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Undersökning av miljöpåverkan 

Diarienummer: BN-2021/00857 

Datum: 2021-02-08 

Handläggare: Ellen Stenberg 

 

DETALJPLAN, RÖBÄCK 30:136, UMEÅ KOMMUN 

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

Planens beteckning: Detaljplan för Röbäck 30:136 
Planens syfte: Preliminärt syfte med planen är att inom området 

skapa planmässiga förutsättningar för ändrad fastig-
hetsindelning genom att ändra lydelsen angående 
exploateringsgradens omfattning till att gälla plan-
området.  

Existerande planer: - Detaljplan Förslag till stadsplan för Röbäck in-

dustriområde 2480K-P116/1985 

- Detaljplan för del av fastigheten Röbäck 

30:60 m.fl 2480K-P2017/11. 

Genomförda miljöbedöm-
ningar/ 
miljöutredningar: 

- 

Beslut 

Planen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning 
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, enligt plan- och bygglagen (kapitel 4, § 34, andra 
stycket), se bilaga.  

Motiv till beslut 

Behovsbedömningen grundas på bifogad genomgång av planens miljöpåverkan. 
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 be-
döms inverkan vara jämförbar med betydande miljöpåverkan. 
 

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

• Det finns inte anledning att anta att planen medför betydande påverkan på Na-

tura 2000-område. 
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• Det finns inte anledning att anta att planen medför att miljökvalitetsnorm kom-

mer att överskridas. 

• Det finns anledning att anta att det finns risk att planen äventyrar uppfyllande 

av kvalitetskraven för någon vattenförekomst. 

 
Detta beslut har fattats av planchef Clara Ganslandt med planhandläggaren Ellen Sten-
berg 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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Identifiering av omständigheter enligt miljöbedömningsförordningen 
Risk för miljöpåverkan leder till att faktorn ska behandlas i planbeskrivningen. Bety-
dande påverkan leder till att faktorn dessutom ska behandlas i miljöbedömning. Inom 
parantes anges vilken punkt i miljöbedömningsförordningen (§ 5) faktorn framför allt 
kan hänföras till. 

 

Ingen eller liten risk för 
m

iljöpåverkan 

Risk för  
m

iljöpåverkan 

Risk för betydande m
il-

jöpåverkan 

Kommentarer 

Påverkan på existerande miljö 

Den befintliga miljöns känslig-
het (8) 

X    

Kulturmiljö (8) X    

Landskaps-/stadsbild (8) X    

Rekreationsområde (8) X    

Tyst/ostörd miljö (8) X    

Grönyta i tätort (8) X    

Naturmiljö (land och vatten) 
(8) 

X    

Skyddade områden, inklusive 
Natura 2000 (9) 

X    

Strandskyddsområde (1d) X    

Påverkan på ekosystemtjäns-
ter (8) 

X    

Grundvatten, inklusive vatten-
skyddsområde (8) 

 X  Se bedömning av grundvattenföre-
komst nedan. Den nyare av de existe-
rande detaljplanerna har bestämmel-
ser för skydd av grundvattnet, den 
kommande ändringen bör ha bestäm-
melser för hela planområdet. 

Kan planen medföra att miljö-
kvalitetsnorm kommer att 
överskridas? (8) 

X    

Kan planen medföra att vat-
tenförekomst får försämrad 
miljöstatus eller inte kommer 
att uppnå fastställt kvalitets-
krav? (8) 

X   Grundvattenförekomst Vindelälvså-
sen, Umeåområdet, MS_CD: 
WA44509634 ,VISS EU_CD: SE709160-
171345, se bedömning i separat pm. 
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Ingen eller liten risk för 
m

iljöpåverkan 

Risk för  
m

iljöpåverkan 

Risk för betydande m
il-

jöpåverkan 

Kommentarer 

 

Påverkan från existerande förhållanden 

Verksamheter som medför 
risk för miljö och hälsa, i eller i 
närheten av planområdet (2) 

X    

Buller från omgivning (2) X    

Förorenad luft (2) X    

Elektromagnetiska fält (2) X    

Förorenade områden (2) X    

Radon i mark (2) X    

Geologi/hydrologi (2) X    

Skredrisk (2) X    

Översvämningsrisk (2) X    

Lokalklimat (2) X    

Ljusförhållanden (2) X    

Ändrad påverkan till följd av 
klimatförändringar (2) 

X    

 

Påverkan på grund av aktiviteter eller förändringar som planen medför 
(även påverkan på omgivning) 

