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Enligt 4 kap. 3§ Miljöbalken ska en strategisk miljöbedömning göras och en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas för en detaljplan om den kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan. För att klarlägga om planen kan innebära en betydande 
miljöpåverkan behöver en undersökning om betydande miljöpåverkan göras. Alla 
nya detaljplaner omfattas av kravet på att en undersökning genomförs.  
Undersökningen genomförs enligt 6 kap. 3§ Miljöbalken. 
 
Checklistan ska också användas till att identifiera frågor som bör utredas vidare i 
planarbetet, trots att planens genomförande inte bedöms innebära betydande 
miljöpåverkan. Då bedömningarna görs i ett tidigt skede i planarbetet kan de under 
planarbetets gång komma att ändras, i och med att ny kunskap kan tillkomma samt 
att inriktningen på planförslaget kan komma att ändras, vilket innebär att 
bedömningarna ska ses som preliminära.  
 

Händelse:  Datum: 
Samråd internt inom kommunen 2018-12-11 

Samråd med länsstyrelsen  - 

 
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Jonas Zetterberg, tel 054-540 4534 
jonas.zetterberg@karlstad.se 
 

 

Detaljplan för  
Del av Rud 2:1 Rackethall 
Karlstads kommun, Värmlands län 
Undersökning om betydande miljöpåverkan  
dnr SBN-2018-51 
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Planens syfte och huvuddrag 
Planen syftar till att möjliggöra uppförande av en idrottshall med kontorsmöjligheter på Rud och innebär en förtätning på 
befintligt grönområde.  
Planområdet är förlagt på befintligt grönområde intill E18, som även rymmer en större damm vilken är viktig för 
dagvattenhanteringen i området.  

 
Bedömning av detaljplanens miljöpåverkan 
Platsen 
Området ligger inom Rud, direkt norr om E18 mellan Nobelgymnasiet och Mossgatan och är idag obebyggt. Marken 
inom planområdet har idag karaktären av enklare parkmark med gång- och cykelvägar och gräsbevuxna ytor av 
ängskaraktär. Mitt i området finns en damm för dagvattenhantering.  
Tidigare undersökningar har visat att en förändrad utformning av dammen har mindre påverkan på djurlivet. Om 
dammens volym påverkas måste detta kompenseras för att säkerställa att dess nuvarande kapacitet kvarstår. 

Planen 
Planen innebär att parkmark tas i anspråk för idrottsändamål. Dammen och de träd som möjligtvis utgör alléer längs 
Mossgatan ges användningen parkmark för att säkerställa deras värden. Gång- och cykelbanor i området påverkas, men 
dras om för att området fortsatt ska ha god tillgänglighet med hållbara färdsätt. Förtätningen på grönområde har stämts av 
med kommunens ställningstaganden för byggnation av grönytor där aktuellt planförslag bedöms som acceptabelt. Dock 
kommer möjligheten till bostadsnära rekreationsområden minska.  
 
Vidare påverkas planen av översvämningsrisk och geotekniska frågor. 
 
Planområdet omfattar totalt ca. 3 ha. 
 

Påverkan 
Störst påverkan bedöms planen ha på dagvattenhanteringen i området varav frågan beaktas särskilt under planarbetet.  

Sammanvägd bedömning med motiverat ställningstagande 
Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen bedöms innebära på miljön har redovisats i 
planbeskrivningen samt sammanfattats ovan. En MKB bedöms därför inte behöva upprättas för detaljplanen 
”Idrottsanläggning inom Rud 2:1”.  
Frågor som kräver särskilda utredningar är dagvatten/översvämning samt geoteknik. Övriga sakfrågor bedöms ha utretts i 
tidigare skeden inom området.  
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Checklista för behovsbedömning av detaljplaner 
Vid risk för negativ påverkan bör det anges om påverkan kan antas vara liten, viss, måttlig eller stor. Där de två senare innebär 
MKB medan de två tidigare innebär att frågan kan konsekvensutredas inom planarbetet. 
 
Positiv påverkan Ingen påverkan liten/viss negativ påverkan måttlig/stor negativ påverkan 
 

 

PLATSEN 
Platsens värden och känslighet kartläggs. Hur känsligt är området för påverkan? 
 
Platsens betydelse och sårbarhet… 
 

Kommentarer /åtgärder i planen 
 

Vad är den nuvarande markanvändning? Området är idag obebyggt. Marken inom planområdet 
har idag karaktären av enklare parkmark med gång- och 
cykelvägar och gräsbevuxna ytor av ängskaraktär. 
Grönområdet nyttjas främst för närrekreation samt 
passage för gång- och cykeltrafikanter.  
Mitt i området finns en större damm för 
dagvattenhantering och sydväst om dammen ligger en 
trädbevuxen våtmark. Längs dammens östra sida löper 
ett enklare gångstråk i gräsytan. Marken är i huvudsak 
flack. I områdets östra del finns en kulle, vilken omges 
av ett antal större ädellövträd. Längs gc-vägen i söder 
finns en trädridå mot E18.  
 

