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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  
betydande 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, läns- 
styrelsen och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar 
kan antas bli berörda av planen, ett så kallat undersökningssamråd.  

Undersökningssamråd behöver inte genomföras om kommunen i tidigt 
skede kommer 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  
talar för eller emot en betydande miljöpåverkan.  

Programförslagets syfte och huvuddrag 
Programförslaget går ut på att möjliggöra ny bostads- och verkssamhets på 
befintliga småindustrifastigheter på Klevenhalvön, Smögen. Huvudsyftet 
med planprogrammet är att utreda om en bebyggelse i enlighet med 
exploatörens ansökan är lämplig på platsen.  

Exploatören avser totalt att uppföra byggnader innehållande cirka 120–150 
lägenheter samtidigt som byggrätt för icke störande verksamheter ska möj-
liggöras. Merparten av befintlig verksamhet som drivs av Smögen Marin 
kommer att flytta från Kleven. 

Planprogrammet och tillhörande trafikutredning ska fungera som ett 
underlag för att bedöma om en detaljplan ska upprättas framöver och i så 
fall vilken grad av exploatering som en eventuell detaljplan ska medge.  

Programmet har fokus på vissa utvalda frågor som är av stor betydelse vid 
en etablering inom Klevenområdet. Kapaciteten i vägnätet och de föreslagna 
byggnadernas anpassning till omkringliggande miljö är två frågor som 
behandlas inom ramen för planprogrammet. 

Planprogrammet upprättas av Rådhuset Arkitekter AB. 
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Ställningstagande i översiktsplan 
Den bebyggda delen av Kleven som programområdet tillhör ingår i över-
siktsplanen som utredningsområde för bostäder, hotell, kontor, handel och 
servering/café. 

Enligt kommunens mål och strategier finns en ambition att öka antalet 
helårsboende, vilket planprogrammet stödjer i och med att en eventuell ny 
detaljplan är tänkt att möjliggöra nya bostäder. Strategin för kommunens be-
byggelseutveckling innebär att främst förstärka och vidareutveckla befintliga 
tätorter, vilket stämmer väl överens med programförslaget. 

Målen för verksamheter inkluderar en utökning av den lokala arbetsmark-
naden samt att utveckla och stärka besöksnäringen. Kommunen ska också 
stödja nyföretagande och i synnerhet småföretagande. Planförslaget ger möj-
lighet till detta i och med planering av lokaler för mindre kontor, försäljning 
och restaurangverksamhet. Ett genomförande av förslaget i programmet in-
nebär också förbättrade förutsättningar för turism och en utveckling av be-
söksnäring. De befintliga ytorna för industriverksamhet kommer dock att 
försvinna om programförslaget genomförs. En konsekvens av detta är mins-
kade störningar gentemot befintliga närliggande bostäder. 

Förslag till ställningstagande 
Kommunen bedömer att planprogrammets genomförande inte kommer att 
medföra en betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning ska därför inte 
genomföras.  

Motiv till bedömningen 
Förslaget i programmet bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljö-
balken. Programförslaget innebär en utveckling av en befintlig tätort på re-
dan bebyggd mark och bedöms inte medföra någon betydlig skada på natur- 
och kulturvärden i området 

Bebyggelsen inom området kommer enligt programförslaget att bli högre än 
idag, därav ändras stadsbilden av Smögen och hamnområdet. Utsikt och 
siktlinjer kan komma att påverkas och skuggbildning för angränsade fastig-
heter kan uppstå. Volymstudier kommer att tas fram under programarbetet 
för att klargöra på vilket sätt stadsbilden påverkas. Mer detaljerade studier av 
exempelvis utsiktslinjer, skuggverkan med mera bör studeras i eventuellt 
kommande detaljplanearbete. 

Programförslaget innebär en förändring i en kulturmiljö av riksintresse. De 
föreslagna byggnadernas anpassning till omkringliggande miljö ska studeras 
vid fortsatt detaljplanearbete. 

En ökning av trafikflödet på Storgatan, Brunnsgatan och Klevenvägen är en 
naturlig följd vid ett genomförande av programförslaget. Ökningen ligger 
dock inom väl inom Storgatans och Brunnsgatans kapacitet enligt den trafik-
utredning som har studerat dessa två vägar. Trafikökningen leder till ökat 
buller från den tillkommande trafiken, bullerproblematiken ska studeras i 
kommande detaljplanearbete. 



