
Undersökning om betydande miljöpåverkan Plan:
Datum:

Ingen Berörs
Stor Måttlig Liten Liten Måttlig Stor påv. ej Kommentarer

Miljö

Miljökvalitetsnormer x

De nyanlagda dagvattendammarna påverkar MKN för vatten på ett 
positivt sätt. Dagvattnet kommer att infiltreras i dammarna innan det 
rinner ut i Agunnarydssjön.

Miljömål Detaljplanen är i linje med Sveriges miljökvalitetsmål. 
Hållbar utveckling x Se under miljökvlaitetsnormer.

Riksintressen
Naturvård x
Rörligt friluftsliv x
Kulturmiljö x
Naturvårdsintressen
Naturreservat x
Natura 2000 x
Biotopskydd x
Natur
Kronobergs natur x
Ängs- o hagmarksinventering x
Våtmarksinventering x
Sumpskogsinventering x
Nyckelbiotopsinventering x

Växt o djurliv x x

En del växter och mindre djur kommer att trängas undan där ny 
bebyggelse uppförs, men hittar troligen nya marker. Ny växtlighet och 
nytt djurliv kommer så småningom att etableras i och runt 
dagvattendammarna.

Strandskydd x
Påverkan på vatten
Grundvatten x
Ytvatten x
Dricksvattentäkt x

Dagvatten x

De nyanlagda dagvattendammarna har gjort att hanteringen av 
dagvatten har blivit bättre.  Vattnet infiltreras och släpps ut som ett 
renare vatten i Agunnarydssjön.

Hushållning
Befintlig infrastruktur x Befintliga gator och ledningar kan användas som tidigare.

Vatten x
Dricksvattenuttaget kommer att öka marginellt när ny bebyggelse 
tillkommer.

Alstrande av avfall
Under byggskedet x Vid nybyggnation kommer normalt alstrande av byggavfall att ske.
Avfallssortering x Byggavfall ska hanteras enligt Ljungby kommuns avfallshanteringsplan.

Kulturmiljö o landskapsbild

Fornminnen x

Fornminnen finns inom områden som är avsedda för 
dagvattenanläggning och för park men dessa kommer inte påverkas av 
detaljplanen.

Kulturmiljöprogram x
Kulturhistorisk miljö x

Stadsbild x
Ny bebyggelse ger en ny landskapsbild. Om det är positivt eller negativt 
är upp till betraktaren att avgöra.

Hälsa 

Buller x
När fler bostäder byggs blir det också mer buller från biltrafiken, men i 
detta fallet en begränsad ökning.

Föroringar luft, mark, vatten x
Lukt x
Radon x
Strålning x
Kraftledningar x
Säkerhet
Trafik x Trafiken kommer öka marginellt när ny bebyggelse uppförs.
Explosion x

Översvämning x
Vid skyfall finns risk för översvämning, men dagvattendammarna har 
kapacitet att ta emot stora mängder vatten.

Ras o skred x

Trygghet x
Med bebyggelse där det finns människor som rör sig större delen av 
dygnet finns möjlighet att skapa en trygg miljö.

Markförhållanden/föroreningar
Förorenad mark x
Planens influensområde

ÖP x

Det pågår ett arbete med en ny översiktsplan. Avsikten i 
översiktsplanen är att Agunnaryd ska bli en serviceort och då är det 
viktigt att det finns bra service samt möjlighet att uppföra ny 

Gällande planer x
Pågående planläggning x
Mellankommunala intressen x
Kommunens bedömning Planarkitekt: Ulla Gunnarsson
Genomförandet ger viss men ej betydande miljöpåverkan
MKB behövs inte x

Bråna 3:38 med flera fastigheter

MKB behövs
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Negativ påverkan. Positiv påverkan.
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