
Stor Måttlig Liten Liten Måttlig Stor

Miljökvalitetsnormer X

Enligt genomförda spridningsberäkningar 

överskrids inte MKN för luft inom planområdet. 

Då förslaget inte kommer att leda till ytterligare 

hårdgjorda ytor är bedömningen att 

vattenavrinningen förblir den samma och att 

MKN för vatten inte överskrids. 

Miljömål - nationella och regionala X

God bebyggd miljö: Förskola möjliggörs inom 

ett område med goda förutsättningar för 

kommunikation och som även ligger med 

närhet till rekreationsområden. Gällande 

riktvärden för trafikbuller får enligt planens 

bestämmelser inte överskridas. 

Miljömål - lokala X

Naturvård X

Rörligt friluftsliv X

Kulturmiljö X

Annat X

Ligger inom avrinningsområdet för Mörrumsån 

som är ett vattendrag av riksintresse. 

Förslaget bedöms inte ha någon påverkan på 

riksintresset. 

Växt- och djurliv, hotade arter X

Naturreservat, Natura2000, 

Biotopskydd X

Spridningskorridorer, grön- och 

vattensamband X

Fornminnen X

Kulturhistorisk miljö, 

kulturmiljöprogram X

Landskapsbild, stadsbild X

Planförslaget avser ingen nyexploatering. 

Däremot kan åtgärd för att gällande 

bullerriktvärden inte ska överskridas leda till 

förändrad stadsbild utmed Allbogatan. 

Fysiska ingrepp, nya element X

Åtgärd så som bullerplank utmed Allbogatan 

kan bli aktuellt för att gällande bullerriktvärden 

inte ska överskridas. 

Skala och sammanhang X

Estetik, närmiljö X

Åtgärd för att gällande riktvärden för 

trafikbuller inte överskrids ska utformas med 

varsamhet för att skapa ett gott intryck från 

Allbogatan. 

Tillgänglighet, barriärer X

Strax väster om planområdet ligger 

Hagaparken. 

Aktivitet, lek, friluftsliv X

Området väster om befintlig bebyggelse 

består av förskolans utemiljö. 

Grönstruktur, parkmiljö, 

vattenmiljö X

Strandskydd X

Miljö

Riksintressen

Naturmiljö

Kulturmiljö

Rekreation

Visuell miljö

Bilaga till samrådshandling för Alvesta 14:50 m. fl.

Checklista för behovsbedömning

Kommentarer

Negativ påverkan Positiv påverkan
Ingen    
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Berörs 
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Buller, vibrationer X

Området närmast Allbogatan har en ljudnivå 

som överskrider gällande riktvärden för 

trafikbuller. Bygglov för medgiven användning 

får endast ges under förutsättning att åtgärder 

som förebygger olägenhet från trafikbuller har 

vidtagits. 

Luftkvalitet, utsläpp, lukt, allergier X

Lokalklimat, vindförhållanden X

Ljusförhållanden, ljussken, 

skuggeffekter X

Radon X

Ev. risk vid bergborrade brunnar men då 

planområdet kopplas till kommunala nätet 

påverkas inte området. 

Strålning, elektromagnetiska fält X

Transformatorstation som tidigare fanns inom 

planområdet har tagits bort.

Trafikmiljö, GC-vägar, 

kollektivtrafik, olycksrisk

X

I samband med att Allbogatan/väg 126 byggs 

om kommer en säkrare trafikmiljö samt 

förbättrade gång- och cykelmöjligheter 

skapas. Busshållsplats finns i anslutning till 

området. 

Farligt gods X

Väg 126/Allbogatan är inte rekommenderat 

farligt godsled.

Explosionsrisk X

Planområdet ligger runt 100 meter från en 

bensinstation. Avståndet bedöms tillräckligt för 

att undvika betydande olycksrisk.

Ras och skred X

Översvämning X

Enligt DHI:s skyfallskartering finns områden 

som kan översvämmas vid ett 100-årsregn. 

Vattennivåerna inom området blir enligt 

karteringen upp till 0,5 meter. 

Markförhållanden, grundläggning, 

sättningar X

Enligt SGU:s jordartskartering består 

markområdet främst av sandig morän. Det 

finns även ett mindre område i söder som 

består av urberg. 

Markföroreningar X

Inom planområdet finns inga misstänkta 

förorenade markområden. 

Grundvatten, ytvatten, 

avrinningsområden X

Då inga ytterligare ytor blir hårdgjorda än de 

idag befintliga är bedömningen att avrinningen 

till vattendrag inte kommer att påverkas. 

Vattendrag, strandlinje X

Skyddsområde för vatten X

Dagvatten, spillvatten X

Befintlig infrastruktur X

Detaljplanen omfattar exploaterad mark och 

befintliga byggnader. Infrastruktur är således 

redan utbyggd och kommer inte att påverkas. 

Markanvändning X

Delar av befintliga byggnader får med 

förslaget nytt ändamål. 

Återvinning X Förslaget påverkar inte befintligt system. 

Energiförsörjning X Förslaget påverkar inte befintligt system. 

Ingen    

påv.

Berörs 

ej Kommentarer

Hälsa, störningsrisker

Säkerhet

Negativ påverkan Positiv påverkan

Mark och vatten

Hushållning
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Transport X

Förslaget medger utökning av förskolans 

verksamhet, vilket kan leda till ökade 

transporter till området.  

Byggavfall X

Övrigt

Tillgänglighet vid 

funktionsnedsättning X

Planområdet är generellt flackt och har 

således goda förutsättningar att skapa ett väl 

tillgängligt område för alla. 

Segregation/ integration X

Förskolan som medges planeras få en 

konfessionell inriktning. Vilket är i enlighet 

med Europakonventionen positivt.  Däremot 

kan inriktningen utifrån ett 

segregationsperspektiv ses som negativt. 

Barnperspektivet X

Den ombyggnation som planeras för norra 

infarten bedöms leda till en säkrare gatumiljö. 

Planområdet ligger nära rekreationsområdet 

Hagaparken. 

Medborgarperspektiv X Samråd sker med berörda grannar. 

Annat

Framtida exploatering X

Översiktsplan X

ÖP pekar ut området för aktiviteter, 

verksamheter och boendeservice.

Gällande planer X

Gällande plan tillåter förskola enligt gällande 

bygglov. 

Pågående planläggning X

En detaljplan för norra infarten håller på att 

upprättas. Aktuellt förslag bedöms inte 

påverka planläggningen. 

Mellankommunala intressen X

X

Positiv påverkan
Ingen    

påv.

Negativ påverkan

Socialt perspektiv

2015-05-28

Bedömning

Övriga planeringsarbeten

Karolina Bjers, planarkitekt

Sammanfattande bedömning

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

riksintressen, eller leda till negativa konsekvenser för marken eller närmiljön. Befintlig förskola medges utvidgas inom ett område 

med goda kommunikationer och närhet till rekreationsområde. Området får i samband med förslagets genomförande en godare 

ljudnivå då bygglov för medgiven användning endast får ges under förutsättning att åtgärder som förebygger olägenhet från 

omgivningsbuller har vidtagits. Åtgärd för att gällande riktvärden för trafikbuller inte överskrids kan leda till viss förändring av den 

visuella miljön utmed Allbogatan. 

Krav på redovisning

Mycket liten miljöpåverkan. 

Viss men ej betydande miljöpåverkan

Miljökonsekvenserna redovisas i planbeskrivningen.

Betydande miljöpåverkan Separat miljökonsekvensbeskrivning, MKB, krävs.

Medverkande

Berörs 

ej Kommentarer
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