3 (18) 

Det är osäkert hur situationen ser ut för föroreningar i marken på program-
området. Marken inom området kommer att saneras om det visar sig att den 
innehåller föroreningar. Effekten på markmiljön blir då positiv. Förore-
ningar i marken samt eventuell risk för förorening av omkringliggande mark 
och vatten i samband med sanering ska utredas vid vidare detaljplanearbete.  

Enligt förslaget i planprogrammet ska byggnader delvis uppföras direkt på 
berg vilket innebär en risk för att människor utsätts för radon. Byggnader 
ska utföras radonsäkert, vilket ska beaktas vid eventuellt kommande arbete 
med detaljplan. 

Det finns en risk för att vattenförekomsten Kungshamns södra skärgård påver-
kas av förorenat dagvatten. Risker och lösningar ska studeras genom en dag-
vattenutredning i eventuellt kommande detaljplanearbete. 

Vid högvatten finns risk för översvämning i programområdet. Lägsta punkt 
inom området är cirka +1–2 m.ö.h. Åtgärder för att skydda mot översväm-
ning ska regleras i eventuell kommande detaljplan.  

Det nationella miljömålet begränsad klimatpåverkan bedöms motverkas av 
planförslaget. En ökning av utsläpp av växthusgaser bedöms ske genom 
bygg- och anläggningsarbeten och genom utsläpp från persontrafik till och 
från det nya bostadsområdet. Planområdet ligger dock inom befintlig tätort 
med service och kollektivtrafiksförbindelser. Därav bedöms påverkan inte 
som betydande. 

Ett genomförande av programmet bedöms inte innebära ett överskridande 
av miljökvalitetsnormer eller att miljökvalitetsnormer inte uppfylls. Planförsla-
get överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan. 

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

Bedömning av betydande miljöpåverkan 
I miljöbedömningsförordningen (2017:966 5 §) anges vilka omständigheter 
eller kriterier kommunen ska utgå från vid bedömning av betydande miljö-
påverkan. Bland annat ska de sannolika miljöeffekterna av ett genomförande 
av planen bedömas. Checklistan som följer är baserad på dessa kriterier. Ob-
servera att bedömningarna utgår från nu kända förutsättningar och kan be-
höva omvärderas om ny kunskap tillförs arbetet med detaljplanen. 

2021-01-05
Amanda Jansson 
Planarkitekt
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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 

Programområdet ingår i ett riksintresse för 
kulturmiljövård som fiskeläge (Smögen O 36) enligt 
Miljöbalken 3 kap 6 §. Riksintresset omfattar hela 
Smögens hamnområde och stora delar av 
bebyggelsen. 

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 

Programområdet ingår i ett riksintresse för försvaret 
som sjöövningsområde enligt Miljöbalken 3 kap 9 §. 
Detta riksintresse täcker ett stort havsområde längs 
västkusten, en del mindre öar samt Smögen. 

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

X 

Programområdet ingår i Riksintresset Kustområdet och 
skärgården i Bohuslän för orörda kuster, turism o 
friluftsliv. MB 4 kap 1, 2 och 3 §. Den så kallade 
orörda kusten, kustområdet och skärgården i norra 
Bohuslän där turism och friluftsliv, särskilt det 
rörliga friluftslivet, ska beaktas. 

Berörs område som ingår i nätverket 
Natura 2000? 

X 
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Miljöbalken 7 kap 
Berör planen något skyddat område: 

nationalpark, natur- eller 
kulturreservat eller område med 
landskapsbildskydd? 

X 

Hållöarkipelagens naturreservat är beläget ca 700 
meter söder om programområdet. 

Sandöns naturvårdsområde är beläget ca 1 km norr 
om programområdet. 

Inget av dessa bedöms bli påverkat av ett 
genomförande av programförslaget. 

naturminne? X 

Biotopskyddsområde eller generellt 
biotopskydd i jordbruksmark?  

X 

djur- och växtskyddsområde? X 

strandskyddsområde? X 

Planprogrammet berör inte strandskyddat område. 

Strandskyddet återinträder inte eftersom 
strandskyddsgränsen lades söder om området 1975 
och området enligt kännedom inte var planlagt vid 
den tidpunkten 

miljöskyddsområde? X 

vattenskyddsområde? X 

naturvårdsavtal? X 

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

X 

Det kan bli aktuellt att medge verksamheter som 
kräver anmälan. Eventuellt kan anläggande av 
underjordiska parkeringsgarage kräva anmälan om 
vattenverksamhet. 

