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Behovsbedömning - checklista 
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning av planer, program 
eller ändringar, om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att 
en hållbar utveckling främjas.  
Om planens, programmets eller ändringens genomförande medför en betydande 
miljöpåverkan så ska en miljöbedömning göras och resultatet redovisas i form av en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB enligt PBL 4 kap 34 §.  
Checklistan nedan är en behovsbedömning som ska fungera som ett arbetsunderlag för att 
bedöma om planens genomförande innebär betydande miljöpåverkan. Checklistan kan 
också användas till att utreda vilka typer av faktorer/frågor som kan behöva beskrivas vidare, 
även om planens genomförande inte bedöms innebära betydande miljöpåverkan. 
Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs planarbetet kan innebära att 
bedömningarna i denna checklista måste omvärderas. 
 
 
Checklista genomgången 2019-12-04 

Detaljplan för Montören 9 

Fastighetsbeteckningar Montören 9 

Planens syfte Syftet med detaljplanen är möjliggöra för 
bostadsbebyggelse 

Handläggare Madeleine Turén 

Kort beskrivning av befintlig miljö Planområdet ligger cirka 1400 meter från 
gamla torget i Tidaholm. Planområdet 
omfattar cirka 2000 kvm. Planområdet 
utgörs av en obebyggd tomt där det tidigare 
har funnits en drivmedelsstation. 
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MILJÖFAKTOR KOMMER PLANEN 
ATT BERÖRA? 

KOMMENTAR 

 

Ingen Positiv Negativ BMP 

 

Påverkan på naturmiljö/naturvård 
Riksintresse för naturvård x     
Natura 2000-område x     
Naturreservat/naturskydd x     
Strand/biotopskydd x     
Annan värdefull natur x     

Påverkan på kulturmiljö/kulturarv 
Riksintresse för kulturmiljö x     
Kulturreservat x     
Fornminne x     

Byggnadsminne x     
Kulturminnesvård x     
Andra kulturhistoriska värden  x    
Landskaps- och stadsbild  x    

Påverkan på luft och klimat 
Luftkvalitet x     
Lokalklimat x     
Utsläpp från transporter och 
energianvändning 

x     

Påverkan på växt- och djurliv 
Vegetation/grönstruktur x     
Djurliv x     
Rödlistade arter x     

Påverkan på hälsa och säkerhet m.m. 
Trafikmiljö, gång- cykelväg x     
Buller, vibrationer, ljus mm.   x  Planen utformas utifrån 

gällande bullerkrav. 
Bullerutredning är utförd. 

Risker x     
Rekreation och friluftsliv x     
Personlig säkerhet, trygghet, 
tillgänglighet mm 

 x    

Barnperspektivet  x    
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Påverkan på mark och vatten 
Markföroreningar x    Marken har sanerats 
Markens stabilitet/erosion x     
Yt- och grundvattens kvalitet 
och nivå 

x     

Översvämningsrisk x     
Skyddsområde för vattentäkt x     
Dagvatten/spillvatten x     

Påverkan på miljökvalitetsnormer 
Buller x     
Luft x     
Vatten x     

Påverkan på hushållning med naturresurser och andra resurser 
Mark x     
Vatten x     

Materiella resurser x     
Transporter/kommunikationer x     
Energiförsörjning x     
      
      

 

Övrigt JA 
kan generera 

miljöbedömning 

NEJ 
genererar inte 

miljöbedömning 

Kommentar 

Finns miljöstörande 
verksamhet i omgivningen 
som har negativ inverkan? 

 x  

Finns målpunkt eller 
transportled för farligt 
gods inom 150 meter? 

 x Östergatan är en sekundär 
väg för farligt gods. 

Finns andra projekt som 
innebär eller kan innebära 
miljöpåverkan på 
planområdet? 

 x  

Har detta projekt 
betydelse för andra 
planers eller programs 
miljöpåverkan? 

 x  

Kan projektet skapa 
kumulativa eller tillfälliga 
effekter? 

 x  

Kan projektet ge 
miljöpåverkan i annan 
kommun eller annat land? 

 x  
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Slutsats om fortsatt utredningsbehov 
Samlad bedömning: Kommunen bedömer, med hänsyn till 

ovanstående, att planens genomförande inte 
innebär en betydande miljöpåverkan och att en 
miljökonsekvensbedömning därför inte behöver 
upprättas. 

 
 
Tidaholms kommun 
2019-12-04 
 
 
Peter Lann    Madeleine Turén 
Miljö- och byggchef   Planarkitekt 
 
 

 


