
 
 

 

 
 

 
 

BEHOVSBEDÖMNING – UPPHÄVANDE AV OMRÅDESBESTÄMMELSER 
FÖR NOLGÅRDSHOLMARNA 

 

CHECKLISTA – BEHOVSBEDÖMNING 
 
En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens eller upphävandets genomförande 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till 
ställningstagandet om en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver genomföras för en 
plan/upphävande eller ej. För en plan eller ett upphävande av en plan eller områdesbestämmelser som 
kan antas innebära betydande miljöpåverkan skall enligt 4 kap. 34 § Plan- och bygglagen (2010:900) en 
MKB göras.  
 
Begrepp: 
 
Miljöbedömning Processen för miljökonsekvensbeskrivningsarbetet 
Miljökonsekvensbeskrivning Skriftlig dokumentation av miljöbedömningen 
Behovsbedömning Bedömning av om en plan behöver mkb eller ej 
 
 
Upphävande av 
områdsbestämmelser för: 

 
Nolgårdsholmarna 

Syfte: Gällande områdesbestämmelser har inte längre något syfte, i 
och med den över tid pågående permanenteringen av 
området samt förestående utbyggnad av kommunalt VA. 

Handläggare: Daniel Nordholm, SBK Värmland (konsult)  
Karin Manner, Hammarö kommun 

Kort beskrivning av 
befintlig miljö/naturmiljö:  

Området är ett bostadsområde under omvandling från 
fritidshus till permanent boende uppbyggt på två holmar med 
omgivande låglänt våtmark och deltalandskap. 

 

 
Ovan: Bild från området. Foto Daniel Nordholm. 
 
 
 



 
 

 

 Ja  Nej Kommentarer 

 
GÄLLANDE REGLERINGAR OCH 
SKYDDSVÄRDEN 
 

 

 
1. Förordnanden/skydd  
Berör planen: 
 
område med lagenligt skyddad 
natur enligt miljöbalken 7 kap (t 
ex. naturreservat, landskapsbild, 
strandskydd, 
biotopskyddsområde) 

X  Inom området gäller utökat standskydd 
intill 150 meter från strandlinjen.  
Det pågår arbete med inrättande av 
naturreservat Klarälvsdeltat, som 
geografiskt påverkar planområdet. Enligt 
Länsstyrelsens kommentarer till Hammarö 
kommuns yttrande på förslaget inhyser inte 
området omkring Nolgårdsholmarna 
någon värdekärna inom naturreservatet, 
utan är mer av karaktären utvecklingsmark. 
Området undantas därför från det 
ursprungliga förslaget och sammanfaller 
sannolikt i stort med gällande gräns för 
Natura 2000.  

kulturreservat, byggnadsminnen 
eller fornminnen 

 X Det finns enligt Riksantikvariemyndighetens 
karttjänst inga kulturhistoriskt intressanta 
miljöer, objekt eller andra lämningar inom 
planområdet.  
 
 
 

 Ja Nej Kommentarer 

 
2. Riksintresse för natur- 
kulturminnesvård och rörligt 
friluftsliv 
Kommer planen att beröra: 
 
 

 

område av riksintresse för 
naturvården 

X  Området ligger inom riksintresseområde 
Klarälvsdeltat. Klarälvens delta i Vänern är 
ett av landets största aktiva deltan. Trots att 
stor del av ytan upptas av stadsbebyggelse 
är betydande områden av deltats yttre 
delar fortfarande oexploaterade. Utöver de 
stora geomorfologiska värdena hyser 
området betydande biologiska värden 
genom förekomsten av 
vegetationskomplex där lövnaturskogar, 
buskkärr och sumpkärr spelar stor roll. Den 



 
 

 

stora utbredningen av lövnaturskog har få 
motsvarigheter i länet. Närheten till större 
befolkningscentra ger området ett 
potentiellt värde som ströv- och 
studieområde. 

område av riksintresse för 
kulturminnesvården 

 X - 

område av riksintresse för det 
rörliga friluftslivet 

 X Området är beläget i relativt nära 
anslutning till riksintresse för friluftslivet, 
men inverkar inte på detta. 

område som ingår i nätverket 
Natura 2000 

X  Området ligger i nära anslutning till Natura 
2000-området Klarälvsdeltat. 

