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BEHOVSBEDÖMNING (FÖR MKB) 
 

Detaljplan för 

Del av Oxhagen 2:1 med flera (Norra 
Kyrkogården) 
Kalmar kommun 
 

Inledning 
Syftet med en behovsbedömning är att ta reda på om en miljöbedömning behöver 
göras för detaljplanen. En miljöbedömning, med miljökonsekvensbeskrivning, ska 
göras om detaljplanen kan medföra en betydande miljöpåverkan. 

Behovsbedömningen hjälper också till att avgränsa och peka ut de viktigaste 
frågeställningarna i en eventuell miljökonsekvensbeskrivning. 
Behovsbedömningen grundar sig på kriterierna i bilagorna till MKB-förordningen. 

 

Bakgrund 
Samhällsbyggnadskontoret i Kalmar har fått i uppdrag av Mark- och 
exploateringsenheten att studera möjligheten att utöka Norra kyrkogården.  

Norra Kyrkogården har under lång tid utvidgats i olika etapper för att tillgodose 
behovet av begravningsmark. Senast år 1993 gjordes en utvidgning av 
kyrkogården för att säkerställa muslimsk begravningsmark. Efter drygt 25 år är 
gravmarken snart fullbelagd och ny begravningsmark behöver tillgodoses. Delar 
av behovet av gravplatser (utöver muslimsk) kan idag tillgodoses genom att förtäta 
inom den befintliga kyrkogården, men på sikt kommer även den vanliga delen av 
kyrkogården att behöva utökas.       

Intentionen är att utvidga kyrkogården norrut och fortsätta karaktären av en 
skogskyrkogård. På detta vis sparas även ett flertal äldre träd, vilket värnar om de 
höga naturvärdena som finns utmed Jacob smålännings gata.  

I planens norra del ligger en före detta undergjordisk försvarsanläggning, som idag 
står oanvänd. Intentionen är att bygga om denna till en serverbyggnad för 
serviceförvaltningens behov.  
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Platsen 
Planområdet omfattas av skogsområdet norr om kyrkogården samt markremsorna 
fram till befintligt vägtrafiknät, mot Norra vägen och Kungsgårdsvägen. Oxhagen 
2:1 ägs av Kalmar kommun och kyrkogården av Kalmar församling. Planområdet 
utgör ca 7.4 ha.  

Området omfattas av en kyrkogård, med parkmark  i norr och öppna breda 
gräsplanteringsremsor i övriga riktningat mot vägnätet. Strax söder om 
kyrkogården finns ett område som övervakas för eventuella fornlämningar, denna 
del berörs ej av planen. I den norra delen finns en före detta underjordisk 
civilförsvarsanläggning, utan aktiv användning idag. I den norra delen finns även 
en del värdefulla äldre träd som har potentioal att utveckla höga naturvärden. I 
området har rödlistade bin- och fågelarter samt svamparter påträffats. I det 
nordvästra hörnet av planområdet finns en dagvattendamm.   

 

Planen 
Syftet med planen är att reservera mark för kyrkogårdens framtida expansion, 
framförallt för den muslimska delen där tillgången på begravningsmark snart är 
slut. Intentionen är att fortsätta karaktären av en skogskyrkogård norrut, på detta 
vis sparas ett flertal äldre träd. Kyrkogården ska värna om och samspela med de 
höga naturvärdena som finns utmed Jacob smålännings gata. Små byggnader, 
såsom mindre toalettbyggnader, är möjliga att uppföras bygglovsbefriade i den 
norra delen (så länge de följer bestämmelserna i planen och de särskilda villkoren).  

Kyrkogården tillåts även att utvidgas så att Heliga korstes församling tar över 
marken fram till befintligt vägnät, mot Norra vägen och Kungsgårdsvägen. Dessa 
ytor ska användas som en buffertzon mot kyrkogården, de är ej lämliga för 
gravplatser.   

Den före detta undergjordiska försvarsanläggningen tillåts att byggas om till en 
teknisk anläggning, som serverbyggnad. Alternativt för förvaring, arkiv eller 
liknande för kontorsändamål. Ovanpå anläggningen möjliggörs 
begravningsändamå. Förändringar utvändigt ska ske varsamt för att smälta in i 
kyrkogårdsmiljön. Anläggningen bör även vara täckt utvändigt av vegetation.  

