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Vad innebär betydande miljöpåverkan?  
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.   

Samråd om undersökningen 
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.  

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 ovanstående beskrivning, den analys som redovisas i 
miljöchecklistan samt aktuellt underlagsmaterial. Någon miljökonsekvensbeskrivning, enligt 4 kap 34§ PBL 
behöver därför inte upprättas.  

Miljöchecklista 
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. 

Orientering  
Planområdet ligger centralt i Kungsbacka med närhet till innerstaden, Kungsmässan och stationen. Idag 
utgörs området av glest bebyggda verksamhetslokaler och småindustrier, en förskola, ett mindre grönområde 
samt en återvinningsstation. Området gränsar i öster till Varlavägen som är en viktig transportled i 
kommunen och utpekat som en av huvudentréerna till staden. I söder gränsar området till Borgmästaregatan 
och Varlaskolan. Området är cirka 50 000 kvm (5 hektar) stort. 
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Parameter  
Här redovisas alla 
intressen som är berörda 
enligt bilaga 2 och 4 i 
MKB-förordningen 

Platsen  
Här beskrivs 
parameterns värden/ 
och eller brister, 
miljöpåverkan på 
platsen i dag. 
Omgivningens 
betydelse och 
sårbarhet. 

Påverkan  
Hur påverkas respektive 
parameter av att planens 
genomförs? 

+    0     –  
Här antyds 
om 
påverkan är 
positiv, 
obetydlig 
eller negativ 
för aktuell 
aspekt 

BMP  
Vid 
risk/möjlig 
betydande 
miljöpåverkan 
kryssas denna 
ruta 

1. Markanvändning och markförhållanden 
Markanvändning Marken nyttjas idag 

till blandade 
verksamheter som 
förskola, lager, 
bilverkstad, kontor, 
parkering, 
återvinningsstation, 
grönområde med 
mera. 

Cirka 300 bostäder kommer 
skapas i ett centralt läge av 
staden. En ny förskola och 
skola kommer byggas och 
grönytor kommer utvecklas.  

+  

Geologi Marken inom området 
sluttar flackt i 
sydöstlig riktning, 
utan omgivande 
höjdpartier, varpå 
stabiliteten bedömts 
vara tillfredställande. 
Exploatering av 
området bedöms 
därmed vara 
genomförbar. 

Förekommande jord 
bedöms vara 
sättningskänslig och 
risk för pågående 
sättningar kan vara ett 
faktum, varför det 
rekommenderas att 
komplettera utförda 
fält- och 
laboratorieförsök med 
syfte att utreda jordens 
sättningsegenskaper. 

 

Konsulten som genomfört 
den geotekniska utredningen 
rekommendera att planerade 
byggnader uppförs med 
pålgrundläggning och att 
den kompletterande 
fältundersökningen skall 
omfatta undersökningar för 
fastställande av aktuella 
bergdjup inom läget för 
planerade byggnader.  

Berörda fastigheter omges 
av befintliga anläggningar, 
varpå det föreligger risk för 
påverkan i samband med 
grundläggningsarbeten. 
Omgivande anläggningar 
bör därmed tas i beaktning 
vid val av 
grundläggningsmetod samt 
arbetsgång. Likaså bör 
byggnadstekniska åtgärder 
som medför en permanent 
grundvattensänkning inte 
utföras. 

0  

Förorenad mark Framtagen 
miljöteknisk 
markundersökning 
(Geosigma, 2021) 
påvisar flertalet 
markföroreningar 
inom planområdet. 

De föroreningar som idag 
finns på platsen kommer tas 
bort före exploatering vilket 
är positivt. 

+  

2. Vatten och miljökvalitetsnorm för vatten 
Yt- och grundvatten Området är idag i stort 

sett helt hårdgjort 
Genom noggrann 
höjdsättning av 

+  
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frånsett det gröna 
stråket i väster samt 
delar av 
förskolegården och en 
långsmal grönremsa i 
planområdets östra 
gräns.  

Dagens förutsättningar 
och planförslagets 
utformning visar att 
avrinningen inom 
utredningsområdet är 
god. 

