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CHECKLISTA-UNDERSÖKNING 

Detaljplan för SMEDJEBACKEN 2:23, Svanströms såg 
Smedjebackens kommun, Dalarnas län 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Planområde 

Järnvägsstation
n 

RV 66 
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En undersökning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan, där undersökningen är en analys som leder fram 
tillställningstagandet om en strategisk miljöbedömning ska göras och en miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) behöver tas fram för en plan eller inte. För en plan som kan antas 
innebära betydande miljöpåverkan skall enligt 4 kap. 34 § Plan- och bygglagen (2010:900) 
en strategisk miljöbedömning göras och en MKB tas fram.  

Checklistan ska också användas till att identifiera frågor som bör utredas vidare i planarbetet, 
trots att planens genomförande inte bedöms innebära betydande miljöpåverkan. Då bedöm-
ningarna görs i ett tidigt skede i planarbetet kan de under planarbetets gång komma att 
ändras, i och med att ny kunskap kan tillkomma samt att inriktningen på planförslaget kan 
komma att ändras, vilket innebär att bedömningarna ska ses som preliminära. 

Begrepp 

Strategisk miljöbedömning Processen för miljöbedömnings- och 
miljökonsekvensbeskrivningsarbetet 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Skriftlig dokumentation av miljöbedömningen 

Undersökning Bedömning om en plan behöver MKB eller inte 

 

Detaljplan för Svanströms såg 

Fastighetsbeteckning SMEDJEBACKEN 2:23 

Planens syfte Utöka område för verksamheter 

Kort beskrivning av befintlig miljö/naturmiljö Handels- och industriområde 

Handläggare Barbro Halvarsson, Fysisk planerare 

       

                                                                                                                                                                  
Planområdets läge i södra utkanten av samhället 
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2 CHECKLISTA 

 

Beskrivning 

Typ av plan: Detaljplan upprättas med standardförfarande 

Beskriv befintliga förhållanden: Området är ett kombinerat handels- och industriområde. 

Beskriv planförslaget: Syftet med planarbetet är att legalisera byggnader som är uppförda på allmän 
platsmark (PARK), därför ändras parkmarken till byggbar mark och ingår i 
bestämmelsen Z. Kommunen avser efter att detaljplanen fått lagakraft sälja marken till 
verksamhetsutövaren. 

Medverkande tjänstemän: Gunilla Skoog, miljö- och byggchef 
fysisk planerare: Barbro Halvarsson 

 

Undersökning Ja/Nej Beskrivning 

Måluppfyllelse: Strider planen mot …? 

– Gällande planer och program 

– Miljömål (nationella och lokala) 

– Riksintressen (se även Naturvård, Kulturmiljö och Friluftsliv) 

Nej Översiktsplan för kommunen, antagen 
2018. Fördjupad översiktsplan för 
Smedjebacken, antagen 2009. 

Området i gällande detaljplan anger 
industriområde. Planförslaget är därmed 
förenligt med översiktsplanen. 

Området berörs inte av riksintressen. 

 

Påverkas landskapsbild (stadsbild, landskapsbild)? 

– In- och utblickar 

– Historiska samband 

Nej Sågverksamheten inom planområdet är 
redan etablerad. 

Påverkas naturmiljö/naturvård (inkl biologisk mångfald)? 

– Riksintresse för naturvård 

– Natura 2000-område 

– Naturreservat/Naturskydd 

– Strandskydd 

– Rödlistade arter 

– Annan värdefull natur 

Nej Inga riksintressen för naturvård, Natura 
2000-områden, naturreservat, rödlistade 
arter eller andra kända naturvärden berörs. 
Planområdet berörs inte av strandskydd. 

Påverkas rekreation och friluftsliv? 

– Riksintresse för friluftsliv 

– Befolkning 

– Grönstruktur 

Nej Inga stigar eller förutsättning för rekreation 
har funnits inom området. 

Påverkas kulturmiljö/kulturarv? 

– Riksintresse för kulturmiljö 

– Kulturreservat 

Nej Inga noteringar finns i berörda 
myndigheters offentliga databaser på forn- 
eller kulturlämningar eller annan värdefull 
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– Fornminne 

– Byggnadsminne 

– Kulturminnesvård 

– Annan värdefull kulturmiljö 

kulturmiljö. 

 

Påverkas omgivande miljö? 

– Mark 

– Luft 

– Vatten 

– Klimat 

Nej Dagvattnet omhändertas lokalt och VA är 
utbyggt i området. 

Aktuellt planområde bedöms inte alstra 
trafik i sådan omfattning att 
miljökvalitetsnormen för luft påverkas. 

Motverkar planen hushållning av naturresurser och andra resurser? 

– Mark, vatten, materiella resurser m m 

– Transporter, kommunikationer, energi m m 

Nej Redan i anspråkstagen mark nyttjas mer 
effektivt och utvecklas.   

Finns risker för hälsa och säkerhet, uppstår störningar från omgivningen 

eller ger planen upphov till störningar? 

– Buller/vibrationer 

– Föroreningar (mark, luft, vatten) 

– Överskrids miljökvalitetsnormer? 

 

Nej Miljökvalitetsnormen för utomhusluft 
bedöms inte bli påverkad. 

Det finns inga kända föroreningar inom 
planområdet. 

Inga miljökvalitetsnormer (för luft, buller 
eller vatten) bedöms överskridas med 
anledning av planförslagets genomförande. 

Finns det risker för…? 

– Översvämning 

– Skred 

– Erosion 

Nej Området ligger 6 meter över Kolbäcksån 
och är inte översvämningskänsligt. 

Området bedöms inte ha särskilda 
markförhållanden som skulle göra 
bebyggelse i området olämpligt. 
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Slutsats om fortsatt utredningsbehov 

Samlad bedömning: Den miljöpåverkan som planen ger bedöms inte vara betydande vare 
sig i sina delar eller som helhet.  

Kommer planen att leda till betydande miljöpåverkan: Genomförandet av planen bedöms inte medföra någon betydande 
miljöpåverkan. 

Om nej, gör ett motiverat ställningstagande: 

Motiverat ställningstagande: Detaljplanen för SMEDJEBACKEN 2:23. har vid ett genomförande 
inte bedömts kunna innebära betydande miljöpåverkan. Ingen 
strategisk miljöbedömning kommer att genomföras och ingen MKB 
kommer att upprättas.  

De allmänna konsekvenserna av detaljplanens genomförande 
redovisas i planbeskrivningen. 

Datum: 2021-05-06 

Ansvarig tjänsteman Gunilla Skoog, miljö- och byggchef 

 


