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Icke-teknisk sammanfattning
Krokoms kommun arbetar med planeringen av detaljplan Täng 2:81 Ås båthamn, belägen 
i västra delen av Ås i Krokoms kommun, mellan järnvägen och Storsjöns strand. Inom 
detaljplanen planeras cirka 60 lägenheter i form av radhus och flerfamiljshus. Området 
mellan Storsjön och planerad bebyggelse upplåts för friluftsliv med utrymmen som ger 
möjlighet för exempelvis bollspel, lek, café och restaurang. Planförslaget möjliggör även 
en utökning av båtplatserna inom hamnen (Figur 1).

Figur 1. Planskiss

I fördjupad översiktsplan för Åsbygden pekas Ås båthamn ut som ett område som kan 
utvecklas till ett attraktivt strandnära boende med båt-/badliv kopplat till boendet.

I området finns idag en småbåtshamn med vågbrytande pirar, brygga med båtplatser och 
ett klubbhus nere vid stranden. Ås båtklubb har uppställningsplatser för båtar i området. 
Uppställningsområdet är inhägnat och inom det inhägnade området finns även ett
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reningsverk som är nedlagt. Marken sluttar med förhållandevis jämn lutning mot Storsjön. 
De övre delarna av området utgörs av igenvuxen slåtter- och åkermark.

Ett genomförande av detaljplanen för Täng 2:81 har bedömts komma att medföra 
betydande miljöpåverkan i enlighet med bestämmelserna om miljöbedömningar för planer 
och program. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats och avgränsats till 
följande miljöaspekter: boendemiljö och hälsa, vattenkvalitet, naturmiljö, rekreation och 
friluftsliv, kulturmiljö och förorenad mark.

Planförslaget jämförs mot ett nollalternativ som beskriver områdets situation år 2023 om 
aktuell detaljplan inte genomförs. I nollalternativ rivs reningsverket inom planområdet, 
båtklubbens verksamhet fortsätter och den planerade gång- och cykelväg längs med 
Tängvägen och Västra Birkavägen anläggs.

Miljökonsekvenser har bedömts för avgränsade miljöaspekter.

Boendemiljö och hälsa
Planförslaget med nya bostäder och en mer utvecklad småbåtshamn, med café, 
restaurang och lekplats, kommer att medföra att trafiken ökar på Båtvägen. Trafiken på 
närliggande vägar kommer också att öka.

De nya bostäderna planeras så att riktvärden för trafikbuller klaras. Om skyddsavstånd till 
järnvägen hålls bedöms risken kopplat till transporter med farligt gods och urspårning 
vara acceptabel.

Under byggtiden ökar trafiken till och från området. Arbete och trafik i samband med den 
planerade bebyggelsen bedöms inte påverka bullersituationen i området efter byggtiden.

Sammantaget bedöms konsekvenserna för boendemiljö och hälsa som små negativa.

Vattenkvalitet
Storsjön utgör dricksvattenresurs och måste skyddas för att säkerställa tillgång till vatten 
av god kvalitet. Storsjöns vatten ska även ha hög kvalitet och ge vattenlevande växer och 
djur en god livsmiljö. För Storsjön finns även beslutade miljökvalitetsnormer.

Dagvatten föreslås hanteras lokalt inom området med fördröjningsåtgärder. 
Fördröjningsvolymen har beräknats med en fördröjning av 20-årsregn. Framtagen 
dagvattenutredning föreslår att dagvatten i huvudsak hanteras genom planerade grönytor 
i planområdets sydöstra del vilket kan kombineras med andra dagvattenanläggningar 
såsom växtbäddar, anläggande av vegetation och genomsläppligt material, öppna diken 
och magasin. Planen säkerställer en yta för fördröjningsåtgärder på 470 m3 vilket 
motsvarar en erforderlig fördröjningsvolym för planområdet.

Föroreningsberäkningar visar att föroreningshalten i dagvatten från området motsvarar 
nollalternativet eller bättre. Därför bedöms planförslaget inte medföra någon påverkan på 
Storsjöns möjligheter att uppnå satta miljökvalitetsnormer.

I planförslaget föreslås inga dagvattenåtgärder som syftar till att infiltrera dagvatten. 
Därför bedöms inte heller grundvattnets status påverkas negativt.
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Sammantaget bedöms planförslaget medföra obetydliga konsekvenser avseende 
dagvatten och vattenkvalitet.

Naturmiljö
I det nordvästra hörnet av planområdet finns ett mindre lövskogsområde, uppväxande 
lövskog på tidigare brukad mark, med ett påtagligt naturvärde och förekomst av bland 
annat blåsippa. Genom lövskogsområdet rinner ett markavvattningsdike med ett visst 
naturvärde. I planområdets omgivning har mindre mårfältsmätare observerats och inom 
området finns gott om måror.

I områdets sydöstra hörn finns en damm som utgör en rest efter reningsbassänger som 
tidigare fanns på platsen. I dammen har vanlig groda observerats och dammen utgör 
lekplats för grodorna. Planförslaget innebär att ungefär en fjärdedel av dammen fylls igen 
för att göra plats för den föreslagna gång- och cykelvägen. Planförslaget innebär även att 
slänterna i dammens sydvästra del görs flackare. En mindre yta där djur och växter lever 
kommer därmed täckas med jord och grus. Påverkan på dammen kommer därmed att 
vara begränsad. För att inte försämra livsvillkoren för grodorna kommer skyddsåtgärder 
att vidtas under tidpunkt för markarbeten.

De öppna igenväxande markerna med måror kommer att bebyggas. Planförslaget medför 
att lövskogsområdet i planområdets västra kant bibehålls och ingen påverkan bedöms 
därför uppkomma på de naturvärden som observerats där. Bevarandestatusen för den 
lokala och regionala populationen av blåsippa bedöms därmed inte komma att påverkas 
av planförslaget.

De negativa konsekvenserna för naturvärdena bedöms som små negativa.

Rekreation och friluftsliv
Planområdet ligger inom riksintresse för friluftsliv Storsjöbygden. Området som ligger 
inom strandskyddat område kommer att planeras för olika fritids- och friluftsaktiviteter 
som ska främja att området nyttjas av allmänhet. Planförslaget möjliggör även en 
utökning av båtplatserna inom hamnen. Båtuppställningsplatsen kommer att tas bort, 
men ny plats kommer att erbjudas för uppställning.

Småbåtshamnen och strandområdet kommer bli mer tillgängligt för rekreation i och med 
att reningsverket tas bort och de planerade ytorna för frilufts- och fritidsaktiviteter. 
Riksintresset för friluftsliv kring Storsjön påverkas positivt av planförslaget.

Konsekvenserna för rekreation och friluftsliv inom planområdet bedöms som måttligt 
positiva.

Kulturmiljö
Planområdet ingår i område av riksintresse för kulturmiljö Storsjöbygden som omfattar ett 
stort område med flera socknar kring Storsjön. Tillkommande bebyggelse anpassas till 
omgivande miljö och landskap. Utformningen är viktig och krav kommer att ställas så att 
husen anpassas till den kulturmiljö som finns i Åsbygden.

Den planerade bebyggelsen kan komma att påverka siktlinjer mot Storsjön från 
omgivande gårdar och byar inom riksintresseområdet vilka omges av öppen odlingsmark.
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Placeringen av de tillkommande husen har anpassats för att minimera påverkan på 
siktlinjer mot Storsjön. Även utformningen av de tillkommande husen ska anpassas till 
omgivande miljö och landskap.

De tillkommande husens placering och utformning, i kombination med att marken ner mot 
Storsjön sluttar, medför att konsekvenserna för kulturmiljön bedöms som obetydliga.

Förorenad mark
Föroreningskällor som är vanligt förekommande vid båtuppställningsplatser är slipdamm 
samt flagor eller spill av båtfärg och fogmaterial. Mindre spill av oljeprodukter och 
växtbekämpningsmedel kan också förekomma som resultat av verksamheten.

En miljöteknisk markundersökning har genomförts med syfte att kontrollera om 
markförorening finns inom en inhägnad del av båtuppställningsplatsen. Genomförd 
markundersökning visade på föroreningar i få punkter där riktvärdena för förorenad mark 
överskreds. Föroreningarna bedöms vara orsakade av småskaliga punktföroreningar från 
mindre spill eller begränsade källor (PAH från tjära eller liknande båtvårdsprodukt, PCB 
och TBT från fog eller båtbottenfärg). Schaktsanering kommer genomföras av massor 
som påvisar halter över mindre känslig markanvändning (MKM).

Planförslaget bedöms innebära små positiva konsekvenser till följd av att marken saneras 
från föroreningar.

Miljömål
Planförslaget bedöms ha god möjlighet att bidra till måluppfyllelse av miljömålen giftfri 
miljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag samt god bebyggd miljö.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Aktuell detaljplan ligger intill Storsjöns strand i Ås i Krokoms kommun, se Figur 2 och 
Figur 3. Syftet med detaljplanen är att skapa ett attraktivt område där boende och 
strandnära friluftsliv samverkar. Cirka 60 lägenheter i form av radhus och flerfamiljshus 
planeras. Flerbostadshusen ska kunna uppföras i tre våningar och radhusen i två 
våningar för att anknyta till omgivande bebyggelse.

