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UNDERSÖKNING AV BEHOVET ATT UPPRÄTTA EN 
STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING 
Enligt Plan- och Bygglagen (2010:900), Regeringens proposition 2016/17:200 Miljöbedömningar och 
enligt Miljöbedömningsförordning (2017:996) inklusive Bilaga.  

Planens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) flytta ett u-område och tillhörande 
prickmark inom fastigheten Droppemåla 1:292, se illustration på nästa sida. 

Planområdet 
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För planområdet gäller idag stadsplan 272. Inom planområdet medges friliggande bostäder med 
maximalt en våning våningshöjd. Genom fastigheten Droppemåla 1:292 (det vill säga södra halvan av 
Droppemåla 1:47 i detaljplanen nere till vänster) går ett u-område som avser att säkra marken för 
allmännyttiga underjordiska ledningar. Ledningen som låg inom u-området har flyttats och förlagts 
längre söderut längs med fastighetsgränsen, u-området föreslås därför flyttas till det område där 
ledningen ligger nergrävd idag. Att flytta u-området och prickmark enligt illustration nedan är den 
enda ändring som görs och är därmed den ändring som ska prövas i planprocessen. 

Fastigheten Droppemåla 1:47 är idag 
styckad i två fastigheter. Droppemåla 
1:47 i nordväst och Droppemåla 1:292 i 
sydöst. U-området föreslås flyttas till 
gränsen mot Droppemåla 1:58, där 
ledningen ligger idag.  

U-område innan ändringen U-område efter ändringen
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Att undersöka om en betydande miljöpåverkan kan antas. 
Följande två diagram tydliggör behovet av att genomföra en miljöbedömning. 

 Ett JA kräver en strategisk eller 
  specifik miljöbedömning 

JA NEJ 

Natura 2000 X 

Detaljplan för tillståndspliktig 
verksamhet eller åtgärd enligt 
Miljöbedömningsförordningen MB-f 6 § 
första stycket 

X 

Detaljplan för tillståndspliktig 
Verksamhet enligt 
Miljöbedömningsförordningen MB-f 
Bilaga 

X 

Är svaret JA ovan behöver en undersökning av behovet att upprätta en strategisk miljöbedömning inte 
genomföras. Gå direkt vidare och upprätta en strategisk alternativt specifik miljöbedömning enligt 6 
kap. MB. 
Är svaret NEJ, vänligen gå vidare till nästa diagram.  

Ett JA innebär att skyldigheten att     
upprätta en miljöbedömning inte gäller 
(Miljöbalken, 6 kap. 3 §) 

JA NEJ 

Planen eller programmet syftar endast till 
att tjäna totalförsvaret eller 
räddningstjänsten 

X 

Planen eller programmet är enbart av 
finansiell eller budgetär karaktär 

X 

Är svaret JA ovan behöver en undersökning av behovet att upprätta en strategisk miljöbedömning inte 
genomföras. Gå vidare och fortsätt med övrigt planarbetet.  
Är svaret NEJ, vänligen fortsätt till nästa sida för att identifiera behovet av en strategisk 
miljöbedömning. 
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Identifikation av behovet av en strategisk miljöbedömning 
Enligt Miljöbalken (1998:808) 6 kap. 6 § 1 p. ska kommunen identifiera omständigheter som talar för 
eller emot en betydande miljöpåverkan. Följande bedömning innebär att kommunen identifierar 
behovet av en strategisk miljöpåverkan. 

Platsen Ingen eller 
liten 

Inverkan Betydande Kommentarer 

Den befintliga miljöns 
känslighet, nuvarande 

X Bedöms ej påverkas av 
ändringen.

Radon X Ligger inte inom 
riskområde. 

Geologi X Att flytta u-området 
bedöms ej påverka 
geologiska 
förutsättningar. 

Skredrisk X Att flytta u-området 
bedöms ej påverka 
skredrisken. 

Översvämningsrisk x Att flytta u-området 
bedöms ej påverka 
översvämningsrisken. 

Ljusförhållanden på plats X Att flytta u-området 
kan indirekt ge mycket 
liten påverkan på 
platsen om fastigheten 
bebyggs i framtiden. 

Lokalklimat X Att flytta u-området 
bedöms ej påverka 
lokalklimatet. 

