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Planens syfte
Planens syftet är att möjliggöra ett nytt bostadsområde med flerbostadshus i två till fem 
våningar. 

Planområdet
Planområdet är ca 2,4 ha och är beläget centralt i Nykvarns tätort. Planområdet anknyter 
till bostadsområden i norr och väst. Öster om planområdet finns ett mindre industriom-
råde. Mindre än 10 meter söder om planområdet ligger Svealandsbanan som trafikeras av 
regional- och godståg. 
 

Ungefärligt planområde
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Undersökningens syfte
En undersökning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan (BMP), där undersökningen är en analys som leder fram till ställningstagandet om en strategisk 
miljöbedömning ska göras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver tas fram för en plan eller ej. 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 bedömningarna 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.

 
Sammanfattande bedömning
Nykvarns kommun bedömer därmed att en strategisk miljöbedömning inte krävs för berörd detaljplan.

Bedömningsgrunder/Kriterier
Bedömningen görs gradvis:

”Ja” indikerar på att föreslagen mark- eller vattenanvändning kan komma att leda till en betydande miljöpå-
verkan som enskild eller sammanvägd aspekt.

”Nej” indikerar att det inte kommer att leda till en betydande miljöpåverkan enskilt eller i en sammanvägd 
bedömning på grund av att planförslaget inte berör frågan  alls eller endast i mindre omfattning. 

”Kanske” indikerar att det finns en viss osäkerhet och att man innan ställningstagande behöver föra ett djupa-
re resonemang. Detta sker i ett separat kapitel innan samlad bedömning.

OBS att detaljplanen kan beröra en fråga utan att det behöver innebära att ett genomförande leder till en 
betydande miljöpåverkan. Tillräcklig hänsyn kan ha tagits i planens utformning eller så berörs frågan endast 
in mindre omfattning. 

Ett streck ( _ ) innebär att planen inte berör denna aspekt. 
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PLATSENS KÄNSLIGHET/EGENSKAPER OCH GRAD AV PÅVERKAN
LANDSKAPSBILD/STADSBILD Hänvisning till bilaga;

Bilaga 2, 2c samt bilaga 4, 2f

Bilaga 2, 3a-e samt 4, 2 a,b,c och e.
Kan ett genomförande av planen antas medföra en betydande miljöpåverkan på 
grund av att planen berör direkt eller indirekt:

Planen 
berör

Ja Nej Kanske

Landskapsbild

Känslig 
landskapsbild 
med särskild 

uppmärksamhet 
på de som i 

översiktsplanen är 
angivna som:

Större odlingslandskap med särskilda landskapsvärden?
_ 

Värdefullt landskapsrum?
_

Område med skydd för landskapsbilden (§ 19-område)?
_

Övrigt?
_

Stadsbild:

Känslig/värdefull stadsbild (se även kulturarv)? _

Övrigt? _

Kommentar:  
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka någon av ovanstående aspekter. 

Stadsbilden är i nuläget en lekplats med angränsande grönområde, norr och nordväst om planområdet är bostadskvarter 
med både fler- och enbostadshus. Planen kommer inte förändra upplevelsen av tätortsnära grönområden.
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KULTURARV Hänvisning till bilaga;

Bilaga 2, 2c samt bilaga 4, 2f  och g.

Bilaga 2, 3 a-e samt 4, 2 a,b,c och e.
Kan ett genomförande av planen antas medföra en betydande miljöpåverkan på 
grund av att planen berör direkt eller indirekt:

Planen 
berör

Ja Nej Kanske

Skyddade 
kulturvärden 

internationellt:

UNESCO:s världsarv (berör inte Nykvarn)?
_

Skyddade 
kulturvärden 

nationellt:

Riksintresse för kulturmiljövård MB 3:6? _

Kulturreservat (7 kap MB)? _

Gränsbestämt fornlämningsområde (2 kap KML)? _

Byggnadsminne (3 kap KML)? (I Nykvarn berörs 
Taxinge-Näsby stationshus)

_

Skyddsområde runt byggnadsminne? _

Kyrkliga kulturminnen (4 kap KML)? _

Fornlämning? _

Lokala kulturvärden 
med särskild 

uppmärksamhet 
på de som 

finns angivna i 
översiktsplan eller 

fördjupningar:

Särskilt värdefull bebyggelsemiljö enligt 
bevarandeprogrammet?