Ett cirka 100 meter långt område som ligger mellan planerad bebyggelse och sjön upplåts 
för friluftsliv, med utrymmen som ger möjlighet till bollspel, lek, café, restaurang med 
mera. Utökning av hamnområdet möjliggörs genom planförslaget. Tanken är att området 
ska bli ett attraktivt besöksmål för hela Åsbygden.

Figur 2. Översiktskarta över Krokoms kommun. Röd prick visar var aktuellt planområde är 
lokaliserat.
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Figur 3. Översiktskarta över Ås. Blå markering visar var aktuellt planområde är lokaliserat.

1.2 Planförhållanden

Ås båthamn finns angivet i Fördjupad översiktsplan för Åsbygden (2018) som ett område 
som kan utvecklas till ett attraktivt strandnära boende med båt-/badliv kopplat till boendet. 
Den övre delen av området mot järnvägen är lämpligt för nya bostäder i flerbostadshus. 
Utformningen bör harmonisera med omgivningen. Nedre delen mot sjön är angett som 
natur- och rekreationsområde. I den fördjupade översiktsplanen anges att järnvägen bör 
förbättras i samband med bebyggelse och att en utredning gällande passage över 
järnvägen måste genomföras.

Det finns inga detaljplaner i direkt anslutning till aktuellt planområde.

1.3 Behov av miljöbedömning och MKB

När en kommun upprättar en plan ska kommunen alltid göra ett ställningstagande, en så 
kallad behovsbedömning, av huruvida ett genomförande av planen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Vid beslut om betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning 
genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas enligt bestämmelserna i 
6 kap. miljöbalken. Berörda myndigheter och kommuner ska ges tillfälle att yttra sig över 
behovsbedömningen och den preliminära avgränsningen av MKB:n.

Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen för Täng 2:81 innebär en 
betydande miljöpåverkan och därför har denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
upprättats.
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Länsstyrelsen påpekade i sitt yttrande, daterat 2018-04-18, avseende 
behovsbedömningen att det saknades en mer utförlig konsekvensbedömning för 
påverkan, påverkans varaktighet, fysiska omfattning och frekvens samt möjlighet att 
avhjälpa den. Krokoms kommun har därefter genomfört en rad undersökningar gällande; 
buller, vibrationer, risken kopplat till transporter med farligt gods, dagvatten, naturmiljö, 
kulturmiljö, markundersökning.

Syftet med miljöbedömningen är, enligt 6 kap. 1 § miljöbalken, att integrera miljöaspekter 
i planen så att en hållbar utveckling främjas.

Miljökonsekvensbeskrivningen ska identifiera, beskriva och bedöma de betydande 
miljöeffekter som genomförandet av planen kan antas medföra. Den ska också innehålla 
uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa 
betydande negativa miljöeffekter. Miljökonsekvensbeskrivningen ska även utgöra ett 
beslutsunderlag i den kommunala planeringen.

1.4 Samråd

Vid samtal mellan kommun och länsstyrelsen den 10 oktober 2018 meddelades att 
avgränsningssamråd inte behövs då alla relevanta utredningar redan påbörjats.

Kommunen har haft ett möte med Ås båtklubb och informerat om projektet. Mötet ägde 
rum den 8 april 2019.

1.5 Avgränsning

Inom ramen för en miljöbedömning ska innehållet i MKB avgränsas och fokusera på de 
faktorer som kan leda till betydande miljöpåverkan.

Följande miljöaspekter har bedömts kunna innebära en risk för betydande miljöpåverkan 
och utreds i denna MKB:

•  Boendemiljö

•  Vattenkvalitet

•  Naturmiljö

•  Rekreation och friluftsliv

•  Kulturmiljö

•  Förorenad mark

Bedömningen av miljökonsekvenser har skett utifrån den tidshorisont då detaljplanen 
beräknas vara fullt utbyggd, vilket bedöms vara år 2023.

Miljökonsekvenserna beskrivs för området som ligger inom eller i nära anslutning till 
planområdet. Flera miljöaspekter har dock ett större influensområde än själva 
planområdet, tex vattenkvalitet, kulturmiljö och naturmiljö, vilket innebär att ett större 
geografiskt område har analyserats.
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Föreliggande MKB-dokument har sammanställts av konsulter på Sweco med mångårig 
erfarenhet av miljökonsekvensbeskrivningar. Bilagorna 1–11, dvs. underlagsmaterialet är 
framtagna av olika organisationer och bedömningar under respektive avsnitt grundas på 
det framtagna underlaget. Sweco har inte varit delaktig i hela MKB-processen. 
Kommunen har själva fört diskussioner med länsstyrelsen och båtklubben.

1.6 Mål och riktlinjer

En analys av måluppfyllelsen för planområdet redovisas i kap 7.

Nationella miljömål

Följande nationella miljökvalitetsmål har bedömts beröras av planförslaget:

•  Giftfri miljö. Indikatorer som följer upp målet är allergiframkallande kemiska
produkter, farliga ämnen i slam, förorenade områden, miljögifter i modersmjölk 
och blod, växtskyddsmedel i ytvatten.

•  Ingen övergödning. Indikatorer som följer upp målet är kväve- och
fosforbelastning på havet, miljöstatus för övergödning enligt 
havsmiljöförordningen, nedfall av kväve till barrskog, status för näringsämnen 
enligt vattenförvaltningsförordningen, syrefattiga och syrefria bottnar

•  Levande sjöar och vattendrag. Indikatorer som följer upp målet är föryngring av
flodpärlmussla, god status för vatten, skydd av limniska områden, strandnära 
byggande samt åtgärdade fysiska hinder.

•  God bebyggd miljö. Indikatorer som följer upp målet är bostäder i
kollektivtrafiknära lägen, skyddad bebyggelse, tillgång till service och grönska, 
total miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn.

•  Ett rikt växt- och djurliv. Indikatorer som följer upp målet är bevarandestatus för
naturtyper, rödlistade arter och skyddad produktiv skog.

Regionala miljömål

I åtgärdsplanen för Jämtlands län (Länsstyrelsen Jämtland 2021) beskrivs sju av de 
nationella miljömålen som prioriterade inom länet. Av länets prioriterade miljömål bedöms 
god bebyggd miljö, giftfri miljö, levande sjöar och vattendrag och ingen övergödning och 
bara naturlig försurning beröras av planförslaget.

Lokala miljömål

I Krokoms kommuns Hållbarhetsstrategi från 2018 anges de miljömål som kommunen 
arbetar med för en hållbar utveckling. De övergripande miljömålen för Krokoms kommun 
som bedöms beröras av planen är följande:

•  Samhällsplanering och byggande – hållbar samhällsplanering och ett hållbart
byggande är grunden för ett långsiktigt hållbart samhälle.
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•  Energi – energianvändningen ska effektiviseras och arbete för att övergå till
hållbara och förnybara energikällor fortsätta. Krokom ska bli en fossilbränslefri 
kommun.

•  Vatten – vattnet i vår kommun (dricksvatten, grundvatten, sjöar och vattendrag)
är och ska vara av god kvalitet och får inte försämras. Föroreningar, övergödning 
och försurning ska motverkas.

•  Återanvändning och återvinning – återanvändning och återvinning ska stimuleras.
Farligt avfall ska hanteras på ett säkert sätt.

•  Förorenade områden – de områden som är förorenade ska undersökas,
riskbedömas och efterbehandlas på lämpligt sätt.

2 Områdesbeskrivning
I området finns idag en småbåtshamn (Ås båtklubb) med vågbrytande pirar, brygga med 
båtplatser och ett klubbhus nere vid stranden, se Figur 4. Storsjöns strand är gräsbeklädd 
och norr om småbåtshamnen finns en anlagd badplats med brygga. Båtklubben har 
uppställningsplatser för båtar i området längre bort från stranden inom planområdet. 
Uppställningsområdet är inhägnat och inom det inhägnade området finns även ett nedlagt 
reningsverk. En pump är fortfarande i drift som pumpar vidare avloppsvatten från 
närliggande områden bort från området.

Figur 4. Till vänster: Ås båthamn. Till höger: Nordöstra delen av planområdet. Foton tagna i 
området (2018-10-10, Sweco).

Marken sluttar med förhållandevis jämn lutning mot Storsjön. De övre delarna av området 
utgörs av igenvuxen slåtter- och åkermark, med yngre träd, sly samt högre blommor och 
gräs, exempelvis måror.

Närmast järnvägen stod tidigare ett bostadshus. Bostadshuset är rivet men syns 
fortfarande på flygfoton (Figur 5). Strax söder om husets tidigare placering passerar en
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väg tvärs över planområdet till närliggande bostäder nordväst om planområdet. Längs 
den sydöstra kanten av planområdet sträcker sig Båtvägen från järnvägen till Storsjön.

I Figur 5 redovisas flygfoto över hela området.

Figur 5. Flygfoto över fastighet Täng 2:81. Blå markering visar aktuellt planområde.

3 Områdesskydd

3.1 Riksintressen

Planområdet ligger inom riksintresseområdet Storsjöbygden Z25 för kulturmiljövård (3 
kap 6 § miljöbalken) som omfattar ett stort område med flera socknar kring Storsjön.

Området ligger även inom riksintresse för friluftsliv Storsjöbygden (3 kap 6§ miljöbalken).
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Järnvägen Mittbanan som ligger i anslutning till området utgör riksintresse för 
kommunikationer enligt 3 kap 8 § miljöbalken.

