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BEHOVSBEDÖMNING 
Detaljplan för Västra Ekedal 1:10 och Västra Ekedal 1:11, Värmdö kommun. 
 

SAMMANFATTNING 
Platsen består idag av verksamhet för stenkross. Resten av marken inom planområdet är kuperad naturmark. Planarbetet syftar till att möjliggöra 
för ett verksamhetsområde med en ny gemensam kretsloppscentral (KLC) i Östra Kil för Värmdö kommun och Nacka kommun. Området nås via 
en uppsamlingsgata med gång- och cykelbana från föreslagen ny cirkulationsplats på Gamla Skärgårdsvägen, samt från ytterligare en in/utfart for 
tung trafik. Tomtmarken för kretsloppscentralen omfattar totalt cirka 30 000 kvadratmeter. Inom Östra Kil finns därutöver cirka 20 000 kvadrat-
meter tomtmark för andra typer av verksamheter. 
 
Planens genomförande riskerar att påverka landskapsbilden negativt, men genom att planera området i platåer och hålla nere höjden på bergsskärningar 
samtidigt som de bergsskärningar som skapas till viss del kan skymmas av byggnader och vegetation bedöms frågan kunna hanteras. Det finns risk att 
MKN för vatten överskrids/försämras om åtgärder inte vidtas. I planarbetet ska därför dagvattenfrågan ses över ytterligare och påverkan på recipient 
samt åtgärder för rening utredas vidare. Det finns risk att belastningen på Baggensfjärden påverkas trots åtgärder som föreslås i programområdets dag-
vattenutredning. Områden som klassat av Skogsstyrelsen som nyckelbiotoper kommer att påverkas i mycket liten utsträckning, men naturvärdesobjektet 
kommer troligtvis att exploateras till stor del. Beroende på hur stor del av områdena som tas i anspråk påverkas värdena i olika grad. Detta ska utredas i 
planarbetet. Vid byggskede/genomförande finns risk att bullernivåerna blir högre än i driftläge. Hur höga och påverkan på boende i Insjön ska utredas. 
Beroende på typ av framtida verksamheter och påverkan på landskapsbilden i form av borttagna bullerbarriärer kan bullersituationen för närboende 
förändras. 
 
Detta innebär att det finns risk att planens genomförande kan medföra betydande miljöpåverkan. Därför behöver en miljöutredning med tillhö-
rande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) göras.  
 

MOTIVERAT STÄLLNINGSTAGANDE 
Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning för en verksamhet eller åtgärd är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den 
planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på 
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hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi. Samhällsbyggnads-
avdelningen bedömer att det finns risk att planens genomförande kan medföra betydande miljöpåverkan på naturmiljö, landskapsbild och recipi-
enters vattenkvalité. Även buller vid framför allt genomförande kan få stor påverkan på boende i Insjön. Avdelningen bedömer även att en krets-
loppscentral (KLC) kan få betydande positiv effekt på hushållning med material och råvaror genom att resurshushållningen förbättras, farligt 
avfall tas omhand på ett korrekt sätt och att återvinningsbara material återvinns. En miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskriv-
ning, som hanterar de betydande miljöaspekterna ovan, behöver utföras. 
 

BEDÖMNING 
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan upprättas eller ändras om dess genomförande kan antas med-
föra betydande miljöpåverkan. Denna behovsbedömning är underlag till bedömningen om detaljplanens eller tilläggets genomförande kan medföra 
betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas (4 kap. 34 § PBL). Bety-
dande miljöpåverkan innebär att väsentlig påverkan sker på ett eller flera miljövärden. Det ska motsvara sådan miljöpåverkan som man inte på ett en-
kelt sätt kan överblicka och åtgärda, eller där osäkerheten om planens miljöeffekter är stora och komplexa. Syftet med miljöbedömningen är att inte-
grera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Bedömningarna i ett tidigt skede i planprocessen är preliminära och ny kunskap som 
tillförs planarbetet kan innebära att bedömningarna måste omvärderas. Förutom att vara underlag för att bedöma om planens genomförande innebär 
betydande miljöpåverkan kan checklistan nedan användas till att utreda vilka typer av faktorer och frågor som kan behöva beskrivas vidare under plan-
arbete.  
 