Kulturlämningar enl KML 
Berör planen: 

- fornlämning/fornlämnings-
områden?

- kulturhistoriska lämningar?

- möjliga lämningar?

X 

Det finns inga noteringar om lämningar inom 
programområdet. 

- statliga byggnadsminnen? X 
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- kyrkliga kulturminnen
(t ex kyrkobyggnader eller
kyrkogårdar)?

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 

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 

Berörs andra kommunala  
planer, policys eller program? 

X 
Programmet berör Bygg med känsla, 
Gestaltningsprogram, Parkeringsnorm, VA-strategi. 
Bedömningen är att ingen av dessa motverkas av 
förslaget. 

Medför planen miljöpåverkan i 
närliggande kommuner? 

X 

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

X 
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Natur- och kulturvärden 

Ja Nej Kommentarer 

Naturmiljö 

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 

- Skogsstyrelsens inventeringar
av nyckelbiotoper,
naturvärdesobjekt eller
sumpskogar?

X 

- kommunalt
naturvårdsprogram/
kommunal naturvårdsplan?

X 

- naturinventering (NVI) utförd
för planen?

X 
NVI har inte utförts i detta skede av planarbetet. Då 
marken inom programområdet är ianspråktagen och 
hårdgjord bedöms naturvärdena vara begränsade. 

Berörs internationellt utpekade 
områden; 

- biosfärområde (Unesco)?

- våtmarksområden enligt
Ramsar?

- marina skyddade områden
enligt OSPAR?

X 

Berörs grön infrastruktur för växter 
och djur? 

X 
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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 

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 

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

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

X 
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Kulturmiljö 

Berörs område som utpekats som 
värdefulla i: 

Länsstyrelsens inventeringar 

- kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse/-miljö?

- värdefullt kulturlandskap?
(odlingslandskap)

X 

Smögens hamn och delar av samhället är utpekat 
som kulturhistoriskt värdefullt kustsamhälle. 
Studier av föreslagna byggnaders skala och 
utformning ska bevakas i eventuellt kommande 
detaljplanearbete. 

- kommunalt
kulturvårdsprogram?

X Smögen ingår i kommunens kulturmiljöunderlag. 

- 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 

Bebyggelsen kommer att få en annan karaktär och 
användning och bli högre än idag. Stadsbilden kring 
hamnområdet kommer därför att bli förändrad, 
vilket ska behandlas i planarbetet. 

Berörs någon värdefull utsikt eller 
betydelsefulla siktlinjer i 
landskapet/stadsbilden? 

X 

Utsikt och siktlinjer kan komma att påverkas 
beroende på hur bebyggelsen placeras inom 
programområdet. Volymstudier kommer att tas 
fram under programarbetet. I eventuellt kommande 
detaljplanearbete kan mer detaljerade studier av 
exempelvis skuggpåverkan studeras. 
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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 

Smögen är en populär turistort. Programförslaget 
bedöms ha en positiv påverkan på turism i och med 
att det möjliggör nya mindre verksamheter, handel 
och lokaler för restaurang och kiosk/servicebutik. 
Befintlig verksamhet, som delvis berör rörligt 
friluftsliv (försäljning av båtar) kommer att 
begränsas. 

Berörs tillgängligheten till något 
ovan nämnt område? 

X 

Sociala värden 

Berör planen 

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

X 

sociala värden med särskild 
betydelse för olika grupper av 
befolkningen? 

X 
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Hushållning med mark, vatten, naturresurser och energi 

Ja Nej Kommentarer 

Mark 

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

X 

Parkeringsytor som ska försörja programområdet 
planeras företrädelsevis utformas som underjordiska 
parkeringsgarage, vilket kan innebära större 
omflyttningar av massor. 

Vatten 

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

X 

Programområdet ligger mycket nära havet och 
vattenförekomsten Kungshamns södra skärgård. 
Programförslaget bedöms inte ha någon negativ 
påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten. 
Risker och lösningar ska studeras genom 
dagvattenutredning vid fortsatt detaljplanearbete. 

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

X 
Se ovan. 

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

X 
Se ovan. 

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

X 

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

X 

Berörs markavvattningsföretag? Kan 
omprövning komma att bli aktuellt? 

X 

Jord- och skogsbruk 

Tas brukningsvärd jordbruksmark i 
anspråk enligt 3 kap 4 § 
miljöbalken? 