Området utgör även riksintresse för totalförsvarsvaret, influensområde för väderradar. 

Samtliga riksintressen redovisas i Figur 6.

Figur 6. Riksintressen som berörs av planförslaget.

3.2 Strandskydd

Storsjöns strand omfattas av det generella strandskyddet som är 100 meter från 
strandkanten både på land och i vattenområdet, enligt 7 kap 13–14 §§ miljöbalken.

Om det finns särskilda skäl, enligt 7 kap 18 c § miljöbalken, kan kommunen upphäva 
strandskyddet i en detaljplan. Kommunen redogör för och motiverar sitt ställningstagande 
i planbeskrivningen.
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Ett markavvattningsdike sträcker sig längs fastighetsgränsen i nordvästra delen av 
planområdet och mynnar i Storsjön. Tillrinningen kommer enligt kommunen från olika 
diken norr om järnvägen, bland annat från åkermark och väg. Markavvattningsdiket 
bedöms som ett artificiellt vattendrag och omfattas därför ej av 
strandskyddsbestämmelserna (Krokoms kommun 2020).

3.3 Artskydd

I den nedre delen av området finns en damm där vanlig groda har påträffats. Småvatten 
med grodor omfattas av artskyddsförordningen (2007:845). Inom planområdet finns även 
Blåsippor, vilka är fridlysta enligt artskyddsförordningen.

3.4 Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) infördes med miljöbalken år 1999 för att komma till rätta med 
miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till exempel trafik och jordbruk. Det finns 
idag miljökvalitetsnormer för buller, luft och vattenkvalitet.

Buller

Miljökvalitetsnormen för buller infördes år 2004 genom förordning (2004:675) om 
omgivningsbuller. Normen har sitt ursprung från de krav på kvaliteten på miljön som följer 
av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

I de största kommunerna (mer än 100 000 invånare) omfattar miljökvalitetsnormen 
omgivningsbuller från alla vägar, järnvägar, flygplatser och tillståndspliktiga hamnar.

Även i mindre och medelstora kommuner (under 100 000 invånare) ska strävan vara att 
begränsa buller. Detta styrs bland annat av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 
och reglerna om egenkontroll, tillsyn och prövning. Regler om att begränsa buller finns 
också i annan lagstiftning. Krokoms kommun är en mindre kommun med cirka 15 000 
invånare.

Luft

1998 utfärdade regeringen en förordning om miljökvalitetsnormer. De ämnen som 
reglerades var kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid och bly. Förordningen har sedan 
dess reviderats ett antal gånger och kompletterats med ytterligare normer, för partiklar 
(PM10 och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och
bens(a)pyren. De flesta normerna är så kallade gränsvärdesnormer som ska följas,
medan några är så kallade målsättningsnormer som ska eftersträvas. Normerna baseras 
huvudsakligen på krav i EU-direktiv. Förordningen heter idag luftkvalitetsförordningen 
(2010:477).

Vatten

För Storsjön finns miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen samt 
krav enligt dricksvattenföreskrifterna.
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Länsstyrelsen har tillsammans med kommuner kring Storsjön och regionalförbundet tagit 
fram en vattenplan för Storsjön som är ett styrdokument i arbetet med att nå en hållbar 
vattenanvändning. Planen ska svara upp till de krav som ställs i EU:s vattendirektiv, de 
nationella miljökvalitetsmålen, Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, plan- och 
bygglagen samt miljöbalkens regler.

4 Alternativredovisning

4.1 Nollalternativ

Nollalternativet beskriver området om aktuell detaljplan inte genomförs. Utvecklingen av 
området är svår att förutsäga och endast kända kommande åtgärder beskrivs som 
nollalternativ.

•  Reningsverket som ligger inom planområdet kommer att rivas. Pump för VA
kommer fortsatt vara i drift.

•  Båtklubben kommer att fortsätta arrendera kommunens mark, ingen utbyggnad
av båtplatser kommer att ske.

•  Gång- och cykelväg längs med Tängvägen kommer att anläggas av Trafikverket.

4.2 Aktuellt planförslag

Planområdet är cirka 8 hektar och ligger i sydvästra delen av Ås. Detaljplanen skapar 
förutsättningar för ett område där boende och strandnära friluftsliv samverkar, se 
illustrationskarta i Figur 7. Cirka 60 lägenheter i form av radhus och flerfamiljshus 
planeras. Flerbostadshusen ska kunna uppföras i tre våningar och radhusen i två 
våningar för att ansluta till omgivande skala. Utförande i övrigt samt färgsättning ska ske 
med hänsyn till den närliggande bebyggelsens lantliga karaktär. Miljövänliga 
uppvärmningssystem ska användas och sophämtning och återvinning ska anordnas på 
lämpligt placerade platser inom området. Ett gångstråk ska löpa genom planområdet ner 
till stranden.

Ett cirka 100 meter långt område mellan planerad bebyggelse och sjön upplåts för 
friluftsliv, där utrymmet ger möjlighet för exempelvis bollspel, lek, café och restaurang 
med mera. Inom planområdet möjliggörs en utökning av hamnområdet. I sydöstra delen 
av området anläggs en parkering för allmänheten och ett pumphus. Visionen är att 
området ska bli ett attraktivt besöksmål för hela Åsbygden.

Tillkommande bebyggelse anpassas till omgivande miljö och landskap. Krav kommer 
också att ställas så att husen anpassas till den kulturmiljö som finns i Åsbygden. Högsta 
höjd på byggnaderna är 12 meter för flerbostadshusen och 8 meter för radhusen.
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Figur 7. Illustrationskarta

4.3 Alternativa lokaliseringar

Kommunen äger endast denna fastighet där möjligheter ges för att boende och 
strandnära friluftsliv kan samverka. Kommunen bedömer att förvärvsmöjligheterna av 
liknande fastigheter är begränsade och därför har inga alternativa lokaliseringar 
studerats.

5 Bedömningsgrunder
I Tabell 1 presenteras en skala som i miljöbedömningen har använts för att värdera såväl 
positiva som negativa konsekvenser. Skalan bygger på relationen mellan befintliga 
miljövärden och omfattningen av bedömd miljöpåverkan. Till grund för bedömningen av 
miljökonsekvenser används bland annat relevanta riktvärden, exempelvis 
miljökvalitetsnormer och bullerriktvärden.

Därefter vägs omfattning av påverkan och effekter in, vilket leder till en slutlig bedömning 
av konsekvenser. Att exempelvis ett riksintresse påverkas ger i första steget indikationen 
att man bör hamna högt på skalan, men omfattningen av den påverkan som ett 
planförslag leder till kan betyda att den samlade bedömningen av konsekvenser skiljer sig 
från denna enskilda bedömning. Påverkan kan vara i mycket begränsad omfattning eller
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endast beröra en mindre del av riksintresset. Omvänt betyder det också att påverkan på 
aspekter av lokal karaktär, till exempelvis buller, även kan bedömas få stora 
konsekvenser om påverkan är betydande.
Tabell 1. Bedömningsskala som använts för att värdera positiva och negativa konsekvenser av 
planförslaget och dess alternativ.

Stora konsekvenser
(positiva eller negativa)

Påverkan på nationellt intresse eller stor påverkan 
på värden av regionalt intresse. Ex: Påverkan på 
miljökvalitetsnormer.

Måttliga konsekvenser
(positiva eller negativa)

Liten påverkan på värden av regionalt intresse, stor 
påverkan på värden av kommunalt intresse eller stor 
påverkan lokala värden.

Små konsekvenser
(positiva eller negativa)

Liten påverkan på värden av kommunalt intresse 
eller lokala värden.

Obetydliga konsekvenser I princip ingen skillnad jämfört med nuläget.

6 Miljöaspekter
Nedan beskrivs de miljöaspekter som planen berör. I bedömning av effekter och 
konsekvenser på grund av planförslaget inkluderas att åtgärdsförslag vidtagits. 
Kumulativa effekter uppstår genom samverkan med effekter från andra verksamheter/
åtgärder. Kumulativa effekter till följd av planförslaget redovisas under respektive 
miljöaspekt.

6.1 Boendemiljö och hälsa

Till följd av planerad detaljplan har en bullerutredning genomförts av Sweco, se Bilaga 1. 
De trafikflöden som bullerutredningen baseras på har under våren 2021 reviderats 
gällande trafikflöden för vägtrafiken (Bilaga 2). Revideringarna innebär att utredningen 
kompletterats med trafikflöden innan exploatering samt mindre justeringar för trafikflöden 
efter exploatering. Förändringarna är inte av sådan omfattning att de bedöms påverka 
bullersituationen och trafikbullerutredningen har därför inte uppdaterats.

En riskutredning avseende risken kopplat till transport av farligt gods samt 
vibrationsutredning har också tagits fram av Sweco, se Bilaga 3 och 4. Passager 
(plankorsning) framgår av Bilaga 5 (Sweco). Nedanstående beskrivningar och 
bedömningar utgår från innehållet i utredningarna.