Om genomförandet av detaljplanen kan antas få en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för någon av de verksam-
heter som listas i 4 kap. 34 § plan och bygglagen (bl.a. industriändamål och/eller annat projekt för sammanhållen bebyggelse) ska redovisningen i 
MKB:n, förutom innehållet som följer av 6 kap. 12 § och 13 § första stycket miljöbalken, uppfylla kraven i 6 kap. 7 § första och andra styckena MB.  
 
Verksamheter som tillståndspliktiga kommer att möjliggöras inom området för ny detaljplan. Tillståndsprövning av dessa kommer utföras parallellt 
med planarbetet.  
 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K6P12
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K6P13S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K6P7S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K6P7S2
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DETALJPLANEN OCH DESS SYFTE 
Planarbetet syftar till att möjliggöra för ett verksamhetsområde med en ny ge-
mensam kretsloppscentral (KLC) i Östra Kil för Värmdö kommun och Nacka 
kommun. Planområdet är beläget i Kil inom Värmdö kommun. Planområdet 
avgränsas i sydväst av väg 222 (Värmdöleden), i sydost av gamla Graningevä-
gen, i nordväst av Gamla Skärgårdsvägen och mot nordost av kraftledning 70 
kV (se karta 1) och innefattar 2 fastigheter.   
 
Behovet av återvinningscentraler är stort både på Värmdö och i Nacka då be-
fintliga återvinningscentraler kommer att behöva tas ur drift i båda kommu-
nerna. Det saknas även möjlighet för mindre företag att lämna avfall till kom-
munernas återvinningscentraler. För att kunna tillgodose dessa behov samt ut-
veckla återvinningen genom att utöka verksamheten med fler fraktioner samt 
införa återbruk finns en önskan inom kommunerna om att utreda möjlighet-

erna till att gemensamt 
ordna en kretsloppscen-
tral. Ett kommungemen-
samt planprogram för 
verksamhetsområde Kil har tagits fram och har varit ute på samråd under 2015. I program-
met har man tagit med möjligheten att inrätta en kretsloppscentral med föreslagen placering 
på fastighet Västra Ekedal 1:10. 

 
Planerad verksamhet har stöd i Värmdö kommuns gällande översiktsplan (2012-2030). Området för 
planläggning är i översiktsplanen utpekat som arbetsplatsområde.  
 
 

Karta 1 Lokalisering av planområdet. 

 

Karta 2 Illustration över området – från Planpro-
grammet för verksamhetsområde Kil 
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CHECKLISTA  
Platsen - Planen - Påverkan 
Checklistan nedan är indelad i Planen – Platsen – Påverkan för att få en överblick av de miljö- och hälsoaspekter som kan förändras eller påver-
kas av planens genomförande. Utifrån bedömda aspekter görs bedömningen om planen riskerar att medföra betydande miljöpåverkan. 
 

Kretsloppscentral (KLC) i Nacka/Värmdö, för information och kunskap inom områdena återbruk och återvinning, VA samt 
Miljö & Natur 

Aspekter att belysa Beskrivning av planområdet Beskrivning av planförslaget Påverkan av planens ge-
nomförande (typ och om-

fattning) 

Risk för betydande miljö-
påverkan 

 
Ja 

 
Nej 

 
Beskrivning 

Mark, vatten, landskap 
• Topografi, geologi, jordarter 
• Hydrologi, ytvatten, grundvatten 
• Avrinningsområde, ev. vattenfö-

rekomst enligt VISS/Vattenkartan 
• Landskapsbild (historia, in- och 

utblick) 
• Nuvarande markanvändning 

 

Marken består av urberg, glacial lera 
och sandig morän. Området är kuperat 
och sprickdalslandskapet tydligt med 
fuktigare och öppnare partier mellan 
bergskanterna.  
Det finns idag ett verksamhetsområde 
på platsen med en täkt- och krossverk-
samhet. Det finns därför stora spräng-
stensmassor på platsen och delar av 
området är klipporna rensade. Det finns 
en ”damm” i en klippskreva. Den har in-
venterats på groddjur, men inga hitta-
des. Övrig mark består av till största del 
av skogsmark.  
Området avgränsas i norr och sydväst 
av större bilvägar. 
 
