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Undersökning av betydande miljöpåverkan för detaljplaner och program 
– checklista 
När kommunen upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller författning, exempelvis en 
detaljplan, ska kommunen enligt 6 kap 6 § miljöbalken också undersöka om genomförandet av detaljplanen medför 
en betydande miljöpåverkan. 

Denna checklista är ett stöd för att uppfylla de krav på undersökningen som redovisas i 
Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 5 §. Checklistan kan också användas till att utreda vilka konsekvenser 
som kan behöva beskrivas vidare, även om planens genomförande inte bedöms innebära betydande miljöpåverkan. 

Undersökningen ska samrådas med länsstyrelsen, andra myndigheter och kommuner som genom sitt särskilda 
miljöansvar antas vara berörda av planen eller programmet (6 kap 6 § miljöbalken och 5 kap 11 § sista stycket 
PBL). För detaljplaner görs detta innan eller under samrådet för detaljplanen. 

Om genomförandet av planen eller programmet bedöms medföra en betydande miljöpåverkan ska en strategisk 
miljöbedömning göras och resultatet redovisas i form av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, enligt 4 kap 34 § 
plan- och bygglagen (PBL). 

Begreppsförklaringar 
Påverkan 
Vad som sker, den fysiska åtgärden, ex. utsläpp 

Påverkan graderas enligt följande skala: 

Förbättring Ingen Liten Medel Stor 

 
Effekt 
Vad som ändras (i omgivningen), ex. ökad medeltemperatur 

Konsekvens 
Vad förändringen innebär, ex. fler översvämningar 

Detaljplanen som undersökningen omfattar 
Detaljplanens namn  Detaljplan för Boberg 5:5 
Plandata och planens huvuddrag Planområdet är inte tidigare detaljplanelagt men omfattas av ett 

planprogram från 2012 samt den kommuntäckande översiktsplanen 
från 2013. Planprogrammet konstaterar att området är lämpligt för 
minst tolv enbostadshus. I översiktsplanen är området utpekat för LIS 
(landsbygdsutveckling i strandnära läge) samt som utvecklingsområde 
för bostäder. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse i strandnära 
läge samt rekreationsboende för personer med funktionsvariation. 
Tillgänglighet till stranden och möjlighet till bad ska finnas och vara 
anpassat för personer med funktionsvariation. 

Miljöbedömningsförordningen 
6 § 

Omfattar planen en verksamhet 
som ska antas medföra betydande 
miljöpåverkan i Miljöbedömnings-
förordningens 6 §, se bilaga sist i 
detta dokument. 

Planen omfattar inte en verksamhet enligt 6 § miljöbedömningsför-
ordningen. 
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Befolkning och människors hälsa 

 Påverkan 
 
förbättring/ 
ingen/liten/ 
medel/stor 

Tillfällig 
påverkan 
 
ja/nej 

Effekter och konsekvenser 
 
samt huruvida de uppkommer på kort, medellång eller lång sikt 

Fysisk hälsa som en följd 
av ex. trafikbuller, 
luftföroreningar eller 
vattenkvalitet 

Liten Nej Detaljplanen möjliggör bostäder i anslutning till väg 
373, vilken är en källa till trafikbuller och 
luftföroreningar. Med tanke på trafikmängd (1 800 
ÅDT (2011)) samt avstånd (minst 40 m) är 
bedömningen att exploateringen inte kommer innebära 
risk för överskridande av riktvärden för trafikbuller. 

Psykisk hälsa, som en 
följd av ex. oro eller 
otrygghet 

Förbättring Nej I dagsläget saknas planberedskap för bostäder i mot-
svarande attraktiva läge för personer med funktions-
variation. Detaljplanen har alla förutsättningar att skapa 
grunden till ett tillgängligt och tryggt bostadsområde/ 
rekreationsområde. 

Allvarliga olyckor som 
påverkar människors 
hälsa 

Ingen   

Ojämlik hälsa, att vissa 
grupper har sämre hälsa 
generellt än andra 

Förbättring Nej Personer med funktionsvariation ges med hjälp av 
tillgänglighetsanpassad planering av bostäder samt 
utemiljö goda förutsättningar att röra sig i området. 

Andra miljörelaterade 
hälsofrågor 

Liten Nej Bebyggelse invid jordbruksmark och djurhållning kan 
medföra störningar i forma av t ex lukt, buller, damm 
och allergener, vilket kan få negativa konsekvenser för 
människors hälsa. I fortsatt planarbete ska hänsyn tas 
till eventuella störningar samt kullar, vegetation och 
liknande som kan begränsa dessa. 

