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UNDERSÖKNING AV BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN  
 
En undersökning är det underlag som analyserar och avgör om planförslaget 
kan antas påverka miljön på sådant sätt att en strategisk miljöbedömning 
och miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. Enligt Miljöbalken 
6 kap 5 § ska kommunen vid framtagande av planer och program som krävs 
enligt lag eller annan författning undersöka om dess genomförande kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan.  
 

SAMLAD BEDÖMNING  
Det är Östersunds kommuns bedömning att ett genomförande av planen inte 
kan antas innebära en betydande miljöpåverkan. Ingen strategisk 
miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning kommer 
därför att upprättas. Om länsstyrelsen anser att en 
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas vill kommunen samråda om 
omfattning och detaljeringsgrad. Se vidare under Motiverat 
ställningstagande. 
 

DETALJPLANENS SYFTE 
1. Planens syfte 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra att fastigheten Hummern 6 kan 
kompletteras med ytterligare bebyggelse, främst för kontorsändamål, 
men i viss utsträckning även för handel. Användningen är densamma 
som för större delen av nu gällande plan, men byggrätternas 
placering och storlek ändras. 
 
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården och 
omfattar kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Det är angeläget att 
tillkommande bebyggelse gestaltas med stor omsorg och att särskild 
vikt läggs vid den nya bebyggelsens samspel med omgivningen. I 
planen regleras därför den tillkommande bebyggelsens omfattning 
och utformning på ett sådant sätt att den blir lämplig i förhållande till 
kulturmiljön i närområdet och i förhållande till stadens anblick och 
siluett. Skyddet för de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna 
preciseras också. 
 
Inom det område som avses bebyggas finns förorenad mark. 
Detaljplanen reglerar att föroreningarna ska avhjälpas innan 
byggstart. 
 

2. Planförfarande som tillämpas 
Standardförfarande 
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PLANOMRÅDET 
1. Planområdets lokalisering och omfattning  

Planområdet omfattar del av fastigheten Hummern 6, strax sydost 
om centralstationen. För att säkerställa förutsättningar för en hållbar 
dagvattenhantering omfattar planområdet även en mindre del av den 
kommunalt ägda gatufastigheten Söder 1:1, nämligen förlängningen 
av Verkstadsbacken ner mot järnvägen, sydost om Hummern 6. Den 
flik av fastigheten som sträcker sig upp mot korsningen mellan 
Ringvägen och Bangårdsgatan är inte med i planområdet. 
Sammanlagt omfattar planområdet knappt en hektar. 
 

 

 
Planområde med ungefärlig placering av ny byggrätt 
 
 

2. Nuvarande markanvändning 
Kvarteret innehåller mestadels kontor och affärslokaler. Det finns 
även en bowlinghall i den gamla verkstadsbyggnaden. I stort sett 
hela planområdet är hårdgjort. Den plats inom planområdet som kan 
bli aktuell för ny byggnation utgörs huvudsakligen av parkeringsyta, 
som enligt gällande plan får byggas under med körbart bjälklag. 
Söder om parkeringen finns en äldre byggnad i ett plan, vilken i 
dagsläget står tom. Byggnaden ligger delvis på prickmark och delvis 
inom en outnyttjad byggrätt på upp till fem våningar. 
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3. Planförhållanden – gällande DP, ÖP/FÖP, program, 

fastighetsplan/tomtindelning 
Fastigheten Hummern 6 omfattas idag av 350 Detaljplan för kv. 
Hummern m fl inom stadsdelen Söder som vann laga kraft den 6 
april 1995. Tillåten markanvändning i gällande detaljplan är kontor, 
handel, samt småindustri och hantverk. Planen medger bebyggelse i 
tre till fem våningar och säkerställer skydd för två kulturhistoriskt 
viktiga byggnader. Där användningen småindustri och hantverk 
tillåts begränsas möjligheten att anordna verksamheter som kan vara 
störande för omgivningen, genom en skyddsbestämmelse om att 
buller som alstras inom kvarteret inte får överstiga ekvivalentnivån 
55 dB (A) vid kvartersgräns. 
 
Den allmänna platsmarken i planområdets sydöstra del omfattas idag 
av 351 Detaljplan för Godsmagasinet, del av Staden 3:1, som vann 
laga kraft den 3 maj 1995. Marken är planlagd som allmän plats och 
preciserad som vägreservat för genomförande av eventuell 
broförbindelse ner till stranden. Någon sådan förbindelse är inte 
längre aktuell. 
 
Planområdet omfattas även av den fördjupade översiktsplanen för 
Storsjö strand, antagen i december 2009. Den anger endast att 
befintlig detaljplan förväntas fortsätta gälla för planområdet. 
 

