Checklista för komplexa detaljplaner

Beskrivning
Typ av plan:

Beskriv befintliga förhållanden:

Beskriv planförslaget:

Detaljplan Öckerö 17:1 - Sjöbodar i Öckerö hamn.
Standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Planområdet ligger vid en gäst- och småbåtshamn med bryggor,
befintliga sjöbodar och mindre verksamheter i Öckerö hamn. Österut
finns en befintlig, större industriverksamhet i form av ett varv.
Ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra uppförande av
sjöbodar.

Petter Leyman, Planarkitekt Öckerö kommun
Medverkande tjänstemän:

Behovsbedömning

Ja/Nej

Beskrivning

Måluppfyllelse: Strider planen mot …?
– Gällande planer och program
– Miljömål (nationella och lokala)
– Riksintressen (se även Naturvård, Kulturmiljö och Friluftsliv)

Ja

Strider inte mot gällande ÖP. Strider
mot gällande detaljplan från 1980.
Generellt riksintresse för högexploaterad kust råder i hela kommunen.

Påverkas landskapsbild (stadsbild, landskapsbild)?
– In- och utblickar
– Historiska samband

Nej

Stadsbilden påverkas men inte
betydande. Anpassning till område och
bef. sjöbodar hanteras i planarbetet.

Nej

Området omfattas inte av strandskydd.
Generellt strandskydd (100 meter)
återinträder vid ny planläggning.
Upphävande av strandskydd enl.
särskilda skäl hanteras separat under
planprocessen. Området är inget
Natura 2000-område och saknar övriga
naturvärden.

Nej

Inget naturligt strövområde. Ingen
växtlighet. Ingen bostadsbebyggelse.
Inget riksintresse för friluftsliv enligt
gällande beslut.

Påverkas naturmiljö/naturvård (inkl biologisk mångfald)?
– Riksintresse för naturvård
OBS! Om Natura 2000-område
– Natura 2000-område
påverkas, eller risk finns för påtaglig
– Naturreservat/Naturskydd
skada eller påverkan på skyddad
– Strandskydd
natur t ex riksintresse för naturvård
– Rödlistade arter
eller strandskydd, uppstår alltid
– Annan värdefull natur
betydande miljöpåverkan!
Påverkas rekreation och friluftsliv?
– Riksintresse för friluftsliv
– Befolkning
– Grönstruktur
Påverkas kulturmiljö/kulturarv?
– Riksintresse för kulturmiljö
– Kulturreservat
– Fornminne
– Byggnadsminne
– Kulturminnesvård
–Annan värdefull kulturmiljö

Området omfattas inte av någon
värdefull kulturmiljö.
OBS! Om planområdet tas i
anspråk för verksamhet som ska
tillståndsbedömas enligt miljöbalken, uppstår alltid betydande
miljöpåverkan!

Nej

Påverkas omgivande miljö?
– Mark
– Luft
– Vatten
– Klimat

Nej

Motverkar planen hushållning av naturresurser och andra resurser?
– Mark, vatten, materiella resurser m m
– Transporter, kommunikationer, energi m m

Nej

Finns risker för hälsa och säkerhet, uppstår störningar från omgivningen eller ger planen upphov till störningar?
– Buller/vibrationer
OBS! Om risker finns för hälsa
och säkerhet, eller om miljökva– Föroreningar (mark, luft, vatten)
litetsnormer överskrids, uppstår
– Överskrids miljökvalitetsnormer?

Uppförande av sjöbodar på befintlig,
utfylld mark påverkar endast
intilliggande vatten i hamnbassängen
marginellt.

Ev. bullerstörningar från intilliggande
varv påverkar inte användningen
(sjöbodar med tillfällig vistelse).

Nej

alltid betydande miljöpåverkan!

Finns det risker för…?
– Översvämning
– Erosion

OBS! Om risker finns för översvämning och erosion uppstår
alltid betydande miljöpåverkan!

Nej

Risk för marin översvämning p.g.a.
stigande vatten finns på sikt men
sjöbodar bedöms vara
översvämningsbara.

Slutsats om fortsatt utredningsbehov

Samlad bedömning:

Miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap. 35 § PBL
upprättas inte eftersom detaljplanen inte bedöms medföra
betydande negativ påverkan på miljön, hälsan,
hushållningen med naturresurser eller allmänna intressen.

Nej. En samlad bedömning är att detaljplanen inte medför
någon betydande miljöpåverkan enl. 5 kap. Plan- och
Kommer planen att leda till betydande miljöpåverkan?
bygglagen (2010:900) eller 6 kap. Miljöbalken (1998:808).

Om nej: Gör ett motiverat ställningstagande.

Motiverat ställningstagande:

Inga särskilda områden bedöms påverkas. Inga risker för
människors hälsa. MKN överskrids inte och miljöpåverkan
bedöms som ringa. Detaljplanen kan reglera de frågor där
eventuell påverkan kan tänkas förekomma.

Datum:

2017-09-11

Namnunderskrift:

Petter Leyman

Om ja: Utför en miljöbedömning parallellt med den fortsatta planprocessen och upprätta en miljökonsekvensbeskrivning.
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