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Detaljplan för 

Del av Sandås 2:7 m. fl.  

i Tegelviken, Kalmar kommun 
 

Behovsbedömning 

 

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 
År 2011 fick SBK en beställning av KSAU genom kommunledningskontorets 
Mark- och planeringsenhet (nuvarande projekt- och exploateringsenheten) att 
upprätta en ny detaljplan för Folkets park och omkringliggande områden för att 
kunna sälja marken och uppföra byggnader för bostäder, handel och kontor (dnr 
2011-3018). Efter beslutet att det inte ska byggas bostäder i Folkets park, 
påbörjades 2014 arbetet med att undersöka förutsättningarna att uppföra ett 
vårdboende på delar av Tegelviken 2:4, längs Stensbergsvägens västra sida och 
förtäta bebyggelsen på den östra sidan med bostäder (dnr 2014-5267). Hansa Bygg 
och LW Fastigheter har tillsammans med arkitekter arbetat fram skisser för hur de 
skulle vilja bebygga områdena. Beställningen av detaljplanen, som gjordes i 
september 2011, omfattade då ett större område och handlade framförallt om 
Folkets park. Eftersom detaljplanen påbörjades mellan 1 maj 2011 och 31 
december 2014 ska planen handläggas enligt den äldre planprocessen med normalt 
planförfarande och de gamla riktvärdena för trafikbuller för detaljplaner som 
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påbörjades före 2 januari 2015 ska tillämpas. Under våren 2017 togs en 
bullerutredning fram för området. I den konstaterades att de gamla riktvärdena 
för trafikbuller, som tillämpas för detaljplaner påbörjade före 2 januari 2015, inte 
klaras vid en byggnation enligt Hansa Bygg och LW Fastigheters skisser. Med de 
nya riktvärdena däremot, som gäller från och med 1 juli 2017, bör områdena 
kunna bebyggas enligt skisserna om man anpassar lägenhetsstorlekar, 
planlösningar och uteplatser. Genom att starta om detaljplanen kan den 
handläggas enligt den nya planprocessen med utökat planförfarande och de nya 
riktvärdena för trafikbuller kan tillämpas. Något tidigare startbeslut för 
detaljplanen finns inte, eftersom de rutinerna inte fanns då. 

Under detaljplanearbetets gång framkom att Tegelviken 2:4 inte är lämpligt för ett 
omsorgsboende utifrån de förutsättningar som finns. Därav beslutades våren 2018 
att planområdet endast ska omfatta planerad bostadsbebyggelse på Sandås 2:7. 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar att förtäta bebyggelsen längs 
Stensbergsvägens norra del med bostäder och med möjlighet till 
centrumverksamheter på ett sätt som passar in i omgivningen.   

 

Platsen 

 
Fastigheter inom planområdet.  

Planområdet utgörs av stora ytor av oexploaterad mark. Planområdet består av en 
grönyta, vändplan för motorfordonstrafik samt gata. Nordväst om planområdet 
ligger Folkets park som har höga kultur- och naturvärden. 

Norr om planområdet ligger dels Södra vägen som är klassad som farligt godsled 
och KLS Ugglarps som är klassad som farlig verksamhet. En riskanalys har tagits 
fram som visar på att individ- och samhällsrisken är låg eftersom sannolikheten att 
en olycka som skulle innebära fara för närområdet skulle inträffa är så pass låg.  
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Kalmar kommun har genomfört översiktliga miljötekniska markundersökningar 
för att utreda föroreningssituationen i området (WSP 2014). Inga kända 
miljöstörande verksamheter har funnits på platsen däremot kan delar av området 
vara utfyllt. Inom planområdet har det tidigare legat hus på fastigheten.  Vid den 
miljötekniska undersökningen har jord och grundvatten provtagits.  
Föroreningshalter över det generella riktvärdet för känslig markanvändning (KM) 
för PAH-H förekommer i ett jordprov. Analyser av grundvattnet visar på låga 
föroreningshalter. För att utreda föroreningssituationen ytterligare har en mer 
detaljerad markundersökning genomförts (DGE 2018). Inom planområdet har 
PAH-H och kadmium påträffats över det generella riktvärdet för KM. Därav har 
förslag till platsspecifika riktvärden har tagits fram för att ta hänsyn till de 
förhållanden som råder i det aktuella området (DGE 2018). Då halterna av 
kadmium och PAH-H hamnar under det föreslagna platsspecifika riktvärdet 
bedöms inga risker föreligga med påträffad förorening. Utifrån detta gör Kalmar 
kommun bedömningen att ingen efterbehandling är nödvändig inom 
planområdet. 