Markföroreningar X Eventuella 
markföroreningar 
påverkas ej av att flytta 
u-området.

Buller från omgivningen X Att flytta u-området 
bedöms ej påverka 
bullerförhållandet.  

Förekomst av verksamheter 
som medför risk för 
omgivningen i eller i 
närheten av planområdet 

X Att flytta u-området 
bedöms ej möjliggöra 
för verksamheter som 
medför risk för 
omgivningen i eller i 
närheten av 
planområdet. 
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Grönytor i tätort X Området ligger utanför 
tätort. Att flytta u-
området bedöms ej 
påverka grönytor. 

Tätortsnära 
rekreationsområde 

X Att flytta u-området 
bedöms ej påverka 
tätortsnära 
rekreationsområden. 

Nuvarande verksamhet 
riskerar att överträda 
miljökvalitetsnormer 

X Att flytta u-området 
bedöms ej påverka 
miljökvalitetsnormerna. 

Riksintresse kulturmiljö X Området omfattas ej av 
riksintresse kulturmiljö. 

Regionalt intresse 
kulturmiljö 

X Området omfattas ej av 
regionalt intresse 
kulturmiljö. 

Arkeologi X Att flytta u-området 
bedöms ej påverka 
arkeologi. 

Särdrag i naturen X Att flytta u-området 
bedöms ej påverka 
särdrag i naturen. 

Strandskydd X Området omfattas ej av 
strandskydd. 

Naturreservat X Området omfattas ej av 
naturreservat. 

Djurskyddsområde X Området omfattas ej av 
djurskyddsområde. 

Växtskyddsområde X Området omfattas ej av 
växtskyddsområde. 

Biotopskydd X Området omfattas ej av 
biotopskydd. 

Miljöskyddsområde X Området omfattas ej av 
miljöskyddsområde. 

Vattenskyddsområde X Området omfattas ej av 
vattenskyddsområde. 

Naturminne X Området omfattas ej av 
naturminne. 
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Påverkan Ingen eller 
liten 

Inverkan Betydande Kommentarer 

Projektets omfattning X Mycket liten 
omfattning. 

Är planen del av ett större 
projekt 

X Nej. 

Miljöpåverkan av det 
överordnade projektet 

X Ingår ej. 

Dagvattenhantering X Att flytta u-området 
bedöms ej påverka 
områdets 
dagvattenhantering. 

Påverkan på trafik-
situationen inom och utom 
planområdet 

X Att flytta u-området 
bedöms ej påverka 
trafiksituationen. 

Påverkan på landskaps-
bilden 

X Att flytta u-området 
bedöms ej påverka 
landskapsbilden. 

Utnyttjande av mark X Att flytta u-området 
kan indirekt innebära 
att marken bebyggs i 
framtiden. 

Utnyttjande av vatten X Att flytta u-området 
bedöms ej påverka 
utnyttjande av vatten. 

Utnyttjande av övriga 
naturresurser 

X Att flytta u-området 
bedöms ej påverka 
utnyttjande av 
naturresurser. 

Alstrande av avfall X Att flytta u-området 
bedöms ej påverka 
alstrandet av avfall. 

Alstrande av föroreningar X Att flytta u-området 
bedöms ej påverka 
alstrandet av 
föroreningar. 

Alstrande av störningar X Att flytta u-området 
bedöms ej alstra några 
störningar 

Risker X Att flytta u-området 
bedöms ej innebära 
några risker. 

Hälsa X Att flytta u-området 
bedöms ej påverka 
människors hälsa. 
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Miljö X Att flytta u-området 
bedöms ej påverka 
miljön. 

Planen Ingen eller 
liten 

Inverkan Betydande Kommentarer 

Ger planen möjlighet till 
miljöpåverkande verksam-
heter 

X Nej. 

Avser planen reglera 
miljöpåverkande verksam-
heter 

X Nej. 

Har planen betydelse för 
andra planers miljö-
påverkan 

X Nej. 

Överensstämmelse med 
kommunens lokala miljömål 

X Ja. 

Positiva aspekter Kommentar 

Planens eventuella positiva 
inverkan på miljö, hälsa mm 

Att flytta u-området bedöms ej har någon inverkan på miljö och 
hälsa utan avser endast att bekräfta befintliga förhållanden då 
ledningarna redan är flyttade. 

