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UNDERSÖKNING OM BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN 
Allmänt 
När en detaljplan upprättas eller ändras ska kommunen ta ställning till om 
genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Det sker genom en så kallad undersökning. Undersökningen innebär att 
kommunen ska identifiera de omständigheter som talar för eller emot en be-
tydande miljöpåverkan.  

Om undersökningen visar att betydande miljöpåverkan kan antas ska en 
strategisk miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas.  

Resultatet av undersökningen ska samrådas med de kommuner, länsstyrel-
sen och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan 
antas bli berörda av planen, ett så kallat undersökningssamråd. Undersök-
ningssamråd behöver inte genomföras om kommunen i tidigt skede kom-
mer fram till att en strategisk miljöbedömning ska göras.  

Efter genomförd undersökning kommer kommunen, i ett särskilt beslut, att 
ta ställning till om ett genomförande av planen kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Beslutet motiveras och redovisar de omständigheter som ta-
lar för eller emot en betydande miljöpåverkan.  

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att pröva en utvidgning av campingområdet mot 
norr och öster samt att utöka byggrätten inom befintligt campingområde. 
Planen innebär att det befintliga campingområdet kan kompletteras med fler 
campingenheter, servicebyggnader m.m. för att bättre möta efterfrågan. 

En utvidgning av campingområdet mot norr och öster innebär ianspråkta-
gande av naturmark i form av obebyggd hällmark. 

Planområdet består av tre separata delområden. Det västra delområdet om-
fattar befintlig camping och naturmark norr om campingen, det östra del-
området omfattar ett bergsområde öster om Dinglevägen samt infartsväg 
och det södra delområdet omfattar en befintlig servicebyggnad. 

Delar av området i väster och söder berörs av utökat eller generellt strand-
skydd. I gällande detaljplan är strandskyddet upphävt men när en ny detalj-
plan upprättas ska upphävandet omprövas. Öster om Dinglevägen gäller 
inte strandskydd. 

Tidigare ställningstaganden 
För Sotenäs kommun gäller översiktsplanen ÖP2010 som antogs 2011-12-
16. Planområdet är delvis förenligt med översiktsplanen.  

I översiktsplanen beskrivs boendeanläggningar för turism i form av cam-
pingar, stugbyar och villavagnar vara av stor betydelse för besöksnäringens 
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fortlevnad och utveckling i kommunen. Då campingplatser är ytkrävande 
verksamheter framhåller översiktsplanen att befintliga campingplatser ska 
prioriteras. 

Enligt utvecklingskarta för Kungshamn m.fl. tätorter ligger planområdet till 
största del inom ”generellt område för utveckling inom tätortsområde”. Befintlig 
camping inom det västra och södra delområdet ligger även inom ett utred-
ningsområde för utveckling av campinganläggning, U16 ”Sotenäs camping”. 
Det obebyggda hällmarksområdet inom det västra delområdet ligger dock 
utanför tätortsgränsen. 

Det östra delområdet som ligger inom området för tätortsutveckling men 
utanför utredningsområde för campingverksamhet bedöms inte vara fören-
ligt med översiktsplanen. Inom tätortsutvecklingsområdet avses sådana 
funktioner som är brukliga i tätorter dvs. bostäder, skolor, handel och ser-
vicefunktioner, vilket inte innefattar camping. 

I översiktsplanen anges att strandskyddet ska respekteras, inom det aktuella 
planområdet har dock strandskyddet utökats sedan översiktsplanen togs 
fram.  

Inom den södra och delvis västra delen av planområdet finns en gällande 
detaljplan för camping; ”Detaljplan för del av Långevik 1:48 m.fl. Sotenäs 
Camping” som vann laga kraft 2006-12-05. 

Förslag till ställningstagande 
Kommunens sammanvägda bedömning är att ett genomförande av planen 
inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. En strategisk 
miljöbedömning med MKB ska därför inte genomföras. 

