
Checklista för undersökning av betydande miljöpåverkan 
Bilaga till granskningshandling för detaljplan för del av Moheda-Ryd 5:122 (Moheda förskola) 

          

 
Negativ påverkan Positiv påverkan 

Ingen    
påv. 

Berörs 
ej Kommentarer 

 
Stor Måttlig Liten Liten Måttlig  Stor 

Miljö 

Miljökvalitetsnormer             x   

Vattenavrinningen till vatten- och 
grundvattenförekomster bedöms inte 
påverkas då dagvatten fördröjs lokalt inom 
planområdet. Planförslaget medför viss 
trafikalstring i området, men bedöms inte 
medföra överskridande av MKN för luft. 

Miljömål - nationella och 
regionala       x      

 
  

Genomförandet av detaljplanen bedöms 
bidra positivt till miljömålet God bebyggd 
miljö genom tillskottet av bostadsnära och 
ändamålsenliga förskolelokaler samt 
genom säkerställandet av bostads- och 
skolnära park- och naturmiljöer. Krav ställs 
på lokal fördröjning av dagvatten och 
således bedöms inte miljömålen 
Grundvatten av god kvalitet eller Levande 
sjöar och vattendrag att påverkas negativt.  Miljömål - lokala       x      

 
  

Riksintressen 

Naturvård               x   

Rörligt friluftsliv               x   

Kulturmiljö             
 

x  

Annat     
 

      x    

Södra stambanan, av riksintresse för 
kommunikationer, bedöms inte påverkas 
negativt av planförslaget eftersom 
gällande riktlinjer för trafikbuller inte 
bedöms överskridas inom planområdet. 

Naturmiljö 

Växt- och djurliv, hotade arter             x   

Inga hotade eller rödlistade arter har 
identifierats inom planområdet. Då 
naturmiljöer till största del bevaras bedöms 
det inte finnas betydande risk att påverka 
växt- och djurliv negativt. 

Naturreservat, Natura2000, 
Biotopskydd               x 

  

Spridningskorridorer, grön- och 
vattensamband              x 

 

Planförslaget bedöms inte påverka 
spridningskorridorer. 

Kulturmiljö 

Fornminnen               x 
Det finns inga kända fornlämningar på 
platsen. 

Kulturhistorisk miljö, 
kulturmiljöprogram             

 
 x 

 

Visuell miljö 

Landskapsbild, stadsbild     x           Ny bebyggelse tillåts på tidigare obebyggt 
grönområde. Byggnadshöjd anpassas 
dock till befintlig närliggande bebyggelse 
för att inte omfattande påverka skala. 
Skogsmiljöerna inom planområdet, 
belägna på högre höjd än föreslagen 
bebyggelse, bedöms fortsatt bli de 
dominerande elementen på platsen. 

Fysiska ingrepp, nya element     x           

Skala och sammanhang      x       
 

  

Estetik, närmiljö     x           

Rekreation 

Tillgänglighet, barriärer     x        
 

  Det av befintligt grönområde avsätts för 
kvartersmark för förskola/skola. Således 
minskar arealen allmänt tillgänglig 
grönstruktur, men möjlighet finns att 
ersätta ytor för lek och aktivitet inom den 
del som planläggs som allmän platsmark. 
Del av naturmiljön inom kvartersmark 
kommer även att bevaras för lek och 
utevistelse i form av förskolans utemiljö. 
God tillgänglighet till allmän platsmark 
säkerställs genom stråk av allmän plats 
mellan bostäder och 
skol/förskoleområden.  

Aktivitet, lek, friluftsliv        x     
 

  

Grönstruktur, parkmiljö, 
vattenmiljö       x      

 
  

Strandskydd               x   



Hälsa, störningsrisker 

Buller, vibrationer             x  
 

Riktvärden för trafikbuller vid förskolans 
fasad och vid friyta bedöms kunna 
uppfyllas. 

Luftkvalitet, utsläpp, lukt, 
allergier             x   

Planförslaget medför viss trafikalstring i 
området men bedöms inte påverka 
luftkvaliteten betydande. 

Lokalklimat, vindförhållanden               x   

Ljusförhållanden, ljussken, 
skuggeffekter              x 

 

Bebyggelse på 1-2 våningar minst 30 m 
söder om befintlig bostadsbebyggelse 
bedöms inte orsaka omfattande 
skuggeffekter. 

Radon               x   

Strålning, elektromagnetiska fält               x   

Säkerhet 

Trafikmiljö, GC-vägar, 
kollektivtrafik, olycksrisk     x           

Viss ökning av trafik till och från förskolan 
kan förväntas. Trafikåtgärder i from av gc-
väg och enkelriktning utmed Banérsgatan 
planeras emellertid och bedöms förbättra 
trafiksituationen och möjligheten till säkra 
skolvägar. 

