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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 

 
 

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 
inte påverka riksintresset negativt. 

Ingen påverkan  

Natura 2000: 
Närmaste Natura 2000-område är 
Vendelsöarna som ligger väster om 
Frillesås. 

Ett genomförande av planen bedöms 
inte påverka riksintresset negativt. 

Ingen påverkan   
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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 

 
 

Geologi:  
Planområdet består enligt SGU:s 
jordartskarta av sand. Enligt utförd 
geoteknisk undersökning på intilliggande 
fastighet består jorden av sandig 
torrskorpelera till ca 0,7 m djup. 
Därunder finns en lösare siltig lera som 
vilar på friktionsjord ovan berg. 
Borrstopp har uppnåtts på djup mellan 
3,3 och 8,9 m. 

I samband med prövning av bygglov bör 
geoteknisk undersökning genomföras för 
att klarlägga lämplig grundläggning.  

Ingen påverkan  

Ras, skred och erosion:  
Planområdet är plant och det finns ingen 
risk för ras, skred eller erosion. 

-  Ingen påverkan.  

Oexploaterad mark: 
Planområdet är i sin helhet oexploaterat 
och utgörs idag av gräsytor med ett fåtal 
träd och buskage. 

Upphävande av detaljplan bedöms inte 
få någon större påverkan då 
planområdet ingår i en tydlig 
bebyggelsestruktur. 

Ingen påverkan.  

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 

BMP  
Vid risk/möjlig 
betydande 
miljöpåverkan 
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parametern bedöms 
vara positiv, negativ 
eller ingen påverkan 

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 artskydds-
förordningen)  

Vegetation & djurliv: 
Planområdet utgörs idag av gräsytor 
med ett fåtal träd och buskage.  

Planområdet bedöms inte innehålla 
några värden vad gäller vegetation eller 
djurliv. 
 

Ingen påverkan.  

Biologisk mångfald:  
Planområdet bedöms inte innehålla 
någon biologisk mångfald av värde likt 
rödlistade arter eller andra skyddsvärda 
arter. 

-  Ingen påverkan.  

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) 

 

Det finns inget ytvatten inom 
planområdet. 

- Ingen påverkan 
 
 

 

Dagvatten: 
Dagvatten från området leds via 
dagvattenledningar till recipienten 
Vendelsöarkipelagen. Dagvatten som 
inte leds vidare via ledningar rinner 
vidare till recipienten 
Vendelsöarkipelagen. 

Upphävande av detaljplan möjliggöra för 
prövning av bygglov för ett 
enbostadshus inom del av Frillesås-Rya 
1:71 respektive inom Frillesås-Rya 1:192. 
Skillnaden gentemot nuläget är således 
att planområdet kommer kunna 
hårdgöras och leda till en ökad mängd 

Ingen påverkan  
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Vattenförekomsten Vendelsöarkipelagen 
har klassificerats till Måttlig ekologisk 
status samt Uppnår ej god kemisk status. 
Miljökvalitetsnormen är bestämd till God 
ekologisk status till 2027. 
 

dagvatten. Detta är dock en mindre 
mängd sett till den totala mängden 
dagvatten som leds vidare till 
Vendelsöarkipelagen att upphävandet av 
detaljplanen inte får någon större 
betydelse. 

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 

Trafikbuller:  
Planområdet angränsar endast till 
lokalgator och trafikmängderna är små.   

Upphävande av detaljplan möjliggör för 
ett begränsat tillskott av eventuella 
byggrätter. Mängden trafik påverkas 
därför bara marginellt. 

Ingen påverkan  

Miljökvalitetsnormer för luft: 
Miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet 
överskrids främst i anslutning till 
betydligt mer trafikerade vägar än vad 
som finns inom planområdet. 
Kungsbacka är medlemmar i 
Göteborgsregionens luftvårdsförbund 
och utför kontinuerliga mätningar och 
beräkningar i Kungsbacka stad. 

Bedömningen kan erfarenhetsmässigt 
göras att MKN för luftkvalitet inte 
äventyras utan underskrids med 
marginal. 

Ingen påverkan   

Skred och erosion: 
Planområdet utgörs av plan mark.  

Det föreligger ingen risk för skred eller 
erosion med hänsyn till planområdets 
topografi. 

Inge påverkan.   
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• Lokalklimat 
 

Översvämningsrisk:  
Planområdet ligger cirka 4,5 – 5 meter 
över nollnivån och enligt utförda 
karteringar finns det ingen risk för 
översvämning vid förhöjda havsnivåer. 

Den prövningen av bygglov för ett 
enbostadshus inom del av Frillesås-Rya 
1:71 respektive inom Frillesås-Rya 1:192 
som upphävandet möjliggör medför inte 
någon risk för översvämning. 

Ingen påverkan.  
 
 

 

Kulturmiljö 
Planområdet berör inga 
kulturmiljöfrågor 

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 

 