Motiv till bedömningen 
Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken och 
bedöms inte skada de riksintressen som berörs. Utbyggnaden utgör en 
komplettering inom och i direkt anslutning till befintlig camping och medför 
ingen skada på natur- och kulturvärden i området. Ett genomförande av 
planförslaget bedöms inte innebära ett överskridande av gällande 
miljökvalitetsnormer. Delar av planområdet bedöms inte vara förenligt med 
föreslagen markanvändning i översiktsplanen. Avvikelsen hanteras under 
planprocessen. 

De miljövärden som blir berörda bedöms sammantaget inte vara av sådan 
karaktär eller omfattning att ett genomförande av detaljplanen antas 
medföra en betydande miljöpåverkan
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Kriterier för betydande miljöpåverkan 
I miljöbedömningsförordningen (2017:966 5 §) anges de kriterier och om-
ständigheter som ska användas i undersökningen för att bedöma om bety-
dande miljöpåverkan kan antas uppstå. Bland annat ska de sannolika miljö-
effekterna av ett genomförande av planen bedömas. Checklistan som följer 
är baserad på dessa kriterier. Listan är också ett stöd för avgränsning av vilka 
miljöeffekter som behöver utredas och beskrivas ytterligare. Observera att 
bedömningarna utgår från nu kända förutsättningar och kan behöva omvär-
deras om ny kunskap tillförs arbetet med detaljplanen. 

 

 

2021-03-11 

 

Astrid Johansson, Planhandläggare  
  

Sotenäs Kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Bestämmelser/riktlinjer och skyddsvärden 
 Ja Nej Kommentarer 

Miljöbalken 3 kap 
Berör planen område som omfattas av  
grundläggande hushållningsbestämmelser  
och som är av riksintresse: 

område av riksintresse för 
naturvården? 

 X 
 

område av riksintresse för 
kulturmiljövården? 

 X  

område av riksintresse för friluftslivet?  X  

område av riksintresse för yrkesfisket?   X  

områden som innehåller fyndigheter av 
värdefulla ämnen och material som är 
av riksintresse? 

 X 
 

Område av riksintresse för 

- industriell produktion? 

- energiproduktion? 

- energidistribution? 

- kommunikationer? 

- vattenförsörjning? 

- avfallshantering? 

- totalförsvaret? 

 X 

 

Miljöbalken 4 kap 
Berör planen område som omfattas av 
särskilda hushållnings-bestämmelser 
och som är av riksintresse? 

X  

 
 

Planområdet ligger inom kustområde med särskilda 
hushållningsbestämmelser, enligt 4 kap 2-3 § MB. 
Från Lysekil till norska gränsen ska turismen och 
friluftslivets intressen särskilt beaktas vid exploatering 
eller andra ingrepp i miljön. I sin helhet är "obrutna 
kusten" av riksintresse på grund av de natur- och 
kulturvärden som finns i området. 

Planförslaget möjliggör en utveckling av det lokala 
näringslivet för turism. 
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Berörs område som ingår i nätverket 
Natura 2000? 

 
X  

 
 

Miljöbalken 7 kap 
Berör planen något skyddat område:  

nationalpark, natur- eller kulturreservat 
eller område med landskapsbildskydd? 

 
X  

 
 

naturminne?   
X  

 
 

Biotopskyddsområde eller generellt 
biotopskydd?  

 X 
Stenmurar finns inom planområdet men ligger inte i 
anslutning till odlingslandskap och omfattas därmed 
inte av biotopskyddet. 

djur- och växtskyddsområde?  X   

strandskyddsområde? X  

Området berörs av strandskydd enligt miljöbalken kap. 
7 §§ 13–18. 

För naturområdet i väster, norr om befintlig 
campinganläggning, gäller utökat strandskydd. 

