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S AMMANFATTNING
Enligt förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) ska en MKB upprättas för verksamheter
med camping och småbåtshamnar. Denna MKB beskriver planens inverkan på människors hälsa, miljön och
hushållningen med naturresurser.
Planen skapar förutsättningar för en utveckling av kultur- och miljöturismen i området, vilket är positivt för
sysselsättning och näringsliv. Detta skapar i sin tur bättre underlag för offentlig och kommersiell service, vilket
gynnar boende i området.
Det aktuella planområdet angörs med väg 316 och ligger i anslutning till södra delen av Klövsjön, i västra delen
av Klövsjö by. I närheten av området ligger Klövsjö skola. Exploateringsytan utgör cirka 1,9 hektar.
Planens syfte är att möjliggöra för, camping med ställplatser och badplats vid Klövsjön. I området finns också en
småbåtshamn som ges möjlighet till fler båtplatser och på så sätt samlar verksamheten på ett ställe.
Området är inte tidigare detaljplanelagt eller belastas med områdesbestämmelser. Markanvändningen i denna
detaljplan stämmer väl överens med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen.
Planens genomförande bedöms inte medföra någon betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen
med mark, vatten och andra resurser. En exploatering enligt planförslaget bedöms inte medföra att några gällande miljökvalitetsnormer överskrids. Uppfyllelsen av miljömål motverkas icke av planförslaget. De allmänna
hänsynsreglerna efterlevs. Bedömningen görs att samhällsnyttan med en genomförd plan, i jämförelse med
scenariot enligt nollalternativet, motiverar en exploatering av området.
Genomförandet av planen erfordrar anmälan om vattenverksamhet.

1. INLEDNING
1.1 B AKGRUND

OCH

S YFTE

Planens syfte är att möjliggöra för camping med ställplatser och badplats vid Klövsjön. I området finns också en
småbåtshamn som ges möjlighet till fler båtplatser och på så sätt samlar verksamheten på ett ställe. Småbåtshamnen kommer inte att medföra bränslehantering. Genomförandet av planen är väsentligt för att skapa förutsättningar för utveckling i Klövsjö by. Det aktuella planområdet angörs med väg 316 och ligger i anslutning till
södra delen av Klövsjön, i västra delen av Klövsjö by. I närheten av området ligger Klövsjö skola. Exploateringsytan utgör cirka 1,9 hektar.

Karta 1. Visar ungefärlig lokalisering av planområdet.
Enligt förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) ska en MKB upprättas för verksamheter
med camping och småbåtshamnar. Denna MKB beskriver planens inverkan på människors hälsa, miljön och
hushållningen med naturresurser.

1.2 S AMMANFATTANDE

BESKRI VNING AV P LANFÖRSLAG ET

Området närmast sjön används redan idag som badplats för bybor och besökare. Det är en plats som spontant
används för uppställning av tält och husbilar vilket nu styrs upp i denna plan och ger möjlighet att campingverksamhet med anordnade ställplatser. I anslutning till området för camping anordnas en inrättning för avfallshantering.
Planen ger möjlighet till utökade båtplatser, med ytterligare brygga samt anläggning av pir och båtramp för i
och upptagning av båtar. Detta för att samla verksamheten på ett ställe och göra den tillgänglig för fler männi-
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skor. Ingen bränslehantering kommer att ske i området.

Karta 2. Visar planområdet med röd markering.
I norra delen av planområdet ges möjlighet till att vidareutveckla badplatsen med uppförande av inrättningar
för omklädning och rekreation såsom vindskydd och grillplats.
Inom planområdet finns idag ett gammalt reningsverk med förråd. Reningsverket ska rivas för att ge utrymme
för avfallshantering och parkering.
Exploateringen sker i anslutning till ett redan bebyggt område med befintlig väg, elnät och kommunalt vatten
och avlopp. Planområdet ansluts till kommunalt VA.
Se illustration och plankarta, bilaga 1 och 2, för utformning av planområdet.

1.3 B EDÖMNING

AV BETYDAND E MILJÖPÅVERKAN

En samlad bedömning är att genomförandet av planen inte kommer att medföra någon betydande påverkan på
miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser.
För genomförandet av planen erfordras tillåtlighet för vattenverksamhet. Detta gäller för åtgärder i samband
med anläggning av båtbryggor, båtramp och pir.

