
UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN, detaljplan för Bukärr 1:9  
 

Enligt 6 kapitel 5-7 §§ miljöbalken ska kommunen göra en undersökning av miljöeffekter när en plan upprättas eller ändras, för att avgöra om 
genomförandet av planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Om planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan ska en strategisk 
miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Undersökningen av betydande miljöpåverkan ska göras i ett tidigt skede av 
planprocessen. Dokumentet ska fungera som ett verktyg för att komma fram vilka negativa miljökonsekvenser planförslag kan få och hur de kan undvikas 
eller begränsas. Tanken är att dokumentet ska användas och uppdateras kontinuerligt under arbetet med att ta fram detaljplanen.  
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Granskare Hållbar utveckling: Anders Lund 
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Slutsats och ställningstagande  
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen inte bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan (som avses i 
Miljöbedömningsförordningen SFS 2017:966 och Miljöbalkens 6 kap). Motivet till ställningstagandet grundas på den analys som redovisas i miljöchecklistan 
samt aktuellt underlagsmaterial. Någon miljökonsekvensbeskrivning, enligt 4 kap 34§ PBL behöver därför inte upprättas.  

Det finns dock parametrar som behöver värnas och hanteras under planarbetet. Särskilt viktigt bedöms det att arbeta vidare med dagvattenhantering, risk 
för blocknedfall, påverkan av landskapsbild samt utpekade naturvärden.   



 

 

Riksintressen & 
områdesskydd 

Platsen 
 
Beskriv platsens känslighet 
utifrån respektive 
parameter. Känslighet 
bedöms utifrån värden och 
brister på platsen. 

Påverkan 
 
Hur påverkas respektive 
parameter av att planen 
genomförs 

Konsekvens 
 
Här antyds om planens 
konsekvens på 
parametern bedöms vara 
positiv, negativ eller ingen 
påverkan 

BMP  
 
Vid risk/möjlig betydande 
miljöpåverkan kryssas 
denna ruta 

Exempel på parametrar 
 

• Riksintresse 
• Naturreservat 
• Natura 2000-område 
• Nationalpark 
• Naturminne 
• Strandskydd 
• Biotopskydd 
• Naturvårdsavtal 
• Vattenskyddsområde 

 
Beskriv ytterligare 
parametrar i fält 
till höger om de saknas i 
listan. 

Planområdet omfattas av 
riksintresse högexploaterad 
kust MB 4:4 

Ett genomförande av planen 
bedöms inte påverka 
riksintresset negativt.  

Ingen påverkan  

Planområdet omfattas av 
riksintresse för rörligt 
friluftsliv MB 4:2 

Ett genomförande av planen 
bedöms innebära en liten 
påverkan av riksintresset. 

Ett genomförande av planen 
kan innebära en liten 
negativ påverkan av 
riksintresset.  

 

Natura 2000 Närmaste Natura 2000-
område är Sandsjöbacka.  

Ett genomförande av planen 
påverkar inte närmaste 
Natura 2000-område.  

 

 

  



Mark & landskap Platsen 
 
Beskriv platsens känslighet 
utifrån respektive 
parameter. Känslighet 
bedöms utifrån värden och 
brister på platsen. 

Påverkan 
 
Hur påverkas respektive 
parameter av att planen 
genomförs 

Konsekvens 
 
Här antyds om planens 
konsekvens på 
parametern bedöms vara 
positiv, negativ eller ingen 
påverkan 

BMP  
 
Vid risk/möjlig betydande 
miljöpåverkan kryssas denna 
ruta 

Exempel på parametrar 
 

• Topografi 
• Geologi 
• Ras, skred, erosion 
• Jordbruksmark 
• Skogsbruksmark. 
• Oexploaterad mark 

 
Beskriv ytterligare 
parametrar i fält 
till höger om de saknas i 
listan. 
 

Planområdet är kuperat och 
kan vara känsligt för ras och 
blocknedfall 

Risken för ras och 
blocknedfall bör undersökas 
vidare inom ramen för 
planarbetet.  

  

    

    

    

 

  



 

Naturmiljö Platsen 
 
Beskriv platsens känslighet 
utifrån respektive 
parameter. Känslighet 
bedöms utifrån värden och 
brister på platsen. 