Delar av planområdet utsätts för höga bullernivåer. Därav regleras byggnaden 
utformning och placering i detaljplanen för att inte riskera att det ska bli en 
olägenhet för människors hälsa.  

Slakteriet KLS Ugglarps AB kan ge periodvis upphov till lukt i omgivningen. 
Huvudutsläppen av lukt vid slakteriet sker genom skorstenen vid de processer där 
slakteriavfall behandlas. KLS har luktvillkor om att verksamheten inte ska 
förorsaka luktolägenheter i omgivningen (Luktprovtagning vid KLS slakteri i Kalmar, 
2015).  

I samband med detaljplanearbetet har en dagvattenutredning (2018) tagits fram. 
Dagvattenutredningen visar på att dagvattennätet inom området är hårt belastat 
och flödesanalyser påvisar risk för översvämning inom ett flertal områden 
nedströms planområdet för ett regn med 10-års återkomsttid. Därav är det viktigt 
att en exploatering inte bidrar till ett ökat flöde till dagvattennätet. Föreslagen 
dagvattenhantering bygger på att en proportionell utjämningsvolym 
(dagvattenkassetter) tillskapas inom fastigheten för att inte riskera att överbelasta 
ledningsnätet nedströms. Därav regleras det i plankartan att exploatören ska 
anlägga en dagvattenanläggning  inom den egna fastigheten.  

 

Planen 
Detaljplanen möjliggör för boende och centrumverksamheter på bottenplan inom 
detaljplaneområdet. Byggnaden syftar till att ge ett stadsmässigt intryck genom att 
vara placerad nära Stensbergsvägen och möjliggöra för centrumverksamheter i 
bottenplan. Byggnaden kan byggas i fyra våningar och har en skala som passar väl 
in i bebyggelseområdet. Samtlig bil- och cykelparkering samt dagvattenhantering 
ska ordnas inom den egna fastigheten. Framtida boende kommer att ha direkt 
närhet till rekreation i form av en innergård samt balkong. Fasaden kommer 
utsättas för höga bullervärden och därav regleras byggnadens utformning med 
planbestämmelser för att minska eventuell påverkan på de boende.  
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Påverkan 
Möjlig bebyggelse i detaljplanen kommer innebära en högre exploatering av 
området. Dock regleras ny bebyggelse så att den passar in i bebyggelseområdet 
genom placering och egenskapsbestämmelser. Tidigare öppen yta som varit 
tillgängliga för allmänheten kommer att försvinna i samband med 
genomförandet. MKN för luft och vatten bedöms inte påverkas negativt av 
detaljplanen. Belastningen kommer bli något högre för det kommunlala 
dagvattennätet och Tegelviksdammen som dagvattnet leds till, men bedöms 
ändå inte vara så pass stor att MKN skulle påverkas negativt. Lokalt 
omhändertagande av dagvatten ska göras inom den egna fastigheten vilket 
kommer att bidra tillfördröjning och rening. Detaljplanen möjliggör för rörelse 
av fler människor i området vilket kan ge effekt av en ökad upplevs känsla av 
trygghet i närområdet.  

 

Samlad bedömning 
Utifrån ovanstående beskrivningar och motiveringar bedömer kommunen 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. 