 

MOTIVERAT STÄLLNINGSTAGANDE  
Utifrån den sammanställning som gjorts i checklistan bedömer Östersunds 
kommun att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  
 
Flertalet omständigheter som redovisas i checklistan talar emot en 
betydande miljöpåverkan och pekar snarast på möjliga positiva effekter av 
planförslaget. Samhällsbyggnad bedömer att samtliga omständigheter som i 
någon mån talar för en betydande miljöpåverkan, kan hanteras inom ramen 
för planarbetet, på ett sådant sätt att de vid ett genomförande av detaljplanen 
inte sammantaget medför betydande miljöpåverkan. 
 
 

FÖLJANDE FRÅGOR KOMMER ATT BEHANDLAS VIDARE 
I DETALJPLANEN 
Miljöfrågor som ändå är aktuella kommer att hanteras vidare under det 
fortsatta planarbetet. För att säkerställa skydd av kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader utformas skyddsbestämmelser i samråd med antikvarie. Den nya 
bebyggelsens utbredning och utformning studeras utifrån påverkan på 
stadsbild. En kompletterande markmiljöteknisk utredning genomförs för att 
avgöra saneringsbehov, samt förebyggande av att markföroreningar sprids 
till omgivningen i samband med genomförandet. En dagvattenutredning 
görs för att beakta frågor om dagvattnets påverkan på recipienten och lokala 
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förutsättningar för en hållbar dagvattenhantering. Riskfrågor kopplade till 
järnvägen och farligt gods studeras utifrån redan gjorda utredningar för 
närliggande områden och skyddsåtgärder regleras vid behov. Även frågor 
om grönytors storlek och innehåll ska studeras i planarbetet, med 
ambitionen att sammantaget förbättra eller åtminstone inte försämra 
förutsättningarna för ekosystemtjänster.  
 
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN  
Undersökningen har tagits fram av:  
Joakim Rudgård, planarkitekt 
Matilda Segersäll, kommunekolog 
Johan Persson, miljöskyddsinspektör 
 
 
 

CHECKLISTA FÖR UNDERSÖKNING OM BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN 
 

Naturvård 
 
Risk kopplat till: Kommentar 

Riksintresse naturvård 
3 kap. 6 § MB.  
 

Nej   

Natura 2000 
7 kap. 4 § MB (SFS 
1998:1252) 
 
 

Nej  

Naturreservat 
7 kap. 4 § MB (SFS 
1998:1252) 

Nej  

Naturminne 
7 kap. 10 § MB (SFS 
1998:1252) 

Nej  

Biotopskyddsområde 
7 kap. 11 § MB 

Nej  

Generellt biotopskydd 
7 kap. 11 § MB 
(förteckning i SFS 
1998:1252 bilaga 1) 

Nej  

Strandskyddsområde 
7 kap. 13-18 §§ MB 

Nej  

Naturvårdsarter 
 

Nej  



7 

 

 
Risk kopplat till: Kommentar 

Annan värdefull natur  
 

Nej  

 
 

Övriga grundläggande hushållningsbestämmelser 
 
Risk kopplat till: 

 
Kommentar 

3 kap. 4 § jordbruk och 
skogsbruk av nationell 
betydelse,  
 

Nej  

Riksintresse rennäringen3 
kap 5§,  

Nej  

Riksintresse yrkesfiske, 3 
kap 5§,  

Nej  

Riksintresse 3 kap 7§, 
värdefulla ämnen eller 
mineraler,  

Nej  

Riksintresse 3 kap 8 § 
industriell produktion 
energidistribution, 
energiproduktion 
(vindkraft, vattenkraft), 
kommunikationer (väg, 
järnväg, flyget) 
avfallshantering. 

Nej  

Riksintresse totalförsvaret 
3  
kap § 9 

Nej  

 
 
 

Friluftsliv och rekreation  
 
Risk kopplat till: 

 
Kommentar 

Riksintresse friluftsliv 
3 kap. 6 § MB 
Riksintresse turism och 
rörligt friluftsliv 
4 kap 2 § MB 

Nej Planområdet ligger inom riksintresseområde 
för friluftsliv (Storsjöbyggden). Värdet består 
av den natursköna och variationsrika 
Storsjöbygden med nära kontakt mellan 
kalfjäll och rik odlingsbygd samt vida 
utblickar. Friluftsliv som till exempel fiske, 
båtsport, natur- och kulturstudier samt cykling 
är av intresse.  Planförslaget bedöms inte 
påverka riksintresset, med tanke på att 
planområdet är en del av ett äldre 
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industriområde relativt centralt i staden, att nu 
gällande detaljplan redan medger bebyggelse i 
upp till fem våningar, samt att 
förutsättningarna för att röra sig i området inte 
ändras. 

Rekreationsområde, led, 
skolskog etc. 

