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Undersökning om betydande miljöpåverkan - Checklista för detaljplan Gemla 1:66 mfl, 
Gemla i 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.2016.1468 

 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 

 

 

 Kommentarer:  

2. Platsen 

2.1. Markanvändning  

Idag är planområdet bebyggt i dess norra del med två enplanshus 
sammanbundna av ett skärmtak. Södra delen utgörs av ett grönområde av 
varierad storlek/ålder på träd och buskar. Längst i söder tangerar planområdet 
jordbruksmark som idag brukas som åker. Större delen av området är planlagt 
för handel, centrumverksamhet eller park. 

2.2. Markförhållanden, vatten och 
andra resurser  

Planområdets södra del utgör ett lågstråk i terrängen vilket översvämmas vid 
höga flöden i Mörrumsån och skyfall (100 års regn). Marken inom planområdet 
består av issjösediment med en relativ fasthet motsvarande låg till medelhög. 
Planområdet tangerar längst i söder åkermark. 

2.3. Sårbarhet pga. överskridna 
miljökvalitetsnormer  

Mörrumsån (delsträcka Bockabäcken-Bergkvarasjön) har en måttlig ekologisk 
status och uppnår ej god kemisk status. Flera av påverkanskällorna kopplat till 
denna klassning ligger utanför detaljplanens rådighet (ex överskridning av 
kvicksilver och PBDE samt förändring av konnektivitet och morfologiskt 
tillstånd i vattendraget). Men rådighet finns över påverkanskällan urban 
markanvändning. Planförslaget medför att ett grönområde kan bebyggas vilket 
kan medföra en negativ påverkan på MKN vatten men genom lokalt 
omhändertagande av dagvatten bedöms inget förorenat dagvatten nå 
närliggande dike som rinner ut i Mörrumsån cirka 500 meter öster om 
planområdet. Därmed bedöms planförslag inte påverka MKN gällande vatten. 
 
Planområdet ligger i ett öppet gaturum med förhållandevis låg bebyggelse 
vilket medför att ingen risk bedöms finns kopplat till MKN för luft. 
 

2.4. Sårbarhet pga. kulturarv  
Planområdet berörs inte av värden kopplat till kulturarv eller kulturmiljö. 
 

2.5. Sårbarhet pga. särdrag i naturen  

Planförslaget berörs delvis av ett grönområde med en värdefull rekreativ 
koppling (stig) mellan Stationsvägen och grönområdet Stocköparken. I övrigt 
har området begränsade naturvärden med undantag för en stor flerstammig 
sälg och två större ekar inom planområdet. 

2.6. Riksintressen och andra skyddade 
områden 

Planområdet berörs av riksintresse för skyddade vattendrag (Mörrumsån) och 
trafikkommunikation (MSA-område civil, Växjö flygplats). Aktuellt planförslag 
medför ingen utbyggnad av vattenkraft eller vattenreglering, därav bedöms 
ingen påverkan ske på riksintresset för skyddade vattendrag. Planförslaget 
påverkar inte heller in- och utflygningar till Växjö flygplats eller tillåter 
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bebyggelse som överstiger 20 meter inom tätort, därav bedöms inte 
planförslaget på verka riksintresse för trafikkommunikation. 
 
I övrigt berörs inga skyddade område av aktuellt planförslag då angränsande 
dike inte bedöms om fattas av strandskydd. Mindre dike utmed åkermarken 
kan eventuellt omfattas av biotopskydd för småvatten och våtmarker i 
jordbrukslandskap. 

3. Planen 

3.1. Förutsättningar för verksamheter 
och åtgärder  

Planförslaget möjliggör bostad och centrumverksamhet vilket tillåter 
byggnation av flerbostadshus i ett centralt läge i Gemla. Pga 
översvämningsrisken inom området behövs reglering av en lägsta färdig 
golvhöjd för att bebyggelse ska bli lämpligt på platsen. Befintliga 
dagvattenledningar är kostsamma att flytta och planerar ligga kvar i nuvarande 
sträckningar.    

3.2. Andra planers miljöpåverkan  Ingen påverkan. 

3.3. Miljöintegration- hållbar 
utveckling och miljömål  

Planförslaget utgör en komplettering till befintlig bebyggelse centralt i Gemla. 
Närheten till järnvägsstation norrut och angränsande busshållplats/vändplats i 
söder möjliggör ett hållbart resande för framtida boenden. Planförslaget 
bedöms inte hindra att nationella eller lokala miljömål uppnås. 

3.4. Miljöproblem Planerad byggnation bedöms inte skapa miljöproblem. 

3.5. EG:s miljölagstiftning  Ingen påverkan. 

4. Påverkan 

4.1. Storlek och fysisk omfattning  

Planförslaget medför att bebyggelse för bostad och centrumverksamhet kan 
uppföras till tre våningar inom planområdet som är beläget centralt i Gemla. 
Det centrala läget ger närhet till service (”Macken” och skola/förskola) och 
rekreationsområden (Stocköparken) samt goda förutsättningar till transporter 
med kollektivtrafik, cykel eller till fots. Befintlig stig mellan grönområdet 
Stocköparken och Stationsvägen behöver ledas om till naturområdet som 
säkerställs i södra delen av planområdet. 

4.2. Gränsöverskridande art och 
förening med andra planer  

Planområdet följer gällande översiktsplans intentioner. 

4.3. Risker för människors hälsa och 
miljön  

Omfattningen av planerad bebyggelse bedöms inte ge någon större påverkan 
på mark, vatten eller andra resurser även om exploatering delvis sker på 
obebyggd mark. Genomförd översvämningsutredning visar på att bebyggelse 
måste regleras med en lägsta färdig golvhöjd för att bebyggelse ska vara 
lämpligt inom området men att ingen påverkan sker upp- eller nedströms om 
området höjs upp. Inga större naturvärden finns inom grönområdet som 
planläggs för bostad och centrumverksamhet med undantag för några större 
träd där ett av träden (ek) skyddas i planförslaget. Marginell påverkan sker på 
angränsande åkermark i söder där nuvarande gräns kan behöva flyttas några 
meter söderut. 

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

Påverkan som planförslaget medför är bestående då en byggrätt skapas på 
delvis bebyggd mark och dels på obebyggd mark. Planområdet är emellertid 
redan planlagd för Handel och Centrumändamål så påverkan av att ett 
oexploaterat område föreslås bebyggas är redan möjlig idag. Planförslaget 
säkerställer emellertid den gröna koppling som idag finns genom området.    

 

 Ja  Nej Sammanvägd bedömning och motiverat ställningstagande: 

5. Kommunens sammanvägda  
bedömning 

5.1. Finns risk för BMP?   

Utifrån planförslagets begränsade omfattning (cirka 3800 
kvm) där delar redan är bebyggda, bedöms inte risk finnas 
för betydande miljöpåverkan vid ett genomförande. Viss 
påverkan sker då obebyggd mark (grönområde) planläggs 
för bostad och centrumverksamhet men då inga större 
naturvärden finns inom området (en större ek skyddas, 
rekreativ koppling säkerställs söder om kvartersmarken) och 
reglering med lägsta färdig golvhöjd inte medför en 
påverkan upp- eller nedströms planområdet, bedöms ett 
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genomförande av planen inte medföra en risk för betydande 
miljöpåverkan. 

5.2. Behövs MKB?  x  

5.3. Bör andra lokaliseringsalternativ 
utredas? 

 x  

 

Handläggare: Stina Klyft. Planavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Datum: 2022-07-15 
 
 
 


