
Undersökning onx en betydande miljöpaverkan
Diarienr: 2020/307

H Ronneby

UNDBRSÖTNING AV BEHOVET ATT UPPRÄTTA EN
STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING
Enligt Plan- och Bvgglagen (2010:900). Regeringens proposition 2016/17:200
Miliöbedömninsar och enl ist Mi I iöbedömn inssflorordnins (20 I 7 :996\ inklusive Bilasa.

Miljö- och byggnadsnämnden antog ändring av detaljplan nr. 241 for del av Ronneby 22: I
m.fl., Västervägen (Viggen Östra) 2020-04-22 $ I 15. Vid nedladdning till kartadatabasen
uppdagades att planområdesgränsen har ändrats vilket inte ingått i planuppdraget. Vidare har
justeringar mellan allmän plats och kvartersmark inte utforts. Dessa brister har medfort att
ändringen av detaljplanen inte kan ligga till grund lor avsedda lantmäteriörrättningar.

Syftet med genomftrd ändring av detaljplan lor Ronneby 22:l m.fl. var att justera detaljplanen
utifrån nuvarande fastighetsbild och markanvändning samt för att säkerställa tillräcklig yta ftir
befintlig dagvattenhantering och lor att säkra befintliga ledningar inom planområdet.

P lanändringen medlorde fo lj ande lörändrin gar i p I an kartans utform n ing :

o Två/Tre markområden i detaljplanen avsedd ftir allmän plats Lokalgata omprövas som
kvaftersmark ör Verksamheter och Handel.

r Yta ftir Lokalgata inom planområdet kommer att anpassas efter ytor som faktiskt
används som lokalgata.

o Tillräcklig yta ör säker in- och utfart till området säkerställs.
o Oexploaterad kvartersmark lor Verksamheter och Handel i områdets sydvästra del

övergår till allmän plats Natur lor att inrymma befintlig dagvattenanläggning.
o Befintliga ledningar inom planområdet skyddas genom markreservat ft)r ledningar.

Syftet med att upprätta ett nytt planärende och genomlora den nu tänkta ändringen av
detaljplanen är att avhjälpa brister i planområdesgräns och dess placering samt genomfora
justeringar av kvartersgräns mot allmän plats i enlighet med tidigare planuppdrag om ändring
enligt dnr. 2019144.

Då frågan gäller en nyligen antagen ändring av detaljplan med gällande genomforandetid,
behöver ingående fastighetsägare godkänna en ytterligare ändring av detaljplanen ftir att
felaktigheterna ska kunna rättas till. Då de avsedda åtgärderna är till gagn ör de i detaljplanen
ingående fastighetsägarna foreslås ändringen genomftiras med ett begränsat
standardlorfarande enligt plan- och bygglagen (20 I 0:900).

Ändring av detaljplan för Ronneby
22:1
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Planområdet

Ändring av detafiplan för Ronneby
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LI r rl e rs ö k n i n p: o t1 t e n b e tytl un tl e m i I j ö p t'rv e r k rut
Diuriertr: 2020/307

Att undersöka om en betydande miljöpåverkan kan antas.

Följande två diagram tydliggör behovet av att genomlora en miljöbedömning

Ett JA kräver en strategisk eller
specifi k miljöbedömning

JA NEJ

Natura 2000 X

Detalj plan ftir tillståndspliktig
verksamhet eller åtgerd enligt
Miljöbedömningsfiirordningen MB-f 6

$ fiirsta stycket

X

Detalj plan ftir tillståndspliktig
Verksamhet enligt
Miljöbedömningsftirordningen MB-f
Bilaga

X

Ar svaret JA ovan behöver en untlersökning av behoyet all uppriittu en strttlegisk
ntiljölteclönrning inle genornloras. Gå direkt vidare och upprätta en strategisk alternativt
specifik miljöbedörnning enligt 6 kap. MB.
Är svaret NEJ. vänligen gå vidare till nästa diagram.

Ar svaret JA ovan behöver en unc{ersökning uv behovet att uppriillu en ,strutegisk
miljöbeclömninginle genomöras. Gå vidare och fortsätt med övrigt planarbetet.
Är svaret NEJ, vänligen fortsätt till nästa sida lor att identifiera behovet av en strategisk
miljöbedömning.

