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UNDERSÖKNING 

Inledning 

För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska en undersökning 

om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan genomföras. Reglerna om 

undersökning finns i miljöbalkens sjätte kapitel.  

 

Undersökningen är den process som ska komma fram till om ett förslag till en detaljplans 

genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. Om undersökningen 

kommer fram till att planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan innebär 

det att planen ska miljöbedömas. 

 

  

Beskrivning Objektsnamn 

  

Typ av plan: Detaljplan för Hjorten 1 och 2, Arvidsjaurs 

kommun 

  

Befintliga förhållanden: Planområdet utgörs av fastigheterna Hjorten 1 

och 2. 

 

Planområdet omfattas sedan tidigare av en 

detaljplan med föreskriven markanvändning Bö 

– Bostadsändamål med öppet byggnadssätt 

med bebyggelse som får uppföras upp till två 

våningar. Del av fastigheten utgörs av mark 

som endast får bebyggas med mindre 

gårdsbyggnader. 

 

  

Planförslaget: Planförslaget syftar till att pröva 

förutsättningarna av 

kvartersmark för centrumändamål och 

bostäder, med utökad byggrätt för 

centrumändamål på mark som idag endast får 

bebyggas med mindre gårdsbyggnader. 
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Undersökning 

Ja/Nej Beskrivning 

Måluppfyllelse: Strider 

planen mot …? 

– Gällande planer och

program

– Miljömål (nationella

och lokala)

– Riksintressen (se även

Naturvård,

Kulturmiljö och

Friluftsliv)

Nej Kommunens översiktsplan föreskriver en 

markanvändning för centrumändamål. Föreslagen 

detaljplan ger planmässiga förutsättningar till att 

bygga ut och förtäta Arvidsjaur centrumhandel. 

Detaljplanen är i övrigt förenlig med andra intressen 

och mål. 

Påverkas landskapsbild 

(stadsbild, 

landskapsbild)? 

– In- och utblickar

– Historiska samband

Nej Stadsbilden bedöms påverkas endast i ringa omfattning. Syftet 

med planen är att möjliggöra för fastigheten att bebygga tomten 

bakom gatuhusen. 

Påverkas 

naturmiljö/naturvård 

(inkl biologisk 

mångfald)? 

– Riksintresse för

naturvård

– Natura 2000-område

–

Naturreservat/Naturskydd

– Strandskydd

– Rödlistade arter

– Annan värdefull natur

Nej Planområdet ligger invid riksväg 95, som är utpekat som 

riksintresse för kommunkationer. Riksintresset bedöms inte 

påverkas negativt av planen. Någon naturmiljö eller viktiga 

biotoper påverkas inte av planen.  

Planområdet ligger inom riksintresset för rennäringen. 

Riksintresset bedöms inte påverkas av planens genomförande. 

Planområdet är sedan länge bebyggt med bebyggelse och ligger 

centralt i tätorten. 

Påverkas rekreation och 

friluftsliv? 

– Riksintresse för

friluftsliv

– Befolkning

– Grönstruktur

Nej Berörs ej. 

Påverkas 

kulturmiljö/kulturarv? 

– Riksintresse för

kulturmiljö

Nej Berörs ej. 
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– Kulturreservat

– Fornminne

– Byggnadsminne

– Kulturminnesvård

–Annan värdefull

kulturmiljö

Påverkas omgivande 

miljö? 

– Mark

– Luft

– Vatten

– Klimat

Nej Omgivande miljö bedöms inte påverkas negativt av planens 

genomförande. 

Motverkar planen 

hushållning av 

naturresurser och andra 

resurser: 

– Mark, vatten, materiella

resurser mm?

– Transporter,

kommunikationer, energi

mm

Nej Planområdet ligger i de centrala delarna av Arvidsjaur med 

goda förutsättningar att nyttja resursen och platsen på ett 

sätt som innebär en god hushållning. Planen innebär en 

förtätning av tätorten. 