Under arbetet med planprogrammet för 
Kil identifierades grundvattenströmning 
längs med väg 622 med riktning både 
norrut till Insjön och söderut till Bag-
gensfjärden.  
 

Beroende på kretsloppscentralens 
omfattning kommer mellan 35000 
kvm och 50000 kvm att behöva tas i 
anspråk. Delar är redan ianspråk-
tagna. 

Målsättningen är att försöka an-
passa verksamhetsområdet 
med bl.a. KLC:n till det kupe-
rade landskapet genom att an-
lägga verksamhetsområdet i 
flera nivåer. På så vis minskas 
höjden på bergsskärningar och 
de bergsskärningar som skapas 
kan till viss del skymmas av 
byggnader och vegetation. 
 
 

X  Landskapsbild 

Översiktsplan 
• Strider planen mot eller går pla-

nen i linje med gällande ÖP? 
 

Området är i översiktsplanen 2012-
2030 utpekat som arbetsplatsom-
råde.  

Planen möjliggör för en kretslopps-
central (KLC) och industriverksam-
het som avser småindustri på en yta 
av ca 6,5 ha.   

Enligt ÖP ska åtgärder som på-
verkar bevarandevärda områ-
den, såsom nyckelbiotoper und-

 X  
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 vikas. Dessa ska inte exploate-
ras. Eventuellt kan en nyckelbi-
otop komma att påverkas.   
Verksamheterna som planeras 
bedöms gå i linje med gällande 
ÖP då planen möjliggör för åter-
vinning och industriverksamhet. 
 

Grundläggande bestämmel-
ser för hushållning med 
mark- och vattenområden 
(MB 3 kap) 
• Mark o vatten ska användas för 

lämpligaste ändamålet 
• Obetydligt påverkade, ekologiskt 

känsliga områden skyddas mot 
skadliga åtgärder 

• Jord- o skogsbruk endast tas i 
anspråk i undantagsfall 

• Områden av betydelse för na-
tur/kultur/friluftsliv skyddas mot 
skadliga åtgärder 
osv 

 

I området finns höga naturvärden 
och de nyckelbiotopsklassade om-
rådena har låg påverkansgrad. 
 
Området berörs inte av något formellt 
skydd eller riksintresse enligt 3 kap.   
 
 

 Nyckelbiotoper och naturvär-
desobjekt påverkas. NVO tas till 
största del i anspråk vid exploa-
tering men nyckelbiotoper ska 
lämnas orörda. 

X  Naturområden 
med höga natur-
värden. 

Särskilda bestämmelser för 
hushållning med mark och 
vatten för vissa områden 
(MB 4 kap) 
 

Enligt 4kap MB är Värmdös kust av 
riksintresse med hänsyn till sina na-
tur- och kulturvärden. Planområdet 
ligger utanför riksintresseområdet 

 -  X  

Miljökvalitetsnormer (MB 
5kap) 
• Omgivningsbuller  
• Föroreningar i utomhusluft  
• Ytvatten (kemisk och biologisk 

status) 
• Grundvatten (kemisk status) 
 

Planområdet bedöms påverkas av tra-
fikbuller från väg 622 och eventuellt väg 
222, värmdöleden. Inga bullrande verk-
samheter förekommer.  
 
Enligt Stockholms och Uppsala läns 
luftvårdsförbund riskerar inte MKN för 
luft att överskridas någonstans i 
Värmdö. Enligt en kartläggning 2010 vi-
sade mätningar/beräkningar dygnsme-
delvärde långt under gällande MKN 
dygnsmedelvärde för kvävedioxid (60 

 Planen ska hantera bullersituat-
ionen så att ohälsa för människor 
till följd av buller inte ska uppstå. Se 
vidare för buller under hälsa, miljö 
och säkerhet – störningar, nedan.  
 
En ökning av biltrafiken kommer att 
ske i området, men planens ge-
nomförande bedöms inte leda till 
att miljökvalitetsnormer för luft 
överskrids. 
 

X  Dagvatten Risk 
för påverkan på 
MKN för Baggens-
fjärden  
 
(inte betydande för 
MKN för luft eller 
buller) 
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μg/m³). Mätningar av luftförorenings-
halter visar regelmässigt att kvävedi-
oxid (i vissa fall tillsammans med parti-
kelhalterna) är de som ligger närmast 
att överskrida motsvarande miljökvali-
tetsnormer.  Miljökvalitetsnormerna 
för övriga ämnen bedöms klaras med 
god marginal. 
 