Ändring av detaljplan för Ronneby J

Ett JA innebär att skyldigheten att
upprätta en miljöbedömning inte
säller (Miliöbalken.6 kap.3 8)

JA NEJ

Planen eller programmet syftar
endast till att tjäna totalfiirsvaret eller
räddninestiänsten

X

Planen eller programmet är enbart av
finansiell eller budgetär karaktär

X
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Identifikation av behovet av en strategisk miljöbedömning
Enligt Miljöbalken (1998:808) 6 kap. 6 $ I p.ska kommunen identifiera omständigheter som
talar for eller emot en betydande miljöpåverkan. Följande bedömning innebär att kommunen
identifierar behovet av en strategisk miljöpåverkan.

Ändring av detaljplan för Ronneby
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Platsen Ingen eller
liten

Inverkan Betydande Kommentarer

Den befintliga miljöns
känslighet, nuvarande

X Planområdet är
ianspräktaget törutom ett
mindre område med
jordbruksmark/ åkermark
i den östra delen av
planområdet.

Radon
X

Inga kända
radonfiirekomster har
kartlasts i planområdet.

Geologi X Marken består av glacial
silt.

Skedrisk X Skredrisken har utretts i
gällande detaljplan och
påverkas inte av
planändringen.

Översvämningsrisk X Risk för översvämning är
låg.

Lj uslorhål landen på plats X Goda ljusftrhållanden
råder på platsen.

Lokalklimat X Berörs ej

Markftlroreningar X Inga kända
markftiroreningar enligt
EBH-stödet inom
planområdet. Nordviist
om planområdet, på andra
sidan Sörbydalsvägen
finns pågående
verksamhet med växthus,
vilket inte borde påverka
planområdet.

Buller från omgivningen X Området omfattas av
inflygningsområde ftir
Ronneby fl ottiljfl ygplats,
vilket medfor buller.
Bullerdämpande åtgärder
regleras i gällande
detaljplan och påverkas

inte av ändring av
detaliplanen.

Förekomst av verksamheter
som medftir risk fiir

X Det finns en bensinstation
inom planområdet.

Undersökning om en betydande miljöpåverkan



omgivningen i eller i

närheten av planområdet

Grönytor i tätort X Berörs ej

Tätortsnära
rekreationsområde

X Berörs ej

Nuvarande verksamhet
riskerar att överträda
mi lj ökval itetsnorrner

X MKN Vatten (Sörbyån)
har säkerställts i gällande
detaljplan och påverkas
inte av planändringen.

Andring av detaljplan för Ronneby
22:1
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Riksintresse kulturmiljö X Berörs ej

Ri ksi ntresse örsvarsmakten X Området omfattas av
influensområde nr: 37
Ronneby fl ottiljfl ygplats
samt MSA - område och
område med särskilt
behov av hindersfrihet.
Planändringen medflor
ingen påverkan på
riksintresset

Regionalt intresse
kulturmiljö

X Berörs ej

Arkeologi X Det finns inga kända
lämningar inom
planområdet.

Särdrag i naturen X Berörs ej

Strandskydd X Berörs ej

Naturreservat X Berörs ej

Djurskyddsområde X Berörs ej

Växtskyddsområde X Berörs ej

Biotopskydd X Sörbybäcken som går
intill planområdet i
sydväst är en naturlig
bäckftra. Livsvi llkoren
för skyddade djur och
växter är säkerställda i
gällande detaljplan genom
planbestämmelsen
NATUR och påverkas
inte av planändringen.

Undersökning om en betydande miljöpåverkan



Miljöskyddsområde X Berörs ej

Vattenskyddsområde X Berörs ej

Naturminne X Berörs ej

Andring av detaljplan för Ronneby
22:'1

Undersökning om en betydande mif öpåverknn
Diarienr: 2020/307

6

Påverkan Ingen eller
liten

Inverkan Betydande Kommentarer

Projektets omfattning X Planändringen innebär en
j ustering av detaljplanen
efter nuvarande
ftirhållanden.
Planändringen medftir
ingen miliöpåverkan.

Ar planen del av ett större
projekt

X Nej

Miljöpåverkan av det
överordnade projektet

X Inte aktuellt

Dagvattenhantering X Lokalt omhändertagande
av dagvatten sker inom
planområdet, bland annat
genom en
dagvattendamm som
finns i den sydvästra
delen av planområdet.

