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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) möjliggöra för bostäder i ett 

centralt och attraktivt läge.  

 

Planområdet 

 
Översiktskarta, blå markering visar fastigheten Ronneby 24:12 som har en area av cirka 4200 

kvadratmeter.   
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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   Området består idag av 

en större parkering samt 

ett mindre grönområde 

med bland annat 

lekplats och bollplan.  

Radon X 

 

  Enligt kommunens 

markradonutredning 

ligger planområdet inom 

normalriskområde för 

radon.  

Geologi X   Grundlagren består av 

morän och berg. 

Området gränsar även 

till ett område med lera 

och silt.  
Skredrisk  X  Planområdet gränsar till 

ett område med risk för 

ras och skred. Risken 

avser en brantare 

klippvägg på den västra 

sidan av Ronneby 24:12. 

Topografin behöver 

inför samråd studeras i 

fråga om de slänter som 

finns vid klippans fot. 

Detta för att få ett 

ändamålsenligt avstånd 

till det kartlagda 

riskområdet. 

Översvämningsrisk X   Området ligger högt 

topografiskt, vilket 

innebär liten risk för 

översvämning.  

Ljusförhållanden på plats  X  Planområdet ligger i 

anslutning till befintlig 

bebyggelse och därmed 

kommer skuggstudie bli 

aktuellt inför samråd. 

Vidare gör också 

platsens topografi att 

skuggning från befintlig 

höjdrygg behöver vägas 

in i bedömningen av 

dagsljusinsläpp även för 
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de nytillkommande 

bostäderna. 

Lokalklimat  X  Planförslaget innebär 

fler hårdgjorda ytor 

jämfört med idag. 

Bostadsgården kan 

däremot innehålla gröna 

element som skapar 

skugga.  

Markföroreningar X   Enligt MIFO-registret 

finns ingen misstänkt 

förorenad mark inom 

planområdet.  

Buller från omgivningen X   Enligt kommunens 

översiktliga 

bullerkartläggning 

överskrids inte gällande 

riktvärden för 

trafikbuller inom 

planområdet.   

Förekomst av verksamheter 

som medför risk för 

omgivningen i eller i 

närheten av planområdet 

X   Förekommer inte.  

Grönytor i tätort  X  Lekplats och gräsytor 

tas i anspråk.  

Tätortsnära 

rekreationsområde 

 X  Gångstråk mot 

vattentornsområdet kan 

påverkas. Anpassning 

av förslaget kan därmed 

krävas för att inte 

påverka människors 

tillgänglighet till 

rekreationsområdet. 

Nuvarande verksamhet 

riskerar att överträda 

miljökvalitetsnormer 

X   Platsen består idag av 

parkering och grönyta 

med bland annat 

lekplats.  

Riksintresse kulturmiljö X   Berörs inte. 

Regionalt intresse 

kulturmiljö 

X   Berörs inte. 

Arkeologi X   I närområdet finns flera 

kända fornlämningar i 

form av stensättningar, 

RAÄ Ronneby 22:1, 

23:1 och 24:1. 

Planförslag utgår från 

att bevara 

fornlämningarna inom 

allmän plats.    
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Särdrag i naturen X   Det finns en brantare 

klippvägg i den västra 

delen av planområdet.  

Strandskydd X   Berörs inte. 

Naturreservat X   Berörs inte. 

Djurskyddsområde X   Gröngöling (NT) har 

iakttagits i grönområdet 

intill vattentornet som 

finns beläget väster om 

planområdet.  

Växtskyddsområde X   Grövre träd inom 

vattentornsområdet 

bedöms inte påverkas i 

samband med planens 

genomförande.  

Biotopskydd X   Berörs inte. 

Miljöskyddsområde X   Berörs inte. 

Vattenskyddsområde X   Berörs inte. 

Naturminne X   Berörs inte. 

 

  

Påverkan Ingen eller 

liten 

Inverkan Betydande Kommentarer 

Projektets omfattning X   Planförslaget ska 

möjliggöra för 

bostadsbebyggelse i 

cirka nio våningar. 

