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Miljöundersökning
undersökning av behovet att upprätta en strategisk miljöbedömning (MKB)

enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i Miljöbedömningsförordningen (2017:966)

Planens beteckning

Planens syfte

Planområdet

         Simrishamns kommun

         Plan- och exploateringsenheten     

Detaljplan för  ändring av detaljplan för del av Borrby 294:10  

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att genom fastighetsreglering ändra 

bestämmelser för allmänplatsmark så att sökanden genom fastighetsreglera kan 

överföra del av fastighet Borrby 294:10 till den egna fastigheten Borrby 31:29 

(Kringlorna 1).



Ja Nej Om ett ja --> miljöbedömning 

Natura 2000 X

X

X

Ingen eller 

liten

Inverkan Betydande 

påverkan

Kommentarer

Platsens förutsättningar

Den befintliga miljöns 

känslighet nuvarande 

användning och tidigare 

plan? 

X För planområdet och närområdet innebär 

ändringen av detaljplanen att ett smalt 

grönsläpp som  gränsar till fastigheten 

Kringlorna 1, kan ändras från allmänplatsmark 

till kvartersmark. Området används i princip 

inte av någon då det är en smal remsa 

allmänplatsmark mellan två bostadsfastigheter. 

Geologi X En undersökning rörande geotekniska 

förutsättningar har inte bedömts som 

nödvändig.

Radon X En undersökning rörande radon har inte 

bedömts som nödvändig, då byggrätten inte  

förändras.

Finns markföroreningar? X Ingen misstanke om markföroreningar.

Finns skred-, ras- och 

erionsrisk?

X Nej

Finns en 

översvämningsrisk?

X Nej

Sker omhändertagande av 

vatten lokalt?

X Ja

Vattenskyddsområde X Nej

Riskerar nuvarande mark- 

och vattenanvändning att 

överträda 

miljökvalitetsnormer?

X Nej

Bedömning enligt kriterierna i Miljöbedömningsförordningen. Inverkan--> ta med i planbeskrivning, Betydande --

> = Avgränsning för strategisk miljöbedömning  

Detaljplan för tillståndspliktig 

verksamhet enligt MBF §6 och §7

Detaljplan för verksamhet enligt MBF 

bilaga 1-15 



Grönytor och vegetations 

roll och funktion som 

ekosystemtjänst?

X Allmänplatsmark som skall tillföras Kringlorna 

är idag ett grönsläpp. I den nya detaljplanen 

föreslås marken bli kvartermark för 

bostadsändamål med prickmark. Det vill säga 

att marken inte får förses med byggnader.
Finns tätortsnära 

rekreationsområden?

X Nej

Planområdets lokalklimat? X

Ljusförhållanden X

Riksintressen X Berörs ej

Regionalt intresse kultur- 

och naturmiljö?

X Berörs ej

Arkeologi X Berörs ej

Särdrag i naturen X Berörs ej

Naturreserevat X Berörs ej

Växtskyddsområde X Berörs ej

Biotopskydd X Berörs ej

Naturminne X Berörs ej

Djurskyddsområde X Berörs ej

Strandskydd X Berörs ej

Miljöskyddsområde X Berörs ej

Förekomst av 

verksamheter som medför 

risk för omgivningen i eller i 

närheten av planområdet

X Berörs ej

Buller från omgivningen X Berörs ej

Planens tänkbara 

effekter
Är planen del av ett större 

projekt?

X Nej



Bidrar planen till det 

överordnande planens 

miljöpåverkan?

X Nej

Innebär planen påverkan 

utanför planområdet?

X Planen  bedöms inte påverka sitt omland, då 

inga förändringar i den fysiska miljön föreslås ej 

heller några nya byggrätter som tillkommer.

Har planen betydelse för 

andra planers 

miljöpåverkan?

X Nej

Ger planen möjlighet till 

miljöpåverkande 

verksamheter

X Nej

Avser planen reglera 

miljöpåverkande 

verksamheter

X Nej

Påverkan på stads-

/landskapsbilden?

X Möjligen i den måna att eftersatt kommunalt 

ägd naturmark omvandlas till prickmarkerad 

kvartermarks (dvs. trädgård).

Påverkan på 

trafiksituationen inom och 

utom planområdet?

X Ingen förändring av utfart. Trafikmängd 

förväntas ej heller öka.

Utnyttjande av - mark X Allmänplatsmark föreslås  bli kvartersmark 

belagd med prickmark.

Utnyttjande av - vatten X

Dagvattenhantering X

Utnyttjande av - övriga 

naturresurser

X

Alstrande av - störningar X Ingen förändring

Alstrande av - föroreningar X Marken används redan idag som 

parkeringsplats

Alstrande av - avfall X Inget extra avfall alstras

Hälsorisker X Nej

Miljörisker X Nej

Risk för olyckor X Nej

Överensstämmelse med de 

nationella miljömålen

X

Risk för att 

miljökvalitetsnormer 

överskrids? X Nej



Planens inverkan på 

klimatförändringar X Ingen påverkan.

Klimatförändringars 

inverkan på planen X Ingen påverkan.

Planens eventuella 

positiva inverkan på 

miljön och hälsa

Planens eventuella 

negativa inverkan på 

miljö och hälsa

Ställningstagande

Planarkitekt

Oscar Karlsson

Kommunen bedömer att detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan. En 

strategisk miljöbedömning behöver därför inte upprättas för aktuellt planarbete. 

Kommunen anser att nollalternativet medför lika stora eller större negativa 

konsekvenser för kommunens invånare.

Kommunen anser att planförslaget kan bidras till både en mer ändamålsenlig 

använding av planområdet och en tydligare fastighetsindelning.