Påverkan 
 
Hur påverkas respektive 
parameter av att planen 
genomförs 

Konsekvens 
 
Här antyds om planens 
konsekvens på 
parametern bedöms vara 
positiv, negativ eller ingen 
påverkan 

BMP  
 
Vid risk/möjlig betydande 
miljöpåverkan kryssas 
denna ruta 

Exempel på parametrar 
 

• Naturtyp 
• Vegetation & djurliv 
• Gröna värdekärnor, 

förstärkningsområdet, 
viktiga spridningslänkar 

• Särskilda värden för 
biologisk mångfald, 
t.ex. skyddsvärda träd, 
rödlistade eller andra 
skyddsvärda arter eller 
individer (t.ex. enligt 
artskyddsförordningen),  
 

Beskriv ytterligare parametrar i 
fält till höger om de saknas i 
listan. 
 

Planområdet utgörs av ett 
kuperat område med 
omväxlande vegetation.  
Trädskiktet består av bland 
annat ek och krattek. Två 
grova ekar bedöms vara så 
kallade särskilt skyddsvärda 
träd.  

Naturmiljön förändras vid 
ett genomförande av 
planen.  

Påverkan på naturmiljön 
kan vara negativ om inte 
hänsyn tas till platsens 
värden.  

Trots risk för påverkan på 
naturmiljön bedöms inte 
påverkansrisken som 
betydlig.  

Inom planområdet finns två 
träd som faller inom 
definitionen av särskilt 
skyddsvärda träd. Ekarna är 
grova med utvecklade 
håligheter. 

Träden och dess 
naturvärden kan gå 
förlorade vid ett 
genomförande av planen. 

Risk för finns för negativ 
påverkan. Riskerna är 
förknippade med 
nedtagning av träden men 
även förändrade 
grundvattennivåer och 
beskuggning.  

 

    

 

 



Vatten Platsen 
 
Beskriv platsens känslighet 
utifrån respektive 
parameter. Känslighet 
bedöms utifrån värden och 
brister på platsen. 

Påverkan 
 
Hur påverkas respektive 
parameter av att planen 
genomförs 

Konsekvens 
 
Här antyds om planens 
konsekvens på 
parametern bedöms vara 
positiv, negativ eller ingen 
påverkan 

BMP  
 
Vid risk/möjlig betydande 
miljöpåverkan kryssas 
denna ruta 

Exempel på parametrar 
 

• Ytvatten 
• Grundvatten 
• Avrinningsområde 
• Vattenskyddsområde 
• Översvämningsrisk 
• Dagvatten 
• Miljökvalitetsnormer 

för vatten (MKN) 
 
 
Beskriv ytterligare 
parametrar i fält till höger 
om de saknas i listan. 
 

Planområdet ligger inom 
Skörvallabäckens 
avrinningsområde. 
Skörvallabäcken har höga 
naturvärden, inte minst 
fiskeribiologiska.  

Recipienten påverkas 
genom planområdets 
dagvatten. Ett 
omhändertagande av 
planområdets dagvatten är 
en förutsättning.  

Ett genomförande av planen 
medför att avrinningen och 
vattnets innehöll förändras 
från naturlig avrinning från 
naturmark till dagvatten 
från hårdgjorda ytor, bland 
annat parkering.  

 

MKN vatten. 
Skörvallabäcken/Veån är 
recipient för planområdets 
dagvatten. 
Vattenförekomsten har 
bedömts otillfredsställande 
ekologisk status och når ej 
god kemisk status. 
Klassningen är bl.a. baserad 
på höga halter av 
näringsämnen, resultat av 
kiselalgsundersökning samt 
fisk.  

Vattenförekomsten 
påverkas av planområdets 
dagvatten.  

Risk finns för negativ 
påverkan om inte 
dagvattnet omhändertas 
och renas innan det släpps 
vidare till recipient.  
Påverkan bedöms vara risk 
för utsläpp av miljöstörande 
ämnen från hårdgjorda ytor. 
 
MKN vatten bedöms vidare i 
dagvattenutredningen.  