Förutsättningar och planförslagets påverkan

Trafikbuller

För nybyggnation av bostäder finns gällande riktvärden från Naturvårdsverket för 
trafikbuller vid bostadsbyggnader. Riktvärdena gäller för ekvivalent ljudnivå vid fasad 
samt ekvivalent och maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostaden. 
Inomhusnivåer regleras i Boverkets byggregler som anger riktvärden inomhus från 
trafikbuller i bostäder.
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Idag trafikeras Mittbanan av mindre än 20 tåg per dygn. Järnvägen används även för 
transport av farligt gods. Befintlig plankorsning på järnvägen är signalreglerad. 
Spårtrafiken kommer att öka och trafikflödet för prognosår 2040 uppgår till ca 30
tåg/dygn, dvs färre än 5 tåg per timme (Bilaga 1).

En trafikbullerutredning har utförts under våren 2019 (Bilaga 1). Resultatet från 
trafikbullerutredningen visar att gällande riktvärden för fasadnivåer klaras. Det finns inget 
riktvärde för maximala bullernivåer vid fasad. Däremot kan bullernivån vid fasad påverka 
ljudnivån inomhus och för inomhusnivåer finns det riktvärden enligt Boverkets byggregler. 
För både år 2018 och år 2040 beräknas de husfasader som ligger närmast järnvägen 
utsättas för ljudnivåer upp till 85 dBA. De maximala bullernivåerna, både 
spridningsmässigt och vid fasad, är i samma storleksnivå för både år 2018 och år 2040. 
Det beror på att det är samma slags tågtyp som ger utslag för de maximala nivåerna. Den 
ljudkälla som påverkar bullernivån mest är järnvägen, men fasaderna närmast de lokala 
vägarna påverkas även av fordonstrafiken från vägarna. Hus längre ifrån järnvägen 
beräknas få lägre värden.

För att vara säker på att inte 45 dBA uppnås inomhus, bör husens fasader (dvs väggar, 
fönster och ventilation) i kombination med bostädernas övriga utformning (såsom 
planlösning), anpassas till att klara en dämpning om minst 40 dBA vid de mest ljudutsatta 
fasaderna.

För uteplatser gäller riktvärde 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå, 
det är dock tillåtet att överskrida maximal ljudnivå med upp till 5 ggr per timme om 
överskridandet är max 10 dBA, dvs upp till 80 dBA upp till 5 ggr per timme. Riktvärdet för 
den ekvivalenta ljudnivån för uteplats beräknas uppfyllas på samtliga innergårdar för år 
2018. För år 2040 beräknas inte alla innergårdar klara riktvärdet om 50 dBA. Innergårdar 
närmast järnvägen beräknas till största del få ytor med ljudnivåer på 50–55 dBA.

Olika bulleråtgärder har studerats som exempelvis lokala skärmar och bullerskärm längs 
järnvägen. Ett bullerskydd längs järnvägen är mer kostsamt men hjälper både utemiljön 
och fasadnivåerna. Lokala, korta skärmar kan vara mindre kostsamma och lättare att 
underhålla men de har inte samma övergripande ljuddämpande effekt.

En åtgärd kan vara att gårdarna byggs ihop så att ljud inte kommer in mellan husen. 

Risk

En riskutredning har genomförts (Bilaga 3) med syfte är att analysera och bedöma risker
för människor som vistas på och i anknytning till den aktuella fastigheten med avseende 
på transport av farligt gods.

Minsta avståndet från järnvägsspåret till planerad bebyggelse är cirka 55 meter till 
närmsta byggrätt för flerbostadshus (tre våningar) respektive 61 meter till närmsta 
byggrätt för radhus (två våningar). Järnvägsspåret är högre placerat än aktuella 
fastigheten, och hela fastigheten sluttar nedåt mot vattnet. Mellan järnvägsspåret och den 
aktuella fastigheten finns inga barriärer. Järnvägsspåret är placerat på bank.
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Riskutredningen utgår från riktlinjer publicerade av Länsstyrelsen i Skåne (RIKTSAM). 
Riktlinjerna beskriver hur risker ska beaktas inom 200 meter från transportleden och 
anger lämpliga skyddsavstånd för olika typer av bebyggelse. Enligt RIKTSAM ska ett 
skyddsavstånd på 70–150 meter finnas till planerade bostäder (småhusbebyggelse) och 
>150 meter till flerbostadshus i flera plan. Skyddsavstånden utgör inte något absolut 
hinder för att placera olika typer av bebyggelse närmare men en särskild riskbedömning 
som visar på eventuella behov av åtgärder behöver göras om avsteg görs från 
avstånden.

Risker kopplade till transport av farligt gods är i huvudsak kopplade till scenarion som 
inleds av en urspårning med efterföljande påverkan på vagnar som är lastade med farligt 
gods. Eftersom den generella risken för urspårning vid planområdet är låg samt att 
antalet transporter av farligt gods längs den aktuella järnvägssträckan har varit mycket få 
och (trots prognostiserad ökning) antas vara fortsatt få, är det motiverat med avsteg från 
RIKTSAM:s riktlinjer. Den låga trafikeringen av farligt gods samt den glesa planerade 
bebyggelsen innebär en låg samhällsrisk avseende farligt gods.

Vibrationer

Vid planområdet passerar inga höghastighetståg och endast ett fåtal godståg. Marken är 
huvudsakligen medelhård jord (lermorän) med måttlig förmåga att transportera 
vibrationer. Den planerade bebyggelsen grundläggs på platta eller sulor med torpargrund 
på packad fyllning av bergkross på morän. En översiktlig vibrationsutredning har utförts 
för att bedöma eventuell påverkan av vibrationsstörning från närliggande järnväg (Bilaga 
4).

Trafikverkets riktlinjer för miljökvalitet gällande vibrationer i boendemiljö har använts vid 
bedömning av komfortvibrationer från spårtrafiken. Förekomst av ett fåtal tunga 
godstransporter medför att vibrationsnivåerna i marken inte utgör någon större risk för 
bostäderna. Det kan enligt prognos ske sju passager per dygn. Det bedöms inte som 
troligt att fler än fem av dem sker nattetid, vilket är vad riktvärdet avser. Vid de tillfällen 
godståg passerar finns viss risk för förhöjda vibrationsnivåer vid de bostäder som ligger 
närmast järnvägen. De geologiska förutsättningarna medför på grund av lerförekomsten 
viss risk för vibrationer genom marken, men förekomsten är låg och flera av bostäderna 
ligger på ett avstånd längre än 100 meter från järnvägen.

Med tre våningsplan istället för två bedöms det övre våningsplanet vara något mer utsatt 
än plan ett och två. Utredningen visar däremot på låg sannolikhet för vibrationsstörning 
100 meter från järnväg för samtliga hus (både tre- och två våningsplan). Bostäder som 
planeras inom ett 100 metersavstånd från järnvägen bedöms kunna utsättas för störande 
komfortvibrationer vid de tillfällen godståg passerar men riktvärdet överskrids inte sett till 
antalet passager. Upplevelsen av komfortvibrationer är subjektiv och för att minimera 
störning vid passage kan konstruktionen vid projekteringen utföras på ett sådant sätt att 
den minimerar spridning av markvibrationer.
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Passage

Planförslaget medför att järnvägspassagen kommer att nyttjas av fler människor och bör 
enligt gällande översiktsplan utredas för att öka säkerheten och anpassas till en ökad 
gång/cykel och fordonstrafik till och från området. Tre olika alternativ för järnvägspassage 
har studerats (Bilaga 5) och Trafikverket har bedömt att passagen är tillräckligt god som 
den är varför inget av alternativen är aktuellt. Stängsling av järnvägen sker mot 
planområdet.

Åtgärdsförslag

Trafikbuller

Detaljplanen medför skyddsbestämmelser som anvisar att gällande riktvärden för buller 
vid fasad och uteplats inte får överskridas samt att bullerskyddad uteplats skall anordnas.

Ljudisolering för de nya bostäderna bestäms utifrån fastställda ljudnivåer utomhus så att 
Boverkets riktvärden för inomhusnivåer inte överskrids.

Bullerberäkningar görs i samband med bygglov och först därefter beslutas om eventuella 
särskilda åtgärder avseende buller och uteplatser.

Risk

Gällande risk för transporter med farligt gods och urspårning hålls skyddsavstånd till 
järnvägen. Ett bebyggelsefritt avstånd på 50 meter rekommenderas enligt framtagen 
riskutredning på grund av lutningen i området.

Vibrationer

Planen medför en skyddsbestämmelse för vibrationer som säger att komfortvägd 
vibrationsnivå RMS 1-80 ”slow” inte ska överstiga 0,4 mm/s i bostad. För bostäder 
närmare än 100 meter från spår bör konstruktionen av byggnaderna beaktas vid 
projekteringen för att minimera uppkomsten av vibrationer i byggnaden. 
Vibrationsmätningar i mark kan genomföras inför byggnation för att säkerställa att 
konstruktionen för de närmaste bostäderna utförs med hänsyn till eventuella 
vibrationsstörningar.

Effekter och konsekvenser planförslag

Planförslaget med nya bostäder och en mer utvecklad småbåtshamn, med eventuellt 
café, restaurang och lekplats kommer att medföra att trafiken ökar på Båtvägen (se 
Bilaga 2).