Grundvattennivån 
bedöms vara cirka fyra 
meter under marknivå. 

utredningsområdet anses 
skyfall inte utgöra risk för 
skada på bebyggelse, 
framkomlighet eller 
människors hälsa inom 
utredningsområdet.  

Planförslaget bedöms 
förbättra möjligheterna att 
uppnå 
miljökvalitetsnormerna 
(MKN) för vatten jämfört 
med nuvarande 
markanvändning. 

Dagvatten Befintliga 
dagvattenledningar 
bedöms vara 
tillräckligt 
dimensionerade för det 
dagvatten som 
beräknas från området, 
före och efter 
exploatering. 

Området kommer efter 
exploatering få större 
mängd grönska och 
infiltrerbara ytor än 
vad fallet är idag 
vilket kommer bidra 
till bättre 
förutsättningar för 
hanteringen av 
dagvatten. 

 

Dagvattenutredningen 
redovisar flera alternativa 
lösningar för att rena och 
fördröja dagvattnet efter 
exploatering. Naturligt 
ytliga skyfallsstråk som vid 
extrema regn kan leda 
vattnet mot Kungsbackaån 
möjliggörs exempelvis i 
norra delen.  

I den södra delen föreslås 
dagvatten exempelvis ledas 
till växtbäddar, ytliga 
magasin eller underjordiska 
magasin.  

Grönområdet/parken i väster 
kommer innehålla ytor som 
fördröjer dagvatten. 

Förrådsbyggnader kommer 
att förses med 
vegetationsklädda tak. 

+  

3. Luft och miljökvalitetsnorm för luft 
Luft Kungsbacka är med i 

Göteborgsregionens 
luftvårdsförbund och 
genomför i deras regi 
återkommande 
mätningar och 
beräkningar av 
luftkvaliteten i 
Kungsbacka tätort.  

Erfarenhetsmässigt 
görs bedömningen av 
Kungsbacka kommun 
att planområdet och 
dess föreslagna 
användning inte 
riskerar gällande 
miljökvalitetsnormer 
för luft. 

Planförslaget bidrar inte till 
en försämring av 
miljökvalitetsnormer 
(MKN) för luft. 

0  
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4. Skyddade områden och arter 
Riksintressen Planområdet omfattas 

inte av några 
riksintressen. 

- 0  

Områdesskydd vatten, 
natur och arter 

Närmaste Natura 
2000-område är 
Kungsbackafjorden 
som är slutrecipient 
för planområdets 
dagvatten.  

Planområdet omfattas 
inte av några 
områdesskydd eller 
skyddade arter.  

 

Förslag till detaljplan 
medför att befintligt 
verksamhetsområde 
omvandlas till bostäder och 
skola.  

Det finns förutsättningar att 
förbättra dagvattenkvaliteten 
från området  

0  

Områdesskydd kultur Planområdet omfattas 
inte av några 
områdesskydd för 
kultur. 

- 0  

5. Naturvärden och biologisk mångfald 
Naturmiljö I planområdets västra 

del finns en 
sammanhängande 
grönyta som avses att 
utvecklas. 

Inom planområdet 
finns flertalet träd som 
har inventerats av 
arborist (Kungsbacka 
kommun, 2021-12-07) 
för att utreda vilka 
trädsorter, vilka träd 
som ev. omfattas av 
biotopskydd, vilka 
träd som är möjliga att 
bevara och/eller 
återplantera på annan 
plats med mera.  

Trädinventering samt 
förslag på åtgärder 
biläggs 
planhandlingen. 

Träd som omfattas av 
biotopskydd i planområdets 
nordvästra del bevaras och 
integreras i ny park. 

Träd som omfattas av 
biotopskydd i sydöstra delen 
av planområdet hamnar i 
konflikt med planförslaget. 
En ansökan om dispens för 
att flytta/fälla träden är 
under framtagande och 
kommer kommuniceras med 
Länsstyrelsen. 

-  

Grönstruktur, rekreation 
och friluftsliv 

Inom planområdet 
finns idag en 
gräsbevuxen yta i 
områdets västra del.  

En utveckling kommer ske 
av grönområdet till att bli ett 
tydligare rekreationsområde. 

