
Undersökning om betydande miljöpåverkan Plan:
Datum:

Ingen Berörs
Stor Måttlig Liten Liten Måttlig Stor påv. ej Kommentarer

Miljö

Miljökvalitetsnormer x Hårdgjorda ytor ökar 

Miljömål x
Fler invånare med förskolebarn kommer få närmare till förskolan och 
minska användningen av bil.

Hållbar utveckling x

Fler invånare med förskolebarn kommer få närmare till förskolan och 
minska användningen av bil.

Riksintressen

Naturvård x

Rörligt friluftsliv x

Kulturmiljö x

Naturvårdsintressen

Naturreservat x

Natura 2000 x

Biotopskydd x

Natur

Kronobergs natur x

Ängs- o hagmarksinventering x

Våtmarksinventering x

Sumpskogsinventering x

Nyckelbiotopsinventering

Växt o djurliv x

Detaljplanen möjliggör en exploatering av delar av naturområdet. Detta 
medför att träd kan komma att sågas ner och mark kommer hårdgöras 
vilket innebär att en del växter och smådjur försvinner.

Strandskydd x

Påverkan på vatten

Grundvatten x

Ytvatten x

Dricksvattentäkt x

Dagvatten x

Detaljplanen möjliggör att en del av planområdet hårdgörs, detta medför 
att ytan för dränering av regnvatten minskar. Det kompenseras delvis 
med en yta för dagvattenhantering nordväst om Dackevägen.

Hushållning

Befintlig infrastruktur x
Den befintliga infrastrukturen kommer inte förändras men antalet fordon 
kan komma att öka.

Vatten x

Uttag av dricksvatten ökar marginellt när den nya förskolan uppförs och 
tas i bruk.

Alstrande av avfall

Under byggskedet x Ansvarig byggherre asvarar för sortering av avfallet.

Avfallssortering x Ansvarig byggherre asvarar för sortering av avfallet.

Kulturmiljö o landskapsbild

Fornminnen x

Kulturmiljöprogram x

Kulturhistorisk miljö x

Stadsbild x x

Stadsbilden förändras då ny bebyggelse uppförs. Om det är positivt eller 
negativt är en pesonlig uppfattning.

Hälsa 

Buller x
Begränsad ökning av trafik till området kan öka bullret i mindre 
utsträckning.

Föroringar luft, mark, vatten x
Begränsad ökning av trafik till området kan till viss del också öka 
föroreningarna  i luften.

Lukt x

Radon x

Strålning x

Kraftledningar x

Säkerhet

Trafik x

Barnen som ska vistas på förskolan kommer i stor utsträckning att 
lämnas och hämtas med bil vilket gör att trafiken kommer att öka i 
området.

Explosion x

Översvämning x

Ras o skred x

Trygghet x

Fler människor kommer vara i rörelse i området under dagtid vilket ökar 
tryggheten i området.

Markförhållanden/föroreningar

Förorenad mark x

Planens influensområde

ÖP x

Gällande planer x
Den nya detaljplanen kommer ha samma användning som den gällande 
detaljplanen men kommer öka förskolans exploateringsgrad.

Pågående planläggning x

Mellankommunala intressen x

Kommunens bedömning Planarkitekt:

Genomförandet ger viss men ej betydande miljöpåverkan Sanna Petersson

MKB behövs inte x
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Negativ påverkan. Positiv påverkan.