 

Freja Råberg, Planarkitekt 

Susanne Olsson, Planarkitekt 
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Sammanfattning – planens Påverkan Berörs Kommentar 

miljöpåverkan Stor Måttlig Liten Ingen inte  

Förordnanden och skyddsvärden       

1. Riksintressen    X  

Planområdet ligger inom riksintresse för 
försvarsmakten. Området har ett särskilt 
behov av att vara hinderfritt. Byggnaderna 
inom planområdet kommer inte bli högre 
än 20 meter, vilket innebär att de inte 
kommer att störa riksintresset. 

2. Andra skyddsvärden     X Bedöms inte påverkas. 

Övergripande mål och normer       

3. Miljökvalitetsmål   X   

Förhoppningen är att detaljplanen ska 
bidra till att samtliga miljökvalitetsmål 
stärks. Målet ”God bebyggd miljö” 
bedöms stärkas genom planförslaget 
eftersom byggnaden passar in i 
bebyggelseområdet samt att de boende 
kommer ha tillgång till innergård.  

4. Miljökvalitetsnormer    X  

Den ökade mängden trafikrörelser 
kommer att bidra till mer föroreningar i 
luften. I detaljplanen finns möjligheter att 
göra reducerande åtgärder för att kunna 
reducera antalet bilparkeringsplatser som i 
sin tur skulle kunna minska mängden 
föroreningar till luften. Dock deböms 
planförslaget inte överskida MKN för luft. 

 

Dagvatten som följd av den ökade 
exploateringen ska omhändertas lokalt på 
den egna fastigheten och vatennstatusen 
skulle därmed kunna tänkas att förbättras i 
området.  

 

Miljökvalitetsnormer bedöms inte 
påverkas negativt. 

Effekter på miljö, hälsa och  
säkerhet 

      

5. Ekologiska naturvärden och 
nyckelbiotoper 

   X  Bedöms inte påverkas. 

6. Växtliv   X   

Den grönyta som tas i anspråk för 
bebyggelse utgörs av klippta gräsytor utan 
några kända speciella naturvärden och 
bedöms därmed inte påvera växt- elelr 
djurlivet negativt.   

7. Djurliv   X   Se kommentar ovan.  

8. Kulturmiljö    X  
Kulturmiljön bedöms inte påverkas av 
planförslaget. 
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Sammanfattning – planens Påverkan Berörs Kommentar 

miljöpåverkan Stor Måttlig Liten Ingen inte  

9. Landskapsbild / stadsbild   X   

Stadsbilden kommer delvis att förändras 
genom att bli mer stadsmässig. Det 
eftersom byggnaden placeras nära 
Stensbergsvägen samt har sin huvudentré 
vänd ditåt. Det finns även möjlighet till 
centurmverksamheter i bottenplan. 

10. Rekreation och rörligt friluftsliv   X   

Den grönytan som finns kommer att 
försvinna i samband med genomförande. 
Den bedöms inte som värdefull ur 
rekretionssynpunkt.   

11. Transporter och kommunikationer   X   

Då detaljplanen möjliggör för fler bostäder 
och verksamheter inom planområdet 
kommer det bidra till en ökad mängd 
trafikrörelser.  

12. Mark- och vattenanvändning   X   

Markanvändningen kommer att förändras 
från att vara grönyta (gatuplantering i 
underliggande detaljplan) till att bli 
bostäder och eventuellt 
centrumverksamheter. Allmänhetens 
tillgång till planområdet blir begränsat 
jämfört med idag.  

13. Energi    X  

I samband med exloateringen av 
planområdet kommer befintliga ledningar i 
marken att flyttas till allmän platsmark i så 
hög grad det är möjligt. Den nya 
fastigheten kommer att kloppla på sig i 
elsystemet, vilket det bedöms finnas 
kapacitet till. Planen möjliggör för 
användning av förnyelsebar energi.  