Strandskyddet för befintligt campingområde är 
upphävt i gällande detaljplan men när en ny detaljplan 
upprättas omprövas upphävandet. Frågan om 
upphävande hanteras under planprocessen. 

miljöskyddsområde?  X  

vattenskyddsområde?  X  

naturvårdsavtal?  X  

Verksamheter 
Kräver verksamheter som planen 
medger, eller iordningställande av 
planområdet, anmälan eller tillstånd 
enligt miljöbalken? 

X  

Anmälan om vattenverksamhet kan krävas vid arbeten 
i anslutning till bäcken inom den östra delen av 
planområdet. 

Kulturlämningar enl KML 
Berör planen:  
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- fornlämning/fornlämnings-
områden? 

- kulturhistoriska lämningar? 

- möjliga lämningar? 

 X 

 

- statliga byggnadsminnen? 

- kyrkliga kulturminnen  
(t ex kyrkobyggnader eller 
kyrkogårdar)? 

 X 

 

Planer enligt PBL 
 

  
 

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

 X 
 

Berörs gällande detaljplaner i området 
eller i angränsande områden? 

X  Planen ersätter delar av gällande detaljplan för 
camping.  

Påverkar planen genomförandet av 
andra detaljplaner? 

Om ja, har planen betydelse för de 
miljöeffekter som genomförandet av 
andra planer eller program medför och 
i så fall på vilket sätt?  

 X 

 

Medför planen miljöpåverkan i 
närliggande kommuner? 

 X  

Skyddsavstånd 
Berörs planen av skyddsavstånd,  
t ex till befintlig bebyggelse, järnväg, 
allmän väg eller verksamheter?  

X  

Befintliga servicebyggnader inom campingen ligger 
inom 30 meter från Dinglevägen. Den nya detaljplanen 
bekräftar nuvarande markanvändning. 
Väglagensbestämmelser om byggnadsfritt avstånd 
gäller inte inom detaljplanelagt område eller för 
bygglovspliktiga objekt. Befintliga infarter till 
campingen föreslås användas för utökade 
campingområden. 

Natur- och kulturvärden 
 Ja Nej Kommentarer 

Naturmiljö    
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Berörs något ekologiskt särskilt 
känsligt område enligt 3 kap 3 § 
miljöbalken? 

 X 
 

Berörs område som utpekats som 
värdefullt i: 

Länsstyrelsens/Naturvårdsverkets 
inventeringar av 
- ängs- och hagmark, lövskog, 

våtmarker eller myrar? 

- värdefullt odlingslandskap? 

- skyddsvärda träd? 

 X 

Inga kända känsliga naturmiljöer finns inom 
planområdet enligt Länsstyrelsens inventeringar.  

 

- Skogsstyrelsens inventeringar av 
nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt 
eller sumpskogar? 

 X 
 

- kommunalt naturvårdsprogram/  
kommunal naturvårdsplan? 

 X  

- naturinventering (NVI) utförd för 
planen? 

X  Naturvärdesinventeringar har tagits fram för samtliga 
delområden. Se nedan. 

Berörs internationellt utpekade 
områden; 

- biosfärområde (Unesco)? 

- våtmarksområden enligt Ramsar? 

- marina skyddade områden enligt 
OSPAR? 

 X 

 

Berörs grön infrastruktur för växter 
och djur? 

 X En mindre lövskogsridå berörs till viss del inom det 
östra området.  

Berörs naturtyper enligt 
habitatdirektivet bilaga 1?  

 X  

Berörs  

- växt- eller djurarter upptagna i 
artskyddsförordningens bilaga 1 
eller 2? 

- prioriterade fågelarter i Sverige? 

- rödlistade växt- eller djurarter? 

