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CHECKLISTA UNDERSÖKNING 
 
En undersökning genomförs enligt 6 kap.3§ Miljöbalken för att svara på frågan om planens 
genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP). Undersökningen är en analys som 
leder fram till ställningstagandet om en strategisk miljöbedömning ska göras och en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver tas fram för en plan eller ej. För en plan som kan antas 
innebära betydande miljöpåverkan skall en strategisk miljöbedömning göras och en MKB tas fram 
enligt 4 kap. 34 § Plan- och bygglagen (2010:900).  
 
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.  
 
Begrepp: 
Strategisk miljöbedömning  Processen för miljöbedömning- och  
   konsekvensbeskrivningsarbetet 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Skriftlig dokumentation av miljöbedömningen 
Undersökning   Bedömning av om en plan behöver MKB eller ej 
 
Detaljplan för: Utvidgning av skolområdet ÄBC inom Norra Gärdet, Hagfors kommun 
Fastighetsbeteckning: Spettet 3, Hackan 1 och Niten 2 samt delar av Hagfors 2:166, 2:5, 2:43, 

Tången 2 och Bulten 2. 
Planens syfte: Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utvidgning av skolområdet 

ÄBC samt komplettera med nytt skolområde och säkerställa en 
trafiksäker miljö. 

Handläggare: Marielle Nilsson och Emma Johansson, SBK Värmland 
 

 
                    Kartan visar planområdets ungefärliga lokalisering rödmarkerat.  
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Planens huvuddrag 
Planområdet är beläget invid Älvstrandens bildningscentrum (även kallad ÄBC) i Hagfors tätort. 
Planområdet berör fastigheterna Spettet 3, Hackan 1 och Niten 2 samt del av Hagfors 2:166 och delar 
av fastigheterna Hagfors 2:5, 2:43, Tången 2 och Bulten 2. Fastigheterna ägs av Hagfors kommun och 
Hagforshem AB. Planområdet uppgår till ca. 3,3 ha. 
 
Planförslaget syftar till att omlokalisera skolverksamheter som idag är utspridda i Hagfors kommun till 
Älvstrandens bildningcentrum (ÄBC). Verksamheterna önskas samlokaliseras i en ny byggnad på 
grönyta öster om ÄBC. Ytan som föreslås tas i anspråk för skoländamål har tidigare varit del av 
bostadsområdet Norra Gärdet. 
 
Skolverksamheterna som föreslås inrymmas i planerad byggnad är bland annat tekniska linjer, bygg 
och industri. Verksamheterna har skrymmande behov och hanterar ämnen och kemikalier som kräver 
miljötillstånd. I anslutning till byggnaden föreslås också nya trafiklösningar, parkeringar, entréer 
skolgård och friytor.  

Lokalisering 
Hagfors kommun har studerat och analyserat olika alternativ för omlokaliseringen och har valt det 
alternativ som innebär att alla verksamheter ska flytta till ÄBC- området.  

Platsens förutsättningar 
Planområdet består idag till största del av öppna gräsytor med uppvuxna träd och anlagd kulle- den 
s.k. ”bananen” som fungerar som barriär mot Dalavägen. Träden har tidigare varit belägna längs de 
gator som funnits inom och mellan bostadsområdena och omfattas idag av det generella 
biotopskyddet. Inom planområdet finns även parkering, lekplats, återvinningscentral och 
transformatorstation.  
 
Marken består enligt SGU:s översiktliga jordartskarta av glacial grovsilt—finsand. Inom vissa delar av 
området finns rivningsmassor från f.d. bostadshus.  
 
Planområdet gränsar i söder till kulturmiljön Gärdet- en av den tidiga bruksortens ursprungliga och 
bäst bevarade bostadsområden, bestående av fem kvarter med arbetarlängor i enhetlig stil och 
utförande.  

Nuvarande miljöbelastningar 
Radon kan förekomma i marken på grund av rivningsmassorna. Planområdet berörs även av risker vid 
transport av farligt gods från Dalavägen. 
 