14. Naturresurser    X  Bedöms ej påverkas negativt.  

15. Mark    X  

Vid den miljötekniska undersökningen 
har jord och grundvatten provtagits.  
Föroreningshalter över det generella 
riktvärdet för känslig markanvändning 
(KM) för PAH-H förekommer i ett 
jordprov. Analyser av grundvattnet visar 
på låga föroreningshalter. För att utreda 
föroreningssituationen ytterligare har en 
mer detaljerad markundersökning 
genomförts (DGE 2018). Inom 
planområdet har PAH-H och kadmium 
påträffats över  det generella riktvärdet 
för KM. Förslag till platsspecifika 
riktvärden har därför tagits fram för att 
ta hänsyn till de förhållanden som råder i 
det aktuella området (DGE 2018). Då 
halterna av kadmium och PAH-H 
hamnar under det föreslagna 
platsspecifika riktvärdet bedöms inga 
risker föreligga med påträffad förorening. 
Utifrån detta gör Kalmar kommun en 
bedömning att ingen efterbehandling är 
nödvändig inom planområdet. 
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Sammanfattning – planens Påverkan Berörs Kommentar 

miljöpåverkan Stor Måttlig Liten Ingen inte  

16. Vatten    X   

17. Luft    X   

18. Störningar     X 
Möjliggjorda användningar bedöms inte 
påverka miljön genom störningar. 

19. Risker för hälsa och säkerhet    X  

I samband med detaljplanearbetet har en 
riskanalys tagits fram som bedömmer att 
detaljplanen inte kommer att medföra 
några risker för framtida boende inom 
planområdet. 

 



Samhällsbyggnadskontoret  Behovsbedömning - Checklista
 

2018-04-25 

8(15) 

 

 

 

 Stor Måttlig Liten Ingen 
Berörs 

inte Kommentar 

Förordnanden och skyddsvärden       

1. Riksintressen       

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  

Påverkas områden med biotopskydd 
(t.ex. stenmurar, alléer och odlingsrösen)     X  

Höjdbegränsning runt flygplatsen    X  

Planområdet ligger inom riksintresse för 
försvarsmakten. Området har ett särskilt 
behov av att vara hinderfritt. Byggnaderna 
inom planområdet kommer inte bli högre 
än 20 meter, vilket innebär att de inte 
kommer att störa riksintresset. 

Övergripande mål och normer       

3. Miljökvalitetsmål       
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 Stor Måttlig Liten Ingen 
Berörs 

inte Kommentar 

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

  X   

Förhoppningen är att detaljplanen ska 
bidra till att samtliga miljökvalitetsmål 
stärks. Målet ”God bebyggd miljö” 
bedöms stärkas genom planförslaget 
eftersom byggnaden passar in i 
bebyggelseområdet samt att de boende 
kommer ha tillgång till innergård. 

Berörs något av de regionala 
miljömålen?    X  

Bedöms inte påverkas negativt av 
planförslaget. 

4. Miljökvalitetsnormer       

Överskrids några miljökvalitetsnormer?    X  
Miljökvalitetsnormer bedöms inte 
överskridas. 

- utomhusluft    X  

Den ökade mängden trafikrörelser 
kommer dock att bidra till mer 
föroreningar i luften. I detaljplanen finns 
möjligheter att göra reducerande åtgärder 
för att kunna reducera antalet 
bilparkeringsplatser som i sin tur skulle 
kunna minska mängden föroreningar till 
luften. Planförslaget bedöms inte överskida 
MKN för luft. 

- vattenkvalitet    X  

Bedöms ej påverkas negativt. Dagvatten 
som följd av den ökade exploateringen ska 
omhändertas lokalt på den egna 
fastigheten och vattenstatusen skulle 
därmed kunna tänkas att förbättras i 
området. 

- fisk- och musselvatten     X Berör ej Kalmar kommun. 

