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Undersökning av miljöpåverkan 

DETALJPLAN STÖCKSJÖ 14:23, UMEÅ KOMMUN 

En miljöbedömning ska inte göras för detaljplanen enligt plan- och 
bygglagen (2010:900) och miljöbedömningsförordningen (2017:966). 

Planens beteckning: Stöcksjö 14:23 
Planens syfte: Skapa förutsättningar för förtätning av bo-

stadsbebyggelse samt reglera befintlig be-
byggelse. 

Existerande planer: Del av planområdet omfattas av detaljplan 
för Stöcksjö industriområde, antagen 
1974-12-16 

Genomförda miljöbedöm-
ningar/miljöutredningar: 

Ja, inom ramen för en tidigare ansökan för 
samma fastighet, Dnr PLA 09-25. Miljöbe-
dömningen anslogs 5/3-15/4 2011. 

Beslut 
Planen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. En strategisk miljö-
bedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt kapitel 6, miljöbalken 
(1998:808), ska därför inte genomföras. 
 
I planbeskrivningen ska faktorer med risk för miljöpåverkan behandlas även 
om en miljöbedömning inte ska göras.  

Motiv till beslut 
Behovsbedömningen grundas på bifogad genomgång av planens miljöpåver-
kan: Enligt genomgången finns det inte anledning att anta att det finns risk 
för betydande miljöpåverkan. Inte heller vid sammanvägning av faktorer 
med risk för inverkan bedöms inverkan vara jämförbar med betydande mil-
jöpåverkan. 

• Det finns inte anledning att anta att planen medför påverkan på 
riksintresse. 

• Det finns inte anledning att anta att planen medför betydande på-
verkan på Natura 2000-område. 

• Det finns inte anledning att anta att planen medför att miljökvali-
tetsnorm kommer att överskridas. 

• Det finns inte anledning att anta att planen äventyrar eller hindrar 
uppfyllande av kvalitetskraven för någon vattenförekomst. 

 
Detta beslut har fattats av planchef Clara Ganslandt med planhandläggaren 
Karin Berggren som föredragande. Beslutet är godkänt i kommunens 
elektroniska system och har därför ingen underskrift. 
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Sammanfattning 
 Ja Nej Kommentar, positivt och negativt 

Risk för betydande miljöpåverkan kan an-
tas enligt bedömningskriterier i miljöbe-
dömningsförordningen § 5 (se tabell ne-
dan). 

 X  

Syftet är att planområdet får tas i an-
språk för någon av de verksamheter som 
nämns i PBL kapitel 4 kap, § 34, andra 
stycket. Genomförande av planen kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan 
på grund av detta. 

 X  

Betydande påverkan kan antas på Natura 
2000. 

 X  

Påverkan kan antas på områden av riksin-
tresse enligt miljöbalken, kapitel 3 eller 4 
(för § 8, Natura 2000, se ovan). 

 X  

Ja på någon punkt 1–3: Miljöbedömning ska göras. 

 
 Ja Nej Kommentar 

Riksintresseanalys för kulturmiljö kom-
mer att upprättas. 

 X  
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