
 
 
 

Undersökning om en betydande miljöpåverkan 
 Diarienr: 2018/160 

Detaljplan för del av Yxnarum 21:1, ”Kristers backe” 
Undersökning om en betydande miljöpåverkan 
   

   
  1 

 
 
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 möjliggöra bostadsbebyggelse om cirka 
10 tomter på del av fastigheten Yxnarum 21:1.  
 
Planområdet 
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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   Slyskog med 
stenmurar. 
Stenmurarna kan 
påverkas av 
exploateringen.  

Radon X 
 

  Normalriskområde för 
radon. 

Geologi X   Översiktligt består 
området av morän och 
gränsar i söder till ett 
område med sand. 
Längre söderut består 
marken av lera/silt. 

Skredrisk X   Planområdet besår till 
största delen av morän.  

Översvämningsrisk X   Påverkas inte av 3 
meters havsnivå-
höjning. Finns inga 
vattendrag i anslutning 
till planområdet.  

Ljusförhållanden på plats  X  Bostäderna i anslutning 
till planområdet 
kommer får förändrade 
ljusförhållande, då 
vegetation tas ner för 
att ge plats för ny 
bebyggelse.  

Lokalklimat  X  Klimatet på platsen 
kommer få en 
begränsad påverkan då 
vegetationen tas bort. 
Det kan bland annat 
leda till mindre lä för 
vind och ökad 
solinstrålning.  

Markföroreningar X   Ingen indikation på 
markföroreningar i 
området.  

Buller från omgivningen  X  Yxnarumsvägen 
sträcker sig strax norr 
om området. Enligt 
NVDB trafikeras vägen 
med ÅDT totaltrafik 
1001-2000 fordon och 
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tung trafik 26-50. 
Trafiken kan möjligen 
orsaka störning i form 
av buller för de tomer 
som ligger längs norrut 
i området.  

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

X   I områdets närhet finns 
betesmark för djur.   

Grönytor i tätort  X  Platsen är ett 
skogsområde som ingår 
i tätorten.  

Tätortsnära 
rekreationsområde 

X   Beroende på hur plan-
området utformas kan 
rekreationsmöjligheter 
öka för de boende i 
området.  

Nuvarande verksamhet 
riskerar att överträda 
miljökvalitetsnormer 

X   På platsen finns bara 
ett skogsparti idag.  

Riksintresse kulturmiljö X   Omfattas inte. 

Regionalt intresse 
kulturmiljö 

X   Omfattas delvis av 
Regionalt 
kulturminnes-
vårdsprogam för 
Yxnarums by. 

Arkeologi X   Planområdet omfattar 
inte några kända 
fornlämningar. Finns 
dock rikligt med 
fornlämningar i 
området.  

Särdrag i naturen X   Solitärträd i områdets 
utkant och stenmurar 
inom området.  

Strandskydd X   Ligger utanför 
strandskyddsområde 

Naturreservat X   Omfattas inte. 

Djurskyddsområde X   Omfattas inte. 

Växtskyddsområde X   Omfattas inte. 

Biotopskydd X   Omfattas inte. 

Miljöskyddsområde X   Omfattas inte. 
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Vattenskyddsområde X   Omfattas inte. 

Naturminne X   Omfattas inte. 

 
  

Påverkan Ingen eller 
liten 

Inverkan Betydande Kommentarer 

Projektets omfattning X    Bedömd liten 
omfattning då det är ett 
komplement i befintlig 
bebyggelse. 

Är planen del av ett större 
projekt 

X   Nej, men ansluter till 
befintlig detaljplan. 

Miljöpåverkan av det 
överordnade projektet 

X   Ett överordnat projekt 
saknas. 

Dagvattenhantering  X  Vegetation och 
genomsläpplighet 
påverkas vid 
exploatering av området.  

Påverkan på trafik-
situationen inom och utom 
planområdet 

X   Tillfart via befintlig 
lokalgata, 
Bogsprötsvägen.  

Påverkan på landskaps-
bilden 

 X  Exploateringen påverkar 
landskapsbilden då 
området främst är 
exponerat söderifrån. 
Det flacka landskapet 
bestående av betes- och 
jordbruksmark.  

Utnyttjande av mark  X  Jungfrulig mark tas i 
anspråk, intill befintlig 
infrastruktur. 

Utnyttjande av vatten X   Planområdet innehåller 
inte vattenområden.  

Utnyttjande av övriga 
naturresurser 

X   Nya naturresurser 
behöver inte tas i 
anspråk för delar av 
vägnät etc. 

Alstrande av avfall X   Tillkommande avfall 
avser främst 
hushållsavfall.  

Alstrande av föroreningar X   Begränsat 

Alstrande av störningar X   Nya trafikrörelser (liten 
mängd). 

Risker    Ökad trafik inom 
området. 
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Hälsa X   Kan bidra till positiva 
hälsoaspekter om ökad 
möjlighet till gång- och 
cykelvägar skapas i 
detaljplanen. 

Miljö X   Bostäder skapas som 
enkelt kan anslutas till 
befintlig infrastruktur i 
tätorten.  

 
   

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 

Ja   Planen bidrar till, och 
skapar möjlighet att 
uppfylla delar av de 
lokala miljöprogrammet 
för Ronneby kommun 
2017-2020.  
 
Klimat: Minskad 
klimatpåverkande 
utsläpp från transporter.  
• Fler resor ska ske 

till fots, med cykel 
eller med 
kollektivtrafik.  

 
Hållbar 
bebyggelseutveckling: 
Ronneby kommun ska 
ha en långsiktigt hållbar 
bebyggd miljö där luften 
är ren och strålmiljön 
säker.  
• I nära anslutning 

till bostäder ska det 
finnas grönytor så 
att alla som vill kan 
vistas utomhus i 
hälsosamma och 
inspirerande 
miljöer. 
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• Gång- och 
cykelvägar ska 
byggas ut och 
användning av 
bilpooler och 
kollektivtrafik 
stimuleras.  

• De kulturhistoriska 
värdena ska 
bevaras och 
utvecklas. 

 
  

Positiva aspekter Kommentar 

Planens eventuella positiva 
inverkan på miljö, hälsa mm 

Området ligger inom Listerby tätort och utgör ett komplement 
till befintlig bostadsbebyggelse. Det innebär att underlaget för 
service och kollektivtrafik kan öka i Listerby. Anslutningar till 
infrastruktur kan ske effektivt. Området kan med lätthet 
anslutas till befintligt gång- och cykelvägnät vilket gör att 
samhället med förskola och skola kan nås till fots eller cykel. 
Beroende på hur området utformas kan även tillgängligheten 
för befintlig bebyggelse i Yxnarum ges förbättrade 
anslutningar till gång- och cykelvägnätet och även förbättra 
möjligheten till rekreationsstråk för hela tätorten.  
 
Området som tas i anspråk för bostadsbebyggelse är idag ett 
skogsområde. Det innebär att viss vegetation kan sparas i 
området för att både uppnå viss avskildhet inom området och 
till angränsande bostadsområde. Detta är även positivt för att 
bevara delar av de biologiska mångfalden och att förbygga 
effekterna av klimatförändringar då vegetation till exempel 
bidrar till att sänka temperaturen, skuggar och skapa en 
behaglig luftfuktighet. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
Behov av samråd 
Utöver identifikationen 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 
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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 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.  
 
Beslut 
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. 

 NEJ 

 
 
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 
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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 2018-08-27 

 
 

Kristina Eklund  Peter Robertsson 
Planarkitekt t.f Stadsarkitekt 

 


