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Undersökning om en plan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan – 

behovet av en strategisk miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning. 

 

Enligt plan- och bygglagen 4kap, 34§ skall, när en detaljplan upprättas, bestämmelserna i 6 kap. 

11-12 och 16 §§ miljöbalken tillämpas, om planen kan antas medföra en sådan miljöpåverkan 

som avses i 6 kap. 3 § 1 st miljöbalken.  

 

Enligt plan- och bygglagens 4kap, §34 skall oavsett vad som följer av ovan en 

miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om detaljplanen kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för industriändamål, köpcentrum, 

parkeringsanläggning eller annat projekt för sammanhållen bebyggelse, skidbacke, skidlift eller 

linbana med tillhörande anläggningar, hamn för fritidsbåtar, hotellkomplex eller fritidsby med 

tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse, permanent campingplats, nöjespark, 

eller djurpark. 

 

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR BEHOV AV MKB,  

enligt Miljöbedömningsförordningen (2017:966) § 5. 

 

1. Planens eller programmets karaktäristiska egenskaper.  

Bedöm i vilken utsträckning planen eller programmet;  

a) anger förutsättningarna för verksamheter eller åtgärder när det gäller plats, art, storlek och 

driftsförhållanden eller genom att fördela resurser,  

Planen kommer att möjliggöra centrumanvändning samt verksamhet utom skrymmande handel. 

 

b) har betydelse för andra planers eller programs miljöpåverkan,  

Detaljplanen är en del av befintlig tätort.  

Området omfattas av eller gränsar till riksintresse för kulturmiljö och väg. Området gränsar till Littorinahavets 

strandvall på vilket Kungsvägen/E22 är belägen. 

 

c) betydelsen för integreringen av miljöaspekter, särskilt för att främja en hållbar utveckling, 

Viljeriktningarna i agenda 2030 bör vara vägledande vid bland annat byggande, avfallshantering och 

energiförsörjning. 

 

d) miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet, eller som 
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En potentiell markförorening finns på platsen. Ett arbete pågår med att undersöka och ev riskklassa den 

eventuella föroreningen. En historisk inventering av planområdet har genomförts. Sannolikheten för att fastigheten 

skulle vara förorenad i mark eller i grundvatten bedöms som liten. Det är däremot inte uteslutet att 

järnvägsslipers skulle kunna ha orsakat förorening av PAH, arsenik och koppar eller att läckage från fordon och 

ev. verkstäder skulle kunna ha orsakat förorening av olja, drivmedel, metaller och PAH. Då området även 

gränsar till vattenskyddsområde kommer provtagning att genomföras. 

 

e) har betydelse för genomförandet av gemenskapens miljölagstiftning.  

Detaljplanen tar hänsyn till riksintresset för kulturmiljö samt kommunens kulturmiljöprogram genom att ställa 

krav på ny byggnations utformning. Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas inom planområdet. 

Planförslaget förväntas inte påverka detta. 

 

2. Typ av påverkan och det område som kan antas bli påverkat.  

I bedömningen skall särskilt beaktas; 

a) sannolikheten, varaktigheten och frekvensen av påverkan och möjligheten att avhjälpa den,  

b) påverkans totaleffekt,  

c) påverkans gränsöverskridande art. 

Befintlig tomtmark inom tätort som idag står oanvänd kan utnyttjas och utvecklas. En ny verksamhet kan 

berika bygden. 

 

Ställningstagande  

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte få betydande miljöpåverkan. En 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 4kap. 34§ plan- och bygglagen (PBL) erfordras inte. 

Miljökonsekvenserna redovisas i planbeskrivningen.  

Behovsbedömningen har utförts av planarkitekten i samråd med miljöavdelningen. 

 

Torsås den 2020-10-21 

 

 

Hanna Gustafsson  Gustaf Nilsson Fredrika Ternelius 

Samhällsbyggnadschef  Miljöinspektör Planarkitekt 
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