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14.3 Teknisk checklista A4  
LE3 Mark med lågt ekologiskt värde 
 
 

Del 1: Element med ekologiskt värde på byggområdet 

Anvisning: Kriterierna 1.1 - 1.5 kan användas för att avgöra om element med ekologiskt värde finns på 
byggområdet.  
Om svaret är JA på någon av frågorna i del 1 definieras inte byggområdet som mark med lågt ekolo-
giskt värde och inga poäng erhålls.  
Om svaret är NEJ på alla frågorna i del 1, fortsätt till del 2. 

1.1 
Finns det på träd eller häckar på byggområdet som är högre än en 
meter, eller med en stam större än 100 mm i diameter? 

     

JA  NEJ   
     

1.2 
Finns det dammar, vattendrag, strandkant på eller som löper genom, 
byggområdet? 

     

JA  NEJ   
     

1.3 Finns det sankmark eller annan våtmark på byggområdet? 
     

JA  NEJ   
     

1.4 Finns det ängar eller artrika gräsmarker på byggområdet? 
     

JA  NEJ   
     

1.5 Finns det hedmark såsom ljung på byggområdet? 
     

JA  NEJ   
     

1.6 Finns det alpin livsmiljö (hedmark) på byggområdet? 
     

JA  NEJ   
     

1.6 Finns det barr- eller lövskog på byggområdet? 
     

JA  NEJ   
     

1.6 Finns det skyddade områden på byggområdet? 
     

JA  NEJ   
     

 
 

Del 2: Marktyp för den nya byggnaden  

Anvisning: Om svaret är NEJ på alla frågorna i del 1, och JA på en eller flera av frågorna i del 2, kan 
byggområdet definieras som mark med lågt ekologiskt värde.  
Poäng erhålls om alla element av ekologiskt värde (enligt definition i del 1) och som finns runt byggom-
rådet och tomtgränsområdet, har tillräckligt skyddat mot skador. 

2.1 
Finns det på byggområdet mark som helt och hållet befinner sig 
inom befintliga byggnaders fotavtryck eller byggnader som rivits un-
der de senaste två åren? 

     

JA  NEJ   
     

2.2 
Består byggområdet av mark för annan anläggning, till exempel 
hårdgjorda ytor, parkering eller liknande som har rivits under de 
senaste två åren? 

     

JA  NEJ   
     

2.3 
Består byggområdet av mark som förorenats av industriellt- eller an-
nat avfall i sådan utsträckning att den behöver saneras? 

     

JA  NEJ   
     

2.4 
Består byggområdet av mark med blandning av befintliga byggna-
der, hårdgjorda ytor och/eller förorenad mark? 

     

JA  NEJ   
     

2.5 
 
 
 

Uppfyller 80 % av marken innanför byggområdet punkterna 2.1, 2.2 
eller 2.3, och resterande 20 % av fotavtrycket till byggområdet 
sträcker sig utöver område som antingen: 
a. Har använts för odling av samma sorts gröda i minst fem år,  
ELLER 
b. Består av regelbundet klippta gräsmattor och idrottsplatser 

     

JA  NEJ   
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