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BEHOVSBEDÖMNING

DETALJPLAN FÖR SMÅINDUSTRIOMRÅDET,
HÅRSTORP 4:12–18 M FL, FINSPÅNGS KOMMUN

Beskrivning
Typ av plan:

Ny detaljplan med enkelt planförfarande

Beskriv befintliga förhållanden:

Detaljplanen omfattar ett område som i dagsläget utgörs av
ett befintligt verksamhets-/ småindustriområde.

Beskriv planförslaget:

Planen syftar till att ge förutsättningar för befintliga verksamheter att utvecklas inom området, bland annat kommer
naturmark i gällande detaljplan delvis att överföras till kvartersmark.

Medverkande tjänstemän:

Mustafa Mohamed, planarkitekt+ Marika Sjödin, naturvårdssamordnare

Behovsbedömning

Ja/ Nej

Beskrivning

Påverkas landskapsbilden

N

Endast små förändringar i jämförelse med nuläget.

Påverkas skyddsvärda miljöer?

N

Området är redan ianspråktaget för verksamheter/ småindustri.

Finns risk för allvarliga olyckor?

N

Finns risk för ohälsa?

N

Finns mellankommunala intressen?

N

Påverkas hushållningen med
naturresurser?

N

Berörs riksintressen?

N

Planområdet gränsar till riksväg 51/
Norrköpingsvägen som är av riksintresse för
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kommunikationer. Planens genomförande
bedöms inte ge en negativ påverkan på
riksintresset. Planområdet omfattas av
riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 §
miljöbalken. Riksintressena som omfattas är;
- Stoppområde höga objekt flygfält (Malmslätt
flygfält)
- Influensområde luftrum (Malmslätt flygfält)
Inom ovannämnda områden föreligger restriktioner för höga objekt. Som höga objekt räknas
över 45 m inom samlad bebyggelse. Innanför
planområdet bedöms bebyggelsen inte bli så
hög att försvarsmaktens riksintressen påverkas
på något olämpligt sätt.

Strider förslaget mot uppställda
miljömål?

N

Överskrids fastlagda miljökvalitetsnormer?

N

MKN Vatten
Glan (ytvatten): Sjön har otillfredsställande
ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Höga halter av kvicksilverföreningar. Ett
genomförande av detaljplanen bedöms inte ha
negativ påverkan på MKN.
MKN Luft
Ingen risk att miljökvalitetsnormer för luft
överskrids.

Om ovanstående frågor besvaras nekande bedöms ingen betydande miljöpåverkan uppstå på
grund av planförslaget och ytterligare miljöbedömning behövs ej, därför behöver heller ingen
miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Ett ställningstagande från Länsstyrelsen efterfrågas inför
fortsatt arbete.
Slutsatser om utredningsbehov
Samlad bedömning

Kommunen gör med hänvisning till ovanstående bedömning
att ingen betydande miljöpåverkan uppstår på grund av planförslaget varför fortsatt miljöbedömning inte anses nödvändig och en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas.
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Datum:

2016-12-20

Namnunderskrift:

Mustafa Mohamed Planarkitekt

