
Stor Måttlig Liten Liten Måttlig Stor

Miljökvalitetsnormer X

MKN för vatten eller luft bedöms ej 

överskridas. Vattenavrinning bedöms inte 

påverkas, inga ytor än de idag befintliga blir 

hårdbelagda. MKN för luft överskrids inte enligt 

gjorda beräkningar. 

Miljömål - nationella och regionala X

God bebyggd miljö påverkas positivt då en mer 

flexibel användning av området medges. 

Miljömål - lokala X

Naturvård X

Rörligt friluftsliv X

Kulturmiljö X

Annat X

Ligger inom avrinningsområdet för Mörrumsån, 

avrinningen till vattendraget bedöms inte 

påverkas negativt av förslaget.

Växt- och djurliv, hotade arter X

Trädbestånd inom planområdet bedöms inte 

påverkas i samband med förslaget.

Naturreservat, Natura2000, 

Biotopskydd X

Spridningskorridorer, grön- och 

vattensamband X

Fornminnen X

Kulturhistorisk miljö, 

kulturmiljöprogram X

Det gamla kommunalhuset som har varit en för 

orten viktig byggnad medges en mer flexibel 

användning.

Landskapsbild, stadsbild X

Inom planområdet medges funktioner kopplade 

till återvinning. Avskärmning ska finnas för att 

minimera visuell störning för omgivningen.

Fysiska ingrepp, nya element X

Planen avser ingen nyexploatering, nytt 

element inom området är funktioner kopplade 

till återvinning. 

Skala och sammanhang X

En del av en större asfalterad yta tas i anspråk 

för funktioner kopplade till återvinning. 

Estetik, närmiljö X

Återvinning ska vara avskärmad från 

omgivningen för att minimera visuell störning. 

Tillgänglighet, barriärer X

Aktivitet, lek, friluftsliv X

Grönstruktur, parkmiljö, 

vattenmiljö X

Trädbestånd och gräsbelagda ytor bedöms inte 

påverkas av ett genomförande av planen. 

Strandskydd X

Miljö

Riksintressen

Naturmiljö

Kulturmiljö

Rekreation

Bilaga till samrådshandling  för detaljplan för Vislanda 46:1 (Kupan)

Checklista för behovsbedömning

Kommentarer

Negativ påverkan Positiv påverkan
Ingen    

påv.

Berörs 

ej

Visuell miljö
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Buller, vibrationer X

Inom markområdena närmast Storgatan är 

bullernivåer över gällande riktvärden. 

Detaljplanen anpassas för att stämma med 

befintlig användning och avser därmed ingen 

nyexploatering. Medgiven detaljhandel är 

mindre känsligt för bullerstörning än vad 

bostäder är.

Luftkvalitet, utsläpp, lukt, allergier X

Återvinning kan medföra doft under tiden för 

hämtning. 

Lokalklimat, vindförhållanden X

Ljusförhållanden, ljussken, 

skuggeffekter X

Radon X

Ligger inom område med grovkornigt 

isälvsmaterial med normal markradonhalt.

Strålning, elektromagnetiska fält X

Trafikmiljö, GC-vägar, 

kollektivtrafik, olycksrisk X

Återvinning kan medföra trafikökning till och 

från fastigheten. 

Farligt gods X

Explosionsrisk X

Ras och skred X

Översvämning X

Markförhållanden, grundläggning, 

sättningar X

Detaljplanen ligger inom högriskområde vad 

gäller genomsläpplighet. Enligt SGU:s 

kartering består mark av isälvssediment.

Markföroreningar X

Grundvatten, ytvatten, 

avrinningsområden X

Inga ytterligare hårdbelagda ytor bedöms 

tillskapas i samband med planens 

genomförande. Avrinning till vattendrag 

påverkas således inte.

Vattendrag, strandlinje X

Skyddsområde för vatten X

Dagvatten, spillvatten X

Dagvattenledningar finns inom planområdet, 

vilka inte bedöms påverkas vid ett 

genomförande av planen. 

Befintlig infrastruktur X

Befintlig infrastruktur bedöms inte påverkas.

Markanvändning X

Detaljplanen anpassas efter den befintliga 

användningen i området. 

Återvinning X

Funktioner kopplade till återvinning medges 

inom planområdet. Befintlig bebyggelse är 

kopplat till systemet som ARAB ansvarar för. 

Energiförsörjning X

Planen avser inte nyexploatering, befintlig 

bebyggelse är kopplat till fjärrvärmenätet.

Transport X

Ett centralt läge för återvinning innebär kortare 

transporter för ortsborna, samt möjlighet till 

gång och cykel.

Byggavfall X

Övrigt

Tillgänglighet vid 

funktionsnedsättning X

Området har få nivåskillnader, förutsättningar 

för god tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning finns. 

Segregation/ integration X

Barnperspektivet X

Medborgarperspektiv X Samråd sker med berörda grannar. 

Annat

Negativ påverkan Positiv påverkan
Ingen    

påv.

Berörs 

ej Kommentarer

Socialt perspektiv

Hälsa, störningsrisker

Säkerhet

Hushållning

Mark och vatten
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Framtida exploatering X

Översiktsplan X

Förslag bedöms stämma med 

översiktsplanens intentioner samt pågående 

avfallsplan.

Gällande planer X

Gällande plan medger bostäder inom området. 

Ny plan medger en mer flexibel användning av 

befintlig bebyggelse.

Pågående planläggning X

Detaljplan för Vislanda tågstopp har nu vunnit 

laga kraft, vilket medför att återvinning inte 

längre är möjlig inom befintlig lokalisering. 

Mellankommunala intressen X

X

Negativ påverkan Positiv påverkan
Ingen    

påv.

Berörs 

ej Kommentarer

Bedömning

Övriga planeringsarbeten

Sammanfattande bedömning

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan på natur- eller kulturmiljö. Planen bedöms inte påverka några 

riksintressen, eller leder till negativa konsekvenser för marken eller närmiljön. Till stor del anpassas detaljplanen efter gällande 

markanvändning. Området närmast Storgatan har ljudnivåer som överskrider gällande riktvärden. Återvinning ska avskärmas för att 

minimera påverkan på omgivningen vad gäller buller och visuell miljö. 

Krav på redovisning

Mycket liten miljöpåverkan. 

Viss men ej betydande miljöpåverkan Miljökonsekvenserna redovisas i planbeskrivningen.

Betydande miljöpåverkan Separat miljökonsekvensbeskrivning, MKB, krävs.

Karolina Bjers, planarkitekt 2015-02-18
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