Söder om planområdet finns en potentiell förorening, klass 3, gummiproduktion samt en registrerad 
potentiell förorening som sanerats av staten.  

Nollalternativ 
Vid ett nollalternativ kommer verksamheterna fortsatt att bedrivas i befintliga lokaler som ej längre 
bedöms ändamålsenliga och där samordning är svårt.    
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Planens tänkbara effekter på miljön (inom och utanför planområdet) 
  

Del 1. Miljöbalken  
Riksintressen - 3, 4 kap.  
Påverkar planen riksintresse 
för: 

Påverkan Kommentarer 
Stor Liten Berörs ej 

Yrkesfiske 
  X 

 

Friluftsliv 
  X 

 

Naturvård 
  X 

 

Kulturmiljövård 
  X 

 

Ämnen och material  
  X 

 

Energiproduktion 
  X 

 

Vattenförsörjning 
  X 

 

Kommunikation 
  X 

  

Totalförsvar 
 X  

Hagfors omfattas av riksintresse för 
lågflygningsområde med påverkansområde. 
Planförslaget påverkar inte riksintresset.  

Övriga anläggningar  
  X 

 

Rörligt friluftsliv 
   X 

 

Skyddade vattendrag 
   X 

 

Natura 2000 
   X 

 

Miljökvalitetsnormer – 5 kap.  

Påverkar planen 
miljökvalitetsnormer för: 

Påverkan Kommentarer 
Stor Liten Berörs ej  

Föroreningar i utomhusluft 
(SFS 2010:477) 

 X  

Planförslaget bedöms inte ge upphov till en ökad 
mängd luftföroreningar som kan härledas till 
trafik. Dock innebär planförslaget en 
omlokalisering av skoländamål och leder till en 
mer koncentrerad trafik och således kan en lokal 
koncentration av utsläpp ske.  

Vattenförekomster  
(SFS 2004:660)  X  

Planförslaget innebär en ökad andel hårdgjorda 
ytor i ett redan exploaterat område. 
Skolverksamheten kommer att hantera ämnen 
och kemikalier som kräver miljötillstånd. 
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Planförslaget berör MKN för ytvatten där 
recipient för planområdets avrinning är Uvån 
nedströms Ämten. Recipienten har idag en dålig 
ekologisk status vilken bedöms med en låg 
tillförlitlighet. Bedömningen av parametern 
Konnektivitet samt flödesförändring i vattendrag 
visar dålig status och redovisar att 
vandringshinder finns som hindrar fisk och annan 
vandringsbenägen fauna att röra sig fritt inom 
och genom vattenförekomsten. Recipienten 
uppnår ej god kemisk status. Den kemiska 
statusen för i stort sett alla ytvattenförekomster 
(sjöar, vattendrag och kustvatten) i Sverige idag 
påverkas av miljögifter- de överallt överskridande 
ämnena är polybromerade difenyleter (PBDE), 
kvicksilver och kvicksilverföreningar. 

Planområdet berör också Hagfors 
grundvattenförekomst vilken har en god 
kvantitativ status samt otillfredsställande kemisk 
status. Bedömningen baseras på förorenat 
område (Hagforstvätten) vilken påverkar 
grundvattenförekomsten. 
 
Dagvattenfrågan och påverkan på recipienten 
Uvån nedströms Ämten har utretts inom ramen 
för planarbetet. En långsiktigt hållbar lösning för 
dagvattenhantering inom planområdet föreslås 
med bedömning att planen inte riskerar att 
otillåtet försämra Uvåns vattenmiljö. Planen 
bedöms inte heller riskera att äventyra 
möjligheten att uppnå MKN.  

Föroreningar i fisk- och 
musselvatten  
(SFS 2001:554) 

  X 
 

Omgivningsbuller  
(SFS 2004:675)   X Gäller idag endast kommuner över 100 000 inv. 

vilka ska kartlägga och upprätta åtgärdsprogram. 
Skydd av områden – 7 kap. 

