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Förstudie till miljökonsekvensbeskrivning: Checklista 
 

 

Ärendets namn 
 

Detaljplan för elnätsstation vid Aröds 

industriväg 

Diarienummer 
 

0156/21 

Stadsdel / trakt 
 

Backa 

Stadsdelsnämnd 
 

SDF Hisingen 

Stadsbyggnadskontoret 
 

Åsa Åkesson 

Handläggare 
 

Helena Bråtegren 

 

 

1.  Fakta om ärendet 
 

1.1 Markanvändning 
Beskriv kort vilken markanvändning plan-

förslaget syftar till: bostäder, service, verksam-

heter, trafikanläggningar etc. 

   Innebär planförslaget en förändring av 

pågående markanvändning? 

   Sker utbyggnad enligt planförslaget på jung-

frulig mark, på tidigare bebyggd mark, inom tätt-

bebyggt område? 

   Finns gällande detaljplan som ändras i och med 

planförslaget? 

   Vad anges i ÖP, eller ev detaljerad ÖP för det 

aktuella området? 

 

Beskrivning: 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av 

en elnätsstation/kopplingsstation. För att detta ska vara 

möjligt behöver bestämmelser avseende bland annat 

höjd och prickmark justeras jämfört med gällande 

detaljplan. Utbyggnaden sker på mark som idag är 

planlagd för industri och som används för bland annat 

uppställningsyta. 

 

Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26, anger industri, 

störande verksamheter.  

 

1.2 Intressenter 
Vem/vilka är intressent(er):  

markägare, exploatör(er), kommunen etc 

 

Intressenter: Göteborgs energi nät AB 

 

1.3 Trafikalstring 
Beskriv planförslagets effekter på trafik-

mängderna i planområdet, i områdets närhet eller 

i staden som helhet. Ökas trafikmängderna? 

Ändras trafikströmmarna? 

   Om osäkerhet råder betr. effekterna kan 

ytterligare utredning krävas. Vänta i så fall ev. 

med förstudien. 

 

Trafikalstring: Planförslaget ger varken minskad eller 

ökad trafik.  

 

1.4 Beskrivning av platsen 
Beskriv kort viktiga fakta angående platsens 

geografiska läge (topografi, lokalklimat etc) och 

befintliga förhållanden på platsen och i dess om-

givningar (befintlig bebyggelse etc). 

 

Beskrivning: 

Planområdet ligger inom ett befintligt 

industri/verksamhetsområde på den östra sidan av 

Kvillebäcken. Fastigheten är i princip helt hårdgjord 

och marken består av fyllnadsmassor. Området är 

flackt. 
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1.5 Platsens känslighet för 

förändringar 
Är platsen och dess omgivningar ur någon aspekt 

så känslig att förändring inte bör ske? 

   T ex: marken är instabil, recipienten extra 

känslig för utsläpp, naturen så värdefull att den ej 

bör röras, kulturhistorisk bebyggelse så 

betydelsefull att den ej tål ingrepp i närheten? 

Ja  =  Planförslagets genomförande får ej med-

föra förändringar. Genomför förstudien. Det kan 

bli nödvändigt att avbryta arbetet.  

Osäkert  =  Ytterligare utredning är nödvändig 

angående platsens känslighet. Vänta ev. med 

förstudien. 

Nej  =  Genomför förstudien. 

O   Ja 

 

o   Osäkert 

 

x  Nej 

Motivering: 

Kvillebäcken är en känslig recipient. 

Risk finns för översvämning inom 

fastigheten vid höga nivåer i Göta Älv. 

 

1.6 Störningar på platsen 
Vilka störningar finns idag på platsen eller i dess 

omgivning? Utsläpp till luft eller vatten? Buller? 

Vibrationer från järnväg/trafikled? Skuggande 

terräng? Närhet till industri? Hästhållning? 

Andra hälso- eller säkerhetsrisker? 

 

Störningar: Viss översvämningsrisk finns, men den är 

hanterbar. I övrigt inga störningar som har effekt på 

planerad verksamhet. 

 

1.7 Platsens känslighet för ytterligare 

störningar 
Är nuvarande störningar så betydande att 

ytterligare störningar inte kan accepteras med 

hänsyn till miljö, hälsa eller hushållning med 

naturresurser? 

   T ex: ytvattnet är extra känsligt för utsläpp, 

eller buller från trafikleder är redan alltför högt. 

Ja  =  Planförslagets genomförande får ej 

medföra ytterligare störningar. Genomför 

förstudien. 

Osäkert  =  Ytterligare utredning är nödvändig 

angående platsens känslighet för störningar. 

Vänta ev. med förstudien. 

Nej  =  Genomför förstudien. 

 

O   Ja 

 

o   Osäkert 

 

x   Nej 

 

Motivering: 

 

1.8 Betydande påverkan? 
Kan planens genomförande medföra betydande 

påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen 

med naturresurser? 

Ja eller osäkert  =  Genomför förstudien 

Nej, uppenbart inte  =  Hela checklistan 

behöver inte fyllas i. Motivera bedömningen och 

skriv under nedan! 

 

O   Ja 

 

o   Osäkert 

 

x   Nej, 

uppenbart 

inte 

Motivering: Detaljplanen medför inga 

större förändringar jämfört med idag. 

Planerad verksamhet tillåts redan med 

gällande planbestämmelser. Hänsyn 

behöver tas till dagvatten och 

översvämningsrisker, men detta kan 

hanteras under planprocessen.  Det 

finns inga bostäder i omgivningen som 

påverkas av planerad verksamhet och 

verksamheten i sig är inte 

störningskänslig. Det finns ingen 

vegetation inom planområdet. 
 

Underskrifter, bara om fråga 1.8 besvarats med ”Nej, uppenbart inte” 

 

Stadsbyggnadskontoret, den 2021-11-11 

 

 

Underskrift: 

 

Bedömningen har stämts av med Åsa Åkesson 

den 2021-11-11 

 

 

Underskrift: 
 

 

 


