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Detaljplan för Vägga 1:7 m fl, Stavsäng, Hovenäset,  

 

UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN 

Miljöpåverkan - behov av miljöbedömning 

Undersökningen ska utgöra underlag för beslut om huruvida ett genomförande av de-
taljplanen kan tänkas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Innan kommunen 
tar ställning om betydande miljöpåverkan ska länsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig. Om 
planens genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan ska en miljöbe-
dömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Behovsbedöm-
ningen ska då precisera vilka frågor som ska behandlas i miljökonsekvensbeskriv-
ningen. 

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av cirka 5 småhustomter från fas-
tigheten Vägga 1:7. Planområdet utgörs av två separata delar samt samfälld väg fram 
till planerade bostadsfastigheter. Totalt upptar planområdet en yta av totalt knappt 1 
ha. Den del av planområdet som avser bostadstomter utgörs av ett bergsparti med res-
ter av tidigare stenbrytning. En mindre del av planområdet avser möjlighet för bostads-
komplement i form av sjöbodar invid Näsekilen. Planområdet berörs inte av strand-
skydd. 

Sammanfattning av behovsbedömning 

Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken och bedöms 
inte skada de riksintressen som finns i området. Utbyggnaden utgör en komplettering i 
direkt anslutning till befintlig bebyggelse inom tätorten. Ett genomförande av planför-
slaget bedöms inte innebära ett överskridande av gällande miljökvalitetsnormer. Plan-
förslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan. 

Kommunens förslag till ställningstagande 

Planens genomförande bedöms sammantaget inte medföra risk för betydande miljö-
påverkan. En miljöbedömning av planen behöver därmed inte genomföras och behov 
av att upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning finns inte. Konsekvenserna 
av planen ska framgå av planbeskrivningen.  
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BEDÖMNINGSGRUNDER 

Följande frågeställningar, som är en tolkning av kriterierna i bilagorna till MKB-förord-
ningen, utgör utgångspunkt för bedömningen: 

 Har planen stor omfattning geografiskt? Får planen miljöeffekter inom ett stort 
geografiskt område? Har effekterna stor varaktighet? Blir totaleffekten stor? 

 Är området särskilt värdefullt eller känsligt? Är det svårt att avhjälpa en negativ 
påverkan? 

 Har planen betydelse för hållbar utveckling? 
 Är sannolikheten stor att genomförandet av planen medför miljöproblem? Alst-

ras mycket föroreningar och avfall? Blir miljöproblemen varaktiga? Uppkom-
mer påverkan ofta? 

 Finns det risk för överskridande av miljökvalitetsnormer? Påverkas Natura 
2000-område? 

 Har planen betydelse för andra planers miljöpåverkan? 

Miljöpåverkan 

På följande sidor följer en sammanställning över vilken påverkan som i detta skede be-
döms uppkomma till följd av planförslagets genomförande. 

 

Gällande regleringar och skyddsvärden 
 Ja Nej Kommentarer 

Riksintressen/Natura 2000 

Berör planen: 

   

- område av riksintresse för na-
turvården? 

 Nej  

- område av riksintresse för kul-
turmiljövården? 

 Nej  

- område av riksintresse för det 
rörliga friluftslivet? 

 Nej  

- område som ingår i nätverket 
Natura 2000? 

 Nej  

- övriga riksintressen?  Nej  

- särskilda hushållningsbestäm-
melser enligt 4 kap Miljöbal-
ken? 

Ja  Planområdet ligger inom kustområde 
med särskilda hushållningsbestäm-
melser enligt 4 kap 2-3§§ MB. Inom 
den s k Obrutna kusten ska turismen 
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och friluftslivets intressen särskilt be-
aktas vid exploateringsföretag eller 
andra ingrepp i miljön. 
 
Planförslaget innebär en komplette-
ring inom ett befintligt bebyggelseom-
råde. Förslaget bedöms inte ha negativ 
inverkan på den obrutna kusten och 
det rörliga friluftslivet.  
 

Skydd av områden 

Berörs området av kap 7 Miljö-
balken (natur/kulturreservat, 
biotopskydd, strandskydd eller 
dylikt)? 

 Nej Planområdet berörs inte av strand-
skydd. Strandskydd återinträder inte 
vid detaljplaneläggning. 

 

Fornlämningar 

Berörs registrerade fornläm-
ningar eller byggnadsminnen? 

 Nej Inga registrerade fornlämningar finns 
inom planområdet. 

 

Gällande planer 

Strider planen mot 
DP/FÖP/ÖP? 

 Nej I den kommuntäckande översiktspla-
nen, ÖP 2010, är planområdet redovi-
sat som ett utredningsområde för 
komplettering med enstaka bostads-
hus. Planförslaget stämmer därför 
med intentionerna i översiktsplanen. 

Området är inte detaljplanelagt sedan 
tidigare. 

