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Undersökningens syfte 

Enligt Plan- och bygglagen 4 kap 34§ och Miljöbalken 6 kap 5§ ska alla detaljplaner föregås av en 
undersökning om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En 
utredning är det underlag som analyserar och avgör om planförslaget kan antas påverka miljön på 
sådant sätt att en miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.  

Samlad bedömning  

Det är Gävle kommuns bedömning att ett genomförande av planen inte kommer att innebära en 
betydande miljöpåverkan. Ingen strategisk miljöbedömning med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning kommer därför att upprättas. Ifall länsstyrelsen anser att en 
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas vill kommunen samråda om omfattning och 
detaljeringsgrad.  
Se vidare under Motiverat ställningstagande. 

Detaljplanens syfte 

Syftet med detaljplanen är att skapa 26 nya villatomter i Harkskär enligt Översiktsplan för 
Norrlandet. Detaljplaneprocessen avses att ske med standardförfarande. 

Planområdet 

Planområdet är indelat i tre delområden: 
Område 1 ligger väster om befintlig bebyggelse på Måsviksvägen och Gränsstigen, norr och  söder 
om Brusängsvägen. Området är delvis avverkad skogsmark som idag består av mestadels sly. 
Område 2 ligger öster om Skärgårdsstigen och består idag av uppväxt natur/skog. 
Område 3 ligger norr om Lilluddsvägen innan korsningen med Storuddsvägen i centrala delarna av 
Harkskär och består av uppvuxen skog. 
 
Områdena finns med i Översiktsplan för Norrlandet och är där utpekade för nya villatomter. 
Områdena i Öp är B.57 (4 tomter), B.58 (8 tomter), B.59 (5 tomter), B.60 (5 tomter), B.64 (6 
tomter). Totalt 28 tomter. 
 
Berörda områden omfattas av äldre detaljplaner och är idag planlagda som parkmark. 
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Detaljplanen kan delas in i tre områden enligt ovan. 
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Exploateringsskiss totalt 26 tomter 
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Motiverat ställningstagande  

Utifrån den sammanställning som gjorts i checklistan bedömer Gävle kommun att planförslaget 
inte förväntas medföra betydande miljöpåverkan.  
 
Planförslaget innebär planläggning av ett fåtal bostäder i form av gles villabebyggelse som ansluter 
till befintlig bebyggelsestruktur enligt gällande översiktsplan. Bebyggelsen är i sådan omfattning, 
och på sådan plats att ianspråktagandet blir begränsat och dess miljöpåverkan bedöms därför inte 
vara betydande. Människors tillgänglighet och djur- och växtliv längs stranden bedöms inte 
påverkas i sådan omfattning att miljöpåverkan blir betydande även om delar av bebyggelsen ligger 
inom idag strandskyddat område. 
 

Följande frågor kommer att behandlas vidare i detaljplanen 
Miljöfrågor som ändå är aktuella kommer att hanteras under det fortsatta planarbetet. I denna plan 
bör dagvattenhantering, havs- och grundvattennivå utredas vidare. 

Medverkande tjänstemän  

Undersökningen har tagits fram av:  
Petter Jonegård Projektutvecklare 
Ann-Sofi Dahlqvist, miljöutredare 
Maria Lind, kommunekolog 
Lena Boox, kommunantikvarie 
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Checklista för undersökning om betydande miljöpåverkan 

Bedöms planen påverka: Kommentar 

Naturvård 
  

Riksintresse naturvård 
3 kap. 6 § MB.  
Dalälven 4 kap. 2 § MB 

Nej  

Natura 2000 
7 kap. 4 § MB (SFS 
1998:1252) 

Nej  
 

Naturreservat 
7 kap. 4 § MB (SFS 
1998:1252) 

Nej  
 

Naturminne 
7 kap. 10 § MB (SFS 
1998:1252) 

Nej  
 

Biotopskyddsområde 
7 kap. 11 § MB 

Nej  

Generellt biotopskydd 
7 kap. 11 § MB (förteckning i 
SFS 1998:1252 bilaga 1) 

Nej  

Strandskyddsområde 
7 kap. 13-18 §§ MB 

Ja Aktuella områden ligger delvis inom det generella 
strandskyddsområdet om 100 meter. Särskilt skäl 
för upphävande är till stora delar att områdena är 
avskilda från strandlinjen genom befintlig 
bebyggelse, men i andra delar anför vi det 
särskilda skälet att områdena behövs för att 
tillgodose det allmänna intresset tätortsutveckling 
och tillskapande av fler bostäder i enlighet med 
FÖP Norrlandet. 