_

Särskilt värdefull bebyggelsemiljö enligt inventering? _

Kommunalt kulturmiljöområde? _

Miljö som särskilt väl illustrerar områdets kulturhistoriska 
innehåll?

_

Kulturmiljö kommunal kärna? _

Det moderna kulturarvet? _

Nykvarns industribyggnader? _

Övrigt? _

Kommentar:  
Planområdet ligger inte inom nationella eller internationella skyddade kulturvärden. Det finns heller inga övriga kända 
kulturvärden inom planområdet.
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NATURMILJÖ (vegetation och djurliv) Hänvisning till bilaga;

Bilaga 2, 2c samt bilaga 4, 2f  och g.

Bilaga 2, 3 a-e samt 4, 2 a, b, c och e.
Kan ett genomförande av planen antas medföra en betydande miljöpåverkan på 
grund av att planen berör direkt eller indirekt:

Planen 
berör

Ja Nej Kanske

Skyddade 
naturvärden 

internationellt:

Wetlands? (finns inte i Nykvarn)
_

Natura 2000? _
EU:s artdirektiv? _

Skyddade 
naturvärden 
nationellt:

Riksintresse för naturvården MB 3:6? _

Riksintresse på grund av natur- och kulturvärden enligt 4 
kap MB?

_

Stora opåverkade områden MB 3:2? _

Ekologiskt särskilt känsliga områden MB 3:3? _

Rödlistade arter? _

Andra unika, sällsynta eller hotade djurarter, växtarter eller 
växtsamhällen?

_

Skydd av områden enligt 7 
kap MB:

Allemansrätt? _

Nationalpark? _

Naturreservat? _

Naturminnen? _

Djur- och 
växtskyddsområden?

_

Strandskyddsområden? _

Miljöskyddsområde? _

Särskilt skyddsområde? _

Biotopskyddsområde 
(Skogsstyrelsen)?

_

Nyckelbiotoper enligt 
Skogsstyrelsens inventering?

_

Sumpskogar 
(Skogsstyrelsen)?

_

Områden med särskilda bestämmelser om skydd för djur- 
och växtarter enligt MB 8 kap (Skogsstyrelsen)?

_

Skyddade 
naturvärden 

regionalt:

Ängs- och betesmark enligt Länsstyrelsens inventering? _

Övrigt? _
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Lokala naturvärden 
med särskild 

uppmärksamhet 
på de som 

finns angivna i 
översiktsplan eller 

fördjupningar:

Grönt kärnområde för aktivt bevarande? _

Grönområde och grönstråk i övrigt? X X

Befintligt grönt kärnområde? _

Nytt grönt kärnområde? _

Grönt utredningsområde? _

Skyddsvärt naturområde? _

Övrigt? _

Kommentar: Planområdet består av ett grönområde men detta bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan då skog 
och annan naturmark finns i områdets närhet.
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REKREATION OCH FRILUFTSLIV Hänvisning till bilaga;

Bilaga 2, 2b och c samt bilaga 4, 2f  och g.

Bilaga 2, 3 a-e samt 4, 2 a, b, c och e.
Kan ett genomförande av planen antas medföra en betydande miljöpåverkan på 
grund av att planen berör direkt eller indirekt (i betydelsen motverkar syftet med 
intentionerna, försämrar tillgänglighet, kvantitet, kvalitet):

Planen 
berör

Ja Nej Kanske

Skyddade 
rekreations- och 

friluftsvärden 
nationellt:

Riksintresse för friluftsliv och turism (3 kap MB)?