De nya bostäderna klarar gällande riktvärden för trafikbuller ekvivalent ljudnivå vid fasad 
och uteplats. Riktvärdet maximal ljudnivå vid uteplats överskrids vid bostäder som ligger i 
närheten av järnvägen. Bullerberäkningar görs i samband med bygglov och först därefter 
beslutas om eventuella särskilda åtgärder avseende buller och uteplatser. En bedömning 
av trafikbullrets effekter och konsekvenser till följd av planförslaget inkluderar att 
föreslagen skyddsåtgärd vidtagits. Gällande riktvärden ska innehållas.
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Arbetsmaskiner och ökad trafik kommer att orsaka buller under byggtiden. Byggtiden är 
kortvarig och konsekvenserna med avseende på buller under byggtiden bedöms som 
små.

Planerad byggnation med minsta avstånd om 50 meter bedöms leda till en acceptabel 
risknivå avseende transporter av farligt gods. Sannolikheten för att en olycka ska inträffa 
på sträckan och påverka den planerade bebyggelsen är låg, men de topografiska 
förutsättningarna är ofördelaktiga med tanke på lutningen från spåret. Den föreslagna 
byggnationen bedöms inte innebära en oacceptabel risknivå.

Vibrationsutredningen visar på låg sannolikhet för vibrationsstörning 100 meter från 
järnväg för samtliga hus (både tre- och två våningsplan). Bostäder som planeras inom ett 
100 metersavstånd från järnvägen bedöms kunna utsättas för störande komfortvibrationer 
vid de tillfällen godståg passerar men sett till antalet passager överskrids inte riktvärde.

Sammantaget bedöms konsekvenserna för boendemiljö och hälsa som små negativa.

De kumulativa effekterna i och med planförslaget blir att trafikeringen på närliggande 
vägar även kommer att öka. Ökad trafik kan medföra negativa effekter på människors 
hälsa genom försämrad luftkvalité och bullerstörningar. I området finns dock idag ingen 
problematik med dålig luftkvalitet. Den ökade trafiken som planen medför bedöms endast 
medföra en försumbar påverkan på områdets luftkvalitet och kommer inte medföra att 
några miljökvalitetsnormer för luft överskrids. De kumulativa effekterna bedöms som små 
negativa.

Effekter och konsekvenser nollalternativ

Längs med Tängvägen och Västra Birkavägen planeras en gång- och cykelväg som ökar 
tillgängligheten och säkerheten för oskyddade trafikanter att kunna ta sig ner till 
båthamnen och badplats. Gång- och cykelvägen innebär en positiv konsekvens för 
människors hälsa.

6.2 Vattenkvalitet

Inom planområdet har en dagvattenutredning genomförts av Arctan, se Bilaga 6. 
Nedanstående beskrivningar och bedömningar utgår från innehållet i 
dagvattenutredningen. PM Geoteknik (Bilaga 7) och Markteknisk undersökningsrapport 
(Bilaga 8) har även utgjort underlag för förutsättningar.

Förutsättningar och planförslagets påverkan

Området utgörs av mulljord på torv på grusig sandig lermorän på berg. Berg finns cirka 
2-2,5 meter under befintlig markyta.

Grundvattennivån för området bedöms i nivå med överkant berg eller lägre. Vid 
grundvattenmätningar som utförts i mars 2021 påträffades grundvatten cirka 0,3–1,8 
meter under markytan.
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Marken i området sluttar ner mot Storsjön. Storsjön (SE702172-143255) omfattas enligt 
VISS av miljökvalitetsnormer (Tabell 2).

Storsjön håller måttlig ekologisk status främst genom påverkan från vattenkraft. 
Vattenförekomsten uppnår ej god kemisk ytvattenstatus genom höga halter av kvicksilver 
(Hg) och bromerade difenyletrar (PBDE) men även med avseende på ett antal ytterligare 
ämnen som exempelvis perfluoroktansulfonsyra och dess derivater (PFOS) samt 
tributyltennföreningar (TBT). Gällande den kemiska statusklassningen finns undantag för 
kvicksilver, kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter då gränsvärdet för dessa 
ämnen överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster.
Tabell 2. Sammanställning av nuvarande statusklassning för Storsjön (SE702172-143255), senast 
beslutade miljökvalitetsnorm för förvaltningscykel 2 (2010-2016) samt förslag till ny 
miljökvalitetsnorm för aktuell förvaltningscykel 3 (2017-2021)

Status Beslutad miljökvalitetsnorm Ny föreslagen miljökvalitetsnorm

Vatten
förekomst

Ekologisk Kemisk Ekologisk Kemisk Ekologisk Kemisk

Storsjön Måttlig Uppnår ej 
god status

med

undantag

för PBDE

och Hg

God status 
2021

God status,

med mindre 

stränga krav 

för PBDE och 

Hg samt 

tidsfrist till 

2021 för TBT

God status 
2033

God status,

med mindre 

stränga krav för 

PBDE och Hg, 

samt tidsfrist till 

2027 för en rad 

förorenande 

ämnen.

Krokoms kommun har en dagvattenstrategi från 2017 med två huvudsakliga syften, att 
säkerställa att samhället och bostäder klarar av stora nederbördsmängder utan att skador 
uppstår på dessa samt att minska föroreningsgraden i dagvattnet och därigenom även i 
recipienten (mottagande vattendrag eller sjö). Strategin beskriver bland annat att öppen 
dagvattenhantering ska främjas i största möjliga mån, samt att dagvattenhanteringen 
skall klara höga nederbördsmängder och följa klimatförändringen.

En vattenplan för Storsjön har tagits fram av Länsstyrelsen i Jämtland som är giltig för 
perioden 2016–2021. Vattenplanen har antagits av kommunerna som ansluter till 
Storsjön samt Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen i Jämtlands län. 
Vattenplanen beskriver viktiga natur- och upplevelsevärden, hur belastningssituationen 
ser ut, samt vilka åtgärder som behövs för att uppnå och bevara en god vattenkvalitet ur 
olika perspektiv.

Storsjön utgör dricksvattenresurs som måste skyddas för att säkerställa tillgång till vatten 
av god kvalitet. Storsjöns vatten ska även ge vattenlevande växer och djur en god 
livsmiljö.
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Dagvattenhantering

För att minska påverkan på Storsjön och dess vattenkvalitet föreslås åtgärder för 
dagvatten från planområdet. Framtagen dagvattenutredning för planen går att läsa i sin 
helhet i Bilaga 6. Nedan följer en kort sammanfattning av utredningen.

Planområdets dagvatten föreslås att hanteras lokalt inom området. Den erforderliga 
fördröjningsvolymen för planen uppgår till 470 m3. Beräkningar för dagvattenhantering 
och föreslagna åtgärder har genomförts för ett 20-årsregn.

De genererade flödena och den förväntade föroreningstransporten föreslås i huvudsak 
hanteras genom översilning på områdets grönytor. En översilningsyta är en svagt 
sluttande växtbeklädd yta som vatten kan flöda över jämt och långsamt. Med den stora 
andel grönytor som planeras för Ås båthamn är översilning en huvudåtgärd för att hantera 
dagvattnet. Tillämpning av översilning som åtgärd kan ske på samtliga angränsande 
naturområden. Översilningsytor kan även anläggas i anslutning till större asfalterade ytor, 
såsom parkeringsytor.

Översilning föreslås kombineras med växtbäddar, vegetation och genomsläppligt 
material, öppna diken, magasin och dagvattenlösningar inom kvartersmark.

Växtbäddar är ett samlingsnamn för dagvattenåtgärd i kombination med växtlighet. I 
växtbäddar uppnås både fördröjning och rening. Den vanligaste lösningen är trädgropar i 
kombination med skelettjord. Dessa kan anpassas till området och anläggas i anknytning 
till hårdgjorda ytor såsom parkeringar, vägar eller gångstråk.

Parkeringsytor kan helt eller delvis anläggas med genomsläppligt material som tillåter 
viss infiltration och i förlängningen en lägre avrinningsfaktor för att bidra till bättre rening 
och en minimering av flödena inom området.

Genom öppna diken kan förutsättningar för viss infiltration och fastläggning av 
föroreningar och sediment skapas.

Fördröjningsåtgärd i form av dagvattenmagasin kan placeras i parkmarken i 
planområdets sydvästra del. Erforderlig volym kan tillskapas som en öppen damm 
alternativt en multifunktionell yta. En sådan damm måste i så fall förses med ett strypt 
utlopp mot Storsjön. Det finns även möjligheter att skapa magasin under parkeringar.

Det finns också möjligheter till dagvattenlösningar inom kvartersmark. Krav ställs då på 
exploatören att utforma lösningar inom fastigheten för att omhänderta dagvatten som 
uppstår.

Föroreningsberäkningar visar att reningskraven uppnås genom att nyttja delar av 
naturmarken för översilning, om detta kombineras med fördröjning i damm eller 
multifunktionell yta reduceras föroreningshalterna ytterligare.

Vid extrema regn blir det generellt svårt för dagvattensystemet att hantera de flöden som 
uppstår. För att undvika risk för skador krävs att marken planeras höjdmässigt så att 
avledning kan ske på ett säkert sätt. Sett till planens utformning och läge i förhållande till 
omkringliggande bebyggelse bedöms planen vara lämplig ur ett skyfallsperspektiv.
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Åtgärdsförslag

Planen säkerställer en yta för fördröjningsåtgärder på 470 m3 vilket motsvarar en 
erforderlig fördröjningsvolym. Exakt utformning av dagvattenåtgärder och placering av 
dessa kommer att bestämmas i samband med kommande detaljprojekteringar.