Berörs planen av andra kommu-
nala planer, policys eller pro-
gram? 

Ja  Strukturplan Norra Bohuslän samt 
Kommunfullmäktiges Vision 2020. 

Skyddsavstånd 

Är området påverkat av skydds-
avstånd? 

 

 

Nej  
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Effekter på miljön 
 Ja Nej Kommentar 

Naturmiljö 

Berörs områden som utpekats 
som värdefulla i: 

   

- Länsstyrelsens inventeringar?  Nej  

- kommunal plan?  Nej  

- kommunens översiktsplan 
som ekologiskt känslig? 

 Nej  

- skogsstyrelsens inventeringar 
av nyckelbiotoper, naturvärdes-
objekt eller sumpskogar? 

 Nej  

Orsakar planens genomförande 
förändrade förutsättningar för 
växt- eller djurarter i området? 

Ja  Detaljplanen innebär att tomtmark 
och bergsplatå med upphugget berg 
kommer tas i anspråk och omvandlas 
till gator och tomtmark. Frivuxen ve-
getation med inslag av ek finns vid 
bergsplatån i den södra delen av plan-
området.  

Påverkas någon hotad djur- el-
ler växtart eller växtsamhälle? 

 Nej En naturvärdesinventering har utförts 
för detaljplanen. Inga rödlistade arter 
har noterats inom området. 
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Kulturmiljö 

Berörs någon kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelsemiljö? 

 Nej Planområdet ligger i ett bebyggt kust-
område. Omgivande bebyggelse, lik-
som byggnader inom planområdet, ut-
görs av 1-1,5 våningshus med tillhö-
rande komplementbyggnader i form 
av förråd, garage och sjöbodar. Domi-
nerande fasadmaterial är träpanel i 
ljusa kulörer med taktäckning av tak-
pannor. Bebyggelsen är till stora delar 
om- och tillbyggd. 

Området ingår inte i Kulturhistoriskt 
underlag för översiktsplan 2010, men 
vetter mot de äldre delarna av Ho-
venäset på andra sidan Näsekilen. 
Hänsyn ska i planförslaget därmed tas 
till att planområdet ur kulturmiljösyn-
punkt smälter in i miljön. 

Landskapsbild 

Kan genomförandet av planen 
försämra någon vacker utsikt el-
ler särskilda skönhetsvärden i 
landskapet? 

 Nej Planområdet vetter mot nordost och 
är synligt från Hovenäset och angrän-
sande vattenområden. Området är 
även synligt från Hallindenvägen, som 
är en av infartsvägarna till Kungs-
hamn.  

Föreslagna bostadstomter kommer i 
huvudsak att ligga på en bergsplatå 
med en bergsrygg som fond. Det finns 
även bergspartier som delvis skymmer 
planområdet från omgivande kustvat-
ten. Någon siluettverkan eller påver-
kan på landskapsbilden bedöms inte 
uppkomma. Anpassning till terrängen 
studeras under planarbetet.  

För att uppnå god tillgänglighet kom-
mer det att bli nödvändigt att göra 
vissa ingrepp i berg. Bergsklacken är 
redan bearbetad vid stenbrytning. 

Rekreation och friluftsliv 

Påverkas kvalitéer för friluftsli-
vet eller möjligheterna till re-
kreation i området? 

 Nej Planområdet omfattas inte av strand-
skydd. Befintlig tomtmark är inte till-
gänglig för närrekreation.  
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Mark 

Medför projektet risk för skred, 
ras etc. 

 Nej En bergteknisk inspektion har utförts 
inom planområdet. Ingen risk för ber-
gras eller blocknedfall bedöms före-
ligga. 

Medför projektet skada eller 
förändring av någon värdefull 
geologisk formation? 

 Nej  

Vatten 

Kan planens genomförande or-
saka: 

   

- förändring av grundvatten- el-
ler ytvattenkvalitén? 

 Nej  

- påverkan på vattentillgången i 
någon yt- eller grundvattentäkt? 

 Nej  

- förändring av flödesriktningen 
för grundvattnet? 

 Nej  

- förändrat flöde i eller till något 
vattendrag, sjö eller havsom-
råde? 

 Nej  

- förändrade infiltrationsförhål-
landen, avrinning eller dräne-
ringsmönster med risk för ut-
torkning? 

 Nej  

- ingrepp i vattenområde? Ja  Som bostadskomplement planeras 
sjöbodar och mindre bryggor intill be-
fintliga.  
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Effekter på hushållning med mark, vatten och andra resurser 
 Ja Nej Kommentar 

Bestämmelser i miljöbalken 

Är ett genomförande av planen 
förenligt med grundläggande 
och särskilda hushållningsbe-
stämmelser i 3 och 4 kap. i mil-
jöbalken? 