Nej   

Övriga friluftsintressen Nej  

 
 

Kulturmiljö 
 
Risk kopplat till: 

 
Kommentar 

Riksintresse kulturmiljö  
3 kap 6§ MB 

Nej Riksintresse för kulturmiljövården, 
Östersunds stad (Z 27) 
Värdet består av: Stadsplanen och dess olika 
utvecklingsskeden. Den förindustriella 
stadens bebyggelsekaraktär samt uttryck för 
byggandet under det sena 1800-talet och 
tidiga 1900-talet. Offentliga och i stadsbilden 
framträdande byggnader och bebyggelse som 
hör samman med funktionen residens- och 
regementsstad. Järnvägen med intilliggande 
industrikvarter. Arbetarförstaden Odenslund. 
Parker och stadens anblick och silhuett samt 
utblickarna mot Storsjön och det omgivande 
landskapet. 
 
Samhällsbyggnad bedömer att planförslaget 
inte kommer att medföra påtaglig skada på 
riksintresset. Föreslagna höjder på den nya 
bebyggelsen påverkar inte stadens anblick 
eller siluett i någon betydande mån. Utblickar 
påverkas i viss omfattning, huvudsakligen 
från bebyggelsen i samma kvarter, samt i 
någon mån från delar av Rådhusgatan och 
Ringvägen ovanför Verkstadsbacken och från 
bostadshusen i kvarteret Iden.  

Riksintressen för kulturmiljövården, 
Storsjöbygden (Z 25) 
Planområdet ligger inne i staden och 
planförslaget påverkar inte riksintresset.  
 

Värdefull kulturmiljö.  
2 kap. 6§ PBL 

Nej  

Skydd i gällande 
detaljplan och Värdefulla 

Nej Skyddet för de två byggnader som redan har 
skydd i nu gällande detaljplan stärks och 
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Risk kopplat till: 

 
Kommentar 

byggnader/ 
skyddsföreskrifter 
8 kap. 13§, 8 kap. 17§ 
PBL 

preciseras i planförslaget. Rivningsförbud 
införs. 
 
Byggnaden som behöver rivas vid ett 
genomförande av planförslaget är inte 
utpekad som kulturhistoriskt värdefull och 
förutsätts rivas även i nu gällande plan.  

Byggnadsminne/ 
Kyrkomiljö 
3 kap KML (SFS 
2013:558) 
4 kap KML 

Nej  

Fornlämning/Skog o Hist 
2 kap KML 

Nej  

Särskilt värdefull enl 2 
kap. 6§ PBL (Sista 
stycket). Krav på skydd av 
kulturvärden som uppnår 
PBL 8 kap. 13§) 

Nej Se ovan. Skydd stärks och preciseras. 
 

Interiörer Nej   

 
 

Landskapsbild 
 
Risk kopplat till: 

 
Kommentar 

Landskaps-/stadsbild Nej Medgivna höjder på den nya bebyggelsen 
påverkar inte stadens anblick eller siluett i 
någon betydande mån. Ny bebyggelse ska 
utformas med hänsyn till omgivande 
kulturmiljö. 
 

In- och utblickar Nej Utblickar påverkas i viss omfattning, 
huvudsakligen från bebyggelsen i samma 
kvarter, samt i någon mån från delar av 
Rådhusgatan och Ringvägen ovanför 
Verkstadsbacken och från bostadshusen i 
kvarteret Iden. Samhällsbyggnad bedömer 
påverkan som acceptabel. 

Historiska samband Nej Planförslaget ger en tydlig åtskillnad mellan 
bevarad bebyggelse från stadens tidigare 
industriella epoker och ny bebyggelse. 
Rivning av den lägre byggnaden i 
planområdets södra del och tillskapandet av 
ny bebyggelse bedöms inte påverka 
möjligheten att läsa av stadens årsringar. 
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Människors hälsa 
 
Risk kopplat till: Kommentar 

Buller 
SFS (2015:216) om 
trafikbuller vid 
bostadsbyggnader, SFS 
(2004:675) om 
omgivningsbuller 

Nej Planområdet påverkas av buller från 
järnvägen. Planförslaget medger dock endast 
kontor, handel och verksamheter, för vilket 
det inte finns några normer gällande buller 
utomhus. Det som ska klaras är krav enligt 
BBR på bullernivåer inomhus, vilket bedöms 
fullt möjligt med rätt fasadkonstruktion.  
Tidigare reglering av att buller som alstras 
inom kvarteret inte får överstiga 
ekvivalentnivån 55 dB (A) vid kvartersgräns 
blir obehövlig, eftersom användningen J1 
(småindustri/hantverk) i gällande plan 
föreslås ersättas med Z (verksamheter med 
begränsad omgivningspåverkan). 
 