För Jacob Smålännings gata möjliggörs en bredare vägbredd för framtida behov 
av en gång- och cykelbana. I det nordvästra hörnet tillåts kvartersmark för 
parkering.  

 

Påverkan 
Påverkan på naturvärdena är den största frågan som hanteras i planen, avseende 
miljöpåverkan. Men kyrkogårdsmarken anses i hög utsträckning kunna samspela 
och värna om de höga naturvärdena. I planen finns dessutom en bestämmelse 
kring marklov för fällning av träd i brynzonet mot Jacob Smålännings gata.  

En eventuell breddning av Jacob Smålännings gata och kvartersmark för 
parkering i nordöst kan ha påverkan på naturvärdena, beroende på 
utformningen.  
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Närrekreationen försvinner till viss del för de boende. Området är dock inte 
utpekad i grönstrukturplanen för de sociala värdena. Närliggande 
bostadsbebyggelse har tillgång till Skälby-parkområde och kullen inom det egna 
bostadsområdet, samt möjlighet att flanera över kyrkogården. Därmed bidrar 
inte planen till någon brist på friytor i området. 

 

Samlad bedömning 
Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning krävs därför inte. 
Relevanta miljöaspekter behandlas i planbeskrivning och i denna 
behovsbedömning. 

 

 

 

Filippa Eriksson 

Planarkitekt 
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Sammanfattning – planens Påverkan Berörs Kommentar 

miljöpåverkan Stor Måttlig Liten Ingen inte  

Förordnanden och skyddsvärden       

1. Riksintressen     x  

2. Andra skyddsvärden     x 
 

 

Övergripande mål och normer       

3. Miljökvalitetsmål   x   
Planförslaget bedöms följa intentionerna i 
de nationella miljömålen.  

4. Miljökvalitetsnormer    x  

En dagvattenutredning behandlar 
omhändertagande och rening av dagvatten 
för att eventuell negativ påverkan på MKN 
vatten inte ska ske.    

 

Övriga miljökvalitetsnormer berörs inte. 

Effekter på miljö, hälsa och  
säkerhet 

      

5. Ekologiska naturvärden och 
nyckelbiotoper 

  x   

I den norra delen av planområdet finns 
äldre träd med potential att utveckla höga 
naturvärden i framtiden. Området är 
utpekad i grönstrukturplanen som 
ädellövskog med höga naturvärden.  

 

Planområdet ligger mellan Skälby och 
Tallhagen som är viktiga kärnområden för 
biologisk mångfald. Ölandsleden är 
utpekad i grönstrukturplanen som 
spridningskorridor.  

Planområdets norra del kan fungera som 
en extra spridningskorridor.   

 

Begravningsmarken anses kunna samspela 
väl med de högre naturvärdena på platsen.    

6. Växtliv   x   
I den norra delen av planområdet finns 
den rödlistade svampen tallticka.  

7. Djurliv   x   

Inom planområdet har ett flertal rödlistade 
fåglar påträffats, flertalet av dessa är 
förbiflygande. Djurlivet förväntas inte 
påverkas negativt av planen.  
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Sammanfattning – planens Påverkan Berörs Kommentar 

miljöpåverkan Stor Måttlig Liten Ingen inte  

8. Kulturmiljö   x   

Söder om Norra kyrkogården 
finns ett område med eventuella 
fornlämningar. I området intill 
lämningarna planeras inga 
förändringar.  

 

Kyrkogården och tillhörande 
byggnader utgör en värdefull 
kulturmiljö, tillägg i miljön 
(småbyggnader och ombyggnad 
av den gamla 
civilförsvarsanläggningen) bör 
ske varsamt för att smälta in i 
kyrkogårdsmiljön.  

Den gamla 
civilförsvarsanläggningen har 
inte sådana kulturhistoriska 
värden att den borde skyddas i 
planen, det förefaller således 
inga hinder att riva eller bygga 
om denna.  

9. Landskapsbild / stadsbild   x   
Norra delen av planområdet görs om från 
naturlig skogsmark till skogskyrkogård. 
Karaktären är relativt likvärdig.   