1.4 A VGRÄNSNING

AV

MKB

2

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
DNR:
Miljö- och byggnadsnämnden

Geografiskt avgränsar sig denna MKB till det område som behandlas i detaljplanen. I enlighet med Miljöbalken
6 kap 7 § redovisar MKB:n de uppgifter som krävs för att bedöma den huvudsakliga inverkan på människors
hälsa, miljön och hushållningen med naturresurser. Det innebär att konsekvenser av ringa betydelse behandlas
översiktligt.
De intresseområden som studerats är markförhållanden, hälsa och säkerhet, landskapsbild, natur- och kulturmiljö, friluftsliv, rennäring och hushållning med naturresurser samt störning och påverkan under byggtiden. Vidare har planförslagets studerats utifrån de allmänna hänsynsreglerna, miljömål och gällande miljökvalitetsnormer. Under avsnittet Miljökonsekvenser redovisas de förutsättningar och konsekvenser samt förslag till
skyddsåtgärder som bedöms vara relevanta för projektets genomförande.

1.5 MKB- GENOM FÖRANDET
Utarbetande av detaljplanen och dess miljökonsekvenser har utförts parallellt. Arbetet är utfört i samarbete
mellan Miljö- och byggnadsnämnden och Arctan AB genom Richard Söderlund.

2. N UVÄRDESBESKRIVNING AV PLANOMRÅDET
2.1 P L ANFÖRHÅLLANDE
2. 1.1 Ö V E R S I K T L I G A P L A N E R , D E T A L J P L A N E R O C H O M R Å D E S B E S T Ä M M E L S E R
Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner tillhandahålla en aktuell översiktsplan. Planen ska behandla
frågor om mark- och vattenanvändning och byggande i hela kommunen. Planområdet ingår i den fördjupade
översiktsplan för Klövsjö by som antogs i juni 2008. Området mot Klövsjön redovisas som lämplig för ett antal
olika ändamål, däribland badplats. Sammantaget stämmer markanvändningen i denna detaljplan väl överens
med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen.
Detaljplaner upprättas av kommunen för att reglera mark- och vattenanvändningen samt byggandet. En detaljplan ska normalt upprättas inför en exploatering för ny bebyggelse och nya anläggningar. Områdesbestämmelser syftar till att säkerställa att intentionerna i en översiktsplan uppnås eller att ett riksintresse tillgodoses. Det
måste finnas stöd i en översiktsplan för upprättande av en områdesbestämmelse. Kommuner kan anta en områdesbestämmelse för ett begränsat områden som inte omfattas av detaljplan. Områdesbestämmelser möjliggör översiktlig reglering av mark- och vattenanvändningen och av bebyggelsen.
Området är inte tidigare detaljplanelagt eller belastat med områdesbestämmelser.
2. 1.2 F Ö R O R D N A N D E N , B E S L U T M M
Klövsjön besitter generellt strandskydd om 100 meter enligt Miljöbalken (MB) kap 7. Syftet med strandskyddet
är att långsiktigt trygga att medborgarna har tillgång till strandområden genom allemansrätten. Dessutom ska
strandskyddet bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. I strandskyddsområde är det enligt 7 kap. 15 § MB
förbjudet att uppföra nya byggnader eller utföra andra åtgärder som motverkar strandskyddets syften.
I Bergs kommun finns en plan för landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS-plan). Området för campingändamål och småbåtshamn är utpekat som ett LIS-område i denna plan och är till stor del redan ianspråktaget
och saknar betydelse för strandskyddets syften. Det går en väg ner till området och finns några mindre byggna-
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der samt en småbåtshamn.
Att utöka småbåtshamnen kan medföra att behovet av båtplatser minskar på andra ställen i byn och ger möjlighet till fler människor att nyttja sjön som rekreationsområde.
Omfattning av åtgärderna i planen är sådana så att goda livsvillkor för flora och fauna, på land och i vatten, kan
bibehållas. Sammantaget bedöms konsekvenserna för strandskyddet bli av mindre omfattning vid genomförandet av planen.
Strandskyddet upphävs inom delar av området för campingverksamhet och småbåtshamn , se plankarta,
bilaga 2.
2. 1.3 R I K S I N T R E S S E N
Områden av riksintresse är värdefulla områden ur ett nationellt perspektiv. Riksintressen kan utpekas av aktuell
sektorsmyndighet, i enlighet med MB 3 kap, inom en rad olika områden. Riksintresseområden regleras även i
MB kap 4 men berör då endast geografiskt bestämda områden. Mark- och vattenområden ska skyddas om de
har betydelse för rennäringen, yrkesfisket, naturvärden och friluftslivet, kulturmiljövården, fyndigheter av ämnen eller material, anläggningar för industriell produktion, energiproduktion och energidistribution, slutlig förvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, kommunikationer, vattenförsörjning och avfallshantering samt
områden för totalförsvarets anläggningar.