Vibrationer Nej Utredningar i nyligen framtagna detaljplaner i 
närheten (Storsjö strand och Övre Bangården) 
visar att bebyggelse på samma eller kortare 
avstånd från järnvägen inte utsätts för 
vibrationer i sådan omfattning att det påverkar 
vare sig byggnaderna eller människor som 
vistas i dessa. Detta under förutsättning att 
grundläggning kan ske på fast lagrad naturlig 
morän eller genom pålning till berg, vilket 
enligt den geotekniska utredningen är möjligt. 
 

Risk (farligt gods, 
miljöfarlig verksamhet) 
2 kap 5 § samt 4 kap 12 § 
PBL och 2 kap 6 § MB 
samt Lag 2003:778 om 
skydd mot olyckor, 
Seveso-lagen (1999:381) 

Eventuel
lt 

Översiktsplanen anger att riskutredning ska 
genomföras i samband med detaljplanering 
eller bygglov för ändrad användning eller 
nybyggnation inom 150 meter från 
rekommenderad väg eller järnväg för farligt 
gods. 
 
Utredningar i nyligen framtagna detaljplaner i 
närheten (Storsjö strand, Ångbryggeriet och 
Övre Bangården), samt inom ramen för 
översiktsplanen Storsjö strand, visar att 
risknivån kan bli tolerabel, både med 
avseende på individrisk och samhällsrisk. 
Planerna medger bland annat kontor och 
bostäder på ungefär lika stort avstånd från 
järnvägen som nu aktuellt planförslag. Ingen 
särskild utredning har därför bedömts 
nödvändig, men planförslaget utformas med 
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Risk kopplat till: Kommentar 

hänsyn till den riskbild som finns och med 
ledning av tidigare utredningar. Ny byggrätt 
ligger ca 30 meter från spårmitt och mer än 
två meter över spårområdets marknivå. 
Avståndet, höjdskillnaden, samt att det ligger 
några mindre byggnader mellan planområdet 
och järnvägen, gör att en skyddsmur eller 
liknande inte bedöms nödvändigt. En 
planbestämmelse om friskluftsintag på icke 
exponerad sida och manuellt avstängningsbar 
ventilation föreslås. 
 
Kort sammanfattning av relevanta planer, 
med avseende på riskfrågor: 
 
Storsjö strand, etapp 1 och 2 
Användning BC. Bebyggelsen placerad minst 
25 meter från järnvägen. En två meter hög 
skyddsmur ska uppföras mellan planområdet 
och järnvägen. Muren ger skydd vid 
eventuellt utsläpp av kemikalier från 
godsvagnar samt om pölbrand uppstår på 
spårområdet. Planbestämmelse om att 
byggnadernas ventilation ska gå att stänga av 
vid eventuell olycka och att friskluftsintag ska 
vara vända från järnvägen. Laga kraft 2015 
respektive 2020. 
 
Ångbryggeriet 
Användning CKJ (samt B, men längre från 
järnvägen). Gjorda riskutredningar visar i 
fallet Ångbryggeriet att det är olycka med 
utsläpp av giftig gas som tangerar gränsen för 
tolerabel risk. Där regleras riskreducerande 
åtgärder: friskluftsintag på icke exponerad 
sida och manuellt avstängningsbar ventilation. 
Utredningen rekommenderar också att 
bostäder och hotell inte placeras närmare 
spårmitt än 25 m, vilket planen tillgodoser. 
Laga kraft 2019. 
 
Övre Bangården  
Användning BC samt HK. I fallet Övre 
Bangården rekommenderas en två meter hög 
vall, samt minst 20 m till närmaste fasad 
(bostäder). Alternativt 30 m till närmaste 
fasad. Planen reglerar plushöjd för de 
garagelängor som ska byggas längs järnvägen 
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Risk kopplat till: Kommentar 

(motsvarande vallen på 2 m). Laga kraft 2014. 
  

Ljus 
2 kap. 9§ PBL 

Nej  

Strålning  
(radon, kraftledning) 

Nej De mätningar som gjorts i den geotekniska 
utredningen visar att marken kan klassas som 
lågradonmark. Mätningar gjordes dock inte i 
naturligt lagrad jord utan genomfördes ytligt i 
förekommande fyllning. Erfarenhetsmässigt 
från liknande undersökningar i närheten bör 
marken klassas som normalradonmark och 
radonskyddat byggnadsutförande bör 
tillämpas. 
 

Djurhållning/allergi 
PBL, MB 

Nej  
 

Lukt 
2 kap. 9§ PBL 

Nej   

 
 

Mark 
 
Risk kopplat till: 

 
Kommentar 

Ras, skred, erosion 
2 kap. 5§ PBL 

Nej I den geotekniska utredningen görs 
bedömningen att det inte föreligger risk för 
ras eller skred inom området 
 
 
 

Förorenade områden 
26 kap. 9§ MB, 10 kap. 
MB 

Ja Inom planområdet finns förorenad mark. En 
markmiljöteknisk undersökning har gjorts och 
analysresultaten visade på halter avseende 
arsenik, barium, koppar, bly, zink, PAH-M 
samt PAH-H överskridande MKM i två 
provtagningspunkter. De båda 
provtagningspunkterna är placerade i den 
västra delen av området. I den östra delen av 
området uppmättes inga halter överskridande 
MKM. 
 