10. Rekreation och rörligt friluftsliv   x   

Planområdets norra del utgörs 
av ett frivuxet skogssnår, med 
smala upptrampade stigar. Ytan 
är för liten för att utgöra ett 
värdefullt rekreationsområde 
för stadens invånare, men 
används emellanåt av 
närboende. Exempelvis för 
småbarnslek och promenader 
med hunden.  

 

Området är inte utpekad i 
grönstrukturplanen som värdefullt ur ett 
socialt perspektiv. För de närliggande 
bostäderna finns lekplatser vid Karl-
Oskarskolan och Skälbyparken och på 
kullen i mitten av befintligt bostadsområde 
vid Jacob Smålännings gata. Skälby park 
ligger ca 300 meter från befintliga bostäder 
vid Jacob Smålännings gata. 

11. Transporter och kommunikationer   x   

Jacob Smålännings gata tillåts att breddas, 
för att i framtiden möjliggöra för en gång- 
och cykelväg. Utformningen av vägen 
kräver fortsatt utredning för 
parkeringsmöjligheter till de boende. 
Planen tillåter parkering för kvartersmark i 
det nordöstra hörnet.   
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Sammanfattning – planens Påverkan Berörs Kommentar 

miljöpåverkan Stor Måttlig Liten Ingen inte  

12. Mark- och vattenanvändning   x   
Utvidgningen av kyrkogården sker från 
tidigare parkmark, ändringens påverkan på 
platsen är relativt liten.  

13. Energi   x   
Avser behov. Anslutningspunkter kan 
behövas.  

14. Naturresurser     x  

15. Mark   x   
Området är lämpligt för 
begravninsändamål. Mer detaljerade 
undersökningar görs av exploatören. 

16. Vatten   x   

Inga risker för översvämning. Eventuell 
dränering bör undersökas närmare för den 
tidigare civilförsvarsanläggningen.  

 

Området ligger inom kommunalt 
verksamhetsområde för vatten, avlopp och 
dagvatten. Byggnaderna avser behov av va-
ledningar.  

Va-huvudmannen ansvarar för att 
dagvatten från området renas på ett 
godtagligt sätt. Inom kyrkogården fördröjs 
dagvattenet i första hand lokalt. Till planen 
finns en dagvattenutredning. 

 

17. Luft    x  
Krematoriet har godkända reningssystem. 
(Krematoriet ligger utanför plangränsen) 

18. Störningar   x   

Trafikbuller och krematorium anses inte 
störande för begravningändamål.  

Gravplatser kan upplevas 
socialt störande för vissa 
människor. Kyrkogården 
behöver visa hänsyn till 
närliggande bebyggelse och 
förbipasserande genom att 
anordna/spara en brynzon med 
vegetation som buffert mot 
vägen, utanför gravplatserna.  

19. Risker för hälsa och säkerhet   x   Samma som ovan.  
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 Stor Måttlig Liten Ingen 
Berörs 

inte Kommentar 

Förordnanden och skyddsvärden     x  

1. Riksintressen     x  

Påverkan på något riksintresse 

- järnvägar 
    x  

- sjöfart, farled     x  

- transportnät, vägar     x  

- TEN-vägar     x  

- rörligt friluftsliv (MB 4 kap 2 §)      x  

- obruten kust (MB 4 kap 3 §)      x  

- högexploaterad kust (MB 4 kap 4 §)     x  

- kulturmiljö     x  

- Natura 2000     x  

- naturvård     x  

- vindbruk     x  

- yrkesfiske     x  

2. Andra skyddsvärden       

Påverkas område eller natur som har 
särskild skyddsstatus enligt Miljöbalken 
3, 4 och 7 kap:  

- världsarv? (ej aktuellt just nu) 

- Förordnanden gäller nationalparker,  

- naturreservat,  

- kulturreservat,  

- naturminnen,  

- djur- och växtskyddsområden,  

- strandskyddsområden,  

- miljöskyddsområden,  

- vattenskyddsområden  

- eller andra enligt lagen särskilt 
skyddade områden. 

    x 

I planområdets norvästra hörn och inom 
kyrkogården finns dagvattendammar. 
Kommunen har gjort bedömningen att 
dessa inte omfattas av kriterierna för 
strandsskydd. Motiveringen är att dessa är 
uppförda i närtid och har en ren teknisk 
eller estetisk funktion.  

