
Stor Måttlig Liten Liten Måttlig Stor

Miljökvalitetsnormer x

MKN för luft bedöms inte överskridas. 

Dagvatten fördröjs lokalt, vilket leder till att 

avrinningen till vattendrag inte påverkas, MKN 

för vatten bedöms därmed ej påverkas. 

Miljömål - nationella och regionala x

God bebyggd miljö: Positivt att exploatera 

genom förtätning. Gällande riktvärden för 

trafikbuller bedöms inte överskridas. Det 

centrumnära läget minskar behovet av 

biltransporter, vilket är positivt utifrån miljömål 

för begränsad klimatpåverkan. 

Miljömål - lokala x

Naturvård x

Rörligt friluftsliv x

Kulturmiljö x

Annat x

Ligger inom avrinningsområde för Mörrumsån. 

Förslaget bedöms inte påverka riksintresset 

negativt.

Växt- och djurliv, hotade arter x Befintliga trädbestånd i nordväst bevaras.

Naturreservat, Natura2000, 

Biotopskydd x

I de östra och västra delarna av planområdet 

finns alléer som är biotopsskyddade. 

Bedömningen är att träden inte kan ta skada i 

samband med detaljplanens genomförande. 

Spridningskorridorer, grön- och 

vattensamband x

Förslaget leder till att delar av befintliga 

grönytor tas i anspråk. Det är främst klippta 

gräsytor som berörs.

Fornminnen x

Kulturhistorisk miljö, 

kulturmiljöprogram x

Björk- och ekträd som anknyter till platsens 

kvartersnamn ska bevaras. I samband med 

detaljplanens genomförande kan den 

kulturhistoriska miljön med modernistiska 

karaktärsdrag förändras i viss grad. Den idag 

öppna bostadsgården med parkkaraktär, 

övergår till en karaktär med hus i park.

Landskapsbild, stadsbild x

Den karaktär som idag finns i närområdet med 

hus i park förstärks. En förändring är att fri sikt 

över öppna ytor begränsas jämfört med idag.

Fysiska ingrepp, nya element x

Nybyggnation genom förtätning. Parkrum 

utvecklas med hus i park.

Skala och sammanhang x

Något högre byggnader än de i omgivningen, 

samspel skapas med Eklövshusen i norr.

Estetik, närmiljö x

Bostadshus hamnar i blickfånget istället för 

befintliga garagebyggnader.

Tillgänglighet, barriärer x

Aktivitet, lek, friluftsliv x

Lekplats flyttas inom området och kan bättre 

passas in och förnyas.

Rekreation

Bilaga till granskningshandling: Detaljplan för Björklövet 1 m.fl.

Checklista för behovsbedömning

Kommentarer

Negativ påverkan Positiv påverkan
Ingen    

påv.

Berörs 

ej

Visuell miljö

Miljö

Riksintressen

Naturmiljö

Kulturmiljö
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Grönstruktur, parkmiljö, 

vattenmiljö x

Negativt att gräsytor bryts av, känslan av ett 

sammanhållet parkrum kan försvinna. Positivt 

att mindre parkrum med mer växtlighet kan 

skapas.

Strandskydd x

Buller, vibrationer x

Gällande bullerriktvärden överskrids inte enligt 

kommunens översiktliga bullerkartläggning. 

Luftkvalitet, utsläpp, lukt, allergier x

Lokalklimat, vindförhållanden x

Ljusförhållanden, ljussken, 

skuggeffekter x

Nybyggnation leder till skuggkastning. Främst 

berörs bebyggelse i öst under förmiddag och 

bebyggelse i väst under eftermiddagen.

Radon x

Ev. risk vid bergborrade brunnar men då 

planområdet kopplas till kommunala nätet 

påverkas inte området. 

Strålning, elektromagnetiska fält x

Trafikmiljö, GC-vägar, 

kollektivtrafik, olycksrisk

x

Mark som ska vara tillgänglig för allmän gång- 

och cykeltrafik finns inom planområdet. 

Möjliggörande av genomfart med motorfordon 

igenom området är inte lämpligt. 

Farligt gods x

Avståndet är ungefär 500 m till 

järnvägsområdet i öster. Värnamovägen är inte 

farligt godsled. 

Explosionsrisk x

Ras och skred x

Översvämning x

Ligger inom medel-klassificering i 

sårbarhetskartering. DHI:s skyfallskartering 

visar att det finns mindre området där vatten 

kan ansamlas vid ett 100-årsregn. En lågpunkt 

finns i söder. Eventuell källare ska vara 

översvämningsbar. Lägsta golvnivå regleras till 

149,8 (RH2000).

Markförhållanden, grundläggning, 

sättningar x

SGU:s kartering visar att marken består av 

sandig morän, glacial silt och urberg. 

Markföroreningar x

Grundvatten, ytvatten, 

avrinningsområden x

Dagvatten ska fördröjas lokalt inom den egna 

fastigheten. 70 kubikmeter fördröjningsvolym 

ska finnas.

Vattendrag, strandlinje x

Skyddsområde för vatten x

Dagvatten, spillvatten x
Befintligt nät samt fördröjning av dagvatten.

Befintlig infrastruktur x Nära vägnät och annan infrastruktur.

Markanvändning x Förtätning i centrumnära läge.

Återvinning x Kopplas till befintligt system.

Energiförsörjning x

Anslutning till fjärrvärmenätet kan vara möjligt.

Transport x

Byggavfall x

Övrigt

Tillgänglighet vid 

funktionsnedsättning x

Relativt flackt och bra gc-vägar. 

Segregation/ integration x

Möjliggör för boende i både nytt och äldre 

bostadsbestånd, flerbostadshus och i närheten 

villor.

Socialt perspektiv

Hälsa, störningsrisker

Säkerhet

Ingen    

påv.

Berörs 

ej Kommentarer

Hushållning

Mark och vatten

Negativ påverkan Positiv påverkan
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Barnperspektivet x

Möjliggör för boende med lekmöjligheter och 

grönytor utan att behöva passera väg. Närhet 

till skolor.

Medborgarperspektiv x Samråd sker med berörda grannar.

Annat

Framtida exploatering x

Översiktsplan x

Gällande planer x

Pågående planläggning x

Mellankommunala intressen x

x

Övriga planeringsarbeten

Negativ påverkan Positiv påverkan
Ingen    

påv.

Berörs 

ej Kommentarer

Sammanfattande bedömning

Biotopsskyddade områden bedöms inte påverkas i samband med detaljplanens genomförande. Kulturmiljön kan påverkas i viss grad 

då den öppna bostadsgården som är ett av modernismens karaktärsdrag delas upp i mindre enheter. Parkkaraktären övergår till 

karaktär med hus i park. Skuggkastning kan uppstå vilket leder till viss negativ påverkan. Sammanfattningsvis är bedömningen att 

planförslaget leder till viss, men ej betydande miljöpåverkan. 

Krav på redovisning

Mycket liten miljöpåverkan. 

Viss men ej betydande miljöpåverkan Miljökonsekvenserna redovisas i planbeskrivningen.

Bedömning

Betydande miljöpåverkan Separat miljökonsekvensbeskrivning, MKB, krävs.

SignaturHandläggare och ansvarsområde Datum

Karolina Bjers, planarkitekt 2016-01-15

Sida 3 av 3