Påverkar planen: Påverkan Kommentarer 
 Stor Liten Berörs ej 

Nationalpark   X  
Naturreservat   X  
Kulturreservat   X  
Naturminne   X  
Biotopskyddsområde 

X   

Inom planområdet finns två trädrader som 
omfattas av det generella biotopskyddet och som 
kommer att påverkas vid ett plangenomförande. 
Dispens kommer att behöva sökas. 

Djur och växtskyddsområde   X  
Strandskyddsområde  X  Planområdets södra del berörs delvis av 

strandskydd. Marken bedöms dock vara 
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ianspråktagen på sådant sätt att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften. 

Miljöskyddsområde   X  
Vattenskyddsområde   X  
Annat   X  
Övriga bestämmelser 
Påverkar planen: Påverkan Kommentarer 

 Stor Liten Berörs ej 
Kommer verksamheter som 
planen tillåter eller 
iordningställandet av 
planområdet att kräva 
anmälan eller tillstånd enligt 
miljöbalken 

X   

Planerad skolverksamhet kommer hantera ämnen 
och kemikalier som kräver tillstånd enligt 
miljöbalken.  
 

     

 
Del 2. Omgivning  
Natur 
Påverkar planen: Påverkan Kommentarer 

 Stor Liten Berörs ej 
Område utpekat i kommunal 
plan  

 X  

Planförslaget bedöms vara förenligt med både 
översiktsplanen och den fördjupade 
översiktsplanen för Hagfors stad. Då 
planförslaget bedöms vara av betydande intresse 
för allmänheten tillämpas ett utökat förfarande. 

Intentionerna med detaljplanen överensstämmer 
med Hagforsstrategin och de prioriterade 
områden och delmål som kommunen ska verka 
för.  

Nyckelbiotop   X  
Sumpskog   X  
SKS naturvärden   X  
Våtmark eller myrmark   X  
RAMSAR områden   X  
Skyddsvärda träd 

X  
 

 
 

Längs gång- och cykelbanan intill norra delen av 
Geijersholmsvägen finns en rad björkar vilka kan 
omfattas av biotopskydd för allé. Träden påverkas 
inte av planförslaget. Längs Monica 
Zetterlundsväg och inom planområdet finns 
trädrader vilka bedöms omfattas av biotopskydd 
och vilka bedöms påverkas av planförslaget. 
Dispens kommer att sökas. 

Ändliga naturresurser   X  
Areella näringar   X  
Växtarter och växtsamhällen   X  
Friluftsliv 

 X  
Planförslaget tar en öppen grönyta i anspråk 
vilken skulle kunna nyttjas för spontanlek. En liten 
del av grönytan består av en tidigare tennisplan 
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som byggts om till en lekplats som har ett relativt 
olämpligt läge nära trafik och ÅVS. Området 
bedöms dock inte besitta värdefulla 
rekreationskvaliteter och tillgången till 
grönområden i närområdet bedöms vara god.  

Annat   X  
Djurliv  
Påverkar planen: Påverkan Kommentarer 

 Stor Liten Berörs ej 
Artskyddsförordningen 
(2007:845)  X  Inga rapporterade fynd i Artportalen.  

Någon unik, sällsynt eller 
hotad djurart  X   

Antalet eller 
sammansättningen av övriga 
djurarter 

 X  
 

Fiskevatten eller jaktmarker  X   
Mark 
Påverkas planen av: Påverkan Kommentarer 

 Stor Liten Berörs ej 
Avsevärd förändring av mark 
eller vattenanvändning i 
området 

X   
Planförslaget innebär att en öppen gräsyta 
bebyggs för skoländamål.  