Biologisk mångfald och särskilt skyddade djur- och växtarter 
 Påverkan 

 
förbättring/ 
ingen/liten/ 
medel/stor 

Tillfällig 
påverkan 
 
ja/nej 

Effekter och konsekvenser 
 
samt huruvida de uppkommer på kort, medellång eller lång sikt 

Påverkan på områden 
med skydd enligt 7 kap. 
Miljöbalken, ex natur-
reservat, naturminne, 
Natura 2000, biotopskydd, 
strandskydd 

Liten  Planen omfattas delvis av strandskydd, men är i 
översiktsplanen utpekat som område för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). 
Upphävande av strandskyddet samt detaljplanens 
tänkta utformning bedöms påverka strandskyddets 
syften i mindre omfattning (trygga förutsättningar för 
allemansrättslig tillgång till strandområden, bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtlighet).  

Påverkan på djur- och 
växtarter som är skyddade 
enligt 8 kap. Miljöbalken, 
Artskyddsförordningen 
SFS 2007:845, ex. 
fridlysta växter och djur 

Ingen  Det finns inga kända växter eller djur som omfattas av 
artskyddsförordningen. En naturvärdesinventering ska 
genomföras för att säkerställa detta. 

Barriäreffekter, 
fragmentering eller 
bristfälliga spridnings-
samband för grön 
infrastruktur 

Liten Nej Planering av området görs med hänsyn till gröna 
sammanhängande områden med syfte att bibehålla 
spridningssamband, särskilt längs Dalälven. Planen 
kommer innebära en viss fragmentering av befintlig 
lövskog. Bevarande av äldre lövträd är önskvärt i 
kommande exploatering. 
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Andra effekter på 
försörjande 
ekosystemtjänster 

Liten  När naturmark exploateras påverkar det möjligheten att 
använda skogen till exv. bioenergi eller trävirke. 

Andra effekter på 
reglerande 
ekosystemtjänster 

Liten  En liten påverkan innebär alltid en omvandling av 
naturmark till bostäder. 

Andra effekter på 
kulturella 
ekosystemtjänster 

Förbättring  Strandområdets funktion som rekreationsområde och 
kulturell ekosystemtjänst kommer att tydliggöras i och 
med att exploateringen förbättrar tillgängligheten till 
stranden. Det vore positivt om resterna av det 
biologiska kulturarvet (tidigare jordbruk) framhävs i 
den kommande exploateringen. 

Andra effekter på 
stödjande 
ekosystemtjänster 

Ingen  Vegetation i slänten mot älven har släntstabiliserande 
egenskaper. Det är viktigt att detaljplanen säkerställer 
att skötsel sker med omsorg för att minimera risk för 
ras och skred. 

Övriga utpekade 
naturvärden 

Liten Nej Området ligger inom naturvårdsintresset Älvlandskapet 
mellan Nedre Tosarby och Långhag. Värdet ligger bl a 
i hur älven flyter i landskapet (stora svängar genom 
jordbruksbygd), strändernas utformning (höga 
erosionsbranter med lövskog), vegetationsrika bottnar 
och älvlandskapets betydelse för fågelliv och 
fritidsändamål. Exploateringen i området kommer öka 
människors tillgänglighet till Dalälven och 
oundvikligen innebära ökad mänsklig närvaro i 
strandområdet, vilket kan störa t ex fågellivet. 
Detaljplanens tänkta utformning innebär dock att 
stranden, erosionsbranterna samt området närmast 
vattendragen bevaras som naturmark, vilket är positivt 
för naturvårdsintresset.    

Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö 
 Påverkan 

 
förbättring/ 
ingen/liten/ 
medel/stor 

Tillfällig 
påverkan 
 
ja/nej 

Effekter och konsekvenser 
 
samt huruvida de uppkommer på kort, medellång eller lång sikt 

Risk för eller 
konsekvenser av ras, 
skred och erosion 

Liten Ja Slänten mot älven är erosionskänslig. Detaljplanen ska 
säkerställa att placering av byggnader, avvattning samt 
skötsel av slänten sker enligt rekommendationer i 
utförd geoteknisk undersökning. 

I samband med exploatering och schaktningsarbeten 
bör hänsyn tas till att jorden kan bli flytjordsbenägen i 
vattenmättat tillstånd. 

