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Behovsbedömning, ändring av detaljplan för Hallerna etapp II, ny 
högstadieskola, del av Kyrkenorum 5:1. 
 
Allmänt 
När kommunen påbörjar ett detaljplaneuppdrag finns en skyldighet att bedöma vilken påverkan de 
föreslagna förändringarna kommer att ha på miljön. Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av 
planer och program (Miljöbalken 6 kap 11–18 § och 22 §) ska kommunen genomföra en fullständig 
miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Som stöd för behovsbedömningen används en checklista bifogad detta dokument. 
 
Syftet med behovsbedömningen är att avgöra om planens genomförande kan komma att innebära 
betydande miljöpåverkan eller inte. Om planens genomförande kan antas innebära betydande 
miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. 
Behovsbedömningen preciserar i sådant fall vilka frågor som ska behandlas i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Planens syfte och huvuddrag 
Pågående detaljplanearbete har föregåtts av en tidigare detaljplan för Hallerna etapp II. På aktuell plats är 
användningen i den gällande planen kvartersmark för centrumändamål men även möjliggör för 
skolverksamhet. Planen ska möjliggöra en ny högstadieskola och därmed tillägga markanvändning för 
skoländamål samt utöka byggrätten. Aktuellt läge bedöms som lämplig utifrån närheten till befintlig skola 
och de inventeringar samt utredningar som gjordes i den tidigare detaljplanen.  
 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för en ny högstadieskola för del av fastigheten 
Kyrkenorum 5:1. Anledningen är för att antalet elever förväntas att öka i framtiden samt att 
Stenungsundsskolan behöver byggas om. Efter Stenungskolan ombyggnation ska den nya 
högstadieskolan ersätta Kristinedalskolan. Utbyggnaden av området sker längs Hallernaleden och 
tillfartsvägen ska ske på denna väg till och från den nya högstadieskolan, se bilaga 1–3. 
 
Förslag till ställningstagande 
Med den information som är tillgänglig i dagsläget och med utgångspunkt från sammanställningen av de 
kriterier som anges i miljöbalken 6 kap, miljöbalksförordningen och dess bilaga bedöms effekterna av 
detaljplanens genomförande inte generera någon betydande miljöpåverkan. Miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning kommer därför inte göras. 
 
Motiv till bedömning 
Översiktliga planer 
I översiktsplanen för kommunen ÖP 06 som vann laga kraft 2009-12-23 är Hallernaområdet utpekat som 
utbyggnadsområde för bostäder. För att kunna tillgodose behovet av skolplatser i området behöver en ny 
högstadieskola tillbyggas. I ÖP 06 anger att planområdet ska vara service, vilket även innefattar skola. 
 
Nationella och regionala mål 
Området ligger i Hallernaområdet med närhet till kollektivtrafikförbindelser längs Hallernaleden och det 
finns utbyggt gång- och cykelnät mot Stenungsund centrum där det finns handel och servicefunktioner. 
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Planförslaget uppfyller därmed nationellt och kommunalt miljömål vad gäller begränsad klimatpåverkan 
och en god bebyggd miljö. Mot övriga mål bedöms förslaget ha en neutral påverkan. 
 
Buller och luft (trafik) 
Med föreslagen markanvändning kan trafiken öka till planområdet men inte i sådan omfattning att 
störningar för närboende bedöms uppstå. Den nya högstadieskolan förväntas generera en ökning av 
fordonstrafik vid hämtning, lämning och leverans i jämförelse med nollalternativ. Dock ger det inte någon 
betydande miljöpåverkan då de riktlinjer som finns inte förväntas överskrida. En bullerutredning kommer 
att göras i samband med detaljplanen, eftersom det pågår flera detaljplaner i närheten av planområdet som 
genererar ökade trafikrörelser.  
 
Fornlämningar 
Fornlämningar i form av boplatser finns både öster och väster, samt inom planområdet. Utifrån tidigare 
arkeologiska undersökningar i området som gjordes 1990 konstaterade utredningen att det inte längre 
finns några hinder för den planerade exploateringen och de fornlämningar som krävde slutundersökning 
utfördes.  
 