Baggensfjärden: måttlig ekologisk 
status och uppnår ej god kemisk yt-
vattenstatus.  
 

Risk att MKN för vatten över-
skrids/försämras om åtgärder inte 
vidtas. I planarbetet ska dagvatten-
frågan ses över och påverkan på 
recipient utredas. Genom åtgärder 
i planen begränsas påverkan på re-
cipienten. När risk finns ska alltid 
MKB utföras. 

Riksintressen och skyd-
dade områden 
• Riksintresse (kultur, natur, fri-

luftsliv) 
• Natura 2000-områden 
• Nationalpark 
• Naturreservat 
• Kulturreservat 
• Naturminne 
• Biotopskydd 
• Djur- och växtskyddsområde 
• Strandskyddsområde 
• Miljöskyddsområde 
• Vattenskyddsområde 
• Övriga skydd (fridlysta arter, art-

skyddsförordning mm) 
• Naturvårdsavtal  

Inga riksintressen berörs, men RI 
för kulturmiljön i Gustavsbergsmiljön 
angränsar till planområdet i sydöst.  
 
Det utökade strandskyddet som 
rådde innan översynen av strand-
skyddet har försvunnit. Det råder 
idag inget strandskydd inom plan-
området.  

   X  

Naturmiljö 
• Allmän beskrivning, vegetation 

och djurliv 
• Särskilda värden för biologisk 

mångfald (tex ovanliga och 
skyddsvärda naturtyper priorite-
rade i ÖP, artgrupper som grod-
djur, fladdermöss, insekter, röd-
listade arter, naturskydd) 

• Arter enligt Artskyddsförord-
ningen (habitatsarter och frid-
lysta arter) 

Småbrutet landskap med hällmarkstall-
skog med lavar och mossor på top-
parna och barrblandskog och risvege-
tation i sänkorna. Ek finns i vissa delar. 
Fuktiga partier med gran och asp.  
Älg och rådjur finns i området.  
I området finns hålträd med spår av 
hackspett. 
Skogsstyrelsen har identifierat två 
nyckelbiotoper och ett naturvärdesob-
jekt inom planområdet inklusive signal-
arter och rödlistade arter. 
I vattensamlingarna i området hittades 
inga groddjur vid inventering 2013.  

 Områden som klassats som 
nyckelbiotoper av Skogsstyrel-
sen kommer att lämnas orörda, 
men kanteffekter kan påverka 
värdena till viss del. Naturvär-
desobjektet kommer att exploa-
teras. Beroende på hur stor del 
av områdena somt tas i anspråk 
påverkas värdena i olika grad. 
Detta ska utredas i planarbetet. 

X  Naturmiljön. 
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• Grönstruktur och ekologiska 
spridningssamband 

• ESKO-områden 
 

Kulturmiljö 
• Allmän beskrivning, tidsepoker 
• Värdefulla bebyggelsemiljöer, 

byggnader eller landskap enligt 
ÖP 

• Fornlämningar, fornminne, enligt 
RAÄ 

• Kulturminnesvård 
• Byggnadsminne 
• Andra kulturhistoriska värden 
• Landskaps- och stadsbild 
• Kommunala riktlinjer mm 

 

Inga delar av planområdet berörs av 
riksintresse för kulturmiljö, Gustavs-
berg. 

   X  

Rekreation och friluftsliv 
• Allmän beskrivning av hur områ-

det används och av vem 
• Särskilda värden för rekreation, 

anläggningar, målpunkter, spon-
tantutnyttjande, upplevelsevär-
den 

• Närmiljö, finns det skolor och da-
gis i närheten, eller andra nytt-
jare? 

• Parkmiljöer 
• Leder och stigar 
• Grönstruktur 

 

Det finns en del stigar i området, 
men nyttjandegraden är begränsad. 

 Eftersom området endast nyttjas i 
begränsad omfattning för rekreat-
ion, förmodligen för att det omges 
av större vägar och är bullerstört, 
bedöms inte medborgarnas möj-
lighet till rekreations- och natur-
upplevelse påverkas negativt av 
förslaget. 
 