Behov av samråd 
Utöver identifieringen av omständigheter som talar för 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. 11 § 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 förslagets miljöpåverkan 
Kommunen ska efter undersökningen i ett särskilt beslut avgöra om genomförandet av planen, 
programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (MB 6 kap. 7-8 §§).  
Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. 
Beslutet ska göras tillgängligt för allmänheten. Det är inte reglerat vem som fattar beslut om 
genomförandet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, utan det får avgöras i varje enskilt fall. 

Ett JA innebär att planen bedöms kunna 
medföra en betydande miljöpåverkan. 

JA NEJ 

Planen bedöms innebära betydande 
miljöpåverkan. En strategisk 

X 
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miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning enligt 
Miljöbalkens 6 kap 9-19 §§ bedöms därför 
behöva genomföras. 

Bedömningen grundas på följande: 
• Ändring av detaljplanen innebär enbart att ett u-

område flyttas.
• Flytten medför inte någon påverkan på området.
• Planområdet berör inga riksintressen eller andra särskilt

skyddade områden.
• Genomförandet bedöms inte innebära några risker för

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

behövas.

Överklaga beslut om strategisk miljöbedömning 
Beslutet om huruvida genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan får enligt miljöbalken (1998:808) 6 kap. 8 § inte överklagas särskilt, utan får 
överklagas samtidigt som antagandebeslutet om planen överklagas.  

Planförfarande vid upprättande av detaljplan 
Om detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska kommunen enligt 5 kap. 7 §, 
plan- och bygglagen (2010:900) tillämpa ett utökat förfarande vid upprättande av detaljplanen. 
Observera att det för detaljplan som antas medföra betydande miljöpåverkan gäller 30 dagars 
granskningstid.  

Ronneby 2020-01-21 

Jens Löfqvist Helena Revelj 
Planarkitekt Stadsarkitekt 
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Avdelningen fiir Samhällsbyggnad och Mi lj öskydd
Anna Thyrvin
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Yttrande över undersökning om betydande miljöpåverkan fiir ändring av
detaljplan ftir Droppemåla l:292 i Ronneby kommun

Handlingar daterade 2020-03-26 fiir samråd enligt 5 kap 1 I g plan- och bygglagen
(PBL 2010:900)

Er beteckning:2019/26

Planens syfte

Ändringen av detaljplanen syftartill att ienlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) flytta ett
u-område och tillhörande prickmark inom fastigheten Droppemåla 1:292. Ledningen som låg
inom u-området har flyttats och ftirlagts längre söderut längs med fastighetsgränsen, u-området
ftireslås därftir flyttas till det område där ledningen ligger nergrävd idag. Att flytta u-området
och prickmark enligt illustration nedan är den enda ändring som görs och är därmed handläggs
ärendet som en ändring av detaljplan.

Länsstyrelsens samlade bedömning

Länsstyrelsen redovisar sina synpunkter nedan som bör beaktas i det fortsatta planarbetet.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Ronneby kommun har upprättat en checklista ftir att bedöma behovet av att upprätta en
strategisk miljöbedömning. Kommunens ställningstagande är att ett genomfiirande av
detaljplanen inte bedöms fä betydande miljöpåverkan och att en MKB enligt 4 kap 34 $ plan-
och bygglagen (PBL) inte krävs. Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning och samråd
med länsstyrelsen har härmed skett.

Motiv fiir bedömningen

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10$

Riksintresse

Planområdet ligger inom det geografiska riksintresseområdet fiir högexploaterad kust

YCGNADSNÄMNDEN

2020 -0t- 06
UisriEor Dinncplan rudalfu--

Postadress
SE-371 86 Karlskrona

Besöksadress
Skeppsbrokajen 4

Telefon/Telefax
01 0-22 40 000

010-22 40 223

E-post/trtlebbplats:
blekinge@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/blekinge

Org.nr
202100-2320
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enligt miljcibalken 4 kap. Vilket innebär att exploateringsftiretag eller andra ingrepp i
miljön som möter hinder enligt miljöbalken 4 kap 2-8$$ inte fär komma till stånd.