X  

En bäck med potentiell förekomst av havsöring rinner 
längs det östra delområdet och väg 174. I det västra 
delområdet finns en lövskogsridå med inslag av bland 
annat död ved, ek och asp. Det finns även 
vattenansamlingar i berget med förutsättningar för 
exempelvis groddjur intill planområdet. Inom det 
västra området har det även noterats lopplummer och 
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gullviva som är fridlysta. Inom det östra området finns 
en grund vattensamling och ett lövskogsområde med 
klibbal, här har även fridlyst murgröna och blåsippa 
hittats. 

Planförslaget utformas med hänsyn till naturvärden 
inom och i anslutning till planområdet. Planområdet 
avgränsas så att områden med höga naturvärden inte 
berörs.  

Naturreservatet Ramsvikslandet ligger cirka 300 meter 
väster om planområdet. 

Innebär ett genomförande av planen 
förändringar för de arter som 
förekommer, vad gäller 
spridningskorridorer, barriärer, 
minskade ytor eller andra viktiga 
sammanhang? 

 X 

 

Berörs fortplantningsområden, 
viloplatser eller övervintringsområden 
för skyddade arter?  

 X 
 

Finns det risk för att planens 
genomförande kan utlösa förbuden i 
artskyddsförordningen?  
(finns det risk för att arters 
bevarandestatus påverkas så att den 
kontinuerliga ekologiska funktionen 
för skyddade arter inte kan 
upprätthållas)? 

X  

Inom området finns murgröna, lopplummer, blåsippa 
och gullviva som är fridlysta arter. Eventuellt kan det 
krävas dispens från länsstyrelsen, men det får avgöras i 
samråd med myndigheten. Bevarandestatusen påverkas 
sannolikt inte för någon av arterna.  

Potentiella grodvatten ligger utanför planområdet och 
påverkas därmed inte av planen. 

Om risk finns för att förbudet kan 
utlösas, finns förutsättningar för att 
erhålla dispens enligt 
artskyddsförordningen? 

X  

Om länsstyrelsen kräver dispens för berörda växtarter 
finns sannolikt förutsättningar för det. Eventuellt 
får/kan murgrönan flyttas till närliggande plats. 

 

Finns invasiva främmande arter i 
berört område? Finns risk för 
spridning av dessa arter? 

 X 
 

Kulturmiljö    

Berörs område som utpekats som 
värdefulla i: 

 X 
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Länsstyrelsens inventeringar 

- kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse/-miljö? 

- värdefullt kulturlandskap? 
(odlingslandskap) 

- kommunalt kulturvårdsprogram?  X  

- kulturmiljö- eller arkeologisk 
utredning utförd för planen? 

 X  

Berörs internationellt utpekade 
områden som världsarv (Unesco)? 

 X  

Berörs biologiskt kulturarv eller platser 
med historia? 

 X  

Landskap och stadsbild 

Berörs några särskilda karaktärsdrag 
eller landmärken i 
landskapet/stadsbilden? 

X  

Mellan det västra och östra delområdet löper väg 
174/Dinglevägen. Bergspartierna på var sida av vägen 
bildar en ”port” till orterna Väjern och Kungshamn. 
Delar av det västra och östra området ligger högt och 
är synligt från väg 174 samt omgivande strand- och 
vattenområden. 

Inom det västra delområdet planeras för säsongsvis 
uppställning av husbilar och husvagnar vilket gör att 
landskapsbilden förändras under året. 

Befintliga servicebyggnader och campingstugor är pla-
cerade så att de inte har en framträdande roll i land-
skapet. Nya campingstugor föreslås i anslutning till be-
fintligt stugområde samt på den östra sidan av Dingle-
vägen. Hushöjder och utformning anpassas efter be-
fintlig bebyggelse. I öster kan tillkommande cam-
pingstugor placeras så att de skyms av högre bergspar-
tier. 

Förslaget föranleder inget behov av ingrepp i berget. 
Campingenheter kan placeras utifrån landskapets förut-
sättningar. Planen säkerställer att markens naturliga 
nivå i stort bibehålls och att uppstickande bergsknallar 
sparas. 
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Berörs någon värdefull utsikt eller 
betydelsefulla siktlinjer i 
landskapet/stadsbilden? 