Risk för eller 
konsekvenser av 
översvämning och skyfall 

Medel/Stor Ja Enligt MSB:s kartläggning av översvämningsrisk 
orsakar 100- och 200-årsregn översvämning i de 
låglänta delarna (området med befintlig tennisbana). 
Högsta beräknat flöde sträcker sig däremot högre upp i 
området. Sannolikheten att ett dammbrott sker är liten. 

Fastläggning/rörlighet av 
föroreningar i mark och 
exponering för 
föroreningar 

Ingen  Inga kända förekomster av föroreningar i marken.  

Tillgång, kvalitet och 
användning av yt- och 
grundvatten, inklusive 
dricksvattentäkter 

Ingen   
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Våtmarker och deras 
hydrologi 

Ingen   

Luftkvalitet avseende 
skador på hälsa, mark, 
vatten, flora och fauna, 
genom korrosion, nedfall 
mm 

Ingen   

Ändrade vind-, sol- eller 
strömningsförhållanden 

Ingen   

Utsläpp av klimatpåverk-
ande gaser, direkt eller 
genom efterfrågan på 
produkter, energianvänd-
ning, materialproduktion, 
transporter mm 

Liten Nej Materialproduktion för nya bostäder kan innebära 
utsläpp av klimatpåverkande gaser, liksom den 
trafikalstring området beräknas tillföra. Å andra sidan 
finns förutsättningar att välja hållbara metoder och 
material i bygg- och driftskedet vilket är positivt ur 
klimatsynpunkt. Området ligger vid befintlig väg och 
på gång- och cykelavstånd från samhällsservice i 
Gustafs. 

Förlust av miljöer som 
binder kol (växande 
vegetation) 

Liten  Nej Exploateringen innebär delvis ianspråktagande av 
naturmark vilket innebär en viss försämring för  
miljöer som binder kol. 

Landskapets struktur, 
karaktär, rumslighet, skala 
eller andra egenskaper, 
inklusive landskapsbild. 

Liten/ 
Förbättring 

Nej Upplevelsen av landskapet mot Dalälven (från väg 
373) kommer att påverkas, från lövskogsmark till 
villabebyggelse, men bedöms inte innebära någon 
försämring med avseende på vacker utsikt eller 
landskapsmässig skönhet. Det kan tillochmed innebära 
en liten förbättring i förhållande till hur landskapet såg 
ut omkring 1960 då i princip hela Boberg 5:5 var 
ianspråktagen jordbruksmark. Det är viktigt att 
kommande bebyggelse placeras och gestaltas på ett 
sådant sätt att upplevelsevärdena i kulturlandskapet 
utmed Dalälven bibehålls. 

Begränsning av mark- och 
vattenanvändning 

Liten Nej Dagens markanvändning består av relativt orörd natur 
och strandområden. När området exploateras kommer 
begränsningar i markanvändningen behöva införas i 
plankartan med hänsyn till hälsa och säkerhet för 
boende. Bland annat kopplat till dagvatten och 
placering av huskroppar för att undvika ras, skred och 
översvämningar. 

Kulturhistoriska 
sammanhang och 
kulturmiljöers struktur, 
samband, kontinuitet, 
nyttjande, tolkning mm 

Ingen  Finns inga kända fornlämningar, men däremot 
lämningar av det tidigare kulturlandskapet. 

I det fortsatta planarbetet kommer hänsyn tas till 
älvlandskapets kulturvärden. 

Enskilda kulturhistoriska 
eller arkitektoniskt 
värdefulla objekt 

Ingen  Fast fornlämning (milstolpe) finns utanför plan-
området, på andra sidan väg 790.  

Den byggda miljöns 
funktion, möjligheten att 
nyttja den, kvalitet mm 

Ingen   

Möjligheten att nyttja och 
vidmakthålla transport-
infrastruktur ex. vägar, 
järnvägar, flygplatser mm 

Ingen  Området ligger inom flyghinderinfluensområde 
(Riksintressen 3 kap 8§ Miljöbalken) till Dala Airport, 
vilket innebär att högre byggnader, master och dylikt 
kan påverka flygtrafiken negativt. Exploateringen 
bedöms inte utgöra något hinder för flygplatsens 
verksamhet. Samråd ska dock hållas med Dala Airport.  
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Hushållning med mark, vatten, material, råvaror, energi och den fysiska miljön i övrigt 
 Påverkan 

 
förbättring/ 
ingen/liten/ 
medel/stor 

Tillfällig 
påverkan 
 
ja/nej 

Effekter och konsekvenser 
 
samt huruvida de uppkommer på kort, medellång eller lång sikt 

Nyttjande av 
dricksvattentäkter 

Ingen   

Nyttjande av grus- och 
bergtäkter samt 
mineraltillgångar 

Ingen   

Nyttjande av teknisk 
infrastruktur 

Förbättring/ 
Liten 

Nej Befintlig infrastruktur för väg kan nyttjas. Planområdet 
ligger i angränsning till verksamhetsområde för VA, 
och kommer att anslutas till kommunalt vatten och 
avlopp. 