Är planen del av ett större 

projekt 

X   Nej. 

Miljöpåverkan av det 

överordnade projektet 

X   Berörs inte.  

Dagvattenhantering X   Fastigheten ligger inom 

verksamhetsområde för 

dagvatten.  

Befintliga dagvatten-

ledningar finns inom 

planområdet.  

Påverkan på trafik-

situationen inom och utom 

planområdet 

X   Planförslaget kan 

medföra ökad trafik i 

närområdet. MKN och 

riktlinjer för trafikbuller 

bedöms inte överskridas.  
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Påverkan på landskaps-

bilden 

 X  Planförslag möjliggör 

för bebyggelse i cirka 

nio våningar, vilket gör 

den synbar i 

landskapsbilden. 

Bebyggelse placeras 

däremot intill en 

klipphöjd, vilket medför 

att den kommer att 

smälta in mer i 

landskapet jämfört med 

en fristående byggnad i 

plant landskap.  

Utnyttjande av mark X   Förtätning inom tätorten 

är positivt för gott 

utnyttjande av mark.   

Utnyttjande av vatten X   Berörs inte.  

Utnyttjande av övriga 

naturresurser 

X   Planområdet ligger 

centralt, vilket leder till 

ett bra utnyttjande av 

naturresurser då det går 

att ansluta planområdet 

till befintlig teknisk 

infrastruktur.  

Alstrande av avfall X   Då fler bor inom 

planområdet kommer 

mängden hushållsavfall 

att öka.  

Alstrande av föroreningar X   Bostadsändamål bedöms 

inte leda till att 

betydande föroreningar 

alstras.  

Alstrande av störningar  X  Trafik i närområdet kan 

komma att öka i 

samband med planens 

genomförande.  

Högre bebyggelse kan 

leda till viss störning för 

närboende i form av 

skuggkastning.  

Risker X   Jämfört med idag kan 

bostadsbebyggelse leda 

till en ökning av trafiken 

i närområdet.  

Möjlighet till utrymning 

vid olycka utan 

räddningstjänstens 

stegutrustning kan 

krävas.  

Hälsa X   Ökad trafik kan leda till 

sämre luftkvalitet. 
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Däremot bedöms inga 

normer överskridas.  

Miljö X   Ökad trafik kan leda till 

sämre luftkvalitet. 

Däremot bedöms inga 

normer överskridas. 

 

   

Planen Ingen eller 

liten 

Inverkan Betydande Kommentarer 

Ger planen möjlighet till 

miljöpåverkande verksam-

heter 

X   Planen möjliggör för 

bostäder.  

Avser planen reglera 

miljöpåverkande verksam-

heter 

X   Nej. 

Har planen betydelse för 

andra planers miljöpåverkan 

X   Nej. 

Överensstämmelse med 

kommunens lokala miljömål 

X   Förslag bedöms inte ha 

någon negativ påverkan 

på arbetet med de lokala 

miljömålen. Att använda 

befintlig infrastruktur 

och använda mark i 

centrala lägen på ett mer 

effektivt sätt ligger i 

linje med kommunens 

miljömål. 

  

Positiva aspekter Kommentar 

Planens eventuella positiva 

inverkan på miljö, hälsa mm 

Bostadsbebyggelse möjliggörs i ett centralt och kollektivtrafiknära 

läge, vilket leder till att användning av motorfordon kan begränsas. 

Då förtätning sker i tätorten kan befintlig infrastruktur utnyttjas och 

resursanvändningen minskar. Bostäder skapas i ett område med 

nära till rekreation och höga estetiska boendekvalitéer.  

  

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. 
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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 

miljöbedömning med 

miljökonsekvensbeskrivning enligt 

Miljöbalkens 6 kap 9-19 §§ bedöms därför 

behöva genomföras. 

 X 

 

 

Bedömningen grundas på 

följande: 
 Planen möjliggör för en begränsad utökning av befintlig 

bebyggelse. 

 En utbyggnad av planområdet 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.  
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Karolina Bjers Helena Revelj 

Planarkitekt Stadsarkitekt 


