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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av befintlig stugby på del av
fastigheten Ämtö 4:19.
ALTERNATIV LOKALISERING

Ingen alternativ lokalisering är aktuell, då det handlar om att utöka befintlig verksamhet.
STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING

Den samlade bedömningen är att planens genomförande inte bedöms innebära
betydande miljöpåverkan.
BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING
Bakgrund
Enligt 6 kap. 11§ miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en plan eller ett
program ska upprättas eller ändras. Behovsbedömningen är första steget i arbetet som avgör
om upprättandet eller ändringen av planen medför betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska
en miljökonsekvensbeskrivning genomföras. Enligt MKB-förordningen 4§ antas planens
genomförande som huvudregel medföra betydande miljöpåverkan om:
1- Genomförandet av, programmet eller ändringen kan antas innefatta en verksamhet eller
åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken, eller
2- Planen, programmet eller ändringen anger förutsättningarna för kommande tillstånd för
sådana verksamheter eller åtgärder som anges i 3 § första stycket eller i bilaga 3 till
denna förordning och är
a. En översiktsplan enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900),
b. En annan plan eller annat program som utarbetas för fysisk planering eller mark
användning.
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CHECKLISTA FÖR MILJÖBEDÖMNING
Enligt bedömningskriterier i bilaga 4 förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar:
PLANEN
Beskrivning och påverkan
Verksamheter och åtgärder

Planens genomförande innebär en utveckling
av befintlig stugby. Byggrätterna i gällande
plan överensstämmer inte med befintlig
bebyggelse, eller de områden där det skulle
behövas byggas nya byggnader för
friluftslivets behov.

Andra planer och program

Planområdet är planlagt, och denna
detaljplan ersätts i sin helhet, samt omfattas
av en fördjupad översiktsplan (se mer info på
sid 4). Planen berör inga andra planer eller
program.

Miljöproblem

Inom planområdet finns inga kända
miljöproblem.

PLATSEN

Betydelse och sårbarhet

Nuvarande markanvändning

Området är redan en uppförd stugby, med
tillhörande servicebyggnader.

Planerad markanvändning

Den planerade användningen
överensstämmer helt med den gällande
detaljplanen beträffande syftet. Planen
kommer inte medge en annan
markanvändning

Överskridna miljökvalitetsnormer

-

Kulturarv

Inom planområdet finns inga kulturhistoriskt
värdefulla områden, trots att området
omfattas av riksintresse för kulturmiljövården.

Särdrag i naturen

Området omfattas av naturreservatet för
Ämtö-Väggö, men ligger inom område som
pekats ut särskilt för friluftsändamål/stugby,
varför naturreservatets kärnvärden inte torde
återfinnas inom planområdet.

Skyddade områden

Området omfattas av strandskydd.

PÅVERKAN PÅ MILJÖMÅL

Kriterier

Ja

Nej

Nationella och regionala miljömål

X

Miljöpolicy för Valdemarsvik kommun

X

Kommentar: är påverkan positiv eller
negativ? Hur kan påverkan mildras?
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GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN
Kriterier
5 kap. om miljökvalitetsnorm

Ja

Nej

Kommentar: är påverkan positiv eller
negativ? Hur kan påverkan mildras?

X

(luft, vatten eller mark)
Anmälan eller tillståndsprövning

X

(täkt, avfall, farligt material etc.) 9-15
kap. MB.
7 kap. MB om skydd (natura 2000,
naturreservat, kulturreservat,
naturminne biotopskydd strandskydd,
skyddsområde för vattentäkt)

X

Området ligger inom strandskydd,
Natura2000 och naturreservat.
Som beslut för naturreservatet står
följande:
”Grund för beslutet:
Området som är av stor betydelse för det
rörliga friluftslivet har en omväxlande natur
med
blandning av skogs-, häll- och inägomarker.
Strandlinjen är lång ooh småbruten med
exponerade hällar och skyddade vikar
lämpade för bad. Flera goda båthamnar
finns.
Reservatets syfte är att bevara ett för det
rörliga friluftslivet värdefullt område och
genom
olika åtgärder förbättra allmänhetens
möjligheter att utnyttja detsamma. Hänsyn
skall därvid tas till de för området
karaktäristiska naturtyperna samt floran och
faunan.”
Planens genomförande bedöms inte ha
någon negativ påverkan på
naturreservatet. Området är i
skötselföreskrifterna för reservatet
utpekat som område för friluftslivet, och
för området finns redan en gällande
detaljplan med detta ändamål. Denna
plan innebär enbart en utveckling av
området.

Fornlämningar

X

Ca 270 meter söder om stugbyn finns
en fornlämning från
stenåldern/järnåldern; en stensättning.
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Fornlämningen bedöms ligga så pass
långt ifrån planområdet att den inte
påverkas av detta.

