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Inledning 

För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska en 

undersökning om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan genomföras. För att 

undersöka om den beskrivna detaljplanen nedan kan innebära betydande miljöpåverkan har sju 

checklistor använts.  

Den första checklistan behandlar särskilda bestämmelser, vilket omfattar om det gäller undantag 

eller krav på att genomföra miljöbedömning. De efterföljande fem checklistorna är tematiskt 

indelade i miljöaspekterna kulturvärden, naturvärden, sociala värden, materiella värden och risker 

för människors hälsa eller för miljön. I dessa checklistor beskrivs först platsens känslighet och 

nuvarande förhållanden, och sedan hur planen påverkar dessa förhållanden och hur stor 

störningen sannolikt kommer att bli. För att öka läsvänligheten tas de värden och risker som 

bedömts att inte beröra detaljplanen bort. Samtliga värden och risker som kan beskriva en 

miljöaspekt finns istället listade i bilaga 1. 

I den sista checklistan, Sammanvägd bedömning, sammanställs ställningstagandena från de 

tidigare ifyllda checklistorna. Syftet är att få en helhetssyn och just kunna göra en sammanvägd 

bedömning av inringade aspekter. Den senare delen av denna checklista hanterar omfattningen 

av påverkan och fylls inte i om det redan har fastslagits att planen medför betydande 

miljöpåverkan. Om det fanns oklarheter om planens påverkan var betydande efter de första sex 

checklistorna används denna del som ett stöd för ställningstagandet. Detta ställningstagande 

motiveras avslutningsvis.  

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att utvidga område för skoländamål för att ge möjlighet för 

förskolan i Algutsrum att utvecklas på ett hållbart sätt. Syftet är även att säkra trygga 

gång- och cykelvägar till förskolan. 

 

Sammanvägd bedömning 

Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 

 

Hantering 

Kompetens inom samhällsplanering, miljöplanering och biologi har medverkat i arbetet.  

Om bedömningen är att genomförandet av en detaljplan inte medför betydande miljöpåverkan 

ska kommunen samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser 

eller andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av 

planen eller programmet i enlighet med 6 kap. 6 § 2 MB. Om en strategisk miljöbedömning ska 

göras, ska kommunen samråda om omfattningen och detaljeringsgraden i en 

miljökonsekvensbeskrivning (avgränsningssamråd) i enlighet med 6 kap. 9 § MB. 
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Särskilda bestämmelser 

4 kap. 35 § 

PBL 

Undantag från miljöbedömning: En särskild mkb för detaljplaner 

med standardförfarande behöver inte upprättas om planen enbart 

gäller något av nedan nämnda ärenden, och mkb:n i detta ärende 

är aktuell och tillräcklig. 

Undantag 

Ja Nej 

5 kap. 7 a § 

PBL 

Gäller detaljplanen enbart en verksamhet som tillståndsprövas enligt 

föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § MB (A- eller B-

verksamhet), och är mkb:n i detta ärende aktuell och tillräcklig? 

 x 

Gäller detaljplanen enbart en åtgärd som prövas genom fastställande av 

en vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en järnvägsplan enligt lagen 

(1995:1649) om byggande av järnväg, och är mkb:n i detta ärende 

aktuell och tillräcklig för detaljplanen? 

 x 

6 kap. 3 § MB 

Undantag från miljöbedömning: Skyldigheten att göra en strategisk 

miljöbedömning gäller inte för detaljplaner som endast syftar till att 

tjäna totalförsvaret eller räddningstjänsten. 

Undantag 

Ja Nej 

 Syftar detaljplanen endast till att tjäna totalförsvaret?  x 

Syftar detaljplanen endast till att tjäna räddningstjänsten?  x 

2 § miljö-

bedömnings-

förordningen 

Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska antas 

medföra betydande miljöpåverkan om genomförandet kan komma 

att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 

7 kap. 28 a §. 

Krav 

Ja Nej 

7 kap. 

