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Undersökning av betydande miljöpåverkan i detaljplan 

Planens konsekvenser har bedömts utifrån miljöpåverkan stor, liten eller ingen. Stor 
miljöpåverkan redovisas med ett S, liten med ett L och ingen med ett streck. Checklistan är 
indelad i två delar. Först beskrivs platsen och dess omgivning samt hur den kan komma att 
påverka planområdet, om där finns betydande störningar idag (1). Därefter görs en 
konsekvensanalys för att visa den påverkan och de störningar som kan uppstå som en följd av 
genomförandet av planen (2). Kategorierna från och med Lagenligt skyddad natur till och med 
Hushållning med naturresurser utgör Ekosystemtjänster, och ligger till grund för bedömning om 
kompensationsåtgärder kan bli aktuellt.  

1. Platsen och omgivningens påverkan på planområdet 

Befintliga störningar på platsen 
Utsläpp till luft och vatten, vibrationer, buller, risker, farligt gods, radon, markföroreningar, översvämning, 
ljusförhållanden, lokalklimat, störande verksamheter, elektromagnetiska fält osv. 

Planområdet är beläget i Hulta och lokaliseras söder om Hultabackegatan. I dagsläget används 
fastigheten för religiös verksamhet i en så kallad vandringskyrka. Den befintliga miljön omkring 
kyrkans byggnad består av en asfalterad parkeringsyta omgiven av gräsytor och buskage, samt flertalet 
träd vid fastighetens utkant.  

Då kyrkans församling ska få nya lokaler är syftet med detaljplanen att istället bereda mark för en ny 
mottagningsstation (el) på fastigheten. Detaljplanen syftar även till att utöka tomten samt byggrätten 
för att på så vis möjliggöra för den yta som mottagningsstationen kräver.  

Planområdet lokaliseras cirka 170 meter från riksväg 40, vilken är transportled för farligt gods. Detta 
är längre än Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 meter. Inom stadsdelen Hulta finns flera 
bensinstationer vilka kan påverka luftkvaliteten i sina respektive närområden. Planområdet ligger cirka 
100 meter från närmaste bensinstation. Då detaljplanen innebär möjliggörande för icke-känslig 
bebyggelse bedöms förslaget inte påverkas. Planområdet bedöms i övrigt inte att påverkas av några 
befintliga störningar i och omkring området. Det finns ingen större misstanke om förorenad mark.   

2. Planens konsekvenser – påverkan på platsen och omgivningen 

Stadsbild/Landskapsbild 
Struktur, dominans, helhet eller uppdelat/fragmenterat, skala, synfält. 

Planförslaget innebär en högre och ytmässigt större byggnad än den befintliga. Stadsbilden kommer 
således att påverkas av planförslaget, däremot till en mildare grad. Byggnaden väntas bli max 12 meter 
hög men ämnar att genom exempelvis kulör och placering anpassas efter befintlig miljö, med hänsyn 
till såväl bostäder som natur. Befintlig vegetation med bland annat träd och buskage ämnas att bevaras 
i den mån det är möjligt men kan komma att påverkas av exempelvis nya dragningar av ledningar till 
stationen. Detaljplanen berör ett mindre område och påverkan av stadsbilden bedöms som liten. (L) 

Trafik och kommunikation 
Trafiksituation, trafikmängd och flöden, riksintresse för väg, järnväg, kommunikation. 

Planen påverkar inte trafiksituationen på platsen. Detaljplanens föreslagna användning av 
planområdet med ny mottagningsstation beräknas ha ett besöksintervall på cirka 30 besök per månad, 
vilket i genomsnitt innebär en lägre trafikmängd i jämförelse med den befintliga användningen där 
platsen används för religiös verksamhet. Inga riksintressen påverkas. (-) 
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Säkerhet 
Säkerhet explosionsrisk, farliga transporter, olycksrisk, synergieffekter, elektromagnetiska fält. Verksamheter som 
medför risk för och har skyddsavstånd. 