 X  

Teknisk försörjning 
• VA – förutsättningar, förekomst 

av vattenskydd, risk för saltvatte-
ninträngning 

• Dagvatten 
• Energi  

 

Det föreligger ingen risk för saltvatten-
inträngning i området. Planområdet är 
inte vattenskyddsområde. 
 
Området är inte anslutet till kommunalt 
VA.  
 
Högspänningsledning 70 Kv löper 
längs med planområdets norra sida.  
 
Planområdet är delvis mycket kuperat 
och består i dagsläget av en bort-
sprängd yta som nyttjas som upplag till 

Området kan anslutas till kommunalt 
vatten i Nacka kommun. Hur spillvatt-
net ska tas om hand kommer att utre-
das närmare i planarbetet. 
 
Mängden hårdgjorda ytor kommer 
att öka avsevärt vilket bedöms 
kunna påverka avrinningen av dag-
vatten. Ca 1 ha naturmark som idag 
har hög genomsläpplighet skulle 
kunna komma att hårdgöras vilket 

Dagvattenhanteringen i området 
måste beaktas. En dagvattenut-
redning har genomförts för pro-
gramområdet, och en fördjupad 
utredning kommer också att be-
hövas. Om ingen åtgärd för vat-
tenrening utförs i samband med 
planens genomförande beräk-
nas i utredningen att riktvärdena 
för mer än hälften av de listade 

X  Dagvattnets påver-
kan efter åtgärder 
och rening enligt 
dagvattenutred-
ning: ”Det bedöms 
inte vara möjligt att 
undvika att öka be-
lastningen efter ex-
ploatering jämfört 
med innan för alla 
ämnen. Åtgär-
derna bedöms ge 
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bergkross. Avrinningen i området är 
inte utredd. Övrig mark är skogsmark 
med barrskog samt vägområde.  
Dagvattnet rinner idag mestadels från 
befintlig mellanlagring av sprängsten till 
ett avrinningsstråk som ligger längs 
med väg 622. En del av detta område 
avleds idag norr ut i ett dike längs med 
väg 622. Den största delen av detta 
område avvattnas söder ut. En över-
svämningsyta identifieras i västra delen 
av detta område. 
 
Planområdet avvattnas främst söderut 
till Baggensfjärden. Norra delen av del-
område 2 avvattnas dock i befintligt 
dike längs med väg 622 till Insjön. 

ställer krav på en fördjupande dag-
vattenutredning med förslag på hur 
vattenavrinningen ska ske. Försla-
get kommer innebära nya vägar, as-
falterade ytor och en mindre mängd 
anlagd parkmark med något bättre 
genomsläpplighet.  
 
 
 

ämnena kommer att överskri-
das. Om föreslagna dagvatten-
åtgärder genomförs ligger hal-
terna under riktvärden, men 
ökar en del jämfört med dagslä-
get. Förutsättningar för ytterli-
gare reningsanläggningar bör 
utredas. 
Tanken är att grönska och dag-
vattendammar förutom sin re-
nande effekt även kan bidra till 
att förhöja de estetiska värdena. 
För att ge intrycket av att områ-
det är något mer än bara en 
återvinningscentral är byggna-
dernas placering, tillsammans 
med att extra omsorg läggs vid 
den estetiska utformningen av 
dessa, viktig och något som för-
hoppningsvis medför att anlägg-
ningen bildar en trevlig entré till 
hela området längs med Gamla 
Skärgårdsvägen. 

en betydande re-
duktion av förore-
ningarna och be-
döms vara dimens-
ionerade till typ 
och storlek att ge 
så hög reduktion 
som rimligt möjligt 
med känd teknik.” 

Hälsa, miljö och säkerhet -
störningar 
• Buller och vibrationer 
• Föroreningar (Mark, luft, vatten) 
• Risk för skred, erosion (markens 

stabilitet) 
• Explosionsrisk 
• Elektromagnetisk strålning 
• Markradon 
• Vattenståndsförändringar (yt- el-

ler grundvatten) 
• Översvämningsrisk 
• Ljusförhållanden, lokalklimat 
• Trafik, farligt gods 
• Trygghet för boende/besökare 
• Skyddsavstånd (djurhållning, bul-

ler) 
 

I dagsläget bedöms området vara 
påverkat av buller, dels från väg 222 
och dels från väg 622. 
 
