Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
-en del av översiktsplanen

Varför?

• Om en plan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska den genomgå
en miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas
(miljöbalken kapitel 6)
⚫

en översiktsplan antas medföra betydande miljöpåverkan (förordningen)

Dagens presentation
• Avgränsning
⚫

betydande miljöaspekter – vad vi har fokuserat på…

• Miljöbedömningsprocessen
⚫
⚫
⚫

hur vi har arbetat…
Översiktlig miljöbedömning Tätortsutveckling och verksamhetsområden
Översiktlig miljöbedömning Landsbygd och orter

• MKB-dokumentet
⚫
⚫

en granskning av hur vi arbetat och resultatet/konsekvenserna…
Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Finspång 2020 – underlag för
samråd (Calluna)

Avgränsningssamråd MKB, Länsstyrelsen 2018-03-01
• Innehåll i MKB
• Avgränsning av de frågor som ska behandlas…
⚫

geografisk, tidsmässig, saklig…

• Betydande miljöaspekter (saklig avgränsning)
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

Natur och friluftsliv
Kulturmiljö
Vatten
Energi och klimat
Klimatanpassning
Hälsa och säkerhet
Social hållbarhet

• Beskrivning av vår arbetsmodell

Miljöbedömningsprocessen
• Checklista
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Natur och friluftsliv
Kulturmiljö
Vatten
Energi och klimat
Klimatanpassning
Hälsa och säkerhet
Social hållbarhet
Riksintressen och skyddade områden
Motivering

• Hänsynstagande (att tänka efter före)
⚫

Är området lämpligt? Kan området avgränsas så att negativa konsekvenser
undviks? Hur förhåller vi oss till de värden eller eventuella konflikter som finns
i området (riktlinjer)?

• Översiktliga miljöbedömningar
⚫

sammanställning och underlag för MKB

MKB-dokumentet - innehåll
• Sammanfattning
• Inledning
⚫

översiktsplanens syfte, miljöbedömning…

• Planförslag och alternativ
⚫

nuläge (ÖP 2011)…

• Skyddade områden, miljömål och miljökvalitetsnormer
⚫

riksintressen, skyddade områden/arter, dricksvatten, miljömål, MKN…

• Miljökonsekvenser
⚫

utifrån avgränsning (natur och friluftsliv, kulturmiljö, vatten…)

• Miljöbedömning
⚫

uppfyllelse miljömål och MKN, avstämning riksintressen och skydd, kumulativa
effekter, målkonflikter, osäkerheter, samlad bedömning…

• Förebyggande åtgärder
• Uppföljning

Miljökonsekvenser
• Natur och friluftsliv ses som en resurs för utveckling av attraktiva
boendemiljöer (de negativa konsekvenserna för natur och friluftsliv
bedöms som små under förutsättning att kunskapsunderlag,
ställningstaganden och riktlinjer beaktas).
• Om kunskapsunderlag används och riktlinjer följs bedöms konsekvenserna
sammantaget bli neutrala (större markanspråk i anslutning till Finspångs
tätort kan påverka värdefulla kulturmiljöer).
• Redovisar en tydlig strategi för att styra ny bebyggelse till orter som kan,
eller kommer att kunna erbjuda kommunalt vatten och avlopp (VA-planen
behöver dock uppdateras).

Miljökonsekvenser (fortsättning)

• Bidrar till att uppfylla beslutade klimatmål (förtätning, fjärrvärme,
stråktänkande, samlokalisering…).
• Redovisar på ett tydligare sätt hur kommunen i den fysiska planeringen
genom ställningstaganden och riktlinjer kan förebygga konsekvenserna av
ett förändrat klimat.
• Redovisar förutsättningar, hänsyn, strategier och riktlinjer för att hantera
kända risker för hälsa och säkerhet (i samband med exploatering skapas
förutsättningar för att åtgärda förorenade områden).

Miljömålsuppfyllelse
Miljömål

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och
vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

ÖP 2011

ÖP 2020

Samlad bedömning av miljöpåverkan
• Översiktsplanen redovisar befintliga värden, motstående intressen och
miljökonsekvenser.

• Översiktsplanen ger underlag för detaljplanering och bygglovgivning där
beslutade riktlinjer och inriktningar ska tillämpas.
• I översiktsplanens genomförandedel redovisas strategier för hur
osäkerheter och målkonflikter ska hanteras.
• Översiktsplanen 2020 bidrar i högre grad än översiktsplan 2011 till att
uppfylla regionala och nationella miljömål.

• Under förutsättning att översiktsplanens intentioner realiseras och
nödvändiga resurser tillsätts bedöms miljökonsekvenserna vara positiva
genom att stödja en hållbar utveckling.

Vi behöver analysera och vid behov upprätta lokala
åtgärdsprogram för hela avrinningsområden för att
uppnå MKN för vatten…
Vattenförekomst

Ekologisk status

Kvalitetskrav

Miljöproblem

Dovern

Dålig

2027

Övergödning, konnektivitet, miljögifter

Bönnern

Otillfredsställande

2027

Konnektivitet, syrefattiga förhållanden

Glan

Otillfredsställande

2027

Konnektivitet, övergödning, miljögifter

Emmaån/Boverkeån del av

Otillfredsställande

2027

Konnektivitet, flödesregleringar

Marsjön

Otillfredsställande

2027

Övergödning

