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Detaljplan för del av fastigheterna Bondsjö 17:1 och Saltvik 
2:35, Härnösands kommun 

En miljöbedömning ska inte göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen 

(2010:900) och miljöbedömningsförordningen (2017:966). 

Planens beteckning: Detaljplan för del av Saltvik 2:35 och del av Bondsjö 17:1, Västra 

Saltvik etapp 2 

Planens syfte: Syftet med detaljplanen är att planlägga för industriändamål (J) 

och sällanköpshandel (H1, handel, ej livsmedel).  

Existerande planer: Bredvid aktuellt planområdet finns en detaljplan som omfattar 

etapp 1 och vann laga kraft 2022-02-18. 

Genomförda miljöbedömningar/ 

miljöutredningar: 

I planarbetet med tidigare detaljplan för etapp 1 upprättades 

ingen miljökonsekvensbeskrivning. Detta då ett genomförande 

av planen inte bedömdes medföra en betydande inverkan på 

miljön, hälsan eller på hushållningen med mark, vatten eller 

andra resurser.  

För både etapp 1 och 2 har en naturvärdesinventering, 

groddjursinventering samt skyddsrekommendationer för 

groddjur tagits fram. Dessa utredningar ligger till grund för 

utformningen av aktuell detaljplan för etapp 2.  

Beslut 

Planen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning med 

miljökonsekvensbeskrivning enligt kapitel 6, miljöbalken (1998:808), ska därför inte 

genomföras. 

 

 
 
Samhällsförvaltningen 
 
 

 Undersökning av miljöpåverkan 
Sida 

1(10) 

Datum 

2022-05-30 
Diarienummer 

SAM-2018-1296 
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Motiv till beslut 

Behovsbedömningen grundas på bifogad genomgång av planens miljöpåverkan. 

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 för 

E4:an. 

• Det finns inte anledning att anta att planen medför betydande påverkan på Natura 

2000-område. 

• 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. 

 

 

 

Hanna Krämmer Malin Sjöstrand  

Plansamordnare Plan- och byggchef 
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Sammanfattning 

 Ja Nej Kommentar, positivt och negativt 

Risk för betydande miljöpåverkan kan 
antas enligt bedömningskriterier i 
miljöbedömningsförordningen § 5 (se 
tabell nedan). 

 X Ingen risk finns för betydande 
miljöpåverkan utifrån en 
sammanvägd bedömning av 
bedömningsmallen i sin helhet. 

Syftet är att planområdet får tas i anspråk 
för någon av de verksamheter som nämns 
i PBL kapitel 4 kap, § 34, andra stycket. 
Genomförande av planen kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan på 
grund av detta. 

 X En av planens huvudsakliga 
markanvändning är för 
industriändamål, vilket är en av de 
verksamheter som nämns i PBL 
kapitel 4 kap, § 34. Däremot antas 
inte ett genomförande av planen 
medföra betydande miljöpåverkan, 
då marken är vald utifrån dess redan 
utsatta läge för buller och relativt 
påverkade läge i närhet av E4an. 
Området har utifrån 
naturvärdesinventeringen inte 
identifierats som mark med höga 
naturvärden.  
 

Betydande påverkan kan antas på Natura 
2000. 

 X Planområdet omfattas inte av 
Natura 2000 

Påverkan kan antas på områden av 
riksintresse enligt miljöbalken, kapitel 3 
eller 4 (för § 8, Natura 2000, se ovan). 

 X Planen påverkar inte områden av 
riksintresse enligt Miljöbalken.  

Ja på någon punkt 1–3: Miljöbedömning ska göras. 

 

 Ja Nej Kommentar 

Riksintresseanalys för kulturmiljö 
kommer att upprättas. 

 X Planområdet omfattas av både 
avverkad och befintlig skogsmark 
utan tydliga kulturmiljövärden. 
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Identifiering av omständigheter enligt miljöbedömningsförordningen 

Risk för miljöpåverkan leder till att faktorn ska behandlas i planbeskrivningen. Betydande 

påverkan leder till att faktorn dessutom ska behandlas i miljöbedömning. Inom parantes 

anges vilken punkt i miljöbedömningsförordningen (§ 5) faktorn framför allt kan hänföras till. 