Karta 3. Visar riksintressen i anslutning till planområdet.
Planområdet är beläget inom riksintresse för kulturmiljövård (MB 3:6), Z 49 Klövsjö by och fäbodar. Riksintresse
för friluftsliv (MB 3:6) finns också i området. Vidare ligger planområdet inom riksintresse med geografiska bestämmelser MB kap 4. 2)”fjällvärlden”. Syftet med dessa riksintressen är att skydda naturvärden eller kulturvärden som har betydelse från allmän synpunkt eller med hänsyn till friluftslivet.
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För området finns inget riksintresse vad gäller rennäringen utpekat. Det pågår dock ett arbete för att ta fram
och fastställa rennäringens riksintresse i området. Ett samrådsunderlag finns tillgängligt från Sametinget. I samrådsunderlaget redovisas riksintresse för rennäring väster om Klövsjö by och öster om planområdet vid Storhågna.
Planförslaget bedöms vara förenligt med riksintressena.

2.2 G EOTEKNISKA

FÖRHÅLLAN DEN

Området runt stranden består av granit, granodiorit, syenitoid och kvartsmonzodiorit. Det östra området utgörs av bituminös lerskiffer (alunskiffer) och underordnat kalksten och metamorfa ekvivalenter (SGU berggrundskarta). Ingen geoteknisk utredning har utförts i området. Stabiliteten inom området bedöms vara tillfredsställande. Inga skred eller ras har noterats i området. Risk för sättningar bedöms vara ringa. Markförhållandena bedöms vara goda för grundläggning av byggnader och tillhörande infrastruktur.
2. 2.1 R A D O N
Enligt gällande översiktsplan finns inga indikationer på förhöjd radonhalt inom Klövsjöområdet.

2.3 L ANDSKAP
Planområdet ligger i södra delen av Klövsjön. Området ligger i en dalgång mellan högt liggande Klövsjö och
Storhågna. Landskapsbilden präglas av ett barrskogslandskap med stora vidder och höjdskillnader. De högsta
områdena utgörs av kalfjäll. Dominerande landskapsbild är dock ett böljande barrskogslandskap med del öppna
ytor i form av hyggen eller planterad ungskog. Sydväst om planområdet finns ett alpint skidområde, Klövsjö/Storhogna, där skidbackar och liftar gör tydliga intryck i landskapet. I anslutning till planområdet och Klövsjö by utgörs landskapsbilden i allt väsentligt av ett kulturlandskap med bebyggelse, öppna ytor och åkermark.
Inom planområdet är landskapsbilden påverkad genom ett gammalt reningsverk med förråd, en småbåtshamn
och parkeringsytor.

2.4 N ATURMIL JÖ
Det finns inga dokumenterade värdefulla naturvärden eller naturmiljöer i eller i anslutning till planområdet.
Ner mot Klövsjön går en uppgrusad väg. Strandremsan består av sand och grus. Vegetationen är sparsam och
utgörs av triviala lövträd. I planområdets norra del finns en iordningställd grus-/sandbelagd badplats.
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Bild 1. Visar planområdet.

Foto 1. Visar miljön vid badplatsen.
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2.5 K ULTURMIL JÖ
Det finns ett dokumenterat kultvärde RAÄ Klövsjö 40:1 inom planområdet enligt fornminnesregister (FMIS).
Kulturvärdet återfinns i strandmiljön cirka 60 meter norr om vägen som går ner mot badplatsen. Objektet klassas som övrig kulturhistorisk lämning och utgörs av en skärsten som kan tillhöra en boplats. Jamtli/Jämtlands
läns museum har på uppdrag av Länsstyrelsen undersökt förutsättningarna för att utföra en arkeologisk förundersökning på en av de aktuella fastigheterna där RAÄ Klövsjö 40:1 påträffats. Genomförd besiktning visade att
boplatsen till större delen ligger under Klövsjöns vatten och att den del som eventuellt finns kvar vid stranden
redan var kraftigt omrörd samtidigt som material förts bort från stranden. Jamtli fann inga antikvariska hinder
för att gå vidare med detaljplanearbetet.

2.6 F RILUFTSL IV
Området har goda förutsättningar vad gäller terräng och geografiskt läge. Strandområdet är lättillgängligt och
nås både med bil, cykel och till fots. Det natursköna läget gör att delar av området lämpar sig väl för camping,
bad och fiske. Det finns en brygga i den sydvästra delen av planområdet som nyttjas för småbåtshamn. Väster
om planområdet ligger Klövsjö/Storhogna alpina skidområde med utförsåkning. Även skoteråkning och längdskidåkning bedrivs vintertid i anslutning till planområdet.
I Klövsjön bedrivs fritidsfiske efter abborre, gädda, sik och öring.