Naturvårdsarter 
bilaga 1 fågeldirektivet 
habitatdirektivets bilaga 2 
4-9§§ Artskyddsförordningen 
ArtDatabanken 
signalarter för skog 
 

Ja I anslutning till det södra delområdet finns flera 
rödlistade/lokalt hotade starrarter noterade av 
Gävleborgs Botaniska Sällskap (ängs-, lopp- och 
hårstarr). Dessa arter växer i små sänkor i 
skogsmarken som har nära kontakt med det 
kalkhaltiga grundvattnet. En hydrologisk 
utredning behöver göras för att säkerställa att 
sänkorna inte påverkas vid en exploatering. 

Annan värdefull natur  Nej  

Naturområde utpekat i ÖP Nej  
 

Friluftsliv och rekreation 
  

Riksintresse friluftsliv 
3 kap. 6 § MB 
Riksintresse turism och 

Nej  
 

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-faglar-Sverige.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-arter-i-sverige.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845/?bet=sfs-2007-845#P4
http://artfakta.artdatabanken.se/
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog-och-miljo/Biologisk-mangfald/Signalarter/
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Bedöms planen påverka: Kommentar 

rörligt friluftsliv 
4 kap 2 § MB 
Rekreationsområde, led, 
skolskog etc 

Nej  
 

Övriga friluftsintressen Ja Finns flera stigar genom områdena som eventuellt 
behöver dras om. 

Kulturmiljö 
 Avstämning har gjorts mot samlingskartan 

Riksintresse kulturmiljö  
3 kap 6§ MB 

Nej  
 

Värdefull kulturmiljö.  
2 kap. 6§ PBL 

Nej  
 

Skydd i gällande detaljplan Nej  
 

Byggnadsminne/Kyrkomiljö 
3 kap KML (SFS 2013:558) 
4 kap KML 

Nej  
 

Fornlämning/Skog o Hist 
2 kap KML 

Nej  
 

Värdefulla byggnader/ 
skyddsföreskrifter 
8 kap. 13§, 8 kap. 17§ PBL 

Nej  
 

Särskilt värdefull enl 2 kap. 
6§ PBL (Sista stycket). Krav 
på skydd av kulturvärden 
som uppnår PBL 8 kap. 13§) 

Nej  
 

Landskapsbild 
  

Landskaps-/stadsbild Ja Påverkan på landskapsbild när naturmark ersätts 
med bebyggelse. Bedöms ej vara betydande 
eftersom att ny bebyggelse ansluter till bef. 
bebyggelsestruktur och med samma byggrätt. 

In- och utblickar Ja  
Befintliga bostäder som har haft natur på andra 
sidan vägen får nu istället villabebyggelse.  

Historiska samband Nej   

 

Finns det risk för:  Kommentar 

Människors hälsa 
  

Buller 
SFS (2015:216) om 
trafikbuller vid 
bostadsbyggnader, SFS 
(2004:675) om 
omgivningsbuller 

Nej Bullerkartläggning från 2013 visar att bebyggelsen 
klarar gällande riktvärden, Någon större 
tillkommande bebyggelse har inte tillkommit 
sedan 2013. Idag är det 150-160 hushåll i 
Harkskär vilket medför begränsade trafikflöden 
även om man kan anta att flera hushåll har två 
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Finns det risk för:  Kommentar 

bilar. Beräkning visar att Harkskärsvägen med 
denna exploatering får under 2000 fordon per 
dygn.  

Vibrationer Nej  
 
 

Risk (farligt gods, miljöfarlig 
verksamhet) 
2 kap 5 § samt 4 kap 12 § PBL 
och 2 kap 6 § MB samt Lag 
2003:778 om skydd mot 
olyckor, Seveso-lagen 
(1999:381) 

Nej  
 

Ljus 
2 kap. 9§ PBL 

Nej  
 

Strålning  
(radon, kraftledning) 

Nej  
 

Djurhållning/allergi 
PBL, MB 

Nej   

Otrygga miljöer Nej  

Lukt 
2 kap. 9§ PBL 

Nej  
 

Mark 
  

Ras, skred, erosion 
2 kap. 5§ PBL 

Nej  
Morän, sandig morän  

Förorenade områden 
26 kap. 9§ MB, 10 kap. MB 

Nej  
 

Luft 
  

Föroreningar luft 
EU direktiv 2008/50/EG, 
2004/107/EG, 5 kap MB 

Nej  
 

Miljökvalitetsnormer/miljö-
mål  
Miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft (SFS 2010:477), 
2 kap. 10 § PBL, 5 kap MB 

Nej Förväntad trafikökning eller uppvärmning av 
nytillkomna bostäder bedöms inte utgöra en risk 
för att miljökvalitetsnormen för luft överskrids. 
 