 

Ingen eller liten risk för 
m

iljöpåverkan 

Risk för  
m

iljöpåverkan 

Risk för betydande 
m

iljöpåverkan 

Kommentarer 

Påverkan på existerande miljö 

Den befintliga miljöns 
känslighet (8) 

X   Området består av våtmarker vars 
hydrologi ska bevaras vid exploatering 
och anläggning. Eftersom området 
inventerats är naturvärden kända och 
ska beaktas i planarbetet och 
efterföljande anläggningsarbeten. 

Kulturmiljö (8) X   Området har inga kända 
kulturmiljövärden. 

Landskaps-/stadsbild (8) X   Området är redan avverkat i viss 
utsträckning sedan tidigare. Ett 
genomförande bedöms inte medföra 
en betydande påverkan på 
landskapsbilden eftersom området 
inte ligger i direkt anslutning till E4 och 
därav inte är framträdande i 
stadsbilden. 

Rekreationsområde (8) X   Området används inte som 
rekreationsområde idag. 

Tyst/ostörd miljö (8) X   Området är i anslutning till E4:an och 
är utsatt för buller och störningar 
redan. 

Grönyta i tätort (8) X   Planområdet är utanför tätort och har 
mycket goda tillgångar till grönytor. 

Naturmiljö (land och vatten) 
(8) 

X   Området ska inte negativt inverka på 
planområdets naturmiljö. Hydrologin i 
våtmarkerna ska inte förändras. 



5 (10) 

 

Ingen eller liten risk för 
m

iljöpåverkan 

Risk för  
m

iljöpåverkan 

Risk för betydande 
m

iljöpåverkan 

Kommentarer 

Skyddade områden, inklusive 
Natura 2000 (9) 

X   Planområdet omfattas inte av Natura 
2000. 

Strandskyddsområde (1d) X   Planområdet omfattas inte av 
strandskydd. 

Påverkan på 
ekosystemtjänster (8) 

X   Planområdet ska inte negativt inverka 
på ekosystemtjänster. Våtmarker ska 
bevaras. En omvandling av 
produktionsskog till park- och 
blommande miljöer kan ha positiva 
effekter på områdets 
ekosystemstjänster.  

Grundvatten, inklusive 
vattenskyddsområde (8) 

X   Planområdet har identifierats ha höga 
naturvärden kopplade till det rörliga 
markvattnet. Hydrologin ska inte 
negativt påverkas. 

Kan planen medföra att 
miljökvalitetsnorm kommer 
att överskridas? (8) 

X   Härnösands kommun omfattas av 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
samt för yt- och grundvatten. Inget av 
dessa normer är särskilt hotade eller 
riskeras att försämras av ett 
genomförande av planen. 

Kan planen medföra att 
vattenförekomst får 
försämrad miljöstatus eller 
inte kommer att uppnå 
fastställt kvalitetskrav? (8) 

X   Planen kommer inte medföra att 
vattenförekomst får försämrad 
miljöstatus. Tillkommer industri som 
riskerar försämra kvalitetskrav eller att 
miljökvalitetsnormer överskrids ska 
åtgärder göras för att förebygga och 
motverka detta. Ansvar ligger på 
respektive fastighetsägare att inte 
inverka på vattenförekomst och miljön 
i stort. 

 

Påverkan från existerande förhållanden 
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Ingen eller liten risk för 
m

iljöpåverkan 

Risk för  
m

iljöpåverkan 

Risk för betydande 
m

iljöpåverkan 

Kommentarer 

Verksamheter som medför 
risk för miljö och hälsa, i eller i 
närheten av planområdet (2) 

X   Planområdet ligger i anslutning till 
E4:an men ska med hjälp av planens 
utformning inte medföra risk för 
människors miljö och hälsa. 

Buller från omgivning (2) X   Planområdet ligger i närheten till 
E4:an och kommer utsättas för visst 
buller. Dock finns naturmark och 
etapp 1 som barriär. Området 
planläggs för industri- och 
handelsändamål som inte är lika 
känsligt för buller som t.ex. 
bostadsändamål. 

Förorenad luft (2) X   Planområdet är inte utsatt för 
förorenad luft. 