Finns verksamheten 

nämnd i PBL kap. 4, 

§34?

Nej Nej 

Finns risker för hälsa och 

säkerhet, uppstår 

störningar från 

omgivningen eller ger 

planen 

upphov till störningar: 

– Buller/vibrationer?

– Farligt gods?

– Föroreningar (mark,

luft, vatten)?

– Överskrids

miljökvalitetsnormer?

Ja Riksväg 95 utgör transportled för farligt gods. Enligt ”Riktlinjer 

- skyddsavstånd till transportleder för farligt gods i Norrbottens

och Västerbottens län” kan det krävas säkerhetshöjande åtgärder

om bebyggelse planeras inom rikshanteringsområdet om 150 m

från transportled för farligt gods. Markområdet ligger inom

riskhanteringsavståndet varför en bedömning behöver göras. När

det gäller att bedöma skyddsavstånd för förändrad

markanvändning nära transportleder för farligt gods, är planerad

verksamhets känslighet en viktig utgångspunkt. Principen för

riskhänsyn är att mest känslig verksamhet ska placeras på längst

avstånd från transportleden i fråga. I tabellen nedan redovisas

den kategorisering av markanvändning som används för att

bedöma skyddsavstånd. Den görs i bebyggelsezoner A – D,

beroende på verksamhetens känslighet. Den verksamhet som

planeras borde klassas som Zon B (mindre känslig verksamhet)

eftersom det är detaljhandel som planeras och ytan understiger

3000 kvm. I tabellerna i bilaga 1 i riktlinjerna framgår sedan

rekommenderade skyddsavstånd. Av tabellerna kan utläsas att

för verksamheter inom Zon A och Zon B krävs inget

skyddsavstånd vid vägtransport i orter utan gruvdrift. Detta bör



Undersökning 

2021-11-08 

Dnr. 2021/614 

4 

innebära att det utifrån riktlinjerna inte finns några risker med 

planerad bebyggelse utifrån transport av farligt gods.  

Fastigheterna närmast Storgatan exponeras för buller från 

vägtrafiken på Storgatan. Eftersom det är en utökning av 

affärsyta som är planerad bedöms dock inte detta innebära något 

hinder för detaljplanen.  

Grannfastigheten Hjorten 19 är utpekad som potentiellt förorenat 

område inom branschen bilvårdsanläggning, bilverkstad samt 

åkerier. Enligt Arvidsjaurs kommun, Miljö- och byggenheten 

har det dock aldrig varit någon verkstad på platsen. Firman 

Mickes motor har funnits. Dock har aldrig verksamheten funnits 

på fastigheten Hjorten 19. Detta innebär att uppgiften inte 

innebär att uppgiften inte innebär något hinder mot planerad 

bebyggelse.   

Detta kommer att beskrivas i planbeskrivningen. 

Finns det risker för: 

– Översvämning?

– Erosion?

Nej Nej. 

Sammanvägd bedömning 

Slutsats om fortsatt 

utredningsbehov: 

Inga konsekvenser har identifierats som behöver en fördjupad 

belysning eller utredning. 

Samlad bedömning: Genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära risk för 

miljö eller människors hälsa och säkerhet. Eventuella 

konsekvenser kan beskrivas i planbeskrivningen. 

Innebär genomförandet av 

planen en betydande 

miljöpåverkan? 

Genomförandet av planen bedöms inte innebära en betydande 

miljöpåverkan. 

Motiverat ställningstagande Med hänvisning till som redovisats ovan i undersökningen 

bedöms inte detaljplanens genomförande leda till någon 

betydande miljöpåverkan. Någon miljöbedömningen eller 

miljökonsekvensbeskrivningen bedöms därför inte som 

nödvändig att upprätta. 
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Agneta Nauclèr Diana Lindström  

Samhällsplanerare Planarkitekt, Metria AB 


