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Beslut om strategisk miljöbedömning

Beslut

Att detaljplanen detaljplan för Del av Ronneby 22:l m.fl., Västervägen

(Viggen östra) inte kan antas innebära en betydande miljcipåverkan och att

en strategisk miljöbedömning därftr inte ska göras.

Motivering till beslutet

Till varje detaljplan ska en undersökning om behovet att upprätta en

strategisk miljöbedömning göras såvida inte frågan om hetydande

miljöpåverkan redan är avgjord i ftireskrifter som regeringen meddelat eller

om detaljplanen omfattas av undantaget i 6 kap. 3 $ andra stycket I

miljöbalken.

Bedömningen grundas på ftiljande:

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 Genomftirandet bedöms inte iwrebäranägrarisker ftir människors
hälsa.

o Miljökvalitetsnormer kommer inte att överskridas.

Fortsatt miljökonsekvensbeskrivning bedöms ej behövas.

Detta delegationsbeslut hör till detaljplan Del av Ronneby 22:l m.fl.,
Västervägen (Viggen östra) där en sådan bedömning upprättats 2020-12-10
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Bestämmelser som beslutet grundas på

5 kap. I I a $ plan- och bvsslas (2010:900), PBL

Inom ramen {tir samrådet enligt I I $ ska kommunen undersöka om genomlorandet av

detaljplanen kan antas medlora en betydande miljöpåverkan. Undersökningen ska ske på det

sätt som anges i 6 kap. 6 $ miljöbalken och loreskrifter som regeringen har meddelat i

anslutning till den bestämmelsen.

Kommunen ska efter undersökningen avgöra frågan i ett särskilt beslut på det sätt och med

det innehåll som anges i 6 kap. 7 $ forsta och andra styckena miljöbalken.

Kraven enligt lorsta och andra styckena gäller inte om frågan om betydande miljöpåverkan

redan är avgjord i fijreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 6 kap. 4 $ miljöbalken

eller om planen omfattas av undantaget i 6 kap. 3 $ andra stycket I samma balk.

6 kap.5 S miljöbalk(1998:808.), MB

En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs i
lag eller annan ftirfattning ska undersöka om genomftirandet av planen, programmet eller
ändringen kan antas medfora en betydande miljöpåverkan, om

l. frågan om betydande miljöpåverkan inte är avgiord i ftireskrifter som regeringen har
meddelat med stöd av 4 $, eller

2. planen, programmet eller ändringen inte omfattas av undantaget i 3 $ ändra stycket.

6kap.6fMB

Undersökningen ska innebära att myndigheten eller kommunen

l. identifierar omständigheter som talar for eller emot en betydande miljöpåverkan, och

2. samråder i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser och

andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av

planen eller programmet, om myndigheten eller kommunen inte redan i identifieringen

kommer llam till att en strategisk miljöbedömning ska göras.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 $ regeringsformen meddela närmare foreskrifter om

sådana omständigheter som avses i ftirsta stycket l.

6kap.7$MB

Myndigheten eller kommunen ska efter undersökningen i ett särskilt beslut avgöra om

genomlorandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medftira en betydande

miljöpåverkan.

Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar lor eller emot en betydande miljöpåverkan.

Beslutet ska göras tillgängligt for allmänheten.

6 kap.8 $ MB

Beslutet om huruvida genomforandet av planen, programmet eller ändringen kan antas

medft)ra en betydande miljöpåverkan får inte överklagas särskilt.

l3kap.26PBL

Kommunala beslut enligt denna lag får inte överklagas i den del de avser

l. avbrytande av ett planarbete,

2. planbesked enligt 5 kap.2 $,

3. andra frågor om gatukostnader än de som avses i I $ 6,

4. villkorsbesked enligt 9 kap. l9 $,

5. ftirlängd handläggningstid enligt 9 kap. 27 $,
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6. behovet av kontrollansvarig, särskilt sakkunnig, tekniskt samråd eller slutsamråd,

7. ingripandebesked enligt I I kap. 7 $, eller
8. en fråga som redan är avgjord genom en detaljplan, områdesbestämmelser eller ett

ftirhandsbesked.

Att tvister rörande gatukostnader prövas av mark- och miljödomstol framgår av l5 kap. l0
$.

Beslutenligt3kap.9$andrastycketeller5kap.lla$andrastycketomhuruvidaen
betydande miljöpåverkan kan antas fär inte överklagas särskilt.

Beslutet kan inte överklagas särskilt
Enligt 13 kap. 2 $ tredje siycket PBL och 6 kap. 8 $ MB frr inte detta beslut överklagas
särskilt.

Beslutet har tagits på delegation enligt beslut $ 68 fattat av miljö- och

byggnadsnämnden vid sammanträde den 2021 -02-24.

Anette Andersson

Förvaltningschef

Expedieras till Akten

Delegationsbeslut ska lämnas till registrator ftr anmälan i nämnden.




