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Planområde inringat med rött, centralt i Smedjebacken 

 

 
  Foto från 1945, Berga gård 
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En undersökning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan, där undersökningen är en analys som leder fram till 
ställningstagandet om en strategisk miljöbedömning ska göras och en miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) behöver tas fram för en detaljplan eller inte. För en detaljplan som kan 
antas innebära betydande miljöpåverkan ska enligt 4 kap. 34 § Plan- och bygglagen 
(2010:900) en strategisk miljöbedömning göras och en MKB upprättas.  

Checklistan ska också användas till att identifiera frågor som bör utredas vidare i planarbetet, 
trots att planens genomförande inte bedöms innebära betydande miljöpåverkan. Då be-
dömningarna 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 
ändras, vilket innebär att bedömningarna ska ses som preliminära. 

Begrepp 

Strategisk miljöbedömning Processen för miljöbedömnings- och 
miljökonsekvensbeskrivningsarbetet 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Skriftlig dokumentation av miljöbedömningen 

Undersökning Bedömning om en plan behöver MKB eller inte 
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Beskrivning 

Typ av plan: Detaljplanen upprättas med standardförfarande utan föregående planprogram. 

Beskriv befintliga förhållanden: Planområdet ligger inom Smedjebackens tätort cirka 500 meter norr om centrum och 
omfattar kvarteret Berguven som innehåller 6 fastigheter. Av de fastigheterna är 4 
bebyggda med bostäder, en förskola och en f. d skola samt kommunal verksamhet. 
Planområdet avgränsas i norr och väster av bostadsområden från 1950-talet, i öst och 
söder av grundskolans område. Planområdets area uppgår till 13 000 kvm. 

Beskriv planförslaget: Syftet med detaljplanen är att ändra användningen från skola till bostadsändamål inom 
den befintliga byggnaden på fastigheten Berguven 7. Byggnaden har arkitektoniska 
och kulturhistoriska värden och detaljplanens syfte är därför även att säkerställa dessa 
värden. För att långsiktigt säkerställa byggnadens användning medger detaljplanen att 
byggnaden får användas även för centrumverksamhet. Detaljplanen innebär också en 
utökad byggrätt för den befintliga förskolan på Berguven 9. Byggnadshöjden höjs för 
att möjliggöra 2 våningsplan. Det finns efterfrågan på administrativa lokaler, därför 
utökas användningen på förskolan med kontor. 

Medverkande tjänstemän: Gunilla Skoog, miljö- och byggchef, Barbro Halvarsson, fysisk planerare                                                                           
Christer Eriksson, byggnadsinspektör, Clas Westlund, mätningsingenjör                                                                    
Annelie Tjernström, byggadministratör,  Åsa Lundin, GIS-samordnare                                                                                  
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Undersökning Ja/Nej Beskrivning 

Måluppfyllelse: Strider planen mot …? 

– Gällande planer och program 

– Miljömål (nationella och lokala) 

– Riksintressen (se även Naturvård, Kulturmiljö och Friluftsliv) 

Nej  Planen strider inte mot gällande översiktsplan. 
Området ingår i primärt bebyggelseområde. 
Planområdet påverkar inte något riksintresse och 
inte heller miljömål, nationella eller lokala. 

Påverkas landskapsbild (stadsbild, landskapsbild)? 

– In- och utblickar 

– Historiska samband 

Nej Ett plangenomförande innebär att förskolan 
kommer att kunna byggas till på höjden från en 
våning till 2 våningar, detta ger en viss påverkan på 
utsikten för vissa fastigheter då byggnaden 
kommer att bli något högre. Platsens belägenhet 
(inte inom något kulturhistoriskt eller stadsmässigt 
känsligt läge) medför bedömningen att 
förändringen är ringa. 

Påverkas naturmiljö/naturvård (inkl biologisk mångfald)? 

– Riksintresse för naturvård 

– Natura 2000-område 

– Naturreservat/Naturskydd 

– Strandskydd 

– Rödlistade arter 

– Annan värdefull natur 

Nej Planområdet omfattas inte av riksintresse, Natura 
2000-område, naturskydd, strandskydd eller annan 
värdefull natur. Rödlistade arter finns inte heller 
dokumenterade. 

