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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 miljöbedömning och
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. Enligt Plan- och bygglagen
4 kap 34§ och Miljöbalken 6 kap 5§ ska alla detaljplaner föregås av en
undersökning om dess genomförande kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan.

SAMLAD BEDÖMNING
Det är Östersunds kommuns bedömning att ett genomförande av planen inte
kommer att 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.

PLANOMRÅDET
1. Planområdets lokalisering och omfattning
Planområdet ligger i den södra delen av Brunflo. Tågstationen ligger knappt
200 meter rakt söderut. I närområdet finns bensinstation Gulf och Gusta
industrifastighet. Planområdet ligger intill Gustavägen och Jacob Ängmans
väg i centrala Brunflo. Flerbostadsområdet vid Karlviksvägen ligger i direkt
anslutning till planområdet. Ett större område med enbostadshus finns
nordöst om planområdet.
Planområdet är ungefär 2,4 ha. Kommunen äger större delen av marken
inom planområdet, fastigheterna Brunflo-Änge 1:144 och 1:97.
Farligheterna Brunflo-Änge 1:98, 3:1 samt 3:2 är i privat ägo.
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planområdet
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För att underlätta beskrivningen av förutsättningarna i planområdet men
även förslaget delas planområdet in i tre delområden. Delområde 1 omfattar
parkmarken nordost om Jacob Ängmans väg. Sydväst om Jacob Ängmans
väg ligger delområde 2 och 3. Delområde 2 omfattar ungefär halva område
där flyktingbostäderna låg. Delområde tre omfattar vård- och
kontorsbyggnaden men även de två fastigheter som gränsar till
Centrumvägen/E14.
1. Nuvarande markanvändning och gällande detaljplaner
Fyra detaljplaner gäller för planområdet, B4, B22, B25 samt B85.
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Transformatorstation,
detaljplan B25
Gata, detaljplan B22 och B25
Park, detaljplan B22

Bostäder,
detaljplan B4

Hotell, restaurang och
turistinformation,
detaljplan B85
Transformatorstation,
detaljplan B85

Detaljplan B4, laga kraft 1947
Planområdet omfattar en del av detaljplan B4. De aktuella användningarna
för planområdet är bostäder, natur och gata. Användningen bostäder är
markerat med gult. Inom området får även lokaler för hantverk och handel
ordnas. Marken direkt sydväst om Jacob Ängmans väg är planlagd för natur,
allmän plats, och markerad med mörkgrönt. Naturmarken ingår i två
detaljplaner, B4 och B22. När den gällande detaljplan togs fram planerades
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det för en förlängning av Villavägen, det finns därför ett område för en
allmän väg som går parallellt med Centrumvägen.
Idag finns gruppbyggda småhus inom området som i detaljplanen är avsedd
för bostäder. Dessa uppfördes 2015 med syfte att tillgodose ett tillfälligt
behov, de kommer att flyttas. Den planerade förlängningen av Villavägen
har inte genomförts. I naturmarken finns en stig.
Detaljplan B22, laga kraft 1966
Planområdet omfattar en del av detaljplan B22. De aktuella användningarna
för planområdet är park, natur och gata. Användningen park är markerat
med ljusgrönt. Marken direkt sydväst om Jacob Ängmans väg är planlagd
för natur, allmän plats, och markerad med mörkgrönt. Naturmarken ingår i
två detaljplaner, B4 och B22. Jakob Ängmans väg är planlagd för gata,
allmän plats och denna visas i ljusbrun färg.
Den södra delen av parken, den del som ligger i anslutning till Jakob
Ängmans väg, föreslås för bostäder.
Detaljplan B85, laga kraft 1989
Den södra delen av planområdet omfattas av detaljplan B85. Planen togs
fram för att göra det möjligt att bygga ett hotell samt restaurang och
turistinformation. Det finns även möjlighet att ordna en transformatorstation
norr om byggrätten. Detaljplanen skapade också möjligheten att bredda
Centrumvägen.
Det finns en byggnad som vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet
använder på den mak som avsatts för hotell, restaurang och
turistinformation. En privat bostadsfastighet (Brunflo-Änge 1:98) med ett
äldre rött trähus ligger inom samma byggrätt.
Mindre delar av fastigheterna Brunflo-Änge 3:1 och 3:2 omfattas av
detaljplanen. Eftersom idéerna om hotell, restaurang och turistinformation
inte har genomförts så justeras användningsgränserna till att
fastighetsgränserna för dessa fastigheter.
Detaljplan B25, laga kraft 1968
Planområdet omfattar hela detaljplan B25. Den omfattar en del av
Gustavägen, som allmän plats, gata. Gällande detaljplan ger även möjlighet
för en transformatorstation, vilken finns idag.
2. Planförhållanden –ÖP mm
Planförslaget är i linje med ställningstaganden i översiktsplanen Östersund
2040Kommunens övergripande utbyggnadsstrategi är att bygga på den
infrastruktur som finns. Syftet med strategin är dels att utnyttja det vi redan
investerat i, vilket är god resurshushållning, dels att bygga tätorterna inåt,
vilket ger korta avstånd och bättre underlag för kollektivtrafik och service.
Planläggningen bidrar till att uppfylla målen i kommunens tillväxtplan samt
kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen.
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Planförslaget överensstämmer med kulturmiljöprogrammets
intentioner/rekommendationer.