Grundvattnets sårbarhet bedöms 
vara hög i delar av planområdet, 
längs med väg 622 i norra delen.  
 
Sträckan längs med väg 622 är ut-
pekat som eventuellt högsriskom-
råde för markradon. I övrig bedöms 
planområdet vara ett låg- /normal-
riskområde för radon.  
 
Skredisk bedöms mkt låg pga att 
platsen till största del består av ur-
berg. 

Verksamheten kommer behöva ut-
redas för att säkerställa att buller 
från verksamhetsområdet inte stör 
omgivningen. Verksamheten be-
döms inte vara känslig för buller. 
 
Bensintransporter eller andra miljö-
farliga transporter skulle kunna till-
komma pga den planerade verk-
samheten.  
 
 
 
 
 
 

Kommande bullerutredning 
kommer att utreda både trafik-
buller och verksamhetsbuller. 
Åtgärder som bidrar till att 
dämpa bullret från anläggningen 
kommer att utredas vidare 
Förändring av bullerpåverkan till 
följd av ändrad landskapsbild 
pga bergsprängning behöver ut-
redas. Under genomförande-
skedet kommer bullernivåer att 
öka till följd av byggtrafik och 
sprängningar. Påverkan från ge-
nomförandet ska utredas i bul-
lerutredning som tas fram för 
planen.  
 

X  Risker:  
Under byggs-
kede/genomfö-
rande påverkan av 
tex spräng och 
kross. Buller efter 
genomförande ev 
från verksamhet, 
men också väg ef-
ter förändrad land-
skapsbild. 
 
Vattenförorening 
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Elektromagnetisk strålning från hög-
spänningsledning.  
 
Väg 622 är inte väg där farligt gods 
transporteras. Planområdet gränsar 
till vägplanen för väg 222 där ny-
byggnadsförbud enligt väglagen rå-
der.  

Planens inverkan på grundvatt-
net behöver utredas i en dag-
vattenutredning.  
 
Ingen risk för översvämning be-
döms föreligga. 
 
Skredrisk bedöms som låg ef-
tersom området består av urberg till 
största del, men rasrisk till följd av 
bergskärningarna ska utredas. 
Om föroreningar påträffas och 
dessa saneras blir det en miljöför-
bättring vad gäller risk för läckage 
av kemikalier och liknande. 
 
Påverkan från högspännings-
ledning samt riskavstånd utreds 
i planen. 
 
Planförslaget ökar tillgänglig-
heten till naturmarken mellan 
väg 622 och Graningevägen. En 
upplyst cykelväg mellan Gus-
tavsberg och KLC:n planeras. 
 
I planarbetet kommer krav på 
skyddsavstånd till högspän-
ningsledning att utredas.  
 
 

Hushållning med naturre-
surser 
• Energiförsörjning 
• Transporter/Kommunikationer 
• Klimatpåverkan 
• Materiella resurser, byggnads-

material 
• Återvinning 
• Grus- och sand 
• Ytterligare exploatering 

I dagsläget utvinns bergkross på 
platsen. Övrig mark är natur. Områ-
det nås idag av en bilväg i nordost, 
väg 622.  

Ökad tillgänglighet genom cykelväg 
via väg 622 bedöms leda till fördelar 
ur resurshållningssynpunkt. Fler kan 
cykla längs väg 622.  Tidpunkten för 
utbyggnaden av cykelvägen kan bli 
beroende av andra detaljplaner 
inom programområdet. 
 

Förutom möjligheten att lämna 
grovavfall som på en regelrätt 
återvinningscentral är tanken att 
det ska finnas ett utökat åter-
brukstänk som genomsyrar an-
läggningen. I dag är det många 
som gärna ser sina gamla saker 
gå vidare till andra istället för att 
slängas. Därför ska möjligheten 
att både lämna, men också i 

 X Både positiv och 
negativ, men be-
döms ej vara bety-
dande 
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• Annat potentiellt nyttjande av 
marken (tex jordbruksmark) 

 

viss utsträckning köpa, sådant 
som är i användbart skick fin-
nas. 

