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Aspekter att belysa Platsens särdrag och känslighet Planens karaktäristiska egenskaper Påverkans typ och omfattning Påverkan; 
positiv, 
negativ 
eller ingen 
 

Naturområdet söder om 
Näverängsvägen bidrar till biologisk 
mångfald då den innehåller olika 
trädslag, olika naturtyper samt träd i 
olika åldrar inklusive döda träd.  
 

I och med planen får naturområdet vid 
Näverängsvägen ett högre skydd än 
idag. Marklov krävs för trädfällning 
av träd som har en omkrets över 18 
cm.  

Naturmarken skyddas och dess bidrag 
till den biologiska mångfalden. Är 
även fortsatt tillgänglig för rekreation. 
Ingen förändring. 

+  
 

Biologisk mångfald 

För biologisk mångfald ska skogen 
innehålla olika trädslag, olika 
naturtyper samt träd i olika åldrar 
inklusive döda träd. Dessa kriterier 
uppnås ej i de mindre icke 
ianspråktagna områdena i 
planområdets norra delar och inte 
heller på fastighet Värmdövik 49:1. 
 

Delar av de icke ianspråktagna 
områden tillåts bebyggas.  

Andelen icke ianspråktagen mark blir 
mindre.  
 

0 

Befolkning Homogen sammansättning av 
bebyggelse och således troligtvis 
homogen befolkning.  
 

Medger förtätning av samma 
byggnadstyp som dominerar idag.  
 

Flera boende inom planområdet, 
möjligtvis lite större bredd på den 
demografiska sammansättningen. 

0 

Se nedan människors hälsa angående 
Värmdöleden och närrekreation. 
 

   Friluftsliv och 
rekreation 
 

Skogen söder om Näverängsvägen 
används för närrekreation. I skogen 
går delvis även Värmdöleden, en 
vandrings- och cykelled som är av 
regional betydelse.  
 

Planen skyddar skogen. Se överst biologisk mångfald. + 
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Inom planområdet finns mindre icke 
ianspråktagna områden. Deras storlek 
varierar mellan ca 3000 och 10 000 
kvm i norra planområdet och ca 5000 
kvm på fastighet där Näverängsvägen 
delar sig.  
Viktiga områden bör vara några 
hektar stora. (1 ha = 10 000 kvm) 
 

Två mindre icke ianspråktagna 
områden tillåts bebyggas. Det största 
av de icke ianspråktagna områdena 
sparas. 

Behovet av närrekreation bedöms vara 
tillgodosett. 

0  

Hästhållning förekommer på en 
fastighet inom planområdet.  
 

Planen medger ej hästhållningen. Om klagomål uppkommer kan 
hästverksamheten tvingas upphöra. 
 

+ 
- 

En översiktlig utredning har gjorts 
där man utifrån en geologisk karta 
gjort antaganden om områden med 
högaktivitetsradon. Utifrån 
utredningen är de västra delarna av 
planområdet utpekat som område 
med högaktivt område. 
 

All byggnation ska antingen föregås 
av markradonundersökning eller så 
ska byggnader uppföras radonsäkert. 
Vid byggnation i grusåsar 
rekommenderas alltid radonsäkert 
byggande eftersom det visat sig att 
markradonförekomsten varierar från 
fastighet till fastighet. 
 

Ingen skillnad för befintliga 
byggnader. All ny byggnation ska 
antingen föregås av 
markradonundersökning eller så ska 
byggnader uppföras radonsäkert. 

+ 

Människors hälsa 

En bullerutredning gjordes i samband 
med att detaljplan för Grantomta, 
Viks skola, togs fram. Tillåten gräns 
för buller utomhus är 55 dB(A). 
Bullret från väg 274 når sin tillåtna 
gräns för buller utomhus ca 50 meter 
in i planområdet. Detsamma torde 
gälla för det aktuella planområdet 
vilket innebär att Värmdövik 4:1, 4:5 
och 6:1 har bullervärden utomhus 
över riktvärden;  
 

Bostadsfastighet Värmdövik 4:1 och 
6:1 har genom planen möjlighet till 
bullerdämpande åtgärder.  
 

Planen kan innebära en öka trafik på 
väg 274 men ger möjlighet till 
bullerdämpande åtgärder för de 
troligen bullerstörda 
bostadsfastigheterna.  
 

0 

Djurliv Se överst biologisk mångfald. 
 

Se överst biologisk mångfald. Se överst biologisk mångfald. 0 
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Växtliv Se överst biologisk mångfald. 
 

Se överst biologisk mångfald. Se överst biologisk mångfald. 0 

Planområdet vilar på flera olika 
jordarter. Området som vilar på silt 
kan utgöra erosionsrisk. 
 

Byggnader finns redan idag på 
områden med erosionsrisk. Planen 
medger förtätning på områden som 
vilar på silt. 
 

Försiktighetsåtgärder åvilar den som 
vill bebygga berörda fastigheter. 

0 Mark 

På fastighet Värmdövik 49:1 har 
Vattenfall (2006) utfört en 
markundersökning. Några prover 
visar på värden över 
naturvårdsverkets generella riktlinjer 
för känslig markanvändning.  
 

Planen medger bostadsbebyggelse på 
Värmdövik 49:1. Innan bygglov ges 
ska markföroreningar avhjälpas. 

När/om marksaneringen sker blir 
miljön bättre. 

+ 

Dagvatten infiltreras idag inom 
planområdet.  

Dagvattenutredning visar att vissa 
problem kan uppkomma vid ny 
exploatering. 
 

Planen har en bestämmelse om att 
dagvatten ska infiltreras inom 
respektive fastighet. 

0 Vatten 

En liten del av fastigheterna inom 
planområdet är anslutna till 
kommunalt VA. 
 