DETALJPLANENS SYFTE
1. Planens syfte
Planens övergripande syfte är att bredda markanvändningar för att möta
dagens behov på ett tillfredställande sätt, vilket ger förutsättningar för att
utveckla och stärka Brunflo som tätort. Delområde 2 får idag bebyggas med
bostäder, förslaget innebär att området även får användas för vård och
kontor. Delområde 3 får bebyggas med hotell samt restaurang och
turistinformation idag. Förslaget innebär att användningarna hotell samt
restaurang och turistinformation tas bort och från delområde 3 och ersätts
med vård, kontor och bostäder. Planen ger då möjlighet för permanent
bygglov för befintlig vårdbyggnad.
Befintligt naturstråk, inom delområde 2 och 3, sparas till stor del för att
trygga natur-, rekreations- och kulturhistoriska värden. Planen syftar även
till att skapa en allmänt tillgänglig förbindelse mellan bostäderna norr om
Jakob Ängmans väg och Centrumvägen. Förbindelsen planläggs som
naturmark och placeras runt delområde 2 och 3. Naturmarken har även en
viktig funktion för att hantera dagvatten. I den östra del av delområde 3 har
naturmark skapats för att kunna hantera dagvattnet inom planområdet. I
delområde 2 ett område med torv, vilket innebär risker för ras och skred.
Planen syftar därför till att säkerställa att stabilitets- och sättningshöjdande
åtgärder genomförs innan byggnation av bebyggelse samt anläggande av
vägar och ledningar sker.
Möjligheter för nya bostäder skapas i delområde 1. Utgångspunkten för
omfattningen av bostäderna är behovet av den allmänna parken, men även
påverkan på de biologiska värdena.
På fastigheten Brunflo-Änge 1:98 finns ett befintligt bostadshus, delområde
3. Huset har stora kulturhistoriska värden och planen syftar till att
säkerställa dessa. I gällande detaljplan finns ingen byggrätt för bostad, utan
hotell samt restaurang och turistinformation. Planförslaget innebär att
markanvändningen anpassas till pågående användning, bostad.
Mindre delar av industrifastigheten, tidigare Gusta stenhuggeri (BrunfloÄnge 3:1) och fastigheten med där bensinstation står (Brunflo-Änge 3:2) är
med i planförslaget av administrativa skäl. Planen syftar att justera
plangränser så att dessa sammanfaller med befintliga fastighetsgränser.
Planen handläggs med PBL 2010:900. Planarbetet är påbörjat genom
planavtalet underskrivet den 16 september 2019.
2. Planförfarande som tillämpas
Planen handläggs med utökat planförfarande.
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MOTIVERAT STÄLLNINGSTAGANDE
Utifrån den sammanställning som gjorts i checklistan bedömer Östersunds
kommun att planförslaget inte förväntas medföra betydande miljöpåverkan.
Riskerna för negativ påverkan är som störst i den södra delen av
planområdet, området mellan Jakob Ängmans väg och Centrumvägen. Detta
med anledning av besvärliga markförhållanden samt närhet till risk- och
störningskällor. För att kunna bedöma påverkan finns riskutredning
avseende farligt gods, naturvärdesinventering, bullerberäkningar, geoteknisk
utredning samt dagvattenutredning. Samtliga utredningar visar att det