Instabilitet i mark  
(de geologiska 
grundförhållandena) 

 X  

I anslutning till planområdet redovisar SGU ett 
aktsamhetsområde för skred i finkornig 
jordart. Planområdet består av Glacial 
grovsilt—finsand enligt SGUs jordartskarta. 
De geologiska förhållandena har utretts 
närmare inom ramen för detaljplanen.  
Undersökningen visar att totalstabiliteten 
för området bedöms vara tillfredsställande 
och att enbart mindre försumbara 
sättningar kan utvecklas vid lastökningar i 
byggskedet. (PM Geoteknik ”Hagfors ÄBC 
DP, Översiktlig geoteknisk undersökning inkl. 
radon och miljöteknik”, Ramböll 2020-07-
03, Markteknisk undersökningsrapport 
Geoteknik (MUR/Geo) ”Hagfors ÄBC DP, 
Översiktlig geoteknisk undersökning inkl. 
radon och miljöteknik”, Ramböll 2020-07-03 
och ”PM-Översiktlig miljöteknisk 
markundersökning”, Ramböll 2020-06-08.) 

Risk för erosion X X  Se ovan 
Skada eller förändring av 
någon värdefull geologisk 
formation 

  X 
 

Förorenad mark 

X X  

Marken inom planområdet har tidigare varit 
bebyggt med bostadshus i olika omgångar, de 
tidiga bruksarbetarlängorna är rivna och ersattes 
med flerbostadshus som också är rivna. 
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Strax söder om planområdet redovisas dels ett 
potentiellt förorenat område, riskklass 3, 
gummiproduktion, och dels ett av länsstyrelsen 
utepekat potentiellt förorenat område (Niten 1) 
vilket har sanerats av Spimfab. Ärendet 
avslutades 1999 och marken bedömdes då ren.  
Rivningsmassor finns inom del av området. 
Förorenad mark undersöks närmare inom ramen 
för detaljplanen.   

Vatten 
Påverkar planen: Påverkan Kommentarer 

 Stor Liten Berörs ej 
Nyttjande av vattenresurser   X  
Risk för översvämning 

 X  

Området är inte karterat i MSBs 
översvämningsportal. Höjdskillnaderna mellan 
vattendrag (155 möh) och planområde (162möh) 
innebär att ingen risk för översvämning bedöms 
finnas.  

Skyfall 

 X  

En skyfallskartering med avseende på skyfall med 
återkomsttiden 100 år visar att området mellan 
ÄBC och planområdet är mest utsatt för 
översvämning och sårbarhet vid extrema regn.  

Frågan har hanterats inom ramen för detaljplanen 
i tillhörande dagvattenutredning och resultatet 
visar att infiltrationsmöjligheterna i området 
bedöms som goda. Inga större lågpunkter finns 
som riskerar att översvämmas vid skyfall.  

Förändrade avrinning eller 
infiltrationsförhållanden 

X X  

Planförslaget innebär en ökad andel hårdgjorda 
ytor vilket påverkar infiltrationsmöjligheterna i 
området. Dagvattenutredningen visar att det 
topografiska avrinningsområdet genom 
planområdet bedöms vara relativt begränsat, 
men en större rinnväg går över Gustafsforsvägen 
som bör bevaras för att kunna avledas vid större 
regn och skyfall. Nedströms avrinningsområdet 
finns det flödesvägar runt befintliga byggnader 
innan det når recipienten Uvån.  

Förändrade sedimentations-
förhållanden i vattendrag, 
sjöar eller havsområde 

  X 
 

Förändringar på grund- eller 
ytvattnet. X X  Se ovan. 

Förändrat flöde eller riktning 
eller strömförhållanden i något 
vattendrag, sjö eller 
havsområde 

  X 

 

Att vattendom krävs   X  
Luft och klimat 
Påverkar planen: Påverkan Kommentarer 
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Stor Liten Berörs ej 
Väsentliga luftutsläpp eller 
försämring av luftkvalitén  X  Se tidigare kommentar. 

Obehaglig lukt  X   
Förändringar i luftrörelser, 
luftfuktighet, temperatur eller 
klimat (regionalt eller lokalt)  X  

Planens syfte är att bebygga och anlägga stora 
delar av den befintliga grönytan. 
Skolbyggnadens placering bedöms dock inte 
påverka närboendes solförhållanden i betydande 
omfattning.  

