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Behovsbedömning av betydande miljöpåverkan 

Om genomförandet av en detaljplan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en 

miljökonsekvensbeskrivning upprättas enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900) och 

enligt 6 kap. 11 § miljöbalken. Behovsbedömning görs för att utreda om genomförandet av en 

detaljplan antas medföra betydande miljöpåverkan för vissa utpekade ändamål. Som stöd för 

bedömningen använder kommunen en checklista.  

Detaljplanens syfte 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en grundskola som knyter an till närområdets 

stadsbild samt att anlägga en öppen och hållbar lösning för hantering av dagvatten.  

Sammanvägd behovsbedömning  

Planförslaget innebär att mark tas i anspråk för skolverksamhet samt öppen 

dagvattenhantering. Alternativa lokaliseringar för verksamheten och dagvattenanläggningen 

har utretts men denna plats anses vara den enda lämpliga inom stadsdelen. Ett utökat område 

för skolans verksamhet förutsätter att dagvatten från omkringliggande bostadsområde går att 

hantera i nära anslutning till den del av fastigheten Nybro 3:1 där utloppen är belägna idag. 

De risker som finns med förorenad mark, närhet till vattendrag med strandskydd och 

naturvärden har utretts och tagits hänsyn till i detaljplanen. 

Nybro kommun gör bedömningen att genomförandet av detaljplanen inte kan antas en sådan 

betydande miljöpåverkan som avses i 4 kap 34 § plan– och bygglagen och 6 kap 11 § 

miljöbalken.   
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Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan 

JA NEJPÅVERKAN PÅ MILJÖMÅL 

  Miljökvalitetsmål Ingen påverkan 

  Miljökvalitetsnormer Den samlade bedömningen är att de 

föreslagna dagvattenlösningar som planen 

medger leder till en reducering av 

föroreningsbelastning till utsläpp under 

gällande riktvärden. Detta skapar 

förutsättningar att på sikt klara 

miljökvalitetsnormerna för recipienten.  

  Lokala miljömål Ingen påverkan 

JA NEJPÅVERKAN PÅ PLANER OCH PROGRAM 

  Översiktsplan Planförslaget strider mot gällande 

översiktsplan. I Fördjupad översiktsplan 

(FÖP) för Nybro stad 2013 är del av Nybro 

3:1 utpekat för bostäder. Skäl till 

avvikelsen är att befintlig skolverksamhet 

har behov av att byggas ut, vilket inte var 

känt när översiktsplanen togs fram. 

Avvikelsen bedöms dock inte vara 

betydande för genomförandet av 

översiktsplanen.  

  Gång– och cykelplan I gång- och cykelplan 2015 beskrivs ett 

befintligt gång- och cykelstråk i nordsydlig 

riktning som en del i ett sammanhängande 

huvudstråk för fotgängare och cyklister. 

Stråket som avses i gång- och cykelplanen 

föreslås att ersättas av en ny gång- och 

cykelväg mellan Vasagatan och Ringvägen. 

Planförslaget bedöms inte påverka 

framkomligheten för gående och cyklister 

negativt. 

JA NEJPÅVERKAN PÅ RIKSINTRESSE 

  Riksintresse för naturvård 3 kap 6 § MB Ingen påverkan 

  Riksintresse för kulturmiljövård 3 kap 6 

§ MB 

Ingen påverkan 



4 

 

 

  Riksintresse för friluftsliv 3 kap 6 § MB Ingen påverkan 

  Riksintresse för totalförsvaret 3 kap 9 § 

MB 

Ingen påverkan 

  Riksintresse för kommunikation 3 kap 8 

§ MB 

Ingen påverkan 

JA NEJPÅVERKAN PÅ SKYDDSOMRÅDEN 

  Nationalpark 7 kap 2 § MB Ingen påverkan 

  Kulturreservat 7 kap 9 § MB Ingen påverkan 

  Naturreservat 7 kap 4 § MB Ingen påverkan 

  Naturminne 7 kap 10 § MB Ingen påverkan 

  Biotopskyddsområde 7 kap 11 § MB Ingen påverkan 

  Djur– och växtskyddsområde 7 kap 12 § 

MB 

Ingen påverkan 

  Strandskyddsområde 7 kap 13-18 § MB Detaljplanen medger anläggande av diken 

och en våtmark inom område för 

strandskydd för att kunna hantera, fördröja 

och rena dagvatten från ett större 

avrinningsområde. Denna dagvattenlösning 

förväntas ge positiva effekter för 

naturområdets växt- och djurliv i och med 

tillförande av en ny typ av naturmiljö i 

området. De värden som strandskyddet 

värnar bedöms inte påverkas negativt av 

anläggningen. Fri passage för allmänhet 

och bevarande av goda livsvillkor för djur- 

och växtliv säkerställs genom att lämna 

området närmast strandlinjen opåverkat. 

