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Inledning

Undersökningens syfte är att göra en översiktlig bedömning om eventuella
konsekvenser rörande miljö, hälsa eller hushållning av naturresurser vid
genomförande av denna detaljplan. Undersökningen utgör underlag för beslut om
det behöver eller inte behöver utföras en strategisk miljöbedömning för
detaljplanen.

I Miljöbalken kapitel 6 Miljöbedömningar 1 § framgår att syftet med en
miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så
att en hållbar utveckling främjas.

Att undersöka om en betydande miljöpåverkan kan antas
5 § En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett
program som krävs i lag eller annan författning ska undersöka om genomförandet
av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan, om

1. frågan om betydande miljöpåverkan inte är avgjord i föreskrifter som
regeringen har meddelat med stöd av 4 §, eller

2. planen, programmet eller ändringen inte omfattas av undantaget i 3 § andra
stycket. Lag (2017:955).

6 § Undersökningen ska innebära att myndigheten eller kommunen

1. identifierar omständigheter som talar för eller emot en betydande
miljöpåverkan, och

2. samråder i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner,
länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda
miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet, om
myndigheten eller kommunen inte redan i identifieringen kommer fram till att
en strategisk miljöbedömning ska göras.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare
föreskrifter om sådana omständigheter som avses i första stycket 1. Lag
(2017:955).

Beslut i frågan om miljöpåverkan
7 § Myndigheten eller kommunen ska efter undersökningen i ett särskilt beslut
avgöra om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan.
Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller emot en betydande
miljöpåverkan. Beslutet ska göras tillgängligt för allmänheten. Lag (2017:955).
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Detaljplanens syfte & huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att ändra den del av gällande detaljplan M64 för
fastigheterna Stora Vickleby 15:1 och 15:2 för att möjliggöra skola och tillfällig
vistelse. Detaljplanen, i den del som avses ändras, syftar till att möjliggöra
byggnation för kursverksamhet.

Samlad bedömning av planens miljöpåverkan

Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 6-7 §§
miljöbalken.

Alternativ lokalisering

Platsen har valts på grund av dess närhet till nuvarande skolverksamhet. Ingen
alternativ lokalisering har utretts.
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Checklista

Sammanställningar

Vid ”ja” på följande 3 frågor innebär planen alltid en betydande
miljöpåverkan och en strategisk miljöbedömning krävs.

Ja Nej

Genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas
innefatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap.
28 a § miljöbalken?

x

Avser/anger planen, programmet eller ändringen förutsättningarna
för kommande tillstånd för sådana verksamheter eller åtgärder som
anges i 6 § miljöbedömningsförordningen eller bilagan till
förordningen?

x

Innebär planens genomförande betydande miljöpåverkan?
(Ställningstagande utifrån checklistan)

x

Bedömning

Positiv

påverkan

Ingen

eller liten

negativ

påverkan

Negativ

påverkan

Betydande

påverkan

Kommentar

Planer och
program

PP ILNP NP BP Kommentar

Regionala
planer

X

Översiktsplanen X Av
översiktsplanen
framgår att
bebyggelsen
utmed Vickleby
bygata utgör
stort
kulturmiljövärde.
Berört område
ligger i västra
delen av
kvarteret och
ansluter till
befintlig
villabebyggelse
samt till
Capellagårdens
skolverksamhet.
Planförslaget
bedöms inte
strida mot
översiktsplanen.
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Planprogram X

Gällande
detaljplan

X Nuvarande
detaljplan heter
M 64 och vann
lagakraft 1988.

Andra planer
och
program

X

Natur PP ILNP NP BP Kommentar

Riksintresse för naturvård X

Natura 2000 X

Naturreservat X

Nyckelbiotop/Biotopskydd X

Rödlistade/Skyddade
arter

X Inom området finns inga
registrerade arter men i
närområdet
(Capellagårdens trädgård)
finns flera fynd
inrapporterade till
Artportalen.

Annan värdefull natur X

Ekossystemtjänster X

Vatten PP ILNP NP BP Kommentar

Grundvattenförekomst X Västra Ölands kalkberg,
sedimentär bergförekomst
WA72010256. Den
kvantitativa statusen för
förekomsten bedöms
otillfredsställande.
Genomförandet av
planförslaget bedöms inte
påverka den kvantitativa
statusen negativt.

Ytvattenförekomst X Ö s Kalmarsunds kustvatten.
WA32437375. Förekomstens
sammanvägda ekologiska
status bedöms vara
otillfredsställande pga
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övergödning. Genomförandet
av planförslaget bedöms inte
påverka den ekologiska
statusen negativt.