27 & 28 a §§ 

MB 

Kan genomförandet antas omfatta en verksamhet eller åtgärd som på 

ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som 

förtecknats enligt fågeldirektivet (2009/147/EG) och därmed kräver 

tillstånd (Skyddad natur)? 

 x 

Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som på 

ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som 

förtecknats enligt art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) och därmed 

kräver tillstånd (Skyddad natur)? 

 x 
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Kulturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 

till kulturvärden.  

Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

☒Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse 

☒Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer  

☒Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) 

 

Beskrivning Planområdet ligger i Algutsrum som är ett samhälle med blandad bebyggelse och 

bebyggelsestrukturer. Algutsrums äldsta bebyggelsemiljöer finns i söder, där man 

hittar den genuina kyrkbyn med traditionella gårdar, och en bebyggelse utefter 

bygatan. Flera av gårdarna bedriver jordbruk och djurhållning. Bygatan leder fram till 

Algutsrums kyrka och marknadsplats som utgör Algutsrums kärna. Enligt 

Riksantikvarieämbetets fornsök är marknadsområdet en övrig kulturhistorisk 

lämning (RAÄ-nummer: Algutsrum 98:1) och de bevarade bodarna är av medeltida 

typ med nedfällbara luckor som tjänstgör som diskar, vissa av dem enligt uppgift från 

1780-talets början. 

Efter hand har Algutsrum vuxit med enfamiljshus för permanentboende norrut och i 

olika omgångar. Större bostadsområden har bl.a. tillkommit under 1980-, 1990- och 

2000-talet (Källa: Översiktsplanen) 

 

Liksom en stor del av bebyggelsen runt omkring Algutsrum, ligger också förskolans 

byggnader samlade kring en delvis kringbyggd gård, i detta fall en skolgård. 

Förskolans byggnader har varierad ålder, från 1900-talets början fram till dess slut.  

Byggnaderna ligger både i anslutning till bygatan som omsluts av äldre byggnader 

från 1900-talets början och nyare villaområden i norr, byggda under 1970-talet. Delar 

av förskoleverksamheten bedrivs i en provisorisk barack som dessutom ligger på 

allmän platsmark i anslutning till villabebyggelsen och grönområdena. 

 

Förskolan ligger relativt nära en rad kultur- och naturmiljöer, såsom Mittlandsskogen, 

Jordtorpsåsen, radbyn Törnbotten och odlingsmarkerna, vilket är värdefullt för 

barnen. Ställningstaganden i ÖP: 

- Provisoriska lösningar bör ses över. 

- Den kringbyggda skolgården är en rumslig kvalité som ska tillvaratas vid 

komplettering med ny bebyggelse, om- och tillbyggnation. 

- Närheten till de olika kultur- och naturmiljöerna i anslutning till Algutsrums 

bebyggelse ska beaktas och ses som en tillgång för barnen. 

 

Det finns inga av kommunen kända fasta fornlämningar inom planområdet.  

En stenmur löper genom planområdets norra del och vidare genom naturområdet 

österut. Stenmuren återfinns på ortofoto från 1956 och är en rest efter tidigare 

kulturlandskap då det fanns åkrar och betesmarker i området. 

 

 



Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 

påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade kulturvärdet.  

☒Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) enligt 

2 kap. KML (Fornsök; Vägledning; Lista med lämningstyper) 

☒Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) 

 

Beskrivning Större delen av Algutsrum ligger inom riksintresse för kulturmiljövård som sträcker 

sig norrut över Holmetorp, Gillsättra och Ryd. Algutsrum-Ryd, fornlämningsmiljö. Det 

finns inga fasta fornlämningar registrerade inom planområdet. 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna kulturvärdena. 

Beskrivning Planen innebär att förskolans område utökas ut på befintlig naturmark där en 

provisorisk barack finns genom tillfälligt bygglov. Planändringen medför att den 

tillfälliga lösningen kan ersättas av en permanent byggnad som bättre kan anpassas 

till omgivande kulturvärden.  

