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BEHOVSBEDÖMNINGENS BAKGRUND 
När en plan eller ett program upprättas eller ändras ska kommunen behovsbedöma denna, dvs. ta 
fram ett underlag för ett ställningstagande om planen kan medföra betydande miljöpåverkan eller 
inte.  Behovsbedömning sker i samråd med länsstyrelsen och berörda grannkommuner.  

Om det bedöms att planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, enligt 
MB 6:11, ska en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning upprättas.  
 

PLANENS SYFTE 
Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen för att bekräfta pågående verksamheter och att 
göra det möjligt för platsen att vidareutvecklas som verksamhets- och handelsområde. Syftet är 
också att säkra tillfarten till området via allmän platsmark, samt att genom bevarandeskydd säker-
ställa industribebyggelsens kulturhistoriska värden. Fastigheterna ligger inom detaljplanelagt om-
råde för industriändamål och inom lokalt bevarandeintresse för kulturmiljö. 

 

MOTIVERAST STÄLLNINGSTAGANDE, TILL EV. BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

Detaljplanen kan inte antas innebära betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning 
enligt 4 kap. 34 § PBL ska därför inte tas fram. Motiveringen är att planen i sin helhet är tydligt 
positiv för trafiksäkerheten, service och turistutbudet och skyddet av värdefulla kulturhistoriska 
byggnader och miljöer medan den negativa förändringen är måttlig med viss ökning av utsläpp till 
luft. 
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CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING – HUR ÄR PÅVERKAR?  
I vilken utsträckning påverkar eller påverkas planens genomförande av följande områden? Ange positiv 
eller negativ påverkan med + respektive – samt ingen förändring med ett x. 

NATIONELLA MILJÖMÅL INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

1. Begränsad klimatpåverkan  -  Fler persontransporter till nytt handels-
område motverkar målet till viss del 

2. Frisk luft  -  Fler persontransporter till nytt handels-
område motverkar målet till viss del 

3. Bara naturlig försurning  -  Fler persontransporter till nytt handels-
område motverkar målet till viss del 

4. Giftfri miljö x   Planändringen förändrar inte i negativ 
riktning, möjligen positivt 

5. Skyddande ozonskikt x   Inte aktuellt 

6. Säker strålmiljö x   Inte aktuellt 

7. Ingen övergödning x   Inte aktuellt. Näringsämnen hanteras 
inte 

8. Levande sjöar och vattendrag x   Saknas 

9. Grundvatten av god kvalitet x   Planändringen bedöms inte påverka 
yt- eller grundvatten i så mån att må-
let motverkas 

10. Hav i balans samt levande kust och 
      skärgård 

x   Planändringen bedöms inte påverka 
yt- eller grundvatten i så mån att må-
let motverkas 

11. Myllrande våtmarker x   Inte aktuellt 

12. Levande skogar x   Inte aktuellt 

13. Ett rikt odlingslandskap x   Inte aktuellt 

15. God bebyggd miljö   + Kulturhistoriska miljöer och byggnader 
bevaras 

16. Ett rikt växt- och djurliv x   Inte aktuellt 

MILJÖKVALITETSNORMER INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Utomhusluft   -  Mängden persontransporter kommer 
öka med nytt handelsområde men 
inte påverka luftvärdena något 
nämnvärt 

Yt- och grundvatten x   Området redan exploaterat och ytor 
hårdgjorda. Bedöms inte påverka 
vattenförekomsten Öresund 

Fisk- och musselvatten  x   Inte aktuellt 

SAMHÄLLSFUNKTIONER INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Transporter (gods, personer mm)   + Den befintliga vägen blir allmän plats-
mark och därmed säkras tillfarten till 
hela kvarteret och besök på platsen 

Annan kommunikation (tele, IT mm) x   Inte aktuellt 

Service (affärer, post, mm.)   + Handelsområdet ökar ett utbud (kul-
turhistorisk koppling) som inte kan 
skapas i centrum  

Arbetstillfällen  +  Skapas 
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Areella näringar (som produktion)  +  Nya hantverk skapas som ersätter 
tomma industrilokaler 

Vård (sjuk- och åldringsvård) x   Inte aktuellt 

Skola, förskola x   Inte aktuellt 

Mötesplatser   + Handelsområdet med restaurang, 
café skapar nya mötesplatser 

Ev. barriäreffekter i tillgängligheten   + Industriområdet minskar och det ihop 
med handel gör att platsen känns 
mer centrumnära 

Turism   + Handel och hantverk attraherar turis-
ter och gynnar andra affärer 

Avfallshantering  -  Ökning i avfallsmängd från nytt han-
delsområde (livsmedel) 

Grannkommunerna (trafik, luft, exploa-
tering, planarbete, samhällsfunktioner 
som ovan mm. 

x   Bedöms inte påverkas 

MÄNNISKORS HÄLSA INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Riksintresse rörligt friluftsliv x   Inte aktuellt 

Tillgång till rekreationsområden x   Inte aktuellt 

Tillgång till andra fritidsaktiviteter   + Handelsområdet med servering, hant-
verk mm. ökar fritidsutbudet 

Annan grön närmiljö än rekreation x   Saknas 

Trygghet   + Genom att möjliggöra för gående 
och cyklister skapas trygghet i anslut-
ning till nya handelsområdet 

Jämställdhet x   Bedöms inte vara aktuell 

Anpassning till funktionshinder  +  Beaktas i planförslaget 

Trafiksäkerhet   + Förbättras då GC-väg byggs och ut-
ryckningsvägar från räddningstjänsten 
skiljs från andra utfarter 