2.7 H USHÅLL NING

MED NATUR RESURSER

2. 7.1 J O R D - O C H S K O G S B R U K
Ingen jordbruksmark tas i anspråk
2. 7.2 R E N N Ä R I N G
Tåssåsens sameby har vinterbetesmarker i området. Inga flyttleder eller andra strategiska områden ligger i anslutning till planområdet.
2. 7.3 B E R G -, G R U S O C H S A N D T Ä K T E R
Inga berg-, grus eller sandtäkter finns inom planområdet.
2. 7.4 V A T T E N R E S U R S E R
Enligt brunnsarkivet som insamlats genom lagen om uppgiftsskyldighet av Sveriges geologiska undersökning
(SGU) finns ingen brunn inom eller i nära anslutning till planområdet. Inga vattentäkter finns i området.
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2.8 H ÄL SA

OCH SÄKERHET

2. 8.1 T R A F I K
Genom Klövsjö by går väg 316. Planområdet angörs från väg 316 och vidare in på väg 538 (Byvägen), Morvägen
och Hamptjärnvägen ner mot Klövsjön. Angöring till camping, badplats och småbåtshamn sker på ett ordnat
sätt genom befintlig väg.
2. 8.2 L U F T F Ö R O R E N I N G A R
Inga mätningar har utförts. Luftkvaliteten anses vara god i området och de små luftföroreningsmängderna som
kan förekomma kan förmodligen härledas till globalt nedfall.
2. 8.3 B U L L E R
Buller har en negativ inverkan på boendemiljön och livskvalitén. Bullernivån i området är i allmänhet låg. Jordbruksmaskiner kan under kortare perioder generera en högre bullernivå.
2. 8.4 F Ö R O R E N I N G A R I M A R K O C H V A T T E N
Enligt nuvarande kunskap finns ingen förorenad mark i området.
2. 8.5 L E D N I N G A R E L , V A T T E N O C H A V L O P P
Exploateringen sker i anslutning till ett redan bebyggt område med befintliga vägar, VA och elledningar. Planområdet ansluts till det kommunala VA-nätet. Tillkommande bebyggelse ansluts till BTEA:s nät.

3. A LTERNATIVA LOKALISERINGAR
Det kan tänkas finnas flera alternativa lokaliseringar för att utforma ett planförslag i paritet med det som anges
i denna MKB. Det krävs ingen väsentlig yta för planförslaget (1,9 hektar). God infrastruktur med vägar och befintligt el- och VA-nät finns på flera platser. Liknande betingelser med få konflikter med natur- och kulturintressen finns också på flera håll inom Bergs kommun. Flera lokaliseringar i området vid Klövsjö och Storhågna skulle
kunna utgöra ett alternativ. Möjlighet till anläggning av småbåtshamn begränsar antal möjliga lokaliseringar.
Det valda alternativet som beskrivs i denna MKB grundar sig på att exploatören har tillgång till marken, området har god befintlig infrastruktur, verksamhet med småbåtshamn finns redan etablerad. Klövsjö byförening
har framfört önskemål om att lokaliseringen ska planläggas för att ge möjlighet till ökad kultur- och miljöturism
i området
Vidare är intressekonflikter i anslutning till planområdet ringa. Lokaliseringen är gynnsam vad gäller natur- och
kulturvärden. Beskrivna betingelser bedöms medföra ett snabbt plangenomförande med skälig påverkan på
miljön, hälsan, hushållningen med mark, vatten och andra resurser.
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4. N OLLALTERNATIV
I miljökonsekvensbeskrivningen ska ett alternativ där projektet inte genomförs beskrivas, ett så kallat nollalternativ. De föreslagna förändringarna jämförs med nollalternativet. Nollalternativet avser en tänkt framtida situation där planen inte genomförs.
Ett nollalternativ medför att dagens markanvändning fortsätter i området. Planområdet exploateras inte med
campingverksamhet och inrättningar för friluftsliv. En icke genomförd exploatering tillför ingen utveckling av
kultur- och miljöturism i området, samt uteblir investeringar som gynnar sysselsättning och näringslivet i området.
Nollalternativ medför vidare att det blir svårare att bibehålla och utveckla samhällsservice i området.
Bedömningen görs att samhällsnyttan med en genomförd plan, i jämförelse med scenariot enligt nollalternativet, motiverar en exploatering av området.