- omgivningsbuller    X  

För kommuner med mindre än 100 000 
invånare gäller bullernormen för större 
vägar (över 3 miljoner fordon/år), större 
järnvägar (30 000 tåg/år) samt större civila 
flygplatser (över 50 000 flygrörelser/år). 
Inga sådana vägar, järnvägar eller 
flygplatser bedöms påverka planområdet. 

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 

 

- kommunens grönstrukturplan     X  

- ängs- och betesmarksinventeringen     X  
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 Stor Måttlig Liten Ingen 
Berörs 

inte Kommentar 

- ÖP   X   

Enligt den kommunomfattande 
översiktsplanen (Översiktsplan för Kalmar 
kommun, antagen av kommunfullmäktige 
2013-06-07) ligger planområdet inom 
Kalmar innerstad. Planförslaget går i linje 
med översiktsplanen eftersom 
översiktsplanen framförhåller att 
innerstaden ska förtätas med bland annat 
bostäder. Översiktsplanen pekar även ut 
stråket Södra vägen/Folkets park till 
Långviken som ett stråk som ska utvecklas.  

6. Växtliv       

Påverkan på  

- rödlistade, fridlysta eller sällsynta arter 
    X  

- träd utpekat i länsstyrelsens 
trädinventering     X  

7. Djurliv       

Påverkan på  

- rödlistade, fridlysta eller sällsynta arter 
    X  

- flyttfågelsträck eller vandring för 
djuren     X  

8. Kulturmiljö       

Påverkan på  

- fornlämning 
    X  

- på industriarv     X  

- äldre vägar     X  

- plats av kulturhistoriskt intresse    X  
Bedöms inte påverkas negativt av 
planförslaget.  

- byggnadsminne     X  

- kulturhistoriskt eller konstnärligt 
värdefulla byggnader, föremål mm     X  

- skyddsvärt kulturlandskap     X  

9. Landskapsbild / stadsbild       

Påverkan på 

- betydelsefulla utsikter eller siktlinjer 
  X   

Stadsbilden kommer delvis att förändras 
genom att bli mer stadsmässig. 
Detaljplanen reglerar placering och 
utförande för att den ska passa in i 
bebyggelseområdet. 

- områdets skala   X   Se kommentar ovan. 

10. Rekreation och rörligt friluftsliv       

Påverkan på 

- det rörliga friluftslivet. 
   X  

Bedöms inte påverkas avsevärt. En grönyta 
försvinner men den bedöms inte ha större 
betydelse för de rörliga friluftslivet. 
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 Stor Måttlig Liten Ingen 
Berörs 

inte Kommentar 

- lekmöjligheter.    X  

En grönyta i formav klippt gräsmatta 
kommer att försvinna i samband med den 
exploateringen, dock bedöms detta inte 
vara stimulerande lekmiljö och påverkar 
därmed inte lekmöjligheterna negativt.  

- park eller annan rekreationsanläggning.     X  Se kommentar ovan. 

- allmänhetens tillgänglighet till 
naturskön utsiktsplats.    X  Se kommentar ovan. 

- område utpekat i ÖP 2013    X  Se kommentar ovan. 

11. Transporter och 
kommunikationer 

      

Påverkan på 

- transportrörelser (antal) 
  X   

Då detaljplanen möjliggör för fler bostäder 
och verksamheter inom planområdet 
kommer det bidra till en ökad mängd 
trafikrörelser.  

- transportmönster för människor och 
varor (hur)    X  Bedöms inte påverkas.  

- transportsystem   X   
Transportsystemet kommer till viss del att 
att förändras, se kommentar ovan och 
under.  

- parkeringsmöjligheter    X  

Inom planområdet finns inga 
parkeringsmöjligheter i dagsläget, dock 
kommer det tillskapas för de boende inom 
planområdet.  

- trafiksäkerhet    X  Bedöms inte påverkas.  

12. Mark- och vattenanvändning       

Förändring mot 

- gällande ÖP / FÖP 
  X   

Detaljplanen är i linje med 
översiktsplanens riktlinjer.   