Ja   

Mark- och vattenanvändning 

Kan ett plangenomförande 
medföra avsevärd förändring av 
mark- och vattenanvändningen 
i området? 

 Nej  

Kan ett genomförande av pla-
nen medföra stora omflytt-
ningar av massor?  

 Nej  
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Areella näringar 

Påverkas jordbruk, skogsbruk, 
djurhållning eller fiske? 

 Nej  

Naturresurser 

Kan ett genomförande av pla-
nen medföra ett avsevärt uttöm-
mande av någon ej förnyelsebar 
resurs? 

 Nej Området ligger inom ett område med 
gles småhusbebyggelse och är till stor 
del redan i ianspråktaget. Planen be-
döms innebära ett resurseffektivt mar-
kutnyttjande.  

 

Transport och kommunikation   

Berörs viktiga transport- eller 
kommunikationsleder? 

 Nej Tillfart till planområdet sker via 
Hallindenvägen (väg 872) och en 
mindre enskild väg. Förslaget bedöms 
inte ge någon betydande påverkan på 
trafiken och Hallindenvägens funkt-
ion. 

Planen möjliggör för en förbättrad ut-
fart till väg 872. 

Alternativ lokalisering 

Har alternativ lokalisering prö-
vats? 

 Nej  

 

Effekter på hälsan 
 Ja Nej Kommentar 

Störningar; utsläpp, buller, vibrat-
ioner 

Kan planens genomförande or-
saka: 

   

- väsentliga luftutsläpp eller för-
sämring av luftkvalitén? 

 Nej  

- obehaglig lukt?  Nej  

- att människor exponeras för 
ljudnivåer över rekommende-
rade gränsvärden? 

 Nej Enligt utförd bullerutredning kommer 
befintliga och föreslagna bostäder att 
klara gällande riktvärden för trafik-
buller. 

- vibrationer som kan störa 
människor? 

 Nej  
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- bländande ljussken?  Nej  

Säkerhet 

Kan planens genomförande or-
saka: 

   

- explosionsrisk?  Nej  

- risk för utsläpp av särskilt 
miljö- och hälsofarliga ämnen? 

 Nej  

- risk för att människor utsätts 
för strålning? 

 Nej  

- risk för att människor utsätts 
för annan fara? 

 Nej  

- risk för översvämning?  Nej  

- betydande ökning av for-
donstrafik? 

 Nej  

- trafikproblem eller äventyra 
trafiksäkerheten? 

 Nej Åtgärder föreslås för att förbättra den 
enskilda anslutningen till väg 872. 

 

Övrigt 
 Ja Nej Kommentar 

Kommer gällande miljökvali-
tetsnormer enligt 5 kap miljö-
balken att överskridas? 

 Nej Miljökvalitetsnormer för vatten i det 
angränsande vattenområdet ”Ho-
venäset” uppnår ej god kemisk ytvat-
tenstatus med hänsyn till kvicksilver, 
kvicksilverföreningar och bromerad 
difenyleter. Badvattenkvalitet bedöms 
som tillfredsställande. God ekologisk 
status ska uppnås senast 2027.  

Hovenäsområdet berörs av Miljöbal-
ken (1998:808) 5 kap. 2 §, Förord-
ningen (2001:554) om miljökvalitets-
normer för fisk- och musselvatten, vil-
ket innebär särskilda krav på vatten-
kvalitet. 

Exploateringen innebär ökad avrin-
ning av dagvatten från hustak och 
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hårdgjorda ytor. Fastigheter inom 
planområdet ska anslutas till kommu-
nalt va. Dagvattenhanteringen har 
studerats i en dagvattenutredning. Ut-
släpp av dagvatten bedöms inte för-
sämra möjligheterna att uppnå miljö-
kvalitetsnormerna för vattenområdet 
Hovenäset. 

Kommer verksamheter som pla-
nen tillåter eller iordningstäl-
landet av planområdet att kräva 
anmälan eller tillstånd enligt 
miljöbalken? 

 Nej  

 

Finns det risk att projektet 
åstadkommer effekter som mot-
verkar de nationella eller lokala 
miljömålen och därmed en håll-
bar utveckling? 

 Nej  

 

Effekterna av planens genomförande – samlad bedömning 

Har planens genomförande ef-
fekter som var för sig är begrän-
sande men tillsammans kan 
vara betydande? 

Nej 

Blir effekterna varaktiga och ir-
reversibla? 

Ja, effekterna blir varaktiga men små. 

Ger ett genomförande av planen 
som helhet negativ effekt på 
hälsan eller hushållningen med 
mark och vatten? 

Nej. Genomförandet av planförslaget bedöms inne-
bära god hushållning med mark och vatten. Befintlig 
infrastruktur används och området är redan ian-
språktaget. Inga negativa hälsoeffekter förväntas. 

Innebär planen betydande mil-
jöpåverkan i närliggande kom-
muner? 

Nej 
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