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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.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utökning av reningsverkets tomt 
och därmed byggnation av ett nytt förråd för kommunens Tekniska för-
valtning.

BEFINTLIGA 
FÖRHÅLLANDEN

Planområdet ligger i sydöstra delen av Mönsterås samhälle. Planområdet 
är i dag obebyggd och ligger i direkt anslutning väster om tillfartsvägen till 
Nynäs reningsverk. 
Marken inom planområdet kännetecknas av en pelarsalsliknande tallskog 
som sluttar ned mot stranden. 
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 GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN

Riksintressen: 3-4 kap MB X
Riksintresse för högexploaterad kust enligt 
4 kap. 4 § MB. Planförslaget bedöms som 
förenligt med riksintresset.

Förordnanden/skydd: 7 
kap MB X

Strandskyddet avses att upphävas inom 
planområdet. 

Natura 2000 X Natura 2000 område berörs inte.

Höga naturvärden 
(naturvårdsprogram, 
nyckelbiotop, ekologiskt 
känsliga områden)

X

Planområdet berörs av Mönsteråsåsen. I 
området finns enstaka grövre tallar som 
dock i dagsläget ännu ej klassas som 
särskilt skyddsvärda. För övrigt finns inga 
kända naturvärden inom planområdet.

Fornlämningar, 
byggnadsminnen X Inom planområdet finns inga kända forn-

lämningar eller byggnadsminnen.

Skyddsavstånd X
Planerad markanvändning kräver inget 
skyddsavstånd till Nynäs reningsverk.

ÖP/ FÖP X

Planförslaget utformas med hänsyn till 
framkomligheten längs med stranden och 
bedöms därför som förenligt med över-
siktsplanens intentioner.

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

X

Ifall planormdådet berör markområde 
inom ett avstånd på 15 gånger stamdi-
ametern till särskilt skyddvärt träd, ska 
anmälan om samråd ske till LST enligt     
12 kap. 6 § miljöbalken.

 FÖRÄNDRINGAR I SAMBAND MED NY DETALJPLAN

Förändrad mark-
användning? X

Markanvändningen förändras från att 
idag vara ett tätortsnära trädbestånd 
med rekreativa värden till att ingå i re-
ningsverkets verksamhetsområde. 

Ökad exploatering? X

Föreslagen exploatering innebär att be-
fintlig upptrampad stig inte kan ligga kvar 
i samma sträckning. Detaljplanen föreslås 
utformas på så vis att tillgängligheten till 
strandlinjen för allmänheten inte försäm-
ras.
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Behov av följd-
inventeringar? X

Behov av följdinventeringar bedöms inte 
att finnas. 

Krav på ändringar av 
omgivande mark-
användning?

X
Markanvändningen i anslutning till plan-
området anses kunna fortsätta på sam-
ma sätt som idag.

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

X Nej.

 MILJÖEFFEKTER

Mark X Ingen negativ påverkan.

Luft och klimat X Ökad trafikmängd från och till planområ-
det bedöms som marginell.

Vatten X Hantering av dagvatten löses inom plan-
området. 

Vegetation X Befintliga träd inom planområdet kom-
mer till stor del att avverkas. 

Djurliv X
Föreslagen exploatering i from av bygg-
nation och skapande av hårdgjorda ytor 
kommer att påverka djurlivet lokalt. 

Landskapsbild/stadsbild X

Planerad förrådsbyggnad kommer att 
smälta väl in i landskapsbilden då platsen 
även i framtiden kommer att omges av 
skog.

Miljöpåverkan på om-
givningen X

Ett genomförande av planförslaget anses 
inte medföra någon påtaglig miljöpåver-
kan.

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

X

Det finns inget som tyder på att ett ge-
nomförande av planförslaget kommer att 
bidra till att uppsatta miljökvalitetsnor-
mer överskrids.
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 HÄLSOEFFEKTER

Utsläpp X Ingen påverkan.

Vibrationer X Ingen påverkan.

Buller X Ökad trafikmängd från och till planområ-
det bedöms som marginell. 

Ljus X Ingen påverkan.

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

X Ingen påverkan.

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

Mark & vattenanvändning X

Planförslaget tar i anspråk tätortsnära 
mark som ligger i direkt anslutning till 
pågående verksamhetsområde för Nynäs 
reningsverk.

Naturresurser X Ingen påverkan.

Transporter X Ingen påverkan.

Rekreation och rörligt 
friluftsliv X

Planförslaget bedöms inte påverka för-
utsättningarna för rekreation och rörligt 
friluftliv nämnvärt.

Närmiljö för boende inom 
området X Se kommentar ovan.

Kulturmiljö och kultur-
historiska värden

X Ingen påverkan.
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 MILJÖKVALITETSMÅL

1. Begränsad klimat-
påverkan X Ingen påverkan.

2. Frisk luft X Ingen påverkan.

3. Bara naturlig försurning X Ingen påverkan.

4. Giftfri miljö X Ingen påverkan.

5. Skyddande ozonskikt X Ingen påverkan.

6. Säker strålmiljö X Ingen påverkan.

7. Ingen övergödning X Ingen påverkan.

8. Levande sjöar och 
vattendrag X Ingen påverkan.

9. Grundvatten av god 
kvalitet X Ingen påverkan.

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

11. Myllrande våtmarker X Ingen påverkan.

12. Levande skogar X
Befintligt trädbestånd påverkas då be-
fintliga träd inom planområdet kommer 
att avverkas i stor utsträckning. 

13. Ett rikt odlingslandskap X Ingen påverkan.

15. God bebyggd miljö X Ingen påverkan.
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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 miljöbal-
ken 6 kap. 13 § kommer därmed inte att upprättas.

Mönsterås kommun den 10 juni 2022

Kajsa Engman     Eva Djupfors
Planarkitekt     Landskapsarkitekt 
Mönsterås kommun    Vatten och Samhällsteknik AB