Buller x   Bullerkällor finns i form av befintlig 
verksamhet. Bullerutredning har gjorts 
2012 och nuvarande situation står inte 
i strid med planändringen   

Vibrationer x   Trafik och parkering ökar men inga 
boende påverkas 

Strålning, radon x   Inte aktuellt 

Ljusstörningar x   Trafik och parkering ökar mängden 
ljus men inga boende påverkas  

Lukt x   Inte aktuellt 

Farliga ämnen  +  Ändringen innebär mindre industriell 
verksamhet och ökad handel, mäng-
den farliga ämnen kan tänkas minska  

Olycksrisker   + Främst trafik, se under Trafiksäkerhet 
LANDSKAP, NATUR, VÄXT- OCH DJUR-
LIV 

INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Riksintresse naturvård x   Saknas 

Riksintresse för kustzon x   Redan i anspråkstagen mark 

Landskapsbild x   Saknas 

Viltstråk, grönstrukturer x   Saknas 
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Fiskevatten eller jaktområde x   Saknas 

Våtmark, sumpskog x   Saknas 

Rödlistade arter  -/+  Hårnarv Sagina micropetala (Nära 
hotad) finns i buskplantering i infarten, 
bör bevakas 

Andra sällsynta eller hotade växt- och 
djur eller dess samhällen 

x   Saknas 

Risk för störning på häckande fågel 
och andra ungdjur 

x   Saknas 

Djurskyddsområden, direkt eller indirekt x   Saknas 

Strandskydd, direkt eller indirekt  x   Saknas 

Länsstyrelsens naturvärdesområden x   Saknas 

Naturvårdsplan, länsstyrelsens eller 
kommunal 

x   Saknas 

Natura 2000, direkt eller indirekt x   Saknas 

Naturreservat x   Saknas 

Nyckelbiotop x   Saknas 

Naturminne x   Saknas 

Invasiva arter, risk för spridning x   Saknas 
MARK INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Markförorening x   Hela planområdet bedöms bestå av 
utfyllnadsmassor som kan antas vara 
förorenade. Typen av fyllnad (aska, 
tegel, schakt m.m.) bedöms inte 
hindra föreslagen planändring. 

Risk för erosion genom ex. genom höjd 
havsnivå, ökad våghöjd, höjd GRY. 

x   Området ligger mellan +6.28 och 
+7.45 möh varför området bedöms 
som relativt säkert. 

Värdefull geologi x   Saknas 

Värdefull åkermark, är klass känd? x   Saknas 

Förändras sedimentationsförhållanden 
i vattendrag, sjö eller havsområde 

x   Området redan hårdgjord, oföränd-
rat dagvattenflöde  

VATTEN INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Risk för förorening av ytvatten  -  Viss risk finns för spill till dagvatten från 
parkering och om större sådan anord-
nas bör oljeavskiljare installeras. 

Risk för förorening av grundvatten x   All yta idag är hårdgjord. Grundvatt-
nets kvalité bedöms som låg då om-
rådet redan varit industriellt använt 
och utfyllt i minst 150 år. 

Vattentillgång, vattenkvalitet i yt- eller 
grundvattentäkt eller möjlig sådan 

x   Saknas 

Förändring i infiltration, avrinning eller 
dränering  

x   Området är redan idag hårdgjort 
med asfalt. 

Förändring i flöde, riktning eller mängd 
av dagvatten 

x   Befintligt dagvattennät avses använ-
das. Flödet förändras inte, all yta re-
dan hårdgjord. 

Förändring i flöde, riktning eller ström-
förhållande i grundvatten eller andra 
ytvatten 

x   Ytvatten saknas. Grundvattenbild-
ningen redan låg då merparten av 
området är hårdgjort. 
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Risk för uttorkning eller översvämning  -  Viss risk för översvämning finns, då 
merparten av ytan är hårdgjord, om 
dagvattennätet sätts igen. 

Skyddsområde för vattentäkt x   Saknas 
LUFT – ÖKANDE UTSLÄPP INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Transporter  -  Mängden persontransporter kommer 
att öka med nytt handelsområde 
men inte påverka luftvärdena något 
nämnvärt 

Produktion  +  Minskar genom att industri ersätts 
med handel 

Uppvärmning för boende, lokaler mm. x   Ingen förändring, befintliga lokaler 

KLIMATFAKTORER INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Vindförhållanden  x   Ingen förändring, befintliga lokaler 

Luftfuktighet x   Ingen förändring, befintliga lokaler 

Luft-, vatten- och marktemperatur x   Ingen förändring, befintliga lokaler 
BEBYGGELSE INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Stadsbild, ex. siktlinjer  +  Möjlighet till förbättring skapas då be-
fintlig väg blir allmän platsmark 

Historiska kopplingar   + Finns, omhändertas med planförsla-
get 

Byggnadsminne x   Inte aktuellt 

Värdefull byggnad/bebyggelsemiljö   + Planförslaget ger förnyad användning 
av befintliga kulturhistoriska byggna-
der. Ugnar och byggnader ges skydd 
i linje med kommunens kulturmiljöpro-
gram  

Tillgång till dricksvatten, avlopp och 
dagvatten 

x   Finns redan 

FORN- OCH KULTURLÄMNINGAR,  
KULTURARV 

INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Fornlämningar, fornminne x   Saknas 

Riksintresse kulturmiljö   + Beaktas, se under bebyggelse 

Kulturmiljöprogram, länsstyrelsen och 
kommunal 

  + Planförslaget följer kulturmiljöprogram-
mets rekommendationer 

Historiskt, kulturellt eller arkeologiskt be-
tydelsefullt markområde 

x   Inte aktuellt 

Kulturreservat x   Inte aktuellt 
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