 

Stenmuren har ett kulturvärde och bör bevaras. Marklov krävs för åtgärder på 

stenmurar enligt planbestämmelse. 

 

Planen bedöms inte påverka kulturvärdena i området på ett negativt sätt. Planen kan 

medföra positiv påverkan på kulturvärdena. Utformningen av nya byggnader kan 

regleras genom bestämmelser i detaljplanen. En permanent byggnad bör ersätta den 

tillfälliga baracken som står på nuvarande grönområde. 

 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kommentar Planen bedöms inte påverka kulturvärdena i området. 
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 Naturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 

till naturvärden.   

Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

 

Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa: 

 

☒Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer 

 

Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa: 

 

☒Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter (ArtDatabanken)  

☒Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer 

 

 

Beskrivning Områdets natur utgörs av förskolegård samt en del av ett kommunalt grönområde.  

 

En del av naturmarken har redan tagits i anspråk av en barack med tillfälligt bygglov, 

för förskolans verksamhet. I norr och öster finns kvarvarande naturmark med öppen 

gräsmark, en lövträdsdunge samt lövträd som står längs en stenmur som har 

bevarats genom grönområdet. Flertalet lövträd är unga och består av ask och lönn. 

På förskolegården står en lite grövre ask som är av värde att bevara. Det står också 

en grov lönn i kanten mellan förskolegården och grönområdet som är värdefull.  

 

 
Två värdefulla lövträd vid förskolans område. 

 

 

 

 

http://artfakta.artdatabanken.se/


Kommunen har som strategi att ha kortgräsytor på vissa delar av öppna naturmarker 

medan resterande får växa upp och blomma. Kanterna av gräsmarken i 

naturområdet utgörs av kortgräsyta medan centrala delar har fått växa upp. Här 

återfinns arter som svartkämpar, kärringtand, maskrosor, tusensköna, timotej, röllika, 

lusern, brudbröd, smultron, gulmåra och åkervädd.  

 

 
 

Ovan: Kortgräsyta och mer 

högväxt gräsyta med blommande 

örter.  

I bakgrunden syns trädraden längs 

stenmuren. 

 

Till vänster: Humla födosöker på 

åkervädd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Baracken som i dagsläget ligger på mark som är planlagd som naturmark. 

 

 
Träddunge vid barackens baksida. 

 

Det finns vissa naturvärden som livsmiljö för småfåglar, insekter och mindre däggdjur 

i lövskogsdungen och stenmuren med trädrad. På den öppna gräsytan finns en viss 

artrikedom som gynnas av att delar får växa upp och blomma. 

 

Vid lövträdsdungen har röjning skett och det finns en hög med grenar låg kvar vid 

platsbesöket vilket skapar död ved som gynnar den biologiska mångfalden t.ex. 

insekter och igelkottar.  

 

Enligt Artportalen har den rödlistade växten bolmört noterats på naturmarken i östra 

delen av planområdet år 2014. Hela växten är mycket giftig. Bolmört växer på öppen, 

närings- och kväverik mark, ofta gårdsmiljöer, trädgårdar och liknande. Bolmört får 

många frön som kan behålla sin grobarhet i jorden mycket länge, troligen under 

hundratals år. Oftast uppträder bolmört mer eller mindre tillfälligt på sina växtplatser, 



delvis troligen till följd av att frön kan förekomma som förorening i gräs- och 

blomsterfröer. 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 

påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade naturvärdet 

 

☒Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) 

 

 

Beskrivning Större delen av Algutsrum ligger inom riksintresse för kulturmiljövård - Algutsrum-

Ryd, fornlämningsmiljö. Riksintresset sträcker sig norrut över Holmetorp, Gillsättra 

och Ryd.. 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna naturvärdena. 

Beskrivning Planen innebär att en del av nuvarande naturmark tas i anspråk för förskolans 

verksamhet. På den aktuella delen av naturmarken har redan förts upp en barack 

som givits tillfälligt bygglov.  