möjligt att exploatera området enligt förslaget. Ingen fråga i sig innebär
betydande miljöpåverkan. Samhällsbyggnad gör bedömningen att inte heller
den sammanvägda effekten skulle innebära betydande miljöpåverkan.
Samhällsbyggnad bedömer att miljöfrågorna kan hanteras inom ramen för
planprocessen, detaljplanen har tillräckliga möjligheter till säkerställande för
att hantera frågorna om naturvärden, geoteknik, dagvatten, buller och risker.
Riskutredningen visar att risknivån i området är acceptabel utan att
riskreducerande åtgärder behöver vidtas.
I planområdet avgränsades ett objekt med påtagliga naturvärden (klass 3),
samt sex objekt med vissa naturvärden (klass 4). Inga övriga har
identifierats. Det område med påtagliga naturvärden sparas till största delen.
För att kompensera förlusten av natur- och parkmarken samt för att
tillgodose behovet av en gång- och cykelförbindelse genom planområdet
skapas ett naturområde runt hela den södra delen av planområdet.
Bullerberäkningarna för planområdet visar att riktvärdena för ekvivalent
ljudnivå vid fasad, 60 dBA, klaras med god marginal. Inom vissa områden
kan dock byggnader behöva anpassa sina uteplatser för att klara riktvärdena
för skyddad uteplats. Det kan finnas risk för ljudstörningar från
industrifastigheten Brunflo-Änge 3:1. Det finns bostäder idag på samma
avstånd som tillkommande enligt planförslaget, samhällsbyggnad bedömer
därför att planförslaget inte påverkar befintlig industri negativet, eller vice
versa. Byggnaden på fastigheten Brunflo-Änge 1:98 byggdes i början av
1900-talet. byggnaden innehåller bostäder och har troligtvis alltid var en
bostad. Idag är användningen hotell samt restaurang och turistinformation.
Med utgångspunkt att byggnaden i drygt hundra år har använts som bostad
bedömer samhällsbyggnad att de är lämpligt att markanvändningen ändras
till bostad.
Den geotekniska utredningen visar att större delen av planområdet består av
fastmarksområden. Inom planområdet finns dock ett område med torv. Där
förekommer risk för ras och skred, vid hög belastning. Stabilitets- och
sättningshöjande åtgärder kommer att krävas. Dagvattenutredningen visar
att 2- och 20-års regn kan hanteras inom planområdet. Det finns instängda
områden inom planområdet som innebär viss problematik vid skyfall.
Naturmark skapas därför så att lösningar för att hantera skyfallen ligger på
allmän plats. På fastigheten Brunflo-Änge 1:97 finns en markförorening.
Fastigheten planeras för natur.
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FÖLJANDE FRÅGOR KOMMER ATT BEHANDLAS VIDARE I
DETALJPLANEN
Miljöfrågorna kommer att beskrivas närmare i planbeskrivningen, hanteras
vidare under planarbetet.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Undersökningen har tagits fram av:
Karolina Vessberg, planarkitekt
Matilda Segersäll, kommunekolog
Johan Persson, miljöskyddsinspektör
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CHECKLISTA FÖR UNDERSÖKNING OM BETYDANDE
MILJÖPÅVERKAN
Naturvård
Bedöms planen påverka:
Riksintresse naturvård
3 kap. 6 § MB.

