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Yttrande gällande tillståndsplikt enligt
7 kap 28 a § miljöbalken för
detaljplan i nära anslutning till Natura
2000-området Oset-Rynningeviken
(SE0240059)
Yttrande
Länsstyrelsen finner att tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken inte
krävs för genomförande av detaljplan för Bettorp etapp 2
(verksamhetsområde inom fastigheterna Olaus Petri 3:150 och 3:84),
Örebro kommun.
Ställningstagandet bygger på de uppgifter som lämnats i
"Beslutsunderlag avseende tillståndsplikt enligt 7 kap 28 a §
miljöbalken" och gäller under förutsättning att de anpassningar som där
gjorts inarbetas i planen.

Bilaga:
Beslutsunderlag avseende
tillståndsplikt enligt 7 kap 28 a §
miljöbalken

Länsstyrelsen upplyser om att det kan komma att bli aktuellt med ett
kontrollprogram för uppföljning av anlagda sedimentationsdamrnar och
dagvattenhanteringens påverkan på flöden och föroreningar i de
dikessystem som rinner in i Natura 2000-området och ner till Hjälmaren.

Ärendet
I arbetet med att ta fram en detaljplan för Bettorp etapp 2
(verksamhetsområde inom fastigheterna Olaus Petri 3:150 och Olaus
Petri 3:84 vid Munkatorp trafikplats) har Örebro kommun till
Länsstyrelsen ingivit "Beslutsunderlag avseende tillståndsplikt enligt 7
kap 28 a § miljöbalken", se bilaga.
Utifrån de utredningar och anpassningar som gjorts bedömer Örebro
kommun att planen inte innebär en sådan påverkan som i miljöbalken
innebär tillståndsplikt enligt 7 kap 28 § miljöbalken.

POSTADRESS

GATUADRESS

701 86 ÖREBRO Stortorget 22

TELEFON

E-POST

INTERNET

0RG NR

010-224 80 00

orebro@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/orebro

202100-2403

2(2)

.

YTTRANDE
2016-09-13

•

~.änsstyrelsen

Orebrolän

Kommunen vill med detta "ge Länsstyrelsen ytterligare beslutsunderlag
för att ta beslut om tillståndsplikt rådet eller ej."

Skälen för Länsstyrelsens beslut
Tillstånd krävs enligt 7 kap 28 a § miljöbalken för att bedriva
verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka
miljön i ett Natura 2000 område.
Enligt 4 § förordning (1998 :905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska
vid tillämpningen av 6 kap 11 § miljöbalken genomförande av en plan
antas medföra en betydande miljöpåverkan bl.a. om genomförandet av
planen kan antas innefatta en verksamhet eller en åtgärd som kräver
tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken.
Länsstyrelsen finner att det i beslutsunderlaget nu lämnats erforderliga
uppgifter för bedömning och att något tillstånd enligt 7 kap 28 a §
miljöbalken inte kan antas krävas under förutsättning att de anpassningar
som föreslås inarbetas i planen.
Det tänkta planområdet ligger relativt nära Natura 2000-området Oset
Rynningeviken. Från planområdet finns bl.a. avrinning av vatten till det
skyddade området. Vatten från Örebro stad med diken till Natura 2000
området är en förutsättning för våtmarkskaraktären i området.
Länsstyrelsen bedömer att de skyddsåtgärder som föreslås i
beslutsunderlaget vad gäller dagvattenhanteringen är tillräckliga under
förutsättning att de inarbetas i planen, men att det kan bli aktuellt att ta
fram ett kontrollprogram för uppföljning av dagvattenhanteringens
påverkan på flöden och föroreningar i de dikessystem som rinner in i
Natura 2000-området.
Vid en sammanvägd bedömning finner Länsstyrelsen att de planerade
åtgärderna inte kommer att påverka naturmiljön i Natura 2000-området
Oset-Rynningeviken på ett betydande sätt. Dfumed krävs inte tillstånd
enligt 7 kap 28 § miljöbalken.
I den slutliga handläggningen av detta fu·ende har deltagit enhetschef
Peder Eriksson, beslutande, och naturvårdshandläggare Marina
Ös~ / : föredragande.
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