Riskbedömningen utifrån erhållna resultat 
visar på risk för föroreningsspridning med 
grundvattnet till Storsjön. 
Spridningsförutsättningarna i mark och 
grundvatten bedöms som måttliga. Vid 
provtagningstillfället var samtliga 
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Risk kopplat till: 

 
Kommentar 
grundvattenrör torra och inga analyser kunde 
göras.  
 
Människor som kan komma att exponeras för 
föroreningar är yrkesverksamma och tillfälligt 
besökande. Närmsta bostadshus är beläget 
cirka 200 meter öster om 
undersökningsområdet. 
Undersökningsområdet utgörs idag av en 
asfalterad parkeringsyta och omges av 
industriområde, skyddet för marklevande 
organismer bedöms därav vara begränsat. 
Även grundvattnet bedöms ha ett begränsat 
skyddsvärde då inget uttag av grundvatten 
sker på eller i närområdet av 
undersökningsområdet (kommunalt vatten 
finns i området). Närmaste ytvatten är 
Storsjön och enligt MIFO 1 bedöms 
skyddsvärdet för ytvattnet som måttligt 
eftersom området redan har ett stört 
ekosystem. 
 
Osäkerheter finns kring föroreningens 
utbredning. Kompletterande undersökning 
rekommenderas för att avgränsa påträffad 
förorening i djup- och sidled. 
 
Kompletterande utredning med syfte att 
avgränsa de påträffade föroreningarna, 
fördjupa riskbedömningen och klarlägga 
eventuellt åtgärdsbehov har påbörjats. 
Preliminära provsvar visar på mer omfattande 
föroreningar än vad den första utredningen 
indikerade. Bland annat återfinns mycket 
höga halter av koppar och bly i några punkter, 
samt mycket höga halter av PAH M och 
PAH H i två punkter. Ingen rapport finns klar 
ännu, men det är sannolikt att resultaten 
kommer innebära krav på sanering av hela 
utbyggnadsområdet till nivå MKM. 
Grundvattenrören var möjliga att provta vid 
den kompletterande undersökningen och 
resultaten visade inte någon större påverkan 
på grundvattnet i dagsläget. Det föreligger 
därför troligtvis inte någon akut risk för 
spridning så länge ytan är hårdgjord. 
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Risk kopplat till: 

 
Kommentar 
Detaljplanen kommer reglera att startbesked 
inte får ges förrän markföroreningarna 
avhjälpts. Risken för spridning av 
föroreningar avses hanteras genom 
försiktighetsåtgärder i samband med sanering 
och markarbeten med tillhörande 
tillståndsprocess. 
 
Det har funnits tre verksamheter som kan ha 
bidragit till föroreningar inom fastigheten: 
1. Östersunds mekaniska 

verkstad/Bilbolaget. Objektet är beläget 
öster om undersökningsområdet och har 
enligt MIFO 1 varit en stor mekanisk 
verkstad som har funnits i över 50 år, där 
det troligen har använts en del kemikalier 
och tungmetaller. I fastigheten har även 
bilverkstad, åkerier och grafisk industri 
bedrivits. Inventering av fastigheten är 
avslutad, ingen åtgärd har genomförts. 

2. Hallins lackeringsverkstad. Objektet är 
beläget på den södra delen av 
undersökningsområdet och är identifierat, 
ingen åtgärd har genomförts. Objektet har 
branschklass 3. 

3. Affärstryckeri /Ringservice m.fl. - grafisk 
industri. Objektet är beläget norr om 
undersökningsområdet och identifiering är 
avslutad, inventering är ej påbörjad. 
Objektet har branschklass 3. 

 
 
 

Luft  
 
Risk kopplat till: 

 
Kommentar 

Föroreningar luft: 
EU direktiv 2008/50/EG, 
2004/107/EG, 5 kap MB 

Nej Planförslagets genomförande medför ingen 
påtaglig trafikökning eller inneslutning av 
gaturum. God tillgång finns till kollektivtrafik 
och gena gång- och cykelvägar till relevanta 
målpunkter. 
 

Miljökvalitetsnormer/ 
miljömål: 
Miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft (SFS 

Nej Se ovan. 
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Risk kopplat till: 

 
Kommentar 

2010:477), 2 kap. 10 § 
PBL, 5 kap MB 

 
 

Vatten 
 
Risk kopplat till: 

 
Kommentar 

Verksamhetsområde Nej Området omfattas av kommunalt 
verksamhetsområde för dricks-, spill- och 
dagvatten.  

