
 

 

 

 

 
 

BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE 

TILL 

DETALJPLAN FÖR 

DEL AV BÖLSÅKRA 5:11 M. FL. I SVANSHALL 

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 

 

OM DENNA KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE 

MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 § MB 
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BEHOVSBEDÖMNINGENS BAKGRUND 

När en plan eller ett program upprättas eller ändras ska kommunen behovsbedöma denna, dvs. ta 
fram ett underlag för ett ställningstagande om planen kan medföra betydande miljöpåverkan eller 
inte.  Behovsbedömning sker i samråd med länsstyrelsen och berörda grannkommuner.  

Om det bedöms att planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, enligt 
MB 6:11, ska en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning upprättas.  
 

PLANENS SYFTE 

Detaljplanens syfte är att: 

 Pröva lämpligheten att uppföra 5 friliggande hus i en lantligmiljö där hästhållning i 
mindre skala ska bedrivas.  

 

MOTIVERAST STÄLLNINGSTAGANDE, TILL EV. BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

Detaljplanen kan inte antas innebära betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning 
enligt 4 kap. 34 § PBL ska därför inte tas fram. Motiveringen är att exploateringen är förenligt 
med kommunens gällande översiktsplan och strider inte mot enskilda eller allmänna intressen.  
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CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING – HUR ÄR PÅVERKAR?  

I vilken utsträckning påverkar eller påverkas planens genomförande av följande områden? Ange positiv 

eller negativ påverkan med + respektive – samt ingen förändring med ett x. 

NATIONELLA MILJÖMÅL INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

1. Begränsad klimatpåverkan x    

2. Frisk luft x    

3. Bara naturlig försurning x    

4. Giftfri miljö x    

5. Skyddande ozonskikt x    

6. Säker strålmiljö x    

7. Ingen övergödning x    

8. Levande sjöar och vattendrag x    

9. Grundvatten av god kvalitet x    

10. Hav i balans samt levande kust och 

      skärgård 

x    

11. Myllrande våtmarker x    

12. Levande skogar x    

13. Ett rikt odlingslandskap  -  Viss byggnation (intrång) i småbrutet 

odlingslandskap 

15. God bebyggd miljö  +  För närboende och den bebyggelse 

som tillkommer ökar tillgängligheten.  

16. Ett rikt växt- och djurliv x   Bedöms bli oförändrat 

REGIONALA MILJÖMÅL, ”DE SKÅNSKA 

UTMANINGARNA”  

INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Hållbara transporter i Skåne     

– Ökad andel kollektivtrafikresande  +  Även om utbyggnaden inte medför 

en stor förändring i befolkningen i or-

ten ökas andelen som skulle kunna 

åka kollektivt 

– Stärkt kollektivtrafik genom  

    utvecklad översiktsplanering 

x    

– Ökad andel fossilbränslefri upp 

    värmning, el & transporter 

x    

Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vat-

tendrag 
    

– Hänsyn till klimatförändringar i fysisk 

   planering 

x    

– Minskat näringsläckage och utsläpp 

   av miljögifter till vattnet 

x    

Hushållning med Skånes mark- och 

vattenresurser 
    

– Begränsad exploatering av åkermark  -  Ganska marginell, marken har lågt 

odlingsvärde 

– Framtagande av vatten- och 

   avloppsplaner 

 x   

– Skydd av kommunala och större 

   privata dricksvattentäkter 

x    
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Skydd av Skånes natur- och kultur-

värden 
    

– Skydd av värdefulla natur- & kultur 

   miljöer 

 -  Exploateringen begränsas i området 

för att säkerställa den natur och de 

miljöer som finns inom planområdet 

– Kompensationsåtgärder för att er- 

   sätta förlorade natur- & kulturvärden 

x    

– Säkerställande av tillgången till  

   allemansrättslig mark 

 +  Tanken med planen är att tillgänglig-

göra området för allmänheten.  

Hållbar konsumtion i Skåne     

– Miljö- och sociala krav i offentlig 

   upphandling 

x    

– Information för en giftfri vardag x    

– Minskning av avfallsmängden x    

MILJÖKVALITETSNORMER INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Utomhusluft  x    

Yt- och grundvatten x    

Fisk- och musselvatten  x    

SAMHÄLLSFUNKTIONER INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Transporter (gods, personer mm)  -  Transporter kommer ha en svag 