Påverkas rekreation och friluftsliv? 

– Riksintresse för friluftsliv 

– Befolkning 

– Grönstruktur 

Nej Påverkar inget riksintresse. 

Området har förutsättningar för ett bra boende med 
närhet till centrum och kommunikationer. 

Påverkar inte grönstruktur, inget naturligt 
strövområde. 

Påverkas kulturmiljö/kulturarv? 

– Riksintresse för kulturmiljö 

– Kulturreservat 

– Fornminne 

– Byggnadsminne 

– Kulturminnesvård 

– Annan värdefull kulturmiljö 

Nej 
Inga noteringar finns i berörda myndigheters 
offentliga databaser på forn- eller kulturlämningar 
inom planområdet eller värdefull kulturmiljö. 

Den befintliga byggnaden på Berguven 7 är 
uppförd 1920 som bostadshus med tre lägenheter 
på ett jordbruk. Arkitekturen är 20-talsklassicism 
med inslag av nationalromantik. Från 1939 har 
byggnaden varit i kommunal ägo med fortsatt 
jordbruk de första tio åren. Från 1960 har 
byggnaden använts som husmodersskola, 
hemtekniska, förskola och på senare tid, kommunal 
dagverksamhet Detaljplanen säkerställer skydd för 
byggnaden och möjliggör att den åter igen kan 
användas som bostad. 

Påverkas omgivande miljö? 

– Mark 

– Luft 

– Vatten 

– Klimat 

Nej 
Genomförandet bedöms inte bidra till att 
miljökvalitetsnormer överskrids 
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Motverkar planen hushållning av naturresurser och andra 
resurser? 

– Mark, vatten, materiella resurser m.m. 

– Transporter, kommunikationer, energi m.m. 

Nej Marken är exploaterad med villaträdgårdar och 
skolgård. 

Genomförandet av planen kan föranleda en ringa 
trafikökning i området. 

Finns risker för hälsa och säkerhet, uppstår störningar från 
omgivningen eller ger planen upphov till störningar? 

– Buller/vibrationer 

– Föroreningar (mark, luft, vatten) 

– Överskrids miljökvalitetsnormer? 

 

Nej Bostäderna inom planområdet är befintliga och 
angränsar till en förskola som använder en liten del 
av fastigheten Berguven 7 för utomhuslek. På 
grund av kraven på ytor utomhuslek kan inte 
förskolan byggas ut för fler barn. För att säkra 
byggnadens framtida användning har 
bestämmelsen kontor lagts till. 

Det förväntas inga föroreningar i marken. 
Jordbruket lades ner 1949 och inom planområdet 
fanns inga åkrar endast bostadshus med 
tillhörande uthus. 

Planen bidrar inte till att några miljökvalitetsnormer 
överskrids för mark, luft, buller eller vatten.  

Finns det risker för…? 

– Översvämning 

– Skred 

– Erosion 

Nej Genomförande av planen medför inga nya 
byggnader förutom tillbyggnader och förråd till 
befintliga byggnader. Området är inte 
översvämningskänsligt eller utsatt för skred eller 
erosion. 

 
 

Slutsats om fortsatt utredningsbehov 

Samlad bedömning:  

Kommer planen att leda till betydande miljöpåverkan: Genomförandet av planen bedöms inte medföra betydande 
miljöpåverkan. 

 

Motiverat ställningstagande: Detaljplanen för kvarteret BERGUVEN har vid ett genomförande inte 
bedömts kunna innebära betydande miljöpåverkan. Ingen miljö-
bedömning behöver därför genomföras och därmed ingen MKB 
upprättas.  

De allmänna konsekvenserna av detaljplanens genomförande 
redovisas i planbeskrivningen. 

Datum: 

 

Namnunderskrift 

Upprättad: 2020-08-26 

 

Barbro Halvarsson, fysisk planerare 


