Bedömning

Påverkan
Miljöaspekter med
stödfrågor

Platsen
nulägesbeskrivning

Skyddsobjekt

av eller på miljöaspekten
med sannolikhet, varaktighet och
frekvens
Genomförande/drift

Mark

Vatten

Sjönära skogsområde,
väldigt kuperat.

Risk för ras och skred

Planområdet ligger intill
Strandskydd, dricksvattentäkt Kan uppstå påverkan på strandskyddet.
sjön Vättern.

Positiv eller
Negativ påverkan
ingen påverkan

Nya gator och ökad trafik ger ökat utsläpp
av växthusgaser. Bedöms vara en
försumbar påverkan i och med planens
storlek och omfattning.

Försumbar
påverkan

Klimat

Klimat

Nya gator och ökad trafik ger ökat utsläpp
av växthusgaser. Bedöms vara en
försumbar påverkan i och med planens
storlek och omfattning.

Försumbar
påverkan

Skogs- och naturmark

Jordens ändliga resurser

Naturresurser

Hälsa och säkerhet

Livskvalitet, rekreation och
friluftsliv

Brant område

Nya boendes säkerhet

Skogsområde nära vatten
Riksintresse för friluftsliv och
som kan nyttjas för
rörligt friluftsliv
friluftsliv

Kulturmiljö och
landskapsbild

Inga kända fornlämningar
inom planområdet

Gränsöverskridning,
reversibilitet, övrigt

Området är i
översiktsplanen utpekat
för bebyggelseutveckling

Landskapsbild

Ekosystemtjänst

Bygger utanför
utpekade
naturvärden

Lokal klimatreglering

En liten negativ
påverkan pga
exploatering av
övrig skogs- och
naturmark

Levande
skogar, Ett rikt Livsmedel från skog växt- och
svamp och bär
djurliv

Försumbar
påverkan

Ingen påverkan
om det vidtas
Eventuell säkerhetsrisk med branten mot försiktighetsmått
sjön, nedanför tomtgränserna
vid utforming av
nya hus och
tomter

Tillgängligheten för allmänheten
begränsas. Positiv påverkan för de som
flyttar in.

Bedöms inte uppstå någon negativ
påverkan på grund av planens storlek och
omfattning

Befolkning och
sysselsättning

Kumulativa effekter från
aspekter i alla kategorier

Ökad materialåtgång i och med ny
bostadsbebyggelse och infrastruktur.
Bedöms vara en försumbar påverkan i och
med planens storlek och omfattning.

Miljömål

Inkluderar
strandskyddszonen i planen,
men anvisad som
natur

Luftkvalitet

Naturmiljö

Kommentar
Betydande
miljöpåverkan
(ger MKB)

Ingen påverkan
om det vidtas
försiktighetsmått
vid
genomförandet

Luft

Barrskogsområden med
Exploatering av naturområden och
naturvärden, gröna stråk,
skogsområden. Ökad bostadsbebyggelse,
rödlistade arten berguv (VU),
vilket kan öka belastningen på
nyckelbiotop, biologisk
nyckelbiotoper
mångfald

Berörda miljömål och
ekosystemtjänster

Genomförande/drift
Samrådsunderlag

En viss
begränsning för
Positiv påverkan allmänheten. Dock
svårtillgängligt
på de boende
område på grund
av höjdskillnader.

God bebyggd
miljö

Rekreation, friluftsliv
och hälsa för de
inflyttande

Försumbar
påverkan

Behöver ev. utföras
landskapsanalys

Innebär en förändrad landskapsbild

Landskapskaraktär

Överensstämmer med ÖP
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Planen har anpassats efter
utpekade värdefulla
naturområden och
nyckelbiotoper och
innehåller en stor andel
naturmark.