5. M ILJÖKONSEKVENSER OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
5.1 L ANDSKAP
En utbyggnad av planområdet kommer att medföra en förändring av landskapsbilden. Den nya bebyggelsen ska
harmoniera med angränsande bebyggelse samt med de utformningskrav som kommunfullmäktige lagt fast i
översiktsplanen. Planen innehåller bestämmelser som styr byggnaders och den yttre miljöns utformning. Detta
för att området ska ge ett så enhetligt intryck som möjligt och smälta in i omgivningen både när det gäller hushöjder, storlekar och utformning. Sammantaget bedöms exploateringen medför en måttlig påverkan på landskapsbilden.

5.2 N ATURMIL JÖ
Inom området som berörs av exploateringen finns inga kända naturvärden eller andra värdefulla naturmiljöer. I
planområdets norra delar finns några triviala lövträd. Dessa undantas vid anläggning av inrättningar i anslutning
till badplatsen. Bryggor som läggs ut i anslutning till badplatsen avser flytbryggor som med pålning fästs vid
botten. Pålning utförs med skruvpålar som skruvas för hand.
I området för småbåtshamn finns sedan tidigare en brygga som nyttjas av fritidsbåtar. Här kommer ytterligare
bryggor läggas ut. Även här avses flytbryggor som med pålning fästs vid botten. Pålning utförs med skruvpålar
som skruvas för hand. Vid småbåtshamnen planeras också en ny båtramp anläggas i anslutning till den befintliga vägen. Rampen består av en hårdgjord yta, som gjuts och avslutas ner i Klövsjön. Alternativt kan hela betongplattor läggas ut. Anläggningen medför mindre åtgärder för att jämna till botten i Klövsjön där rampen avslutas. Vidare kommer en pir anläggas ut i vattnet vid småbåtshamnen. Piren avses anläggas med en längd av
15 meter och bredd 5 meter och utgörs av stenmaterial i olika diameter. Stenmaterialet läggs ut med en anläggningsmaskin.
Arbeten som planeras genomföras vid småbåtshamnen kan medföra grumling. Grumling skulle kunna innebära
att sedimentlager lägger sig över botten och orsakar syrebrist för de organismer som finns där, t.ex. insekter
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och fisk.
Vid en olycka med arbetsmaskiner i närheten av vattnet så skulle bränsle kunna läcka ut och förorena Klövsjön.
Detta skulle kunna få betydande konsekvenser och slå ut organismer som är knutna till vattenmiljön. Risk för
ett sådant scenario är emellertid liten. Mindre mängder kemikalier hanteras. Hanteringen av kemikalier bedöms inte utgöra någon reell risk för föroreningar till Klövsjön.
Med hemställda skyddsåtgärder, vilka redovisas nedan, så bedöms konsekvenserna för Klövsjön vara av ringa
omfattning och under begränsad tid under anläggningsarbeten.
SKYDDSÅTGÄRDER
Inga särskilda skyddsåtgärder erfordras vid anläggning av flytbryggor och uppförande av inrättningar i anslutning till badplatsen.







Vid arbeten med anläggning av båtramp och pir spänns fiberduk runt arbetsområdet i vattnet för att
förebygga grumling. Ytterligare åtgärder kan göras genom utplacering av halmbalar eller genom att
gräva sedimentationsfällor.
Mindre invallning av området för båtramp kan utföras för att skydda mot grumling när botten jämnas
till samt vid gjutning av båtramp som kräver torrhet.
Innan arbeten vidtas vid vattnet ska samråd genomföras med Klövsjö FVOF.
Vid rivning av reningsverket ska rivningsrester och schaktmassor omhändertas enligt gällande lagstiftning.
Förvaring av drivmedel och av oljor skall ske med invallade kärl eller vara försedda med uppsamlingskärl som kan samla upp spill vid olyckor. Arbetsmaskiner ska vara utrustade med saneringsutrustning.

5.3 K ULTURMIL JÖ
Genomförandet av planen bedöms inte medföra någon påverkan på kulturmiljön i området.
SKYDDSÅTGÄRDER
Påträffas en kulturlämning under schaktningsarbeten eller andra anläggningsarbeten, avbryts arbetet omedelbart i anslutning till den berörda kulturlämningen. Incidenten rapporteras omgående till Länsstyrelsen.

5.4 F RILUFTSL IV
Den mark som ianspråktas för anläggande av camping nyttjas inte för någon särskild form av frilufsliv, annat än
som spontan uppställningsplats för husbilar. Planförslaget bedöms ge ökad tillgänglighet för allmänheten till
området och positiva effekter för friluftslivet i området. Anläggning av camping medför att fler människor kan
bedriva friluftsliv i området och dess omnejd.
Planens genomförande bedöms inte påverka bestånden av abborre, gädda, sik eller öring i Klövsjön.

