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SAMRÅDSHANDLING
Undersökning

UNDERSÖKNING
- om planen antas medföra betydande miljöpåverkan

PLANENS SYFTE & 
HUVUDDRAG

Inför en ny detaljplan ska kommunen enligt 6 kap 6§ i miljöbalken göra en undersökning 
om genomförandet av planen, programmet eller ändring av en plan kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan. 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.

Syftet med föreliggande detaljplan är att utöka markanvändningen från att främst 
varit industriändamål till ändamål för bostäder, äldreboende, centrumverksamhet 
och lättare verksamheter. Syftet är även att reglera befintlig utfyllnad som deponi, 
för att denna ska kunna styckas av från industrifastigheten inför en försäljning eller 
utveckling av den senare.

Tre genomgripande frågor som måste beaktas i planarbetet är planområdets 
bebyggelsekaraktär och den deponi av keramikskärv som verksamheten fyllt ut mot 
Östersjön. Vidare är planområdet lågt beläget och planområdet måste exploateras 
med hänsyn till klimatförändringar, d.v.s. ligga utom risk för havsnivåhöjningar samt 
extremvattenstånd. Planförslaget avser även till att bevara den bebyggelsekaraktär 
som idag finns i området genom regleringar av bl.a. utnyttjandegrad, byggnadernas 
höjd och bevarandevärda element.

BEFINTLIGA 
FÖRHÅLLANDEN

Planområdet utgörs av tomtmark för industri, bostadsändamål och vattenområde. 
Ingen kännedom finns om särskilt värdefull flora eller fauna. Marken som inte är 
bebyggd eller utgörs av hårdgjorda ytor, består främst av en gräsyta mot havet i öster. 
Detta område är en utfyllnad med restprodukter från keramiktillverkning – mestadels 
keramikskärv. Vidare finns rester av en trädgårdsanläggning vid disponentvillan i 
nordöst som uppfördes på 30-talet.
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 GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN

Riksintressen: 3-4 kap MB X
Riksintresse för Högexploaterad kust (MB
kap 4). Planförslaget bedöms inte påverka 
riksintresset negativt.

Förordnanden/skydd: 7 
kap MB X

Strandskydd är upphävt i gällande
plan. Vid ny planläggning återinträder
strandskydd och föreslås upphävas enligt 
MB 7 kap 18 c § p 1  och p3.

Natura 2000 X Inga kända Natura 2000-värden finns i 
området, eller i direkt närhet.

Höga naturvärden 
(naturvårdsprogram, 
nyckelbiotop, ekologiskt 
känsliga områden)

X Inga kända naturvärden finns i området 
eller i direkt närhet.

Fornlämningar, 
byggnadsminnen X

Flera av byggnaderna på Nyemåla 
3:125 är utpekade som särskilt värdefulla 
byggnader i Bebyggelsehistorisk 
utredning, utförd av Kalmar läns 
museum (2015). Planförslaget säkerställer 
byggnadernas värde genom att 
skyddsbestämmelse för kulturmiljö, samt 
rivningslov, föreslås i plankartan.

Skyddsavstånd X Påverkas ej.

ÖP/ FÖP X Planförslaget följer intentioner enligt ÖP.

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

X Nej.

 FÖRÄNDRINGAR I SAMBAND MED NY DETALJPLAN

Förändrad mark-
användning? X

Industriändamål utökas till bostad, vård 
och centrumverksamhet och lättare 
verksamheter.

Ökad exploatering? X
Planförslaget medger ökad exploatering, 
men inte i så stor grad att det påverkar 
området särskilt.

Behov av följd-
inventeringar? X Utfyllnadsmarken i södra planområdet är 

föremål för MIFO-undersökning.

Krav på ändringar av 
omgivande mark-
användning?

X Nej.

Medför detaljplanen så 
negativa effekter att före-
byggande åtgärder eller 
kompensationsåtgärder 
behöver vidtas?

X
Åtgärder kan komma krävas i område 
som i planförslaget är planlagt som  
Deponi.
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 MILJÖEFFEKTER

Mark X

I framförallt det södra planområdet har 
provtagningar visat på för höga halter av 
föroreningar enligt gällande nivåer. Det är 
viktigt att göra en ordentlig utredning av 
markens föroreningsnivåer vid väsentlig 
ändring av markanvändningen, för att 
kunna gå vidare med vilka åtgärder 
som måste göras. På det mest utsatta 
området, inom föreslaget område för 
J1-Deponi, medges ingen byggnation. 
Åtgärder för att säkerställa markens 
lämplighet måste göras vid väsentlig 
ändring av marken om eventuella 
föroreningar upptäckts. Detta gäller 
för hela planområdet. Vid upptäckt av 
föroreningar vid markarbeten måste 
tillsynmyndighet underrättas.