Skuggbildning     
Kulturmiljö 
Påverkar planen: Påverkan Kommentarer 

 Stor Liten Berörs ej 
Kulturmiljöprogram 

 X  

Planområdet ligger inom den tidiga bruksorten 
Hagfors ursprungliga delar och omfattas av det 
regionala kulturmiljöprogrammet ”Ditt Värmland, 
209 Hagfors”. Där omnämns Gärdet som ett av de 
första områden som bebyggdes med 
arbetarbostäder (1895-1906) samt att Gärdet 
tillhör de bostadsområden som tydligast 
illustrerar Hagfors historia med fem enhetliga 
kvarter om vardera fyra gulputsade arbetarlängor. 

Negativt påverka område med 
fornlämningar eller annan 
kulturhistoriskt värdefull miljö 

 X  
Planförslaget bedöms inte påverka Gärdets 
kulturmiljö negativt.  

Byggnadsminnen eller 
fornminnen    X 

Ett minnesmärke över fackföreningen Metall som 
restes 1980 är beläget inom planområdets östra 
del inom grönytan invid Dalavägen.  

Stads- och landskapsbild 
Påverkar planen: Påverkan Kommentarer 

 Stor Liten Berörs ej 
En förändring av någon utsikt 
eller landskapsmässigt/ 
stadsmässigt skönhetsvärde 
eller skapas någon för 
allmänheten obehaglig 
landskapsbild/stadsbild 

 X  

Ett genomförande av planen medför att stads- 
och landskapsbilden påverkas i och med att den 
idag öppna grönytan bebyggs. 
Byggnadskvarteren har varit bebyggda tidigare 
men rivningar har medfört att gaturummet på 
Gustafsforsvägen känns upplöst och upplevs 
ofullbordat och tillfälligt mot norr. En förtätning 
inom byggnadskvarteren bidrar till ett mer 
väldefinierat gaturum av det tidigare mer 
traditionella slaget som Gustafsforsvägen haft 
vilket kan berika stadsmiljön, stadsbilden och 
gatulivet. De närboende i området kommer att få 
förändrade utblickar. Landskapsbilden bedöms 
dock inte vara känslig inom Norra Gärdet och 
gestaltningsfrågor beaktas under planarbetet och 
i efterföljande processer. 

Infrastruktur 
Påverkar planen: Påverkan Kommentarer 

 Stor Liten Berörs ej 
Reservatsområde för väg,   X  
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järnväg eller teknisk 
försörjning 
Trafikstrukturen 

X   
Trafikstrukturen i området föreslås förändras för 
att uppnå en trafiksäker miljö för skolelever samt 
trafikanter. 

Påverka trafiksäkerheten. 

X   

Planförslaget innebär en ökad andel transporter i 
områdets nordöstra delar samt mer tung trafik. 
Trafikfrågan har utretts och legat till grund för 
utformning av planförslaget och är viktig i fortsatt 
projekterings- och genomförandeskede.   

Ge upphov till betydande 
fordonstrafik.  

X X  

Trafiken inom området kommer vid ett 
genomförande att öka då omlokaliseringen av 
befintliga verksamheter innebär en mer 
koncentrerad verksamhet. Omstruktureringen 
bedöms dock inte ge upphov till en större andel 
ny trafik och påverkan på omkringliggande vägar 
bedöms inte vara betydande.  

Alstring av avfall  X  Skolverksamheten innebär viss alstring av avfall. 
Övrig infrastruktur 

X X  

Tillgång till övrig infrastruktur finns. 
Transformatorstationen med anslutande 
ledningar kommer att behöva flyttas. Även andra 
ledningar kan beröras. 

Behov av följdinvesteringar X   Kommunala investeringar i utbyggnad av 
området. 

