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Enligt plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken ska det till en detaljplan som bedöms medföra en 

betydande miljöpåverkan på miljön, hälsan och hushållningen med mark, vatten och andra resurser även 

genomföras en strategisk miljöbedömning genom att upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). För 

varje detaljplan ska det därför göras en undersökning för att avgöra och ta ställning till om detaljplanen kan 

antas påverka så pass mycket att en strategisk miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram 

(enligt PBL 4 kap 34 §).   

Om detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan räcker redovisningen av konsekvenser under 

rubriken Miljökonsekvenser i planhandlingen. Vad som avgör om en detaljplan har betydande miljöpåverkan 

eller inte styrs dels av lagstiftning (Miljöbedömningsförordningen SFS 2017:966 och Miljöbalkens 6 kap) 

och är dels en avvägning av de sammantagna inverkande faktorerna samt lokala förutsättningar.   

Denna detaljplans undersökning redovisas i form av en miljöchecklista samt under rubriken 

Miljökonsekvenser i planhandlingen. Observera att bedömningarna är preliminära och kan behöva 

omvärderas om ny kunskap tillförs detaljplanen.   

Innan kommunen tar ställning till om betydande miljöpåverkan kan antas uppstå så ska den eller de 

länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter som berörs av planen eller programmet, ges tillfälle att yttra 

sig. Tillfälle att yttra sig är inte definierat och kräver till exempel inte muntliga samråd. Undersökningen sker 

lämpligen i samband med upprättande av planen. Genom att följa PBL:s bestämmelser om samråd täcks även 

MKB-förordningens krav in.  

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 ovanstående beskrivning, den analys som redovisas i 

miljöchecklistan samt aktuellt underlagsmaterial. Någon miljökonsekvensbeskrivning, enligt 4 kap 34§ PBL 

behöver därför inte upprättas.  

Miljöchecklistan nedan utgör en grund i undersökningen om genomförandet av detaljplan kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan. Miljöchecklistan är ett underlag för en samlad bedömning av den effekt som 

detaljplanens genomförande bedömd medföra på miljön. Med miljöeffekter (enligt MB 6 kap 2§) menas 

exempelvis effekter på befolkning och dess hälsa, skyddade växt och djurarter, biologisk mångfald, mark, 

vatten, landskap, klimat, bebyggelse, kulturmiljö, hushållning med mark och vatten samt hushållning med 

råvaror och energi. Bedömningen ska också visa om lokaliseringen är lämplig med hänsyn till faktorer i 

omgivningen. Observera att bedömningarna är preliminära och kan behöva omvärderas om ny kunskap 

tillförs detaljplanen. 

Planområdet ligger på Säröhalvön i Västra Kungsbacka. Planområdets omfattning är cirka 8000 

kvadratmeter. Uppdraget innebär att möjliggöra för ytterligare två enbostadshus. 



 

 

Här redovisas alla intressen 

som är berörda enligt bilaga 

2 och 4 i MKB-

förordningen 

Här beskrivs 

parameterns värden/ och 

eller brister, 

miljöpåverkan på 

platsen i dag. 

Omgivningens 

betydelse och sårbarhet. 

Hur påverkas 

respektive 

parameter av att 

planens 

genomförs? 

Här antyds om 

påverkan är 

positiv, 

obetydlig eller 

negativ för 

aktuell aspekt 

Vid risk/möjlig 

betydande 

miljöpåverkan 

kryssas denna 

ruta 

 

Markanvändning Planområdet är idag i 

privat ägo och används 

för bostadsändamål. 

Då fastigheten är 

privatiserad 

bedöms planens 

genomförande inte 

ha någon påverkan 

på 

markanvändningen. 

0  

Geologi Planområdet består av 

en kuperad terräng med 

berg i dagen vilket är 

karakteristiskt för 

halvön Särö. 

För att möjliggöra 

för ny bebyggelse 

och tillfartsväg 

kommer 

sprängning behöva 

ske och därmed 

påverka geologin 

inom planområdet. 

-  

Förorenad mark   0  

 

Yt- och grundvatten Det finns varken yt- 

eller grundvatten inom 

fastigheten. 

 0  

Dagvatten Planområdets dagvatten 

når 

kustvattenförekomsterna 

Skörvallaviken och 

Risö-Säröarkipelagen. 

Vattenförekomsterna 

har bedömts måttlig 

ekologisk status 

respektive god 

ekologisk status. Den 

kemiska statusen är ej 

god.   

 

Statusen för 

Skörvallaviken bedöms 

till Måttlig p.g.a 

morfologiska 

Vattenförekomsten 

påverkas av 

planområdets 

dagvatten. 

 

Risk finns för 

negativ påverkan 

om inte dagvattnet 

omhändertas och 

renas innan det 

släpps vidare till 

recipient.  

 

Med erforderlig 

dagvattenhantering 

bedöms 

planförslaget inte 

påverka 

recipienten.  

0  



 

förändringar och 

kontinuitet.  

 

Luft Planområdet påverkas 

av trafik till och från 

planområdet. 