Nej

Kommentar
Planområdet omfattas inte av riksintresse för
naturvården.

Natura 2000
7 kap. 4 § MB (SFS
1998:1252)
Naturreservat
7 kap. 4 § MB (SFS
1998:1252)
Naturminne
7 kap. 10 § MB (SFS
1998:1252)
Biotopskyddsområde
7 kap. 11 § MB

Nej

Planområdet omfattas inte av eller inte heller i
närheten av Natura 2000-område.

Nej

Planområdet omfattas inte av och ligger inte
heller i närheten av ett Naturreservat.

Nej

Planområdet omfattas inte av och ligger inte
heller i närheten av ett Naturminne.

Nej

Planområdet omfattas inte av och ligger inte
heller i närheten av ett Biotopskyddsområde.

Generellt biotopskydd
7 kap. 11 § MB
(förteckning i SFS
1998:1252 bilaga 1)
Strandskyddsområde
7 kap. 13–18 §§ MB

Nej

Det finns inga objekt inom planområdet som
omfattas av det generella biotopskyddet.

Nej

Det finns inga vattendrag inom eller i direkt
anslutning till planområdet.

Naturvårdsarter

Nej

Planområdet utgörs av mestadels parkmark
och skog. Parkmarken är i huvudsak öppen
gräsyta och skogen är i huvudsak tall- och
aspdominerad. I planområdet avgränsades ett
objekt med påtagliga naturvärden (klass 3),
objektet utgörs av barrskog samt sex objekt
med vissa naturvärden (klass 4). Inga objekt
med högsta naturvärde (klass 1) eller höga
naturvärden (klass 2) har identifierats. Övrig
naturmark har inte naturvärden i den
utsträckning att de kunnat avgränsas som
naturvärdesobjekt. Stora delar av området är
påverkat av olika verksamheter, något
förekomsterna av invasiva främmande arter
vittnar om. Planförslaget innebär att det
område med påtagliga naturvärden sparas i
stor utsträckning, men en justering föreslås
för att skapa en trafiksäkrare väganslutning
mot Jakob Ängmans väg. I stort ingår de
utpekade områdena i det som föreslås som
natur eller park.
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Bedöms planen påverka:
Annan värdefull natur

Nej

Kommentar
Naturvärdesinventeringen visar inte att det
skulle finnas annan värdefull natur.

Övriga grundläggande hushållningsbestämmelser
Bedöms planen påverka:

Kommentar

3 kap. 4 § jordbruk och
skogsbruk av nationell
betydelse
Riksintresse rennäringen3
kap 5§,
Riksintresse yrkesfiske, 3
kap 5§,
Riksintresse 3 kap 7§,
värdefulla ämnen eller
mineraler,
Riksintresse 3 kap 8 §
industriell produktion
energidistribution,
energiproduktion
(vindkraft, vattenkraft),
kommunikationer (väg,
järnväg, flyget)
avfallshantering.

Nej

Planområdet omfattas inte av jordbruk och
skogsbruk av nationell betydelse.

Nej

Planområdet omfattas inte av riksintresset.

Nej

Planområdet omfattas inte av riksintresset.

Nej

Planområdet omfattas inte av riksintresset.

Nej

Riksintresse totalförsvaret
3 kap § 9

Nej

Planförslaget bedöms inte påverka
Centrumvägen/E14 som kommunikationsled.
Vägens betydelse för gods- och
persontransporter, turiststråk till fjällen samt
rekommenderad väg för farligt gods påverkas
inte av förslaget. Tillfart för fordon till
planområdet sker via Gustavägen och Jacob
Ängmans väg. För fotgängare och cyklister
finns det möjlighet att ordna en anslutning till
Centrumvägen.
Planområdet omfattas inte av riksintresset.

