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Undersökning miljöpåverkan
Undersökning av om programmet/planen antas innebära betydande miljöpåverkan

Västra Möckelnstranden
- Degerfors-Kvarntorp 1:26 och 1:2 – del av
detaljplan

Enligt 4 kap 34 § PBL (2010:900) ska planer miljöbedömmas om det planen medger antas komma
att innebära betydande miljöpåverkan. Samma instans som normalt beslutar om planfrågor ska även
besluta om en plan ska miljöbedömmas eller inte. Detta dokument utgör underlag för beslut om
miljöbedömning.

Slutsats:
Planområdet är beläget längs Västra Möckelnstranden, inom ett område som benämns
Kvarntorp, i norra utkanten av Degerfors i Degerfors kommun.
Huvudsyftet med planen är att kunna flytta en allmän gata som leder fram till fastigheten
Degerfors-Kvarntorp 1:26 till ett nytt bättre anpassat läge.
Planområdet ligger inom strandskyddszonen varför strandskyddet i tillbörliga delar upphävs
inom ramen för planläggningen.
Området är planlagt sedan tidigare och de förändringar som planen medger kommer bara
marginellt att påverka området.
Utvecklingen av bostäder längs Västra Möckelnstranden, där planområdet ingår, har uttalat
stöd i kommunens översiktsplan.
Kommunstyrelsen föreslås, i enlighet med bifogad genomgång av bedömningskriterierna,
besluta att en miljöbedömning enligt 4 kap 34 § PBL inte behöver göras eftersom det
planen medger inte antas kommer att innebära betydande miljöpåverkan.
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Undersökning miljöpåverkan:
V:a Möckelnstranden – Degerfors-Kvarntorp 1:26 m fl - detaljplan
Faktor

Miljöpåverkan
Betydande

Internationella konventioner
(Natura 2000, UNESCO världsarv, CW-område)
Miljöbalken 3-4 kap
(riksintressen)
Miljöbalken 7 kap
(strandskydd, biotopskydd,
natur/kulturreservat)
Byggnadsminnen eller
fornminnen
Höga naturvärden
(naturvårdsprogram eller
nyckelbiotoper)

Osäker

Kommentar
Ej betydande
Påverkas ej.

X
Påverkas ej

X

X

Ligger inom strandskyddszonen, särskilda
skäl för upphävande anses finnas.

X

Påverkas ej.
Berörs inte.

X
Har stöd i ÖP.

Konflikter med ÖP eller FÖP

X

X

Två nationella miljömål berörs; ”god
bebyggd miljö” och ”levande sjöar och
vattendrag”.

X

Påverkas ej.

Miljömål

Miljökvalitétsnormer
Riktvärden

X

Förorenad mark
Området opåverkat eller
har särskilda världen ur
boendesynpunkt?
(bullerfri zon, närrekreationsområde, kvartersströvområde)
Nuvarande markanvändning

X

X

Projektets omfattning

X
Projektets förening med
andra projekt

Den planerade bostadsbebyggelsen ligger
på behörigt avstånd från närmaste
trafikerade väg, inga riktvärden för t ex
buller överskrids.
Påverkas ej.
Området nyttjas idag delvis som privatägd
fastighet som sträcker sig ända ner till
stranden. Denna berörs marginellt. Det nya
gatuläget för gatan ökar den yta som är
tillgänglig för allmän bad- och båtplats.

Avser flytt av en allmän gata till ett bättre
anpassat läge på högra nivå till sjöns
vattenyta.
Påverkar inte andra projekt.

X
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Undersökning miljöpåverkan:
V:a Möckelnstranden – Degerfors-Kvarntorp 1:26 m fl - detaljplan
Faktor

Påverkan

Kommentar

Bety- Osäker Ej bedande
tydande
Projektets utnyttjande av
mark, vatten och andra resurser

X

Nyttjar dels mark som redan är
ianspråktagen för enskilt bruk. Dels
växlar grönyta och gata plats.

Projektets alstrande av avfall

X

Konventionellt hushållsavfall.

X

Den planerade bostadsbebyggelsen ligger
på behörigt avstånd från närmaste
trafikerade väg. Inga andra
störningskällor finns.

Risk för störningar?
(buller, trafik, mm)

Risk för föroreningar?

X
Risk för olyckor?

X

Markens, vattnets och andra
resursers förekomst, kvalitet
och förnyelseförmåga i området

X

Ingen risk för föroreningar bedöms
föreligga.

Risken för olyckor bedöms liten och
jämförbar med vanliga bostadsmiljöer. En
tidigare översiktlig geoteknisk
undersökning visar att ingen ras- och
skredrisk föreligger. Eventuell risk för
översvämningsrisk av gatan elimineras.
Projektet nyttjar dels ianspråktagen enskild
mark för bostadsändamål. Ingen
jordbruksmark tas i anspråk. Anläggandet
av den nya gatan tar viss naturmark i
anspråk men å andra sidan kan den
befintliga gatan inlemmas i befintlig badoch båtplats.
Skyddszon för Degernäs vattentäkt
ligger utanför planområdet.

Den befintliga miljöns
känslighet

X
Effekternas omfattning

X

Effekternas gränsöverskridande
karaktär

Samråd med Länsstyrelsen om behovsbedömningen

K-Konsult Karlskoga 2020-05-11

Bosse Björk
planarkitekt

Effekterna av projektet kommer att bli
mycket begränsade. Gatans läge där den
inte riskera att översvämmas ger en bättre
robusthet i det allmänna gatunätet.
Det planen medger ger allmänheten
oförändrad tillgång till stranden.
Inga sådana effekter bedöms uppkomma.

X