ökning då det är få bostäder som 

byggs. Även transport av hästar 

kan förekomma 

Annan kommunikation (tele, IT mm)  x  Förutsätter vis utbyggnad då det 

saknas i området 

Service (affärer, post, mm.)  -  Saknas 

Arbetstillfällen x    

Areella näringar (som produktion)  -  Sämre odlingsmark ersätts långsik-

tigt med hästgård/bostäder 

Vård (sjuk- och åldringsvård)  -  Saknas 

Skola, förskola  -  Svanshall är ingen serviceort och 

både skola/förskola saknas 

Mötesplatser x    

Ev. barriäreffekter i tillgängligheten x    

Turism x    

Avfallshantering x    

Grannkommunerna (trafik, luft, exploa-

tering, planarbete, samhällsfunktioner 

som ovan mm). 

x    

MÄNNISKORS HÄLSA INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Riksintresse rörligt friluftsliv  x   

Tillgång till rekreationsområden  +  Bedöms god 

Tillgång till andra fritidsaktiviteter  -  Saknas 

Annan grön närmiljö än rekreation x    

Trygghet x    
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Jämställdhet x    

Anpassning till funktionshinder  -  Bedöms svår att genomföra 

Trafiksäkerhet x    

Buller x    

Vibrationer x    

Strålning, radon x    

Ljusstörningar x    

Lukt  -  Kan förekomma då mindre häst-

hållning kommer att bedrivas 

Farliga ämnen x    

Olycksrisker x    

LANDSKAP, NATUR, VÄXT- OCH DJUR-

LIV 

INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Riksintresse naturvård  -  Planområdet ligger inom riksin-

tresse för naturvård. Efter som ex-

ploateringen avser 5 friliggande 

bostäder betraktas det som ett 

mindre ingrepp.  

Riksintresse för kustzon  -  Eftersom utbyggnaden är mindre 

och i anslutning till tätort bedöms 

riksintresset inte påverkas i större 

utsträckning.  

Landskapsbild  -  Mindre ingrepp med infrastruktur 

och hus 

Viltstråk, grönstrukturer x    

Fiskevatten eller jaktområde x    

Våtmark, sumpskog x    

Rödlistade arter x    

Andra sällsynta eller hotade växt- och 

djur eller dess samhällen 

x    

Risk för störning på häckande fågel 

och andra ungdjur 

 -  Fler boende i tidigare ostörd miljö 

Djurskyddsområden, direkt eller indirekt x    

Strandskydd, direkt eller indirekt  x    

Länsstyrelsens naturvärdesområden x    

Naturvårdsplan, länsstyrelsens eller 

kommunal 

 x   

Natura 2000, direkt eller indirekt x    

Naturreservat x    

Nyckelbiotop x    

Naturminne x    

Invasiva arter, risk för spridning x    

MARK INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Markförorening x    
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Risk för erosion genom ex. genom höjd 

havsnivå, ökad våghöjd, höjd GRY. 
x    

Värdefull geologi x    

Värdefull åkermark, är klass känd? x   Åkermarken, som legat i gräs be-

döms inte värdefull (< klass 7) 

Förändras sedimentationsförhållanden 

i vattendrag, sjö eller havsområde 

x    

VATTEN INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Risk för förorening av ytvatten x    

Risk för förorening av grundvatten x    

Vattentillgång, vattenkvalitet i yt- eller 

grundvattentäkt eller möjlig sådan 
x    

Förändring i infiltration, avrinning eller 

dränering  
 -  Nya byggnader föranleder till mer 

hårdgjorda ytor i området. 

Förändring i flöde, riktning eller mängd 

av dagvatten 
x    

Förändring i flöde, riktning eller ström-

förhållande i grundvatten eller andra 

ytvatten 

x    

Risk för uttorkning eller översvämning x    

Skyddsområde för vattentäkt x    

LUFT – ÖKANDE UTSLÄPP INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Transporter  -  Bedöms endast öka marginellt. 

Produktion x    

Uppvärmning för boende, lokaler mm. x    

KLIMATFAKTORER INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Vindförhållanden   x  Ganska vindskyddat läge 

Luftfuktighet x    

Luft-, vatten- och marktemperatur x    

BEBYGGELSE INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Stadsbild, ex. siktlinjer x    

Historiska kopplingar x    

Byggnadsminne x    

Värdefull byggnad/bebyggelsemiljö x    

Tillgång till dricksvatten, avlopp och 

dagvatten 
 x  Förutsätter utbyggnad av VA. 
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FORN- OCH KULTURLÄMNINGAR,  

KULTURARV 

INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Fornlämningar, fornminne x   Kan finnas i form av odlingsrösen, 

stengärden men berörs inte. 

Riksintresse kulturmiljö x    

Kulturmiljöprogram, länsstyrelsen och 

kommunal 

x    

Historiskt, kulturellt eller arkeologiskt be-

tydelsefullt markområde 

x    

Kulturreservat x    