5.5 H USHÅLL NING

MED NATUR RESURSER

5. 5.1 J O R D B R U K
Ingen jordbruksmark tas i anspråk.
Verksamheten bedöms inte påverka förutsättningar för hästhållning i området.
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5. 5.2 R E N N Ä R I N G
Rennäringen har vinterbetesmark i närheten av området. Planområdet och dess närhet är redan exploaterat
genom bostäder och infrastruktur i form av vägar, VA-nät, elledningar etc. Det är inte troligt att planområdet
och dess omedelbara närhet nyttjas för renbete. Det område (4,5 hektar) som ianspråktas för detaljplanen är
relativt litet och exploaterat varför konsekvenserna för rennäringen bedöms som ringa.
SKYDDSÅTGÄRDER
Rennäringen ska informeras innan exploatering påbörjas.
5. 5.3 T Ä K T E R O C H M A S S H A N T E R I N G
Inom all projektering eftersträvas massbalans, något som sparar såväl miljö som resurser, tid och pengar. En
exploatering av området innebär att material kommer att tas från täkter för vägbyggnation, grundläggningar
mm. Detta görs från någon befintlig täkt i närområdet. Mängden massor och hantering av dessa är av mindre
omfattning. Användning av naturgrus ska undvikas.

5.6 H ÄL SA

OCH SÄKERHET

5. 6.1 T R A F I K
Trafik till och från planområdet sker längs väg 316 och vidare in på väg 538. Trafikökningen till följd av planen
kommer att bli av ringa omfattning. På lokala vägar kan trafikökningen upplevas något mer omfattande. Trafikökningen bedöms inte medföra några olägenheter för boende i området. Förhöjda bullernivåer förekommer
under tiden då anläggningsarbeten vidtas inom planområdet. Denna ökning av buller är av kortsiktig karaktär.
Utökning av småbåtshamnen bedöms samla båttrafiken i området men inte påtagligt öka trafiken på Klövsjön.
5. 6.2 B U L L E R
Bullernivån ökar vid exploatering. Under byggtiden kan eventuellt sprängning, schaktning och hantering av
massor att förekomma inom området. Gällande riktlinjer för dessa arbeten ska iakttas. Åtgärderna genererar
inga betydande störningar vad gäller buller och vibrationer för bostadsbebyggelse.
Båttrafiken kommer i området kommer att medföra marginellt ökning av bullernivån i området.
5. 6.3 F Ö R O R E N I N G A R I M A R K O C H V A T T E N
Risken för föroreningar av mark och vatten vid exploatering bedöms som liten förutsatt att normala skyddsåtgärder vidtas vid anläggningsarbeten och rivning av reningsverket.
SKYDDSÅTGÄRDER
I händelse av att markföroreningar påträffas omhändertas dessa enligt gällande lagstiftning.

5. 6.4 R A D O N
Inga provtagningar av mark och berggrund avseende radon är tagna i området. Enligt gällande översiktsplan
finns inga indikationer på förhöjd radonhalt inom Klövsjöområdet.
5. 6.5 L E D N I N G A R , V A T T E N O C H A V L O P P
Planområdet ansluts till befintligt elnät och kommunalt VA-nät. Dagvatten omhänderas lokalt. Anläggning av
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erforderlig infrastruktur och anslutning mot befintligt VA-nät bedöms ge ringa påverkan på mark och miljön i
området.
5. 6.6 R I S K B E D Ö M N I N G
Samråd med Räddningstjänsten i Jämtland har genomförts. Räddningstjänsten har inget att erinra mot planförslaget.

6. E KONOMISKT OCH SOCIALT
Planen skapar förutsättningar för en utveckling av kultur- och miljöturismen i området, vilket är positivt för
sysselsättning och näringsliv. Detta skapar i sin tur bättre underlag för offentlig och kommersiell service, vilket
gynnar boende i området.