_

Skyddade 
rekreations- och 
friluftslivsvärden 

lokalt med särskild 
uppmärksamhet på:

Kultur- och fritidsområden? _

Befintlig länk med rekreativ/ekologisk funktion? _

Önskvärd grön länk med rekreativ/ekologisk funktion? _

Park och närnatur? X X

Närrekreationsmarker för Nykvarns kommuns tätorter? X X

Skolornas närnatur? _

För närrekreation viktig brynzon mot jordbruksmark? _

Vandringsleder? _

Övrigt? _

Kommentar: 

Planområdet består av ett grönområde men detta bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan då skog och annan 
naturmark finns i områdets närhet. En del av området består också av en lekplats, den avvecklas enligt Lekplatsplan 
antagen 2017-06-21.
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MARK OCH VATTEN Hänvisning till bilaga;

Bilaga 2, 2c samt bilaga 4, 2f  och g.

Bilaga 2, 3 a-e samt 4, 2 a,b,c och e.
Kan ett genomförande av planen komma att medföra en betydande 
miljöpåverkan på grund av att planen berör/orsakar direkt eller indirekt:

Planen 
berör

Ja Nej Kanske

Mark:

Område som på grund av sin geologiska och 
hydrologiska beskaffenhet är speciellt känslig (instabila 
markförhållanden, geologiska och fysiska särdrag, 
försurningskänsligt område, grundvatten, markavrinning 
m.m.) och där ett genomförande av planen kan 
orsaka betydande förändringar och därmed skador på 
naturmiljön och viktiga resurser?

_

En miljö där pågående markanvändning och infrastruktur 
redan utgör en belastning? _

Område som tidigare använts som tipp, utfyllnadsplats 
eller dylikt varvid miljö- och hälsofarliga ämnen kan 
finnas lagrad i marken (kap 10 MB)?

_

En förorening eller en ökning av föroreningar av marken 
(risker för utsläpp vid händelse av olycka)? X X

Vatten:

Värdefulla, känsliga vattenmiljöer?

Huvudavrinningsområde inom någon av Nykvarns större 
vattenområden, Yngern, Mälaren, Turingen, Turingeån, 
Taxingeån, Ryssjön, Långsjön, Rimsjön, Vällingen mfl?

X X

Förändringar i flöde, riktning eller strömförhållanden i 
något vattendrag eller sjö?

_

En vattenmiljö där pågående mark- eller vattenanvändning 
och infrastruktur redan utgör en belastning?

_

En förorening eller en ökning av föroreningar av 
vattenmiljön (risker för utsläpp vid händelse av olycka) 
så att miljökvalitetsnormerna överskrids (avseende 
parametrar i fick- och musselvatten (SFS 2001:554)), 
djur- och växtarter skadas eller viktiga resurser påverkas. 
Påverkar dagvattnet känsliga vattenmiljöer, grundvatten?

_

Luft:
Områden redan idag hårt belastade i fråga om 
luftföroreningar? Redan överskridna miljökvalitetsnormer 
avseende luft?

_

Kommentar: 
Planområdet ligger inom avrinningsinloppet i Turneringen. För att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för recipienten 
inte påverkas negativt bör en dagvattenutredning tas fram. 

En del av planområdet är planlagd som småindustri. Det området består idag av ett bilbolag som importerar och 
exporterar tillbehör och reservdelar till fordon. Öster om planområdet finns en bilverkstad belägen. Detta är viktigt att 
beakta under detaljplanearbetet och vidare utredningar bör göras.
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PLATSENS BETYDELSE UTIFRÅN HUSHÅLLNINGS MED RESURSER OCH  
GRAD AV PÅVERKAN
TRANSPORT, KOMMUNIKATION, TEKNISK 
FÖRSÖRJNING

Hänvisning till bilaga;

Bilaga 2, 2b och c samt bilaga 4, 2f  och g.

