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Ändring av detaljplan för  

Färgelanda Prästgård 1:77 

Färgelanda, Färgelanda kommun  

 
Undersökning av miljöpåverkan 
Enligt Miljöbalken 6 kap 3-8 §§ ska kommunen genomföra en strategisk miljöbedömning när 

genomförandet av en plan eller ett program kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Undersökningen av miljöpåverkan är den analys som leder fram till ställningstagandet om en 

strategisk miljöbedömning behöver göras eller inte. Innan kommunen tar ställning till om en 

betydande miljöpåverkan kan antas uppstå ska Länsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig. Länsstyrelsen 

beslutade 2020-06-18 att dela kommunens bedömning. 

Undersökningen av miljöpåverkan ska genomföras av kommunens planingenjör och vid behov ska 

kommunen ta in sakkunnig konsult.  

Detaljplanens syfte och huvuddrag Syftet med detaljplaneändringen är att utöka 
byggrätten i planområdets norra del, som idag 
består av prick-, och korsmarkerad mark.  
Före 

Läge och areal Planområdet är beläget i centrala Färgelanda, 
längs Sågverksvägen, på norra delen av 
fastigheten Färgelanda Prästgård 1:77.  

Nuvarande markanvändning Marken är idag detaljplanerad för 
flerbostadshus på fastighetens södra del och 
endast byggrätt för garage i norra delen. 
Obebyggd. 

Översiktsplanering Översiktsplanen för Färgelanda kommun, ÖP14, 
lyfter planeringsfrågor som avser dels förtätning 
av bostäder och centrumverksamheter, men 
också vikten av fler bostäder i de centrala 
delarna.  
Planförslaget följer intentionerna i 
översiktsplanen för Färgelanda kommun, ÖP14.  

Sammanfattning av undersökningen Planförslaget medför varken negativ eller 
positiv miljöpåverkan på planområdet eller dess 
omgivning.  

Kommunens preliminära ställningstagande Kommunen gör bedömningen att ingen 
betydande miljöpåverkan uppstår på grund av 
planändringen, varför fortsatt strategiskt 
miljöbedömning inte anses nödvändig och en 
miljökonsekvensbeskrivning inte behöver 
upprättas. Som underlag för bedömningen 
ligger nedanstående undersökning. 
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Färgelanda 25 juni 2020 

Avdelning Samhällsutveckling 

Plan & Bygg 

Per Wahlén  Anna Lena Sörensson 

Tf. Avdelningschef Planingenjör 
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Särskilda verksamheter 

 Positiv 
påverkan 

Ingen 
påverkan 

Negativ 
påverkan 

Kommentar 

Syftar planändringen till 
att området tas i anspråk 
för industriändamål, 
köpcentrum, skidbacke, 
hamn för fritidsbåtar, 
hotellkomplex, 
campingplats, nöjespark, 
djurpark, spårväg eller 
tunnelbana enligt 4 kap 
34§ Plan- och bygglagen? 

  
X 

  

Riksintressen 

 Positiv 
påverkan 

Ingen 
påverkan 

Negativ 
påverkan 

Kommentar 

Berör planändringen 
område av riksintresse för 
naturvården? 

 X   

Berör planändringen 
område av riksintresse för 
kulturmiljövården? 

 X   

Berör planändringen 
område av riksintresse för 
det rörliga friluftslivet? 

 X   

Berör planändringen 
område som ingår i 
nätverket Natura 2000? 

 X   

Berör planändringen 
övriga riksintressen? 

 X   

Berör planändringen 
särskilda 
hushållningsbestämmelser 
enligt 3 och 4 kap 
miljöbalken? 

 X   

Skyddsvärda miljöer 

 Positiv 
påverkan 

Ingen 
påverkan 

Negativ 
påverkan 

Kommentar 

Berörs området av 7 kap 
miljöbalken (natur-
/kulturreservat el. dyl.)? 

 X   

Berörs registrerade 
fornminnen eller 
byggnadsminnen? 

 X   

Berörs 
naturmiljö/områden som 
utpekats som värdefulla i: 

 X   
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- Länsstyrelsens 
inventeringar 

- Kommunal 
naturvårdsplan,  

- Skogsstyrelsens 
nyckelbiotop- 
eller sumpskogs- 
inventering 

- Kommunens 
översiktsplan som 
särskilt känslig? 

Rödlistade arter 

 Positiv 
påverkan 

Ingen 
påverkan 

Negativ 
påverkan 

Kommentar 

Orsakar projektet 
förändrade 
förutsättningar för 
rödlistade växt- eller 
djurarter i området? 

 X   

Påverkas någon hotad 
djurart, växtart eller hotat 
djur- eller växtsamhälle? 

 X   

Kulturmiljö 

 Positiv 
påverkan 

Ingen 
påverkan 

Negativ 
påverkan 

Kommentar 

Berörs kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse eller 
bebyggelsemiljö? 

 X  Har tidigare funnits, 
men revs i samband 
med framtagandet av 
den ursprungliga 
planen. 