 

Påverkas områden med biotopskydd 
(t.ex. stenmurar, alléer och odlingsrösen)    x  Allé finns och kommer inte ändras.  

Höjdbegränsning runt flygplatsen    x   

Övergripande mål och normer       

3. Miljökvalitetsmål       

Berörs något av de 16 nationella 
miljömål som ska ligga till grund för all 
planering. 

   x  
Planförslaget bedöms följa intentionerna i 
de nationella miljömålen.  
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 Stor Måttlig Liten Ingen 
Berörs 

inte Kommentar 

Berörs något av de regionala 
miljömålen?    x  

Planförslaget bedöms följa intentionerna i 
de regionala miljömålen.  

4. Miljökvalitetsnormer       

Överskrids några miljökvalitetsnormer?    x   

- utomhusluft     x  

- vattenkvalitet    x  

Omhändertagande och rening av dagvatten 
behöver göras för att påverkan på 
vattenförekomsten och eventuellt MKN 
inte ska ske. En samlad reningsanläggning 
är i planeringsstadiet där dagvattnet från 
den södra delen av planområdet leds ut i 
Malmfjärden.  

- fisk- och musselvatten     x  

- omgivningsbuller     x 

Normen omfattar endast tätorter med mer 
än 100 000 invånare. Sverige har till följd 
av direktivet två MKN som gäller 
kartläggning och upprättande av 
åtgärdsprogram. Än så länge berör detta 
inte Kalmar kommun, utan de största 
kommunerna och de största vägarna, 
järnvägarna och flygplatserna. 

Effekter på miljö, hälsa och 
säkerhet 

      

5. Ekologiska naturvärden och 
nyckelbiotoper 

      

Påverkan på område som pekats ut i: 

- länsstyrelsens (Natur i östra Småland) 
eller kommunens naturvårdsprogram 

    x   

- skogsstyrelsens nyckelbiotop- eller 
sumpskogsinventering     x 

Inte utpekad. 

Området norr om Kyrkogården har dock 
potential att utveckla höga naturvärden 
som nyckelbiotop i framtiden.  

- kommunens grönstrukturplan   x   
Skogsområdet utmed Jacob Smålännings 
gata är utpekad som ädellövskog med höga 
naturvärden.  

- ängs- och betesmarksinventeringen     x  
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 Stor Måttlig Liten Ingen 
Berörs 

inte Kommentar 

- ÖP   x   

Kalmarsundskusten är utpeka som en 
värdetrakt för ädellövskog i 
Skogsstyrelsens och Länsstyrelsens strategi 
för formellt skydd av skog, med anledning 
av de många värdefulla ekmiljöerna.  

Kommunens egna inventeringar har visat 
att det finns mycket värdefulla ekskogar 
och ekhagar som ännu inte klassats som 
nyckelbiotoper,  

 

Området ligger inom avgränsningen för  
innerstaden och diagonalen där förtätning med 
bostäder och verksamheter är möjlig inom 
hela området. Samtidigt ska planeringen 
enligt öp:n bidra till biologisk mångfald i 
kommunens naturvårdsarbete och 
uppmärksamma biotoper som är viktiga 
för den biologiska mångfalden. 
Översiktsplanen hänvisar även till 
grönstrukturplanen som 
planeringsunderlag vid avvägning mellan 
olika intressen.  

 

Begravningsmarken anses kunna samspela 
väl med de högre naturvärdena på platsen.   

6. Växtliv       

Påverkan på  

- rödlistade, fridlysta eller sällsynta arter 
  x   

I området finns den rödlistade svampen 
Tallticka och Ekticka.  

 

- träd utpekat i länsstyrelsens 
trädinventering     x 

Området ingår ej i de inventerade ytorna. 

 

7. Djurliv       

Påverkan på  

- rödlistade, fridlysta eller sällsynta arter 
  x   

I området har ett flertal rödlistade fåglar 
påträffats, flertalet av dessa är 
förbiflygande. Djuren förväntas inte 
påverkas negativt av planen. 

- flyttfågelsträck eller vandring för 
djuren   x   

Planområdet ligger mellan Skälbyparken 
och Tallhagen som är viktiga kärnområden 
för biologisk mångfald. Planområdet kan i 
den norra delen fungera som en 
spridningskorridor för den biologiska 
mångfalden. 