Dricksvattenförsörjning 
3 kap. 8§ MB 

Nej  

Skyddsområde vattentäkt 
7 kap 21 § MB, 
föreskrifter för 
vattenskyddsområden. 

Eventuel
lt 

Planområdet omfattas av skyddsområde för 
Minnesgärdets ytvattentäkt. Enligt 
föreskrifterna gäller förbud, tillstånds- eller 
anmälningsplikt för bland annat hantering av 
petroleumprodukter, växtskyddsmedel, 
växtnäringsämnen, dagvatten, miljöfarlig 
verksamhet, upplag och deponier, schakt- och 
markarbeten, skogsbruk, djurhållning, 
transporter av farligt gods, m.m.  
 
Ytvattenavrinningen från planområdet 
kommer sannolikt minska vid ett 
genomförande av planförslaget, jämfört med 
idag. En dagvattenutredning tas fram under 
planarbetet, för att klarlägga behov av 
åtgärder för en hållbar dagvattenhantering, i 
linje med kommunens riktlinjer för dagvatten.  
 
Inom planområdet finns dock föroreningar i 
marken. Enligt utförd markmiljöundersökning 
finns risk att föroreningarna sprids med 
grundvattnet till Storsjön. 
Spridningsförutsättningarna i mark och 
grundvatten bedöms som måttliga. 
Markarbeten och masshantering inom 
området bedöms kunna leda till ökad 
föroreningsspridning.  
 
En kompletterande utredning görs inom 
ramen för detaljplanearbetet, med syfte att 
avgränsa de påträffade föroreningarna, 
fördjupa riskbedömningen och klarlägga 
åtgärdsbehovet. Ingen rapport finns klar ännu, 
men det är sannolikt att resultaten kommer 
innebära krav på sanering av hela 
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Risk kopplat till: 

 
Kommentar 
utbyggnadsområdet till nivå MKM. Risken 
för spridning av föroreningar avses hanteras 
genom försiktighetsåtgärder i samband med 
sanering och markarbeten med tillhörande 
tillståndsprocess. Utredningens slutsatser och 
föreskrifterna för vattenskyddsområdet ska 
beaktas vid genomförandet.  

Grundvatten Eventuel
lt 

Se ovan. Vid första provtagningstillfället var 
samtliga grundvattenrör torra och inga 
analyser kunde göras. Grundvattenrören var 
möjliga att provta vid den kompletterande 
undersökningen och resultaten visade inte 
någon större påverkan på grundvattnet i 
dagsläget. Det föreligger därför troligtvis inte 
någon akut risk för spridning så länge ytan är 
hårdgjord. Risken för spridning av 
föroreningar avses hanteras genom 
försiktighetsåtgärder i samband med sanering 
och markarbeten med tillhörande 
tillståndsprocess. 
 

Ytvatten Eventuel
lt 

Se Skyddsområde vattentäkt ovan. 
 

Dagvatten Nej Utredningen har som utgångspunkt att ett 
2-årsregn ska fördröjas inom kvartersmark 
och ett 30-årsregn inom planområdet. 
 
Dagvattenutredaren har informerats om 
föroreningssituationen och kommer anpassa 
förslagen till dagvattenhantering därefter. 
 
Se även Skyddsområde vattentäkt ovan och 
Översvämning nedan. 
 

Översvämning 
2 kap. 5§ PBL, NFS 
2009:1 

Nej Inom planområdet finns ett område som enligt 
beräkningar kan bli översvämmat vid kraftigt 
regn. Området påverkas dock inte av 
föreslagen ny bebyggelse.  
 

Föroreningar 
vatten/dagvatten 

Eventuel
lt 

Se Skyddsområde vattentäkt ovan. 
 

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer SFS 
2004:660, 2 kap 10§ PBL 

Eventuel
lt 

Se Skyddsområde vattentäkt ovan. 
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Miljömål 
 
Miljömål  Kommentar  
Frisk luft Planförslagets genomförande medför ingen påtaglig 

trafikökning eller inneslutning av gaturum. God tillgång 
finns till kollektivtrafik och gena gång- och cykelvägar 
till relevanta målpunkter. Se även beskrivning under 
miljömålet Begränsad klimatpåverkan längre ned. 
Planförslagets påverkan på miljömålet Frisk luft bedöms 
som försumbar. 
  

Grundvatten av god 
kvalitet 

Inom planområdet finns förorenad mark. Enligt utförd 
markmiljöundersökning finns risk att föroreningarna 
sprids via grundvattnet. Spridningsförutsättningarna i 
mark och grundvatten bedöms som måttliga. Vid första 
provtagningstillfället var samtliga grundvattenrör torra 
och inga analyser kunde göras. Grundvattenrören var 
möjliga att provta vid den kompletterande 
undersökningen och resultaten visade inte någon större 
påverkan på grundvattnet i dagsläget. Det föreligger 
därför troligtvis inte någon akut risk för spridning så 
länge ytan är hårdgjord. Risken för spridning av 
föroreningar avses hanteras genom försiktighetsåtgärder i 
samband med sanering och markarbeten med tillhörande 
tillståndsprocess. 
 