  

Vatten 
  

Verksamhetsområde Ja Ingår i kommunalt verksamhetsområde för 
dricksvatten och spillvatten 

Grundvatten 
3 kap. 8§ MB 

Ja Uppgifter finns om att grundvattnet står högt i 
vissa delar av dessa områden. Högsta 
grundvattennivå bör utredas i planprocessen. Inte 
primärt utifrån grundvattnet som 
dricksvattenresurs utan snarare kopplat till nivå 
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Finns det risk för:  Kommentar 

och konstruktion för grundläggning av byggnad 
och utifrån förutsättningarna för kvittblivning av 
dagvatten. 

Ytvatten Nej Anläggande av ny bebyggelse förutsätter att 
hanteringen av dagvatten ordnas på ett sådant sätt 
att recipienten/havet inte påverkas negativt. 

Dagvatten Eventuellt Dessa områden omfattas inte av kommunalt 
verksamhetsområde för dagvatten. Gävle 
kommuns dagvattenpolicy gäller, vilken innebär 
att lokalt omhändertagande krävs.  
Sannolikt kan takdagvatten tas om hand på den 
egna tomten och dagvatten för nytillkommen gata 
tas fördröjas och renas gräsbeklädda svackdiken 
längs körbanan. I detta sammanhang viktigt att 
grundvattennivån utreds och att därmed även att 
förutsättningarna för kvittblivning av dagvatten 
utreds i planprocessen. 

Översvämning 
2 kap. 5§ PBL, NFS 2009:1 

Eventuellt Detaljplanen bör innehålla bestämmelse som 
anger lägsta nivå för grundläggning av byggnad 
vilken ska säkerställa att skada inte uppkommer 
vid högsta beräknade havsvattenstånd. Med 
högsta beräknade havsvattenstånd avses en 
havsnivå inkl. landhöjning som tar hänsyn till 
framtida klimateffekter och förhållanden vid ex. 
en kraftig storm. Riktlinje i Översiktsplan för 
Gävle kommun år 2030, anger att undersida av 
isolering i golvbjälklag inte får placeras lägre än 
+2,00 m (RH2000) (underlag SMHI klimatologi 
nr 48 år 2017 Framtida havsnivåer i Sverige och 
https://gis.swedgeo.se/smhi_havsniva/#) 
 
En geoteknisk utredning bör göras under 
planprocessen som ger underlag för kommande 
grundläggning, men som även redovisar 
grundvattennivåer/hydrologi.  

Skyddsområde vattentäkt 
7 kap 21 § MB, föreskrifter 
för vattenskyddsområden. 

Nej  
 

Föroreningar 
vatten/dagvatten 

Nej Nej, förutsatt att dagvatten från parkerings- och 
körytor renas. 

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer SFS 
2004:660, 2 kap 10§ PBL 
 
SFS 2010:1341; HVMFS 
2012:18 

Nej  
 

 

https://gis.swedgeo.se/smhi_havsniva/
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Miljömål Kommentar 
Frisk luft Förväntad trafikökning eller uppvärmning av nytillkomna 

bostäder bedöms inte utgöra en risk för att 
miljökvalitetsnormen för luft eller preciseringen i miljömålet 
frisk luft överskrids. 
Kollektivtrafik/busslinje finns med sträckningen Harkskär - 
Gävle. Dessutom iordningställd cykelled i direkt anslutning till 
planområdena.  

Grundvatten av god kvalitet Bedöms inte påverkas av planens genomförande främst under 
förutsättning att dagvatten från kör- och parkeringsytor 
omhändertas på ett godtagbart sätt. 

Levande sjöar och vattendrag Bedöms inte påverkas av planens genomförande. 
  

Myllrande våtmarker Det finns några små sänkor i skogsmarken, sk rikkärrfönster, 
som är påverkade av det kalkhaltiga grundvattnet och därför 
hyser en annan flora än omgivningen. Det är viktigt att 
exploateringen inte påverkar hydrologin för dessa sänkor. 
 

Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 

Planläggningen leder till att en del markområden i direkt 
anslutning till kusten som i dag är allmänt tillgängliga blir 
privata tomter. En zon mellan tomterna och strandlinjen 
kommer att förbli allmän. Nyinflyttning till området kommer 
att leda till en önskan om tillskapande av nya brygg- och 
båtplatser vilket kan ge en negativ påverkan på miljömålet 
eftersom det kommer att ta strandzoner i anspråk och kräver 
troligtvis att muddring görs. 
Havsvattnet bedöms inte påverkas negativt av 
föroreningar/oönskade ämnen under förutsättning att 
dagvatten från kör- och parkeringsytor omhändertas på ett 
godtagbart sätt.  
 