Effekter och konsekvenser planförslag

Dagvatten föreslås hanteras lokalt inom området med fördröjningsåtgärder. Planen 
säkerställer en yta för fördröjningsåtgärder på 470 m3 vilket motsvarar en erforderlig 
fördröjningsvolym för planområdet. Föroreningsberäkningar visar att föroreningshalten i 
dagvatten från området motsvarar nollalternativet eller bättre. Genom detta bedöms inte 
planförslaget medföra någon påverkan på Storsjöns möjligheter till att uppnå satta 
miljökvalitetsnormer.

Planen bedöms som lämplig ur ett skyfallsperspektiv och kommer inte öka 
översvämningsrisken i området.

Inga dagvattenåtgärder syftar till att infiltrera dagvatten inom planen och därför bedöms 
inte grundvattnets status påverkas negativt.

Sammantaget bedöms planförslaget medföra obetydliga konsekvenser avseende 
dagvatten och vattenkvalitet.

Effekter och konsekvenser nollalternativ

De utsläpp av föroreningar som idag sker till Storsjön, exempelvis via dagvatten och 
motorbåtstrafik, kommer inte att förändras för nollalternativet.

6.3 Naturmiljö

Inom planområdet har en naturvärdesinventering genomförts av Tyréns, se Bilaga 9. 
Nedanstående beskrivningar och bedömningar utgår från innehåll i 
naturvärdesinventeringen. Dammen i områdets sydöstra del inventerades i maj 2019. I 
augusti 2019 genomfördes ytterligare undersökningar vid dammen (Forsgren, 2019).

Förutsättningar och planförslagets påverkan

Inga naturreservat, Natura 2000-områden eller riksintressen för naturvård finns inom eller 
i anslutning till planområdet.

Vid naturvärdesinventering identifierades ett lövskogsområde och en damm med påtagligt 
naturvärde (naturvärdesklass 3) (Figur 8).

Lövskogsområdet är ett mindre område med uppväxande lövskog på tidigare brukad 
mark i det nordöstra hörnet av planområdet. Objektet bedöms ha ett visst biotopvärde 
och visst artvärde. Artvärdet består av den fridlysta blåsippan samt de skogliga 
signalarterna tibast, svart trolldruva och ormbär. Blåsippa omfattas av fridlysning enligt 
Artskyddsförordningen.
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Dammen utgör en rest efter reningsbassänger som tidigare fanns i områdets sydöstra 
hörn. I dammen har vanlig groda påträffats under inventering i maj 2019. Vid ytterligare 
undersökningar av dammen i augusti 2019 (Forsgren, 2019) påträffades ett exemplar av 
Åkergroda. Det är dock osäkert om arten förökar sig där, eller om man påträffat exemplar 
som var på vandring.

Grodor är fridlysta och enligt Artskyddsförordningen (2007:845) 6 § är det förbjudet att: 

1. döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar, och

2. ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon

Figur 8. Naturvärdesobjekt identifierade i naturvärdesinventeringen (Bilaga 9).

Längs med områdets nordvästra kant, inom lövskogsområdet rinner ett 
markavvattningsdike. Diket har visst naturvärde (naturvärdesklass 4) eftersom 
förekomsten av vatten bidrar till landskapets variation. Artvärdet bedöms som obetydligt 
och inga naturvårdsarter påträffades.

I Artportalen finns uppgift om att spillkråka (NT - nära hotad) har observerats. Spillkråkan 
är knuten till skogsmark.

Utanför planområdet har den rödlistade fjärilen mindre mårfältsmätare (NT - nära hotad) 
observerats. Mindre mårfältsmätare är knuten till solbelysta, kalkrika ängsmarker och

19(32)

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING - MKB
2021-05-27, SWECO SVERIGE AB
MKB TILLHÖRANDE PLANBESKRIVNING FÖR DETALJPLAN TÄNG 2:81, ÅS, KROKOMS KOMMUN



 

lever på blommor och frön av måror. På de öppna igenväxande markerna finns gott om 
måror.

Planförslaget medför att lövskogsområdet i planområdets nordvästra kant bibehålls. Kring 
byggnaderna är den gröna miljön och gröna stråk viktiga och i norra delen av området 
lämnas ett 15 meter brett naturområde som en barriär mot intilliggande befintliga 
bostäder.

Planförslaget innebär att ungefär en fjärdedel av dammen fylls igen för att göra plats för 
den föreslagna gång- och cykelvägen (Figur 9). Slänterna kring dammen är relativt branta 
och bedöms utgöra en säkerhetsrisk främst för barn. Slänterna i dammens sydvästra del 
behöver därför göras flackare. En mindre yta där djur och växter lever kommer därmed 
täckas med jord och grus. För att inte försämra livsvillkoren för grodorna avses cirka tre 
fjärdedelar av befintlig damm behållas.

Planförslaget medför inga åtgärder i dammens botten och vattennivån i dammen kommer 
inte förändras.

Norr om dammen ligger en annan torrlagd damm. Den torrlagda dammen kommer delvis 
fyllas upp för att jämna ut omgivande topografi.

Vid rivning av reningsverket ses saneringsbehovet över vilket beskrivs vidare i avsnitt 6.6.

Dammen

Figur 9. Kullen som ringats in med gult schaktas ner för att ge flackare slänter.
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Åtgärdsförslag

Markarbeten ska ske vid tidpunkt då det inte sker reproduktion eller finns grodyngel i 
dammen eller övervintring. Sensommar, tidig höst är lämplig tid. Staket kommer att sättas 
upp runt dammen. Arbetet med dammen beräknas pågå under cirka två månader.

Effekter och konsekvenser planförslag

Planförslaget medför att lövskogsområdet i planområdets nordvästra kant bibehålls och 
inga negativa effekter och konsekvenser bedöms därför uppkomma på de naturvärden 
som observerats där. Bevarandestatusen för den lokala och regionala populationen av 
blåsippa bedöms inte påverkas av planförslaget.

De öppna igenväxande markerna med måror kommer att bebyggas. För fjärilen mindre 
mårfältsmätare som observerats utanför planområdet kommer fälten med måror lokalt att 
påverkas. De negativa effekter för mindre mårfältsmätare bedöms som små då det finns 
fler områden med måror i anslutning till planområdet där fjärilen istället kan vistas.

I augusti 2019 genomfördes ytterligare undersökningar vid dammen (Forsgren 2019). 
Detta för att säkerställa att åtgärderna vid dammen gick att genomföra utan att påverka 
grodpopulationen. Undersökningen bedömer att påverkan på dammen är begränsad. För 
att inte försämra livsvillkoren för grodpopulationen avses cirka tre fjärdedelar av befintlig 
damm behållas. För att minimera negativa effekter och konsekvenser på 
grodpopulationen under byggtiden kommer markarbeten ske vid tidpunkt då grodorna 
inte övervintrar, reproduktion sker eller när det finns grodyngel i dammen.

Då grodor är skyddade enligt Artskyddsförordningen kan dispens för grävarbeten i 
dammen krävas då arbetena kan innebära en risk för skada på enskilda individer. I en 
eventuell ansökan om dispens kan ytterligare skyddsåtgärder inarbetas.

Sammanfattningsvis bedöms de negativa konsekvenserna för naturvärdena som små 
negativa.

Effekter och konsekvenser nollalternativ

Inga förändringar av naturmiljön bedöms ske för nollalternativ i jämförelse med 
nuvarande situation.

6.4 Rekreation och friluftsliv

Förutsättningar och planförslagets påverkan

Området är utpekat som riksintresse för friluftsliv Storsjöbygden vilket omfattar hela 
Storsjön, dess stränder och närliggande samhällen.

Inom planområdet finns en småbåtshamn som erbjuder 40 båtplatser. I anslutning till 
hamnen finns även uppställningsplats för fritidsbåtar. Hamnen erbjuder även möjlighet till 
att sjösätta småbåtar. Småbåtshamnen är den enda hamnen kring Ås. Båtklubben 
arrenderar kommunens mark och har en klubbstuga nere vid stranden.
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Norr om småbåtshamnen finns en badplats som används av boende i närliggande 
områden och i Ås.

Vattenplanen för Storsjön pekar på potential och prioriteringar för en gynnsam utveckling 
för Storsjön och dess stränder som natur- och rekreationsområde och attraktion för 
inflyttning och besöksnäring.

Planförslaget medger en utökad användning av båtområdet med nästan dubbla antalet 
båtplatser. Anmälan om vattenverksamhet kommer då att behöva göras. Förslag till 
utbyggnad framgår av Figur 13.

Den delen av planområdet som ligger inom strandskyddat område, 100 meter från 
strandkant, planeras att användas till frilufts- och fritidsaktiviteter, exempelvis bollplan och 
lekplats. Ett café och en restaurang planeras kunna uppföras intill strandområdets 
nordvästra del. Kommunen föreslås ta större andel för att säkerställa tillgängligheten och 
användandet av park och friluftsområdet samt säkerställa funktionen för den kommunala 
dagvattenhanteringen. En parkering för allmänheten kommer att anläggas i områdets sydöstra 
del. Uppställningsplatsen för fritidsbåtar flyttas och diskussion om vart pågår med båtklubben. 
Den mark kommunen har tillgänglig ligger vid den gamla sågen norr om E14 vid Tängtorpet.