     
 

Del 3. Effekter på hälsa 
Störningar 
Påverkar planen: Påverkan Kommentarer 

 Stor Liten Berörs ej 
Ökade utsläpp av hälsofarliga 
ämnen  X  

En lokal ökning av trafik i området innebär en 
ökad andel avgasutsläpp. Ökningen bedöms dock 
ej vara betydande.  

Ökning av nuvarande ljudnivå 
 

 X  

Skolverksamheten kan förutom trafik även ge 
upphov till buller från bygg-gården, vilket kan 
vara ett problem då sådana aktiviteter pågår 
under skoltid/dagtid. Runt hela bygg-gården 
kommer en avskärmning att sättas upp.  

Att människor exponeras för 
ljudnivåer över 
rekommenderade gränsvärden 

 X  
Se ovan. 

Vibrationer som kan störa 
människor  X  

 

Elektriska eller magnetiska fält 
  X 

   

Djurhållning med 
allergirisk   X 
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Spridning av ämnen från 
samhällets produktion   X 

  

Nya ljussken som kan vara 
bländande 

 X  

Beroende på trafiklösning kan ljuskäglor från 
fordon nå intilliggande bostäder. Skulle detta ge 
upphov till bländning får åtgärder för 
avskärmning vidtas. 

Negativ inverkan från befintlig 
miljöstörande verksamhet i 
omgivningen 

  X 
 

Risk och säkerhet 
Påverkas planen av: Påverkan Kommentarer 

 Stor Liten Berörs ej 
Explosionsrisk 

 X  

Riskanalys har genomförts inom ramen för 
planarbetet då den avsedda skolverksamheten 
har behov av att hantera ämnen och kemikalier 
som omfattas av miljötillstånd enligt Miljöbalken. 
Förvaring av brandfarlig gas och aerosoler ska 
följa de skyddsavstånd som anges i MSB´s 
föreskrifter. Detta ska beaktas i 
detaljutformningen av skolgård och byggnader. 
Tillstånd behöver sökas om mängderna 
brandfarliga gaser och vätskor överstiger angivna 
tillståndspliktiga mängder (MSB).   

Risk för utsläpp av särskilt 
miljö- och hälsofarliga ämnen   X  

Skolans verksamhet kräver miljötillstånd för 
hantering av miljö- och hälsofarliga ämnen. Säker 
hantering av ämnen ska säkerställas. 

Att vid händelse av allvarlig 
olycka eller andra 
omständigheter innebära att 
människor utsätts för hälsofara 

 X  

Se ovan. 

Att människor utsätts för 
hälsofara inklusive mental 
ohälsa 

 X  
Se ovan. 

Risk för att människor utsätts 
för joniserade strålning (radon)  X  Radon har undersökts i den geotekniska 

undersökningen. 
Kan ett genomförande av 
planen ge upphov till 
förändrade risker i samband 
med transport av farligt gods 

 X  

Dalavägen är primärled för farligt gods. 
Riskanalys har genomförts som underlag för 
planarbetet där föreslagen markanvändning och 
byggrätt för skola har bedömts. Åtgärd föreslås 
genom förlängning av ”bananen” som utgör 
barriär och skyddsvall vid en olycka med 
transport av farligt gods på Dalavägen. 
Transporter till skolan bedöms innebära låg 
olycksrisk genom väldigt få transporter och lösa 
behållare, låg hastighet på Monica 
Zetterlundsgata (30 km/h) och förutsättningar för 
god logistik och rutiner/instruktioner. 

Brandrisk och utrymning (ev. 
samråd med 
Räddningstjänsten) 

 X  
Frågan hanteras inom ramen för bygglov. 
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Social hållbarhet 
Påverkas planen av:  Påverkan Kommentarer 
 Stor Liten Berörs ej  
Jämställdhet 

X X  

Vid fortsatt planering av området och dess 
tillgänglighet för bl.a. olika åldersgrupper 
bedöms trygghetsfrågor vara av stor vikt, både 
med hänsyn till trafiksituation men även 
utformning av allmänna platser och torg samt 
skolområde. Resonemanget bygger på att en 
trygg plats nyttjas av fler människor.    
Gällande trafiken blir genomströmning av 
människor en parameter som bidrar till trygga 
stråk. Belysning och undvikande av otrygga 
baksidor är andra frågor som beaktas.  
 