Levande sjöar och 
vattendrag 

Se ovan 
  

Myllrande våtmarker Ej relevant 
 

Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 

Ej relevant 
 

Ingen övergödning Ingen påverkan 
  

Bara naturlig försurning Ej relevant 
 

Levande skogar Ej relevant 
 

Ett rikt odlingslandskap Ej relevant 
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Miljömål  Kommentar  
God bebyggd miljö Planförslaget bidrar till att till att miljömålet God 

bebyggd miljö kan nås, genom att det: 
1. Utgör del i en långsiktigt hållbar 

bebyggelsestruktur 
2. Utgör del i en sammanhållen planering 
3. Nyttjar befintlig infrastruktur 
4. Ger fler arbetsplatser med goda förutsättningar för 

kollektivt resande samt tillgång till attraktiva och 
effektiva gång- och cykelvägar 

5. Ligger i nära anslutning till allmänna 
grönområden (Österängsparken) 

6. Anpassar ny bebyggelse till kulturmiljön och 
preciserar skyddet för kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader inom planområdet 

7. Bidrar till en god vardagsmiljö genom ett mer 
varierat utbud av arbetsplatser och möjlighet till 
ett utökat utbud av service   

8. Innebär försumbara hälso-/ säkerhetsrisker 
9. Kan bidra till god hushållning med energi och 

naturresurser, genom punkterna 1–5 ovan samt 
punkt 10 nedan 

10. Innefattar planering för hållbar avfallshantering 
 

Giftfri miljö Det finns markföroreningar från tidigare verksamheter 
inom fastigheten. En markmiljöteknisk utredning har 
gjorts under den inledande delen av planarbetet. En 
kompletterande utredning pågår, med syfte att avgränsa 
de påträffade föroreningarna, fördjupa riskbedömningen 
och klarlägga åtgärdsbehovet. Vid behov ska marken 
saneras till nivå MKM. Påverkan på miljömålet Giftfri 
miljö bedöms som positiv vid ett genomförande av 
planförslaget, eftersom det är mer osäkert om en sanering 
kommit till stånd utan exploateringen. 
 

Säker strålmiljö Ingen påverkan 
 

Skyddande ozonskikt Ingen påverkan 
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Miljömål  Kommentar  
Begränsad klimatpåverkan Planförslagets genomförande medför ingen påtaglig 

trafikökning. God tillgång finns till kollektivtrafik och 
gena gång- och cykelvägar till relevanta målpunkter. Att 
förtäta inom staden är i linje med den övergripande 
utbyggnadsstrategin i översiktsplanen, vilken tagits fram 
med begränsad klimatpåverkan som ledstjärna. Att utöka 
mängden centralt belägna arbetsplatser ger bättre 
underlag för kollektivtrafik och gör att fler människor får 
kortare avstånd i vardagen. Kommunen arbetar också 
löpande med att förbättra förutsättningarna för aktiva 
transporter (gång och cykel) och för kollektivtrafiken. 
Planförslagets påverkan på miljömålet Begränsad 
klimatpåverkan bedöms som positiv. 
 

Ett rikt växt och djurliv  Kan ge viss positiv eller viss negativ påverkan, beroende 
på i vilken utsträckning grönytor behöver tas i anspråk 
och i vilken mån dessa kan ersättas inom planområdet. 
Planområdet består dock i stor utsträckning av hårdgjorda 
ytor idag, vilket gör att påverkan hur som helst blir liten. 
  

 

Ekosystemtjänster 

  Kommentar  
Ekosystemtjänster Inom planområdet är ytan idag till stor del hårdgjord. 

Längs fastighetens sydvästra gräns, ner mot järnvägen, 
finns mindre gräsytor (knappt 300 kvm) med några träd. 
Ytorna berörs inte av förslaget till ny bebyggelse. Vid 
infarten från Ringvägen och på några platser på gården 
finns små grönytor med gräs, buskage och enstaka träd. 
Dessa påverkas inte heller av planförslaget. Längs den 
parkeringsyta som föreslås för ny bebyggelse finns 
mindre ytor med buskage, som kan påverkas. 
 