X  
Se ovanstående kommentar. 

Sociala värden 
 Ja Nej Kommentarer 

Rekreation och friluftsliv 

Berör planen  

Berörs något stort opåverkat  
område enligt 3 kap 2 § miljöbalken? 

 X  

Grön infrastruktur med betydelse för 
rekreation och friluftsliv? Ströv- eller 
friluftsområden utpekade i ÖP?  

 X 
 

Parker och andra grönområden inom 
eller i nära anslutning till områden med 
sammanhållen bebyggelse? (tätorts- 
eller bostadsnära natur)  

 X 
 

Lämpliga platser för lek, motion och 
annan utevistelse?  

 X  

Besöksmål för turism och rörligt 
friluftsliv? 

X  Planen avser en campinganläggning. 

Berörs tillgängligheten till något ovan 
nämnt område? 

X  

Gång- och cykelvägar som används av allmänheten 
löper genom befintligt campingområde. GC-vägarna 
leder bland annat mot väster där det finns en välbesökt 
badstrand. Hällmarksområdena är öppna för 
allmänheten men området i öster är svårtillgängligt. 
Tillgängligheten till badstranden och gång- och 
cykelvägar hanteras i planprocessen. 

Sociala värden 

Berör planen 

sociala stråk och strukturer eller andra 
sociala värden som uppmärksammats 
av brukare eller allmänhet? (t ex 
mötesplatser) 

 X 

Gångvägar genom planområdet till badplatser och 
naturområden i väster säkerställs genom x-områden. 
Tillgängligheten kan förbättras genom att standarden 
på vägarna höjs. 
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sociala värden med särskild betydelse 
för olika grupper av befolkningen? 

 X  

Hushållning med mark, vatten, naturresurser och energi 

 Ja Nej Kommentarer 

Mark 

Masshantering - kan planens 
genomförande medföra stora 
omflyttningar av jord eller bergmassor? 

 X 

Campingstugor och ställplatser för husbilar kan i 
huvudsak placeras utifrån befintliga marknivåer. Viss 
markbearbetning kan krävas i form av utfyllnad i 
berget vid iordningställande av vägar och byggnader. 

 

Vatten 

Berör planen något vattenområde? 
(havsområde, sjö, vattendrag, dike, 
grundvatten) 

X  

Ett mindre dike finns inom planområdet och kan 
påverkas genom att mer dagvatten tillförs.  

Planområdets omgivande kustvatten ”Kungshamns 
norra skärgård” omfattas av miljökvalitetsnormer för 
ytvatten. Enligt den senaste klassningen är den 
ekologiska statusen för vattenområdet måttlig. Ett 
genomförande av planförslaget bedöms inte motverka 
möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för 
Kungshamns norra skärgård. Frågan om 
dagvattenhantering ska ingå som en del i 
planprocessen. Vattenförekomsten bedöms inte bli 
påverkad. 

Finns risk för förändring av 
grundvatten- eller ytvattenkvaliteten, p 
g a exempelvis förorenat dagvatten? 

 X 
 

Finns risk för förändrade 
infiltrationsförhållanden, avrinning 
eller förändrade flöden i eller till 
vattendrag, sjö eller havsområde? 

 X 
Campingens enskilda vatten- och avloppsledningar är 
anslutna till det kommunala VA-nätet. 

Förslag på dagvattenhantering beskrivs i detaljplanen. 

Finns risk för förändring av 
vattentillgången i någon yt- eller 
grundvattentäkt? 

 X 
 

Kan planens genomförande medföra 
att anmälan/tillstånd för 
vattenverksamhet krävs? 

X  
Inom det östra delområdet finns ett vattendrag med 
högt naturvärde. Vid någon punkt kommer en 
vägförbindelse behöva korsa detta vattendrag. Arbete i 
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vatten kräver anmälan till länsstyrelsen om 
vattenverksamhet. 

