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Diarienr: 2013-000134
Miljöreda: 13/0152b
Upprättad: 2014-12-10

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan
för Kv. Sidensvansen m.fl.
I samband med upprättande av en detaljplan ska en bedömning göras om
planen kommer att medföra en betydande miljöpåverkan (EG-direktiv
2001/42, införlivad i svensk lag 2005-07-01). Behovsbedömningen sker
utifrån bedömningskriterierna i Bilaga 4 till förordningen om MKB:
1998:905.
Som underlag för bedömningen har följande information funnits tillgänglig:
•
Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun 2012-2018
(antagen av KF 2012-03-14 § 32)
•
ÖP Potential Vårgårda 2006-2015 (antagen av KF 2006-06-21)
•
Gång- och cykelledsplan för Vårgårda tätort (antagen av KF 200912-16)
Bedömning
Förslaget till detaljplan bedöms inte ge upphov till en betydande
miljöpåverkan vilket medför att en MKB inte kommer att upprättas. Se
vidare sammanfattning under påverkan på området.

Planens syfte
Planens syfte och huvuddrag är att:
•
Ersätta befintliga hus utmed Allégatan som har höga radonhalter
med ny bostadsbebyggelse
•
Möjliggöra förtätning av bebyggelse i centrala Vårgårda tätort där
färdigbyggd infrastruktur samt kommersiell och offentlig service
finns.
•
Skapa förutsättningar att göra Allégatans utformning mer
ändamålsenlig genom kantparkering och trädplantering.
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Innebär detaljplanen att mark får tas i anspråk för ändamål där en
MKB krävs enligt plan- och bygglagen kap. 3 § 8?
Nej.

Platsen idag
Lokalisering

Planområdet är beläget i nordöstra delen av centrala Vårgårda tätort. Det
begränsas norrut av Marknadsgatan, österut av Allégatan (som delvis ingår i
planområdet), västerut av Centrumgatan och söderut av Hökvägen. Väster
om planområdet ligger Marknadsplatsen, samt huvudsakligen obebyggd
tomtmark mellan Centrumgatan och Kungsgatan. Söderut ligger mindre
flerbostadshus i två plan. I norr och öster ligger villor på trädgårdstomter.

Planområdets lokalisering i tätorten.

Planområdets nuvarande markanvändning

Planområdet utgörs av flerbostadshus i två till tre plan som ligger utmed
omgivande gator; lamellhus utmed Centrumgatan och Hökvägen och
kedjehus utmed Allégatan. Innanför husen ligger en park bestående av en
gräsyta med enstaka träd på. Genom parken löper en gångväg mellan
Marknadsgatan och Hökvägen.
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Markförhållanden

I planområdet utgörs marken huvudsakligen av sand och grovmo.
Planområdet är angivet som normalradonmark i Markradonundersökning
inom Vårgårda tätort från 1990.

Områdets kulturhistoriska karaktär

Bostadshusen utmed Centrumgatan är i tre plan och byggdes på fyrtiotalet.
De har valmade tegeltak och fasader i gult tegel. Utmed Hökvägen ligger
två flerbostadshus i två plan från tidigt sextiotal. De har flacka sadeltak av
papp och fasader i gult tegel. Utmed Allégatan ligger två längor kedjehus i
två plan från tidigt sextiotal. Varje kedjehus är kubformat och har en
lägenhet per våningsplan. De har flacka pulpettak av papp och fasader i gult
tegel.
Husen utmed Centrumgatan och Allégatan omnämns i Kulturhistorisk
bebyggelseinventering Vårgårda kommun (2012, Vårgårda kommun,
Västarvet) som goda representanter för sin byggnadskategori. Samtliga
hustyper inom planområdet är vanligt förekommande i Vårgårda.
Kedjehusens (Allégatan) bevarandevärde bedöms som klart underordnat
problemen med höga radonhalter. Att lösa radonproblematiken genom
utökad ventilation anses ej försvarbart ur energisynpunkt.
Överstigna miljökvalitetsnormer

Inga miljökvalitetsnormer har överstigits eller förväntas överstigas till följd
av detaljplaneförslaget, inom eller utanför planområdet.

Planförslagets påverkan på området
Samlad bedömning:
Planförslaget bedöms med hänsyn till nedanstående bedömning inte
medföra betydande miljöpåverkan. Ingen MKB kommer därför att
upprättas för planförslaget.
•

Delar av planområdet som föreslås bebyggas utgörs idag av två
längor kedjehus med radonproblematik. Att dessa ersätts av ny
bostadsbebyggelse inverkar positivt på folkhälsan.