  Natura 2000 7 kap 27 § MB Ingen påverkan 

  Naturvårdsavtal 7 kap 3 § MB Ingen påverkan 

  Vattenskyddsområde 7 kap 21 § MB Ingen påverkan 

JA NEJPÅVERKAN PÅ NATURVÄRDEN 

  Jordbruksmark Ingen påverkan 

  Skyddsvärda träd Inom planområdet finns träd som klassas 

som skyddsvärda enligt definitionen av 
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skyddsvärda träd. Träden kommer i 

planförslaget att finnas inom planerad 

allmän plats och därmed säkerställs 

värnande av dessa.  

  Värdefulla växt-, djur– eller svamparter Inom området finns mycket få 

naturvårdsarter noterade.  

  Spridningskorridor Ingen påverkan 

JA NEJPÅVERKAN PÅ VATTENOMRÅDEN 

  Grundvatten Ingen påverkan 

  Ytvatten Ingen påverkan 

  Dagvatten En ny lösning för hantering av dagvatten 

föreslås i planen som förvänts ha en positiv 

påverkan jämfört med dagens hantering. 

Den dagvattenlösning som möjliggörs i 

planen innebär en långsiktigt hållbar öppen 

dagvattenlösning som även kan hantera 

större flöden utan risker för översvämning. 

Den planerade lösningen är klimatanpassad 

och kan hantera minst ett 100-årsregn utan 

risk för skador på närliggande bebyggelse 

och vattendrag.  

  Dricksvattentäkt Ingen påverkan 

JA NEJPÅVERKAN PÅ KULTURVÄRDEN 

  Fornminnen 2 kap KML Ingen påverkan 

  Byggnadsminnen 3 kap KML Ingen påverkan 

  Kyrkliga kulturminnen 4 kap KML Ingen påverkan 

  Arkitektoniskt värdefulla kulturmiljöer Ingen påverkan 

  Stadsbild Den högre skolbyggnaden som detaljplanen 

tillåter, färre antal stora träd och det ökade 

antalet elever som rör sig i området 

kommer medföra att skolan kommer 

utmärka sig mer i stadsdelen. Skolan är 

dock en offentlig byggnad, en byggnadstyp 

som traditionellt har tillåtits att ta plats i 

stadsbilden. 

JA NEJPÅVERKAN PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH SÄKERHET 
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  Luftkvalitet Ingen påverkan 

  Buller och vibration Ingen påverkan 

  Markföroreningar I samband med genomförandet av planen 

ska de förorenade jordmassor som har 

konstaterats avlägsnas och transporteras till 

godkänd mottagningsanläggning. Den 

förorenade jord som förekommer ytligt 

inom närliggande grönytor och naturmark 

ska avlägsnas. Förorenad jord som bedöms 

förekomma under Oxelvägen, och i viss 

mån under Ringvägen, antas inte överstiga 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för 

MKM och bedöms därmed inte vara risk 

för människors hälsa och säkerhet. 

  Radon Ingen påverkan 

  Översvämning Föreslagen ny dagvattenanläggning 

förbättrar förutsättningarna att hantera stora 

flöden dagvatten såväl inom planområdet 

som för en stor del av Västeräng 

bostadsområde. Risker för översvämning 

minskar med ny föreslagen lösning.  

  Information (t.ex. fiber) Ingen påverkan 

  Olycka (t.ex. farliga anläggningar, 

farligt gods) 

Ingen påverkan 

  Vatten och avlopp Del av äldre dag- och spillvattennät byts ut.  

  Renhållning Ingen påverkan 

  Energiförsörjning Ingen påverkan 

 