Berörs markavvattningsföretag? Kan 
omprövning komma att bli aktuellt? 

 X  

Berörs kommunala dagvatten- eller 
VA-policys eller program? 

 X Kommunala policys/program ska beaktas vid 
framtagande av detaljplanen. 

Jord- och skogsbruk 
Tas brukningsvärd jordbruksmark i 
anspråk enligt 3 kap 4 § miljöbalken? 

 X 
 

Kan fortsatt brukande försvåras på 
grund av att jordbruksmark tas i an-
språk eller genom att barriäreffekter el-
ler restytor uppstår?  

 X 

 

Berörs skogsmark som har betydelse 
för skogsnäringen enligt 3 kap 4 § 
miljöbalken? 

 X  

Ämnen och material 
Kan planens genomförande medföra 
att naturresurs som inte är förnybar tas 
i anspråk?  
- Mineraler, bergarter, jordarter (t 

ex naturgrus) eller torv? 
- övriga geologiska resurser  

(t ex landformer och fossil) 

 X 

 

Vattenbruk 
Berörs område som har betydelse för 
vattenbruk enligt 3 kap 5 § miljöbal-
ken? 

 X 
 

Energi och avfall 
Finns risk att planens genomförande 
medför en hög energiförbrukning och 
utnyttjande av icke förnybara energi-
källor? 

 X 

 

Finns risk att planens genomförande 
medför att en stor mängd avfall produ-
ceras som inte kan återanvändas? 

 X  

Miljö och Människors hälsa 
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 Ja Nej Kommentarer 

Finns risk för instabilitet i marken som 
kan leda till sättningar, ras och skred, 
erosion i planområdet?  X  

En bergteknisk utredning har utförts. Generellt bedöms 
bergsområdena som stabila, men närmare besiktning 
och eventuellt rensning kan krävas inom vissa delar. 
Krav på åtgärder hanteras i detaljplanen. Risk för skred 
bedöms inte föreligga då marken består av berg. 

Finns risk för översvämning eller höga 
vattenstånd inom planområdet? 

X  

Planområdets södra del, som omfattar en befintlig 
servicebyggnad, ligger ca 2 meter över havet. Det 
innebär att viss risk för översvämning finns. Risker 
kopplade till höga havsnivåer ska beaktas i planarbetet. 

Finns risk för förekomst av förorenad 
mark eller förorenat grundvatten i 
planområdet? 

 X 
 

Kan planens genomförande orsaka: 

- risk för utsläpp av särskilt miljö- 
och hälsofarliga eller allergifram-
kallande ämnen till mark, vatten 
eller luft? 

 X 

 

- att människor exponeras för höga 
ljudnivåer eller störande vibrat-
ioner? Finns risk att riktvärden 
överskrids? 

 X 

En utveckling/utvidgning av campingen bedöms inte 
påverka bullersituationen mer än marginellt till följd av 
ökad trafik. Campingen innebär ett tillfälligt boende 
och där gäller inte samma bullerkrav som ställs för bo-
städer. 

- ljus- eller luktstörningar?  X  

- risk för att människor utsätts för 
strålning (radon) eller elektromag-
netiska fält? 

 X 
Berggrunden utgörs av bohusgranit med höga radon-
värden. Gränsvärdet för radongas får inte överskridas. 
Frågan bevakas i bygglovskedet. 

- explosion- eller brandrisk?  X 

Planförslaget bedöms inte ge upphov till omfattande 
behov av sprängning eller annan omgivningspåverkan 
under byggskedet, då få nya fasta byggnader planeras. 
Infrastrukturen inom och till området är delvis redan 
utbyggd. Markbearbetning sker främst i form av utfyll-
nad i berget. 