 

    



 

 

Hälsa, störningar & 
risker 

Platsen 
 
Beskriv platsens känslighet 
utifrån respektive 
parameter. Känslighet 
bedöms utifrån värden och 
brister på platsen. 

Påverkan 
 
Hur påverkas respektive 
parameter av att planen 
genomförs 

Konsekvens 
 
Här antyds om planens 
konsekvens på 
parametern bedöms vara 
positiv, negativ eller ingen 
påverkan 

BMP  
 
Vid risk/möjlig betydande 
miljöpåverkan kryssas denna 
ruta 

Exempel på parametrar 
 

• Buller/vibrationer 
• Föroreningar (mark, 

luft, vatten) 
• Miljökvalitetsnormer 

(MKN) för luft 
• Risk för 

skred/erosion 
• Farligt gods 
• Närhet till 

tillståndspliktig 
verksamhet 

• Elektromagnetisk 
strålning 

• Radon i mark och 
vatten 

• Översvämningsrisk 
• Ljusförhållanden 
• Lokalklimat 

 

Planområdet är och har varit 
obebyggt och det finns inget 
som tyder på att marken 
skulle kunna vara förorenad.  

Ingen påverkan Ingen påverkan  

Trafikbuller. Planområdet 
ligger i nära anslutning till 
Västra Särövägen.  

Risk finns att planområdet 
påverkas av trafikbuller 

Ett genomförande av planen 
bedöms ha försumbar effekt 
på trafikbullret som 
genereras av fler 
fordonsrörelser. Däremot 
finns risk att planområdet 
påverkas negativt av 
trafikbuller.  

 

MKN för luftkvalitet. Planens 
trafikalstrande effekter samt 
dess närhet till Västra 
Särövägen.  

Planens genomförande kan 
erfarenhetsmässigt 
bedömas gällande 
luftkvalitet. Med 
utgångspunkt i de 
provtagningar och 
beräkningar av luftkvaliteten 
som görs i Kungsbacka stad 
kan slutsatsen göras att 

MKN förluftkvalitet påverkas 
inte av planens 
genomförande.  

 



Beskriv ytterligare 
parametrar i fält till höger 
om de saknas i listan. 
 

planområdet inte påverkar 
luftkvaliteten negativt.  

Farligt gods  Närmast väg för farligt gods 
är väg 158. Planområdet 
påverkas inte av transporter 
på väg 158. 

Ingen påverkan  

Översvämning Planområdet är beläget på 
höjder som inte medför 
någon risk för 
översvämning. Vidare bör 
planområdet studeras 
gällande instängda områden 
vid skyfall.  

Ingen påverkan.  
 
Planens genomförande 
bedöms inte heller påverka 
risken för höjda 
vattennivåer i 
Skörvallabäcken.  

 

    

    



Kulturmiljö Platsen 
 
Beskriv platsens känslighet 
utifrån respektive 
parameter. Känslighet 
bedöms utifrån värden och 
brister på platsen. 

Påverkan 
 
Hur påverkas respektive 
parameter av att planen 
genomförs 

Konsekvens 
 
Här antyds om planens 
konsekvens på 
parametern bedöms vara 
positiv, negativ eller ingen 
påverkan 

BMP  
 
Vid risk/möjlig betydande 
miljöpåverkan kryssas denna 
ruta 

Exempel på parametrar 
 

• Värdefulla 
bebyggelsemiljöer, 
byggnader eller 
landskap. 

• Fornlämningar, 
fornminne 

• Kulturminnesvård 
• Byggnadsminne 
• Kulturreservat 
• Landskaps- och 

stadsbildskaraktär 
 
 
Beskriv ytterligare 
parametrar i fält till höger 
om de saknas i listan. 
 

Landskapsbild. Planområdet 
utgörs av en slänt/kulle i 
nära anslutning till Särö 
centrum.  

Närområdets landskapsbild 
förändras av en byggnation 
på platsen.  

Påverkan kan bli negativ 
men är helt beroende av 
planområdets gestaltning 
och byggnadshöjder.  

 

Fornlämningar. Inom 
planområdet finns inga 
uppgifter om fornlämningar.  

 Ingen påverkan på 
fornlämningar eller 
fornminnen. 

 

    

    

 


