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BEHOVSBEDÖMNING av miljökonsekvensbeskrivning 
 

En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planen kommer att påverka miljön. 
Behovsbedömningen är en analys som leder fram till ställningstagandet om en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver genomföras för en plan eller inte. För en plan som innebär 
en betydande miljöpåverkan skall enligt 4 kap. 34 § Plan- och bygglagen (2010:900) en 
miljöbedömning (MKB) göras. 
 
Checklistan kan även användas till hjälp för att se vilka frågor som bör utredas vidare i planarbetet, 
trots att planens genomförande inte bedöms innebära en betydande miljöpåverkan. Då 
bedömningarna görs i ett tidigt skede i planarbetet kan de komma att ändras i och med att ny kunskap 
kan tillkomma samt att förslaget kan komma att ändras, vilket innebär att bedömningarna är 
preliminära.  
 
Om bedömningen resulterar i att ingen MKB behöver upprättas kan det ändå bli aktuellt att upprätta 
enklare konsekvensbeskrivningar eller utredningar som belyser någon eller några speciella frågor. 
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CHECKLISTA FÖR MILJÖBEDÖMNING   Bilaga 1 
 

Aktuell plan:  Detaljplan för del av Sågverksvägen, Färgelanda tätort 
Berörda fastigheter:  Färgelanda Prästgård 1:63, 1:77 och del av 1:204 
Markägare:  Valbohem AB (1:63 och 1:77) och Färgelanda kommun (1:204)  
Anledning till planförslag:  Utökat byggrätt 
 

 

EFFEKTER PÅ MILJÖN Ja Nej  

Mark och vatten 
Kan planens genomförande orsaka: 

 

Geologiska grundförhållanden   x Geoteknisk undersökning ska utföras 

Markföroreningar  x Inga kända föroreningar finns i området 

Grundvatten  x  

Ytvatten  x Ingen påverkan förväntas. Fastigheten är 
ansluten till kommunens VA-nät 

Landskaps- och stadsbild  
Kan ett genomförande av planen medföra: 

 

En försämring/förbättring av landskaps-eller 
stadsbilden 

x x Ny bebyggelse kommer att ges större 
byggrätt och marginellt högre bygghöjd. 
Stadsbilden kan förändras då ny bebyggelse 
får ett modernare utseende åt öster. 
Bebyggelsen åt väster (Sågverksvägen) ska 
så långt möjligt anpassas så att områdets 
särart bevaras 

Luft och klimat 
Kan ett genomförande av planen medföra: 

 

Väsentliga luftutsläpp eller försämring av 
luftkvalitén 

 x  

Obehaglig lukt  x  

Klimat (vind, fuktighet)  x  

EFFEKTER PÅ HÄLSA  

Störningar; utsläpp, buller mm 
Kan ett genomförande av planen medföra: 

 

Risk (explosionsrisk, utsläpp, radon, elektro-
magnetisk strålning)  

 x Områdes klassas som normalriskområde för 
radon. Byggnader bör utföras 
radonskyddande eller radonsäkra. 

Ökning av nuvarande ljudnivå  X  

Buller och vibrationer   x  

Ljus (bländande ljussken)  x  

Luftkvalitet (luftföroreningar, lukt, partiklar, 
allergirisk)  

 x  
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Otrygghet  x  

EFFEKTER PÅ HUSHÅLLNING MED MARK, 
VATTEN OCH ANDRA RESURSER 

Ja Nej 
 

Mark- och vattenanvändningen 
Kan ett genomförande av planen medföra: 

 

Avsevärd förändring av mark- eller 
vattenanvändningen i området 

 x Ändamålet med området kvarstår 

Transporter/kommunikationer 
Kan ett genomförande av planen medföra: 

 

Ge upphov till betydande ökning av 
fordonstrafik 

 X  

Kulturmiljö 
Kan ett genomförande av planen medföra: 

 

Negativt påverka område med 
fornlämningar eller annan kulturhistorisk 
värdefull miljö  

x  Färgelanda Prästgård 1:77, är i 
Kulturmiljöprogrammet för Färgelanda 
kommun utpekat som en kulturhistoriskt 
värdefull fastighet (affär/bostad) 

Värdefull/känslig natur, kultur- och 
rekreationsmiljö 

 x  

MILJÖBALKEN  

Är ett genomförande av planen förenligt 
med bestämmelserna i 3 och 4 kap. 
miljöbalken 

x   

Iakttas gällande miljökvalitetsnormer enligt 
5 kap. miljöbalken 

X   

Kommer verksamheter som planen tillåter 
eller iordningsställandet av planområdet att 
kräva anmälan eller tillstånd enligt 
miljöbalken 

 x  

 
Slutsatser och rekommendationer 
 
Mot bakgrund av ovanstående görs bedömningen att någon fullständig miljökonsekvensbeskrivning 
enligt PBL 4:34 inte behöver upprättas. Ytterligare utredningar erfordras endast i form av geoteknisk 
undersökning. 
 
 
 
Upprättad 2013-10-24 
 
 
Barbro Berggren 
planingenjör 
 