Planområdet omfattas av riksintresse for totalftirsvaret enligt 3 kap. 9 $ MB och berör
sjöövningsområde, stoppområde höga objekt, influensområde luftrum samt influensområde fiir
väderradar.
Länsstyrelsen bedömer att fiirslaget inte påverkar riksintressena negativt.

Hälsa och säkerhet, risk fiir olyckor, översvämning och erosion

Frågor under hälsa och säkerhet bedöms inte påverkas av ändringen i planftirslaget.

MKN

Enligt 2kap.l0$ PBL skall MKN ftiljas vid planläggning. Miljökvalitetsnormer är
bestämmelser om den lägsta godtagbara miljökvalitet och är juridiskt bindande, fastställda av
regeringen utsedd myndighet. Miljökvalitetsnormer finns ör luft, vatten och buller.

"Frisk luft" är ett av riksdagens uppsatta miljökvalitetsmåI, där luften ska vara så ren att
människors hälsa och djur, växter och kulturvärden inte skadas. För att uppnå detta mål är
miljökvalitetsnormer ett av styrmedlen. Kommunerna har ansvaret att kontrollera luftkvaliteten
ör de fl esta miljökvalitetsnormerna.

För ytvatten finns miljökvalitetsnormer ftir kemisk status (kvicksilver, TBT m.m.) och
ekologisk status (bottenfauna, fisk m.m.). För grundvatten finns miljökvalitetsnormer fiir
kemisk status och kvantitativ status (dvs. att det råder balans mellan uttag och nybildning av
grundvatten).

Miljökvalitetsnormen ftir buller gäller omgivningsbuller från alla vägar, järnvägar, flygplatser
och tillståndspliktiga hamnar. Den gäller även omgivningsbuller från vissa större, utpekade
industrigrenar i de största kommunerna.

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att det med tanke på planområdets läge inte bedöms
finnas någon risk ftir att någon miljökvalitetsnorm ska överskridas.

Mellankommunala frågor och regionala fiirhållanden

Planfiirslaget bedöms inte påverka mellankommunala eller regionala fiirhållanden.

Strandskydd

Strandskyddet är upphävt i gällande detaljplan och återinträder inte i samband med ändring av
detaljplanen.
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Råd enligt 2 kap. PBL

Förhållande till ÖP

Enligt gällande översiktsplan 2035 är Droppemåla utpekat som tätort. Länsstyrelsen bedömer att
planftirslaget ftilj er gäl lande översiktsplan.

Kulturmiljö

Om fynd påträffas vid markarbeten ska arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas
i enlighet med 2 kap l0 g kulturmiljölagen.

Koppling till miljömålen

Länsstyrelsen anser att den ffsiska planeringen utgör ett viktigt verktyg ftir att uppnå
miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 g. Miljömålen
ska enligt miljöbalkspropositionen (1997198:45) vara vägledande vid tillämpningen av
miljöbalken.

Kommunen har konstaterat att planftirslaget stämmer överens med kommunens lokala miljömål
Länsstyrelsen har ingen invändning mot detta.

Klimatanpassning

Länsstyrelsen anser att samtliga projekt bör ta hänsyn till effekterna av ett ftirändrat klimat.
Klimatftirändringar i form av ökad och intensivare nederbörd, höjda medeltemperaturer och
värmeböljor, samt stigande havsnivåer, medft)r konsekvenser ftir i stort sätt alla
samhällssektorer och anpassningsåtgärder är därftir nödvändiga.

Energihushållning

Plan och bygglagen (2010:900) anger i2 kap 3$ att planläggning enligt denna lag ska ske med
hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter, bl.a. genom en långsiktigt god
hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöftirhållanden i övrigt.

I samband med planering påverkas möjligheterna till hållbar energianvändning på främst tre
sätt:

. Möjligheten till effektiva transpofter, genom t.ex. lokalisering och infrastruktur.
o Möjligheten till hållbar energianvändning i byggnader genom effektiv användning och

användning från ftirnybara källor.
. Möjligheten till produktion av värme eller el från fiimybara källor.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av funktionschef Lena Ekroth med planarkitekt Anna Thyrvin som
ftiredragande.
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Denna handling har godkänts digitalt och saknar därftir namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansswrelsen.se/dataskydd.
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