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Miljökvalitetsnormer X Naturmark tas i anspråk vilket bidrar till ökad 

mängd dagvatten och nybyggnation medför 

ökad trafik. Påverkan bedöms som ringa.

Miljömål - nationella och regionala X X

Miljömål - lokala

Naturvård

Rörligt friluftsliv

Kulturmiljö

X

Riksintresse för kulturmiljövården, Horda-Ryd, 

bedöms inte påverkas av ett genomförande.

Annat X

Växt- och djurliv, hotade arter

X

Området består av trivial blandskog, men kan 

innefatta värden för växt- och djurlivet. 

Inventering och anpassning medför att 

konsekvenserna minimeras och stora ytor 

sparas för förädling av naturvärden.

Naturreservat, Natura2000, 

Biotopskydd
X

Spridningskorridorer, grön- och 

vattensamband

X Området består idag av tätortsnära 

skogsmark, vilket kan bidra till spridning av 

arter nära tätorten. Breda korridorerar sparas.

Fornminnen

Kulturhistorisk miljö, 

kulturmiljöprogram

Området är idag svårtillgänglig tätskog utan 

synliga spår av historisk agrar miljö.

Landskapsbild, stadsbild

Fysiska ingrepp, nya element

Skala och sammanhang

Estetik, närmiljö

Tillgänglighet, barriärer X Skogen utgör idag en barriär eftersom den är 

svårtillgänglig. Byggnation av allmänt gatunät 

kan bidra till ökad tillgänglighet.

Aktivitet, lek, friluftsliv X Ingen mark avsätts för anläggningar.

Grönstruktur, parkmiljö, 

vattenmiljö

X Ringa påverkan

Strandskydd X
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Checklista för behovsbedömning

Kommentarer

Negativ påverkan Positiv påverkan

Ingen    

påv.

Berörs 

ej

Naturmark tas i anspråk för kvartersmark, 

vilket inverkar lite negativt. Samtidigt medför 

ny bostadsmark i en tätort med tågstopp 

möjlighet att tillskapa en god bebyggd miljö ur 

ett socialt perspektiv.

Miljö

Hälsa, störningsrisker

Riksintressen

Naturmiljö

Kulturmiljö

Rekreation

X

X

Visuell miljö

Området är en zon mellan tätort och 

landsbygd. Landskapsbilden bedöms 

påverkas lite, eftersom bebyggensen ligger 

lägre än omgivande jordbruksmark och 

utformas med småhus på stora tomter. 

Potentiell bebyggelse kan därmed bidra i en 

övergång mellan tätort och landsbygd.

X
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Buller, vibrationer X En avvägning görs så att nybyggnation är 

möjlig i ett avsnitt av Moheda som är svagt, 

men ändock, påverkat av buller över 

riktvärden.

Luftkvalitet, utsläpp, lukt, allergier X Bedöms medföra ringa påverkan.

Ljusförhållanden, ljussken, 

skuggeffekter

X Bedöms medföra ringa påverkan.

Strålning, elektromagnetiska fält X

Trafikmiljö, GC-vägar, 

kollektivtrafik, olycksrisk

X Genomförandet av planen medför att enskild 

väg övergår till allmän väg med potentiellt höjd 

standard.

Farligt gods

Ras och skred

Översvämning Planförslaget medför goda möjligheter att 

fördröja dagvatten, så att området inte 

påverkas självt och inte påverkar andra 

områden.

Markförhållanden, grundläggning, 

sättningar

X Bedömningen är att marken är lämplig för 

byggnation.

Markföroreningar X

Grundvatten, ytvatten, 

avrinningsområden

X Fördröjning av dagvatten och ytligt vatten är 

möjlig inom planområdet.

Dagvatten X Planförslaget medför goda möjligheter att 

fördröja dagvatten, så att området inte 

påverkas självt och inte påverkar andra 

områden.

Befintlig infrastruktur X Nyligen anlades VA-ledningar till planområdet 

och därmed medför en byggnation att fler kan 

ansluta till befintligt investerat ledningsnät.

Markanvändning X Moheda tätort är i behov av attraktiva tomter 

för att kunna upprätthålla underlag för 

samhällsservice. Bedömningen är att en 

lämplig avvägning har gjorts mot värdefulla 

miljöer.

Återvinning X Möjlighet för återvinning är goda.

Transport X Möjlighet för transporter till och från området 

är goda.

Tillgänglighet vid 

funktionsnedsättning

X Området är idag otillgängligt och kommunal 

gata med bostadstomter möjliggör potential för 

höjd standard.

Segregation/ integration X Nya bostäder på stora tomter i närheten av 

befintliga småhus möjliggör potential för en 

viss demografisk variation i tätorten.

Barnperspektivet X Bostäder i direkt anslutning till landsbygden 

med stora skogsmarker samtidigt i närheten 

av Mohedaskolan.

Framtida exploatering

Översiktsplan X Planförslaget bedöms följa översiktsplanens 

(FÖP Mohedas) intentioner. I FÖP Moheda 

har näraliggande område pekats ut för 

bostäder.

Gällande planer X

Hushållning

Övriga planeringsarbeten

X

Mark och vatten

Säkerhet

Socialt perspektiv
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Pågående planläggning X

Mellankommunala intressen X

X

Betydande miljöpåverkan Separat miljökonsekvensbeskrivning, MKB, krävs.

SignaturHandläggare Datum

Patrik Karlsson

Sammanfattande bedömning

Ianspråktagande av naturmark för utveckling av tätorten medför alltid konsekvenser, men med en avvägningen och anpassning mot natur- 

och kulturmiljöer och övriga intressen bedöms planförslaget endast medför små konsekvenser.

Krav på redovisning

Mycket liten miljöpåverkan. 

Viss men ej betydande miljöpåverkan Miljökonsekvenserna redovisas i planbeskrivningen.

2017-02-10

Bedömning
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