- gällande DP   X   
Markanvändningen kommer att ändras 
från att vara gatuplantering till att bli 
bostäder och centrumverksamheter. 

- nuvarande mark- och 
vattenanvändning   X   

Idag utgörs marken av en grönyta i form 
av klippt gräsmatta. 

Påverkan på 

- viktig samhällsservice t ex skola 
  X   

Möjligheten till fler bostäder komemr 
bidra till en ökad efterfrågan på platser på 
skola och förskola men även anna service 
såsom vård och omsorg.  

- andra tänkta projekt    X  
Detaljplanen bedöms inte påverka andra 
planerade projekt i närområdet.  

13. Energi       

Möjlighet att använda förnybar 
energikälla.    X  

Detaljplanen möjliggör för en framtida 
användning av förnyelsebar energi.  

Behov av nya system för distribution   X   

I samband med genomförandet kommer 
ledningar att flyttas till framförallt 
Stensbergsvägen. Ny bebyggelse kommer 
anslutas till de befintliga systemen för el, 
värme, internet, vatten, avlopp och 
dagvatten. 
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14. Naturresurser       

Påverkar användning av ej förnybar 
naturresurs.   X   

Planförslaget antas leda till ett överskott av 
massor där all massa ej antas kunna 
återanvändas inom projektet. Stora 
mängder massor kommer således behöva 
transporteras till annan plats. I 
genomförandeskedet studeras 
masshanteringen närmare.  

Påverkan på 

- jordbruksareal 
    X  

- annan produktionsyta (skog)     X  

15. Mark       

Påverkas jorden av förflyttning, 
sammanpressning eller täckning?   X   

Planförslaghet innebär at massor behöver 
tas bort och att marken kommer att täckas 
med byggnader.  

Påverkas topografi?   X   

Områdets topografi kommer påverkas 
något. Viss utjämning kommer behövs 
göras för att anlägga byggnaderna. Dock 
bedöms det inte påverka miljön negativt.   

Påverkas unikt geologiskt eller fysiskt 
särdrag?     X  

Påverkas området av ökad vind- eller 
vattenerosion?     X 

 

 

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  

Marken klassas som normalradonmark 
enligt kommunens handläggarkarta. 
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Påverkas området av att tidigare använts 
som tipp, utfyllnadsplats eller dylikt så 
att miljö- och hälsofarliga ämnen kan 
finnas lagrade i marken? 

   X  

Vid den miljötekniska undersökningen har 
jord och grundvatten provtagits.  
Föroreningshalter över det generella 
riktvärdet för känslig markanvändning 
(KM) för PAH-H förekommer i ett 
jordprov. Analyser av grundvattnet visar 
på låga föroreningshalter. För att utreda 
föroreningssituationen ytterligare har en 
mer detaljerad markundersökning 
genomförts (DGE 2018). Inom 
planområdet har PAH-H och kadmium 
påträffats över  det generella riktvärdet för 
KM. Förslag till platsspecifika riktvärden 
har därför tagits fram för att ta hänsyn till 
de förhållanden som råder i det aktuella 
området (DGE 2018). Då halterna av 
kadmium och PAH-H hamnar under det 
föreslagna platsspecifika riktvärdet bedöms 
inga risker föreligga med påträffad 
förorening. Utifrån detta gör Kalmar 
kommun en bedömning att ingen 
efterbehandling är nödvändig inom 
planområdet. 

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

   X  Se kommentar ovan.  

16. Vatten       

Påverkas ytvattnets eller vattendragens 
rörelser (strömmar eller riktning)?    X  Bedöms inte påverkas av detaljplanen.  

Påverkas vattenflöden (riktning och 
mängd) vid högvatten?    X  Bedöms inte påverkas av detaljplanen. 

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

Tegelviksdammen som dagvattnet leds till i 
det kommunala dagvattensystemet bedöms 
inte påverkas eftersom dagavtten ska 
fördröjas och renas inom den egna 
fastigheten. 