X 
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Kan fortsatt brukande försvåras på 
grund av att jordbruksmark tas i an-
språk eller genom att barriäreffekter 
eller 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 § mil-
jöbalken? 

X 

Energi 
Vilka möjligheter finns att begränsa 
energiförbrukningen och utnyttjan-
det av icke förnybara 
energikällor vid ett genomförande 
av planen? 

Planen bedöms inte innebära försvårande 
omständigheter för att begränsa 
energiförbrukningen eller utnyttjandet av icke 
förnybara energikällor. Alternativ energiförsörjning 
av byggnaderna är möjlig. 

Kan planens genomförande med-
föra att avfall produceras som inte 
kan återanvändas? 

X 

Liksom för nästan all byggverksamhet finns det risk 
för att planens genomförande medför att avfall som 
inte kan återanvändas produceras i form av 
exempelvis asfalt och betong m.m. Det finns också 
risk för att avfall av t.ex. plastmaterial produceras 
men planen hindrar inte att materialet återvinns. 
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Miljö och Människors hälsa 
 Ja Nej Kommentarer 

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

 X 
Inga kända problem finns. En geoteknisk utredning 
ska tas fram vid ett eventuellt kommande 
detaljplanearbete. 

Finns risk för översvämning eller 
höga vattenstånd inom 
planområdet? X  

Programområdet riskerar att översvämmas vid 
högvatten. Lägsta punkt inom området är ca +1-2 
m. 

Åtgärder för att skydda mot översvämning regleras i 
eventuell kommande detaljplan. 

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

X  

Det kan finnas risk för föroreningar i marken med 
tanke på tidigare verksamheter som behandlat 
halogenerade lösningsmedel och giftiga 
bottenfärger. Denna risk ska utredas vid fortsatt 
detaljplanearbete. Vid förekomst av föroreningar 
ska sanering av föroreningar villkoras mot 
bygglov/startbesked i detaljplanen. 

Kan planens genomförande 
orsaka: 

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

 X 

 

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

 X 

Kommande verksamheter ska vara icke stö-
rande verksamheter för att minska störningar 
gentemot befintliga närliggande bostäder. 

- ljus- eller luktstörningar?  X  

- risk för att människor utsätts 
för strålning (radon) eller 
elektromagnetiska fält? X  

Enligt förslaget i planprogrammet ska byggnader 
delvis uppföras direkt på berg. 

Byggnader ska utföras radonsäkert, vilket ska 
beaktas vid eventuellt kommande arbete med 
detaljplan. 

- explosion- eller brandrisk?  X  

- risk för olyckor vid transpor-
ter med farligt gods? 

 X  
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- risk för försämrat lokalklimat, 
skuggbildning/solexpone-
ring? X  

Bebyggelsen kommer enligt programförslaget att bli 
högre än idag. Volymstudier kommer att tas fram 
under programarbetet. Vidare utredning av 
exempelvis skuggbildning ska genomföras i 
eventuellt kommande detaljplanearbete. 

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

  
 

X  

Ökningen av trafikflöden på Klevenvägen, 
Brunnsgatan och Storgatan är en naturlig följd av ett 
genomförande av programförslaget.  

Det ökade trafikflödet kan leda till ökad risk för 
oskyddade trafikanter utanför programområdet, 
särskilt under högsäsong för besökare.  

- allergirisker i samband med 
djurhållning? 

 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: 

   

utomhusluft?  X  

vattenförekomster (yt- och 
grundvatten)? 

 X 

Vattenområdet Kungshamns södra skärgård har idag 
måttlig ekologisk status och ej god kemisk status. 
Programförslaget bedöms inte ha negativ påverkan 
på miljökvalitetsnormerna för vatten. Risker och 
lösningar ska studeras genom dagvattenutredning 
vid kommande detaljplanearbete. 

omgivningsbuller?  X 
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fisk- och musselvatten? X 

havsmiljö? 

X 

Programområdet ligger mycket nära havet och 
vattenförekomsten Kungshamns södra skärgård som 
idag har måttlig ekologisk status och ej god kemisk 
status. Programförslaget bedöms inte ha någon 
negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna för 
vatten. Risker och lösningar ska studeras genom 
dagvattenutredning i eventuellt kommande 
detaljplanearbete. 

Klimat 

Ja Nej 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 

Programområdet riskerar att översvämmas vid 
högvatten. Lägsta punkt inom området är ca +1-2 
m. 

Åtgärder för att skydda mot översvämning kommer 
att regleras i eventuell kommande detaljplan. 