RIKTLINJER
Kriterier

Ja

Nej

Kommentar: är påverkan positiv eller
negativ? Hur kan påverkan mildras?

Kommunala policys program eller
planer

X

Detaljplaner

X

Området är redan detaljplanelagt som
fritidsområde, med tillhörande stugby, i
detaljplanen ”Ämtö, Valdemarsviks
kommun, Östergötlands län- förslag till
byggnadsplan för stugby på fastigheten
Ämtö 4:19, del av” från 1983.

ÖP/FÖP

X

Området är inte utpekat specifikt i
förslag till ny översiktsplan för
Valdemarsviks kommun.
För Ämtö finns en fördjupad
översiktsplan från 1994.
Planförslaget bedöms överensstämma
med båda dessa planer.

Dagvattenhantering

X

Dagvatten omhändertas lokalt.

HUSHÅLLNING MED MARK, VATTEN OCH ANDRA RESURSER
Kriterier
Riksintressen: 3, 4 kap. MB om
hushållning av mark och vatten

Ja

Nej

Kommentar: är påverkan positiv eller
negativ? Hur kan påverkan mildras?

X

Området ligger inom riksintresse för
kulturmiljövården, riksintresse för
naturvården, riksintresse för friluftslivet
och riksintresse för turismen och det
rörliga friluftslivet samt obruten kust.
Området ligger i angränsning till
riksintresse för infrastruktur-farled.
Planförslaget bedöms inte ha någon
negativ påverkan på någon av
ovanstående riksintressen.

Avsevärd förändring av mark- och
vattenanvändning

X

Innebär planen att en långsiktigt hållbar
resursanvändning inte främjas

X

Planförslaget innebär ingen avsevärd
förändring, då det är befintlig
verksamhet som ska utökas.
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(uttömmande av icke förnyelsebara
naturresurser)
Alternativ lokalisering, markanvändning

Inverkan för rekreation

X

X

Kulturmiljö

Ingen alternativ lokalisering är aktuell
då planen syftar till att utöka befintlig
verksamhet.
Planens genomförande bedöms ha en
positiv påverkan på
rekreationsmöjligheterna, då
utvecklingen av stugbyn innebär att fler
personer kan besöka Ämtö, och få ta
del av de naturvärden som finns på
platsen.

X

MILJÖPÅVERKAN
Kriterier

Nej

Kommentar: är påverkan positiv eller
negativ? Hur kan påverkan mildras?

Mark (föroreningar, erosion, skred,
etc.)

X

Området består primärt av berg, med
partier av morän och glacial lera.

Vatten (flödesriktning,
grundvattenkvalitet, vattentillgång, etc.)

X

Luft och klimat (luftrörelse)

X

Vegetation (införande av ny växtart,
minskning eller införande av art)

X

Djurliv (förändring av sammansättning
eller antal, minskning eller införande av
art. Skapas någon bärriär?)

X

Landskap och stadsbild

X

Miljöpåverkan från omgivande
verksamhet

X

Transporter/kommunikation (minskning
eller ökning, investering)

X

HÄLSOEFFEKTER

Ja

Planförslaget innebär inte sådana
ändringar att det kommer ha någon
större påverkan på hur området
upplevs vare sig från vattnet eller från
land.

Viss ökning av båttrafik, men inte av
sådan dignitet att det kommer bli
problem.
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Ja

Nej

Ljus (bländande ljussken)

X

Luftkvalitet (föroreningar, lukt, partiklar,
allergirisk)

X

Buller och vibrationer

X

Risk (farliga verksamheter, farligt gods,
radon, elektromagnetisk strålning)

X
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Kommentar: är påverkan positiv eller
negativ? Hur kan påverkan mildras?
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ÖVRIGT
Kriterier
Uppstår kumulativa eller tillfälliga
miljöeffekter

Ja

Nej
X

Främjas hållbar utveckling (energi,
material, avfallsmängd)
Betydande miljöpåverkan i närliggande
kommuner eller land

Kommentar: är påverkan positiv eller
negativ? Hur kan påverkan mildras?

X

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Aline Eriksson
Planarkitekt
REFERENSER
Länsstyrelsen Östergötlands Östgötakarta
Valdemarsviks kommun, granskningsversion av förslag till ny översiktsplan
Valdemarsviks kommun, Infovisaren
Fördjupad översiktsplan för Ämtö-Väggö, Valdemarsviks kommun, från 1994.

Ämtö, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län- förslag till byggnadsplan för stugby
på fastigheten Ämtö 4:19, del av, från 1983.
VALDEMARSVIKS KOMMUN
Sektor Samhällsbyggnad och Kultur