Vattenskyddsområde X

Strandskydd X

Vattenverksamhet X

Dagvattenhantering X Dagvattennät finns i Carl
Malmstens väg.

Översvämning X

Miljökvalitetsnorm X

Luft PP ILNP NP BP Kommentar

Utsläpp X

Lukt X

Miljökvalitetsnorm X

Mark PP ILNP NP BP Kommentar

Förorenad mark X

Radon i mark X Området ligger inom låg risk
radonområde.

Skred, ras, erosion X

Jordbruk, skogsbruk X

Riksintresse för
värdefulla ämnen och
material

X

Mikroklimat PP ILNP NP BP Kommentar

Vind X

Sol- och
skuggförhållanden

X

Luftfuktighet X
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Temperatur X

Infrastruktur PP ILNP NP BP Kommentar

Transporter X

Riksintresse
kommunikationer

X

Riksintresse
yrkesfiske

X

Övriga
kommunikationer

X

Avfall X

Vatten- och avlopp X

Energi och
uppvärmning

X

Säkerhet PP ILNP NP BP Kommentar

Buller X

Trafik X

Farligt gods/
explosionsrisk

X

Människa, hälsa- och
service

PP ILNP NP BP Kommentar

Tyst ostörd miljö X

Ljus X

Trygghet och oror X

Grönstruktur X

Elektromagnetiska fält X

Offentlig och
kommersiell service

X

Arbetstillfällen X

Jämställdhet X
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Tillgänglighet X

Barnperspektiv X

Rekreation PP ILNP NP BP Kommentar

Riksintresse friluftsliv
3 kap 6 §

X

Fiske- och jaktmarker X

Rekreations- och
friluftsområden

X

Vandrings- och
vattenleder

X

Kulturmiljö orts- och
landskapsbild

PP ILNP NP BP Kommentar

Riksintresse för
kulturmiljö

X Vickleby ligger inom
riksintresse för kulturmiljö 3
kap 6 § MB. Av beskrivningen
för Albrunna - Vickleby
Områdeskod: 84008005
framgår att i Stora Vickleby är
gårdsanläggningarna spridda
längs den ca 500 meter långa
bygatan. I f d manbyggningar
inryms också Carl Malmstens
Capellagården. Planförslaget
ligger väster om
gårdsbildningen runt bygatan.
Genomförandet av
planförslaget bedöms inte
påverka bebyggelsemiljön
negativt.

Fornminne X Inga kända fynd finns inom
berört området. En
arkeologisk utredning har
utförts sydväst om området
med fynd av efter boplats
L1955:2193. Öster om
området finns boplats
beskriven L1956:4289 enligt
Fornsök
Riksantikvarieämbetet.
Anmälningsplikt råder enligt
kulturmiljölagen om
fornlämning påträffas.
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Byggnadsminne X

Annan värdefull
kulturhistorisk miljö

X Stenmur finns i västra och
södra delen av området.

Annan värdefull
byggnad

X

Ortbild X

Landskapsbild X

Övriga riksintressen PP ILNP NP BP Kommentar

Riksintresse 4 kap 1-2
§

X Öland är som helhet av
riksintresse för turism och det
rörliga friluftslivet 4 kap 1-2 §§
MB.

Riksintresse för
obruten kust 4 kap 3 §

X Öland är som helhet av
riksintresse för obruten kust 4
kap 3 §.

Försvar X

Behöver ytterligare utredningar/analyser genomföras

Ja Nej Motivering

Trafikutredning (bil,
cykel, gång, parkering)

X

Vatten- och
avloppsutredning

X

Dagvattenutredning X

Bullerutredning X

Geoteknisk utredning X

Naturvärdesinventering X

Inmätning stora träd/
stenmurar

X

Arkeologisk
undersökning

X

Byggnadsinventering X

Miljöinventering X
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Flyghinderanalys X

Teknisk försörjning
(vatten, el, tele,
bredband,
uppvärmning)

X

Gestaltningsprogram X

Solstudie X

Miljöteknisk
markundersökning av
föroreningar

X

Riskutredning (farligt
gods, industri etc)

X

Kulturmiljöutredning X

Miljökonsekvens-
beskrivning (MKB)

X

Referenser

”Översiktsplan 2014” (Mörbylånga kommun 2015)
”Registerblad Områden av riksintresse för Kulturmiljö i Kalmar län”
”Kartverktyg Geosecma GIS” (Mörbylånga 2022)
”Översiktlig markradonundersökning i Mörbylånga kommun”
”Fornsök” (Riksantikvarieämbetet 2022)
”Artportalen SLU Artdatabanken