Återanvändning och 
återvinning 

Ingen   

Förnybara energikällor Ingen   
Energieffektivisering 
(lokalklimat) 

Förbättring  I området finns förutsättningar att skapa tomter i 
söderläge där bebyggelsen nyttjar lokalklimatet (t ex 
sol, vind, vegetation och fukt) på bästa sätt. 

Andra delar av miljön 
 Påverkan 

 
förbättring/ 
ingen/liten/ 
medel/stor 

Tillfällig 
påverkan 
 
ja/nej 

Effekter och konsekvenser 
 
samt huruvida de uppkommer på kort, medellång eller lång sikt 

Effekter på andra delar av 
miljön än de som nämns 
ovan 

 

Liten Nej Miljökvalitetsnormerna för vatten. Kemisk status för 
Dalälven (delområdet Lillälven-Hovran, där 
planområdet ingår) uppnår inte god status. Den 
ekologiska statusen för samma delområde är måttlig. 
Effekterna av denna detaljplan bedöms inte påverka 
miljökvalitetsnormerna nämnvärt. 

 

Bedömning av miljöeffekterna 
Förmildrande förutsättningar 
Skadeförebyggande, 
kompenserande eller 
konsekvenslindrande åtgärder 
Innehåller planen åtgärder som kan 
minska de effekter eller konsekvenser 
som blir av planens genomförande? 

Ja. 

Detaljplanens utformning är anpassad för att exploateringen ska ha så 
liten påverkan som möjligt på de natur- och kulturvärden som finns i 
området samt begränsa risker för människors hälsa och säkerhet. 

Hållbar utveckling 
Främjar planens genomförande 
hållbar utveckling? 

Ja. 

Ny bebyggelse i anslutning till befintlig medför en från allmän synpunkt 
god hushållning. 

Försvårande förutsättningar 
Kumulativa effekter 
Innebär planens genomförande 
påverkan på miljöeffekter som redan 
andra planer har medfört eller som 
kommande planer förväntas medföra. 

Nej 
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Gränsöverskridande 
miljöeffekter 
Påverkar miljöeffekterna ett större 
område, regionalt, nationellt eller till 
och med globalt? 

Nej 

Områden med skyddsstatus 
Påverkas områden med erkänd 
skyddsstatus. 

Ja. 

Strandskydd gäller för land- och vattenområde 100 meter från 
strandlinjen.   

Särskilda värden 
Påverkas områden med särskilda 
värden eller som är av särskild 
betydelse? 

Ja. 

Området ligger inom naturvårdsintresset Älvlandskapet mellan Nedre 
Tosarby och Långhag. 

 
Begreppsförklaringar 
Områden med skyddsstatus 
Områden med erkänd skyddsstatus som 
kan påverkas av planens genomförande. 
Områdena ska normalt vara tydligt 
avgränsade. 

− Nationalpark, naturreservat och kulturreservat 
− Naturminnen och byggnadsminnen 
− Natura 2000 
− Vattenskyddsområden 
− Biotopskyddsområde (särskilt beslutat), djur- och 

växtskyddsområde 
− Strandskydd 
− Fornlämning 

Särskilda värden 
Områden med särskilda värden eller av 
särskild betydelse som kan påverkas av 
planens genomförande. Områdena 
behöver inte vara tydligt geografiskt 
avgränsade. 

− Riksintressen 
− Världsarv 
− Generella biotopskydd 
− Övriga intressen för kulturmiljö, naturvård eller friluftsliv 
− Områden utpekade i kommunens kulturmiljöprogram, 

naturvårdsprogram eller liknande 
− Områden utpekade i nationella eller regionala 

bevarandeplaner för odlingslandskapet 
− Nyckelbiotoper 
− Brukningsvärd jordbruksmark 
− Områden med särskilda riktlinjer för avlopp 
− Områden med dokumenterade värden som bedöms motsvara 

någon av ovanstående 

 

Samlad bedömning 
Argument för att planen ska antas medföra 
betydande miljöpåverkan 

Det saknas argument för att anta att planen ska kunna 
medföra betydande miljöpåverkan. 

