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KOMMUN Reviderad behovsbedömning 
ARBETSMATERIAL 
Miljö- och byggnadsförvaltningen  Dnr 07/465  
  

 

 
Behovsbedömning 

Kommunen ska göra en bedömning av om genomförandet av planen kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan eller inte enligt plan- och bygglagen och enligt kriterierna i 
MKB-förordningens bilgor 2 och 4. Om planen antas medföra en betydande miljöpåver-
kan ska en miljöbedömning göras och beskrivas i form av en miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB). 

*Tillägg efter samråd vid detaljplan 

Planens beteckning Strandskogen 10:6, 10:7 samt 10:11 

Planens syfte Planen gör det möjligt att skapa ca 30 nya bostadstomter för en-
bostadshus i ett naturområde i Strandskogen ca 5 km norr om Fär-
jestaden, ca 1,5 km söder om Glömminge väster om väg 136 i an-
slutning till bostadsområdet Sönneborg.. 

Planområdet 
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Adress Telefon Telefax Konto Org nr 
Liselotte Eriksson 0485-473 84 0485-472 71 Pg 3 26 14-0 212000-0704 
Trollhättevägen 4 0485-470 00 (vx)  Bg 991-1875 
380 62 MÖRBYLÅNGA Mobil:   
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Om något av följande resulterar i ett ja ska en miljöbedömning utföras. 

 JA NEJ 

Natura 2000  x 

Detaljplan för till-
ståndspliktig verksam-
het enligt MKB-f bil 1 

 x 

Detaljplan för till-
ståndspliktig verksam-
het enligt MKB-f bil 3 

 x 

 

Bedömning enligt nedan sker med hänvisning till förordningen (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar, bilaga 4 och vid behov bilaga 2. 
Inverkan → ta med i planbeskrivning 
Betydande → avgränsning för miljöbedömning (MKB) 

Platsen 

Ingen 
eller 
liten 

Inver-
kan 

Bety-
dande 
påver-
kan 

  

    

Översiktsplan/ detalj-
plan 

x   Området är utpekat för bostäder 
i översiktsplanen. Området är 
inte tidigare planlagt. 

Nuvarande markan-
vändning/ resursvärde 
vattenresurs, grustäkt, 
jorodbruksmark 

 x  Området ligger inom yttre vat-
tenskyddsområdet för Strand-
skogens vattentäkt. 
Området utgörs främst av tall-
skog. 

Befintliga verksamhe-
ter i och/ eller utanför 
industriell, djurhållning 

x 

 

x 

 

 

 

 Inom området finns inga verk-
samheter. 

Ca 300 meter söder om ligger en 
auktoriserad bilskrotanläggning. 
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Buller från omgiv-
ning 

 

 

x 

x 
 

 

 Buller från väg 136 behöver ut-
redas närmare. 

Buller från bilskrotsanläggning. 

Markförorening x   Inga föroreningar är kända. 

Skyddade områden/ 

Värdefulla områden 
 3 o 4 kap 
strandskydd 
landskapsbild 
biotopskydd 
fornminnen 
skyddade djur/ växter 
(rödlistat) 
 

 

 

 

x 

x 

 

x  Öland är som helhet enl 4 kap 
miljöbalken av riksintresse för 
sina natur- o kulturvärden. Tu-
rismen och friluftslivet ska sär-
skilt beaktas. 

Kap 3 miljöbalken är inte berört.

Strandskyddet är inte berört. 

 x  

 

x 

 Landskapsbildskyddet är inte 
berört. 

Stenmurar finns inom området 
som kan vara biotopskyddade 
enligt kap 7 MB. 

 

  x  Arkeologiskt fynd (tunnackig 
yxa) på Strandskogen 10:7 strax 
väster om planområdet, finns 
registrerat hos RAÄ. 

Arkeologiskt fynd Holmetorp 
25:1 strax öster om planområdet 
(kulturlager), undersökt och 
borttaget enl register hos RAÄ . 

 x  Planområdet ingår i ett större 
geografiskt område som kallas 
Strandskogen/ Aledalsområdet. 
Detta sandiga område hyser 
höga biologiska värden med ett 
flertal rödlistade arter. En nyck-
elgrupp i området är vilda bin 
varav några är rödlistade. 
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Naturmiljö 

 

 

 

 x  Idag utgörs planområdet främst 
av en ca 60-70-årig tallskog med 
gräs i botten. I slänten finns ett 
utvecklat buskskikt t ex slån. 
Enstaka öppna gräsytor med 
sandiga slitage ytor i form av 
vandringsstig/ ridstig går att fin-
na. 