Elektromagnetiska fält (2) X   Direkt öster om planområdet finns en 
kraftledningsgata där det planeras för 
gata. Säkerhetsavstånd ska beaktas till 
byggnader i kommande planarbete. 

Förorenade områden (2) X   Det finns ingen känd förorenad mark i 
området. 

Radon i mark (2) X   Det finns inga kända värden av hög 
markradon i området. 

Geologi/hydrologi (2) X   Planområdet har en bitvis våt och 
bitvis stenig terräng, vilket gör att 
avrinningsmöjligheterna är 
begränsade i marken. Områdets 
naturliga förutsättningar kommer 
påverka de anläggningar och 
markarbeten som kommer göras. 
Planområdets markförutsättningar 
kan komma att ändras genom till 
exempel sprängning av berg och 
schaktning av mark. 

Skredrisk (2) X   Området är inte identifierat som ett 
område med skredrisk. 
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Ingen eller liten risk för 
m

iljöpåverkan 

Risk för  
m

iljöpåverkan 

Risk för betydande 
m

iljöpåverkan 

Kommentarer 

Översvämningsrisk (2) X   Området är inte identifierat som ett 
område med översvämningsrisk. 

Lokalklimat (2) X   Området har inga identifierade 
lokalklimat som kan få negativ 
inverkan på planförslaget. 

Ljusförhållanden (2) X   Området är i dagsläget obelyst men 
ligger i anslutning till en 
odlingsverksamhet som stundtals 
belyses starkt. Då området planeras 
för industri och handel beräknas 
ljusförhållandena på platsen inte 
riskera olägenhet för människor. 

Ändrad påverkan till följd av 
klimatförändringar (2) 

X   Området är inte särskilt utsatt vid 
förändrat framtida klimat. Självklart 
kan skador uppstå vid 100års-skyfall 
eller andra klimatförändringar men 
planområdet är till sin topografi högt 
och är inte utpekat som känsligt för 
skred eller översvämning. 

Vilka positiva miljöeffekter 
kan identifieras i området? (6) 

X   Stora sammanhängande grönytor och 
våtmarker som lagrar kol. 
Ekosystemtjänster och biologisk 
mångfald. 

Vilka negativa miljöeffekter 
kan identifieras i området? (6) 

X   Utsatthet för buller från E4:an och 
ljusföroreningar från odlingsföretag. 

 

Påverkan på grund av aktiviteter eller förändringar som planen medför 
(även påverkan på omgivning) 

Verksamhet eller åtgärd som 
planen ger förutsättning för 
(3) 

X   Planen syftar till att möjliggöra för 
industri och handel. Planområdet 
består i dagsläget av orörd skogsmark. 
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Ingen eller liten risk för 
m

iljöpåverkan 

Risk för  
m

iljöpåverkan 

Risk för betydande 
m

iljöpåverkan 

Kommentarer 

Ändrad trafiksituationen inom 
och utom planområdet (3) 

X   Planen vill möjliggöra för industri och 
handel, vilket kommer innebära ökad 
trafik i och till området. 
Trafiklösningarna ska vara trygga och 
verka till lägre hastigheter.  

Ianspråktagande av mark, 
vatten och andra resurser (3) 

X   Skogsmark tas i anspråk vilket innebär 
en miljöpåverkan. Dock kvarstår stor 
del av skogsområdet och fritidslivet 
bedöms inte påverkas negativt.  

Alstrande av avfall (3) X   Avfall kommer uppstå i området. Både 
kopplat till eventuell produktion men 
även i form av kommunalt avfall i de 
fall planen inrymmer kontor och 
arbetsplatser. 

Alstrande av föroreningar och 
störningar (3) 

X   Planen möjliggör för industri- och 
handelsändamål vilket kan alstra 
störningar och föroreningar. Saltvik 
som plats bedöms genom 
översiktsplanens utpekande som 
lämplig plats för viss störande 
verksamhet i och med att området 
ligger långt ifrån bostadsbebyggelse. 

Spillvattenhantering (3) X   Spillvatten kommer uppstå i 
planområdet och tas omhand på 
säkert sätt genom tekniska 
anläggningar. 

