
 

 

 
2019-05-28 | Behovsbedömning | Byggnadsnämnden | Dnr BN 2016/366 

 

 1 (10) 

 

Detaljplan för Vägga Kyrkogård, Vägga 1:49 m.fl.,  
Kungshamn  

BEHOVSBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN 

Miljöpåverkan - behov av miljöbedömning 

Behovsbedömningen ska utgöra underlag för beslut om huruvida ett genomförande av 
detaljplanen 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 lägga fast nuvarande kyrkogårdsanvändning samt att ut-
öka kyrkogården med nya gravplatser inom kyrkans mark. Syftet med planen är även 
att pröva en ny kapellbyggnad samt markytor för kyrkogårdens skötsel i anslutning till 
befintlig kyrkogård.  

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 
inom och i direkt anslutning till befintlig kyrkogård och medför ingen skada på natur- 
och kulturvärden i området. Ett genomförande av planförslaget bedöms inte heller in-
nebära ett överskridande av gällande miljökvalitetsnormer. Planförslaget överensstäm-
mer 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.  

 

 

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

 Nej  

- område av riksintresse för kul-
turmiljövården? 

 Nej  

- område av riksintresse för det 
rörliga friluftslivet? 

Ja  Planområdet omfattas av särskilda 
hushållningsbestämmelser enligt 4 
kap 2 § miljöbalken.  

- 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 för den obrutna kusten och för 
det rörliga friluftslivet, enligt 4 kap 2-
3 § MB. Inom den s k obrutna kusten, 
från Lysekil till norska gränsen ska 
turismen och friluftslivets intressen 
särskilt beaktas vid exploateringsför-
slag eller andra ingrepp i miljön. I sin 
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helhet är "obrutna kusten" av riksin-
tresse på grund av de natur- och kul-
turvärden som finns i området. 
 
Planförslaget innebär en utveckling av 
tätorten och 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 omfattas inte av strand-
skydd. Strandskyddsgränsen följer 
Hallindenvägen.  

Fornlämningar 

Berörs registrerade fornläm-
ningar eller byggnadsminnen? 

 Nej Vid befintlig arbetsbod tillhörande 
kyrkan finns fyndplatsen Askum 622:1 
vilken är kategoriserad som övrig kul-
turhistorisk lämning. Strax väster om 
denna finns ett område för By-
tomt/gårdstomt, Askum 583:1, som är 
en möjlig fornlämning. Området ovan 
Askum 583:1 är dock bebyggt. 
 

Gällande planer 

Strider planen mot 
DP/FÖP/ÖP? 

 Nej Enligt översiktsplanen ligger Kyrko-
gården inom tätortszonen för Kungs-
hamn och ingår i ”bebyggelseutveckl-
ing inom tätort”. 

Området är inte detaljplanelagt. 
 
 
 

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

 Nej Strukturplan Norra Bohuslän, Kom-
munfullmäktiges Vision 2020 

Skyddsavstånd 

Är området påverkat av skydds-
avstånd? 

 

 

Nej  

Effekter på miljön 
 Ja Nej Kommentar 
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Naturmiljö 

Berörs områden som utpekats 
som värdefulla i: 

   

- Länsstyrelsens inventeringar?  Nej En naturvärdesinventering upprättas 
för detaljplanen. 

 

- 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  Planen innebär att gräsytor i norr 
kommer att kunna tas i anspråk för 
nya gravplatser. Anläggande av ny 
körväg för att förbinda befintliga par-
keringsytor och uppförande av en-
staka byggnader inom området kom-
mer innebära att viss vegetation tas 
bort. Det markområde där den nya ka-
pellbyggnaden föreslås utgörs av en 
bergsknalle med slyartad vegetation. 
Sammantaget bedöms åtgärderna få 
en liten effekt på naturmiljön, då mer-
parten av grönytorna kommer finnas 
kvar även efter planens genomfö-
rande.  

Detaljplanen utformas så att de natur-
miljöer och träd som pekas ut som 
värdefulla i naturinventeringen inte 
påverkas negativt. 

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

 

 

 

 

 Nej Det finns inga indikationer på att ho-
tade djur- eller växtarter påverkas ne-
gativt av planförslaget.  

Enligt artskyddsportalen 2018-12-20 
finns fyndplatser för hasselsnok och 
stare (rödlistade arter) söder om plan-
området vid Hallindenvägen.  

En naturvärdesinventering kommer 
att utföras under planarbetet. 
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Kulturmiljö 

Berörs någon kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelsemiljö? 