Bebyggelse och befolkning 
• Tillgänglighetsaspekter 
• Genus, åldrar och mångfald 
• Planens förenlighet med andra 

projekt, planer 
 

Idag används området endast som 
verksamhet för bergkross. Området 
är instängslat.   

Fler verksamheter inom området 
möjliggörs i planförslaget, fler vägar 
in i området och tillkommande gång 
cykelvägar.  

Busshållplats i anslutning till 
återvinningscentral skapar möj-
lighet för flera samhällsgrupper 
att åka till KLC:n. 

 X  

Nationella miljömål 
• Frisk luft 
• Grundvatten av god kvalitet 
• Levande sjöar och vattendrag  
• Hav i balans och levande kust 

och skärgård 
• Myllrande våtmarker 
• Ingen övergödning 
• Bara naturlig försurning 
• Levande skogar 
• Ett rikt odlingslandskap 
• God bebyggd miljö 
• Giftfri miljö 
• Säker strålmiljö 
• Skyddande ozonskikt 
• Begränsad klimatpåverkan 
• Ett rikt växt- och djurliv 
 

Luftkvalitén är god 
 
Vattenförekomsterna är näringsbelas-
tade. Se MKN ovan.  
 
Höga naturvärden i nyckelbiotoper och 
naturvärdesobjekt. 

 Trafiken till området ökar och det 
kan bli en viss ökning av påverkan 
på luften till följd av det. 
 
Dagvatten ska hanteras inom plan-
området. Måste hantera dagvatten 
så att det inte påverkar vattenkva-
litén i Baggensfjärden negativt. 
 
En stor del av området är påverkat 
av befintlig verksamhet, men in-
trånget i naturvårdesobjekt påver-
kan sammanhållen grönstruktur 
och höga naturvärden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
X 

Levande skogar 
och Ett rikt växt 
och djurliv. 

Kommunala miljömål 
• Hushålla med grundvattnet 
• Kretsloppsanpassa avloppslös-

ningar 
• Bygga ut miljöanpassade trafik-

system 
• Underlätta en miljöanpassad livs-

stil 
• Behålla en levande kust och 

skärgård 
• Kretsloppsanpassa avfallshante-

ringen 
• Hushålla med energi 
• Utveckla kommunens miljöarbete 
• Samverka med företag och orga-

nisationer 

  Kommunalt vatten kommer install-
eras. Hur spillvattnet kommer att 
tas omhand måste utredas vidare. 
 
KLC underlättar en miljöanpassad 
livsstil genom att den ligger till-
gängligt vid 222an och det är lätt 
för invånare att åka förbi och 
lämna saker på platsen. Är också 
en anpassning att kretsloppsan-
passa avfallshanteringen. Den pla-
nerade KLC:n är en del av utveckl-
ingen av kommunens miljöarbete. 
 
Tillgång till kollektivtrafik kommer 

X X En betydande po-
sitiv miljöpåverkan 
som kan följa ge-
nomförandet av 
KLC:n i detaljpla-
neområdet är att 
resurshushåll-
ningen förbättras, 
farligt avfall tas 
omhand på ett kor-
rekt sätt och att 
återvinningsbara 
material återvinns 
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SAMLAD BEDÖMNING 
 JA NEJ Motivering 
Kommer planen att kunna 
leda till betydande miljöpå-
verkan på miljö, hälsa eller 
mark, vatten eller andra 
resurser? 

X  Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att planen kan komma att medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbe-
dömning utförs parallellt med det fortsatta planarbetet och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. MKB:n av-
gränsas till följande parametrar: dagvattnets påverkan på recipienter, buller, naturmiljö, landskapsbild. En betydande 
positiv miljöpåverkan som kan följa genomförandet av KLC:n i detaljplaneområdet är att resurshushållningen förbätt-
ras, farligt avfall tas omhand på ett korrekt sätt och att återvinningsbara material återvinns.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Främja en god bebyggd miljö finnas i nära anslutning till arbets-
platser. 
 
Tömning av matavfall för verksam-
heterna kan beställas av kommu-
nen. 
 
Redan ianspråktagen mark an-
vänds för nya verksamheter. 

Övrigt: 
• Kumulativa eller tillfälliga effekter 
• Miljöpåverkan i annan kommun 

eller land 
 

- - -    
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