 
3. Högt naturvärde 
Kommer planen att beröra: 

 

område med högt regionalt 
naturvärde (Länsstyrelsens 
naturvårdsplan) 

 X - 

område som är utpekat i 
skogsstyrelsens nyckelbiotop eller 
sumpskogsinventering 
 

 X - 

 
4. Ekologiskt särskilt känsligt 
område 
Kommer planen att beröra: 

 

 Ja Nej Kommentarer 

område vilket anses ekologiskt 
särskilt känsligt (enligt 
kommunens översiktsplan) 

 X - 

 
5. Skyddsavstånd 
Kan planen innebära att: 

 

verksamhet/ -er lokaliseras så att 
riktvärde för skyddsavstånd till 
befintlig bebyggelse enligt ”Bättre 
plats för arbetet” inte uppfylls 

 X - 

 
EFFEKTER PÅ MILJÖN 
 

 

 
6. Mark 
Kan planens genomförande 
orsaka: 

 



 
 

 

instabilitet i markförhållandena 
eller de geologiska 
grundförhållandena; risk för skred, 
ras etc. 
 

 X - 

skada eller förändring av någon 
värdefull geologisk formation 

 X - 

risk för erosion  X - 

förändrade sedimentations-
förhållanden i vattendrag, sjöar 
eller havsområde 

   

Har området tidigare använts som 
tipp, utfyllnadsplats, industri mark 
eller dylikt varvid miljö- och 
hälsofarliga ämnen kan finnas 
lagrade i marken 

 X - 

 
7. Luft och klimat 
Kan ett genomförande av planen 
medföra: 

 

väsentliga luftutsläpp eller 
försämring av luftkvalitén 
 
 
 

 X - 

 Ja Nej Kommentarer 

obehaglig lukt  X Vid införande av kommunalt VA kan 
luktförhållandena förbättras, då enskilda 
avloppsanläggningar avvecklas. 
(Detta är dock inte en konsekvens av 
upphävandet av områdesbestämmelserna.) 

förändringar i luftrörelser, 
luftfuktighet, temperatur eller 
klimat (regionalt eller lokalt) 

 X - 

 
8. Vatten 
Kan ett genomförande av planen 
medföra: 
 

 

förändringar på 
grundvattenkvalitén 

 X Kommunalt VA inom området innebär att 
grundvattnet inte utsätts för risk för 
föroreningar från enskilda 
avloppsanläggningar. (Detta är dock inte 
en konsekvens av upphävandet av 
områdesbestämmelserna.) 



 
 

 

förändring av flödesriktningen för 
grundvattnet 

 X - 

minskning av vattentillgången i 
någon yt- eller grundvattentäkt 

 X - 

förändrade 
infiltrationsförhållanden, avrinning 
eller dräneringsmönster med risk 
för översvämning/uttorkning 

 X - 

förändringar i ytvattenkvalitén 
(bakteriologiskt eller kemiskt, 
temperatur och omblandning) 

 X - 

förändrat flöde eller riktning eller 
strömförhållanden i något 
vattendrag, sjö eller havsområde 

 X - 

att vattendom krävs 
 

(X)  Arbeten i vatten kan vara tillståndspliktig 
verksamhet enligt miljöbalken. Inför större 
arbeten i vattnet ska alltid Länsstyrelsen 
kontaktas. 

9. Vegetation 
Kan ett genomförande av planen 
medföra: 

 

betydande förändringar i antalet 
eller sammansättningen av 
växtarter eller växtsamhällen 

 X - 

minskning i antal av någon unik, 
sällsynt eller hotad växtart eller 
växtsamhälle 

 X - 

 Ja Nej Kommentarer 

införande av någon ny växtart 
 

 X - 

 
10. Djurliv 
Kan ett genomförande av planen 
medföra: 

 

betydande förändringar av antalet 
eller sammansättningen av 
djurarter i området 

 X - 

minskning i antalet av någon unik, 
sällsynt eller hotad djurart 

 X - 

införande av nya djurarter i 
området, eller verka som gräns för 
djurens förflyttningar och rörelser 

 X - 

försämring av fiskevatten eller 
jaktmarker 

 X - 



 
 

 

11. Stads- och landskapsbild 
Kan ett genomförande av planen 
medföra: 

 

en försämring/förbättring av 
någon utsikt eller 
landskapsmässigt/ stadsmässigt 
skönhetsvärde eller skapas någon 
för allmänheten obehaglig 
landskapsbild/stadsbild 

 X - 

 
12. Miljöpåverkan från 
omgivningen 
 

 

kan befintlig miljöstörande 
verksamhet i omgivningen ha 
negativ inverkan på projektet 