7. DE

ALLMÄNNA

HÄNSYNSREGLERNA ,

M ILJÖMÅL

OCH

MILJÖKVALITETSNORMER
7.1 D E

ALLMÄNNA HÄNSYNSRE GLERNA

De allmänna hänsynsreglerna medför att det i miljöbalken (MB) finns gemensamma bestämmelser om försiktighet, begränsningar av verksamheter och hänsyn som skall gälla för ett antal sinsemellan olikartade företag
som faller inom miljöbalkens tillämpningsområde, med det gemensamma att företaget kan hota miljön eller
människors hälsa. Alla verksamheter måste beakta de allmänna hänsynsreglerna enligt 2 kap MB. I kap 2 MB
redovisas de allmänna hänsynsregler som är grundläggande för prövning av tillåtlighet, tillstånd, godkännande
och dispens. Vid tillståndsprövning är den sökande parten skyldig att visa att dessa regler efterlevs.
Enligt MB 2 kap. 11 3 § ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller en åtgärd utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga,
hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön.
Genom planhandlingar och denna MKB visar Bergs kommun att förpliktelserna i miljöbalkens allmänna hänsynsregler iakttas. Nedan visar Bergs kommun hur projektet uppfyller de allmänna hänsynsreglerna.
KUNSKAPSKRAVET, 2 KAP 2 § MILJÖBALKEN
Resurser som jobbar inom projektet har ändamålsenlig utbildning. Kontrollprogram för verksamheten kommer
att upprättas och dokumenteras. Kontrollprogrammet ska innehålla åtgärder för att avhjälpa eventuell påverkan på människors hälsa eller miljö. För att säkerställa kunskap om förhållanden på plats samt bedöma miljöpåverkan av verksamheten genomförs samråd med myndigheter och övriga berörda. Områdets förutsättningar
har beskrivits med befintlig information. Platsbesök och fältstudier har genomförts. Vid upphandling av entreprenader och tjänster ska miljökrav ställas.

12

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
DNR:
Miljö- och byggnadsnämnden

FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN, 2 KAP 3 § 1 ST. 1 P MILJÖBALKEN
I denna MKB redovisas skyddsåtgärder/försiktighetsmått för att förebygga, hindra eller motverka eventuell risk
för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
HUSHÅLLNINGS - OCH KRETSLOPPSPRINCIPEN, 2 KAP 4 § MILJÖBALKEN
Hushållnings- och kretsloppsprinciperna innebär att den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd
skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första
hand skall förnybara energikällor användas.
Vid byggnation och anläggning eftersträvas att befintliga massor omfördelas inom planområdet. Uttag av naturgrus ska minimeras.
PRODUKTVALSPRINCIPEN , 2 KAP 5 § MILJÖBALKEN
Produktvalsprincipen innebär att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd
skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras
medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer
som kan antas vara mindre farliga. Kemiska produkter och andra miljöskadliga produkter används i begränsad
omfattning inom projektet. Entreprenörer åläggs att redovisa eventuellt farliga ämnen som avses att användas
vid anläggningsarbeten. Vid upphandling inför exploatering ska miljökrav vara styrande.
LOKALISERINGSPRINCIPEN, 2 KAP 6 § MILJÖBALKEN
Enligt beskrivning i kapitel 2 och 3 bedöms att lämplig plats för verksamheten lokaliserats. Lokaliseringen är redan exploaterad. Erforderlig infrastruktur finns i närheten av planområdet. Förutsättningarna möjliggör att
verksamheten medför ringa risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
SKÄLIGHETSPRINCIPEN,

2 KAP 7 § MILJÖBALKEN
Hänsynsreglerna ska uppfyllas i den mån det inte kan anses orimliga. Detta får inte medföra att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. åsidosätts av verksamheten. De avvägningar som redovisas i planhandlingar och denna
MKB anses vara rimliga och därmed uppfylla skälighetsprincipen.
AN SV AR F ÖR AT T A V H JÄ LP A S K A D A, 2 K A P 8 § M I L J Ö B A L K E N
Ansvar för att avhjälpa skada gäller för den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört, för
att denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 kap MB. I planhandingar och MKB:n redovisas olika åtgärder för att begränsa negativa konsekvenser för människor och miljö.

7.2 M IL JÖMÅL
Sveriges riksdag har antagit mål för miljökvalitén inom 16 olika områden, så kallade miljökvalitetsmål. Miljömålen beskriver det tillstånd och kvalitet för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är miljömässigt hållbara
på lång sikt.


Miljökvalitetsmålen är följande:



Begränsad klimatpåverkan



Frisk luft
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Bara naturlig försurning



Giftfri miljö



Skyddande ozonskikt



Säker strålmiljö



Ingen övergödning



Levande sjöar och vattendrag



Grundvatten av god kvalitet



Hav i balans samt levande kust och skärgård



Myllrande våtmarker



Levande skogar



Ett rikt odlingslandskap



Storslagen fjällmiljö



God bebyggd miljö



Ett rikt växt- och djurliv

Planen är av begränsad omfattning och medför ringa inverkan på gällande miljökvalitetsmål vid anläggning och
under genomförande. Det är främst utsläpp från anläggningsmaskiner vid anläggning samt motortrafiken till
området och småbåtshamnen som medför utsläpp som är klimatpåverkande, försurande och innehåller hälsoskadliga partiklar.
Planen möjliggör att fler kan uppleva miljökvalitetsmålen samt att planen möjliggör till god bebyggd miljö.
Sammantaget görs bedömningen att planförslaget inte hindrar uppfyllelsen av miljömålen, förutsatt att
skyddsåtgärder vidtas.