Alla fastigheter ska anslutas till 
kommunalt VA 

Förbättring av vattentillgång samt 
förbättring av rening av avloppsvatten 

+ 

Luft Rimligt att tro att samtliga fastigheter 
inom planområdet har minst en bil i 
dagsläget.  

Tillåter förtätning  Förtätningen genererar troligtvis mer 
bilar. God kollektivtrafik finns direkt 
utanför planområdet, möjlighet till 
utbyggnad av gång- och cykelvägar 
kan minska påverkan. 
 

- 

Klimatfaktorer 
 

Se luft ovan. 
 

   

Bebyggelse och 
landskap 

Området är ianspråktaget av 
enbostadshus för permanentboende 
och av fritidshus. Östra delen 
karakteriseras av stora fastigheter, 
upp till 7000 kvm medan den västra 
delen är tätare med tomter ner mot 
600 kvm. 
 

Förtätning främst tillåten i 
planområdets östra delar som idag har 
stora tomter. Endast enfamiljshus 
tillåts. 

Karaktären i områdets västra delar 
bibehålls. Förtätning av enfamiljshus 
kommer förändra områdets karaktär i 
de östra delarna som kommer bli mer 
likt planområdets västra delar. Ny 
bebyggelse kan med fördel anpassas 
till terrängen. 
 

0 
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Inga fornlämningar inom området. 
 

   

Delar av området har pekats ut som 
kulturmiljö för att visa 
bebyggelseutvecklingen. 
 
 

Inom delar av det utpekade området 
tillåts förtätning som kommer att visa 
fortsatt bebyggelseutvecklingen. 
 

Förtätningen kommer troligtvis att 
göra att karaktären blir mer homogen 
och exemplifierar den fortsatta 
bebyggelseutvecklingen.  
 

0 

Forn- och 
kulturlämningar och 
annat kulturarv 
 

Villa Björkliden har pekats ut som 
gott exempel på villabebyggelse. 

Planen har en k-bestämmelse för 
västra delen av planområdet. 

Framtiden för Villa Björkliden vilar i 
fastighetsägarens händer.  

0 

Sammanfattning 
platsen 

Planområdet har mycket grönska. Det största grönområdet är blandskogen söder om Näverängsvägen som är viktig för den biologiska 
mångfalden och för rekreation. Det finns också sparad naturmark på tomterna och vissa områden som inte är ianspråktagna. De flesta 
fastigheterna är idag bebyggda med fritidshus eller enbostadshus i form av friliggande villor. Tomtstorlekarna varierar stort, från ca 
650 kvm i den västra delen som är mer tätbebyggda än den östra delen där fastigheterna uppgår till 7000 kvm.  
 
För människors hälsa utgörs risk av hästhållning (allergirisk och lukt) och antagna områden med hög radonaktivitet. 
Markföreoreningar har uppmätts på en fastighet. På vissa områden vilar bebyggelse på silt som kan utgöra erosionsrisk. Dagvatten 
infiltreras idag inom planområdet. En del av fastigheterna är anslutna till det kommunala VA-verksamhetsområdet.  
 

Sammanfattning 
planen 

Planen skyddar naturområdet söder om Näverängsvägen. Viss icke ianspråktagen mark tillåts bebyggas och stora fastigheter tillåts 
styckas och bebyggas.  
 
Planen ger möjlighet för de bostadsfastigheter som troligen är bullerstörda att upprätta bullerdämpande åtgärder. Planen medger ej 
hästhållning. Nya bostäder ska uppföras radonsäkert. Fastigheten med förorenad mark ska saneras innan bygglov prövas. Erosionsrisk 
är upp till varje fastighetsägare att beakta, dock ska dagvatten omhändertas lokalt (LOD). Samtliga fastigheter ska anslutas till 
kommunalt VA. 
 

Sammanfattning 
påverkan 

Planen säkerställer användningen av naturområdet söder om Näverängsvägen. Delar av icke ianspråktagna områden bebyggs och 
vissa befintliga fastigheter tillåts förtätas. Detta kommer sannolikt öka antalet invånare i området och således också biltrafiken inom 
området och den påverkan det har på miljön. Bra kollektivtrafik finns dock i direkt anslutning till planområdet. De fastigheter som 
ligger längst från hållplats ligger dock 800 m bort. 
 
Landskapsbilden påverkas och om konsekvenserna blir av positiv eller negativ art är beroende på byggnaders utformning och 
placering. Ytterligare bebyggelse och mer hårdgjorda ytor påverkar även dagvattnets möjlighet till infiltration. Detta kan påverka 
erosionsrisken inom området och speciellt på de ställen som vilar på silt. Dagvattenutredningens åtgärdsförslag ska följas för att 
minimera riskerna för erosion.  
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Om klagomål uppkommer kan hästverksamheten tvingas upphöra.  
 
Att fastigheten med förorenad mark saneras är bra för både människor och miljö. Nya byggnader byggs radonsäkert och planen 
innebär ingen förändring för befintliga byggnader. Att samtliga fastigheter ansluts till kommunalt VA får positiva effekter för miljön.  
 
Planen innebär vidare att vatten- och avloppsförsörjningen förbättras genom anslutning till det kommunala VA-nätet. 
 

Ställningstagande Genomförandet bedöms inte innebära några påtagliga risker för människors hälsa och miljökvalitetsnormerna bedöms inte 
överskridas. Planen medger ej förändring i något naturområde som har erkänd skyddsstatus. En eventuell exploatering måste dock ske 
med hänsyn till vissa kriterier vilka hanteras i det fortsatta planarbetet. 

Sammantaget bedöms planens genomförande ej kunna antas ge någon betydande miljöpåverkan. 

 


