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Undersökning - Underlag för prövning om
detaljplan kan antas leda till betydande
miljöpåverkan.
Bedömningsobjekt:

Detaljplan för camping vid Voxnabruk
Planförutsättningar
Översiktsplan

Detaljplan

Gällande översiktsplan för planområdet är antagen i maj 2017. Översiktsplanens
mark- och vattenanvändningskarta redovisar planområdet som riksintresse
naturvård och friluftsliv samt som en övrig grund- och ytvattentillgång. ” Riktlinje;
Grund- och ytvattentillgångarna ska skyddas så att den kvantitativa och kvalitativa
statusen inte försämras.”
Planområdet är inte detaljplanelagt.

Strandskydd
Fastighetsplan/tomtindelning

Planområdet omfattas av strandskydd (100 meter) från Voxnan.
Finns inte.

JA

NEJ

Kommentar

Natur och friluftsliv
Riksintressen
Naturvård

X

Friluftsliv

X

Voxnans avrinningsområde uppströms Vallhaga är skyddat mot
vattenkraft, vattenreglering och vattenöverföring för
kraftändamål (Miljöbalken 4 kap. 6 §), planen bedöms inte
påverka förutsättningarna för ett bevarande.
Planområdet berör även riksintresse för naturvård, Voxnan
(Miljöbalken 3 kap. 6 §), planen bedöms inte påverka
förutsättningarna för ett bevarande.
Voxnadalen är utpekat som område med friluftsvärden som är
skyddat mot åtgärder som minskar dessa värden (Miljöbalken, 3
kap. 6 §). Planen bedöms inte påverka detta negativt. Planen
möjliggör en campingplats för naturturismen i området vilket
gynnar friluftslivet.

Områdesskydd
Natura 2000

X

Nationalpark
Naturreservat/Naturvårdsområde

X
X

Biotopskydd
Naturminne
Djur- och växtskyddsområde
Samrådsområde
Rödlistade arter
Annan värdefull natur
Ängs- och hagmarksinventering
Våtmarksinventering
Sumpskogsinventering
Nyckelbiotopsinventering/Naturvärdesinventering/ hänsynsområde

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Planområdet ligger som närmst ca 45 meter från gränsen för
Natura 2000-området Voxnan. Campingens närhet till Natura
2000-området bedöms inte påverka områdets bevarandevärde.
Planen ligger som närmst ca 45 meter från gränsen för
naturvårdsområde för Voxnan.

Samlad översiktlig inventering gjord. Inom förslaget planområde
upptäcktes inga särskilda skyddsvärda objekt.
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Natur- och friluftsområde som
omnämns i översiktsplanen
Länsstyrelsens naturvårdsprogram
Unesco Biosfärområde
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Grönstrukturinventering
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X
X
X
X

Se Riksintressen.
Se Riksintressen.
Sommaren 2019 tar Unesco beslut om Voxnadalen blir ett
biosfärområde.

X
X

JA

Stor tillgång till tätortsnära natur runt Voxnabruk. Friluftsområde,
se riksintressen.

NEJ

Kommentar

Hälsa och säkerhet
Buller/vibrationer
Föroreningar luft
Föroreningar mark
Föroreningar vatten
Säkerhet
Höga flöden/översvämningsrisk

X
X
X
X
X

Uppfyllnad
Trafiksäkerhet

X

Farligt gods

X

Explosion
Oro
Otrygga miljöer
Ljus
Strålning
Radon
Cesium
Kraftledning
Transformatorstation
Master
Lukt
Lokalklimat
Miljökvalitetsnormer
Kommunala miljömål

Väg 296 passerar öster om planområdet. Buller kan därför
påverka planområdet vilket kommer hanteras i detaljplan.

X

Del av området berörs av 100-årsflöde vilket kommer
hanteras i detaljplan
Uppfyllnader kan behövas inom planområdet
Väg 296 har ett ÅDT på ca 366 fordon per dygn. Infart till
campingen kommer att ske från väg 296 i dialog med
trafikverket.
Väg 296 är rekommenderad primär transportled för farligt
gods. Enligt ÖP är rekommenderat skyddsavstånd för
friluftsliv och camping 0-30 meter vilket kommer att hanteras
i detaljplan. Öster om väg 296 finns en tankstation som kan
ge upphov till skyddsavstånd. Frågan kommer att hanteras i
detaljplan.

