
Bedömningskriterier för behov av MKB,  
enligt Bilaga 4 till Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar 
(1998:905) 

 
Enligt plan- och bygglagen 4kap, 34§ skall, när en detaljplan upprättas, bestämmelserna i 6 kap. 
11-18 och 22 §§ miljöbalken tillämpas, om planen kan antas medföra en sådan miljöpåverkan 
som avses i 6 kap. 11 § 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 
1. industriändamål, 
2. köpcentrum, parkeringsanläggning eller annat projekt för sammanhållen bebyggelse, 
3. skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar, 
4. hamn för fritidsbåtar, 
5. hotellkomplex eller fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse, 
6. permanent campingplats, 
7. nöjespark, eller 
8. djurpark. 

 

1. Planens eller programmets karaktäristiska egenskaper. 
Bedöm i vilken utsträckning planen eller programmet, Bedömning 

a) anger förutsättningarna för verksamheter 
eller åtgärder när det gäller plats, art, storlek 
och driftsförhållanden eller genom att fördela 
resurser, 

Programmet anger syfte, behov och idéer för 
att förändra platsen. 

b)har betydelse för andra planers eller 
programs miljöpåverkan, 

För området finns en detaljplan för 
trafikändamål - ”Bergkvara 
municipalsamhälle” som vann laga kraft 1932-
06-22. Vid en fortsatt planläggning kan den 
tillåtna påverkan på omgivningen minskas. 
Bergkvara ingår som en del i Torsås kommuns 
kulturmiljöprogram från 1990. Enligt 
riksantikvarieämbetets fornlämningsregister är 
sjöfartsmuseet av antikvariskt värde. Värdet 
av områdets kulturmiljö tas upp som en viktig 
punkt att ta hänsyn till vid planläggning i 
programförslaget. 
I det tematiska tillägget för vatten och avlopp 
redovisas ett skyddsområde kring 
reningsverket. Kommunens ställningstagande 
innebär att reningsverkets intressen ska 
prioriteras vid tillståndsgivning inom 
skyddsområdet. Detta behöver undersökas 
noggrannare. 
Idag omfattas området inte av strandskydd. 
Om en ny detaljplan tas fram för området 
behöver strandskyddsdispensen åter sökas.  

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

Byggande, avfallshantering och 
energiförsörjning bör utföras hållbart. 
Bostäderna kommer att anslutas till det 
allmänna VA-nätet. 



d) miljöproblem som är relevanta för planen 
eller programmet, eller som 

Delar av området har tidigare tagits i anspråk 
för hamnverksamhet. Fyllningar som kan ha 
genomförts för att utöka hamnområdet samt 
föroreningar från dessa och från material som 
befunnit sig på platsen behöver undersökas 
vid en vidare planläggning.  
Området är klassat som normalrisk för radon. 
Vid en vidare planläggning kommer en 
undersökning av dessa att genomföras. 
Programförslaget innefattar delar av 
Bergkvaras kulturmiljöområde. Sjöfartsmuseet 
är dessutom av antikvariskt värde enligt 
riksantikvarieämbetets fornlämningsregister. 
En kulturmiljöutredning kommer, i ett senare 
skede, att genomföras för att tydliggöra 
områdets värden.  
Lämpligt skyddsavstånd till reningsverket 
kommer att undersökas noggrannare. Ev kan 
åtgärder behövas.  
Programmet föreslår att en fördröjningsdamm 
anordnas för dagvatten. 

e) har betydelse för genomförandet av 
gemenskapens miljölagstiftning. 

Ingen påverkan på Natura2000område 
(även influensområde). Rödlistade arter saknas 
helt inom området. 

2. Typ av påverkan och det område som kan antas bli påverkat. 
I bedömningen skall särskilt beaktas Bedömning 

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

- 

b) påverkans totaleffekt, 

c) påverkans gränsöverskridande art, 

 

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 2017-04-19 
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