- risk för olyckor vid transporter 
med farligt gods?  X 

Planområdet ligger i anslutning till väg 174 som är se-
kundärled för farligt gods. De byggnader som ligger 
närmast vägen är befintliga servicebyggnader. Risken 
att människor utsätts för fara bedöms som liten. Frågan 



 

 

 

16 (20) 

kan hanteras i detaljplanen. 

- risk för försämrat lokalklimat, 
skuggbildning/solexponering?  X  

- ökning av trafikflöden, förändrade 
trafikströmmar eller problem med 
trafiksäkerhet? 

 X 

Planområde angränsar till Dinglevägen/väg 174, men 
förslaget bedöms inte ge någon betydande påverkan på 
trafiken och vägens funktion. 

Tillkommande trafik är säsongsbetonad. De tillkom-
mande campingplatserna och campingstugorna innebär 
en liten ökning av antalet transporter till campingen. 
Merparten av den trafik som campingen genererar sker 
redan idag.  

- allergirisker i samband med djur-
hållning?  X  

Finns det risk för påverkan från 
omgivningen på människors hälsa inom 
planområdet? 

 X 
 

Kan hälsan hos olika grupper av 
befolkningen påverkas särskilt? 

 X 
 

Miljökvalitetsnormer 
 Ja Nej Kommentarer 

Finns det risk för att planens 
genomförande medför att 
miljökvalitetsnormer (5 kap 
miljöbalken) överskrids/inte uppfylls 
för: 

 X  

utomhusluft?  X  

vattenförekomster (yt- och 
grundvatten)? 

 X 

Planområdets omgivande kustvatten ”Kungshamns 
norra skärgård” omfattas av miljökvalitetsnormer för 
ytvatten. Enligt den senaste klassningen är den ekolo-
giska statusen för vattenområdet måttlig. Ett genomfö-
rande av planförslaget ska inte motverka möjligheten 
att uppnå miljökvalitets-normerna. Frågan om dagvat-
tenhantering ska ingå som en del i planprocessen. 

Campingens enskilda vatten- och avloppsledningar är 
anslutna till det kommunala VA-nätet. 
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omgivningsbuller?  X 
 

fisk- och musselvatten?  X 
 

havsmiljö?  X 
 

Klimat 

 Ja N
ej Kommentarer 

Är planområdets geografiska läge 
känsligt för effekter till följd av ett 
förändrat klimat?  
Kan planens genomförande medföra 
ökade risker för människor, miljö eller 
samhälle vid ett förändrat klimat? 

X  

Befintlig servicebyggnad inom den södra delen av 
planområdet ligger lågt och kan påverkas vid framtida 
översvämningar. Verksamheten är av säsongsbetonad 
karaktär och kan utrymmas i ett katastrofläge.  

Planområdet ligger högt och påverkas i lägre grad av 
skyfall. Goda förutsättningar finns för att placera bygg-
nader så att instängda områden undviks. 

Kan planens genomförande påverka 
strukturer som är extra värdefulla för 
människor och miljön vid ett förändrat 
klimat? 

 X  

Kan planens genomförande medföra 
negativa effekter på det globala 
klimatet genom väsentligt ökade 
utsläpp av växthusgaser? 

 X  

Kan klimatanpassningsåtgärder 
komma att krävas? Om ja, finns risk att 
åtgärderna medför miljöpåverkan?  

 X  

Miljömål och ekosystemtjänster 

 Ja Nej Kommentarer 

Finns det risk för att planens 
genomförande medför effekter som 
motverkar nationella 
miljökvalitetsmålen, etappmålen eller 
klimatmålen? 

 X 

Planen berör målen begränsad klimatpåverkan och 
frisk luft genom att den genererar innebär ökad trafik. 
Påverkan är dock mycket begränsad. 