Bilaga 2, 3 a-e samt 4, 2 a, b, c, och e.
Kan ett genomförande av planen antas medföra en betydande miljöpåverkan på 
grund av att planen berör direkt eller indirekt:

Planen 
berör

Ja Nej Kanske

Vägar av riksintresse MB 3:8 (E20)?
_

Järnvägar av riksintresse MB 3:8 (Svealandsbanan)?
X X

Ledningsstråk av riksintresse MB 3:8 (naturgasledning, kraftledning 70, 220 och 
400 kV)? _

Reservatsområde för väg?
_

Reservatsområde för järnväg?
_

Reservatsområde för tekniskförsörjning?
_

Övrigt?
_

Kommentar: Söder om planområdet ligger Svelandsbanan, vidare utredningar bör göras.
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TILLGÅNGAR Hänvisning till bilaga;

Bilaga 2, 2b och c samt bilaga 4, 2f  och g.

Bilaga 2, 3 a-e samt 4, 2 a,b,c och e.
Kan ett genomförande av planen komma att medföra en betydande 
miljöpåverkan på grund av att planen berör/orsakar direkt eller indirekt:

Planen 
berör

Ja Nej Kanske

Naturresurser:

Ökad användning av icke förnybara naturresurser (ökat 
uppvärmnings- och energibehov)? X X

Väsentlig ökad efterfrågan på befintliga energikällor eller 
behov av nya? _

Mark- och vattenområden med värdefulla ämnen eller 
material enligt MB 3:7? _

Vattenresurser:

EU:s vattendirektiv? _

Särskilt värdefullt vattenområde? _ 

Viktig vattenbärare? _

Grundvattentäkt eller källa? _
Övriga områden definierat som särskilt värdefullt 
vattenområde?

_

Yt- eller grundvattentäkt/definierad vattentillgång? _

Inre eller yttre vattenskyddsområde enligt MB kap 7 §21 
och §22?

_

Område med risk för salt grundvatten? _

Areella näringar: 
jordbruk, 

skogsbruk, 
djurhållning, fiske:

Jord- och skogsbruk av nationellt intresse MB 3:4 
(Brukningsvärd jordbruksmark el. betydelsefull 
skogsmark)?

_

Riksintresse för yrkesfiske och vattenbruk MB 3:5? _

Kommentar: Ett genomförande av detaljplanen kommer öka uppvärmnings- och energibehoven.
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HÄLSA OCH SÄKERHET: GRAD AV PÅVERKAN - SOM PLANEN GER UPPHOV TILL
HÄLSA OCH SÄKERHET Hänvisning till bilaga;

Bilaga 2, 1d, e och f  samt bilaga 4, 2d.

Bilaga 2, 3 a-e samt 4, 2 a,b,c och e.
Kan ett genomförande av planen komma att medföra en betydande 
miljöpåverkan på grund av att planen:

Planen 
berör

Ja Nej Kanske

Möjlighet till rörelse 
och aktivitet:

Försämrar/förbättrar tillgång/tillgänglighet till grön/
rekreationsområden och parker? X X

Ljus, lukt och 
klimat:

Ger upphov till nya ljussken som kan vara störande? _

Ger upphov till förvärrad/förbättrad luktproblematik? _
Påverkar sol- och vindförhållanden eller andra 
klimatfaktorer?

X X

Luft, allergi, 
hälsofarliga ämnen, 

magnetfält och 
joniserad strålning:

Ger upphov till att miljökvalitetsnormerna avseende 
utomhusluft enligt 5 kap MB överskrids? (SFS 2001:527), 
(Normerna för utomhusluft innehåller värden för 
kväveoxid, svaveloxid, kolmonoxid, bly och partiklar 
(PM 10) samt efter den 31 december 2005 värden för 
kväveoxid).

_

Ger upphov till ökade/minskade utsläppsmängden till luft 
och leder till försämrad/förbättrad luftkvalitet?

_

Bidrar till ökade/minskade transportarbeten och ökade/
minskade utsläpp till luften?