Friluftsliv och rekreation
Bedöms planen påverka:
Riksintresse friluftsliv
3 kap. 6 § MB
Riksintresse turism och
rörligt friluftsliv
4 kap 2 § MB
Rekreationsområde, led,
skolskog etc.
Övriga friluftsintressen

Nej

Nej
Nej

Kommentar
Planområdet ligger inom område av
riksintresse för friluftslivet. Planförslaget
innebär inga förändringar för möjligheterna
att ta del av de värden som beskrivningen av
riksintresset innehåller.
Naturstråket inom planområdet är viktigt som
länk mellan grönytor utanför planområdet.
Stråket sparas och utökas i förslaget.
I delområde 1 finns en allmänt tillgänglig
park. Förslaget innebär att parken minskar till
ytan. Kompensationsåtgärder diskuteras
parallellt med planarbetet.
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Den södra delen av planområdet bedöms ha
låga rekreationsvärden. Naturmark skapas
runt den södra delen av planområdet för att
skapa en förbindelse mellan bostadsområdena
norr om Jakob Ängmans väg och
Centrumvägen.

Kulturmiljö
Bedöms planen påverka:
Riksintresse kulturmiljö
3 kap 6§ MB

Värdefull kulturmiljö.
2 kap. 6§ PBL

Nej

Nej

Kommentar
Planområdet omfattas av riksintresse för
Storsjöbygden (Z25). Den kommande
bebyggelsen bedöms inte beröra uttrycket för
kulturmiljön kring Storsjön med det öppna
jordbrukslandskapet, sockencentran och
radbyar. Samhällsbyggnads bedömning är att
en planläggning inte kommer att leda till
skada på riksintresset eftersom planområdet
ingår i ett redan exploaterat område i Brunflo.
På fastigheten Brunflo-Änge 1:98 finns ett
bostadshus. Bostadshuset är klassificerad som
särskilt värdefull Klass A enligt
kulturmiljöwebben. Byggnaden uppfördes
1910 och är troligtvis en gammal
banmästarbostad. Exteriören är välbevarad
med många byggnadsdelar och detaljer i
original. Särskilt utmärker sig glasverandan i
två våningar. Byggnaden har ett högt
kulturhistoriskt värde. Byggnadens
kulturhistoriska värde säkerställs med skyddsoch rivningsbestämmelser.
På fastigheten Brunflo-Änge 1:97 finns en
stenmur som ingår i byggnadsminnet för
Brunflo stationssamhälle. Muren ligger i
fastighetsgränsen ut mot Centrumvägen.
Trafikverket arbetar nu med att förbättra
trafiksäkerheten längs Centrumvägen och för
att skapa en trygg och säker gångbana på
vägens nordvästra sida flyttas muren längre in
på fastigheten. När flytten är klar får muren
planbestämmelser för att skydda dess
kulturhistoriska värde.
Direkt öster om planområdet finns en
industrifastighet (Brunflo-Änge 3:1).
Huvudbyggnaden byggdes ursprungligen för
Gusta stenhuggeri och stod klar 1922.
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Bedöms planen påverka:

Kommentar
Byggnaden är ett viktigt inslag i Brunflo och
visar på stenhuggeriets betydelse för orten.
Byggnaden är klassificerad som särskilt
värdefull Klass A enligt kulturmiljöwebben.
Från tidigare stenhuggeriet gick en järnväg till
Gråberget, delar av sträckningen finns kvar
idag och är synligt i landskapet. Spåret har
gått genom naturstråket. Naturstråket sparas i
planen.
Inte aktuellt.

Skydd i gällande
detaljplan och Värdefulla
byggnader/
skyddsföreskrifter
8 kap. 13§, 8 kap. 17§
PBL
Byggnadsminne/Kyrkomil
jö
3 kap KML (SFS
2013:558)
4 kap KML

Nej

Nej

På fastigheten Brunflo-Änge 1:97 finns en
stenmur som ingår i byggnadsminnet för
Brunflo stationssamhälle. Muren flyttas
längre in på fastigheten för att skapa en mer
trafiksäker gångbana.

Fornlämning/Skog o Hist
2 kap KML
Särskilt värdefull enl 2
kap. 6§ PBL (Sista
stycket). Krav på skydd av
kulturvärden som uppnår
PBL 8 kap. 13§)
Interiörer

Nej

Inte aktuellt.

Nej

Inte aktuellt.

Nej

Inte aktuellt.

