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Undersökning om betydande miljöpåverkan - Checklista för detaljplan UNAMAN 9, 
Centrum, Växjö kommun 

Vid upprättande av en detaljplan ska en undersökning göras om planen kan tänkas medföra en betydande 
miljöpåverkan (BMP), en så kallad ”undersökning om betydande miljöpåverkan” (tidigare kallad 
behovsbedömning). Om så är fallet avgränsar undersökningen de frågor som behöver tas upp i efterföljande 
strategisk miljöbedömning (SMB). Undersökningens syfte är att främja hållbar utveckling genom att identifiera 
miljöfrågor som behöver hanteras i den fortsatta detaljplaneprocessen, även i de fall planen inte bedöms medföra 
betydande miljöpåverkan. Undersökningen sker utifrån bedömningskriterierna i 5 § miljöbedömnings-
förordningen (2017:966). 

 
Dnr: PLAN.2017.1086 

 Ja Nej Kommentarer: 

1. Aspekter som kan ge upphov till  
BMP utan beaktande av kriterierna i  
5 § miljöbedömningsförordningen. 
1.1. Påverkar planen ett Natura 2000-
område så att tillstånd krävs enligt  
7 kap. 28 och 28 a §§ miljöbalken? 

 X 
 

1.2. Kommer planen att innehålla 
verksamheter eller åtgärder som finns 
redovisade i § 6 och i bilagan 
miljöbedömningsförordningen 
(2017:96)?  

 X 

Inga tillståndspliktiga verksamheter planeras. 

 

 Kommentarer:  

2. Platsen 

2.1. Markanvändning  
Samma markanvändnings om idag föreslås, med tillägg av markanvändningen 
kontor. En effektivare markanvändning. 

2.2. Markförhållanden, vatten och 
andra resurser  

Platsen ligger i centrala Växjö och är redan exploaterad. Goda resurser finns på 
platsen. 

2.3. Sårbarhet pga. överskridna 
miljökvalitetsnormer  

Markanvändningen är ej känslig för yttre påverkan från luft eller buller. 
Planförslaget innebär ingen påverkan på vatten. MKN för luft, buller och vatten 
bedöms ej påverkas negativt av aktuell detaljplan. 

2.4. Sårbarhet pga. kulturarv  Inget utpekat kulturarv berörs. 

2.5. Sårbarhet pga. särdrag i naturen  Natur berörs ej. 

2.6. Riksintressen och andra skyddade 
områden 

Planområdet är lokaliserat inom område för riksintresse för kulturmiljö, Växjö 
stad (G27). Byggnaderna på aktuell fastighet Unaman 9 är tillkomna under 
1900-talets senare hälft och är därmed ej av direkt betydelse för riksintresset. 
Dock skall hänsyn tas till rutnätsstadens struktur och bebyggelsens upplevelse 
från gatan. Detaljplanens bestämmelser är anpassade för att styra volymerna 
på platsen, trots en ökad byggrätt, till att inte väsentligt skada riksintressets 
värden vad gäller byggnadshöjd och skala. Upplevelsen av byggnadsvolymerna 
har därför studerats. Därefter har den föreslagna fjärde våningen dragits in så 
att byggnaden fortfarande upplevs som tre hela våningar från Kungsgatan och 
Storgatan. Detaljplanen bedöms ej innebära väsentlig skada på riksintressets 
värden och utpekade karaktärsdrag.  
 
För mer information, se analys, resonemang och illustrationer i 
planbeskrivningen angående kulturmiljö. 
 
Planområdet ligger inom avrinningsområde för Mörrumsån, som är ett skyddat 
vattendrag enligt 4 kap 6 § miljöbalken. Planförslaget bedöms inte påverka 
riksintresset negativt. 
 

3. Planen 

3.1. Förutsättningar för verksamheter 
och åtgärder  

Detaljplanen möjliggör för kontor, handel och centrumverksamheter. 
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3.2. Andra planers miljöpåverkan  Påverkas ej.  

3.3. Miljöintegration- hållbar 
utveckling och miljömål  

Planförslaget hindrar inte att nationella eller lokala miljömål kan uppnås. 
Planen innebär ett effektivare markutnyttjande i ett centralt läge i staden. 

3.4. Miljöproblem Föreslagen bebyggelse bedöms inte skapa miljöproblem. 

3.5. EG:s miljölagstiftning  Påverkas ej. 

4. Påverkan 

4.1. Storlek och fysisk omfattning  
Föreslagen bebyggelses omfattning kommer inte att ge någon större påverkan 
på mark vatten och andra resurser.  

4.2. Gränsöverskridande art och 
förening med andra planer  

Planförslaget följer översiktsplanens och den fördjupade översiktsplanens 
intentioner och strider inte heller mot någon annan av kommunens 
vägledande planer. 

4.3. Risker för människors hälsa och 
miljön  

Detaljplanen riskerar ej någon betydande påverkan på människors hälsa och 
miljö.  

4.4. Påverkans sannolikhet, 
varaktighet, frekvens (hur ofta), 
totaleffekt och möjlighet att avhjälpa 
den  

Ej relevant med hänsyn till kommentar på punkt 4.1. 

Totalt innebär detaljplanen en positiv påverkan i form av effektivare 
markutnyttjande i ett centralt läge i staden.  

 

 Ja  Nej Sammanvägd bedömning och motiverat ställningstagande: 

5. Kommunens sammanvägda  
bedömning 

5.1. Finns risk för betydande miljö 
påverkan (BMP)? 

 X 
De negativa effekterna av planens genomförande bedöms 
vara små. Detaljplanen anses inte leda till betydande 
miljöpåverkan. 

5.2. Behövs 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB)? 

 X 
Då planen inte bedöms leda till BMP behöver heller ingen 
miljökonsekvensbeskrivning göras. 

5.3. Bör andra lokaliseringsalternativ 
utredas? 

 X  

 

Handläggare: Moa Rosvall och Markus Hulenvik, Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Datum: 2022-06-28 
 
 
 