_

Ger upphov till allergena partiklar på grund av lokalisering 
av verksamhet med djurhållning?

_

Ger upphov till ökade/minskade utsläpp av hälsofarliga 
ämnen?

_

Ger upphov till/eliminerar magnetiska fält i känslig miljö? _

Påverkar lågstrålade zoner eller zoner definierade som 
påverkade?

_

Buller och 
vibrationer:

Ger upphov till buller över rekommenderade 
gränsvärden?

_

Förbättrar bullernivåerna för befintlig bebyggelse? X X

Ger upphov till vibrationer? _

Trafiksäkerhet

Ger upphov till en försämrad/förbättrad trafiksäkerhet 
och ökad/minskad olycksrisk (trafikstockning, 
överbelastade korsningspunkter, omfördelning av trafiken, 
barriäreffekter, risk för smitvägar, parkeringsbrist m.m.)?

X X

Ger upphov till försämrad/förbättrad tillgänglighet, 
säkerhet och trygghet för oskyddade trafikanter?

X X
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Risker

Möjliggör transporter av farligt gods? _

Berörs känsliga grupper eller anläggningar? _

Ger upphov till risk för ras, skred etc.? _

Robusthet – skapar sårbara system? _

Byggskedet

Ger upphov till störningar under byggskedet? X X

Risk för sättningar för befintlig bebyggelse på grund av 
bygg- och markarbeten m.m.?

_

Kommentar:

Ett genomförande av detaljplanen innebär att biltrafiken inom området kommer öka. Detta bör beaktas under 
detaljplanearbetet. 

De nya bostäderna som planeras kommer hamna mellan järnvägen och den befintliga bebyggelsen och fungerar då som 
bullerskydd. För att säkerställa att riktvärdena för buller inte överskrids bör en bullerutredning tas fram. 

Nybyggnation ger upphov till störning i byggskedet.
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HÄLSA OCH SÄKERHET: GRAD AV PÅVERKAN - FRÅN OMGIVNINGEN
HÄLSA OCH SÄKERHET Hänvisning till bilaga;

Bilaga 2, 1d, e och f  samt bilaga 4, 2d.

Bilaga 2, 3 a-e samt 4, 2 a,b,c och e.
Kan ett genomförande av planen komma att medföra en betydande 
miljöpåverkan på grund av att planen:

Planen 
berör

Ja Nej Kanske

Ljus, lukt och 
klimat:

Ligger inom område med störande ljussken? _

Ligger inom område med luktproblematik? _

Omgivande bebyggelse, terräng eller vegetation påverkar 
sol- och ljusförhållandena?

_

Luft, allergi, 
hälsofarliga ämnen, 

magnetfält och 
joniserad strålning:

Områden redan idag hårt belastade i fråga om 
luftföroreningar? Redan överskridna miljökvalitetsnormer 
avseende luft?

_

Ligger inom skyddsavstånd för djurhållning? _

Ligger i anslutning till anläggning alstrande magnetiska 
fält?

_

Ligger inom område med joniserande strålning, radon? X X

Buller och 
vibrationer:

Ligger i anslutning till en miljö som alstrar buller 
överskridande de av Boverket rekommenderade 
riktlinjerna?

X X

Ligger i anslutning till en miljö som ger upphov till 
vibrationer?

X X

Risker:

Ligger i anslutning till farligt godsled? X X

Ligger inom skyddsavstånd för miljöfarlig/störande 
verksamhet?

X X

Ligger inom område definierat som mark med stor 
sannolikhet för översvämning under 100 – års flödet?

X X

Ligger inom område definierat som mark med viss 
sannolikhet för översvämning mellan 100 – 1000 års 
flödet ?

X X

Kommentar: Planområdet ligger i närheten av Svealandsbanan som alstrar både buller och vibrationer. Buller-, 
vibrationer- och riskutredningar bör tas fram under detaljplanarbetet. Planområdet ligger inom ett lågriskområde för 
radon. 
 