Ingen övergödning Kommunalt VA innebär att enskilda avloppsanläggningar som 
tidigare varit lösningen inom området, ej blir aktuella. Därmed 
minimal risk för spridning av närsalter till havet.  

Bara naturlig försurning Bedöms inte påverkas av planens genomförande. 
 

Levande skogar Skogsmark tas i anspråk, men den ligger i direkt anslutning till 
befintlig bebyggelse och gröna stråk bevaras, så miljömålet 
påverkas inte nämnvärt. 
 

Ett rikt odlingslandskap Ej relevant. 
 

God bebyggd miljö Ny bebyggelse ansluter till befintlig bebyggelsestruktur och 
utnyttjar bef. lokalgator och utbyggt VA-nät. Ligger attraktivt 
nära havet och nära skogen. Vilket ger goda förutsättningar för 
positiva upplevelser och rekreation.  
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Miljömål Kommentar 
Giftfri miljö Bedöms inte påverkas nämnvärt av planens genomförande. 

 
Säker strålmiljö Ligger ej inom högriskområde för markradon 

 
Skyddande ozonskikt Bedöms inte påverkas av planens genomförande. 

 
Begränsad klimatpåverkan  Indirekt påverkan på miljömålets preciseringar men kommer 

in i arbete med tillgänglighet till kollektivtrafik och cykelvägar 
Ett rikt växt och djurliv  En inventering behöver göras för att säkerställa att inga sk 

rikkärrfönster påverkas av exploateringen. 
  

 
 

Ekosystemtjänster Kommentar 
Ekosystemtjänster/funktion Närnatur med stigar påverkas till viss del, men stigarna går att 

dras om. 
Fylls i av kommunekologer/miljöutredare/planhandläggare, 
kommunantikvarie. 
Som stöd att beskriva ekosystemtjänster kan man använda 
checklistan för kompensationsåtgärder: 
O:\Samhällsbyggnad\Projekt\Kompensationsgruppen\Checkli
sta - mall.docx 
Kartor (ej klara) som visar ekosystemtjänster och värdet av 
dessa i ett sammanhang. 
Ekosystemtjänster som berörs av detaljplanen ska identifieras 
och hur de påverkas ska bedömas. Bedömningen ska utgå 
från om ekosystemtjänsten behöver skyddas, stärkas, 
nyskapas eller om den inte behöver bevaras. 
 
Ekosystemtjänstens funktion kan vara av olika typer. Beskriv 
vilka ekosystemtjänster som finns inom planområdet eller 
som påverkas av planens genomförande: 
- Försörjande/producerande. Nyttor som bidrar till att 
försörja befolkningen. Ex mat, dricksvatten, syre, material, 
energi, genetiska resurser. 
- Reglerande. Ex Lokalklimat (luft, kyler, värmer, skuggar), 
vattenrening, bullerreglering, skydd mot extremt väder 
(erosionsskydd, vattenflöden, värmeböljor), återföring av 
näringsämnen, pollinering, sjukdoms- och 
skadedjursreglering 
- Kulturella. Ex grönstrukturens påverkan på hälsa, 
estetiska värden, rekreation, turism, sociala relationer, 
kulturell mångfald, pedagogik, kulturarv 
- Stödjande. Ex biologisk mångfald såsom biodiversitet, 
tillhandahålla livsmiljöer och skyddsvärda arter, 
upprätthållande av markens bördighet såsom näringscykeln, 
vattencykeln och jordbildningen. Övergripande är det 

file://gavle.se/data$/Allmdata_Gavle_Personal/Samh%C3%A4llsbyggnad/Projekt/Kompensationsgruppen/Checklista%20-%20mall.docx
file://gavle.se/data$/Allmdata_Gavle_Personal/Samh%C3%A4llsbyggnad/Projekt/Kompensationsgruppen/Checklista%20-%20mall.docx
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Ekosystemtjänster Kommentar 
ekologiska samspelet dvs sambanden mellan olika funktioner 
som krävs för att ekosystemet ska fungera. 

 
Referenser: GIS – samlingskarta, Skyddad natur (Naturvårdsverkets digitala kartverktyg), 
bullerkartläggning 2013, Luftvårdsförbundet, aktuell översiktsplan för området med eventuella 
tillhörande bilagor, byggnadsinventeringar, grönstrukturinventeringar och andra 
naturinventeringar, ekosystemtjänster. SMHI klimatologi nr 48 år 2017 Framtida havsnivåer i 
Sverige och https://gis.swedgeo.se/smhi_havsniva/# 

https://gis.swedgeo.se/smhi_havsniva/
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