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UNDERSÖKNING OM BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN 
Allmänt 
Syftet med denna undersökning är att avgöra om genomförandet av det 
framtagna planförslaget för ”Detaljplan för del av fastigheten Bäckevik 
12:1, Kvarnberget” kan komma att innebära betydande miljöpåverkan el-
ler inte. Om planens genomförande kan antas innebära betydande miljö-
påverkan ska en miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbe-
skrivning upprättas.  

Inom ramen för undersökningen ska det ske ett så kallat undersöknings-
samråd med länsstyrelsen och de kommuner som på grund av sitt  
särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen. Genom  
länsstyrelsen sker samrådet med andra statliga myndigheter som på grund 
av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda.  

Planens syfte och huvuddrag 
Planområdet är lokaliserat i den norra delen av Kungshamn, i nära anslut-
ning till Kvarnbergets äldrecentrum som ligger mellan Dinglevägen i väs-
ter och Bäckeviksgatan i öster. Området ligger på en höjd med Kvarnber-
get i norr och med utsikt över Kungshamns centrala delar i söder. 

Syftet med detaljplanearbetet är att inom en begränsad del av den gäl-
lande detaljplanen ersätta användningen ”D1 - Servicehus” med använd-
ningen ”DB - Vård och bostäder.” Detta kommer att öka flexibiliteten för 
fastighetsägaren med möjlighet att även uppföra bostäder som inte är 
knutna till vård. Möjligheten att uppföra byggnader i upp till 4 våningar 
ska även prövas i detaljplanen. Ingen förändring av den totala byggrätten 
inom området föreslås.  

Detaljplanen berör endast fastigheten Bäckevik 12:1. 

 

Förslag till ställningstagande 
Planens genomförande bedöms sammantaget inte medföra en betydande 
miljöpåverkan. En särskild MKB ska därför inte upprättas. 
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Motiv till bedömningen 
Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken. 
Planförslaget innebär en förändring av användningsbestämmelserna inom 
en mindre del av en gällande detaljplan. Ett högre våningsantal innebär 
att byggnaden kommer att bli mer synlig för omgivningen men den högre 
byggnadshöjden bedöms inte medföra någon påtaglig skada på natur- och 
kulturvärdena i området.  

Planen bedöms få begränsad miljöpåverkan. Området är redan i gällande 
plan avsett som kvartersmark för bebyggelse. Byggrätten som finns i gäl-
lande detaljplan förblir i princip oförändrad genom det aktuella planför-
slaget. Ett mindre naturområde berörs och området som ska tas i anspråk 
bedöms ha ett begränsat rekreationsvärde. 

Planförslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översikts-
plan. Ingen specifik rekommendation finns dock för det aktuella området 
i översiktsplanen. 

I planarbetet har dagvattenhanteringen utretts för att undvika negativ  
påverkan avseende påverkan på recipienten. 

Bedömning av påverkan 
På följande sidor följer en sammanställning över vilken påverkan som i 
detta skede bedöms uppkomma till följd av planförslagets genomförande. 
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Bestämmelser/riktlinjer och skyddsvärden 
 Ja Nej Kommentarer 

Riksintressen/Natura 2000 

Berör planen: 
   

- område av riksintresse för 
naturvården? 

 X  

- område av riksintresse för 
kulturmiljövården? 

 X  

- område av riksintresse för 
det rörliga friluftslivet? 

 X  

- område som ingår i nätverket 
Natura 2000? 

 X  

- övriga riksintressen?  X  

- område som omfattas av 
särskilda hushållnings-
bestämmelser enligt MB 4 
kap? 

X  

Bestämmelserna i 4 kapitlet MB utgör inte 
hinder för utvecklingen av befintliga tätorter 
eller av det lokala näringslivet. Planändringen 
innebär en utveckling av Kungshamn. Plan-
området gränsar till ett värdefullt närrekreat-
ionsområde, men planförslaget bedöms inte 
få en betydande negativ påverkan på upple-
velsen eller tillgängligheten till närrekreat-
ionsområdet. Planen bedöms inte medföra att 
syftet med bestämmelserna att värna höga na-
tur-och kulturvärden motverkas. Det rörliga 
friluftslivet kan beaktas i planen genom att 
möjlighet att passera genom området säker-
ställs.  

