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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.

BEFINTLIGA 
FÖRHÅLLANDEN

Planens syfte är att ta fram en ny detaljplan för fastigheterna Åby 3:23 och 
Åby 3:27 vilken ändrar den befintliga markanvändningen allmänt ändamål till 
bostadsändamål. 

Mönsterås kommun äger fastigheten Åby 3:23 som hyrs ut för bostadsändamål 
medan grannfastigheten Åby 3:27 ägs av den ideella föreningen Fliseryds 
innebandyklubb som vill sälja fastigheten. Gällande byggnadsplan reglerar 
användningen för båda fastigheterna till allmänt ändamål vilket försvårar 
möjligheten till försäljning.

augusti 27, 2021

Samhällsbyggnad
 ±1:2 000

3:23
3:27

Planområdets omfattning.
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 GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN

Riksintressen: 3-4 kap MB X Planen bedöms inte ha någon påverkan på 
Emån med tillhörande käll- eller biflöden.

Förordnanden/skydd: 7 
kap MB X Ej påverkan. 

Natura 2000 X Det finns inga Natura 2000-områden i eller 
nära planområdet. 

Höga naturvärden 
(naturvårdsprogram, 
nyckelbiotop, ekologiskt 
känsliga områden)

X Det finns inga kända höga naturvärden inom 
planområdet. 

Fornlämningar, 
byggnadsminnen X Det finns inga kända fornlämningar eller 

byggnadsminnen inom planområdet. 

Skyddsavstånd X Nej.  

ÖP/ FÖP X Planen överensstämmer med Mönsterås 
Översiktsplan Del 3 - Inlandet.

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

X Nej. 

 FÖRÄNDRINGAR I SAMBAND MED NY DETALJPLAN

Förändrad mark-
användning? X Markanvändningen ändras från allmänt 

ändamål till bostadsändamål.

Ökad exploatering? X Planförslaget tillåter en ökad byggrätt, men 
ingen större exploatering. 

Behov av följd-
inventeringar? X Nej. 

Krav på ändringar av 
omgivande mark-
användning?

X Nej. 

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

X Nej. 
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 MILJÖEFFEKTER

Mark X Ej påverkan. 

Luft och klimat X Ej påverkan. 

Vatten X Ej påverkan. 

Vegetation X Ej påverkan. 

Djurliv X Ej påverkan. 

Landskapsbild/stadsbild X Ej påverkan. 

Miljöpåverkan på om-
givningen X Ej påverkan. 

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

X Nej.

 HÄLSOEFFEKTER

Utsläpp X Ej påverkan. 

Vibrationer X Ej påverkan. 

Buller X Ej påverkan. 

Ljus X Ej påverkan. 

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

X Detaljplanen påverkar ej säkerheten. 
Vid eventuell exploatering kan dock 
radonmätningar behöva göras. 

 HUSHÅLLNING MED MARK, VATTEN OCH ANDRA RESURSER
- Främjar planen en hållbar resursanvändning?

Mark & vattenanvändning X
Allmän platsmark blir i planförslaget 
kvartersmark för bostadsändamål. 

Naturresurser X Ej påverkan. 

Transporter X Planförslaget genererar ej ökad trafikmängd. 



5

SAMRÅDSHANDLING
Undersökning

 Synpunkter Po
si

ti
v 

p
å

ve
rk

a
n

På
ve

rk
a

s 
ej

Ka
n 

p
å

ve
rk

a
s

ne
g

a
ti

vt

B
et

yd
a

nd
e 

p
å

ve
rk

a
n

 Kommentarer

Rekreation och rörligt 
friluftsliv X Ej påverkan. 

Närmiljö för boende inom 
området X Planen bedöms inte påverka närmiljön även 

om byggrätten utökas. 
Kulturmiljö och kultur-
historiska värden

X Ej påverkan. 

 MILJÖKVALITETSMÅL

1. Begränsad klimat-
påverkan X Ej påverkan. 

2. Frisk luft X Ej påverkan. 

3. Bara naturlig försurning X Ej påverkan. 

4. Giftfri miljö X Ej påverkan. 

5. Skyddande ozonskikt X Ej påverkan. 

6. Säker strålmiljö X Ej påverkan. 

7. Ingen övergödning X Ej påverkan. 

8. Levande sjöar och 
vattendrag X Ej påverkan. 

9. Grundvatten av god 
kvalitet X Planförslaget bedöms ej påverka 

vattenkvaliteten.  

10. Hav i balans samt 
levande kust och skärgård X Ej påverkan. 

11. Myllrande våtmarker X Ej påverkan. 

12. Levande skogar X Ej påverkan. 

13. Ett rikt odlingslandskap X Ej påverkan. 

15. God bebyggd miljö X Planförslaget bedöms ej påverka den bebyggda 
miljön negativt. 
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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 den 30 september 2021
Tekniska förvaltningen

Kajsa Engman
Planarkitekt