 

Planen bedöms inte påverka några rödlistade eller fridlysta arter. Insatser för att 

bevara den giftiga växten bolmört bör inte göras i närheten till förskolan. Arten kan 

dyka upp lite varstans där grävning sker i marken.  

 

Två skyddsvärda lövträd har mätts in och skyddas genom planbestämmelse. 

Stenmuren är inmätt och skyddas genom planbestämmelse. Det krävs marklov för 

ingrepp i stenmuren.  

 

Sammantaget bedöms planen inte påverka områdets naturvärden.  

 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?   Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden?  Nej 

Kommentar De naturvärden som identifierats är två lövträd och en stenmur som förses med 

skydd genom planbestämmelse. Vissa naturvärden finns på den öppna gräsytan, 

genom en viss artrikedom, men planen bedöms inte medföra påverkan på dessa, då 

planen endast tar i anspråk en mindre del av den befintliga naturmarkens totala yta.  

 

Kommunens skötsel, att låta delar av naturmarken skötas mer extensivt genom 

kortgräsytor medan andra delar får växa upp och blomma är gynnsamt för den 

biologiska mångfalden, t.ex. för humlor. 
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Sociala värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 

till sociala värden.  

Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

☒Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen 

bebyggelse (tätorts- eller bostadsnära natur) (2 kap. 7 § PBL) 

☒Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 § PBL), t.ex. badplatser, 

skidbackar, lekplatser, ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, jakt och 

fiske, orientering, skogsmulle, scouting och klättring. 

☒Tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och annan utevistelse (8 kap. 9 § PBL) 

☒Mötesplatser 

 

Beskrivning Området utgörs av en förskola samt en del av ett grönområde. Grönområdet utgörs 

av öppna gräsbevuxna ytor samt stenmur med trädridå. I kanten mot förskolan finns 

en träddunge där barn lekt och byggt kojor. Längre österut, utanför planområdet finns 

en lekplats. Grönområdet som helhet har höga värden som bostadsnära natur, plats 

för rekreation, lek och motion samt som en mötesplats.  

 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 

påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet. 

 

☒Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) 

☒Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB (Skyddad natur) 

 

Beskrivning Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap 6 § MB, Algutsrum-
Ryd, fornlämningsmiljö.  
 
Öland är i sin helhet av riksintresse för sina natur- och kulturvärden. Turismen och 
det rörliga friluftslivets intressen ska särskilt beaktas enligt 4 kap 2 § MB riksintresse 
för rörligt friluftsliv och 4 kap 3 § MB riksintresse obruten kust. Riksintresset syftar 
främst till att skydda bad-, camping och övriga rekreationsintressen utmed 
kustbandet. 
 

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena. 

Beskrivning Planen innebär att en mindre del av grönområdet tas i anspråk av förskolan som 

behöver mer ytor. På området som tas i anspråk har redan byggts en lokal som har 

tillfälligt bygglov. Ny gång- och cykelväg för att skapa säkra vägar till och från 

förskolan och uppmuntra till motion och rekreation säkras i planen. 
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Större delen av befintligt grönområde kommer att fortsätta vara grönområde, en 

tillgång för de sociala värdena i centrala Algutsrum. 

 

Träddungen kommer att ingå i planen som resurs för förskolan. Lekplatsen öster om 

planområdet påverkas inte. 

 

Planändringen medför positiv påverkan för förskolans verksamhet vilken också kan 

ha vissa sociala värden som mötesplats. 

 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden?  Nej 

Kommentar Planen tar i anspråk en del av ett större grönområde med det bedöms inte påverka 

områdets sociala värden negativt. 

 
  



Materiella värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 

till materiella värden.  

Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av 

planen. 

 

Övriga materiella värden: 

☒Omsorg och sjukvård (t.ex. sjukvård, apotek, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre) 

☒Transporter (t.ex. bil-, järn-, gång- och cykelväg, flygplats, hållplatser och stationer, färjelägen, 

hamn, bro, omlastningspunkter, parkering för bil och cykel) 

Beskrivning Större delen av planområdet utgörs av verksamhet för förskola.  

