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Program för detaljplan 
Bostäder inom fastigheten Gamla Köpstad 1:118 
- Gamla Köpstad 1:118 - 
Varbergs kommun 

Behovsbedömning av miljöbedömning 
 
Enligt Plan- och bygglagen 5 kap. 18 § skall en miljöbedömning göras för planer och 
program 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. Behovsbedömningen ska göras 
enligt de bedömningskriterier som finns angivna i förordningen om miljö-
konsekvensbeskrivningar, bilaga 4.   
 
Avstämning mot kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4: 

Programmets karaktäristiska egenskaper och påverkan på miljön 
Syftet med planprogrammet är möjliggöra 5 nya villor på fastigheten Gamla Köpstad 
1:118. Detaljplanen kommer inte att skapa förutsättningar för nya industriverksam-
heter utan innebär att den befintliga industribyggnaden i 1-2 våningar ersätts av 
småskalig bostadsbebyggelse i 1 våning. Planen ger inte möjlighet för tillstånds-
pliktig verksamhet att etableras i området.  
 
Planprogrammet medger endast att redan ianspråktagen mark tas i bruk. Den nya 
bebyggelsen kommer inte att överskrida den befintliga byggnadsarean, utan 
begränsas till maximalt 1 100 m². Hela den södra delen av fastigheten bevaras 
obebyggd och skall enligt programförslaget användas för allmän platsmark och 
därmed göras tillgänglig för allmänheten. Detta innebär att mark som idag inte kan 
nyttjas av allmänheten blir tillgänglig som natur- och friluftsområde.  
 
Fastigheten ligger delvis inom område av riksintresse för naturvård. Angränsande till 
fastigheten ligger naturreservatet och Natura 2000-området Gamla Köpstad. Den nya 
bebyggelsen kommer inte att ligga inom dessa områden. 
 
Fastigheten ligger helt inom område av riksintresse för kulturmiljövård och strand-
skyddsområde. Exploatören skall ansöka hos länsstyrelsen om upphävande av 
strandskyddet. Riksintresset för kulturmiljövården motiveras främst av kustmiljön, 
hamnen i Träslövsläge och bebyggelsestrukturen från 1800- och 1900-talen i 
anslutning till fiskeläget. Planområdet bedöms inte vara en karaktäristisk del av 
denna miljö. Vid utformningen av bebyggelsen skall dock stor hänsyn tas till 
landskapsbilden och kustmiljön. 
 
Planens genomförande innebär ingen risk för människors hälsa och säkerhet. 
Förekomsten av eventuella markföroreningar skall fastställas genom en 
markundersökning i samband med det fortsatta planarbetet. 
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Behovet av dagvattendamm för rening och fördröjning av dagvatten skall utredas 
vidare i samband med det fortsatta planarbetet. 
 
Exploatering enligt programförslaget kommer inte att innebära att några miljö-
kvalitetsnormer överskrids. 

Slutsats 
Planförslagets genomförande medför inte någon betydande miljöpåverkan och 
bedöms därmed inte kräva en miljöbedömning.  

 
 
Stadsbyggnadskontoret 
 
 
 
Claes Grunditz Jonna Kignell 
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