Kulturmiljö 

 
 

 x  Stenmurar och ett möjligt sten-
röse. 

Miljökvalitetsnormer x    

Markförhållande 
geologi/ radon/ över-
svämningsrisk/ skredrisk 

x 

x 

 

x 

 

 

 Området utgörs främst av sand. 

Området ligger inom normal-
riskradonområde enligt kommu-
nens översiktliga radonkartor. 

Området ligger + 23,0 möh. 

Kommunikationer 
teknisk försörjning 

trafik, VA, GC-väg 

x 

x 

 

x 

 

x 

  Området ska anslutas till kom-
munalt vatten och avlopp. 

Trafiken kommer att öka i om-
rådet med ca 120 fordon/dygn.  

Dagvattenhantering går att lösa 
lokalt i området och/ eller med 
lokalt dikesföretag. 

Inom 5 minuter gång väg finns 
busshållplats. 

Mörbylånga kommun utreder 
trafikfrågorna för Glömminge – 
Algutsrum där ingår bl a en GC-
väg i anslutning till planområ-
det. 
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Grönytor i närmiljö/ 

rekreationsområden 
lekplats, avstånd  

   I och i anslutning till området 
finns stora ytor för spontan lek 
och rekreation. 

Påverkan/ konsekvenser 

Är planen del av ett 
större projekt 

x    

Miljöpåverkan av det 
överordnade projektet 

x    

Dagvattenhantering x   Dagvatten kan hanteras lokalt 
och/ eller med lokalt dikesföre-
tag. 

Påverkan på land-
skapsbilden 

 x  De nya byggnaderna kommer att 
påverka landskapet. 

Påverkan på trafiksi-
tuationen inom och 
utom planområdet 

  x *En vägutredning ska utföras för 
området och beskrivas i en mil-
jökonsekvensbeskrivning.  

Trafiken kommer att öka med ca 
120 fordon/dygn. 

Utnyttjande av - mark x   Befintlig skogsmark ges annan 
användning. 
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Utnyttjande av - vat-
ten/ grundvatten 

  x Grundvattnen 

*En konsekvensanalys för 
Strandskogens vattentäkt ska 
utföras för området och beskri-
vas i en miljökonsekvensbe-
skrivning. 

 
Vid schaktningsarbeten och 
byggnationer finns en ökad risk 
för vatten och markförorening. 
Området ligger i södra ytterom-
rådet av skyddsområdet ca 600-
650 meter till närmsta kommu-
nal brunn. Bostäderna kommer 
att anslutas till det kommunala 
VA-nätet.  
I samband med bygglovspröv-
ning i vattenskyddsområden 
ställs krav om försiktighetsmått/ 
skadeförebyggande åtgärder gäl-
lande skydd för grundvattnet, se 
bilaga A. Försiktighetsmåtten 
gäller både vid byggande samt 
boende. 

Installation av markvärmean-
läggningar (ytjordvärme, berg-
värme eller grundvattenvärme-
system) är tillståndspliktigt hos 
miljö- och byggnadsnämnden. 

Utnyttjande av – öv-
riga naturresurser 

x    

Alstrande av avfall x   Hushållsavfall ska hanteras en-
ligt kommunens avfallsplan 

Alstrande av - förore-
ningar 

x    

Alstrande av stör-
ningar 

x    
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Kultur/ arkeologi   x *En arkeologisk utredning ska 
utföras för området och beskri-
vas i en miljökonsekvensbe-
skrivning. 

Risker för hälsa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

x 
 
 
x 

 

 Bostäderna ska byggas radonsä-
kert. 

Bullerutredning daterad 2008-
03-12 rekommenderar att tomt-
nivåerna ej överstiger + 40 m 
samt att man över den nivån en-
dast bygger en våning för att den 
ekvivalenta och maximala ljud-
nivån inte ska överskridas. 

Boende i området bedöms inte 
påverkas av störande buller från 
bilskrotsanläggningen. 