Dagvattenhantering 
Med föreslagen markanvändning kommer dagvattnets förutsättningar i området att förändras, eftersom 
det kommer bli mer hårdgjorda ytor och nybyggnation. Dagvattenhanteringen kommer därför utredas i 
samband med detaljplanen för att säkerställa en godtagbar hantering. 
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GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN 
 
 
 
 
 
 
Förordnanden 
och skydd 
 
 
 

  X Berör planen naturreservat, 
landskapsbild, strandskydd, 
område med geografiska 
bestämmelser, skyddsområden ex. 
vattentäkt, kulturreservat, 
byggnadsminnen, fornminnen, 
skyddsområde för storindustrin 
 

Fornminne Norum 274 
ligger inom planområdet 
som är förundersökt och 
har avfärdats. Närliggande 
fornlämningar Norum 164, 
161 och 273. Alla 
fornlämningar är 
undersökta från 
detaljplanen för Hallerna 
etapp II. 

Riksintressen 
 

  X Berör planen natur, kultur, rörligt 
friluftsliv, Natura2000, industriell 
produktion, vindkraftverk 
 

 

Naturvårdsplan/ 
program 
 

 

  X Berör planen Länsstyrelsens 
naturvårdsprogram, kommunens 
naturvårdsprogram, 
Skogsvårdsstyrelsens 
nyckelbiotop, 
sumpskogsinventering 
 

 

Ekologiskt 
särskilt känsligt 
område 
 

  X Berör planen områden utpekade 
som ”särskilt värdefull natur” i 
Stenungsund ÖP06 
 

Närrekreationsområde 
som ligger intill 
planområdet. 
Rekreationsområdet är 
inte tänkt att bebyggas 
och kommer kunna nyttjas 
av allmänheten. Området 
kommer fortfarande vara 
naturmark. 

Fornlämningar 
 

  X Berör planen kända fornlämningar 
eller i närheten av område där 
känd fornlämning finns 
 
 

Fornminne Norum 274 
ligger inom planområdet 
som förundersökt och har 
avfärdats. Närliggande 
fornlämningar Norum 164, 
161 och 273. Alla 
fornlämningar är 
undersökta från 
detaljplanen för Hallerna 
etapp II. 

Skyddsavstånd 
 
 

  X Kan verksamheter lokaliseras så 
att riktvärde för skyddsavstånd till 
befintlig bebyggelse enligt ”Bättre 
plats för arbete” inte uppfylls 
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EFFEKTER PÅ MILJÖN 
 
Mark 
 
 
 

  X Instabilitet i markförhållanden 
eller geologiska 
grundförhållanden, risk för skred, 
ras etc. 
Skada eller förändring av någon 
värdefull geologisk formation. 
Förändrade 
sedimentationsförhållanden i 
vattendrag, sjö eller havsområde 
Har området tidigare använts som 
tipp, utfyllnadsplats eller dylikt 

 

Luft och klimat   X Väsentligt luftutsläpp eller 
försämring av luftkvalitet 
Lukt 
Förändringar i luftrörelser, 
luftfuktighet, temperatur eller 
klimat 

 

Vatten (i 
och/eller utanför 
området) 
 

 

 X  Förändring i grundvatten-kvalitet, 
flödesriktning grundvattnet, 
ytvattenkvalitet (bakteriologiskt 
eller kemisk temperatur och 
omblandning) 
Minskning av vattentillgången i 
yt- eller grundvattentäkt 
Förändrade 
infiltrationsförhållanden, avrinning 
eller dräneringsmönster med risk 
för översvämning/ uttorkning 
Förändrat flöde, riktning eller 
strömförhållanden i något 
vattendrag, sjö eller havsområde 
Krävs vattendom 

Nybyggnation och ev. nya 
hårdgjorda ytor inom 
fastigheten kan innebära 
förändrade 
infiltrationsförhållanden. 