Argument mot att planen ska antas 
medföra betydande miljöpåverkan 

Den påverkan detaljplanen bedöms ha är liten/medel eller 
positiv för samtliga miljöaspekter. Planförslaget ligger i linje 
med kommunens översiktsplan, området är prövat och 
utpekat som LIS-område samt tillgodoser kommunens 
behov av tätortsutveckling.  

Avvägning 
Vilka argument väger tyngst och varför? 

Detaljplanens genomförande skapar förutsättningar för en 
långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling genom att befintlig 
infrastruktur och service kan nyttjas och förstärkas. 

Antas planens genomförande innebära 
betydande miljöpåverkan? ja/nej 

Nej. 
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Bilaga 
Verksamheter som ska antas medföra betydande miljöpåverkan samt 
vissa verksamheter och åtgärder med betydelse för bedömningen av 
planens miljöpåverkan 

Verksamheter som ska antas medföra betydande miljöpåverkan 
För kompletta paragrafhänvisningar avseende ex. tillståndsplikt, tillåtlighetsprövning, storlek mm se 
Miljöbedömningsförordningen 6 §. 

− Tillståndspliktig verksamhet 
− Torvtäkt av större storlek 
− Täkt, av större storlek, för annat än husbehov, av berg, naturgrus eller andra jordarter, torv och matjord 

undantagna 
− Vattenverksamhet med 

− minikraftverk eller annat vattenkraftverk 
− vattenöverledning av mer än fem procent av normal lågvattenmängd i något av de berörda områdena, 

eller 
− muddring i ett miljöriskområde eller för en farled 
− omfattas av någon av bestämmelserna om regeringens tillåtlighetsprövning i miljöbalken 

− Rörledning av viss storlek och längd för transport av gas, olja eller kemikalier eller av koldioxid för geologisk 
lagring 

− Anläggning för starkströmsluftledning 
− Motorvägar och motortrafikleder samt andra vägar med minst fyra körfält 
− Järnvägar avsedda för fjärrtrafik och anläggande av nytt spår för befintliga järnvägar för fjärrtrafik. 

Verksamheter med betydelse för bedömningen av planens miljöpåverkan 
− Verksamheter och åtgärder inom jordbruk, skogsbruk eller vattenbruk som avser 

− omstrukturering av fastighetsbildningen på landsbygden 
− användning av obrukad mark eller delvis orörda naturområden för intensivjordbruk 
− bevattning, markavvattning eller annan vattenförsörjning inom jordbruket 
− nyplantering av skog eller avskogning i syfte att ändra markanvändningen 
− andra anläggningar för intensiv djuruppfödning än de som anges i 6 § 
− intensiv fiskodling 
− återvinning av land från havet 

 
− Verksamheter och åtgärder inom utvinningsindustrin som avser 

− andra stenbrott, annan gruvdrift i dagbrott eller annan torvutvinning än de som omfattas av 6 § 
− underjordisk gruvdrift 
− utvinning av mineraler genom muddring till havs eller i vattendrag 
− geotermisk borrning, borrning för lagring av kärnavfall, borrning efter vatten eller annan djupborrning 

(ej borrning för att undersöka markens bärighet) 
− industrianläggningar ovan jord för utvinning av kol, olja, naturgas, malmer eller bituminös skiffer. 

 
− Verksamheter och åtgärder inom energiproduktion som avser 

− andra anläggningar för produktion av elektricitet, ånga eller hetvatten än de som omfattas av 6 § 
− andra anläggningar för transport av gas, ånga eller hetvatten eller för överföring av elektrisk energi 

med luftledningar än de som omfattas av 6 § 
− lagring av naturgas ovan jord 
− lagring under jord av brännbara gaser 
− lagring av fossila bränslen ovan jord 
− industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol 
− andra anläggningar för behandling eller lagring av radioaktivt avfall än de som omfattas av 6 § 
− anläggningar för produktion av vattenkraftsbaserad energi 
− grupper av vindkraftverk 
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− Verksamheter och åtgärder för framställning eller bearbetning av metaller som avser 

− anläggningar för produktion av råjärn eller stål, inklusive kontinuerlig gjutning 
− anläggningar för behandling av järnbaserade metaller genom varmvalsning, genom hammarsmide 

eller genom anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall 
− järn- eller stålgjuterier 
− anläggningar för smältning, inklusive framställning av legeringsmetaller, av andra icke-järnmetaller 