Förskolan i Algutsrum består idag av fyra olika förskolebyggnader. De sista två 

modulbyggnaderna byggdes 2007 respektive 2013, då med tillfälliga bygglov. 

Modulbyggnaden ifrån 2007 fick permanent bygglov 2015. Modulbyggnaden ifrån 

2013 står utanför förskolans fastighet, på fastighet Algutsrum 3:3 som idag är 

planlagd som allmän platsmark för ändamål park/plantering. Modulbyggnaden har 

tillfälligt bygglov till och med år 2022.  

 

En ny gång- och cykelväg har anlagts fram till förskolan genom naturområdet 

österifrån.  

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna materiella värdena. 

Beskrivning Syftet med detaljplanen är att utvidga område för skoländamål för att ge möjlighet för 

förskolan i Algutsrum att utvecklas på ett hållbart sätt. Det ger positiva konsekvenser 

för de materiella värdena. 

 

Planen säkrar en gång- och cykelväg åt väster som ska leda vidare genom 

närliggande bostadsområde ut till Jordtorpsvägen. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?   Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?  Nej 

Kommentar Planen bedöms inte medföra någon negativ påverkan på materiella värden, utan 

snarare positiv påverkan. 

 
  



 

Risker för människors hälsa eller för miljön 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 

till risker för människors hälsa eller för miljön.  

Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön i de områden som kan antas komma att påverkas 

av planen.   

☒Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, ras och skred, torka, 

värmebölja, lavin, erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla) 

☒Inomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, fukt, temperatur, radon, strålning, elektromagnetiska fält) 

☒Utomhusmiljö (t.ex. lokalklimat, skuggning) 

Beskrivning Enligt prognoser från SMHI kommer nederbörden öka i perioder och i intensitet. 

Havsnivån förväntas stiga. Det innebär en ökad risk för översvämningar. 

Medeltemperaturen förväntas öka och värmeböljor som kan vara farliga för 

människors hälsa bli vanligare. Långa perioder utan nederbörd och med hög värme 

kommer förlänga perioder av torka. Vinden väntas också förstärkas. Enligt 

ställningstagande i gällande översiktsplan: 

- I samband med planläggning ska kommunen alltid vidta åtgärder som 

förebygger framtida klimatpåverkan 

- Kartläggning av klimatrisker, främst risk för översvämning, negativa 

värmeeffekter och risk för människors hälsa ska alltid göras i samband med 

planläggning 

För att arbeta strategiskt med klimatanpassning av den fysiska miljön ska följande 

åtgärder alltid vidtas i samband med planläggning: 

- Trädplantering för att ge skugga 

- Minimera andelen hårdgjorda ytor 

- Multifunktionella ytor 

 

Träd och annan vegetation har en klimatutjämnande effekt och ger svalka varma 

sommardagar. Det finns i nuläget inte så mycket skuggande vegetation mitt på 

förskolans gård. I anslutning till området finns kommunal naturmark med öppna 

gräsytor, trädrad längs stenmur och en träddunge. Det finns förutsättningar för ett 

gott lokalklimat vid förskolan och i dess närhet. 

 

Området ligger inom låg-normalriskområde för radon. 

 

När det gäller buller från vägtrafik har inga särskilda riktvärden tagits fram för 

förskolor, men enligt Boverket kan det vara lämpligt att jämföra med riktvärden för 

bostäder. Törnbottenvägen är en lågtrafikerad väg med trafik på ca 400 fordon/dygn i 

årsdygnstrafik (ÅDT) enligt uppgift från Trafikverket. Den tunga trafiken utgör ca 8 %. 

Framtida trafik beräknas till ca 460 fordon/dygn enligt Trafikverkets uppräkningstal 

för Kalmar län 2040. För att ta höjd för ytterligare trafik enligt ej outbyggda planer 

beräknas trafiken till ca 500 fordon/dygn. Hastighetsbegränsningen förbi förskolan är 

40 km/h. Avståndet mellan vägmitt och gaveln på den närmsta skolbyggnaden är ca 

10 m. Avståndet till gårdens centrala del är ca 20 m. Mot vägen finns en stenmur 



vilken har en viss bullerdämpande effekt. 