 

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  
planområdet inte 

påverkar 

luftkvaliteten 

negativt.  

 

 

0  

 

Riksintressen Planområdet omfattas 

av ett flertal 

riksintressen i form av 

Friluftsliv, 

Kulturmiljövård, Rörligt 

friluftsliv och 

Högexploaterad kust. 

Utöver det angränsar 

området till riksintresse 

för Naturvård.  

Detaljplanen 

bedöms inte 

påverka 

riksintressen då 

fastigheten redan är 

ianspråktagen för 

privat bruk. 

Allmänhetens 

tillgång till 

exempelvis 

friluftsliv och 

rörligt friluftsliv är 

således oförändrad.  

Riksintresset för 

naturvård bedöms 

inte påverkas av 

föreslagen 

exploatering. 

 

0  

Områdesskydd  

vatten, natur och arter 

Längs Hallands kust 

råder utökat strandskydd 

på 300 meter. Då 

fastigheten är planlagd 

råder inget strandskydd 

inom fastigheten. Vid 

planläggning 

återinträder 

Del av fastigheten 

omfattas av 

strandskydd vilket 

upphävs i samband 

med detaljplan. 

Upphävandet görs 

mot bakgrund av 

att platsen redan 

tagits i anspråk på 

ett sätt att det 

0  



 

strandskyddet men 

endast 100 meter. 

saknar betydelse 

för strandskyddets 

syfte.  

Områdesskydd 

kultur 

Det finns inget 

områdesskydd för kultur 

över aktuellt område. 

 0  

 

Naturmiljö Planområdet utgörs av 

ett kuperat område med 

omväxlande vegetation.  

Framtagen 

naturinventering för 

närliggande Särö 

Nordanskog visar att det 

finns höga naturvärden 

inom det området. Då 

naturens karaktär inom 

planområdet är liknande 

den som är inom Särö 

Nordanskog kan det 

finnas höga naturvärden 

inom planområdet.  

För att möjliggöra 

för ny bebyggelse 

kommer delar av 

fastigheten att 

behöva ianspråktas 

vilket påverkar 

naturmiljön. För att 

minska påverkan 

kommer en zon på 

10-20 meter 

närmast Särö 

Nordanskog förses 

med bestämmelser 

som minskar 

påverkan. Inom 

zonen får inte 

topografin ändras 

och det krävs 

marklov för 

nedtagande av träd 

med en 

stamdiameter över 

20 centimeter. 

-Risk för viss 

negativ 

påverkan genom 

kanteffekter och 

förändringar 

kring vind, 

solinstrålning.  

 

Grönstruktur, rekreation 

och friluftsliv 

Planområdet har ingen 

funktion för friluftsliv 

eller rekreation med 

anledning av att 

området är privat. 

Ingen förändring 

mot nuläget. 

0  

 

Historiskt och kulturellt 

betydelsefulla områden 

eller byggnader 

Särön omfattas av 

riksintresse för 

kulturmiljövård.  

Inom fastigheten 

och dess närhet 

finns inga 

byggnader med 

mera som är av 

historiskt eller 

kulturellt värde. 

0  

Fornlämningar Det finns inga 

rapporterade 

fornlämningar inom 

fastigheten. 

Detaljplanen 

bedöms inte 

påverka några 

fornlämningar. 

0  



 

 

Klimat och 

klimatförändringar 

Kungsbacka bedöms 

framförallt påverkas av 

förhöjda havsnivåer. 

Då planområdet 

ligger på en höjd 

kommer eventuella 

förhöjda 

havsnivåer inte 

påverka 

planområdet. 

Däremot kommer 

Särön att påverkas 

av förhöjda 

havsnivåer då 

tillfartsvägar till 

halvön riskerar att 

översvämmas. 

0  

Naturresurser - - 0  

 

Buller Planområdet angränsar 

till bostäder och en 

hotellverksamhet. 

Påverkas ej. 0  

Transport av farligt gods 

på väg och järnväg 

Planområdet angränsar 

varken till farligt gods 

på väg eller järnväg. 

Påverkas ej. 0  

Risk från verksamhet och 

flyg för människor och 

miljö 

En hotellverksamhet 

angränsar till 

fastigheten. 

Påverkas ej. 0  

Övriga risker, störningar 

för människor och miljö 

- - 0  

 

Medger planen 

förutsättningar för 

verksamheter och 

åtgärder med tillstånd 

eller liknande? 

Nej  

Har planen betydelse för 

andra planers och 

programs miljöpåverkan? 

Nej  

Har planen betydelse för 

att främja hållbar 

utveckling, integrering av 

miljöaspekter och hållbar 

utveckling? 

Nej  



 

Innebär miljöproblem som 

är relevanta för planen 

själv? 

Nej  

Påverkans 

gränsöverskridande art? 

Nej  

 

Påverkans omfattning och fysiska omfattning? Liten 

Påverkans sannolikhet, frekvens, varaktighet och 

avhjälpbarhet? 

Liten 

Påverkans totaleffekt, betydelse och komplexitet? Liten 

Påverkar planen möjligheten att fullfölja 

miljölagstiftningen? 

nej 

 


