
 

SALEMS KOMMUN CHECKLISTA FÖR MKB 
  
Bygg- och miljöenheten Dnr:  
  
       
       
 Ärende: Detaljplan för Söderby gårds väg  
 Plan nr: 83-07 och 83-15 
       
  
 
BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 
 
I de fall planerad aktivitet ej föranleder en betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en miljöbedömning inte 
behöver utföras, kan komma att behöva kompletteras med en miljöredovisning inom vissa områden. Ett fåtal ja-
kryss inom betydande miljöpåverkan behöver dock inte betyda att åtgäden innebär detsamma.  
 
Kan planerad aktivitet medverka till betydande miljöpåverkan enligt nedanstående? 

 
   Betydande 

       påverkan? 
Natur Ja Nej                    Kommentar Ja   Nej 
Riksintresse  x    
Landskapsbild x  Den i nuläget delvis bevuxna platsen kommer att 

bli arbetsplatsområde, delvis ianspråktaget 
 x 

Naturvärden, biologisk mångfald x    x 
Växt- och djurliv x    x 
Värdefulla biotoper x  Ån längs Söderby gårds väg påverkas, ovisst hur 

mkt 
 x 

Ekologiska känsliga områden  x    
Gröna samband x    x 
 
Kultur Ja Nej  Ja   Nej 
Riksintresse  x    
Kulturlandskap  x    
Fornminnen  x    
Värdefull bebyggelse  x    
Stadsbild (skala, ark. passning) x    x 
 
Friluftsliv Ja Nej  Ja   Nej 
Riksintresse  x    
Rekreationsvärde  x    
Tillgång till grönområden  x    

 
Mark och vatten Ja Nej  Ja   Nej 
Hushållning  x    
Hydrologi x  Dagvatten kommer att kulverteras i slutet/norra 

delen av ån 
 x 

Dagvatten x  Hårdgjorda ytor kommer att öka, oljeavskiljare osv 
ska planeras för maa kommande verksamheter 

 x 

Recipienter x  Uttran, dagvattenanläggning planeras mellan 
planomr. och Uttran (Mosshagen) 

 x 

Skyddsområde för grundvattentäkt  x    
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Strandskydd (100, 300 m)  x    
 
Lokalklimat Ja Nej  Ja   Nej 
Vind- och läförhållanden  x    
Sol, ljus, skugga, temperatur x    x 

 
Resurshushållning Ja Nej  Ja   Nej 
Energi x    x 
Avfall x    x 
Vatten (grund- och ytvatten samt källa)  x Enligt konsultutredning påverkas ej grundvatten. 

En planerad uppdämning av ån, kan komma att 
kräva anmälan om vattenverksamhet till lst. 

  

 
Hälsa och säkerhet Ja Nej  Ja   Nej 
Buller, vibrationer x  Eventuella framtida verksamheter kan alstra buller x x 
Luft, lukt  x    
Ljus  x    
Trafikmängd x  Både biltvätt och arbetsplats kommer att alstra mer 

trafik. 
 x 

Transporter av farligt gods  x    
Räddning/säkerhet  x    
Radon x  Radonriskområde enligt kom. översiktskarta  x 
Elektromagnetiska fält  x    
Djurhållning (200 m, 500 m)  x    
Förorenad mark  x    
 
Måluppfyllelse Ja Nej   
Nationella miljökvalitetsmål x  Ingen övergödning pga minskat biltvättvatten i kom 

Regionala miljökvalitetsmål x  Ingen övergödning pga minskat biltvättvatten i kom 
 
Uppfyllelse av kriterier i MKB-fo Ja Nej   
Bilaga 2  x  

Bilaga 4  x  
 

Påverkan under byggnadstiden Ja Nej  Ja   Nej 
Byggnationsbuller  x  Begränsad tid.   
      

 
Omfattning av aktivitet (m2) Ja Nej  Ja   Nej 
Planen omfattar en arbetsplats för ej/mindre 
miljöstörande verksamheter. Även en obemannad 
biltvättanläggning med 5 boxar. 
 

x  Biltvätten bör beaktas med anledning av 
reningsanläggning och utsläppskrav, samt sörja för 
gott omhändertagande av dagvatten. En dialog 
med bygg- och miljöenheten i ett tidigt skede är att 
rekommendera. 

x  

 
Övrigt             
Det är i nuläget oviss i vilken omfattning man planerar att göra en dämning av ån för att kunna buffra vatten vid regniga perioder. 
Beroende på dess omfattning skall en anmälan om vattenverksamhet göras till länsstyrelsen. Bedömer kommunen att åtgärden är 
marginell krävs ingen anmälan till lst. Denna punkt skall utredas vidare och projektören skall inkomma med ritningar som 
beskriver åtgärden samt i vilken omfattning åtgärden kommer att påverka vattenståndet och flödet. 
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Motivering till miljöbedömning eller ej: Bedömningen är att planerna ej föranleder en 
betydande miljöpåverkan enligt förordningen om MKB. Planerna bedöms ej föranleda MKB 
pga att området delvis är ianspråktaget. 
 
Checklistan genomgången av: Carina Molin, bygg- och miljöenheten 
 
Erfordras MKB:  Ja   Nej 
 
De områden som på checklistan har betydande miljöpåverkan kommer att hanteras utförligare i en 
miljöredovisning i planbeskrivningen. 
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