I området finns ingen närhet till farligt gods eller andra direkta säkerhetsrisker. På intilliggande 
fastighet Hultahage 1, lokaliseras två oljecisterner som idag innehåller bioolja, vilket klassas som ej 
brandfarlig vara. Förslaget kommer däremot att hålla ett skyddsavstånd på minst 30 meter mellan 
närmsta byggnad och cistern för att tillgodose ett eventuellt säkerhetsavstånd om cisternerna återigen 
fylls med brandfarlig vara. Detaljplanen föreslår användningen teknisk anläggning, vilket innebär en 
icke-känslig markanvändning, och där en ny mottagningsstation planeras.  

Användningen innebär viss förekomst av elektromagnetiska fält från transformatorstationen och 
inkommande ledningar, dock i begränsad omfattning och som inte kommer påverka befintliga 
bostäder. Magnetiska fält från anläggningen får inte överskrida 2,0 μT (mikrotesla) 10 meter från 
byggnaders ytterväggar.  

Söder om planområdet råder risk för blocknedfall som påverkar nybyggnationen. Detaljplanen ställer 
krav på bergtekniska åtgärder innan byggnation påbörjas, läs mer under Markmiljö och geologi. (L) 

Markmiljö och geologi 
Finns det risk för föroreningar, risk för sättningar ras eller skred. Kan planen medföra skada av geologisk formation, 
sediment, rullstensås, drumlin område, översvämning etcetera. 

En geoteknisk utredning samt bergutredning har utförts under 2021-2022 för att påvisa eventuella 
risker. Enligt utförda stabilitetsberäkningar bedöms totalstabiliteten ur geoteknisk synvinkel vara 
tillfredställande inom området med hänsyn till planerad höjdsättning och utformning. Förekommande 
organisk jord och fyllning ska schaktas bort och ersättas. 

Ollonstupet ligger i anslutning till planområdets södra gräns. Marken nedanför stupet är rikt på 
nedrasade block. Mossbeklädnad indikerar dock att blocken legat på marken länge. Inga färskt 
nedrasade block observerades, däremot har nedrasade träd påträffats. För att inte påverka de 
naturvärdena som finns i slänten föreslås ett dynamiskt staket samt ev enstaka bergbultar. 
Detaljplanen ställer krav på bergtekniska åtgärder innan byggnation påbörjas. 

Det saknas anledning att tro att marken är förorenad. (L) 

Miljömål som påverkas 
Till exempel god bebyggd miljö, frisk luft, begränsad klimatpåverkan, grundvatten av god kvalitet och så vidare. 

Förslaget följer miljömålet om en säker strålmiljö. Den föreslagna användningen innebär förekomst av 
elektromagnetiska fält, däremot bedöms dessa som mindre omfattande och kommer varken att 
påverka de som bor eller rör sig i området. 

Levande sjöar och vattendrag ska undvikas att påverkas genom släckvattenhantering, vilket förhindrar att 
förorenat vatten når Hultasjön vid eventuell olycka. (-) 

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer för luft, buller och vatten. 

Miljökvalitetsnormerna för luft, buller och vatten bedöms inte att påverkas negativt av planförslaget. 
(-) 
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Lagenligt skyddad natur 

Naturreservat, riksintresse för natur, friluftsliv, natura 2000, biotopskydd, fridlysta arter, strandskydd, och så 
vidare.  
Det finns ingen skyddad natur som påverkas av förslaget. (-)  

Biologisk mångfald 
Annan värdefull natur; variation av biotoper och livsmiljöer, t.ex. ekologisk känslighet (mossmarker och våtmarker), 
gamla/grova träd eller höga naturvärden (utan lagskydd). Fragmentering av sammanhängande grönstruktur 
(spridningsvägar)? Påverkas pollinering? 

I planområdets västra samt östra delar finns en variation av framför allt lövträd. Bland annat finns 
björk inom planområdet men även träd som al, lind och någon enstaka ung ek. Grönsläppet mellan 
fastigheterna Hultahage 1 och Hultabacke 1 kan till viss del påverkas av förslaget då nya dragningar av 
ledningar till stationen kommer att läggas i detta område. Befintlig grönska med bland annat träd och 
buskage ämnas däremot att bevaras i den mån det är möjligt. Grönsläppet ska fortsatt kunna nyttjas 
av såväl människor som djur. 

