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BEDÖMNING AV BEHOVET ATT UPPRÄTTA EN 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
Enligt Plan- och Bygglagen och enligt kriterierna i MKB-förordningens bilagor 2 och 4 

Planens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen upprätta ett detaljplaneförslag och 
därigenom skapa möjlighet till utveckling av ”Östra verksamhetsområdet” till ett industri- och 
verksamhetsområde med verksamheter, handelsföretag och serviceanläggningar vid östra infarten 
till Ronneby. 

Planområdet 

Planområdets avgränsning 

 (Ett JA kräver en miljöbedömning) JA NEJ 

Natura 2000 X 

Detaljplan för tillståndspliktig 
verksamhet enligt MKB-f 3 § första 
stycket 

X 

Detaljplan för tillståndspliktig 
verksamhet enligt MKB-f bil 3 

X 
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Platsen Ingen eller 
liten 

Inverkan Betydande Kommentarer 

Den befintliga miljöns 
känslighet, nuvarande 

 X  Odlingsmark med 
stenmurar och 
odlingsrösen 
exploateras med gator 
och verksamheter 

Radon X   Översiktskartor 
indikerar normalrisk för 
radon 

Geologi  X  Utredning gjord 2013-
06-26 visar på överlag 
goda men delvis dåliga 
förhållanden, stora 
behov av uppfyllnader 
och grundläggnings-
åtgärder kommer att 
krävas 

Skredrisk  X  Identifierad skredrisk i 
sydost utifrån 
förekomst av finkornig 
sandart, påverkar endast 
byggnation av allmän 
infrastruktur 

Översvämningsrisk X   Högt beläget, långt från 
hav, sjöar och 
vattendrag 

Ljusförhållanden på plats  X  Belysningsstolpar 
kommer uppföras längs 
nya gator och på 
kvartersmark vid nya 
verksamheter 

Lokalklimat  X  Området exploateras, 
stor andel grönytor 
hårdgörs även om 
åtgärder vidtas och 
bestämmelser om 
genomsläpplig mark 
skapas 

Markföroreningar X   Inga kända 
förekomster, 
undersökning vid 
befintlig verksamhet 
kan behövas 

Buller från omgivningen X   Inga bullerkänsliga 
verksamheter planeras 
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Förekomst av verksamheter 
som medför risk för 
omgivningen i eller i 
närheten av planområdet 

 X  Industri- och 
verksamhetsområde. 
Befintlig verksamhet 
kommer att upphöra 

Grönytor i tätort X   Utom tätort 

Tätortsnära 
rekreationsområde 

 X  Kringliggande områden 
bedöms ha större 
rekreativa värden än 
planområdet 

Nuvarande verksamhet 
riskerar att överträda 
miljökvalitetsnormer 

X   Befintlig verksamhet 
kommer att upphöra 

 
Riksintresse kulturmiljö X    

Regionalt intresse 
kulturmiljö 

X    

Arkeologi X   Inga kända 
förekomster 

Särdrag i naturen  X  Öppen plats med 
stenmurar och ett 
odlingsröse påverkas 

Strandskydd X   Befintligt dike är 
anlagt och omfattas 
inte av strandskydd 

Naturreservat X    

Djurskyddsområde X    

Växtskyddsområde X    

Biotopskydd   X Biotopskyddade 
objekt såsom 
stenmurar, diken och 
odlingsröse berörs. 
Ansökan om att ta bort 
biotop görs parallellt 
med planarbetet 

Miljöskyddsområde X    

Vattenskyddsområde X    

Naturminne X    
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 Påverkan  
Projektets omfattning  X  Ny in- och utfart, 

gatunät, ett antal nya 
fastigheter för 
verksamheter och 
handel 

Är planen del av ett större 
projekt 

X   Flera etapper planeras 
i området, främst i 
norr 

Miljöpåverkan av det 
överordnade projektet 

 X  Exploatering görs i 
etapper där varje del 
miljöbedöms separat. 
Det större området 
hanteras i översiktlig 
planering 

Dagvattenhantering  X  Stora ytor hårdgörs 
sannolikt, 
bestämmelse skapas 
om andel hårdgjord 
yta. Ytor avsätts för 
damm vilken utreds i 
detalj efter samrådet 

Påverkan på trafik-
situationen inom och utom 
planområdet 

 X  Närhet till E22:ans 
ramper för trafik från 
väster och trafik mot 
öster, ny in- och utfart 
samordnas och 
påverkan studeras i 
OM Trafik (2017) 
vilket ska ligga till 
grund för 
bestämmelser om 
exploatering 

