Undersökning om betydande miljöpåverkan - Checklista för detaljplan
Östra Torsås kyrka, Växjö kommun
Vid upprättande av en detaljplan ska en undersökning göras om planen kan tänkas medföra en betydande
miljöpåverkan (BMP), en så kallad ”undersökning om betydande miljöpåverkan” (tidigare kallad
behovsbedömning). Om så är fallet avgränsar undersökningen de frågor som behöver tas upp i efterföljande
strategisk miljöbedömning (SMB). Undersökningens syfte är att främja hållbar utveckling genom att identifiera
miljöfrågor som behöver hanteras i den fortsatta detaljplaneprocessen, även i de fall planen inte bedöms medföra
betydande miljöpåverkan. Undersökningen sker utifrån bedömningskriterierna i 5 § miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Dnr: PLAN.2019.615
Ja

Nej

Kommentarer:

1. Aspekter som kan ge upphov till
BMP utan beaktande av kriterierna i
5 § miljöbedömningsförordningen.
1.1. Påverkar planen ett Natura 2000område så att tillstånd krävs enligt
7 kap. 28 och 28 a §§ miljöbalken?
1.2. Kommer planen att innehålla
verksamheter eller åtgärder som finns
redovisade i § 6 och i bilagan
miljöbedömningsförordningen
(2017:96)?

X

X

Kommentarer:

2. Platsen
2.1. Markanvändning

Kyrkligt ändamål och allmän platsmark

2.2. Markförhållanden, vatten och
andra resurser
2.3. Sårbarhet pga. överskridna
miljökvalitetsnormer

Sandig, siltig morän. Berg på 0,2 – 0,7m inom område som avses bebyggas.
Kommunalt vatten och avlopp. Begränsad dagvattenanslutning.

2.4. Sårbarhet pga. kulturarv

Möjligen. Anpassnings-/hänsynskrav regleras i planbestämmelser.

2.5. Sårbarhet pga. särdrag i naturen

Nej

2.6. Riksintressen och andra skyddade
områden

Riksväg

Nej

3. Planen
3.1. Förutsättningar för verksamheter
och åtgärder

Goda

3.2. Andra planers miljöpåverkan

Nej

3.3. Miljöintegration- hållbar
utveckling och miljömål

Utredning avseende dagvattenhantering krävs.

3.4. Miljöproblem

Buller/skyddsområde mot riksväg måste beaktas

3.5. EG:s miljölagstiftning

4. Påverkan
4.1. Storlek och fysisk omfattning

Begränsad

4.2. Gränsöverskridande art och
förening med andra planer
4.3. Risker för människors hälsa och
miljön

Ingen
Buller/skyddsområde mot riksväg måste beaktas
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4.4. Påverkans sannolikhet,
varaktighet, frekvens (hur ofta),
totaleffekt och möjlighet att avhjälpa
den

Ingen påverkan om skyddsavstånd beaktas

Ja

Nej

Sammanvägd bedömning och motiverat ställningstagande:

5. Kommunens sammanvägda
bedömning
5.1. Finns risk för BMP?

X

5.2. Behövs MKB?

X

5.3. Bör andra lokaliseringsalternativ
utredas?

X
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