Skydd av områden 

Berörs området av 7 kap 
miljöbalken (natur/ kultur-
reservat, strandskydd, 
biotopskyddsområden, 
vattenskyddsområde o dyl) 

 X 
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Fornlämningar 

Berörs registrerade 
fornlämningar, kulturhistoriska 
lämningar eller 
byggnadsminnen? 

 X 

Närmast registrerade fornlämning är belägen 
cirka 500 meter från planområdet. 

Gällande planer 

Har planen en annan inriktning 
än vad som anges i FÖP/ÖP? 

 X 

Ingen specifik inriktning anges i översiktspla-
nen eller den fördjupade översiktsplanen för 
det aktuella planområdet. Översiktsplanen ger 
dock stöd för en generell bebyggelseutveckl-
ing inom Kungshamns tätortsområde. Plan-
förslaget omfattar en ändring inom befintlig 
detaljplan. 

I den kommuntäckande översiktsplanen och 
den fördjupade översiktsplanen för Kungs-
hamns centrum föreslås en ny förbifart i när-
heten av planområdet. Se vidare under rubri-
ken ”störningar”. 

Berörs andra kommunala,  
planer, policys eller program? 

 X  

Skyddsavstånd 

Berörs planen av 
skyddsavstånd? 

 X 
 

Påverkan på miljön 
 Ja Nej Kommentarer 

Naturmiljö 

Berörs område som utpekats 
som värdefulla i:  

  
 

- länsstyrelsens inventeringar?  X  

- kommunalt 
naturvårdsprogram/  
kommunal naturvårdsplan? 

 X 
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- naturinventering utförd för 
projektet? 

  

En naturinventering har tagits fram. Tre 
naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 3 har 
återfunnits inom planområdet. Planförslaget 
bedöms påverka cirka 1/3 av ytan för dessa 
naturvärdesobjekt. 

- kommunens översiktsplan 
som ekologiskt känsligt? 

 X  

- skogsstyrelsens 
inventeringar av 
nyckelbiotoper, 
naturvärdesobjekt eller 
sumpskogar? 

 X 

 

Kan planens genomförande 
antas orsaka förändrade 
förutsättningar för växt- eller 
djurarter i området?  

X  

Ett genomförande av planen innebär att 
naturmark får tas i anspråk för byggnader 
avsedda för vård och bostäder. Mark som 
idag huvudsakligen utgörs av hällmark 
kommer att bearbetas (sprängning), hårdgöras 
och bebyggas. I gällande plan finns dock 
redan idag en rättighet att bebygga marken. 
En naturinventering har utförts inom ramen 
för detaljplanearbetet. Cirka 1/3 av de 
naturvärdesobjekt som återfinns inom 
planområdet bedöms påverkas av 
planförslaget. 

Påverkas någon hotad växt- 
eller djurart, hotat växtsamhälle 
eller rödlistade arter?  

 X 

En naturinventering har utförts inom ramen 
för detaljplanearbetet. Sju naturvårdsarter, 
varav sex rödlistade och en fridlyst art, på-
träffades vid inventeringen. Dessa utgörs av 
tre kärlväxter, ask (EN), murgröna (§) och 
skogsalm (CR) samt fyra fågelarter vilka end-
ast noterades som överflygande eller strax ut-
anför inventeringsområdet: ängspiplärka 
(NT), gråtrut (VU), tornseglare (VU) och 
hussvala (VU). Inga objekt som omfattas av 
generellt biotopskydd finns i inventeringsom-
rådet. 
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Krävs dispens från 
artskyddsförordningen? 

 X 

En naturinventering har utförts inom ramen 
för detaljplanearbetet. Inga observationer har 
gjorts vilket leder till slutsatsen att en dispens 
från artskyddsförordningen är nödvändig. 

Kulturmiljö 

Berörs kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse, bebyggelsemiljö 
eller värdefullt kulturlandskap? 

