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Syftet med undersökning om betydande miljöpåverkan 
Enligt 6 kapitlet 3 § miljöbalken (MB) ska kommunen göra en strategisk 
miljöbedömning när en detaljplan eller ett program ska upprättas eller 
ändras. Den strategiska miljöbedömningens första steg, enligt 6 kapitlet 5-6 
§§ MB, är att undersöka om genomförandet av detaljplanen, programmet 
eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om så är 
fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) göras. 

Om en verksamhet enligt 7 kapitlet 28a § MB kräver tillstånd eller om 
planen förutsätter verksamhet enligt miljöbedömningsförordningen 
(2017:966) 2 §, punkt 2 och 6 § eller bilagan till denna förordning antas 
planen alltid medföra en betydande miljöpåverkan. 

Genomförandet av en detaljplan antas alltid medföra en betydande 
miljöpåverkan om planområdet får tas i anspråk för de ändamål som anges i 
4 kapitlet 34 § plan- och bygglagen (PBL).  

1 Motiverat ställningstagande 
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande 
miljöpåverkan. Utförda utredningar visar att den nya detaljplanen inte 
medför risk för påtaglig skada för berörda riksintressen enligt 3 och 4 
kapitlet miljöbalken, eller risk för överskridande av beslutade 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet miljöbalken. En 
miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats.          

2 Alternativ lokalisering 
En alternativ lokalisering är inte aktuell med anledning av detaljplanens 
syfte. Bostäder på denna plats ökar attraktiviteten för stadsdelen Hageby och 
förtätar staden enligt principen inifrån och ut.  

3 Detaljplanens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av 
flerbostadshus. Det är viktigt att nya byggnader får hög arkitektonisk 
kvalitet och att platsen gestaltas väl. Vidare är syftet att möjliggöra för en 
vändplan och att säkerställa åtkomst till kvarteret Terrassen.  
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4 Undersökning om betydande miljöpåverkan för 
miljöaspekter 
 

 

Kriterier 
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PÅVERKAN PÅ MILJÖMÅL 

Nationella och regionala miljömål 
  X 

Ingen påverkan. Bedöms följa miljömålen. 

Miljöorienterade mål i Norrköpings kommuns aktuella 
budget 

  X 

Ingen påverkan. 

PÅVERKAN PÅ LAGSTIFTADE SKYDD J K N 

Riksintressen: 3 och 4 kapitlet MB om hushållning av mark 
och vatten 

  X 

Ingen påverkan. 

5 kapitlet MB om miljökvalitetsnorm (luft, vatten eller mark) 
X   

Positiv påverkan. Markanvändningen ändras från industrimark till 
bostadsmark och bedöms generellt ge mindre påverkan på miljön. 
Möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för luft och vatten bedöms 
därför inte påverkas negativt.  

7 kapitlet MB om skydd (Natura 2000, naturreservat, 
kulturreservat, landskapsskydd, biotopskydd, strandskydd, 
skyddsområde för vattentäkt) 

  X 

Ingen påverkan.   
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Kriterier 

JA
 (J

)  
   

   
   

K
A

N
SK

E 
(K

)  
   

   
 

  N
EJ

 (N
) 

 

 

9-15 kapitlet MB (tredje avdelningen) om anmälan eller 
tillståndsprövning (täkt, avfall, farligt material, 
avhjälpandeåtgärd för förorenade områden med mera) 

  X 

Ingen påverkan. 

Fornlämningar och byggnadsminnen 
  X 

Ingen påverkan. 

ÖVERENSSTÄMMER MED KOMMUNALA RIKTLINJER  J K N 

Program 
X   

Upprättande av program har inte bedömts nödvändigt.  

Översiktsplanen 
X   

Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan. 

Riktlinjer för bostadsbyggande 
X   

Detaljplanens genomförande innebär förtätning av staden.  

Dagvattenhantering 
X   

Riktlinjerna för dagvattenhantering följs. Anslutning sker till det allmänna 
dagvattennätet. 

Naturvård 
X   

Inga naturvärden påverkas.   