 

 

Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs eller riskerar att inte följas i de områden som kan 

antas påverkas av planen. 

☒Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassn.) 

☒Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 

☒Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 

☒Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 

 

Beskrivning Planområdet ligger inom grundvattenförekomsten Mörbylånga - Borgholm, 

SE628596- 154217, med god kemisk status och otillräcklig kvantitativ status. För att 

förstärka dricksvattentillgången på ön har två avsaltningsverk samt en vattenledning 

över Kalmarsund byggts.  

 

Dagvatten från området kan påverka ytvattenförekomsten S n Kalmarsund i södra 

Östersjön, som har måttlig ekologisk status. Den kemiska statusen uppnås ej 

(kemisk status utan överallt överskridande ämnen är god). God ekologisk status ska 

uppnås senast 2027. Jordbruk och enskilda avlopp utgör betydande påverkan. 

 

 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna riskerna för människors hälsa och för miljön. 

Beskrivning Planen bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för vatten. Det finns inga tecken 

på stående vatten i området och naturmarken i anslutning till förskolan har också 

som funktion av omhänderta dagvatten. Den tillkommande ytan för 

förskoleverksamhet är en liten del av befintlig naturmark och bedöms inte leda till 

några större mängder dagvatten som behöver fördröjas och renas. Området är 

anslutet till kommunalt VA.  

 

En bullerberäkning har genomförts enligt Naturvårdsverkets modell i programmet 

Buller Väg II. Beräkningen visar att mitt på förskolans gård, ca 20 m från vägmitt, 

underskrider bullernivåerna gällande riktvärden för uteplats vid bostad, även med 

framtida trafik inräknad. Planen innebär att förskolan ges ett större utrymme för sin 

verksamhet, vilket skulle kunna leda till större trafikmängder, men då platsen redan 

tagits i anspråk av en förskolebyggnad med verksamhet (tillfälligt bygglov) bedöms 

inte trafikmängderna öka ytterligare mer än marginellt. Planerade gång- och 

cykelstråk ger större möjligheter att på ett säkert sätt ta sig via fots eller cykel till och 

från förskolan. 

 

Träd och annan vegetation har en klimatutjämnande effekt och ger svalka varma 

sommardagar. Två grövre träd har mätts in vid förskolan och ges skydd i planen. En 

träddunge bakom förskolan, som används för lek, läggs till inom planen för förskolan. 

I anslutning till området finns kommunal naturmark med öppna gräsytor, trädrad 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/


längs stenmur och en träddunge. Detta ger förutsättningar för ett fortsatt gott 

lokalklimat.  

 

Planen medför ingen ökad risk för översvämning eller negativa värmeeffekter. 

 

Det bedöms inte finnas risk för höga radonnivåer i området, men då radon lokalt kan 

förekomma i högre halter rekommenderas generellt att byggnation görs tätt mot 

marken.  

 

 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra risker för människors hälsa eller för miljön?   Nej 

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön?   Nej 

Kommentar Planen bedöms inte medföra några risker för människors hälsa eller miljön. 

 

  



Sammanvägd bedömning 

Särskilda bestämmelser 

Gäller undantag från att genomföra miljöbedömning?  Nej 

Gäller krav på att genomföra miljöbedömning?  Nej 

Betydande miljöpåverkan 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?   Nej 

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön?  Nej 

Bedömning Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 

 

Påverkans totaleffekt 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden?  Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?   Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på risker för människors hälsa eller för miljön?  Nej 

Bedömning Planen bedöms inte medföra påverkan på varken kultur- eller naturvärden, sociala 

värden, materiella värden eller risker för människors hälsa eller miljön. 