8. Kulturmiljö       

Påverkan på  

- fornlämning 
  x   

Söder om Norra kyrkogården finns ett 
område med eventuella fornlämningar. I 
området intill lämningarna planeras inga 
förändringar.  

- på industriarv     x  

- äldre vägar     x  

- plats av kulturhistoriskt intresse     x  
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 Stor Måttlig Liten Ingen 
Berörs 

inte Kommentar 

- byggnadsminne     x  

- kulturhistoriskt eller konstnärligt 
värdefulla byggnader, föremål mm     x  

- skyddsvärt kulturlandskap     x  

9. Landskapsbild / stadsbild       

Påverkan på 

- betydelsefulla utsikter eller siktlinjer 
    x  

- områdets skala   x    

10. Rekreation och rörligt friluftsliv       

Påverkan på 

- det rörliga friluftslivet. 
   x   

- lekmöjligheter.    x  

Närliggande lekplatser finns vid Karl- 
Oskarskolan, i Skälbyparken och vid 
befintligt bostadsområde norr om Jacob 
Smålännings gata.   

- park eller annan rekreationsanläggning.     x  

Området används för närrekreation av de 
boende.  De boende vid Jacob 
Smålännings gata har dock nära till både 
Skälby och kullen i mitten av det egna 
bostadsområdet.  

Kyrkoggårdar utgör samtidigt ett viss 
rekreativt värde.  

- allmänhetens tillgänglighet till 
naturskön utsiktsplats.    x   

- område utpekat i ÖP 2013   x   

Området ligger inom avgränsningen för  
innerstaden där förtätning med bostäder 
och verksamheter är möjlig inom hela 
området. Samtidigt ska planeringen enligt 
öp:n verka för att naturmiljöer som har 
höga rekreationsvärden och är värdefulla 
för friluftslivet eller som 
närrekreationsområde består och 
utvecklas.  

Begravningsmarken anses kunna samspela 
med de höga naturvärdena.  

11. Transporter och 
kommunikationer 

      

Påverkan på 

- transportrörelser (antal) 
  x    

- transportmönster för människor och 
varor (hur)   x    

- transportsystem    x   

- parkeringsmöjligheter   x   

Parkering ska tillgodoses inom 
kvartersmarken för begravningsändamål. 
Ny parkeringsanläggning möjliggörs i 
planområdets nordöstra hörn. 
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 Stor Måttlig Liten Ingen 
Berörs 

inte Kommentar 

- trafiksäkerhet   x   

Planen möjliggör en breddning av Jacob 
Smålännings gata, för en eventuell gång- 
och cykelväg.  

Överfarterna vid Norra vägen och 
Kungsgårdsvägen ska ses över i samband 
med detta, likaså backande bilar vid 
uppställningsplatserna för biltrafiken.  

12. Mark- och vattenanvändning       

Förändring mot 

- gällande ÖP / FÖP 
  x   

Området ligger enligt gällande ÖP inom 
avgränsningen för  innerstaden och 
diagonalen där förtätning med bostäder 
och verksamheter är möjlig inom hela 
området. Samtidigt hänvisar ÖP:n till 
gällande grönstrukturplan, där planeringen 
ska verka för mark med höga rekreations- 
och naturvärden.  

- gällande DP   x   
Marken är planlagd för 
Natur/Park/Vägplantering samt 
civilförsvarsanläggning.  

- nuvarande mark- och 
vattenanvändning   x   

Marken används som naturmark för 
närboende och vägplantering.  

Civilförsanläggningen är inte längre i bruk. 

Påverkan på 

- viktig samhällsservice t ex skola 
   x   

- andra tänkta projekt    x   

13. Energi       

Möjlighet att använda förnybar 
energikälla.   x   

Fjärrvärmeverket använder sig av förnybar 
energi och det finns ledningar för el och 
fjärrvärme i närområdet. 

Behov av nya system för distribution   x   
Anslutningsledningar till befintliga 
fjärrvärmeledningar behöver byggas om 
området ska anslutas till fjärrvärme. 