Markens, vattnet och andra resursers förekomst, kvalitet och 
förnyelseförmåga? 
  

Planområdet ligger inom befintlig stadsstruktur. Området 
är idag obebyggt, men rymmer infrastruktur för 
dagsvattenhantering och gc-trafik samt ledningar.   
 

På grund av… Viktiga aspekter Kommentarer /åtgärder i planen 
 

Intensiv markanvändning Tätt befolkade områden. 
Hårt exploaterad mark. 

Planområdet ligger söder om befintlig bostadsbebyggelse 
på Rud, vilken främst utgörs av flerbostadshus. I direkt 
anslutning till planområdet ligger Nobelgymnasiet. 
Nordost om planområdet ligger Norra Kyrkogården.  
 

Överskridna miljökvalitetsnormer Område där 
miljökvalitetsnormer för 
luft eller vatten överträtts 
eller kan komma att 
överträdas 
 

Planförslaget bedöms inte innebära att 
miljökvalitetsnormer överskrids. I planförslaget 
säkerställs att dammen ska ha kapacitet att omhänderta 
beräknad ökad mängd dagvatten. 
Planområdets läge innebär en god tillgång till hållbara 
transportmedel.  

Kulturarv Historiskt, kulturellt eller 
arkeologiskt betydelsefulla 
områden.  
 
• Fornlämning 
• Kulturhistorisk 

lämning 
• Plats med tradition 
• Riksintresse för 

kulturmiljövård  
• Byggnadsminne 
• Kulturhistoriskt 

värdefull 

Ingen förekomst. 



 4 

byggnad/miljö 
• Industriminne 
• Annan äldre 

verksamhet 
• By- gårdsmiljö 
 

Särdrag i naturen • Större opåverkade 
områden 

• Våtmarker 
• Kustområden 
• Berg- och 

skogsområden 

Ingen förekomst. 

Skyddade områden Viktiga aspekter Kommentarer /åtgärder i planen 
(I Sverige, EU, världen) • Natura 2000 

• Riksintressen 
 

• Nationalparker 
• Naturreservat 
• Kulturreservat 

(Krigsflygfältet i 
Brattforsheden) 

• Naturminne 
• Biotopskyddsområde 
• Djur- och 

växtskyddsområde 
• Strandskyddsområde 
• Vattenskyddsområde 
 
Och andra områden som är 
skyddade enl 7 kap. 
miljöbalken 
 

Planområdet är beläget norr om E18, som är av 
riksintresse för kommunikationer. 
 
Förekomst av värdefulla träd (inventerade i SLU 
Trädportalen). Alléklassade lönnar i norr samt en rad av 
björk som kan utgöra en allé. Marken där träden finns 
planläggs som parkmark.  

 

PLANEN 
Planens styrande egenskaper tydliggörs. Begränsar planen handlingsutrymmet för att hantera miljöproblemen i andra 
beslut? 
 
Faktorer att beakta: Kommentarer /åtgärder i planen 
Hur styr planens den framtida verksamheter? 
Styrs det geografiska läget? Styrs typ av verksamhet? Storlek? 
Driftsförhållanden? Fördelas resurser? 
 

Framtida verksamheter och byggrättens 
storlek och läge styrs.  
 

Har planens betydelse för andra planers eller programs miljöpåverkan? (Kan 
vara detaljplaner men även t.ex. åtgärdsprogram för MKN)? 
 

Ingen påverkan. 

I vilken utsträckning har planen betydelse för integreringen av miljöaspekter 
särskilt för att främja en hållbar utveckling? Kan planen bidra till att eller 
motverka att nationella eller regionala miljömål uppfylls?  
 

Planens utbyggnad är positiv i 
förhållande till miljömålen ”Begränsad 
klimatpåverkan” och ”God bebyggd 
miljö” då bebyggelsen lokaliseras i 
befintlig stadsstruktur med god tillgång 
till kollektivtrafik. Negativt är att 
förtätning sker på ett grönområde samt 
att ingrepp i dammen troligtvis kommer 
att behövas.  

I vilken utsträckning innebär planen egna miljöproblem? 
 Ingen påverkan. 

Har planen betydelse för genomförandet av EU:s miljölagstiftning? Påverkar Frågan utreds inom ramen för 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Brattforsheden
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planen till att vattenkvalitén i avrinningsområden med åtgärdsprogram i enighet 
med EG:s vattendirektiv? 
 

detaljplanen. 
 