Söder om planområdet lokaliseras Ollonstupet, vilket i Borås Stads grönområdesplan är utpekat som 
klass II och innebär ett grönområde med mycket högt värde. Planförslaget innebär att en mindre yta 
av detta område tas i anspråk, men där delar av den ianspråktagna ytan sedan tidigare är exploaterad 
av den befintliga kyrkan. Förslaget bedöms inte ha en betydande påverkan på naturområdet och den 
biologiska mångfalden. Som kompensation föreslås användningen NATUR att utökas i den östra 
delen av den befintliga kvartersmarken. 

Det finns ingen annan värdefull natur som påverkas av planförslaget. (L) 

Rekreation och kulturlandskap 
Tillgång/närhet till grönområden med rofyllda naturmiljöer, idrottsaktiviteter, naturpedagogik, och mötesplatser. 
Riksintresse för kulturminnesvård, byggnadsminne eller fornminne. Kulturhistorisk betydelse (historia, identitet, 
religion). 

Naturområdet som tillhör Ollonstupet bedöms i Borås Stads grönområdesplan att i stort utgöra ett 
område med besöks-, frilufts- och rekreationsvärden. Den mindre yta som i och med detaljplanen tas i 
anspråk, ligger strax nedanför Ollonstupet och bedöms däremot inte att omfattas av några högre 
rekreationsvärden. Genom att utöka användningen NATUR på befintlig kvartersmark tillgängliggörs 
en annan yta med natur till allmänheten. 

Detaljplanens föreslagna användning ger inte upphov till några störningar eller betydande förluster. 
Det finns inga kända kulturlämningar eller utpekade kulturmiljöer av riksintresse inom planområdet. 
(-) 

Klimatanpassning 
Platsens förmåga att erbjuda: bullerdämpning, dagvattenhantering, temperaturreglering, vindskydd, skuggbildning, 
solexponering, luftrening, koldioxidinlagring? Medför exploateringen negativa luftströmmar, ökat buller, försämrade 
ljusförhållanden, störande vibrationer, vatten- och luft-föroreningar? 

Planen generar en marginell ökning av buller från föreslagen mottagningsstation men bedöms inte ge 
upphov till något buller som kan störa omkringliggande bostäder. Detaljplanens föreslagna 
användning ger inte upphov till störningar. Planen har inte negativ inverkan på luftkvaliteten. (-) 
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Hushållning med naturresurser 
Nyttjandet av ändliga naturresurser, till exempel exploatering av oersättlig jordbruksmark? Leder planens 
genomförande till alstring av avfall eller föroreningar? Påverkas platsens förmåga att erbjuda matproduktion (odling och 
biodling) och färskvatten?  

Planen påverkar inte hushållning av naturresurser negativt, och har inte negativ inverkan på 
vattenområden. Dagvattnet är tänkt att ledas till en stenkista lokalt på tomten där utflödet vid behov 
kan stängas innan det leds ut till kommunens dagvattensystem. (-) 

Sammanfattande bedömning 

En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och 
den påverkan detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i denna bedömning. 
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras då den nya 
användningen med en mottagningsstation inte bedöms ha en betydande inverkan på miljön. Förslaget 
förhåller sig i stort till redan ianspråktagen yta samt bedöms i förhållande till helheten inte få en 
betydande negativ påverkan på befintliga naturvärden i anslutande område. Bedömningen är därför att 
påverkan på miljön är liten och de risker som finns inom planområdet säkerställs i detaljplanen.  

Undersökningen av betydande miljöpåverkan har kommit fram till att det är viktigt att belysa följande 
frågor i detaljplanen: 

• Geoteknik och risk för blocknedfall 

• Värdefull natur i anslutning till planområdet 

• Anpassning av byggnation till områdets närmiljö med såväl bostäder som natur 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Clara Sjöberg    Michaela Kleman 
Planarkitekt    Plan- och bygglovschef 
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