
 

1 

 

Detaljplan för                                            ANTAGANDEHANDLING 
Del av fastigheten Oknebäck 4:2 

(område norr om Östra Oknebäcksvägen, etapp III) 

Mönsterås samhälle, Mönsterås kommun 
Dnr: 2017/531 

 

BEHOVSBEDÖMNING 

 

DETALJPLAN FÖR  

DEL AV FASTIGHETEN OKNEBÄCK 4:2  
(OMRÅDE NORR OM ÖSTRA OKNEBÄCKSVÄGEN, ETAPP III) 

MÖNSTERÅS SAMHÄLLE, 
MÖNSTERÅS KOMMUN, KALMAR LÄN 

 

BEHOVSBEDÖMNING 
 
Inför en ny detaljplan ska kommunen enligt 6 kap 11§ i miljöbalken göra en bedömning av om 
genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller ej. Om planen antas 
medföra en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras i form av en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Denna checklista utgör underlag för att bedöma behovet av en 
miljökonsekvensbeskrivning samt för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan som behöver beskrivas. 
Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs planarbetet kan innebära att bedömningarna i 
denna checklista måste omvärderas. 
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BEHOVSBEDÖMNING 

 

Befintliga förhållanden.  
Området är idag inte detaljplanelagt men finns med i och benämns som ”tätortsnära utvecklingsområden 
där samhällenas utveckling prioriteras” i Mönsterås Översiktsplan del 2 Kusten.   
 
Idag består fastigheten av jordbruksmark med odlad yta samt viss vegetation i form av uppvuxna träd och 
sly längs Oknebäckens norra gren samt det öppna avvattningsdike som avdelar planområdet i två delar. 
Fastigheten ägs idag av Mönsterås kommun. Terrängen är relativt flack med höjder som varierar från ca 
3,2m till ca 3,7m över nollplan med undantag av en höjdpunkt i planens östra del där en svag kulle når 
upp till ca 6m.  
 

Planens syfte och huvuddrag 
Planens syfte är att fortsätta den planerade utbyggnaden av bostäder för Mönsterås tätort i Oknebäck. 
Denna tredje etapp ger möjlighet till förskola samt nya bostadstomter norr om den andra etappen av 
utbyggnad i Oknebäck samt en gång- och cykelförbindelse över Oknebäcken i nordöst som ansluter till 
gång- och cykelvägen mellan Kistlandsgränd och Spannlandsgränd.  
 
Den nya bebyggelsen uppförs på åkermark som i översiktsplanen är reserverad för tätortens utbyggnad. I 
planområdet finns ett, torrlagt, öppet dike med uppväxt vegetation som till största delar bevaras och 
integreras i bostadsområdet. Även uppvuxen vegetation mot Oknebäcken bevaras. Området ansluts till 
Östra Oknebäcksvägen via en ny matargata. 
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Kommentarer 

 

GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN 
Riksintressen: 3-4 kap MB  X   Planområdet ingår i ett område av riksintresse 

enligt 4 kap Miljöbalken men anses inte strida 
mot gällande riksintresse eftersom plan-området 
omfattas av tätortsundantaget (mb 4:1, 2 st) 

Förordnanden/skydd: 
7 kap MB 

 X   Strandskydd gäller för del av planområdet och 
upphävs i planförslaget. 

Natura 2000  X    

Höga naturvärden 
(naturvårdsprogram, 
nyckelbiotop) 

 X   Äldre träd har ofta höga naturvärden, och utgör 
många gånger livsmiljö för ett stort antal arter. 
Inom planområdet finns ett antal uppvuxna 
lövträd längs Oknebäckens norra gren. Dessa 
bevaras i naturmark i planen. 

Ekologiskt känsliga 
områden 

 X    

Fornlämningar, 
Byggnadsminne 

 X   Inga kända fornminnen finns utpekade inom 
planområdet. 

Skyddsavstånd  X    

ÖP/FÖP   X   Planen stämmer överens med Mönsterås 
Översiktsplan Del 2 Kusten, antagen juni 2006. 
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BEHOVSBEDÖMNING 

 

Kräver detaljplanens 
genomförande el föreslagna 
verksamheter anmälan eller 
tillstånd enligt MB? 

 X    

FÖRÄNDRINGAR I SAMBAND MED NY DETALJPLAN 
Förändrad 
markanvändning? 

  X  Nya tomter för skola samt bostadsändamål på 
mark som inte tidigare är planlagd och som 
främst består av åkermark. 

Ökad exploatering?   X  Nya tomter för skola och bostadsändamål samt 
nya bostadsgator tillåts. På plankartan illustreras 
skola (alt. 4 villatomter) samt 17 villatomter. 