 X 

 

Landskapsbild 

Försämras någon vacker utsikt 
eller andra särskilda 
skönhetsvärden i landskapet? 

X  

I detaljplanen ska möjligheten att uppföra 
byggnader i upp till 4 våningar prövas. Gäl-
lande detaljplan ger rätt att uppföra byggna-
der i två våningar. En högre byggnad kommer 
att bli mer synlig och påverka landskapsbil-
den mer än en byggnad uppförs i enlighet 
med gällande planbestämmelser. Fotomon-
tage som redovisar påverkan på landskapsbil-
den har tagits fram inom ramen för planarbe-
tet. Påverkan på landskapsbilden bedöms vara 
relativt begränsad, då stöd finns i bakomlig-
gande berg och kommunen gör bedömningen 
att påverkan inte är så stor att det får bety-
dande negativa konsekvenser. Påverkan på 
landskapsbilden innebär inte, enligt kommu-
nens bedömning något krav på att en miljöbe-
dömning ska genomföras.  

Rekreation och friluftsliv 

Påverkas kvalitéer för 
friluftslivet genom ingrepp i 
övergripande grönstruktur eller 
genom att bostadsnära natur 
eller lekytor ianspråktas? 

 X 

Marken utgörs av naturmark i direkt 
anslutning till Kvarnbergets äldrecentrum. 
Marken är relativt otillgänglig och bedöms ha 
ett begränsat rekreationsvärde. Detaljplanen 
innebär inte att mer naturmark tas i anspråk 
än vad gällande plan medger. Ett större 
område för närrekreation finns i direkt 
anslutning till planområdet. 
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Vatten 

Kan planens genomförande 
innebära: 

  
 

- arbete i vatten?   X  

- att anmälan/tillstånd till 
vattenverksamhet krävs? 

 X  

- att något markavvattnings-
företag berörs? 

 X  

- förändring av grundvatten- 
eller ytvattenkvalitén, p g a 
exempelvis förorenat 
dagvatten? 

 X 

En dagvattenutredning har tagits fram inom 
ramen för planarbetet. Utredningen visar att 
föroreningsnivåerna i dagvattnet inte kommer 
att överstiga rekommenderade riktvärden. 

- förändrat flöde i eller till 
något vattendrag, sjö eller 
havsområde, p g a 
exempelvis dagvatten? 

 X 
En dagvattenutredning har tagits fram inom 
ramen för planarbetet. Inget i utredningen 
pekar på ett förändrat flöde till recipient. 

- påverkan på vattentillgången 
i någon yt- eller 
grundvattentäkt? 

 X 

En dagvattenutredning har tagits fram inom 
ramen för planarbetet. Inget i utredningen 
pekar på någon påverkan på yt- eller 
vattentäkt. 

- ingrepp i vattenområde?  X  

Påverkan på hushållning med mark, vatten och andra resurser 
 Ja Nej Kommentarer 

Mark- och 
vattenanvändning 

Kan ett plangenomförande 
medföra avsevärd förändring av 
mark- och vattenanvändningen i 
området? 

X  

Ett genomförande av planen innebär att 
naturmark kan bebyggas med byggnader 
avsedda för vård och/eller bostäder. Mark 
som idag huvudsakligen utgörs av hällmark 
kommer att bearbetas, hårdgöras och 
bebyggas, något som redan har stöd i 
gällande detaljplan. 
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Kan ett plangenomförande 
medföra stora omflyttningar av 
massor?  X 

Viss markbearbetning kommer att krävas 
inom planområdet vid grundläggning, men 
inga stora volymer av överskottsmassor 
bedöms uppkomma. 

Stora opåverkade områden 
Berörs något stort opåverkat  
område enligt MB 3 kap? 

 X 
 

Areella näringar 

Påverkas jordbruk, skogsbruk, 
djurhållningen eller yrkesfiske? 

 

 X 

 

Naturresurser 

Bidrar planen till att någon 
naturresurs som inte är förnybar 
tas i anspråk? 

 X 

 

Transporter och 
kommunikationer 

Berörs viktiga transport- eller 
kommunikationsleder? 