Även om grönytorna är relativt små erbjuder de idag (i 
begränsad omfattning) ekosystemtjänsterna: 

- Syresättning av luft 
- Temperaturutjämning 
- Vindskydd 
- Skugga 
- Vattenrening 
- Luftrening 
- Dagvattenfördröjning 
- Estetiska och kulturella värden (rumsskapande 

grönska i staden, tätortsnära grönytor) 
- Stödjer biologisk mångfald genom att 

tillhandahålla livsmiljöer för djur och växter 
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  Kommentar  
- Är en del av vatten- och näringscykeln och bidrar 

till bildandet av jord 
 
Dessa ekosystemtjänster ska så långt det är möjligt 
ersättas i det fall grönytorna påverkas negativt av 
exploateringen. Det finns begränsade möjligheter att 
skapa nya grönytor inom fastigheten, men avsikten är att 
tillkommande cykelparkering mellan bowlinghallen och 
den nya bebyggelsen ska kombineras med mindre 
grönytor i form av nedsänkta växtbäddar som också 
bidrar till fördröjning av dagvatten. Det finns också 
ambition att utföra delar av den tillkommande 
bebyggelsen med gröna tak. Åtgärderna är framförallt 
positiva för dagvattenhanteringen, men de kan även bidra 
i mindre utsträckning till den biologiska mångfalden.  
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Samhällsenheten

Östersunds kommun
samhallsbyggnad@ostersund.se 

Postadress
831 86 ÖSTERSUND

Besöksadress
Residensgränd 7

Telefon
010-225 30 00

Fax
010-225 30 10

E-post
jamtland@lansstyrelsen.se

Webb
www.lansstyrelsen.se/jamtland

Undersökningssamråd om betydande miljöpåverkan 
för detaljplan för Hummern 6, i Östersunds kommun

Ärendebeskrivning 
Östersunds kommun har genomfört en undersökning för att bedöma om ett 
genomförande av kommande detaljplan för fastigheten Hummern 6 kan komma att 
medföra en betydande miljöpåverkan. Kommunen har enligt 6 kap. 6 § miljöbalken 
(1998:808) begärt samråd med Länsstyrelsen om undersökningen.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att fastigheten Hummern 6 kan 
kompletteras med ytterligare bebyggelse, främst för kontorsändamål, men i viss 
utsträckning även för handel.

Kommunens bedömning om betydande miljöpåverkan
Kommunen gör bedömningen att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen bedömer att föroreningssituationen 
inom planområdet är en stor osäkerhetsfaktor i undersökningen och instämmer i 
kommunens bedömning att detta behöver utredas närmare. Frågan kan få 
långtgående konsekvenser i och med planområdets närhet till Storsjön. 

Synpunkter

Dagvattenhantering
Länsstyrelsen är positiva till att kommunen avser att ta fram en 
dagvattenundersökning och att förslag till dagvattenhantering anpassas utifrån 
föroreningssituationen. Omhändertagande av dagvatten i planområdet bör i 
kommande planprocess även planeras för både under byggskede och när området 
brukas. Flera av Länsstyrelsens följande synpunkter berör även dagvattenhantering i 
relation till förorenad mark i planområdet.

Förorenade områden
Enligt handlingarna tillhörande undersökningssamrådet har en översiktlig 
markmiljöteknisk undersökning samt komplettering genomförts vilka visat på att 
marken inom planområdet är förorenad. Analysresultaten visade på halter avseende 
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arsenik, barium, koppar, bly, zink, PAH-M samt PAH-H. Länsstyrelsen tar gärna del 
av dessa rapporter för att bättre förstå föroreningssituationen i området.
Länsstyrelsen bedömer att föroreningssituationen behöver utredas vidare angående 
hur utbredde den är med nivåer och halter, eventuell spridningsrisk och framförallt att 
kommunen gör en riskbedömning och utförligare beskriver saneringsbehov för området. 
Kommunen bör i fortsatt planprocess undersöka och beskriva hur det ska undvikas att 
föroreningarna sprider sig. 

Miljökvalitetsnormer vatten
Föroreningssituationen är även kopplad till miljökvalitetsnormer för recipienten och om 
grundvatten kommer påverkas av planen. Kommunen beskriver att det finns 
föroreningar i marken som riskeras att spridas med grundvattnet till Storsjön. I 
sammanhanget behöver det därför undersökas och beskrivas hur ett genomförande 
av planen inte medför att föroreningarna sprider sig samt hur man kan förhindra 
negativ påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten.

Ekosystemtjänster och naturvärden
Det finns inga av Länsstyrelsen kända naturvärden inom den aktuella fastigheten 
och enligt handlingarna består området av hårdgjorda ytor. Enligt flygbild kan 
eventuellt en biotopskyddad allé ligga inom området, men det är svårt att bedöma 
om denna ingår i planområdet eller inte. 
Mellan det aktuella området och järnvägsspåren finns gamla artfynd från 1999 av 
några värdefulla gräsmarksarter, bland annat månlåsbräken, sen ängsgentiana och 
klofibbla. 

De som deltagit i beslutet
Beslut i detta ärende har fattats av samhällsplanerare Frida Säwe efter föredragning 
av samhällsplanerare Elina Andersson.

Frida Säwe Elina Andersson

Detta beslut har signerats elektroniskt och saknar därför underskrifter.
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