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1 Behovsbedömningens syfte
Enligt 6 kapitlet 11 § i miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning
när en detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras.
Miljöbedömningens första steg, behovsbedömning, ska avgöra om
detaljplanens, programmets eller ändringens genomförande medför en
betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en
miljökonsekvensbeskrivning göras.
Om en verksamhet enligt 7 kapitlet 28 a § i miljöbalken kräver tillstånd eller
om planen förutsätter verksamhet enligt förordning (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar bilaga 1 eller 3 antas planen alltid medföra
betydande miljöpåverkan.
Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs planarbetet kan
innebära att bedömningarna måste omvärderas.

2 Motiverat ställningstagande
Den samlade bedömningen är att detaljplanen inte innebär någon betydande
miljöpåverkan varför någon miljökonsekvensbeskrivning inte behöver
utföras. Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs planarbetet
kan innebära att bedömningarna i denna checklista måste omvärderas.

3 Alternativ lokalisering
Alternativ lokalisering är inte möjlig.
Nollalternativet är att fastigheten inte bebyggs. Det skulle innebära att ny
bebyggelse inte tillkommer och man förlorar underlag för service och
kollektivtrafik.

4 Miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning
Inte aktuell så ingen miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

5 Programmets/detaljplanens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att skapa tomter för småhus inom
del av fastigheten Furingstad 8:1.
Fastigheten Furingstad 8:1 ligger cirka nio kilometer öster om Norrköping.
Planområdet ligger inom området för strukturprogram för Styrstad och har
pekats ut som ett av de områden som är särskilt intressanta för
villabebyggelse.
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NEJ

KANSKE

Kriterier

JA

6 Behovsbedömning
Kommentar: Är påverkan
positiv eller negativ? Hur
kan effekten mildras?

PÅVERKAN PÅ MILJÖMÅL
Nationella och regionala
miljömål

X Påverkas inte.

Miljöprogram för
Norrköpings kommun

X

Området är beläget på
landsbygden med begränsad
kollektivtrafik och service.

PÅVERKAN PÅ LAGSTIFTADE SKYDD
J

K

N

Riksintressen: 3, 4 kapitlet
MB om hushållning av mark
och vatten

X Påverkas inte.

5 kapitlet MB om
miljökvalitetsnorm (luft,
vatten eller mark)

X Påverkas inte.

7 kapitlet MB om skydd
(Natura 2000, naturreservat,
kulturreservat,
landskapsskydd,
biotopskydd, strandskydd,
skyddsområde för
vattentäkt)

X Påverkas inte.

9-15 kapitlet MB (tredje
avdelningen) om anmälan
eller tillståndsprövning
(täkt, avfall, farligt material
etc)

X Påverkas inte.

Fornlämningar och
byggnadsminnen

X Inga fornlämningar är
påvisade i området
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FÖLJS KOMMUNALA RIKTLINJER
J

Program

K

N

X

Ett strukturprogram har
gjorts för Styrstad med
närområde. Planförslaget
stämmer överens med
strukturprogrammet.

Detaljplaner

X Området är inte
detaljplanelagt.

ÖP/FÖP

X

Planförslaget ligger inom
randzonen för Norrköpings
Översiktsplan 2002 –
Utvecklingsplan för staden.

Dagvattenhantering

X

Riktlinjer för
dagvattenhantering i
Norrköpings kommun ska
följas.

Naturvårdsprogram

X Påverkas inte.

PÅVERKAN PÅ MARK, VATTEN OCH ANDRA RESURSER
J

K

Mark (föroreningar, erosion,
skred, sättningar etcetera)
Vatten (flödesriktning,
grundvattenkvalitet,
vattentillgång etcetera)

N

X Påverkas inte.
X

Dikningsföretag finns idag
inom angränsande område.
VA-anläggning ska byggas
som gemensamhetsanläggning före bygglov ges.

Luft och klimat (luftrörelse)

X Påverkas inte.

Vegetation (införande av ny
växtart, minskning eller
införande av art)

X Området är idag åkermark. I
framtiden anläggs
villatomter.

Djurliv (förändring av
sammansättning eller antal,
minskning eller införande
av art. Skapas någon
barriär?)

X Påverkas inte.
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X

Miljöpåverkan från
omgivande verksamhet

Lokalt kommer
landskapsbilden förändras.
Bebyggelsen bör anpassas
till den omgivande
bebyggelsen och karaktären i
omgivningen med en öppen
lantlig karaktär.
X

Nära till fastigheter med
djurhållning.

Transporter/Kommunikation
(minskning eller ökning,
investering)

X Planförslaget kommer inte
medföra någon betydande
ökning av trafiken.

Rekreation

X Området är idag åkermark
och möjligheten för vistelse
och rekreation är ej möjlig.

Kulturmiljö

X

Brukningsvärd
jordbruksmark

Nuvarande mark- och
vattenanvändning

X

Påverkas inte.
Området är idag
odlingsmark. Området består
till viss del av lera och
möjligheten till odling är
begränsad.

X

Idag är området
odlingsmark. Området kan
inte fortsätta brukas i
framtiden när området
bebyggs med villatomter.

Icke förnyelsebara
naturresurser

X Påverkas inte.

PÅVERKAN PÅ MÄNNISKORS HÄLSA
J

K

N

Ljus (bländande ljussken)

X Påverkas inte.

Luftkvalitet (föroreningar,
lukt, partiklar)

X Påverkas inte.

Buller och vibrationer

X Påverkas inte.
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