än ädelmetaller, inklusive återvinningsprodukter 
− anläggningar för ytbehandling av metaller eller plaster med användning av en elektrolytisk eller 

kemisk process 
− tillverkning eller sammansättning av motorfordon eller tillverkning av fordonsmotorer 
− skeppsvarv 
− anläggningar för tillverkning eller reparation av flygplan 
− tillverkning av järnvägsutrustning 
− formning med användning av sprängmedel 
− rostnings- eller sintringsverk för metalliska malmer 

 
− Verksamheter och åtgärder inom metallindustrin som avser 

− Koksverk 
− Cementfabriker 
− andra anläggningar för produktion av asbest eller tillverkning av asbestbaserade produkter än de som 

omfattas av 6 § 
− anläggningar för produktion av glas eller glasfiber 
− anläggningar för smältning av mineraler eller för tillverkning av mineralull 
− tillverkning av takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods, porslin eller andra keramiska produkter 

genom bränning 
 

− Verksamheter och åtgärder inom kemisk industri som avser 
− behandling av mellanprodukter eller framställning av kemikalier 
− framställning av bekämpningsmedel, farmaceutiska produkter, färger, lacker, elastomerer eller 

peroxider 
− anläggningar för lagring av olja, petrokemiska produkter eller kemiska produkter 

 
− Verksamheter och åtgärder inom livsmedelsindustrin som avser 

− framställning av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter 
− förpackning eller konservering av animaliska eller vegetabiliska produkter 
− framställning av mejeriprodukter 
− bryggning eller maltning 
− sockervaruindustrier 
− slakterier 
− industriell framställning av stärkelse 
− fiskmjöls- eller fiskoljefabriker 
− sockerfabriker 

 
− Verksamheter och åtgärder inom textil-, läder-, trä- eller pappersindustrin som avser 

− andra industrianläggningar för framställning av papper eller papp än de som omfattas av 6 § 
− anläggningar för färgning av fibrer eller textiler eller för tvättning, blekning, mercerisering eller annan 

förbehandling av fibrer eller textilier 
− garverier 
− anläggningar för produktion eller bearbetning av cellulosa 
− verksamheter och åtgärder inom gummiindustrin som avser tillverkning eller behandling av 

elastomerbaserade produkter 
 

− Infrastrukturprojekt som avser 
− anläggning av industriområden (utom de som omfattas av 6 §) 
− tätortsbebyggelse, inklusive byggande av shoppingcentrum och parkeringsplatser 
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− byggande av järnvägar, omlastningsstationer eller terminaler för kombinerad trafik 
− anläggning av flygfält 
− byggande av vägar, hamnar eller hamnanläggningar, inklusive fiskehamnar 
− anläggning av inre vattenvägar eller anläggningar för reglering av vattenflöden 
− dammar och andra fördämningar eller vattenmagasin för långvarigt bruk 
− spårvägar, upphöjda eller underjordiska järnvägar, hängbanor eller liknande banor av speciell typ som 

endast eller i huvudsak används för passagerartransport 
− byggande av rörledningar för gas eller olja 
− anläggning av vattenledningar över långa avstånd 
− kustanläggningar för att bekämpa erosion eller havsanläggningar i form av vallar, pirer, vågbrytare 

eller andra anläggningar för skydd mot havet eller andra havsanläggningar varigenom kustlinjen kan 
ändras (ej underhåll och återuppbyggnad av befintliga anläggningar) 

− system för utvinning av grundvatten eller konstgjord grundvattenbildning 
− anläggningar för överledning av vatten mellan avrinningsområden 

 
− Verksamheter och åtgärder för turism eller fritid som avser 

− skidbackar, skidliftar eller linbanor med tillhörande anläggningar 
− hamnar för fritidsbåtar 
− hotellkomplex eller fritidsbyar med tillhörande anläggningar utanför sammanhållen bebyggelse 
− permanenta campingplatser 
− temaparker 

 
− Permanenta tävlings- och testbanor för motorfordon 

 
− Provbänkar för motorer, turbiner eller reaktorer 

 
− Anläggningar för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer 

 
− Verksamheter och åtgärder för avfallshantering som avser 

− lagring av skrotbilar eller järnskrot 
− anläggningar för behandling av djurkadaver 
− anläggningar för återvinning eller förstöring av explosiva ämnen 
− andra avloppsreningsverk än de som omfattas av 6 §d 
− exponering av slam från reningsverk 
− andra anläggningar för bortskaffande av avfall än de som omfattas av 6 §. 
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