Figur 10. Förslag på hur båthamnen kan byggas ut (illustration Lars Sandin)
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Åtgärdsförslag

Inga särskilda åtgärdsförslag för friluftsliv- och rekreation föreslås då planförslaget medför 
att småbåtshamnen och strandområdet blir mer tillgängligt för rekreation och ytor skapas 
för frilufts- och fritidsaktiviteter.

Effekter och konsekvenser planförslag

Tillgången till uppställningsplats kvarstår för medlemmar i båtklubben även om denna inte 
längre kommer ligga i anslutning till båthamnen. Strandskyddat området bevaras. 
Småbåtshamnen och strandområdet blir mer tillgängligt för rekreation när reningsverket 
tas bort och ytor skapas för frilufts- och fritidsaktiviteter. Riksintresset för friluftsliv kring 
Storsjön påverkas positivt av planförslaget. Konsekvenserna för rekreation och friluftsliv 
inom planområdet bedöms som måttligt positiva.

Effekter och konsekvenser nollalternativ

Inga förändringar för rekreation och friluftsliv bedöms ske för nollalternativet i jämförelse 
med nuvarande situation.

6.5 Kulturmiljö

Inom planområdet har en kulturmiljöutredning genomförts av Tyréns, se Bilaga 10. 
Nedanstående beskrivningar och bedömningar utgår från innehåll i 
kulturmiljöutredningen.

Förutsättningar och påverkan

Planområdet ingår i område av riksintresse Storsjöbygden som omfattar ett stort område 
med flera socknar kring Storsjön. Riksintresset beskrivs som öppet jordbrukslandskap 
med radbyar och äldre gårdar med 1800-talsgården som dominerande gårdstyp på höjd- 
eller sluttningslägen med vida utblickar samt medeltida kyrkplatser. I Ås märks 
kyrkomiljön samt miljöer med välbehållna byar och gärdar i Gärde-Backen-Dille och 
Rösta-Sem.

I Krokoms kommuns kulturmiljöprogram ges en beskrivning av bygdens historia där det 
antas att det under järnåldern i Åsbygden funnits fem gårdar; i Ås, Hov, Rösta, Birka 
folkhögskola och Svalöfs försöksgård.

Inga fornlämningar finns registrerade inom planområdet.

Historiska kartor (Storskifte år 1770, Laga skifte 1859 samt flygfoto 1963) visar att 
planområdet tidigare främst utgjorts av slåttermark och senare även plöjd åkermark. 
Områdets södra del har sedan dess genomgått stor markpåverkan till följd av byggnation 
av reningsverk samt anläggande av båthamn och uppställningsplatser.

Den planerade bebyggelsen kan komma att påverka siktlinjer mot Storsjön från 
omgivande gårdar och byar inom riksintresseområdet vilka omges av öppen odlingsmark.
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Åtgärdsförslag

Tillkommande bebyggelse anpassas till omgivande miljö och landskap. Krav kommer 
också att ställas så att husen anpassas till den kulturmiljö som finns i Åsbygden. 
Byggnaderna ska placeras i gårdsform och fasaderna ska utformas i trä. Taken ska vara 
sadeltak och med icke reflekterande material. Kring byggnaderna är den gröna miljön och 
gröna stråk viktiga och ett gångstråk ska leda genom området ner till stranden. Högsta 
höjd på byggnaderna är 12 meter för flerbostadshusen och 8 meter för radhusen.

Effekter och konsekvenser planförslag

Placeringen av de tillkommande husen har anpassats för att minimera påverkan på 
siktlinjer mot Storsjön. Även utformningen av de tillkommande husen ska anpassas till 
omgivande miljö och landskap. De tillkommande husens placering och utformning, i 
kombination med att marken ner mot Storsjön sluttar medför att konsekvenserna för 
kulturmiljön bedöms som obetydliga.

En kumulativ effekt av det enskilda planområdet är om liknande områden bebyggs så att 
dessa områden tillsammans bidrar till många nya inslag i det gamla kulturlandskapet, 
även om området och bebyggelsen anpassas till omgivande miljö och landskap. I 
dagsläget finns dock ingen kännedom om planer på liknande områden.

Effekter och konsekvenser nollalternativ

Inga förändringar av kulturmiljön bedöms ske för nollalternativ i jämförelse med 
nuvarande situation.

6.6 Förorenad mark

Inom planområdet har en miljöteknisk markundersökning/förstudie genomförts av Tyréns, 
se Bilaga 11. Nedanstående beskrivningar och bedömningar utgår från innehåll i den 
miljötekniska markundersökningen.

Förutsättningar och planförslagets påverkan

Såvitt känt har inga tidigare miljötekniska markundersökningar utförts inom planområdet. 
Inom den sydöstra delen av planområdet finns en båtuppställningsplats för fritidsbåtar. 
Marken vid uppställningsplatserna består huvudsakligen av fyllnadsmassor, då det 
tidigare funnits sedimentationsbassänger där.

Markundersökningen har genomförts vid uppställningsplatserna, se Figur 11 och Figur 
12. En första undersökning genomfördes i augusti 2018. Den kompletterades med en ny 
undersökning som utfördes i november 2018 (se grönt område i Figur 11). Inga 
olfaktoriska tecken (syn- och luktintryck) på förorening observerades i provgroparna. Lukt 
av terpentin eller liknande organisk träprodukt observerades dock i vissa jordskikt.
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Figur 11. Område för miljöteknisk markundersökning markerat i vitt med svart ram samt området för 
kompletterande undersökning markerat i grönt med gul ram.
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Figur 12. Skiss över båtplatser (BP) och båtskjul (markerade i gult). Foto från anslagstavlan vid 
ingången till området. Norrpilen är infogad i efterhand. Streckad svart linje markerar gränsen för 
undersökningsområdet (miljöteknisk markundersökning). Streckad röd linje markerar gränsen för 
det kompletterande undersökningsområdet på platsen.

Föroreningskällor som är vanligt förekommande vid båtuppställningsplatser är slipdamm 
samt flagor eller spill av båtfärg och fogmaterial. Mindre spill av oljeprodukter och 
växtbekämpningsmedel kan också förekomma som resultat av verksamheten.

Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för två typer av markanvändning,
Känslig Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning (MKM). Bostäder 
betraktas som känslig markanvändning medan en parkeringsyta bedöms som mindre 
känslig markanvändning. Planförslaget kommer att medföra att påträffade föroreningar i 
marken kommer att saneras om de överskrider riktvärdet för MKM. Park- och 
friluftsområdet betraktas som känslig markanvändning (KM) med anledning av att barn 
och vuxna kommer att vistas där.

I de flesta (åtta av tio) analyserade prover detekterades halter som ligger i nivå med 
naturliga bakgrundshalter.

De halter som överskrider riktvärdena för förorenad mark, KM och MKM, bedöms vara 
orsakade av småskaliga punktföroreningar från mindre spill (petroleumprodukter) eller 
begränsade källor (PAH från tjära eller liknande båtvårdsprodukt, PCB och TBT från fog 
eller båtbottenfärg).
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Inga av de detekterade föroreningarna har avgränsats i djupled, så fulla omfattningen kan 
inte fastställas med nu utförda analyser. Eftersom föroreningsmängden förmodas vara 
liten och härröra från punktvisa källor bedöms också spridningen vara begränsad.

I området där komplettering utförts detekterades endast en halt av ett analyserat ämne 
som överskrider Naturvårdsverkets haltgräns för mindre än ringa risk vid återanvändning 
av avfall (MRR). Denna halt motsvarar en naturlig förekommande bakgrundshalt i 
området.

Vid rivning av reningsverket ses saneringsbehovet över.

Åtgärdsförslag

Då utförda undersökningar bygger på stickprovtagning kan det inte uteslutas att andra 
föroreningshalter kan förekomma lokalt. Kompletterande provtagning med syfte att 
avgränsa de påträffade föroreningarna kan komma att genomföras. Schaktsanering 
kommer genomföras av massor som påvisar halter över MKM.

Schaktsanering kan även komma att bli aktuellt i samband med rivningen av 
reningsverket. Undersökningar av området kring reningsverket och den torrlagda 
dammen kommer att genomföras för att utreda eventuellt saneringsbehov.

Förorenade massor kommer köras till en godkänd mottagningsanläggning.

Effekter och konsekvenser planförslag

Planförslaget kommer att medföra att påträffade föroreningar i marken kommer att 
saneras om de överskrider riktvärdet för aktuell markanvändning (MKM). 
Konsekvenserna bedöms som små och positiva då det är en lokal åtgärd på platsen men 
som bidrar till minskad olägenhet för människors hälsa och miljö.

Effekter och konsekvenser nollalternativ

Då utsläpp av föroreningar till mark sker inom uppställningsplatserna i samband med 
åtgärder på båtarna kommer nollalternativet medföra en ökad risk för högre 
föroreningshalt i marken inom planområdet i jämförelse med nuvarande situation.

7 Samlad bedömning

7.1 Miljökonsekvenser

I Tabell 3 nedan jämförs planförslagets och nollalternativets konsekvenser för respektive 
miljöaspekt med nuläget. Underlag för tabellen och den samlade bedömningen bygger på 
de konsekvensbedömningar som gjorts i föregående avsnitt.
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Tabell 3. Samlad bedömning utifrån bedömningsskalan obetydliga-små-måttliga-stora (positiva eller 
negativa) konsekvenser

Miljöaspekt Nollalternativ Planförslag

Boendemiljö och hälsa Oförändrat avseende buller och 
vibrationer.