14. Naturresurser       

Påverkar användning av ej förnybar 
naturresurs.     x  

Påverkan på 

- jordbruksareal 
    x  

- annan produktionsyta (skog)     x  

15. Mark       

Påverkas jorden av förflyttning, 
sammanpressning eller täckning?    x   

Påverkas topografi?    x   

Påverkas unikt geologiskt eller fysiskt 
särdrag?     x  

Påverkas området av ökad vind- eller 
vattenerosion?     x  
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 Stor Måttlig Liten Ingen 
Berörs 

inte Kommentar 

Påverkan i form av ändrad 
sedimentering eller erosion som för-
ändrar vattendrags fåra eller strand och 
botten av hav, sjö mm? 

    x  

Påverkan på människor eller egendom i 
form av geologiska risker så som 
instabila markförhållanden, skred mm? 

   x   

Påverkas området av hög 
markradonhalt?    x  

Området ligger inom normalriskområde 
för radonmark. 

Påverkas området av att tidigare använts 
som tipp, utfyllnadsplats eller dylikt så 
att miljö- och hälsofarliga ämnen kan 
finnas lagrade i marken? 

    x  

Påverkas området av att tidigare 
verksamheter funnits på platsen. Kan 
markföroreningar finnas inom området 
eller i närheten. 

   x   

16. Vatten       

Påverkas ytvattnets eller vattendragens 
rörelser (strömmar eller riktning)?     x  

Påverkas vattenflöden (riktning och 
mängd) vid högvatten?     x  

Påverkas mängden ytvatten i någon 
vattensamling, t.ex. damm eller våtmark?   x    

Påverkas absorptionsförmåga, 
dräneringsmönster eller frekvens och 
mängd av ytvattenavrinning?  

  x   
 

Behöver åtgärder vidtas för att hantera 
dagvatten?   x   

Dagvatten ska omhändertas och renas. 
Området ligger inom verksamhetsområde 
vilket innebär att kommunen är ansvarig 
enligt LAV (Lag om allmänna vatten-
tjänster) att hantera dagvatten. 
Dagvattenutredning finns.  

Påverkas grundvattnets: 

- in- eller utströmningsområde? 
    x  

- flödesriktning eller hastighet?      x  

- mängd genom tillskott av eller uttag 
eller genom förändring av akvifer till 
följd av genombrott? 

    x  

- kvalitet?      x  

Påverkas mängd yt- eller grundvatten, 
som annars varit tillgänglig för 
vattenförsörjningen, som dricksvatten 
eller annan användning? 

    x  

Påverkas människor eller egendom för 
risker i samband med vatten som dålig 
vattenkvalitet eller översvämning? 

    x  

Påverkan från enskilda avlopp?      x  
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 Stor Måttlig Liten Ingen 
Berörs 

inte Kommentar 

Finns möjlighet att klara lägsta höjd på 
färdigt golv?     x  

Påverkar markavvattning omgivande 
fuktiga områden?     x  

17. Luft       

Påverkan på luftkvaliteten    x  Kramatoriet har bra reningssystem. 

Risk för obehaglig lukt.    x   

18. Störningar       

Risk för störning från 

- höga ljudnivåer för människa eller djur. 
  x   

Serverbyggnaden kan ge ifrån sig ljud från 
fläkrar vid ventilationen. Dock inga 
störande ljud för 
begravningsverksamheten.  

- vibrationer     x  

- starkt ljus eller reflexion   x   Parkering och infarter kan störa.  

- miljöstörande verksamhet    x  
Ett krematorium finns på kyrkogården.  

  

19. Risker för hälsa och säkerhet       

Risk för 

- explosion 
   x   

- utsläpp av hälso-/miljöfarliga ämnen    x   

- att sårbara system eller ett strategiskt 
mål för terrorangrepp skapas    x   

- behov av brandskydd eller annan typ 
av räddningstjänst   x    

- behov av polisskydd eller annan 
bevakning     x  

- otrygga miljöer skapas   x   

En kyrkogård kan upplevas otrygg av vissa 
människor. En buffertzon med 
vegetetaion, där gravsättning inte får ske, 
kommer finns runt omkring 
kyrkogården.Kyrkogården kommer även 
belysas under kvällstid. 

- elektromagnetiska fält (EMF)    x  
Kommunens magnetfältspolicy bedöms 
klaras. Ingen bebyggelsen ligger i närheten 
av serverbyggnaden. 

 