Enligt Länsstyrelsens WebbGIS är planområdet beläget där risk finns för översvämning. Detta bör utredas.
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MÅLUPPFYLLELSE
NATIONELLA, REGIONALA OCH LOKALA 
MÅL

Hänvisning till bilaga;

Bilaga 2, 1d, e och f  samt bilaga 4, 2d.

Sveriges Riksdag har fastställt ett antal nationella mål inom olika sektorområden. 
De nationella mål som bedömts relevanta i miljöbedömningssammanhang är 
de nationella miljömålen, delar av folkhälsomålen, delar av de transportpolitiska 
målen och delar i Barnkonventionen.

Planen 
berör

Ja Nej Kanske

Nationella miljömål: 
Sveriges riksdag 
har fastställt 16 

miljömål som skall 
ligga till grund för 
all planering. Ett 
genomförande av 
planen bedöms 

beröra:

1) Begränsad klimatpåverkan _

2) Frisk luft, _

3) Bara naturlig försurning _

4) Giftfri miljö _

5) Skyddande ozonskikt _

6) Säker strålmiljö _

7) Ingen övergödning _

8) Levande sjöar och vattendrag _

9) Grundvatten av god kvalitet _

10) Hav i balans _

11) Myllrandevåtmarker _

12) Levande skogar _

13) Ett rikt odlingslandskap _

14) Storslagen fjällmiljö _

15) God bebyggd miljö X X

16) Ett rikt växt och djurliv _

Regionala miljömål:

De regionala miljömålen grundar sig på de nationella 
delmålen som fått regional anpassning. För respektive 
nationellt miljömål har Stockholms läns landsting 
definierat regionala miljömål (RUFS 2010). Kommentera 
om något av dessa miljömål berörs specifikt.

_

Folkhälsomål: 
Regeringen har 

fastställt 11 
folkhälsomål varav 

följande kan ses 
som relevanta. 

Kommentera om 
något av dessa 
miljömål berörs 

specifikt.

1. Delaktighet och inflytande i samhället. 
_

2. Sunda och säkra miljöer och produkter

_

3. Ökad fysisk aktivitet

_
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Transportpolitiska 
mål: 

Riksdagen har 
fastställt sex delmål. 
Följande delmål kan 
ses som relevanta. 
Kommentera om 

något av dessa 
miljömål berörs 

specifikt.

1. Ett tillgängligt transportsystem 
_

2. En god miljö 
_

3. En säker trafik. 

_

Barnkonventionen:

FN har fastställt en konvention om barns rättigheter som 
bland annat omfattar rätten till trygghet, lek, delaktighet 
m.m. Detta berör den fysiska planeringen i form av 
hälsosam miljö, säkerhet, m.m.

X X

Kommentar: -
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SAMLAD BEDÖMNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Undersökningen visar på att ingen strategisk miljöbedömning eller miljökonsekvensbeskrivning behöver upp-
rättas för planområdet då planens konsekvenser inte bedöms innebära risk för betydande miljöpåverkan. Dock 
belyser denna undersökning att det är viktigt att ta fram vidare utredningar gällande buller, risk och vibrationer 
då planområdet ligger intill Svelandsbanan. Enligt Länsstyrelsens WebbGIS är planområdet beläget i ett område 
med risk för översvämning vid högt skyfall. En dagvattenutredning bör tas fram för att säkerställa att exploa-
teringen i området inte kommer påverkas negativt. I dagvattenutredningen bör även en utredning göras för att 
säkerställa att miljökvalitetsnormerna för recipienten inte försämras.

STÄLLNINGSTAGANDE
Kommunen gör bedömningen att ett genomförande av detaljplan för Nykvarn 11:1 m.fl. inte kan antas medföra 
någon betydande miljöpåverkan enligt MB 6:11. En strategisk miljöbedömning enligt MB 6:11-6:18 bedöms där-
med inte behöva göras.

Martin Mansell                            Saeed Baydon

Planchef                             Planarkitekt