Ny gång- och cykelväg byggs längs 
med Tängvägen och Västra 
Birkavägen vilket innebär en liten 
positiv konsekvens

Planförslaget innebär små negativa 
konsekvenser avseende buller och risk.

Vattenkvalitet Oförändrat Planförslaget innebär små positiva 
konsekvenser till följd av dagvattenhantering 
och att marken saneras från föroreningar. 
Planförslaget bedöms inte medföra någon 
påverkan på Storsjöns möjligheter till att uppnå
satta miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö Oförändrat Planförslaget innebär små negativa 
konsekvenser då framförallt fält med måror 
kommer att tas bort. Åtgärder ska vidtas för att 
inte försämra grodornas livsmiljö vid planerade 
markarbeten.

Rekreation och 
friluftsliv

Till stor del oförändrat, men 
reningsverket tas bort vilket är 
positivt.

Planförslaget innebär måttliga positiva 
konsekvenser för ökad rekreation och friluftsliv 
till följd av möjlighet till utbyggnad av 
småbåtshamnen och avsatta markytor för 
rekreation.

Kulturmiljö Oförändrat Planförslaget innebär obetydliga konsekvenser 
avseende ny bebyggelse inom kulturlandskap.

Förorenad mark Oförändrat Planförslaget innebär små positiva 
konsekvenser till följd av att marken saneras 
från föroreningar.

7.2 Måluppfyllelse

I arbetet med planförslaget har berörda miljömål beaktats för att minimera negativ 
påverkan på dessa. I  Tabell 4 redovisas hur relevanta nationella miljömål påverkas av 
föreslagen detaljplan och föreslagna åtgärder.

Planen bedöms ha god möjlighet till måluppfyllelse för de relevanta lokala miljömålen 
som beskrivs i avsnitt 1.6. Detta genom att planen kan tillgodose en god och hälsosam 
boendemiljö med miljövänlig uppvärmning och god möjlighet till återvinning. Planen
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kommer inte medföra någon negativ påverkan på områdets recipient och 
markföroreningar inom området kommer saneras.

För att uppnå det lokala miljömålet Energi krävs dock att planen ska bidra till att Krokoms 
kommun ska kunna bli fossilbränslefri. Planförslaget kommer inte bidra till minskade 
bilresor och motverkar därför målet i viss utsträckning.
Tabell 4. Uppföljning av berörda nationella miljömål.

Miljömål Påverkan av det sökta 
planförslaget

Planens samlade möjlighet att 
bidra till måluppfyllelse

Giftfri miljö Inom planområdet kommer 
markföroreningar att saneras. 
Dagvatten kommer att hanteras 
lokalt inom planområdet.

God möjlighet att bidra

Ingen övergödning Dagvatten kommer att hanteras 
lokalt inom planområdet.

God möjlighet att bidra

Levande sjöar och vattendrag Dagvatten omhändertas och renas 
för att minska påverkan på Storsjöns 
vattenkvalitet. Området inom 
strandskydd planeras för rekreation 
och naturmark.

God möjlighet att bidra

God bebyggd miljö Riktvärden för buller för nya 
bostäder klaras för planerad 
bebyggelse. Uppvärmningen ska 
vara miljövänlig. Sophämtning och 
återvinning planeras enligt 
rekommendation. Fasaderna ska 
vara av trä. Utformningen av 
området tar hänsyn till omgivande 
kulturlandskap. Planen ger utrymme 
för rekreation och friluftsliv. Stängsel 
sätts upp längs järnvägen.

Sammantaget bedöms planförslaget 
ha en god möjlighet att bidra till 
måluppfyllelsen. För att uppnå god 
bebyggd miljö är dock bland annat 
minskat bilresande en viktig faktor, 
vilket planförslaget inte bidrar till.

Ett rikt växt- och djurliv Ett 15 meter brett naturområde 
lämnas som en barriär mot 
intilliggande befintliga bostäder och 
ett lövskogsområde bibehålls i 
planens nordvästra del. Åtgärder 
vidtas för att inte försämra grodornas 
livsmiljö.

Planförslaget bedöms inte motverka 
måluppfyllelsen. Den biologiska 
mångfalden värnas genom att gröna 
stråk och lövskogsområde prioriteras 
och bevaras och att inhemska arter 
rekommenderas. Åtgärder ska vidtas 
för att inte försämra grodornas 
livsmiljö.
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7.3 Miljökvalitetsnormer

I området finns dock idag ingen problematik med dålig luftkvalitet. Planförslaget medföra 
att trafiken kommer öka inom och kring planområdet. Påverkan på luftkvalitén bedöms 
som försumbar och kommer inte medföra att några miljökvalitetsnormer för luft 
överskrids.

Storsjön omfattas av miljökvalitetsnormer. Sjön är recipient för dagvatten inom 
planområdet. Detaljplanen bedöms inte påverka möjligheten att nå 
miljökvalitetsnormerna.

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller gäller för kommuner med mer än 100 000 
invånare och för de mest trafikerade vägarna och järnvägarna, och berörs inte här. Dock 
ska även kommuner med färre än 100 000 invånare sträva efter att begränsa buller. 
Detta styrs av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken. Krokoms kommun har genom 
att tillämpat de nationella riktvärdena strävat efter att begränsa buller.

Sammanfattningsvis visar de utredningar som gjorts inför framtagandet av denna MKB att 
detaljplanen inte medför någon ökad risk att några miljökvalitetsnormer överskrids.

8 Miljökrav under byggskedet
Vattenkvalitet

Dagvattenhanterande åtgärder upprättas under byggskedet då risken för snabbare 
avrinning är högre eftersom vegetationsytan skalats av. Åtgärder vidtas under 
byggskedet om det finns risk för grumling och att föroreningar rinner ut i Storsjön.

Efter att marken skalats av i samband med byggnationen så ska en återetablering av 
vegetationen prioriteras och säkerställas.

För att undvika förorening av mark och vatten under byggtiden ska uppställningsplatser 
för petroleumprodukter anordnas så att spill kan omhändertas på ett säkert sätt. Service- 
och reparationsarbeten skall utföras så att inga föroreningar kan uppkomma.

Vid upphandling av entreprenör ställs krav på var arbetsfordon får ställas och var service 
och tankning får utföras. Detta ska vara en säker plats där Storsjön eller dammen inte tas 
skada vid eventuellt läckage.

Naturmiljö

Markarbeten ska ske vid tidpunkt då det inte sker reproduktion eller finns grodyngel i 
dammen eller övervintring. Sensommar, tidig höst är lämplig tid. Staket ska sättas upp 
runt dammen.

Masshantering

Schaktmassor som uppstår som ett överskott och inte kan användas inom arbetsområdet 
är en form av avfall som ofta återanvänds och återvinns. Verksamhetsutövaren har 
ansvar för att användning av avfall inte skadar människor och miljö.

30(32)

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING - MKB
2021-05-27, SWECO SVERIGE AB
MKB TILLHÖRANDE PLANBESKRIVNING FÖR DETALJPLAN TÄNG 2:81, ÅS, KROKOMS KOMMUN



Förorenad mark

All hantering av förorenade massor är anmälningspliktig verksamhet. Enligt 28 § 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) skall en anmälan 
om avhjälpande åtgärder lämnas in till och godkännas av tillsynsmyndigheten innan en 
eventuell sanering påbörjas. Förorenade massor ska köras till en godkänd 
mottagningsanläggning.

9 Fortsatt arbete och uppföljning
I miljöbalken finns krav på att miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en 
redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den 
betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför (6 kap 
16 § punkt 4, miljöbalken). Uppföljningen har stor betydelse för om syftet med 
miljöbedömningen och det långsiktiga målet om en hållbar utveckling ska kunna nås.

De miljöaspekter som utgör en risk för betydande miljöpåverkan och där ett behov av 
uppföljning finns för att se att konsekvenserna av genomförandet av planen begränsas 
redovisas nedan. Här anges även tillkommande undersökningar som behöver 
genomföras inom fortsatt arbete med planen.

För att säkerställa att uppsatta miljöprinciper, krav och åtaganden tillämpas av 
entreprenör och beställare under och efter byggskedet skall ett
miljöprogram/kontrollprogram upprättas.

Boendemiljö

Bullerberäkningar ska göras i samband med bygglov.

Ljudisolering för de nya bostäderna bestäms utifrån fastställda ljudnivåer utomhus så att 
Boverkets riktvärden för inomhusnivåer inte överskrids.

Gällande risk för transporter med farligt gods och urspårning hålls skyddsavstånd till 
järnvägen. Ett bebyggelsefritt avstånd på 50 meter rekommenderas på grund av 
lutningen.

För byggnader närmare än 100 meter från spår bör möjligheter undersökas för att välja 
rätt konstruktion vid projektering av dessa byggnader (detta kan innebära styvare 
konstruktion i betong, grundläggning ner till fast berg, kort spännvidd osv.).

Vattenkvalitet

Åtgärder som rör dagvatten följs upp. Rutiner för drift och skötsel av 
dagvattenanläggningarna kommer att upprättas efter en detaljprojektering.

Naturmiljö

Åtgärder som rör dammen som utgör livsmiljö från grodor ska följas upp.
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