  
 
 
 

PÅVERKAN 
Vilka effekter på miljön blir det av den nya markanvändningen som planen tillåter? 
 
Storlek och fysisk omfattning Viktiga aspekter Kommentarer/åtgärder i planen 
Projektets omfattning Se PBL 4 kap 24§.  

MKB görs alltid för: 
1. industriändamål, 
2. ett köpcentrum, en 
parkeringsanläggning eller 
något annat projekt för 
sammanhållen bebyggelse, 
3. en skidbacke, skidlift 
eller linbana med 
tillhörande anläggningar, 
4. en hamn för fritidsbåtar, 
5. ett hotellkomplex eller en 
fritidsby med tillhörande 
anläggningar, utanför 
sammanhållen bebyggelse, 
6. en permanent 
campingsplats, 
7. en nöjespark, 
8. en djurpark, 
9. en spårväg, eller 
10. en tunnelbana. Lag 
(2012:444). 

Planförslaget berör 3 ha obebyggd grönyta inkl. damm. 
Del av ytan säkerställs som parkmark. Planen bedöms 
ha en mindre påverkan på närområdet. 

Projektets förening med andra 
projekt 

 Andra projekt pågår i närområdet. Ingen samverkan 
planeras mellan dessa. Dock kan kollektivtrafiken i 
området behöva ses över vid fler exploateringar längs 
Mossgatan/Nokiagatan.  

Projektets utnyttjande av mark, 
vatten och andra resurser 

 Planförslaget innebär att grönyta som idag är 
tillgänglig för närrekreation tas i anspråk.  

Projektets alstrande av avfall,   Ingen påverkan. 
Projektets alstrande av föroreningar 
och störningar 

 Ingen påverkan. 

Effekternas omfattning (geografiskt 
område och den berörda 
befolkningen storlek) 

 Planförslaget bedöms ha en liten negativ påverkan, då 
grönyta för närrekreation tas i anspråk. Planförslaget 
bör beakta att en del av området fortsatt är tillgänglig 
för närrekreation. Planförslaget bör även beakta det 
befintliga gc-nätet, så att fortsatt passage genom 
området är möjlig.  

 
Faktorer att beakta Viktiga aspekter Kommentarer /åtgärder i planen 

 
Gränsöverskridande Är effekterna 

gränsöverskridande, dvs 
berör annat land? 

Nej. 

Sannolikhet Hur sannolika är 
effekterna?  

Varaktighet  Byggnationen på grönområde bedöms innebära att 
aktuell del av området inte kommer nyttjas som 
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strövområde i framtiden.  
Frekvens   
Avhjälpbarhet Effekternas varaktighet, 

vanlighet och uppträdande 
(reversibilitet) 
 
Effekternas betydelse och 
komplexitet, varvid 
särskild hänsyn bör tas till 
allmänhetens behov av 
information. 
 
 

Ianspråktagande av grönområde är enligt kommunens 
översiktsplan acceptabelt i området. Grönområden med 
möjlighet till rekreation och friluftsliv finns kvar i 
närområdet varav ett ianspråktagande inte bedöms ha 
en stor påverkan. 

Risker för…   
Människors hälsa • Buller- och 

vibrationsstörning 
• Vatten- och 

avloppsförsörjning 
• Förorenad mark 
• Översvämningsrisk 
• Ras- och skredrisk 
• Trafiksäkerhet, risk 

med farligt gods 
• Övriga risker i 

samhället 
 

Planområdet ligger direkt norr om E18, vilken är 
rekommenderad primär väg för farligt gods. 
 
Planområdet är utsatt för buller från E18 
 
Planområdet omfattas av översvämningsrisk vid 200-
årsflöde. 
 
Markföroreningar finns i området.  
 
Planförslaget utformas så att sakfrågorna inte utgör 
några risker för människors hälsa. 
 
 

Miljön Risken för olyckor, särskilt 
när det gäller de ämnen och 
den teknik som använts. 
 
Effekternas betydelse och 
komplexitet, varvid 
särskild hänsyn bör tas till 
allmänhetens behov av 
information. 
 

Ingen påverkan. 

   
Påverkans totaleffekt Med hänsyn till 

lokaliseringen, områdets 
känslighet osv.  
 
Effekternas betydelse och 
komplexitet, varvid 
särskild hänsyn bör tas till 
allmänhetens behov av 
information. 
 
Dvs: Vad innebär planens 
sammanvägda förväntade 
miljöeffekter? 
 

De sakfrågor som berörs av planförslaget, såsom 
dagvattenhantering, säkerställs i detaljplanen. Den 
effekt kvarstår är en minskad grönyta och plats för 
rekreation och spontanlek. 
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