Planen berör även målet Ett rikt växt och djurliv, Le-
vande skogar samt God byggd miljö genom att 
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-Begränsad klimatpåverkan 

-Frisk luft 

-Bara naturlig försurning 

-Giftfri miljö 

-Skyddande ozonskikt 

-Säker strålmiljö 

-Ingen övergödning 

-Levande sjöar och vattendrag 

-Grundvatten av god kvalitet 

-Hav i balans samt levande skärgård 
-Myllrande våtmarker 

-Levande skogar 

-Ett rikt odlingslandskap 

-God bebyggd miljö 

-Ett rikt växt- och djurliv 

obebyggda bergsområden tas i anspråk. Landskapsbil-
den sedd från Dingelvägen kommer förändras under 
campingsäsongen, främst genom att husbilar sticker 
upp på det norra berget. Övriga campingenheter blir 
inte lika framträdande då de skyms av högre berg. Ka-
raktärsgivande berghällar sparas. Två naturinvente-
ringar har genomförts för förslaget och områden som 
identifierats med höga naturvärden har undantagits 
från planläggning. Planen får således begränsad påver-
kan på växt och djurliv samt levande skogar. 

God byggd miljö påverkas positivt då planförslaget 
medger utveckling av en befintlig campinganläggning 
som ett led i utvecklingen av besöksnäringen i kommu-
nen. 

Målen Ingen övergödning och Levande sjöar och vat-
tendrag påverkas inte. Befintlig camping är kopplad till 
kommunens vatten- och avloppsnät. Omhändertagan-
det av dagvatten hanteras i planprocessen.  

Finns det risk för att planens 
genomförande medför effekter som 
motverkar regionala eller lokala 
miljömål? 

 X  

Finns det risk för att planens 
genomförande medför effekter på 
ekosystemtjänster?  X 

Små grönytor inom hällmarksområdet har betydelse 
för infiltration och reträttplatser med mera. Campingar 
har ofta en hög grad av naturanpassning. Det finns 
goda förutsättningar att placera byggnader så att 
grönska och berghällar sparas. 
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Samlad bedömning – Betydande miljöpåverkan 

  

Kan planen antas medföra betydande 
påverkan på bestämmelser, riktlinjer och 
skyddsvärden?  

Nej 

Kan planen antas medföra betydande 
påverkan på natur- och kulturvärden?  

Nej 

Kan planen antas medföra betydande 
påverkan på sociala värden? 

Nej 

Kan planen antas medföra betydande 
påverkan på hushållning på mark, vatten, 
naturresurser och energi? 

Nej 

Kan planen antas medföra betydande 
påverkan på miljö och människors hälsa, 
samt med avseende på 
miljökvalitetsnormer? 

Nej 

Kan planen antas medföra betydande 
påverkan med avseende på klimat? 

Nej 

Kan kumulativa effekter uppstå? Nej 

Finns det en osäkerhet vid bedömningen 
av effekter? Om ja, vilket underlag eller 
vilka utredningar krävs för att göra 
bedömningen mer säker? 

Nej 

Bedöms planen sammantaget medföra 
betydande miljöpåverkan?  

Nej 

Om ja, för vilka miljöaspekter är det 
sannolikt att betydande effekter uppstår? 

 

Om nej, vilka ej betydande miljöeffekter 
bedöms planen medföra och hur 
hanteras de i det fortsatta planarbetet? 

Planen får effekter på landskapsbilden genom att camping tillåts på 
berget. Framförallt syns det norra hällmarksområdet från omgivningen. 
Fotomontage och sektioner tas fram som underlag för detaljplanen. 
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Ett genomförande av planen kan innebära att anmälan om 
vattenverksamhet och ansökan om dispens från artskyddet avseende 
Murgröna krävs.  

Planen berör strandskyddat område, strandskyddet behöver inom delar av 
planområdet upphävas för att planen ska kunna genomföras.  

De miljövärden som blir berörda bedöms sammantaget inte vara av sådan 
karaktär eller omfattning att ett genomförande av detaljplanen antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. 
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