En samlokalisering av verksamheter innebär ett 
minskat transportbehov genom färre antalet 
resor (p.g.a. samlade målpunkter) vilket bedöms 
kunna underlätta vardagslivet för såväl kollektivt 
resande som de som använder bilen som 
transportmedel. 

Barnens perspektiv 

X X  

För de små barnen bedöms planförslaget inte ha 
stor påverkan då de nyttjar annan friyta. Den 
södra delen av planområdet med hämta/lämna-
platser är tänkt att ge förutsättningar för mer 
trafiksäkra hämta/lämnasituationer för de små 
barnen på ÄBC. 
 
För de äldre eleverna på ÄBC innebär 
planförslaget nya lokaler för vissa ämnen, såsom 
slöjd. Grönytan i anslutning till skolan kommer att 
tas i anspråk men denna bedöms inte nyttjas 
idag. Dessutom kan behovet av grönytor 
uppfyllas på annan plats. Planförslaget innebär 
även möjlighet till en tryggare trafikmiljö vid 
skolan samt en större mötesplats vid föreslaget 
”torg”.  
 
För de elever som idag vistas i lokaler som 
planeras bli ersatta av den nya skolbyggnaden 
innebär planförslaget en bättre arbetsmiljö, fler 
sociala kontakter och närhet till matsal.  

Tillgänglighet för personer 
med funktionsvariation  X  

Planområdet är plant och bedöms ha goda 
förutsättningar för tillgänglighet. Skolmiljöerna 
ska utformas enligt krav på tillgänglighet.  

Sammanställning av planens 
påverkan på social hållbarhet 

X X  

Planförslaget bedöms ha goda förutsättningar att 
skapa en hållbar miljö. Viktiga sociala parametrar 
att beakta kommer vara trafiksäkerhet, trygghet 
och friytor för eleverna. 
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Samlad bedömning av planens konsekvenser  
Markanvändning Planförslaget innebär att en öppen grönyta tas i anspråk för skoländamål. 

Förtätningen medför att trafikfrågor och säkerhet kommer att bli viktiga 
frågor under planarbetet.  

Övriga tillstånd för planens 
genomförande 

Planen berör 7 kap MB gällande biotopskyddade alléer och trädrader, 
dispens kommer att sökas. Skolverksamheten kommer att använda ämnen 
och kemikalier som kräver miljötillstånd.  

Förebyggande och/eller 
kompensationsåtgärder 

--- 

Motstående intressen --- 
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Sammanfattande kommentarer 
De sakfrågor som bedöms kräva särskild utredning eller fördjupning inom ramen för planarbetet är: 
 Trafik 
 Förorenad mark 
 Geoteknik 
 Dagvatten 
 Riskutredning 

 
 
Undersökningen visar på att ingen strategisk miljöbedömning eller miljökonsekvensbeskrivning 
behöver upprättas för planområdet då planens konsekvenser inte antas medföra en betydande 
miljöpåverkan.  
Hagfors kommun fattar därmed beslut om att en strategisk miljöbedömning inte krävs för aktuell 
detaljplan. 

 
 
 
 
 
Motiverat ställningstagande  
Med utgångspunkt från ovanstående checklista gör kommunen den bedömningen  
att ett genomförande av detaljplan för utvidgning av skolområde ÄBC inom Norra gärdet ej kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan enligt MB kap 6. En miljöbedömning enligt MB kap 6 §11, 16, 18 
bedöms därmed inte behöva göras. 
 
Avstämd med miljöenheten xx-xx-xx. 
 
2021-09-30 Rev. 2022-04-11 
 
……………………………. 
 

Handläggare  
Marielle Nilsson och Emma Johansson 
Samhällsplanerare 
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