Verksamhet eller åtgärd som 
planen ger förutsättning för 
(3) 

X    

Ändrad trafiksituationen inom 
och utom planområdet (3) 

X    

Ianspråktagande av mark, vat-
ten och andra resurser (3) 

X    

Alstrande av avfall (3) X    

Alstrande av föroreningar och 
störningar (3) 

X    

Spillvattenhantering (3) X    

Dagvattenhantering (3) X    
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Ingen eller liten risk för 
m

iljöpåverkan 

Risk för  
m

iljöpåverkan 

Risk för betydande m
il-

jöpåverkan 

Kommentarer 

Förändringar som påverkar 
klimatet (3) 

X    

Risk för människors hälsa till 
följd av olyckor (7) 

X    

Risk för miljön till följd av 
olyckor (7) 

X    

Risk för människors hälsa till 
följd av andra omständigheter 
(7) 

X    

Risk för miljön till följd av 
andra omständigheter (7) 

X    

 
Planen Ja Nej Kommentar, positiv och negativ påverkan 

Anges förutsättningar för 
verksamhet eller åtgärder 
som självständigt kan antas 
medföra betydande miljöpå-
verkan? (1a) 

 X  

Har planen betydelse för de 
miljöeffekter andra planer el-
ler program medför? (1b) 

 X  

Har planen betydelse för att 
främja en hållbar utveckling 
eller för integreringen av mil-
jöaspekter i övrigt? (1c) 

 X  

Har planen betydelse för möj-
ligheterna att följa miljölag-
stiftningen? (1d) 

 X  

Går det att avhjälpa de sanno-
lika miljöeffekterna? (4) 

X   

Behöver en kompensationsut-
redning för ekologiska värden 
göras för planen? (4) 

 X  
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Planen Ja Nej Kommentar, positiv och negativ påverkan 

Har planens miljöeffekter 
gränsöverskridande egen-
skaper? (5) 

 X  

Är planen förenlig med folk-
hälsomålen? (1c) 

Ingen påverkan 

Är planen förenlig med miljö-
målen? (1c) 

Ingen påverkan 
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DETALJPLAN FÖR RÖBÄCK 30:136 – PÅVERKAN PÅ VATTENFÖRE-
KOMST 

 
1 Vattenförekomst: Vindelälvsåsen, Umeåområdet, MS_CD: WA44509634 ,VISS 
EU_CD: SE709160-171345 

Punkt 2 till 4 nedan är sammanfattning av uppgifter enligt VISS. 

 

2 Nuvarande status 

Kemisk status:  god 

Kvantitativ status: god 

 

3 Riskklassificering och miljöproblem som orsakar riskklassningen 

Risk att Kemisk status inte uppnås. Bedömningen grundar sig på att bekämpningsme-
del har detekterats i grundvattenprover från förekomsten. Kommunen utför åtgärder 
och övervakar. Inom förekomsten finns förorenade områden med risk för läckage till 
grundvattnet. Mer utredning och övervakning behövs innan behovet av eventuell fy-
sisk åtgärd kan säkerställas. Rekommenderade vägar för farligt gods går över vattenfö-
rekomsten och skyddsområde för dricksvattentäkt. Det finns risk att grundvattnet på-
verkas av utsläpp vid olyckor.  

Risk att Ekologisk status inte uppnås är inte klassad.  

 

4 Fastställda normer 

Kemisk status: god 

Kvantitativ status: god 

 

5 Bedömning i undersökningsskedet av planens påverkan på möjlighet att nå miljö-
kvalitetsnormerna med motivering till gjord bedömning 

Risk bedöms finnas att kemisk status försämras och därmed inte denna miljökvalitets-
norm inte uppnås om verksamheterna inom planområdet leder till utsläpp av förore-
nande ämnen. Risken bedöms som liten baserat på de existerande verksamheternas 
omfattning. Existerande bygglov ger möjlighet till så kallade industrifack och i en bygg-
nad fordonstvätt, det ger alltså endast möjlighet för mindre verksamheter. Existerande 
detaljplan för den västra delen av området som nu är aktuellt säger att verksamhet-
erna inte får ”hantera större mängder petroleumprodukter, kemikalier eller andra för 
grundvattnet skadliga ämnen”.  

Risk bedöms inte finnas att denna plan leder till att kvantitativ status inte förblir god. 
Bedömningen grundar sig i att planen omfattar en mycket liten del av infiltrationsom-
rådet och att dagvattnet bedöms kunna tas om hand inom planområdet. 
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