dagvatten vilket gör att älven
indirekt kommer få en påverkan från området. Mellan planområdet och Åreälven/sjön sträcker
sig mittbana. Mittbanan har en avskärande effekt för dagvattnet i området. Öster om
planområdet rinner Mångån som är ett Natura 2000-område som sedan mynnar i Åreälven/sjön.
Mellan föreslagen kvartersmark och Mångån föreslås ett naturområde som skyddszon till Natura
2000-området.
Risk för påverkan genom explosioner.
Moderna fjärrvärmeanläggningar har flera brandskyddsåtgärder och säkerhetsfunktioner för att
minimera risken för explosioner. Den huvudsakliga explosionsrisken utgörs av damm från
bränslet. Mjuka rör i anläggningen samt sprängluckor i pelletssilon är några skyddsåtgärder för att
minska risken för explosioner.
Risk för påverkan genom utsläpp.
Påfyllning av miljöfarligt bränsle (bio-olja) kommer ske 1-2 gånger per år. Med hänsyn till hur
sällan detta sker bedöms risken för utsläpp som liten. Övriga utsläpp från anläggningen är i form
av rökgas, denna kommer renas innan den släpps ut.
Risk för påverkan från magnetfält
Planen ger stöd för befintligt ställverk. Ingen förändring kommer att ske mot dagsläget, risken
bedöms därav inte betydande.
Risk från målpunkt/transportled för farligt gods.
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Mittbana går direkt söder om planområdet, en höjdskillnad på ca 4-5 meter mellan mittbanan och
planområdet bedöms dock vara ett tillräckligt skydd för anläggningen tillsammans med att det är
en verksamhet där inga personer vistas stadigvarande.
Risk för påverkan på andra projekt.
Ärende Plan 2016.18, Detaljplan för del av Forsa 2:5 för aktivitetshall har påverkan på ärende
2019.6 då tillfartsvägen till planområdet för detaljplan för fjärrvärmeanläggning kommer att
justeras och huvudmannaskapet ändras till kommunalt på del av sträckan. Detta har dock tagits
med i beaktande vid framtagandet av Detaljplan för aktivitetshall. De verksamheter som idag
bedrivs inom planområdet för Plan 2016.18 avses flyttas till detta område som Plan 2019.6
planläggs för.
Sammanvägd bedömning
Sammantaget bedömer planenheten att genomförandet av detaljplanen inte bedöms leda till en
betydande miljöpåverkan. Området används idag för liknande verksamheter som avses planläggas
för. De risker som projektet innebär har hanterats genom planbestämmelser i form av
buller/insynsskydd och placering av fjärrvärmeanläggningen.

FÖRSLAG TILL MOTIVERAT STÄLLNINGSTAGANDE
Bedömningen, utifrån ovanstående checklista och resonemang, är att ett genomförande enligt
planen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
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