Landskapsbild
Bedöms planen påverka:
Landskaps-/stadsbild

Nej

Kommentar
Planområdet lutar från norr till söder, mot
Storsjön. Lutningen varierar över
planområdet. Parken har en relativt jämn
lutning ner mot Jacob Ängmans väg. Från
Jacob Ängmans väg ner till vårdbyggnaden
och de gruppbyggda småhusen sluttar marken
kraftigt. Den södra delen av planområdet
ligger lägre än omkringliggande mark.
På grund av lutningen har den norra delen av
planområdet större påverkan på landskapsoch stadsbilden än den södra delen. En mer fri
utformning och placering av bebyggelsen kan
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Bedöms planen påverka:

In- och utblickar

Kommentar
därför vara motiverad i den södra delen av
planområdet. Delområde 1 är mer synliga från
omgivningen. Nya bebyggelse där ska därför
anpassas till befintlig bebyggelse vad gäller
höjder och storlek, bebyggelsen ska även
anpassas till ursprunglig terräng.
Nej

Terrängen i planområdet innebär att den norra
delen av planområdet både blir mer synligt
från omgivningen än den södra. Terrängen
innebär även att parken har bättre utblickar
över Storsjön än den södra delen. I samband
med planläggningen behöver det studeras hur
den nya bebyggelsen, i den norra delen av
planområdet, ska anpassas till terrängen och
omkringliggande bebyggelse.
Den övre delen av parken ska sparas. Det är
viktigt att diskutera utblickar från den
parkmarken i förhållande till de nya
bostäderna i nedre delen av parken. Då med
fokus på den visuella kontakten med Storsjön.

Historiska samband

Nej

Planområdet har ursprungligen varit
jordbruksmark. Större utbyggnader av
bostäder i norra och nordöstra delen av
anslutande områden skedde på 1960- och 70talen. Det byggdes då både en- och
flerbostadshus. Mellan planområdet och
Centrumvägen ligger äldre bostadsbebyggelse
från början av 1900-talet. Gusta före detta
stenhuggeri hade tidigare en
järnvägsförbindelse till Gråberget, rälsen gick
i naturstråket söder om Jacob Ängmans väg.
Planförslaget innebär att naturspråket sparas.
Planförslaget påverkar inte möjligheterna att
läsa platsens historiska samband.
Stenmuren i fastigheten Brunflo-Änge 1:97
gräns mot Centrumvägen flyttas in på
fastigheten. Stenmuren som en del av
byggnadsminnet Brunflo stationssamhälle
finns då kvar och de historiska sambanden
påverkas i liten omfattning.
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Människors hälsa
Finns det risk för:
Buller
SFS (2015:216) om
trafikbuller vid
bostadsbyggnader, SFS
(2004:675) om
omgivningsbuller

Nej

Kommentar
Planförslaget innebär inte att trafiken till och
från området ökar nämnvärt. Detta eftersom
planen bara medger bostäder, vård eller
kontor i mindre omfattning.
Bullerberäkningarna visar att riktvärdena för
ekvivalent ljudnivå vid fasad, 60 dBA, klaras
med god marginal. Inom vissa områden kan
dock byggnader behöva anpassa sina
uteplatser för att klara riktvärdena för
skyddad uteplats. Det finns möjligheter att
skapa skyddade uteplatser inom planområdet
genom placeringen av uteplatser med även
genom att ordna en avskärmning. Det är även
möjligt att ordna en gemensam uteplats.
Byggnaden på fastigheten Brunflo-Änge 1:98
byggdes i början av 1900-talet. Byggnaden
innehåller bostäder och har troligtvis alltid var
en bostad. Idag är användningen hotell samt
restaurang och turistinformation. Med
utgångspunkt att byggnaden i drygt hundra år
har använts som bostad bedömer
samhällsbyggnad att de är lämpligt att
markanvändningen ändras till bostad.