Vegetation (i 
och/eller utanför 
området) 
 

  X Betydande förändringar i antalet 
eller sammansättningen av 
växtarter eller växtsamhällen 
Minskning av unik, sällsynt eller 
hotad växtart eller växtsamhälle 
Införande av ny växtart 
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Djurliv 
 

  X Betydande förändringar av antalet 
eller sammansättningen av 
djurarter i området (däggdjur, 
fåglar, fiskar, reptiler, insekter) 
Minskning av någon unik, sällsynt 
eller hotad djurart 
Införande av nya djurarter i 
området eller verka som gräns för 
djurens förflyttningar och rörelser 
Försämring av fiskevatten eller 
jaktmarker 
 

 

Landskapsbild 
 

  X Vacker utsikt försämras eller 
landskapsmässigt skönhetsvärde 
Det skapas någon för allmänheten 
obehaglig landskapsbild 

 

 
HÄLSOEFFEKTER 
 
Utsläpp,  
buller,  
vibrationer 
 
 
 

 X  Ökade utsläpp av hälsofarliga 
ämnen, ökning av nuvarande 
ljudnivå, människor exponeras för 
ljudnivåer över rekommenderade 
gränsvärden, vibrationer som stör 
människor 
 

Ökade trafikrörelser 
medför ökade bullervärden 
och utsläpp. Dock 
förväntas det inte ge några 
större förändringar än i 
dagsläget. En 
bullerutredning kommer 
utredas i samband med 
detaljplanen. 

Säkerhet 
 

  X Explosionsrisk, risk för utsläpp av 
särskilt miljö och hälsofarliga 
ämnen vid händelse av olycka, 
säkerhetzoner mot storindustrin 
 

 

 
HUSHÅLLNING MED MARK, VATTEN OCH ANDRA RESURSER 
 
Mark- och 
vattenanvänd-
ning 
 

  X Avsevärd förändring av mark- 
eller vattenanvändningen 
 

 

Naturresurser 
 

  X Avsevärt uttömmande av någon ej 
förnyelsebar naturresurs t ex 
grustäkt 
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Transporter/ 
kommunikationer 
 

 X  Upphov till betydande ökning av 
fordonstrafik 

Bidrar till en ökad trafik i 
samband med 
hämtning/lämning. Dock 
förväntas det inte ge några 
större förändringar än i 
dagsläget.  
Det finns busslinjer i 
anslutning till skolan. 

Rekreation/ 
Friluftsliv 

  X Försämras kvalitén eller 
kvantiteten på någon 
rekreationsmöjlighet 
(strövområde, vandringsled, 
friluftsanläggning) 
 

Närrekreationsområde 
som ligger intill 
planområdet. 
Rekreationsområdet är 
inte tänkt att bebyggas 
och kommer kunna nyttjas 
av allmänheten. Området 
kommer fortfarande vara 
naturmark. 

Kulturmiljö 
 
 

  X Påverkan på område med 
fornlämningar eller annan 
kulturhistorisk värdefull miljö 
 

Fornminne Norum 274 
ligger inom planområdet 
som är förundersökt och 
har avfärdats. Närliggande 
fornlämningar Norum 164, 
161 och 273. Alla 
fornlämningar är 
undersökta från 
detaljplanen för Hallerna 
etapp II. 

 
MILJÖBALKEN 
 
 
Miljöbalken  
3&4 kap 
 

X  Är planens genomförande förenlig 
med bestämmelserna i 3 och 4 kap. 
miljöbalken? 
 

 

Miljöbalken  
5 kap 
 

X  Är planens genomförande förenlig 
med gällande miljökvalitetsnormer 
enligt 5 kap. miljöbalken 
 

 

Anmälan, 
tillstånd 
  

 X Krävs tillstånd eller anmälan enligt 
miljöbalken? 

 

 
ÖVERGRIPANDE MILJÖMÅL 
 
Nationella och 
regionala 
miljömål 
 

X  Uppfylls nationella och regionala 
miljömål? 
 

 

NEJ JA Kommentar: 
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Miljöprogram för 
Stenungsunds 
kommun 

X  Uppfylls miljöprogram för 
Stenungsunds kommun? 

 

Genomförande 
som var för sig 
är begränsande 
men kan 
tillsammans vara 
betydande 
  

 X Bidrar planens genomförande i 
samband med andra 
genomföranden till en betydande 
miljöpåverkan? 
 

 

Miljöeffekter 
som kan  
orsaka skada på 
människors 
hälsa, direkt eller 
indirekt 

 X Bidrar planens genomförande till 
skada på människors hälsa, direkt 
eller indirekt? 
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Bilaga 1. Översiktlig karta 
 

 
 
Bilaga 2. Planområde. 
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Bilaga 3. Förslagskiss 
 

 
 