Risker för miljö  x  Natur 
*En utredning ska utföras angå-
ende planens konsekvenser gäl-
lande de rödlistade arterna inom 
planområdet och beskrivas i en 
miljökonsekvensbeskrivning. 

Området innehar naturvärden 
som kan riskeras vid en oaktsam 
exploatering. Idag utgörs områ-
det av tallskog och tät gräsyta 
som har en skuggande negativ 
effekt på de höga naturvärdena. 
Dessa förhållanden är inte gynn-
samma för de skyddsvärda in-
sektsarterna enligt utlåtandet av 
representanter från Svenska Ma-
laisefälleprojketet, se bilaga B. 

    En anpassad/ varsam detaljpla-
nering där dessa värden ”lyfts 
fram” kan istället främja dessa 
värden i samklang med ett bo-
ende. 
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    Området kan med enkla åtgärder 
främjas genom att den skuggan-
de växtligheten minskas, solbe-
lyst mark ökar, slitageytor ökar 
(öppen sand) och ljungetablering 
främjas, se bilaga B. 

 

    Som planförslaget redovisas 
kommer ca 40 % av ytan plan-
läggas som naturmark. Områ-
dets höga naturvärden främjas 
genom att den sandiga västra 
slänten bevaras och utvecklas, 
slänten i öster främjas genom att 
inte byggas för utan istället ut-
sätts för slitage genom vand-
ringsstig/ ridstig. Två områ-
den/passager i nordsydlig rikt-
ning öppnas upp för solbelys-
ning och möjliggör en utbred-
ning av ljung samt ett ökat slita-
ge. 

 

Planen 

Ger planen möjlighet 
till miljöpåverkan 
verksamheter 

x    

Avser planen reglera 
miljöpåverkande 
verksamheter  

x    

Har planen betydelse 
för andra planers mil-
jöpåverkan 

x    
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Miljöintegration och planens 
eventuella positiva inverkan 
på miljön, hälsan etc  

Planförslaget kan främja den biologiska mångfalden 
genom att; 
- de positiva naturegna förhållandena lyfts fram ge-
nom att öppna upp och minska skuggningen från 
högre växtlighet. 
- slitageytor ökar i området och områden med varma 
solbelysta ytor säkerställs med planbestämmelser. 

Platsens närhet till naturområden ger goda förutsätt-
ningar för en boendemiljö som främjar hälsan genom 
t ex lek och närrekreation. Delar av folkhälsomålen ” 
Trygga och goda uppväxtvillkor” och ”Ökad fysisk 
aktivitet” främjas där med. 

Ställningstagande 

Ställningstagande Ett genomförande av planen bedöms medföra en be-
tydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållning 
med mark, vatten och andra resurser. En miljöbe-
dömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt 
miljöbalken 6 kap 11, 12 §§ bedöms behöva genom-
föras. 

Behovsbedömningen grundas på följande: 

-     Öland är som helhet enligt 4 kap miljöbalken av 
riksintresse för sina natur- o kulturvärden. Tu-
rismen och friluftslivet ska särskilt beaktas. 
*En utredning ska utföras angående planens kon-
sekvenser gällande de rödlistade arterna inom 
planområdet och beskrivas i en miljökonse-
kvensbeskrivning.  

- * En konsekvensanalys för Strandskogens vatten-
täkt ska utföras för området och beskrivas i en 
miljökonsekvensbeskrivning.  

- * En väg utredning ska utföras för området och 
beskrivas i en miljökonsekvensbeskrivning. 
Trafiken kommer att öka med ca 120 for-
don/dygn. 

- * En arkeologisk utredning ska utföras för områ-
det och beskrivas i en miljökonsekvensbeskriv-
ning.  

-  
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Övriga ställningstaganden - Stenmurar och stenröse ska bevaras och skyddas 
genom planbestämmelser.  

- Byggnationen ska utföras radonsäkert 

- Bullerutredning daterad 2008-03-12 rekommen-
derar att tomtnivåerna ej överstiger + 40 m samt 
att man över den nivån endast bygger en våning 
för att den ekvivalenta och maximala ljudnivån 
inte ska överskridas.  

- De nya byggnaderna kommer att påverka land-
skapet. 