Behov av 
följdinvesteringar? 

  X  Ny väg samt kommunalt VA. 

Krav på ändringar av 
omgivande 
markanvändning? 

 X    

Medför detaljplanen så 
negativa effekter att 
förebyggande åtgärder el 
kompensationsåtgärder 
behöver vidtas? 

 X    

 

MILJÖEFFEKTER 
Mark   X  Jordbruksmark tas i anspråk för skola samt 

bostadsbebyggelse. Mer mark hårdgörs i och 
med ökad exploatering samt vägbyggnad.  

Luft och klimat  X    

Vatten  X    

Vegetation   X  Öppning av stenmur för att skapa tillfartsgata till 
bostadsområdet samt mellan planområdet och 
planerat villaområde söder om planområdet. 
Samt för gång- och cykelpassage i planområdets 
nordvästra del.  

Djurliv  X    

Landskapsbild/stadsbild   X  Ny bebyggelse förändrar omgivningen för de 
boende. 

Miljöpåverkan på 
omgivningen 

 X   Planläggningen anses inte skapa några miljö-
problem. 

Strider planen mot uppsatta 
MKN (5 kap MB) el andra 
riktvärden? 

 X   Det finns inget som indikerar på att uppsatta 
miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas vid 
genomförandet av planen. 

 

HÄLSOEFFEKTER 
Utsläpp  X    

Vibrationer  X    

Buller  X    
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BEHOVSBEDÖMNING 

 

Ljus  X    

Säkerhet (Innebär planens 
genomförande risker som 
explosion, brand, strålning, 
farligt gods etc.?) 

 X    

Trygghet  X    

 

HUSHÅLLNING MED MARK, VATTEN OCH ANDRA RESURSER 
Främjar planen en hållbar resursanvändning? 
Mark & vattenanvändning  X    

Naturresurser  X    

Transporter  X    

Rekreation och rörligt 
friluftsliv 

 X    

Närmiljö för boende inom 
området 

 X   Öst om planområdet finns idag stall med ett 
mindre antal hästar. Förr rekommenderades 
stora skyddsavstånd mellan hästhållning och 
bostäder, dock visar ny forskning att allergener 
från hästar faller snabbt till marken och att 
bostäder belägna mer än 10 meter från stall inte 
har mätbara halter inomhus. Boverkets riktlinjer 
idag är att det bör både vara rimligt och möjligt 
att planera bostäder i anslutning till hästhållning. 
Planen medger bostadsfastigheter inom ett 
avstånd på 60 meter från stallbyggnad.  

Kulturmiljö och 
kulturhistoriska värden 

 X   Stenmur mot östra Oknebäcksvägen och 
vegetation mot Oknebäckens norra gren sparas. 

 

MILJÖKVALITETSMÅL 

1. Begränsad 
klimatpåverkan 

 X    

2. Frisk luft  X    

3. Bara naturlig försurning  X    

4. Giftfri miljö  X    

5. Skyddande ozonskikt  X    

6. Säker strålmiljö  X    

7. Ingen övergödning  X    

8. Levande sjöar och 
vattendrag 

 X    

9. Grundvatten av god 
kvalitet 

 X    

10. Hav i balans samt 
levande kust och skärgård 

 X    

11. Myllrande våtmarker  X    
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BEHOVSBEDÖMNING 

 

12. Levande skogar  X    

13. Ett rikt odlingslandskap   X  Bebyggelsen tar åkermark i anspråk. Marken är 
avsatt i översiktsplanen för tätortsexpansion. 

14. God bebyggd miljö  X   De föreslagna tomterna är en del av en planerad 
utvecklingsprocess för Mönsterås tätort. 

15. Ett rikt växt- och djurliv  X    

 

 

SLUTSATS OM UTREDNINGSBEHOV OCH AVGRÄNSNING 
 
Det aktuella planförslaget utgör den tredje etappen i utbyggnaden av Mönsterås tätort i 
Oknebäcksområdet. Detta område erbjuder mycket enkla förhållanden som lämpar sig väl för utbyggnad. 
Planförslaget bedöms inte ge upphov till betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning av mark, 
vatten eller andra resurser. Motivet till ställningstagandet stöds på ovanstående checklista. 

 

 

KOMMUNENS STÄLLNINGSTAGANDE 
 

Kommunen bedömer att planens genomförande inte kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan.  
 
Med utgångspunkt från ovanstående gör kommunen den preliminära bedömningen att förslaget inte 
kommer medföra en betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap. 
13 § kommer därmed inte att upprättas. 

 
 
Mönsterås kommun den 3 april 2018.  
Plan- och byggavdelningen 
 
Emma Bensköld 
Planarkitekt  

 
   


