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Umeå kommun 2019-09-10
Diarienummer: BN-2017/02325
Handläggare: Liza Alcazar

Behovsbedömning av detaljplan för Hörneå 8:539, Dnr 2017/02325
Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt plan- och bygglagen (2010:900)
och MKB-förordningen
Planens syfte: Syftet med förslaget är att, med hänsyn till kringliggande rekreations- och
naturvärden, skapa planmässiga förutsättningar för att uppföra bostäder.
Existerande planer: Planområdet är delvis detaljplanelagt sedan tidigare. Områdets
södra del omfattas av Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för del av
fastigheten Hörneå 8:455 m.fl. (2480K-P HÖ A1/37)
Tidigare miljöutredningar: Tidigare behovsbedömning är utförd 2018-03-19. Planområdet
har efter detta varit föremål för ett flertal utredningar så som fågel-, naturvärdes- och
fladdermusinventeringar såväl som ekosystemanalys. Planområdets utbredning har sedan
dess förändrats i syfte att anpassas till kringliggande miljö och övriga värden och intressen
på platsen enligt beslut från byggnadsnämnden 2019-04-17. En ny undersökning om
miljöpåverkan görs för att tydliggöra den nya avgränsningens förutsättningar.

Beslut
Planen bedöms inte innebära risk för betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11, 12 §§ miljöbalken bedöms därför inte behöva
genomföras.
Bifogad genomgång visar på faktorer som ska behandlas i planbeskrivningen.

Motiv till beslut
Behovsbedömningen grundas på bifogad genomgång av planens miljöpåverkan.
Utifrån genomgången finns det följande motiv till beslutet i sammanfattning:
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 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
Natura 2000-område.
Umeå kommun
Postadress:
Besöksadress:
Telefon:
Webbplats:

901 84 Umeå
Skolgatan 31A
090-16 10 00 (växel)
www.umea.se/kommun

Detaljplanering
Telefon:
[090-13 16 61
Mejladress:
detaljplanering@umea.se
Webbplats:
www.umea.se/detaljplanering
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•
•

Det finns inte anledning att anta att planen medför att miljökvalitetsnorm
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 Liza
Alcazar som föredragande. Beslutet är godkänt i kommunens elektroniska system
och har därför ingen underskrift
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Sammanfattning
Ja

Nej

Betydande påverkan antas enligt
bedömningskriterier i MKB-förordningen
bilaga 4

X

Anges förutsättningar för kommande
verksamhet eller åtgärder som kan antas
medföra betydande miljöpåverkan

X

Påverkas Natura 2000 på ett betydande
sätt

X

Påverkas områden av riksintresse enligt 3
kap. MB (rennäringen, yrkesfisket,
naturvården, kulturmiljövården,
friluftslivet, värdefulla ämnen eller
material, anläggningar, totalförsvaret) eller
enligt 4 kap (§2 Vindelådalen eller §6
Vindelälven, för §8 Natura 2000 se ovan)

X

Ja på någon punkt 1 - 3 leder till att miljöbedömning ska göras.

Ja
Riksintresse kulturmiljö.
Riksintresseanalys kommer att upprättas

Planens uppenbara positiva inverkan på:

Miljön, inkl.
miljömålen

-

Hälsan, inkl.
folkhälsomålen

-

Annat

-

Nej
X
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Bedömning enligt kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4

Inverkan leder till att faktorn ska behandlas i planbeskrivningen, betydande påverkan leder till
att faktorn dessutom ska behandlas i miljöbedömning.

Risk för betydande
inverkan

Risk för inverkan

Ingen eller liten risk
för inverkan

Kommentarer

Platsen
Den befintliga miljöns
känslighet

X

Geologi/hydrologi

X

Finkorniga jordar motsvarande där
angränsade bebyggelse ligger.

Skredrisk

X

Översvämningsrisk

X

Lokalklimat

X

Ljusförhållanden

X

Radon i mark

X

Förorenade områden

X

Förorenad luft

X

Buller från omgivning

X

Vindkraftverk. Överskrider inte riktvärde
med nuvarande kraftverk. Befinner sig 1000
meter ifrån vindkraftverk enligt riktlinje i
TÖP.

Elektromagnetiska fält

X

Luftledning 10 kV som kan behöva flyttas

Normalrisk
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Grönyta i tätort

X

Rekreationsområde

Risk för betydande
inverkan

X

Risk för inverkan

Ingen eller liten risk
för inverkan
Verksamheter som
medför risk för miljö och
hälsa, i eller i närheten
av planområdet

Kommentarer

X

Berör delar av motionsspår samt
strövområde och skolskog för dagis

Naturmiljö

X

Naturvärdesinventerat 2018 på fåglar,
fladdermöss och naturvärden. Den nya
avgränsningen är anpassad utifrån
befintliga naturvärden. Häckning av
kungsfågel (VU) inom planområdet. Kollat
med länsstyrelsen, ingen dispens behövs
från artskydd. Finns risk i och med ökad
bebyggelse att siktröjning kommer att
utföras i strandnära alskogen, måste
regleras i detaljplan genom planläggning av
alskogen och att inte upphäva
strandskyddet.

Kända skyddsvärda arter

X

Alskogen är viktigt häckningsområde för
flertalet fågelarter både hotade och mindre
vanliga. Kan röjas för en stig eller två ner till
vattnet men måste anpassas utifrån
fågelinventeringen och ingen siktröjning av
skogen får göras.

Tyst/ostörd miljö

X

Kulturmiljö

X

Strandskyddsområde

X

Vattenskyddsområde

X

Risk för brunnar etc.

X

Planområdet berörs inte av strandskyddet
(lila avgränsning)
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Risk för betydande
inverkan

Risk för inverkan

Ingen eller liten risk
för inverkan

Kommentarer

Påverkan
Påverkar detta projekt
miljön i överordnande
projekt?

X

Se rekreationsområde

Dagvattenhantering

X

Dagvatten bör inte ledas mot badplatsen.

Avloppshantering

X

Förutsätts lösas med kommunalt
spillvatten.

Påverkan på
trafiksituationen inom
och utom planområdet

X

Påverkan på landskaps-/
stadsbilden

X

Påverkan på
energikonsumtion

X

Utnyttjande av
markområde

X

Utnyttjande av
vattenområde

X

Utnyttjande av övriga
naturresurser

X

Alstrande av avfall

X

Alstrande av
föroreningar

X

Alstrande av risk för
hälsa

X

Alstrande av risk för
miljön

X

Trafik till badplats och skidspår finns.
Området skapar ny trafik längs Skogsvägen
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Planen

Ja

Nej

Ger planen möjlighet till
miljöfarlig verksamhet

X

Avser planen reglera
miljöfarlig verksamhet
eller åtgärd som kan
antas medföra
betydande
miljöpåverkan

X

Har planen betydelse för
andra planers
miljöpåverkan

X

Kan planen medföra att
miljökvalitetsnorm
kommer att överskridas.

X

Kan planen medföra att
vattenförekomst får
försämrad miljöstatus
eller att inte uppnår
fastställt kvalitetskrav

X

Kommentarer

Är planen förenlig med folkhälsomålen

Kan begränsa förutsättningarna för rekreation för
Hörneforsborna sommar och vinter.

Är planen förenlig med miljömålen

Förenlig med de flesta miljömålen men kan
påverka Levande skogar, ett rikt växt- och djurliv,
myllrande våtmarker.