7.3 M IL JÖKVAL ITETSNORMER
Enligt 5 kap MB skall gällande miljökvalitetsnormer (föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön
i övrigt) iakttas vid planering och planläggning. Fem gällande förordningar om miljökvalitetsnormer finns idag:


Luftkvalitetsförordning (SFS 2010:477)



Olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660)



Olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554)



Omgivningsbuller (SFS 2004:675)



Kvantitativ status och kemisk grundvattenstatus (SGU-FS-2008:2)
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Förordningen SFS 2010:477 omfattar luftkvalitet vad avser kväveoxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid,
ozon, bensen, partiklar, arsenik, kadmium, nickel och bly. SFS 2004:660 behandlar förvaltning av kvalitén på
vattenmiljön. SFS 2001:554 åsyftar bland annat gräns- och riktvärden för fiskevatten enligt förordningens bilaga
1 och för musselvatten enligt bilaga 2. SFS 2004:67 syftar till att harmonisera bullerarbetet inom EU vad avser
bedömning och hantering av omgivningsbuller. SGU-FS-2008:2 avser grundvattenförekomsternas kvantitativa
status och deras kemiska grundvattenstatus. Dessutom fastställs de värden som ska gälla som utgångspunkt för
att vända uppåtgående trender, uttryckt som koncentration av vissa förekommande förorenande ämnen.
Planområdet har sin tillrinning till vattenförekomsten Lännässjön/Fotingen (SE694780-141419). Huvudvridningsområdet för vattenförekomsten är Ljungan. Lännässjön/Fotingen har måttlig ekologisk status och god kemisk status, exklusive kvicksilver, enligt statusklassningar beslutade 2009. Den måttliga ekologiska statusen beror på att kontinuitetsförändringar, försurning samt flödesförändringar har konstaterats. Miljökvalitetsnormen
för vattenförekomsten ska uppfylla god ekologisk status till 2021.
Inom 2 kilometer från planområdet finns vattenförekomsterna Väster-Kvarnbäcken (SE693890-141658), StorFättjeån (SE693766-141283) och Stamabäcken (SE693476-141636). Samtliga vattenförekomster rinner ut i
Klövsjön. Vattenförekomsterna har måttlig ekologisk status och god kemisk status, exklusive kvicksilver, enligt
statusklassningar beslutade 2009. Miljökvalitetsnormen för vattenförekomsterna ska uppfylla god ekologisk
status till 2021.
Planområdet ligger inom grundvattenförekomsten SE693629-141603 finns i området. Förekomsten besitter
mycket goda eller utmärkta uttagsmöjligheter i bästa del av grundvattenmagasin, storleksordningen 5-25 l/s
(ca 400-2 000 m3/d). Det föreligger ingen risk att kemisk och kvantitativ status för förekomsten inte uppnås till
2021.
Plangenomförandet bedöms inte medföra några potentiella risker för överskridande av gällande miljökvalitetsnormer.
Under byggskedet bedöms miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller (SFS 2004:675) inte överskridas. Den
framtida trafikmängden i området bedöms inte att genera utsläpp i en sådan omfattning att miljökvalitetsnormen (SFS 2010:477) riskerar att överskridas.
Miljökvalitetsnormen Olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) berörs inte av genomförandet av planen.
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8. U PPFÖLJNING OCH ÖVERVAKNING
Innan byggstart ska en riskanalys genomföras. Riskmoment och åtgärder ska dokumenteras. Kontrollplan och
kontrollprogram kommer att upprättas inför byggskedet för kontroll och uppföljning av skyddsåtgärder. För att
säkerställa överföring och säkring av miljöhänsyn och skyddsåtgärder enligt planhandlingar och MKB:n till
bygghandling och vidare till byggskedet, ska ett miljöhanteringsprogram tas fram.
Innan arbeten utförs vid småbåtshamnen och badplatsen (båtramp, bryggor och pir) så ska anmälan avseende
vattenverksamhet göras hos Länsstyrelsen.

Bilagor
Bilaga 1. Illustration
Bilaga 2. Plankarta
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