•

Planförslaget bedöms ge upphov till en mindre trafikökning i
området genom de bostäder som förväntas tillkomma. Följaktligen
bedöms även luftföroreningar öka något, men bara marginellt
jämfört med dagens.

•

Planförslaget innebär en förtätning av nuvarande bebyggelse som
ligger centralt i Vårgårda tätort med gångavstånd till service,
kommunikation och rekreation.
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Påverkar planen:
Landskapsbild?
Nej. Förslaget bedöms inte påverka landskapsbilden.
Stadsbild och bebyggelse?
Måttligt. Husen som föreslås utmed Allégatan är i samma skala som övriga
hus utmed Allégatans västsida. De föreslagna större husen ligger en bit
indragna från omgivande gator, ofta bakom befintlig bebyggelse, och har
därför ingen större påverkan på stadsbilden.
Växt- och djurliv?
Nej. Områdets kvaliteter för växt- och djurliv är idag mycket begränsade.
Vattenrecipienter, yt- och grundvatten?
Nej. Planförslaget bedöms inte påverka dagvattnets innehåll av föroreningar
eller dess avrinning från området i större omfattning jämfört med dagens
förhållanden. Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) skall om möjligt
anordnas. Ingen förväntad påverkan på avrinning eller grundvattenbildning i
området. Även om vissa grönytor bebyggs eller hårdgörs är området i sin
helhet väl försett med grönytor även i framtiden.
Miljökvalitetsnorm för vatten?
Nej. Planförslaget bedöms inte medföra att normen överskrids.
Innebär planen en risk för mänskors hälsa (trafik, buller, lukt, mm?
Nej. Effekterna bedöms som likvärdiga med dagens förhållanden.
Då 22 befintliga bostäder med höga radonhalter ersätts av nya, innebär detta
att en hälsorisk elimineras.
Trafikmängden bedöms endast öka försumbart inom och gränsande till
planområdet. Trafiken på Allégatan förväntas bli lugnare genom att gatan
smalnas av och får kantparkering.
Vid nybyggnad säkerställs inomhusmiljö med fönster och fasader
dimensionerade utifrån maximala bullernivåer med avseende på trafik.
Högst 55 dB(A) ekvivalentnivå tolereras vid fasad, vid högre ekvivalentnivåer vid fasad ska minst hälften av bostadsrummen i varje bostad vetta
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mot tyst/ljuddämpad sida (45/50 dB(A) ekvivalentnivå vid fasad). Tillgång
till privat eller gemensam uteplats ska finnas med högst 55 dB(A)
ekvivalentnivå och högst 70 dB(A) maximalnivå.
Miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet uppfylls idag inom planområdet. En
försumbar ökning av föroreningar kan uppstå i området.
Det bedöms ej föreligga några risker i planområdet.
Befolkning (rekreation, trygghet, funktionsanpassning, mm?
Ja. Fler boende ger området mer liv och ökar tryggheten. Hastighetssänkande åtgärder på Allégatan ger bättre trafiksäkerhet och ökar
möjligheterna till rekreation.
Skapar planen en barriär för mänskor och djur?
Nej. Området har inga stora värden för djurliv idag.
Klimatfaktorer (mikroklimat)?
Nej.
Markförhållanden, risk för erosion och skred, föroreningar, påverkan
på geologisk formation?
Nej.
Effekternas sannolikhet, varaktighet, frekvens och betydelse?
Den planerade markanvändningen avses vara permanent och effekter av den
blir därmed varaktiga.
Bidrar detaljplanen till en hållbar utveckling?
Ja. Planförlaget möjliggör nya bostäder nära kollektivtrafik och offentlig
och kommersiell service. Förslaget innebär även nyttjande av befintlig
infrastruktur.
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Planen
Har planen betydelse för andra planers och programs miljöpåverkan,
och genomförande av annan miljölagstiftning?
Enligt kommunens översiktsplan ska kommunens fysiska planering verka
för att ställa om Vårgårda kommun till ett mer ekologiskt samhälle. Bland
de viktigaste kommunövergripande målen anges servicemålet; att
kommunen ska erbjuda en god kommunal service och goda levnadsvillkor
till sina invånare. Översiktsplanen har som övergripande mål att uppnå ett
attraktivt boende i kommunen. De strategiska målen är bland annat; att
arbeta med bostäder för unga, den fysiska miljön samt boendemiljön ska
utformas med god tillgänglighet för alla grupper, och att nytt boende ska
etableras där det redan finns goda kommunikationsmöjligheter.
Planförslaget bidrar till att översiktsplanens intentioner för området kan
uppfyllas.

Samhällsbyggnad/Bygg och miljö
Sabina Talavanic

Stefan Olsson

Arkitekt SAR/MSA

Arkitekt MSA