+  

Ekosystemtjänster Trädraderna inom 
planområdet fyller en 
funktion som 
spridningskorridor för 
fåglar och insekter 
samt som luftrenare av 
partiklar från 
Varlavägens trafik. 

En del träd längs 
Varlavägen avses att tas 
bort/återplanteras på annan 
plats i området. 

Utöver trädflyttar kommer 
nya träd att planteras, 
parkområdet utvecklas och 
andra gröna och blåa 
strukturer avses skapas när 

+  
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Området i övrigt är 
hårdgjort och frånsett 
grönområdet i väster 
saknas aspekter som 
bidrar positivt till 
ekosystemtjänster.  

projektet byggs ut som 
förväntas bidra med positiva 
effekter till ekosystemet. 

Målet är även att grönstråket 
ska kunna vara 
multifunktionellt med flera 
olika nyttor 

6. Kulturvärden och arkeologi 
Historiskt och kulturellt 
betydelsefulla områden 
eller byggnader 

Det finns inga 
historiskt- eller 
kulturellt 
betydelsefulla 
områden eller 
byggnader inom 
planområdet. 

- 0  

Fornlämningar Det finns inga kända 
fornlämningar inom 
planområdet. 

- 0  

7. Klimat och naturresurser 
Klimat och 
klimatförändringar 

Kungsbacka pekas ut 
som 
översvämningskänsligt 
med avseende på 
stigande nivåer i havet 
och vattendragen.  

Aktuell plan ligger 
dock utanför det av 
MSB identifierade 
området för betydande 
översvämningsrisk 
(MSB, 2019). 

Planområdet kommer inte 
påverkas av höjda 
havsnivåer enligt framtagen 
dagvattenutredning (Sweco, 
2021). 

0  

Naturresurser Planområdet 
innehåller inga 
naturresurser.  

 

- 0  

Energi, transporter och 
avfall 

Fjärrvärme finns 
utbyggt inom 
planområdet.  

Området nås enkelt 
med hållbara 
transportmedel. 

En återvinningsstation 
finns inom området. 

Återvinningsstationen 
kommer flyttas till annan 
plats för att istället ge plats 
åt område för skola och 
rekreationsområde. 

Närheten till busshållplats 
och Kungsbacka station 
innebär stora möjligheter att 
resa med hållbara 
transportmedel för 
verksamma och boende i 
området. 

0  

8. Risker och störningar för människor och miljö 
Buller Planområdet är delvis 

bullerutsatt med sin 
direkta närhet till 
Varlavägen som är en 
av stadens 
huvudtransportleder. 

Gällande riktlinjer för buller 
för bostäder och 
skolverksamhet ska 
uppfyllas och säkerställas i 
detaljplanen. 

0  
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Transport av farligt gods 
på väg och järnväg 

Planområdet gränsar 
inte till en trafikled för 
farligt gods. 

- 0  

Övriga risker, störningar 
för människor och miljö 

Inga kända. - 0  

9. Planen 
Planen Ja/Nej Kommentar 
Medger planen 
förutsättningar för 
verksamheter och 
åtgärder med tillstånd 
eller liknande? 

Nej Projektet innebär en utveckling av bland annat bostäder, 
skola/förskola och grönområden i området. Ingen miljöfarlig 
verksamhet kommer etableras på platsen. 

Har planen betydelse för 
andra planers och 
programs 
miljöpåverkan? 

Nej  

Har planen betydelse för 
att främja hållbar 
utveckling, integrering 
av miljöaspekter och 
hållbar utveckling? 

Ja Planförslaget möjliggör för en utveckling av cirka 300 
bostäder i ett centralt läge som kan nås med hållbara 
transportmedel (till fots, med cykel eller med buss). Genom 
att etablera en skola/förskola i området skapas möjligheter 
för barnomsorg i direkt närhet till nya och befintliga 
bostäder. 

Grönområdet kommer utvecklas till ett rekreationsområde 
där bland annat ekosystemtjänster kan utvecklas. 

Planförslaget innebär även att redan ianspråktagen mark tas i 
anspråk vilket är resurseffektivt.  

Påverkans 
gränsöverskridande art? 

Nej  
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