 X 

Planområdet ligger vid en återvändsgata. I 
närheten finns planer på en ny förbifart som 
redovisas i översiktsplanen och den 
fördjupade översiktsplanen för Kungshamns 
centrum. Syftet med förbifarten att begränsa 
trafik genom centrum. 

Alternativ lokalisering 

Har alternativ lokalisering 
prövats?  

 X 
 

Påverkan på människors hälsa och säkerhet     
 Ja Nej Kommentarer 

Störningar 

Kan planens genomförande 
orsaka: 

  

 

- väsentliga luftutsläpp eller 
försämring av luftkvalitén? 

 X 
 

- obehaglig lukt?  X  
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- att människor exponeras för  
ljudnivåer över 
rekommenderade gränsvärden?  X 

Ett PM som innehåller en bedömning av det 
buller som uppkommer till följd av eventuellt 
anläggande av ny förbifart norr om planområ-
det har tagits fram. Bedömningen är att de 
riktvärden som finns i gällande bullerförord-
ning inte riskerar att överskridas. 

- störande vibrationer?  X  

Säkerhet 

Kan planens genomförande 
orsaka: 

  

 

- explosionsrisk?  X  

- risk för utsläpp av särskilt 
miljö- och hälsofarliga eller 
allergiframkallande ämnen? 

 X 
 

- risk för att människor utsätts 
för strålning? 

 X 
 

- risk för översvämning?  X  

- risk för erosion, skred eller 
ras? 

 X 

En bergteknisk undersökning har tagits fram 
inom ramen för planarbetet. I dagsläget är 
berget stabilt. Vid bergschaktning kan åtgär-
der krävas. Krav på åtgärder och kontroll har 
införts som planbestämmelser i detaljplanen.  

Finns förorenad mark?  X  

Skapas trafik- eller  
trafiksäkerhetsproblem? 

 X 
 

Övrigt 
 Ja Nej Kommentarer 

Kommer gällande 
miljökvalitetsnormer enligt 5 
kap miljöbalken att 
överskridas? 

 X 
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Kommer verksamheter som 
planen tillåter eller iordning-
ställande av planområdet att 
kräva en anmälan eller tillstånd 
enligt miljöbalken? 

 X 

 

Finns det risk att planens 
genomförande medför effekter 
som motverkar de nationella 
eller lokala miljömålen? 

 X 

 

Effekterna av planens genomförande – samlad bedömning 

Har planen stor omfattning 
geografiskt? Får planen 
miljöeffekter inom ett stort 
geografiskt område? 

Nej. Planområdet är cirka 5 300 m² och ett genomförande av planen 
bedöms inte få några stora miljöeffekter utanför planområdet. En 
dagvattenutredning har tagits fram som behandlar och ger förslag på 
dagvattenhanteringen inom planområdet. 

Får planens genomförande effekter 
som var för sig är begränsade men 
tillsammans kan vara betydande? 

Nej. 

Blir effekterna varaktiga och  
irreversibla?  

Ja, men den gällande planen medger redan exploatering av området. 
Mark som idag huvudsakligen utgörs av hällmark kommer att 
bearbetas (sprängning), hårdgöras och bebyggas. Påverkan på 
landskapsbilden blir långvariga. Påverkan bedöms dock inte innebära 
någon påtaglig negativ påverkan. 

Ger ett genomförande av planen 
som helhet negativ effekt på miljön, 
hälsan eller hushållningen med 
mark och vatten? 

Nej. 

Bidrar planen på ett betydande sätt 
till ökade utsläpp av växthusgaser? 

Nej. 

Innebär planen betydande risker för 
människor och/eller bebyggd miljö 
vid ett förändrat klimat? 

Nej. 
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Innebär planen 
miljöpåverkan/betydande 
miljöpåverkan i närliggande 
kommuner? 

Nej. 

Sammanfattning 

Bedöms planen medföra betydande 
miljöpåverkan? 

Nej. Planens miljöpåverkan bedöms bli begränsad. 

 
2020-01-24 

 

 

Johan Fransson, Tf plan- och exploateringschef 

Sotenäs kommun   
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