Vibrationer

Nej

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)

Nej

Ljus
2 kap. 9§ PBL
Strålning
(radon, kraftledning)

Nej
Nej

Befintliga byggnader, men även nya
byggrätter ligger relativt nära en
industrifastighet (Brunflo-Änge 3:1).
Samhällsbyggnad gör bedömningen att
eftersom det finns befintliga byggnader på
samma eller längre avstånd som de
tillkommande så är lokaliseringen lämplig.
Inte aktuellt.
Planförslaget innebär bostäder och vård inom
ett avstånd om 150 meter från E14/45 och
järnväg. På vägen och järnvägen transporteras
farligt gods. Det var därför nödvändigt att
undersöka risknivån i planområdet.
Riskutredningen visar att risknivån i området
är acceptabel utan att riskreducerande
åtgärder behöver vidtas.
Planförslaget innebär inte att några höga
belysningsmaster tillkommer.
Det finns inga kraftledningar i eller i
anslutning till planområdet.
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Finns det risk för:

Djurhållning/allergi
PBL, MB
Lukt
2 kap. 9§ PBL

Kommentar

Nej
Nej

Planområdet ligger i högriskområde för
radon. Nya byggnader ska därför utformas
med hänsyn till det.
Inte aktuellt.
På industrifastigheten sker idag ingen
verksamhet som medför luktproblematik.

Mark
Finns det risk för:
Ras, skred, erosion
2 kap. 5§ PBL

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

Nej

Nej

Kommentar
Den geotekniska utredningen visar att större
delen av planområdet består av
fastmarksområden. Där är förutsättningarna
för grundläggning goda. Inom planområdet
finns dock ett område med torv. Där
förekommer risk för ras och skred, vid hög
belastning. Stabilitets- och sättningshöjande
åtgärder kommer att krävas för anläggning av
ledningar, vägar och bebyggelse.
Planförslaget säkerställer att detta genomförs,
med planbestämmelser.
Det finns en markförorening, inom
planområdet, registrerad på fastigheten
Brunflo-Änge 1:97. Föroreningen har en låg
riskbild. Planförslaget innebär att fastigheten
blir naturmark. Samhällsbyggnad bedömer
därför att det inte finns något behov av vidare
utredningar.
I direkt anslutning till planområdet finns fyra
platser med potentiella markföroreningar.
Endast ett av objekten ligger uppströms från
planområdet och det objektet har en mycket
låg riskbild. Spridning av föroreningar från
övriga objekt bör sannolikt huvudsakligen ske
åt sydväst. På grund av att höjdskillnaderna är
avsevärt högre åt nordost kan man anta att
grundvattnet trycker på från nordost trots att
äldreboendet ligger i lite av en gryta.
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Luft
Finns det risk för:
Föroreningar luft
EU direktiv 2008/50/EG,
2004/107/EG, 5 kap MB

Miljökvalitetsnormer/miljö
-mål
Miljökvalitetsnormer för
utomhusluft (SFS
2010:477), 2 kap. 10 §
PBL, 5 kap MB

Nej

Nej

Kommentar
Planförslaget innebär ökade trafikmängder
men samhällsbyggnad bedömer att ökningen
blir marginell eftersom exploateringen är
liten. Planområdet ligger nära
kollektivtrafikstråk och en allmänt tillgänglig
gång- och cykelväg som förbinder Jacob
Ängmans väg med Centrumvägen föreslås.
Förbindelsen förkortar avståndet mellan
bostäderna och arbetsplatser och lägen för
kollektivtrafiken.
Planområdets centrala läge ger goda
möjligheter att använda kollektivtrafik, vilket
är positivt. Fler antal boende kan innebära en
öka trafikmängd, den ökningen bedömer
samhällsbyggnad som marginell.

Vatten
Finns det risk för:
Verksamhetsområde

Nej

Kommentar
Planområdet ligger inom verksamhetsområde
för vatten och avlopp. Ny bebyggelse ska
anslutas till det kommunala vatten- och
avloppsnätet.
Planområdet ligger inte inom riksintresse för
vattenförsörjningen.

Dricksvattenförsörjning
3 kap. 8§ MB

Nej

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

Nej

Inte aktuellt.

