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UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

UNDERSÖKNINGENS SYFTE 

Enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 a§ ska kommunen undersöka om genomförandet av 

detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Undersökningen ska innebära att kommunen identifierar omständigheter som talar för eller 

emot en betydande miljöpåverkan, och samråder frågan med Länsstyrelsen. 

I samband med undersökning och samrådet ska frågan om betydande miljöpåverkan avgöras 

genom ett särskilt beslut av kommunen.  

I det fall kommunen beslutar att ett plangenomförande kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning göras, i annat fall ska konsekvenserna för 

miljön framgå av planbeskrivningen. 

INFORMATION OM PLANEN 

PLANENS SYFTE ÄR: 
Detaljplanen syftar till att inom planområdet skapa förutsättningar för att uppföra 

bebyggelse i form av stugor och lägenheter (för både uthyrning och avstyckning) samt hotell, 

konferensanläggning och en utökad verksamhet kring nuvarande serviceanläggning inom 

området i syfte att stödja såväl skidanläggning som besöksverksamhet under övriga säsonger.  

 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Större delen av planområdet är idag ianspråktagen för besöksanläggningen samt tillhörande 

bebyggelse. Området är i sin helhet påverkat av skidanläggningen genom nerfarter, 

skoterspår och anläggningens kringfunktioner. Nuvarande camping och parkering utgörs av 

grusade vägar och ytor för parkering och uppställning av husbil och husvagn är uppdelade 

höjdmässigt i flera platåer, med inslag av barrskog i de brantare slänterna mellan de 

hårdgjorda platåerna. Övriga delar, främst de östra delarna och den nordligaste delen, utgörs 

av skogsmark med barrträd.  
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BILD ÖVER PLANOMRÅDET 

 

Föreslaget planområde är den orange ytan. Lila yta representerar gällande detaljplaners utbredning. 

 

ÖVERENSSTÄMMER PLANEN MED ÖVERSIKTSPLANEN 
Översiktsplanen vann laga kraft 2019-10-30 och i utvecklingsstrategin är området utpekat 

som utvecklingsområde för ny bebyggelse. Mark- och vattenanvändningskartan anger 

verksamhetsområde för besöksnäringen. Den aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig 

med syftet i översiktsplanen. 

 

UNDERSÖKNINGAR FÖR ATT SÄKERSTÄLLA MARKENS LÄMPLIGHET 

Kommunen har bedömer att föreslagen markanvändning finns utredd i tidigare detaljplaner 

och bedömer därför att det inte uppenbart finns behov av ytterligare utredningar.  

 

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

Nedan redovisar kommunen aspekter som är applicerbara på Älvdalens kommun och  som 

talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. 

Plan- och bygglagen, PBL 2010:900 anger att om en detaljplan möjliggör några av 

nedanstående åtgärder ska hänsyn även tas till: 
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• verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper, 

• verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, och 

• de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper. 

 

 

 

 

Kommentar: 

Detaljplaneförslaget syftar i första hand till att göra utvecklingen av området mer flexibel än 

med gällande detaljplan. Lokaliseringsprövning av skidanläggning med tillhörande service 

och logi har därmed hanteras i såväl översiktsplan som i gällande detaljplaner.  

RIKSINTRESSEN OCH OMRÅDESSKYDD 

Kommer planen att beröra  Ja/Nej 

Rörligt friluftsliv 4 kap. 2§ Ja 

Obrutet fjäll 4 kap. 5§ Nej 

Skyddade vattendrag 4 kap. §6 Ja 

Natura 2000-områden 4 kap 8§ Nej 

Rennäring 3 kap. 5§ Nej 

Friluftsliv 3 kap. 6§ Nej 

Naturvård 3 kap. 6§ Nej 

Kulturmiljövård 3 kap. 6§ Nej 

Energiproduktion 3 kap 8§ Nej 

Kommunikationer 3 kap 8§ Nej 

Totalförsvar 3 kap 9§ Nej 

Strandskyddat område Nej 

Naturreservat Nej 

Vattenskyddsområde Nej 

Biotopsskyddade områden Nej 

Kommentar: 

Planeras för Ja/Nej 

ett industriområde, Nej 

ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat 
stadsbyggnadsprojekt, 

Nej, inte renodlat 

en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar, Ja, men i första hand 
servicefunktioner kopplade 
till befintlig skidanläggning 

en hamn för fritidsbåtar,  Nej 

ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, 
utanför sammanhållen bebyggelse, 