 

Upprättad 2008-04-29, reviderad 2008-09-19 

 

För miljö- och byggnadsnämnden 

 
 
 
Liselotte Eriksson 
Miljöhandläggare 



   
 VILLKORSBILAGA  

 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

 
Fastighetsbenämning – tillstånd med försiktighetsmått för arbeten 
inom vattenskyddsområde i Mörbylånga kommun 

För vattenskyddsområden inom Mörbylånga kommun finns fastställda skyddsföre-
skrifter enligt vattendom VA 20/1983. Enligt föreskrifterna är det tillståndspliktigt 
eller anmälningspliktigt att förvara och hantera kemikalier och att utföra schaktning 
inom området. I miljöbalkens andra kapitel redovisas allmänna hänsynsregler som 
bl a innebär att; 

alla ska vidta de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i öv-
rigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att åtgärden medför skada eller olägen-
het för människors hälsa eller miljön.  

Vid nybyggnation och schaktningsarbeten inom vattenskyddsområdet ska markera-
de försiktighetsmått beaktas;  

 Upplag och förvaring av petroleumprodukter ska ske i godkänd behållare/ in-
vallning med påkörningsskydd så att läckage, spill eller dylikt till mark ej uppstår. 

 Dieseltankar med dess säkerhetsanordningar ska vara besiktigade och ha ett 
sekundärt skydd (invallade/ dubbelmantlade) före transport till uppställnings-
platsen.  

 Uppställning av maskiner ska ske på särskild färdigställd plats med uppsam-
lingsutrustning (absorberande duk, uppsamlingskärl eller liknande) så att läcka-
ge, spill eller dylikt till mark ej uppstår. 

 Tankning av dieselmaskiner ska ske på uppställningsplatsen. 

 Arbetsmaskiner ska vara rengjorda från oljespill innan de framföras i området. 

 Arbetsmaskiner ska vara täta från läckage innan de framföras i området. 

 I samtliga arbetsmaskiner ska det finnas absorberande material för uppsamling 
vid läckage. 

 Vid spill/ läckage till mark av petroleumprodukter eller andra kemikalier ska 
detta omedelbart samlas upp. Marken ska saneras och jorden grävas upp och 
läggas i tät behållare. Vid större läckage ska räddningstjänsten tillkallas. Dessut-
om ska miljö- och byggnadsförvaltning och tekniska kontoret kontaktas. 

 Hydraulsystem i arbetsmaskiner ska innehålla olja som uppfyller miljökraven 
enligt Svensk standard 15 54 34, Hydraulvätskor – Krav och provningsmetoder. 

 För dieseldrivna entreprenadmaskiner ska diesel av miljöklass 1, Biomil eller 
RME användas. 

 Propylenglykol ska användas i arbetsmaskiner där motortillverkaren godkänner 
detta. 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 Endast naturgrus (inert material) som ej är eller kan vara förorenat får användas 
som fyllnadsmaterial i området. 

 Vid byggnadstiden bör grundvattennivån vara så låg som möjligt för att minska 
risk för kontaminering vid spill. 

 Buller från verksamheten ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån vid 
närmaste bostäder som riktvärde** ej överskrider följande värden; 
65 dB(A) dagtid 07.00-18.00 
55 dB(A) vardagar 18.00-22.00 
45 dB(A) övrig tid. 
**Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids mer än tillfälligt, ska föranleda åtgärder så att värdet i fortsätt-
ningen ej överskrids. 

 Vid risk för dammbildning ska vägen vattengjutas. Vägsalt får ej användas. 

 På arbetsplatsen ska en person utses som miljöansvarig. Miljöansvarig ska kon-
takta tillsynsmyndigheten före igångsättning. Miljöansvarig ska säkerställa att 
ovan nämnda punkter är uppfyllda. Miljöansvarig ska tillse att samtliga arbetare 
inom utbyggnaden är informerade om försiktighetsmåtten och att deras maski-
ner är kontrollerade före igångsättning. 

Information 

Om vattenståndet är högt inom området vid schaktningen är risken för kontamine-
ring av omgivande vatten större. Kontakta då gärna Göte Johansson eller Tobias 
Pettersson, Tekniska förvaltningen, tel 470 44 för samråd i frågan. 

Tillsynsmyndigheten kan meddela ytterligare försiktighetsmått med stöd av miljö-
balken under arbetets gång om nämnden finner att så behövs.  

FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

 
 
 
XX 
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