Påverkan på trafik-
situationen inom och utom
planområdet

X Planftirslaget ftirändrar
den avsedda gatu-
strukturen inom området
men bedöms inte ge

någon negativ påverkan.

Påverkan på landskaps-
bilden

X Planändringen reglerar
endast marken efter
nuvarande utformning.

Utnyttjande av mark X Berörs ej

Utnyttjande av vatten X Berörs ej

Utnyttjande av övriga
naturresurser

X Berörs ej

Alstrande av avfall X Berörs ej.

Alstrande av ftiroreningar X Berörs ej

Alstrande av störningar X Berörs ej

Risker X Det finns en
bensinstation inom
planområdet.

Hälsa X Planändringen bedöms
inte innebära några
olägenheter for hälsa.
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Mirjö X Planändringen medftir
ingen miliöpåverkan.

Planen Ingen eller
liten

Inverkan Befydande Kommentarer

Ger planen möjlighet till
mi lj öpåverkande verksam-
heter

X Nej

Avser planen reglera
miljöpåverkande verksam-
heter

X Nej

Har planen betydelse för
andra planers miljö-
påverkan

X Nej

Overensstämmelse med
kommunens lokala miljömål

X Ändring av detaljplan
stämmer överens med
kommunens lokala
miliömåI.

Positiva aspekter Kommentar

Planens eventuella positiva
inverkan på miljö, hälsa mm

Behov av samråd
Utöver identifikationen av omständigheter som talar lor eller emot en betydande miljöpåverkan
ovan, ska kommunen enligt Miljöbalken (1998:808) 6 kap. 6 $ 2 p. samråda i frågan om
betydande miljöpåverkan. I 5 kap. I I $ PBL finns ett undantag gällande omfattningen på
samrådet som innebär att kommunen enbart behöver samråda med länsstyrelsen och de
kommuner som kan antas bli berörda av planen eller programmet, om myndigheten eller
kommunen inte redan i identifieringen kommer fram till att en strategisk miljöbedömning ska
göras.

Beslut i frågan om miljöpåverkan
Kommunen ska efter undersökningen i ett särskilt beslut avgöra om genomörandet av planen,
programmet eller ändringen kan antas medlora en betydande miljöpåverkan (MB 6 kap. 7-8

$$).
Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar for eller emot en betydande miljöpåverkan.
Beslutet ska göras tillgängligt lor allmänheten. Det är inte reglerat vem som fattar beslut om
genomftirandet kan antas medftira en betydande miljöpåverkan, utan det fär avgöras i varje
enskilt fall.

Andring av detaljplan för Ronneby
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Ett JA innebär att planen bedöms
kunna medfiira en betydande
miljöpåverkan.

Undersölming om en betydande miljöpwerkan
Diarienr: 2020/307

Beslut

Bedömn ndas

överklaga beslut om strategisk miljöbedömning
Beslutet om huruvida genomörandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medftira
en betydande miljöpåverkan ftr enligt miljöbalken (1998:808) 6 kap. 8 $ inte överklagas
särskilt, utan år överklagas samtidigt som antagandebeslutet om planen överklagas.

Planftirfarande vid upprättande av detaljplan
Om detaljplanen kan antas medfora en betydande miljöpåverkan ska kommunen enligt 5 kap.
7 $, plan- och bygglagen (2010:900) tillämpa ett utökat florfarande vid upprättande av
detaljplanen. Observera att det ftr detaljplan som antas medftira betydande miljöpåverkan
gäller 30 dagars granskningstid.

Ronneby 2020-12-10

Planarkitekt
Ronneby kommun

Ändring av detaljplan för Ronneby
22:1

tf. Stadsarkitekt
Ronneby kommun
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o Planändringen justerar endast detaljplanens utformning
efter nuvarande markanvändning och innebär inte
någon utökad miljöpåverkan.

o Planändringen leder inte till negativ påverkan på

riksintressen eller andra särskilt skyddade områden.
o Genomfiirandet bedöms inte innebära några risker ftir

människors hälsa.
o Miljökvalitetsnormer kommer inte att överskridas.
o Fortsatt miljökonsekvensbeskrivning bedöms ej

behövas.

Undersökning om en betydande miljöpåverkan