Nej

Ytvatten

Nej

Dagvatten

Nej

Enligt den geotekniska utredningen finns
ingen risk för negativ påverkan på
grundvattnet.
Enligt den geotekniska utredningen finns
ingen risk för negativ påverkan på ytvattnet.
Dagvattenutredningen visar att 2- och 20-års
regn kan hanteras inom planområdet. Det
naturområde som föreslås runt den södra
delen av planområdet kan användas för att
ordna fördröjningsåtgärder. Det finns
instängda områden inom planområdet som
innebär viss problematik vid skyfall.
Naturmarken i delområde 3 är därför
utformad för att kunna hantera skyfallen. En
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Finns det risk för:
Översvämning
2 kap. 5§ PBL, NFS
2009:1

Nej

Föroreningar
vatten/dagvatten
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer SFS
2004:660, 2 kap 10§ PBL

Nej
Nej

Kommentar
planbestämmelse om fördröjningsmagasin
finns även.
Dagvattenutredningen visar att det finns ett
instängt område i planområdets södra del. Vid
skyfall kan detta område svämmas över.
Planförslaget innebär ett relativt tilltaget
naturområde kombinerat med en
planbestämmelse om fördröjningsdike
föreslås.
Det finns inget som indikerar att det skulle
finnas föroreningar i vatten eller dagvatten.
Målsättningen är att dagvattenhanteringen ska
ske lokalt, påverkan på ytvatten samt fisk och
musselvatten är därför liten. Dagvattnet kan
både ska fördröjas men också renas inom
planområdet.

Miljömål
Miljömål
Frisk luft

Grundvatten av god
kvalitet
Levande sjöar och
vattendrag
Myllrande våtmarker

Kommentar
Planområdets centrala läge ger goda möjligheter att
använda kollektivtrafik, vilket är positivt för
luftkvaliteten. Fler antal boende i planområdet kan
innebära en öka trafikmängd på omkringliggande gator,
den ökningen bedömer samhällsbyggnad som marginell.
Planområdet ligger även öppet, intill stora naturområden.
Detta är positivt för luftkvaliteten. Det är inte sannolikt
att ett genomförande av planen skulle medföra
överskridna miljökvalitetsnormer för utomhusluft.
Inte relevant.
Inte relevant.
Inte relevant.

Hav i balans samt levande
kust och skärgård
Ingen övergödning

Inte relevant.
Inte relevant.

Bara naturlig försurning

Inte relevant.

Levande skogar

Inte relevant.

Ett rikt odlingslandskap

Inte relevant.
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Giftfri miljö

Kommentar
Planförslaget lever upp till miljömålet God bebyggd
miljö. Planområdet ligger centralt i Brunflo vilket innebär
att det finns goda möjlighet till att använda befintliga
gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik. I direkt
anslutning till planområdet finns ett större naturområde.
Planen innebär att markanvändningen utökas. Med
planområdets centrala läge ges en mer varierad
användning eftersom bostäder, service, handel finns nära
planområdet. Planen kan med gestaltnings- och
utformningsbestämmelser anpassa den nya bebyggelsen
till omgivningen.
Inte relevant.

Säker strålmiljö

Inte relevant.

Skyddande ozonskikt

Inte relevant.

Begränsad klimatpåverkan

Planområdets centrala läge och direkts närhet till god
kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar bidrar till att
begränsa klimatpåverkan.
Enligt naturvärdesinventeringen utgörs grönytorna som
tas i anspråk för bostäder/annat idag av klippt gräsmatta
och bedöms ha mindre värden för växt- och djurliv.

Miljömål
God bebyggd miljö

Ett rikt växt- och djurliv

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster

Kommentar
Delar av parken föreslås för bostäder, viket ger sämre
förutsättningar för ekosystemtjänster där. Dock föreslås
ett större sammanhängande naturstråk/område på mark
som i gällande detaljplaner är planlagda för gata, bostad
och hotell. Samhällsbyggnad bedömer därför att
förutsättningarna för ekosystemtjänster blir något bättre i
och med planförslaget.

