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Bedömning av 
miljöpåverkan 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB för planer och program) enligt PBL 5:10 
och MB 6:1-19 skall upprättas om kommande detaljplaners genomförande kan 
antas medförande en betydande miljöpåverkan. För att klarlägga om planen 
kan innebära en betydande miljöpåverkan behöver en s.k. undersökning 
(av miljöpåverkan) göras. Fördjupat beslutsunderlag återfinns i plan- och 
genomförandebeskrivningen under rubriken ”Konsekvensbeskrivning”. 

Platsens förutsättningar
Planområdet omfattar en del av fastigheten Odensjö 7:7 på cirka 1,4 hektar. 
Planområdet avgränsas av Odensjövägen och dess allé i norr, Lovsjövägen i 
väster och strax väster om planområdet ligger Banarpasjön. Fastigheten Odensjö 
7:7 ägs av Ingemar Wareborn, Magnus Wareborn, Dan Wareborn och är idag 
obebyggd jordbruksmark. Det förekommer även enstaka träd av varierande 
ålder i utkanten av planområdet. 

Planområdet omfattas till största del av jordbruksmark i form av åker och 
delar av planområdet omfattas av strandskydd för Barnarpasjön. Risk för 
förorening i marken har inte bedömts föreligga då den brukas som åkermark. 
Området berörs delvis ett område som utgör en särskild värdefull kulturmiljö 
(Översiktsplan 2016), där bland annat trädallén utmed Odensjövägen ingår. 
Tillkommande byggnation kommer särskilt att studeras i förhållande till allén 
för att värna dess kulturmiljövärden och säkerställa levnadsvillkoren.

Inom planområdet finns även två kulturhistoriska lämningar som undersökts 
tidigare. Länstyrelsen har bedömt att det inte krävs fler arkeologiska insatser och 
att det ur fornlämningssynpunkt finns inga hinder för planerad exploatering.

Jorden inom området mestadels består av sand och silt, inget berg påträffades. 
I områdets södra del består jorden av torv ovanpå sand och silt. Jordens 
relativa fasthet är oftast minst medelhög vilket inte bör kräva några extra 
förstärkningsåtgärder. En kompletterande geoteknisk undersökning med fler 
provpunkter i områdets södra del och utmed tänkt spillvattenledning ska 
genomföras.

Enligt den bullerutredning som bifogades i planbeskedet ligger området 
närmast Lovsjövägen över riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå. Bullret från 
Odensjövägen norr om området samt från Lovsjövägen mot områdets norra 
del kan komma att göra bulleråtgärder nödvändiga för att området ska kunna 
bebyggas med bostäder.

Planens styrande egenskaper
Planförslaget innebär att åkermark omvandlas till ett nytt bostadsområde 
och får därmed en annan användning och ett annat uttryck än idag. Den nya 
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bebyggelsen förväntas bli cirka 27 parhus och radhus i två till tre våningar. 
Tillfartsväg skapas från Odensjövägen. Strandskyddet upphävs för delar av 
planområdet.

Planens tänkbara effekter
Landskapsbilden förändras i samband med exploatering enligt planförslaget. 
Tillkommande bostäder på Odensjö 7:7 innebär att de befintliga fastigheterna 
Odensjö 7:8 och Odensjö 7:14 får intilliggande bostadsbebyggelse på mark som 
tidigare varit åkermark. Omgivningen förändras också för befintliga fastigheter 
på andra sidan Lovsjövägen även om de är avskilda från tillkommande 
bebyggelse. Den kulturhistoriska upplevelsen av allén och Odensjögård kommer 
påverkas.

Planförslaget innebär  också en ökning av hårdgjorda ytor genom att åkermark 
omvandlas till ett bostadsområde, en dagvattenutredning ska genomföras och 
resultatet användas för att bedöma lämplig hantering av dagvattnet. 

Den tillkommande byggnation av bostäder i området kommer med största 
sannolikhet att innebära en ökad trafikmängd på Odensjövägen och 
Lovsjövägen, men det finns samtidigt goda förutsättningar för resande 
med kollektivtrafik eftersom busshållplatser finns i anslutning till området. 
 
Enligt en översiktligt bullerberäkning överstigs fasadvärdet om 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå på sydligaste fasaden som vätter mot Lovsjövägen. Gränsvärdet om 70 
dBA maximal ljudnivå vid uteplats överskrids på de nordligaste husen varvid 
det kommer att behövas bulleråtgärder. De boende i närområdet kan komma 
att påverkas av störningar såsom ökat buller och byggtrafik under planens 
genomförande. 

Sammanvägd miljöbedömning
Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen bedöms 
innebära på miljön redovisas i planbeskrivningen under rubriken ”Planens 
konsekvenser” samt sammanfattas ovan. Kommunen bedömer utifrån dagens 
värderingar och kunskapsnivå att genomförandet av planförslaget inte innebär 
betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i PBL. Därmed behöver en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt Miljöbalken inte upprättas. 

Kommunen har istället valt att integrera miljöfrågorna i detaljplaneprocessen 
genom att beskriva relevanta problem i planbeskrivningen och dess 
konsekvensbeskrivning. Den ordinarie detaljplaneprocessen innebär att berörd 
allmänhet, föreningar och myndigheter får insyn och påverkansmöjlighet 
vid flera tillfällen under ärendets gång. Hur synpunkterna beaktas 
sammanfattas i ordinarie samrådsredogörelser och granskningsutlåtanden. I  
detaljplaneprocessen är ambitionen att minimera projektets negativa påverkan 
på miljön. Eventuella behov av skyddsåtgärder föreskrivs som planbestämmelser 
eller i avtal och följs upp i bygglovet. 
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