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Behovsbedömning/ Avgränsning 
Enligt 6 kap 11 § miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en 
detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras. Behovsbedömningen är 
ett första steg i miljöbedömningen som ska avgöra om detaljplanens, pro-
grammets eller ändringens genomförande medför en betydande miljöpåverkan. 
Nedanstående checklista är grunden för en genomgång av de kriterier som kan 
innebära en sådan påverkan som innebär att en Miljökonsekvensbeskrivning 
skall upprättas. De tre inledande frågorna är föranledda av lagstiftningens di-
rekt utpekade verksamheter och åtgärder som kräver miljöbedömning. 

Checklistan ligger också som grund för beslut om avgränsningen av miljökon-
sekvensbeskrivningen om en sådan skall göras. 

Planens syfte 
  
Planens syfte är att höja byggrätten för campingstugorna från 35 till 50 kvm 
och att mindre del av området planläggs för enbostadshus.  
 
5 kap 18 § 3 stycket Plan- och Bygglagen 

Marken kommer att tas i anspråk för camping och bostad, ingen betydande 
miljöpåverkan kan antas uppstå. 

Bilaga 1  och 3 § 4 Förordningen om MKB 

Planen tillåter camping och bostad och antas ej medföra en betydande miljöpå-
verkan. 
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CHECKLISTA FÖR MILJÖBEDÖMNING 

PLANEN                                   Beskrivning / Påverkan 
Verksamheter och åtgärder Planens syfte är att höja byggrätten för cam-

pingstugorna från 35 till 50 kvm och mindre 
del av området planläggs för enbostadshus.  
 

Andra planer och program Området är sedan tidigare planlagt för fri-
luftsområde/camping. Området är inte be-
skrivet i Översiktsplanen. 
Ingen påverkan förväntas ske på andra planer 
och program. 

Miljöintegration  Miljöbedömningen i sig utgör den efterfråga-
de integrationen. 

Miljöproblem  Planläggningen anses ej skapa några miljö-
problem. 

Gemenskapens miljölag-
stiftning  

Ingen lagstiftning berörs. 

PLATSEN                                      Betydelse och sårbarhet 

Nuvarande markanvänd-
ning 

Området består idag av ett mindre camping-
område. 

Överskridna miljökvalitets-
normer eller finns andra 
miljöproblem 

Planområdet berör Långsjöns avrinningsom-
råde vilken har god ekologisk- och kemisk 
status. Det finns inget som tyder på att miljö-
kvalitetsnormer kommer att överskridas. In-
filtrationen inom området är god, begränsat 
andel hårdgord yta och grusade vägar. Va-
anläggning är påkopplad det kommunala va-
nätet. 

Miljöproblem Inga kända miljöproblem. 

Kulturarv  Inga kända fasta fornlämningar finns inom 
det område som tas i anspråk. 

Särdrag i naturen Inga särdrag inom aktuellt planområde.  

Skyddade områden Inga. 
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PÅVERKAN                   Betydande påverkan     Kommentarer 
Kriterier                                     Ja         Nej           Kan påverkan mildras? 

Nationella och regionala 
miljökvalitetsmål 

 X  

Miljöstrategi för Västerviks 
kommun 

 X  

GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN 
Kriterier                                         Ja      Nej          Kan påverkan mildras? 

5 kap om miljökvalitetsnorm 
(luft, vatten eller mark)  

 X Det finns inget som tyder på 
att miljökvalitetsnormer 
kommer att överskridas. 

Anmälan eller tillstånds-
prövning (täkt, avfall, farligt 
material etc)  

 X  

Skydd (Natura 2000, natur-
reservat, landskapsskydd, 
biotopskydd, strandskydd, 
skyddsområde för vatten-
täkt, byggnadsminne)  

 X Strandskyddet återinträder 
när detaljplanen ändras. Sär-
skilda skäl för upphävande 
finns då området avgränsas 
från strandlinjen av riksväg 
40. 

Naturvårdsprogram   X  

Fornlämningar  X Inga kända fasta fornläm-
ningar finns inom planområ-
det. 

RIKTLINJER  

Kommunala policys pro-
gram eller planer.  

 X  

Skyddsavstånd   X Skyddsavstånd mellan bostad 
och väg/järnväg beaktas i 
planarbetet. 

HUSHÅLLNING MED MARK, VATTEN OCH ANDRA RESURSER 

3, 4 kap om hushållning av 
mark och vatten (Riksin-
tresse)  

 X  

Avsevärd förändring av 
mark- och vattenanvänd-
ning 

  X Ingen avsevärd förändring 
väntas ske då området idag är 
ianspråktaget.  
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Alternativ lokalisering, 
markanvändning 

 X Ej aktuellt. 

Uttömning av icke förnyel-
sebar naturresurs 

 X  

Rekreation (förbättring eller 
försämring) 

 X  

Kulturmiljö  X  

MILJÖPÅVERKAN 
Kriterier                                         Ja      Nej          Kan påverkan mildras? 

Mark (förorening,  erosion)  X  

Vatten (flödesriktning, 
grundvattenkvalitet, vatten-
tillgång etc) 

 X  

Luft och klimat (luftrörelse)  X  

Vegetation (införande av ny 
växtart, minskning eller in-
förande av art) 

 X  

Djurliv (förändring av sam-
mansättning eller antal, 
minskning eller införande 
av art, gräns) 

 X Inga kända hotade djurarter 
inom aktuellt planområde. 

Landskaps- och stadsbild   X  

Miljöpåverkan från omgi-
vande verksamhet 

 X  

Transporter/Kommunikation 
(minskning eller ökning, 
investering)  

 X Inga nya anslutningar till-
kommer mot riksväg 40. 

HÄLSOEFFEKTER 

Ljus (bländande ljussken)  X  

Luftkvalitet (luftförorening-
ar, lukt, partiklar, allergirisk)

 X  

Buller och vibrationer  X Ev. buller från riksväg 40 
utreds vidare i planarbetet. 

Otrygghet  X  

Risk (explosionsrisk, ut-
släpp, radon, elektro-
magnetisk strålning)  

 X Enligt markradon-
utredningen för Västerviks 
kommun är området inte 
medtaget som riskområde för 
radon.  
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ÖVRIGT 
Kriterier                                         Ja      Nej          Kan påverkan mildras? 

Uppstår kumulativa eller 
tillfälliga miljöeffekter  

  X  

Motverkas ekologiskt håll-
bar utveckling (energi, ma-
terial, avfallsmängd)  

 X  

Betydande miljöpåverkan i 
närliggande kommuner  
eller land  

 X  

Motiverat ställningstagande/Avgränsning  
Genomgången av checklistan visar att planen inte kan antas medföra betydan-
de miljöpåverkan på grund av planändringen. Därmed behövs inte en miljöbe-
dömning enligt miljöbalkens bestämmelser göras. 

 

Kommunledningskontoret  

  

Regina Laine                         
Planarkitekt    

               
 

 

 