Påverkan på landskaps-
bilden 

 X  Öppna åkrar i 
skogsbygd 
exploateras, 
omgivande skog ger 
dock ny exploatering 
en inramning 

Utnyttjande av mark  X  Jungfrulig mark 
exploateras, befintlig 
verksamhet 
inkorporeras i 
verksamhetsområde 
(därmed viss grad av 
förtätning) 

Utnyttjande av vatten X   Inga 
vattenförekomster. 
Dikningsföretag 
påverkas och ersätts 
delvis av infrastruktur 
och dagvattendamm 



 
 
 

Behovsbedömning 
 Diarienr:2012/1056 

Detaljplan för  
del av Gärestad 1:13 
m.fl.  Behovsbedömning  

5 

 
 
 
  

Utnyttjande av övriga 
naturresurser 

 X  Fyra åkrar förlorar 
sina potentiella 
ekosystemtjänster, 
dock finns stöd i 
kommunens ÖP och 
utveckling av unikt 
strategiskt läge 

Alstrande av avfall  X  Avfall från nya 
verksamheter 

Alstrande av föroreningar  X  Utsläpp från 
verksamhet och ökad 
trafik till och från 
området 

Alstrande av störningar X   300-350 m till 
närmaste bostäder 

Risker  X  Ökad trafik och närhet 
till E22 och 
Karlskronavägen, båda 
primära transportleder 
för farligt gods. 
Skyddsavstånd i ÖP 
appliceras 

Hälsa X   Ingen stadigvarande 
vistelse planeras 

Miljö  X  Exploatering, ökad 
trafik 

 
 Planen  

Ger planen möjlighet till 
miljöpåverkande verksam-
heter 

 X  Exploatering av 
verksamhets- och 
handelsområde 

Avser planen reglera 
miljöpåverkande verksam-
heter 

 X  Exploatering av 
verksamhets- och 
handelsområde. 
Befintlig verksamhet 
kommer upphöra 

Har planen betydelse för 
andra planers miljö-
påverkan 

X    

Överensstämmelse med 
kommunens lokala miljömål 

 X  Åtgärder vidtas och 
planbestämmelser 
skapas för att 
säkerställa 
lämpligheten i 
markanvändning 
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Positiva aspekter 
Planens eventuella positiva 
inverkan på miljö, hälsa mm 

Ställningstagande 
Planen bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan. En 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt 
Miljöbalkens 6 kap 11, 12 §§ bedöms därför inte behöva 
genomföras. Särskilda miljö-, säkerhets- och riskfrågor hanteras i 
planbeskrivningen 

Behovsbedömningen grundas på följande: 
• Befintlig verksamhet (plastfabrik) med tillståndsplikt B.

Enligt MKB-förordningen antas verksamheter alltid medföra
betydande miljöpåverkan om de listas i
miljöprövningsförordningen (tillverkning av plaster anges i
kap 12. 16 §). Verksamheten kommer dock att upphöra.

• Planen möjliggör för en exploatering av ett nytt
verksamhets- och handelsområde, på jungfrulig
jordbruksmark. I kommunens översiktsplan anges dock
området som lämpligt för verksamheter och i ÖP:n betonas
att jordbruksmark kan tas i anspråk i fall med utveckling av
tätort eller lokalt näringsliv. Som en del av Ronnebys östra
infart berör det nya industri- och verksamhetsområdet båda
dessa former av utveckling. Området är unikt strategiskt och
liknande jordbruksmark finns i övriga delar av kommunen.

• En utbyggnad av planområdet medför en påverkan på
området då ny infrastruktur skapas, dagvattendamm byggs
och biotopskyddade objekt som stenmurar, dike och
odlingsröse berörs. Bedömningen är dock att ingreppet
motiveras av utveckling av Ronneby tätort samt det lokala
näringslivet.

• Närhet till E22 och Karlskronavägen, båda är primära
transportleder för farligt gods och får ökad trafik. Förslaget
anpassas till avstånd från E22 i enlighet med ÖP och i
samsyn med Trafikverket. Dessa avstånd bedöms innebära
att området kan utformas på ett lämpligt avstånd från E22
och dess ramper. Dock kan avståndet till Karlskronavägen
behöva studeras särskilt utifrån ett riskperspektiv.

Ronneby 2017-10-04 

Karin Svensson 
Planarkitekt 

Peter Robertsson 
Stadsarkitekt 
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