 Nej Området har en historisk och kulturell 
betydelse men omfattas inte av skydd 
av kyrkliga kulturminnen enligt kul-
turmiljölagen, då kyrkogården är an-
lagd efter 1940.  Placering och utform-
ning av ny kapellbyggnad studeras un-
der planarbetet. 

Landskapsbild 

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

Ja  Påverkan på landskapsbild och hori-
sontlinje bedöms bli liten då området 
ligger lågt och döljs av omgivande 
berg och lövträdsdungar. 

Rekreation och friluftsliv 

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

Ja  Området är normalt öppet för allmän-
heten och gångvägar inom kyrkogår-
den ansluter till promenadvägar i 
norr. Mark utanför kyrkogården med 
viss vegetation kommer att tas i an-
språk för kyrkans verksamhet och ka-
pellbyggnad. Avsikten är att området 
ska ha en öppen karaktär likt idag. 
Tillgängligheten inom området kan 
förbättras något genom att standarden 
på vägarna inom området förbättras. 

Mark 

Medför projektet risk för skred, 
ras etc. 

 Nej Området där kyrkogården är belägen 
är plant med små höjdskillnader, 
ingen risk för ras eller skred har iden-
tifierats sedan tidigare.  

I anslutning till befintligt gravområde 
i väster finns bergssidor som sluttar 
brant. Frågan om blocknedfall hante-
ras under planarbetet. Ett geotekniskt 
utlåtande upprättas för detaljplanen. 

Medför projektet skada eller 
förändring av någon värdefull 
geologisk formation? 

 Nej  

Vatten 

Kan planens genomförande or-
saka: 

   

- förändring av grundvatten- el-
ler ytvattenkvalitén? 

 Nej Planområdet ligger inte inom kommu-
nalt verksamhetsområde för vatten 
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och avlopp. Området är dock anslutet 
till kommunalt vatten.  

Kyrkogårdsområdet utgörs av en 
park-liknande miljö vilket innebär att 
det finns goda möjligheter att infil-
trera och rena dagvatten lokalt. Even-
tuellt kistdräneringsvatten hanteras 
separat från dagvatten och ska avledas 
till spillvattenledning eller renas. Frå-
gan om dagvattenhantering och han-
tering av kistvatten ska ingå som en 
del i planprocessen. 

- 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?  Nej  



 

 

 
2019-05-28 | Behovsbedömning | Byggnadsnämnden | Dnr BN 2016/366 

 

 7 (10) 

 

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  

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 är sedan tidigare i anspråk-
staget för kyrkogårdsändamål. Att ut-
veckla befintlig kyrkogård bedöms 
som ett resurseffektivt markutnytt-
jande.  

 

Transport och kommunikation   

Berörs viktiga transport- eller 
kommunikationsleder? 

 Nej Tillfart till planområdet sker via en 
mindre samfälld väg med infart från 
Hallindenvägen. Förslaget bedöms 
inte ge någon betydande påverkan på 
trafiken och vägens funktion. 

Alternativ lokalisering 

Har alternativ lokalisering prö-
vats? 

 Nej Planförslaget är en förändring och ut-
vidgning av en befintlig kyrkogårdsan-
läggning. 
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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  

- vibrationer som kan störa 
människor? 

 Nej Planförslaget bedöms inte ge upphov 
till omfattande behov av sprängning 
eller annan omgivningspåverkan un-
der byggskedet då få nya byggnader 
planeras. Infrastrukturen inom och till 
området är i stort redan utbyggd. 
Mindre vägar inom kyrkogården kan 
behöva breddas och nya gångvägar 
anläggas. 
 

- 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  
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- betydande ökning av for-
donstrafik? 

 Nej En utökning av antalet gravplatser och 
en ny kapellbyggnad ger fler besökare 
till verksamheten. Trafikökningen be-
döms inte bli betydande.  

 
- trafikproblem eller äventyra 
trafiksäkerheten? 

 Nej  

Övrigt 
 Ja Nej Kommentar 

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

 Nej Planområdets omgivande kustvatten  
”Hovenäset området” omfattas av mil-
jökvalitetsnormer för ytvatten. Enligt 
den senaste klassningen är den ekolo-
giska statusen för vattenområdet 
måttlig. Ett genomförande av planför-
slaget bedöms inte motverka möjlig-
heten att uppnå miljökvalitetsnor-
merna.   
 

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 
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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 

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

Nej 

 

MEDVERKANDE 
Planförslaget upprättas av Rådhuset Arkitekter AB genom Kalle Gustafsson,  
planeringsarkitekt.  

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

 

Johan Fransson    

Tf. Plan- och exploateringschef    
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