 X - 

ligger befintlig miljöstörande 
verksamhet i omgivningen på 
otillräckligt skyddsavstånd enligt 
”Bättre plats för arbete” 
 

- - - 

EFFEKTER PÅ HÄLSA  

 
13. Störningar; utsläpp, buller, 
vibration 
Kan ett genomförande av planen 
medföra: 

 

 Ja Nej Kommentarer 

ökade utsläpp av hälsofarliga 
ämnen 

 X - 

ökning av nuvarande ljudnivå  X - 

att människor exponeras för 
ljudnivåer över rekommenderade 
gränsvärden 

(X)  Ska beaktas vid framtida bygglovprövning. 

vibrationer som kan störa 
människor 
 

 X - 
 
 
 
 

14. Ljus och skarpt sken 
Kan ett genomförande av planen 
medföra: 

 

nya ljussken som kan vara 
bländande 

 X - 



 
 

 

15. Säkerhet 
Kan ett genomförande av planen 
medföra: 

 

explosionsrisk  X - 

risk för utsläpp av särskilt miljö- 
och hälsofarliga ämnen vid 
händelse av olycka 

 X - 

att människor utsätts för hälsofara 
inklusive mental ohälsa 

 X - 

risk för att människor utsätts för 
joniserade strålning (radon) 

 X - 

kan ett genomförande av planen 
ge upphov till förändrade risker i 
samband med transport av farligt 
gods 
 

 X - 

 
EFFEKTER PÅ HUSHÅLLNING 
MED MARK, VATTEN OCH 
ANDRA RESURSER 
 

 

 
16. mark- och 
vattenanvändning 
Kan ett genomförande av planen 
medföra: 
 
 

 
 

 Ja Nej Kommentarer 

avsevärd förändring av mark eller 
vattenanvändning i området 

 X - 

 
17. Naturresurser 
Kan genomförandet av planen 
medföra: 

 

avsevärt uttömmande av någon ej 
förnyelsebar naturresurs 

 X - 

motverkas mål och riktlinjer i 
grushushållningsplanen 

 X - 

 
18. 
Transporter/Kommunikationer 
Kan ett genomförande av planen: 

 

ge upphov till betydande ökning  X Vid permanent boende inom samtliga 



 
 

 

av fordonstrafik 
 

tomter kommer en teoretisk trafikökning 
att kunna ske, men denna bedöms vara 
högst marginell då de flesta bostadshus 
används för permanent boende. 
 

19. Rekreation, rörligt friluftsliv 
Kan ett genomförande av planen 
medföra: 
 

 

försämrad kvalité eller kvantitet 
på någon rekreationsmöjlighet 
(strövområde, vandringsled, 
rekreationsanläggning etc.) 
 
 

 X -  

20. Kulturminnesvård 
Kan ett genomförande av planen: 
 

   

negativt påverka område med 
fornlämningar eller annan 
kulturhistoriskt värdefull miljö 
(kulturminnesvårdsprogram) 

 X - 

 
MILJÖBALKEN 
 

 

21. Bestämmelser i miljöbalken  

Är ett genomförande av planen 
förenligt med bestämmelserna i 3 
och 4 kap. miljöbalken 

X  Området berör vissa känsliga/värdefulla 
utpekade områden. Syftet med 
upphävandet i kombination med att risken 
för allvarliga konsekvenser bedöms som 
ringa gör att planen bedöms vara förenlig 
med 3 och 4 kap MB. 

Iakttas gällande 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 
miljöbalken 
 

X    

Kommer verksamheter som 
planen tillåter eller 
iordningställandet av 
planområdet att kräva anmälan 
eller tillstånd enligt miljöbalken 

(X)  Bryggor eller småbåtshamn är anmälnings- 
eller tillståndspliktig vattenverksamhet 
enligt 11 kap. miljöbalken och lagen om 
särskilda bestämmelser om 
vattenverksamhet.  
Prövning kommer fortsatt att ske från fall 
till fall enligt miljöbalkens bestämmelser. 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Checklistan är utförd 2013-10-02 
 
 
……………………………. …………………………………. 
 
Daniel Nordholm Karin Manner 
SBK Värmland Hammarö kommun 

 
SAMMANFATTANDE KOMMENTARER 
 
 
Behovsbedömningen visar på att ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver 
upprättas för planområdet då upphävandet av områdesbestämmelserna inte 
bedöms innebära risk för betydande miljöpåverkan.  