Landskapsbild 

 Positiv 
påverkan 

Ingen 
påverkan 

Negativ 
påverkan 

Kommentar 

Berörs område med 
landskapsbildskydd? 

 X   

Vattenområden 

 Positiv 
påverkan 

Ingen 
påverkan 

Negativ 
påverkan 

Kommentar 

Kan projektet orsaka 
förändringar i 
grundvatten- eller 
ytvattenkvalitet? 

 X   

Kan projektet orsaka 
påverkan på 
vattentillgången i någon 
yt- eller grundvattentäkt? 

 X   

Kan projektet orsaka 
förändrat flöde i eller till 

 X   
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något vattendrag, sjö eller 
havsområde? 

Orsakar projektet ingrepp 
i vattenområde? 

 X   

Hushållning med mark och naturresurser 
 Positiv 

påverkan 
Ingen 
påverkan 

Negativ 
påverkan 

Kommentar 

Är ett genomförande av 
planändringen oförenligt 
med grundläggande 
hushållningsbestämmelser 
i miljöbalken? 

 X   

Kan ett genomförande av 
planändringen medföra 
avsevärd förändring av 
mark- och 
vattenanvändningen i 
området? 

 X  Norra delen av 
befintlig detaljplan 
har en byggrätt för 
garage, som i 
planändringen ändras 
till flerbostadshus. 
Avsevärd ändring 
bedöms inte ske. 

Påverkas jordbruk, 
skogsbruk, djurhållning 
eller fiske? 

 X   

Kan ett genomförande av 
planändringen medföra 
ett avsevärt uttömmande 
av någon en förnyelsebar 
resurs? 

 X   

Berörs viktiga transport- 
eller 
kommunikationsleder? 

 X   

Påverkas kvaliteterna för 
friluftslivet eller 
möjligheter till rekreation 
i området? 

 X   

Har alternativ lokalisering 
prövats? 

   Nej, då ändringen 
avser ändring av en 
befintlig plan. 

Hälsa och säkerhet 
 Positiv 

påverkan 
Ingen 
påverkan 

Negativ 
påverkan 

Kommentar 

Berörs planen av 
skyddsavstånd? 

 X   

Kan det uteslutas att 
projektet medför risk för 
skred, ras eller liknande? 

 X  Geotekniska 
undersökningen visar 
på god stabilitet i det 
valda 
ändringsplanområdet. 
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Kan projektet orsaka 
väsentliga luftutsläpp eller 
försämring av luftkvalitén, 
obehaglig luft, att 
människor exponeras av 
ljudnivåer över 
rekommenderade 
gränsvärden eller 
vibrationer som kan störa 
människor? 

 X   

Kan projektet medföra 
risk för översvämning eller 
att människor utsätts för 
explosionsrisk, utsläpp av 
särskilt miljö- och 
hälsofarliga ämnen eller 
strålning? 

 X   

Kan projektet medföra att 
människor utsätts för 
fara? 

 X   

Skapas trafik- eller 
trafiksäkerhetsproblem? 

 X   

Miljökvalitetsnormer 
 Positiv 

påverkan 
Ingen 
påverkan 

Negativ 
påverkan 

Kommentar 

Kommer gällande 
miljökvalitetsnormer 
enligt 5 kap miljöbalken 
att överskridas? 

 X   

Kommer miljöfarliga 
verksamheter inom 
planen, eller 
iordningställandet av 
planområdet, kräva 
anmälan eller tillstånd 
enligt 9 kap miljöbalken?  

 X   

Miljömål 
 Positiv 

påverkan 
Ingen 
påverkan 

Negativ 
påverkan 

Kommentar 

Finns det risk att projektet 
åstadkommer effekter 
som motverkar de 
nationella, regionala eller 
lokala miljömålen och 
därmed en hållbar 
utveckling? 

 X   

Mellankommunala intressen 
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 Positiv 
påverkan 

Ingen 
påverkan 

Negativ 
påverkan 

Kommentar 

Innebär planen betydande 
miljöpåverkan i 
närliggande kommuner? 

 X   

Övrigt 
 Positiv 

påverkan 
Ingen 
påverkan 

Negativ 
påverkan 

Kommentar 

Berörs planen av 
kommunala planer, 
policys eller program som 
inte nämnts tidigare i 
behovsbedömningen? 

 X   

Samlad bedömning 

 Positiv 
påverkan 

Ingen 
påverkan 

Negativ 
påverkan 

Kommentar 

Kan planen ge 
konsekvenser som är 
omfattande, av stor 
betydelse eller komplexa? 

 X   

Är det sannolikt att dessa 
konsekvenser inträffar? 

 X   

Blir konsekvenserna av 
planen varaktiga och 
irreversibla? 

 X   

Ger genomförandet av 
planen som helhet 
positiva/negativa 
konsekvenser för miljön, 
hälsan eller hushållningen 
med mark- och vatten? 

 X   

 