Farligt gods     
 

         x  

Explosionsrisk     
 

         x  

Ras och skred             
 

 x  

Översvämning             x   

Dagvattenhantering regleras genom krav 
på fördröjningsmagasin inom kvartersmark 
för att minska risk för översvämning vid 
kraftiga skyfall.  

Mark och vatten 

Markförhållanden, 
grundläggning, sättningar       x      

 
  

Markförhållanden bedöms ur sättnings- 
och brottssynpunkt vara goda och 
konstruktioner bör kunna utformas så att 
risk för skadliga sättningar och markbrott 
ej uppstår. 

Markföroreningar             x   

Det finns inga misstänka föroreningar inom 
planområdet.  

Grundvatten, ytvatten, 
avrinningsområden             x   

Bedöms inte påverkas negativt då 
dagvatten ska fördröjas lokalt inom 
planområdet.  Vattendrag, strandlinje             x   

Skyddsområde för vatten             x   

Dagvatten, spillvatten             x   

Hushållning 

Befintlig infrastruktur       x         

Förskola föreslås angöras från befintlig 
väg. VA-ledningar finns i närområdet men 
behöver förlängas fram till fastigheten.  

Markanvändning         
 

      

Marken bedöms vara en lämplig miljö för 
en fröskola, dels för närheten till 
skolområdet, centrum och 
bostadsområden och dels för det 
naturnära läget med goda möjligheter för 
lekmiljöer inom och i anslutning till 
fastigheten.   

Återvinning      x         
 

Befintlig ÅVS vid Banérsgatan kommer vid 
genomförande av detaljplanen att behöva 
flyttas till en plats utanför planområdet. 

Energiförsörjning     
 

        x   

Transport       x         

Ur transportsynpunkt kan det vara positivt 
att förskola lokaliseras intill skola för att 
kunna samordna vissa transporter. Att 
föreslagen förskola är belägen i ett centralt 
och bostadsnära område i Moheda 
bedöms positivt för att minska behovet av 
hämtning/lämning med bil.  

Byggavfall               x   

Övrigt               x   

Socialt perspektiv 

Tillgänglighet vid 
funktionsnedsättning        x       

 

Det bedöms finnas goda möjligheter att 
ordna en tillgänglig förskolemiljö och 
parkmiljö. 

Segregation/ integration          x     
 

En ny förskola centralt i Moheda kommer 
kunna ta emot barn oavsett bakgrund och 



kan således främja integration. Offentliga 
park- och naturmiljöer kan skapa 
mötesplatser för alla personer i samhället. 

Barnperspektivet           x    
 

Planförslaget bedöms mycket positivt för 
barnperspektivet genom möjliggörandet av 
ny förskola, en rymlig och lekvänlig 
utemiljö och bevarandet och utvecklandet 
av lekvänliga natur- och parkmiljöer. 

Medborgarperspektiv       
 

x        

Det är positivt ur ett medborgarperspektiv 
att det möjliggörs plats för ny förskola för 
att bidra till en god barnomsorg i Moheda. 

Annat             x     

Övriga planeringsarbeten 

Framtida exploatering       
 

     x 
 

 

Översiktsplan           x     
Planförslaget är förenligt med den 
fördjupade översiktplanen för Moheda 

Gällande planer              x 
 

Antagen detaljplan ersätter del av gällande 
byggnadsplan M6 inom aktuellt 
planområde. 

Pågående planläggning               x   

Mellankommunala intressen              x     

         

 

Sammanfattande bedömning 

Genomförandet av detaljplanen bedöms ge viss men ej betydande påverkan för omgivningen. Området bedöms 
vara en lämplig placering och miljö för skoländamål. Det befintliga grönområdet bedöms tillräckligt stort för att 
försörja både förskolans behov av en god utemiljö, skolans behov av utemiljö i anslutning till skolfastigheten och 
allmänhetens behov av lek- och rekreationsmöjligheter. Förskolan och friytan kan utformas för att säkerställa en 
god ljudkvalitet avseende trafikbuller.  

 

          
Bedömning Krav på redovisning 

Mycket liten miljöpåverkan.    

Miljökonsekvenserna redovisas i planbeskrivningen. Viss men ej betydande miljöpåverkan x 

Betydande miljöpåverkan   Separat miljökonsekvensbeskrivning, MKB, krävs. 

          Handläggare och ansvarsområde Datum Signatur 

Sofie von Elern 2019-01-25   

      

      

 