Gemensam klimatvision för Linköping-Norrköping 
X   

Ingen påverkan. 
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PÅVERKAN PÅ MARK, VATTEN OCH ANDRA RESURSER 

Mark (föroreningar, erosion, skred, sättningar med mera) 
  X 

Ingen påverkan. 

Vatten (flödesriktning, grundvattenkvalitet, vattentillgång 
med mera)    

  X 

Ingen påverkan.   

Luft och lokalklimat (luftrörelse) 
  X 

Ingen påverkan.   

Djurliv och vegetation (förändring av sammansättning eller 
antal, minskning eller införande av art. Skapas någon 
barriär? Påverkas biologisk mångfald?) 

  X 

Ingen påverkan.  

Landskaps- och stadsbild 
X   

Detaljplanens genomförande bidrar till en ökad attraktivitet för staden. En god 
placering av bebyggelsen kan bidra positivt till gatu- och stadsmiljön, vilket 
också höjer stadsdelens generella attraktivitet.  

Miljöpåverkan från omgivande verksamhet 
  X 

Ingen påverkan.  

Transporter/kommunikation (minskning eller ökning, 
investering) 

X   

Genomförande av detaljplanen kommer medföra något ökade 
persontransporter och kommunikationer i jämförelse med idag men också 
minskade varutransporter. Området ligger i ett centralt och mycket 
kollektivtrafiknära läge och det finns goda möjligheter att välja andra 
transportmedel än bil varför ökningen bedöms som måttlig.  
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Rekreation 
  X 

Ingen påverkan. I närheten planeras för ett parkstråk på allmän platsmark.  

Kulturmiljö 
  X 

Ingen påverkan. 

Jordbruksmark 
  X 

Ingen påverkan. 

Nuvarande mark- och vattenanvändning 
X   

Planområdet är till viss del en gräs- och grusyta idag vilken kommer att 
ianspråktas för bebyggelse med bättre markhushållning. 

Inte förnyelsebara naturresurser 
  X 

Ingen påverkan. 

PÅVERKAN PÅ MÄNNISKORS HÄLSA J K N 

Ljus (bländande ljussken) 
  X 

Ingen påverkan. 

Luftkvalitet (föroreningar, lukt, partiklar) 
  X 

Ingen påverkan. 

Buller och vibrationer 
  X 

Bebyggelse som klarar riktvärden för buller går att åstadkomma.  

Risk (farliga verksamheter, farligt gods, radon, allergener, 
översvämning med mera) 

  X 

En riskutredning som beaktar Söderleden har tagits fram för området, de 
riktlinjer som presenteras i denna utredning beaktas i detaljplanen.  
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Kriterier 
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KLIMATPÅVERKAN J K N 

Påverkan 
  X 

Ingen påverkan. 

 

KLIMATANPASSNING                                                           J     K     N 

Högre temperaturer 
  X 

Ingen påverkan. 

Ökad nederbörd och översvämningar 
  X 

Ingen påverkan. 

Stigande havsnivåer 
  X 

Ingen påverkan. 

Risker för ras, skred och erosion    X 

Ingen påverkan. 

 

ÖVRIGT                                                                                   J     K   N 

Uppstår kumulativa eller tillfälliga miljöeffekter   X 

Tillfällig påverkan kan uppstå under byggtiden, exempelvis i form av buller 
och byggdamm.  

Betydande miljöpåverkan i näraliggande kommun eller land   X 

Ingen påverkan. 
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Undersökning om betydande miljöpåverkan för 
sociala aspekter 
 

 

 
  

SOCIAL HÅLLBARHET J K N 

Nationella folkhälsomål  
  X 

Ingen påverkan. 

Jämställdhet 
 X  

Genom förtätning och genom att binda samman Hageby med centrala staden 
blir det ett tryggare stråk.  

Tillgänglighet 
  X 

Ingen påverkan. Planområdet är relativt plant och flerbostadshus med hiss 
planeras.  

Barnperspektiv 
X   

Bostäderna har närhet till grönyta och innergårdar som har potential att förhöja 
boendekvaliteten och erbjuda utevistelse för barn.  

Sammanhållen stad X   

Exploatering av planområdet bidrar till att Norrköpings centrum växer och att 
kopplingen mellan centrala delarna och stadsdelen Hageby förstärks.     

  

 
 

Rev. 
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