Dagvattenhantering (3) X   Dagvatten kommer uppstå i 
planområdet och tas omhand lokalt på 
fastighetsägarens egen mark samt till 
viss del i ledningar. Dagvattnet ska 
inte belasta trummor i närheten av E4. 
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Ingen eller liten risk för 
m

iljöpåverkan 

Risk för  
m

iljöpåverkan 

Risk för betydande 
m

iljöpåverkan 

Kommentarer 

Förändringar som påverkar 
klimatet (3) 

X   Exploatering av skogsmark och 
nybyggnation påverkar klimatet. 
Bevarande av skogsmark och 
bebyggande av hög energiklass ska 
prioriteras. 

Risk för människors hälsa till 
följd av olyckor (7) 

X   Området planläggs för industri och 
handel, verksamheterna är ansvariga 
för att inte riskera människors hälsa. 

Risk för miljön till följd av 
olyckor (7) 

X   Området planläggs för industri och 
handel, verksamheterna är ansvariga 
för att inte riskera negativ inverkan på 
miljön. 

Risk för människors hälsa till 
följd av andra omständigheter 
(7) 

X   - 

Risk för miljön till följd av 
andra omständigheter (7) 

X   - 

 

Planen Ja Nej Kommentar, positiv och negativ påverkan 

Anges förutsättningar för 
verksamhet eller åtgärder 
som självständigt kan antas 
medföra betydande 
miljöpåverkan? (1a) 

 X Planen medger för industri- och 
handelsändamål. Tillkommer miljöfarlig 
verksamhet är verksamheten själv ansvarig för 
att tillskansa sig de tillstånd som krävs.  

Har planen betydelse för de 
miljöeffekter andra planer 
eller program medför? (1b) 

 X Planen möjliggör för industriändamål enligt 
kommunens översiktsplan. 

Har planen betydelse för att 
främja en hållbar utveckling 
eller för integreringen av 
miljöaspekter i övrigt? (1c) 

 X Planen kan främja en hållbar utveckling ur 
mobilitetsaspekt genom att bygga gång- och 
cykelbanor till området. Tätortsnära 
arbetsplatser kan bidra till minskad 
arbetspendling och fler hållbara resor. 
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Planen Ja Nej Kommentar, positiv och negativ påverkan 

Har planen betydelse för 
möjligheterna att följa 
miljölagstiftningen? (1d) 

 X Möjligheterna att följa miljölagstiftning finns 
utan att behöva genomföra planen. 

Går det att avhjälpa de 
sannolika miljöeffekterna? (4) 

  Finns inga kända sannolika miljöeffekter som 
kan uppstå vid ett genomförande av planen. 

Kan positiva miljöeffekter 
identifieras i området? (6) 

X  Lokalisering av arbetsplatser och industri nära 
E4:an bidrar till mindre biltrafik i centrala 
Härnösand vilket är positivt ur buller-, 
luftkvalitet-, olyckssynpunkt m.m. 
Våtmarkerna bidrar med positiva miljöeffekter 
genom sin effektiva lagring och bindning av 
kol. 

Kan negativa miljöeffekter 
identifieras i området? (6) 

X  Planområdet är utsatt för trafikbuller samt 
ljusföroreningar från närliggande 
industriområde öster om E4:an. 

Behöver en 
kompensationsutredning för 
ekologiska värden göras för 
planen? (4) 

 X Inga ekologiska värden behöver kompenseras. 
De kända naturvärdena i form av groddjur och 
äldre granskog ska bibehållas i sin nuvarande 
omfattning. 

Har planens miljöeffekter 
gränsöverskridande 
egenskaper? (5) 

 X Planen omfattar ett mindre geografiskt 
sammanhang som inte förväntas få 
gränsöverskridande negativa miljöeffekter.  

Är planen förenlig med 
folkhälsomålen? (1c) 

X  Ett av de prioriterade områdena för folkhälsa i 
Härnösand är delaktighet och inflytande samt 
ekonomiska och sociala förutsättningar. Ett 
genomförande av planen bidrar dels till att 
invånare ges tillgång till att yttra sig över 
planen dels att kommunen får möjlighet till 
fler verksamheter och arbetsplatser. 

Är planen förenlig med 
miljömålen? (1c) 

X  Det finns 16 nationella miljömål som följs upp 
på lokal och regional nivå. Planmonopolet är 
ett av flera verktyg för kommunerna för att 
uppnå de nationella miljömålen.  
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