 

Planen kan medföra positiv påverkan på kulturvärden och materiella värden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motiverat ställningstagande 

Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 

 

Planen utvidgar område för skoländamål och ger möjlighet för förskolan i Algutsrum att 

utvecklas på ett hållbart sätt. 

 

Planen medför att en del av ett område som är planlagt som naturmark tas i anspråk av 

förskolan. På området finns redan en provisorisk barack och planen möjliggör en mer 

permanent lösning.  

 

Planen medför inte att miljökvalitetsnormerna för vatten överskrids. 

 

Planen bedöms inte medföra påverkan på varken kultur- eller naturvärden, sociala värden, 

materiella värden eller risker för människors hälsa eller miljön. Planen kan medföra positiv 

påverkan på kulturvärden och materiella värden. 
 

 

 

 

  



 

Bilaga 1 

Kulturvärden 

Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen: 

 Biologiskt kulturarv 

 Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse 

 Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer  

 Arkitektoniskt värdefulla kulturmiljöer och byggnader 

 Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) 

 Immateriella företeelser (till exempel ortnamn eller berättelser som är knutna till platsen) 

 Kulturvärden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 

avseende på det skyddade eller utpekade kulturvärdet. 

 Statliga byggnadsminnen enligt 3 kap. KML  

 Kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. KML  

 Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) enligt 2 kap. KML  

 Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB  

 Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB 

 Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB  

 Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 

 Landskapsbildskyddsområde  

 Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB  

 Världsarv (Information) 

 

Naturvärden 

Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa: 

 Naturtyper enligt habitatdirektivet  

 Områden enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering eller objekt med högt naturvärde 

 Områden enligt Naturvårdsverkets myrskyddsplan eller nationalparksplan  

 Områden enligt ängs- och betesmarksinventeringen  

 Värdefulla vatten i enlighet med Levande sjöar och vattendrag  

 Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer 

Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa: 

 Värdefulla fågelarter (I Sverige regelbundet förekommande fågelarter [från bilaga 1 i Fågeldirektivet] för vilka 

Särskilda skyddsområden skall avsättas) 

 Värdefulla växt-, djur-, eller svamparter (Lista över arter i habitatdirektivets bilaga 2 som förekommer i Sverige; Arter & 

naturtyper i habitatdirektivet – Bevarandestatus i Sverige) 

 Fridlysta växt-, djur-, eller svamparter (4-9 §§ Artskyddsförordningen) 

 Fortplantningsområden eller viloplatser för fridlysta djur (4 § Artskyddsförordningen) 

 Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter  

 Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 

avseende på det skyddade eller utpekade naturvärdet. 

 Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB  

 Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB  

 Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB  

 Naturminne enligt 7 kap. 10 § MB 

 Natura 2000 enligt 7 kap. 27 § MB  

 Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § MB 

 Generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB, 

 Djur- och växtskyddsområde enligt 7 kap. 12 § MB 

 Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 

 Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 

 Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB 

 Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3 § MB 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K3
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P9
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Jordabalk-1970994_sfs-1970-994/#K7
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P6
http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-svar/varldsarv/
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-faglar-Sverige.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-faglar-Sverige.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-arter-i-sverige.pdf
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/Publikationer/Arter%20och%20naturtyper%20i%20habitatdir_litet%20format.pdf
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/Publikationer/Arter%20och%20naturtyper%20i%20habitatdir_litet%20format.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845/?bet=sfs-2007-845#P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845/?bet=sfs-2007-845#P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P9
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P10
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P27
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P11
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P11
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P12
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P13
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Jordabalk-1970994_sfs-1970-994/#K7
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P3


 

 

 Landskapsbildskyddsområde 

 Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB  

 Världsarv  

 Biosfärsområden  

 Våtmarksområden enligt ramsarkonventionen  

 Skyddade marina områden enligt OSPAR  

 Skyddade marina områden enligt HELCOM 

 

Sociala värden 

 Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 
 Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse (tätorts- eller 

bostadsnära natur) (2 kap. 7 § PBL) 

 Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 § PBL), t.ex. badplatser, skidbackar, lekplatser, 

ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, jakt och fiske, orientering, skogsmulle, scouting och 

klättring. 

 Tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och annan utevistelse (8 kap. 9 § PBL) 

 Tysta områden 

 Turistdestinationer 

 Mötesplatser 

 Sociala värden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 

avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet. 

 Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB  

 Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB  

 Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB  

 Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 

 Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 

 Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB 

 Landskapsbildskyddsområde  

 Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB  

 Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB  

 Världsarv 

 Biosfärsområden 

 

Materiella värden  

Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen 

Naturresurser med högre förnyelseförmåga: 

 Skog (skogsbruk) 

 Fiske (vilt och odling) 

 Mark till rennäring 

 Ängs- och betesmark (jordbruk) 

 Vilda växter och djur (t.ex. bär och fisk) 

 Energiresurser (t.ex. vattendrag, vind, sol) 

 Färskvatten (ytvattenförekomster) 

Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga: 

 Åkermark (även plöjbar betesmark, jordbruk) 

 Mineraler, bergarter, jordarter 

 Energiresurser (t.ex. torv, kol) 

 Färskvatten (grundvattenförekomster) 

 Övriga geologiska resurser (t.ex. landformer och fossil) 

Övriga materiella värden: 

 Rekreation, idrott, friluftsliv och turism (större anläggningar) 

 Energiförsörjning (t.ex. anläggningar för energiproduktion, elnät [stamnät, regionnät, lokalt elnät, transformator- och 

kopplingsstationer, utlandskopplingar], ledningsnät för fjärrvärme och fjärrkyla, gasledningsnät, drivmedelstationer för 

båt och bil) 

 Hälso- och sjukvård (t.ex. sjukvård, apotek, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre) 

 Information och kommunikation (t.ex. telefoni, internet, radiokommunikation) 
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 Vatten och avlopp (t.ex. reningsverk och ledningsnät för vatten- och avloppsvatten, reservoar, brandpost, 

tryckstegrings- och pumpstationer, tömningsstationer för båt) 

 Renhållning (t.ex. deponier, återvinningscentraler och återvinningsstationer) 

 Skydd och säkerhet (t.ex. domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, kustbevakning, polis, 

räddningstjänst, tullkontroll, gränsskydd och immigrationskontroll) 

 Transporter (t.ex. bil-, järn-, gång- och cykelväg, flygplats, hållplatser och stationer, färjelägen, hamn, bro, 

omlastningspunkter, parkering för bil och cykel) 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 

avseende på det skyddade eller utpekade materiella värdet. 

 Miljöskyddsområde (7 kap. 19–20 §§ MB; Okänt om miljöskyddsområden förekommer) 

 Vattenskyddsområde (7 kap. 21–22 §§ MB) 

 Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB) 

 Riksintresse för rennäring, yrkesfiske eller odling av akvatiska djur och växter (3 kap 5 § MB) 

 Riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material (3 kap 7 § MB) 

 Riksintresse för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, 

vattenförsörjning eller avfallshantering (3 kap 8 § MB) 

 Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 § MB) 

 

Risker för människors hälsa eller för miljön 

Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

 Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, ras och skred, torka, värmebölja, lavin, 

erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla) 

 Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. tåg- och flygolycka) 

 Verksamheter eller störningar som medför risk för omgivningen (t.ex. buller, vibrationer, ljus, lukt, damm, sot, 

luftföroreningar inklusive allergiframkallande ämnen, utsläpp till vatten, markföroreningar) 

 Vattenbrist, tele- eller elavbrott, fjärrvärmebortfall, IT-bortfall, transportstörning, drivmedelsbrist 

 Inomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, fukt, temperatur, radon, strålning, elektromagnetiska fält) 

 Utomhusmiljö (t.ex. lokalklimat, skuggning) 

Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs eller riskerar att inte följas i de områden som kan antas påverkas av planen. 

 Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 

 Miljökvalitetsnorm för buller  

 Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status för grundvatten  

 Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten  

 Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten  

 Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten  

 Miljökvalitetsnormer för havsmiljö 
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