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

X 

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

X 

Ökning av utsläpp av växthusgaser bedöms ske 
genom bygg- och anläggningsarbeten och genom 
utsläpp från persontrafik till och från det nya 
bostadsområdet. Planområdet ligger dock inom 
befintlig tätort med service och 
kollektivtrafiksförbindelser. Effekten bedöms därav 
inte som betydande. 

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

X Åtgärder för att skydda mot översvämning kommer 
att regleras i eventuell kommande detaljplan. 
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Miljömål och ekosystemtjänster 

 Ja Nej Kommentarer 

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

-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 

X  

Det nationella miljömålet begränsad klimatpåverkan 
bedöms motverkas av planförslaget. En ökning av 
utsläpp av växthusgaser sker genom bygg- och 
anläggningsarbeten och genom utsläpp från 
persontrafik till och från det nya bostadsområdet. 
Planområdet ligger dock inom befintlig tätort med 
service och kollektivtrafiksförbindelser. 

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  
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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 planen antas medföra betydande 
påverkan med avseende på miljömål och 
ekosystemtjänster? 

Nej. 

Kan kumulativa effekter uppstå? 
Programförslaget tillsammans med genomförda nya detaljplaner på Kleven 
innebär en förändring av området som helhet och dess karaktär och användning. 

Är osäkerheten vid bedömningen av 
effekter stor? Om ja, vilket underlag eller 
vilka utredningar krävs för att göra 
bedömningen mer säker? 

Viss osäkerhet finns men då planområdet består av tidigare bebyggd mark utan 
grönytor är bedömningen av påverkan på naturmiljö relativt säker. Bedömningen 
av påverkan på kulturmiljö och landskapsbild är något osäker men ska studeras 
vidare i programarbetet och i eventuellt kommande detaljplanearbete. 

Bedöms planen sammantaget medföra 
betydande miljöpåverkan?  

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

Nej. 



18 (18) 

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

Bebyggelsen kommer enligt programförslaget att bli högre än idag, därav ändras 
stadsbilden av Smögen och hamnområdet. Utsikt och siktlinjer kan komma att 
påverkas och skuggbildning för angränsade fastigheter kan uppstå. Volymstudier 
kommer att tas fram under programarbetet för att klargöra på vilket sätt 
stadsbilden påverkas. Ytterligare studier av exempelvis skuggpåverkan ska 
studeras i eventuellt kommande detaljplanearbete. 

Programförslaget innebär en förändring i en kulturmiljö av riksintresse. De 
föreslagna byggnadernas anpassning till omkringliggande miljö ska studeras vid 
fortsatt detaljplanearbete. 

Ökningen av trafikflöden på Klevenvägen, Brunnsgatan och Storgatan är en 
naturlig följd av ett genomförande av programförslaget. Det ökade trafikflödet 
kan leda till ökad risk för oskyddade trafikanter utanför programområdet, särskilt 
under högsäsong för besökare.  

Det är osäkert hur situationen ser ut för föroreningar i marken på 
programområdet. Marken inom området kommer att saneras om det visar sig att 
den innehåller föroreningar. Effekten på markmiljön blir då positiv. Föroreningar 
i marken samt eventuell risk för förorening av omkringliggande mark och vatten i 
samband med sanering ska utredas vid vidare detaljplanearbete.  

Enligt förslaget i planprogrammet ska byggnader delvis uppföras direkt på berg 
vilket innebär en risk för att människor utsätts för radon. Byggnader ska utföras 
radonsäkert, vilket ska beaktas vid eventuellt kommande arbete med detaljplan. 

Det finns en risk för att vattenförekomsten Kungshamns södra skärgård påverkas av 
förorenat dagvatten. Risker och lösningar ska studeras genom dagvattenutredning 
i eventuellt kommande detaljplanearbete. 

Vid högvatten finns risk för översvämning i programområdet. Lägsta punkt inom 
området är ca +1-2 m. Åtgärder för att skydda mot översvämning kommer att 
regleras i eventuell kommande detaljplan.  

Det nationella miljömålet begränsad klimatpåverkan bedöms motverkas av 
planförslaget. En ökning av utsläpp av växthusgaser bedöms ske genom bygg- 
och anläggningsarbeten och genom utsläpp från persontrafik till och från det nya 
bostadsområdet. Planområdet ligger dock inom befintlig tätort med service och 
kollektivtrafiksförbindelser. Därav bedöms påverkan inte som betydande. 
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