X
X
X
X
X
X

Del av planområdet är riskområde, hänsyn tas i plan
X
X

X
X
X
X
X
X

JA

NEJ

Finns i områdets västra del
Finns i planområdets nordöstra del

Ingen risk för överskridande av MKN pga planförslaget
Skulle kunna bidra till att nå målet om levande naturmiljö och
hälsa om går från enskilt till kommunalt VA.

Kommentar

Mark och vatten
Påverkan vatten
Grundvatten

X

Planen utformas på det sätt att risken för påverkan
minimeras
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Ytvatten

X

Skyddsområde för vattentäkt
Dagvatten

X
X

Ras/skred

X

JA

NEJ

Planen utformas på det sätt att risken för påverkan
minimeras
Planen utformas på det sätt att risken för påverkan
minimeras
Troligtvis nej, en geoteknisk undersökning är under
framtagande

Kommentar

Kulturmiljö och
landskapsbild
Riksintresse kulturmiljö

X

I ÖP utpekat område

X

Reglering av kulturmiljö i DP/OB
Fornminne
Byggnadsminne
Kulturvårdsprogram för Edsbyn
Stads/landskapsbild

X
X
X
X
X

Voxnabruk är utpekat riksintresse, planen bedöms inte
påverka riksintressets värde då planområdet ligger ca 300
meter från Voxnabruk och gränsen för riksintresset samt är
väl avskilt från visuell kontakt. .
Voxnan omnämns som område av kulturellt värde men ej
inom planområdet
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.

Planområdets består av ett skogsområde. Landskapsbilden
inom området kommer att ändras då förändring kommer ske
då det är obebyggt idag. Landskapsbilden mot Voxnan
påverkas inte då planområdet ligger ca 45 meter från vattnet.

Underlättar Motverkar Ingen
Kommentar
betydande
påverkan

Miljömål
Frisk luft
Grundvatten av god kvalitet

X

Levande sjöar och vatten

X

Myllrande våtmarker
Hav i balans
Ingen övergödning

X
Om planområdet ansluts till
kommunalt VA.
Om planområdet ansluts till
kommunalt VA
X
X
X

Om planområdet ansluts till
kommunalt VA

Bara naturlig försurning
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö
Giftfri miljö
Säker strålmiljö
Skyddande ozonskikt
Begränsad klimatpåverkan
Biologisk mångfald

X
X
X
X
X
X
X
X
X

3

Radonhänsyn tas i plan

Ovanåkers kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planeringsavdelningen

2018-11-22

Sammanfattande kommentarer
Detaljplanen är i enlighet med gällande översiktsplan och kommer inte att innebära några
förändringar som kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan på miljön, hälsan eller
hushållningen med mark och vatten.

Samlad bedömning
Enligt miljöbedömningsförordningen 2 § 1 punkten ska en betydande miljöpåverkan antas om
genomförandet av planen kan komma att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd
enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken, kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte borde
kräva något tillstånd.
En betydande miljöpåverkan ska också antas om planen anger förutsättningar för att bedriva
sådana verksamheter eller vidta sådana åtgärder som anges i bilagan till
miljöbedömningsförordningen. Permanent camping är utpekat i 11 d i bilaga till (2017:966)
miljöbedömningsförordningen.
Trots ovan ska fråga om betydande miljöpåverkan avgöras efter en undersökning enligt 6 kap. 6 §
miljöbalken när det gäller detaljplaner. Enligt miljöbalken kap. 6 § ska undersökningen identifiera
omständigheter som talar för och emot en betydande miljöpåverkan.
Bedömningskriterierna i 5 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) ligger till grund för denna
undersökning.
Utifrån de kriterier som har identifierats genom ovanstående checklista bedöms de omständigheter
som skulle innebära en betydande miljöpåverkan som få och begränsade. Samt att de aspekter som
skulle kunna påverkas även hanteras inom planprocessen enligt plan- och bygglagen (PBL).
Den samlade bedömningen blir därför att detaljplanen inte kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning inte behöver göras.
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