Ja, men inte nyetablering 
utan genom att gällande 
detaljplans bestämmelser 
omvandlas. 

en campingplats, Ja, men inte nyetablering 
utan genom att gällande 
detaljplans bestämmelser 
omvandlas. 

en nöjespark, Nej 

en djurpark, Nej 
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Detaljplaneförslaget bedöms genom möjlighet till utveckling av besöksnäring och rekreation, 

bidra till att förstärka riksintressenas värden. Tillkommande bebyggelse ska lokaliseras och 

utformas så att områdenas friluftslivsvärden inte påverkas negativt och detta görs genom att 

redan detaljplanerat område fortsatt är föremål för utveckling. 

 

PLANFÖRSLAGETS BEDÖMDA PÅVERKAN 

Naturmiljö Ja/Nej 

Berörs utpekade naturvärden?   Nej, området är redan 

påverkat av befintliga 

anläggning 

Finns det kända skyddade arter?  Nej inte inom aktuellt 

planområde 

Kulturmiljö  

Berörs fornlämningar? Nej inte inom aktuellt 

planområde 

Berörs kulturhistoriskt värdefull miljö? Nej 

Landskapsbild  

Kan planförslaget innebära en omfattande 

påverkan landskapsbilden? 
Nej 

Rekreation och rörligt friluftsliv  

Påverkar planförslaget utpekade 

rekreationsområden?  
Nej, möjligen genom att 

underlätta för ytterligare 

rekreation och turism.  

Vatten  

Finns det risk för påverkan på sjöar eller 

vattendrag  
Nej, området är anslutet till 

kommunalt VA 

Finns det risk för påverkan på grundvattnet? Nej. 

Areella näringar  

Påverkas jordbruksmark, skogsbruk, eller 

djurhållning? 
Nej 

Djurhållning  

Kan projektet innebära risk för lukt från 

djurhållning? 

Nej 

Kan projektet innebära risk att utsättas för 

allergener från djurhållning? 

Nej 

Kommentar 

Området är redan i anspråktaget för skidanläggning med tillhörande service och logi. Inga 

höga naturvärden är kända inom planområdet. I planområdets närhet finns dock såväl 

naturreservat som etablerade stråk för rekreation.  

EFFEKTER PÅ HÄLSA OCH SÄKERHET 

Hälsa och säkerhet Ja/Nej 

Buller och vibrationer Nej, inga större 

bullerstörningar från 

skidanläggning till boende. 



6  

Risk (farligt gods, miljöfarlig verksamhet) Nej 

Ljus  Nej, inte annat än belysning 

Strålning (radon, eller elektromagnetisk strålning) Nej 

Lukt  Nej 

Finns risk för ras, skred eller erosion? Nej 

Finns risk för att planområdet översvämmas? Kan 

ändrad markanvändning göra att andra områden 

översvämmas? 

Nej 

 

 

Förekomst av markföroreningar Nej 

Trafiksäkerhetsfrågor Nej 

Kommentar 

Det ljud som kan uppstå inom planområdet är kopplat till skidanläggningens drift och 

underhåll. Avstånd planeras mellan själva skidanläggningen och byggrätten för bostäder. 

Därmed bedöms inte buller orsaka besvär.  

Området ligger inte i anslutning till vattendrag som kan antas ha översvämningsrisk och det 

dagvatten som uppstår inom området kan hanteras lokalt.  

 

PÅVERKAN PÅ MILJÖKVALITETSNORMER 

 

Miljökvalitetsnormer (MKN) Ja/Nej 

Påverkas MKN för Luft Nej 

Påverkas MKN för Vatten (yt- och 

grundvattenförekomster) 

Nej 

Kommentar 

Inga miljökvalitetsnormer bedöms påverkas av planläggningen. Området tillhör Grövlans 

avrinningsområde, där vattendraget Grövlan är närmaste recipient. Vattendraget ligger 

ungefär en kilometer från planområdet.  

SAMMANVÄGD BEDÖMNING 

Kommunen bedömer baserat på genomförd undersökning att ett plangenomförande ej kan 

antas innebära betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning kommer inte att 

genomföras parallellt med detaljplaneprocessen. Konsekvenserna för miljön kommer att 

framgå av planbeskrivningen. 

 

Dokumentet är sammanställd av Malin Iwarsson, Structor Miljöteknik AB 

 