Påverkas absorptionsförmåga, 
dräneringsmönster eller frekvens och 
mängd av ytvattenavrinning?  

  X   

Detaljplanen innebär en ökad andel 
hårdgjord yta. Detta ska dock 
kompenseras genom lokalt 
omhändertagande av dagvatten och 
bedöms därmed inte påverkas negativt.  

Behöver åtgärder vidtas för att hantera 
dagvatten?   X   

Lokala åtgärder kommer att vidtas inom 
båda privata fastigheten för att lokalt 
omhänderta det dagvatten som den ökade 
mängden dagvatten som exploateringen 
medför.  

Påverkas grundvattnets: 

- in- eller utströmningsområde? 
    X  

- flödesriktning eller hastighet?      X  
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- 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  

Finns möjlighet att klara lägsta höjd på 
färdigt golv?    X  

Detaljplanen möjliggör för att klara lägsta 
färdiga golvhöjd.  

Påverkar markavvattning omgivande 
fuktiga områden?     X  

17. Luft       

Påverkan på luftkvaliteten   X   

Detaljplanen möjliggör för både ett 
tillskott av boende och verksamheter inom 
området vilket innebär en ökad mängd 
trafik. Den ökade trafiken innebär även ett 
ökat utsläpp av avgaser i luften.  

Risk för obehaglig lukt.   X   

KLS Ugglarps är ett slakteri och ligger 
inom närområdet. En luktutreding har 
tagits fram för KLS Ugglarps 
verksamheter. Huvudutsläpppet av lukt vid 
slakteriet sker genom skorstenar vid de 
processer där slakteriavfall behandlas. KLS 
har luktvillkor om att verksamheten inte 
ska förorsaka luktolägenheter i 
omgivningen och bedöms därmed inte 
påverka planområdet negtivt.  

18. Störningar       

Risk för störning från 

- höga ljudnivåer för människa eller djur. 
  X   

Planerad bebyggelse kommer att påverkas 
av höga bullernivåer från trafik. Därav 
regleras byggnadernas placering och 
utformning enligt plankarta. Enligt en 
bullerutredning som är gjord för närmaste 
industriområde är planområdet utsatt för 
bullernivåer som är lägre än 40 dBA 
nattetid. Planområdet bedöms därmed  
inte påverkas av eller bidra till buller. 

- vibrationer     X  

- starkt ljus eller reflexion     X  

- miljöstörande verksamhet   X   

Norr om Södra vägen ligger KLS Ugglarps 
AB som är klassad som farligverksamhet. 
En riskanalys har tagits fram i samband 
med detaljplanearbetet som visar på att 
riskerna är mycket små att en olycka skulle 
inträffa som skulle påverka planområdet.  
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19. Risker för hälsa och säkerhet       

Risk för 

- explosion 
   X  

Som beskrevs tidigare har en riskanalys 
tagits fram i samband med 
detaljplanearbetet. Riskanalysen visar att 
det är en låg risknivå på de studerade 
fastigheterna. Detta gäller såväl 
samhällsrisk som individrisk. 

- 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   

I verksamhetsplanen för år 2017 är ett 
delmål att Kalmar ska vara landets 
tryggaste residenskommun. Exploateringen 
kan tänkas bidra till en ökad upplevd 
trygghet i området. Det eftersom det 
möjliggör för fler personer som bidrar till 
en ökad rörelse. För personer som väntar 
på bussen kan det kännas tryggt att andra 
människor finns i direkt närhet ifall 
exempelvis en olycka skulle inträffa. 
Eftersom detaljplanen möjliggör för både 
bostäder och centrumverksamheter inom 
planområdet skapas det därmed möjlighet 
till verksamheter som är aktiva olika tider 
på dygnet. Det skulle även kunna bidra 
med en ökad upplevd trygghet i området. 

- elektromagnetiska fält (EMF)     X  

 