Luft och klimat X Påverkas inte väsentligt av planförslaget.

Vatten X

Planområdet ligger i anslutning till havet. 
Ny bebyggelse måste ta hänsyn till risk för
översvämning. För att inte försämra 
vattenkvalitén på recipienten Lövö-
området måste dagvattenhanteringen 
säkerställa att dagvatten infiltreras och 
fördröjs innan det når recipienten.

Vegetation X Påverkas inte av planförslaget.

Djurliv X Påverkas inte av planförslaget.

Landskapsbild/stadsbild X
Möjlighet för utökad användning kan 
bidra till en positiv ”stadsbild” i Timmer-
nabben.

Miljöpåverkan på om-
givningen X

Bostäder, vård och centrumfunktioner 
bidrar till ökad trafik, men föreslagen  
användning bedöms inte ha någon  
väsentlig påverkan på dess omgivning.

Strider planen mot upp-
satta MKN (5 kap MB) eller 
andra riktvärden?

X Nej.

 HÄLSOEFFEKTER
Utsläpp X Påverkas inte av planförslaget.

Vibrationer X Påverkas inte av planförslaget.

Buller X Påverkas inte av planförslaget.

Ljus X Påverkas inte av planförslaget.

Säkerhet (innebär planens 
genomförande risker som 
explosion, brand, strål-
ning, farligt gods etc.?

X Påverkas inte av planförslaget.
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 HUSHÅLLNING MED MARK, VATTEN OCH ANDRA RESURSER
- Främjar planen en hållbar resursanvändning?

Mark & vattenanvändning X Positivt med förtätning i centrumnära 
läge i Timmernabben.

Naturresurser X Påverkas inte av planförslaget.

Transporter X
Transporter till och från vård- och 
centrumverksamhet kan öka, men 
bedöms inte påverkas väsentligt av 
planförslaget.

Rekreation och rörligt 
friluftsliv X Påverkas inte av planförslaget.

Närmiljö för boende inom 
området X Närmiljön bedöms inte påverkas 

väsentligt av planförslaget.

Kulturmiljö och kultur-
historiska värden

X Särskilt värdefulla byggnader inom plan-
förslaget skyddas i plankartan med q-be-
stämmelse och vissa med rivningsförbud.

 MILJÖKVALITETSMÅL

1. Begränsad klimat-
påverkan X Påverkas inte av planförslaget.

2. Frisk luft X Påverkas inte av planförslaget.

3. Bara naturlig försurning X Påverkas inte av planförslaget.

4. Giftfri miljö X

Höga halter av föroreningar har upptäckts 
i planområdet efter provtagning. För 
att uppnå en giftfri miljö och säkerställa 
markens lämplighet får inte startbesked 
ges för en åtgärd som innebär en 
väsentlig ändring av markens användning 
förrän markförorening har avhjälpts.

5. Skyddande ozonskikt X Påverkas inte av planförslaget.

6. Säker strålmiljö X Påverkas inte av planförslaget.

7. Ingen övergödning X
Övergödning kan delvis bero på utsläpp 
av dagvatten. Dagvattenhantering i 
planområdet måste säkerställa att typ av 
infiltrering och fördröjning sker innan det 
når recipienten, genom LOD.

8. Levande sjöar och 
vattendrag X Påverkas inte av planförslaget.

9. Grundvatten av god 
kvalitet X

Utsläpp av dagvatten i recipienten kan 
på sikt påverka kvalitén i grundvattnet. 
Det är viktigt att ha en effektiv dagvat-
tenhantering, även ovan mark, men också 
att säkerställa att potentiella föroreningar 
inte följer med dagvatten ut i recipienten.
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 SLUTSATS OM UTREDNINGSBEHOV OCH AVGRÄNSNING

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

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 26 maj 2020

Tekniska förvaltningen,

Frida Emtorp
Planarkitekt

10. Hav i balans samt 
levande kust och skärgård X Påverkas inte av planförslaget.

11. Myllrande våtmarker X Påverkas inte av planförslaget.

12. Levande skogar X Påverkas inte av planförslaget.

13. Ett rikt odlingslandskap X Påverkas inte av planförslaget.

15. God bebyggd miljö X
Positivt med förtätning som kan bidra 
till en god bebyggd miljö, samt att 
byggnader med kulturminne skyddas i 
planen.


