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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG  
Detaljplanen syftar till att hamnverksamheten får ett vidare användningssätt och 
kompletteras med centrumverksamhet och tillfällig övernattning, samt att byggrätterna 
utökas och blir mer flexibla. Anpassning görs till framtida havsnivåhöjningar och till nu 
gällande allmänna råd för planbestämmelser. 
 
Detaljplanen ger förutsättningar för befintliga och nya verksamheter att utvecklas inom 
området. De stora natur- och upplevelsevärden i omgivningen är förutsättningen för 
besöksnäringen att expandera runt Fyruddens hamn och i kringliggande skärgård.  
 
ALTERNATIV LOKALISERING  
Ej relevant, då planen avser utveckling av befintlig verksamhet.  
 
STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING 
Planens genomförande bedöms inte ge upphov till betydande miljöpåverkan, då 
verksamheten i hamnområdet inte väsentligt förändras i sitt innehåll och utökningen av 
hamnverksamheten är mycket begränsad.  
 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats 2014-05-23, som i samråds- och 
granskningsskedet omfattade ett större vattenområde för hamnutbyggnad. Den upp-
rättade MKB-n är ett bra kunskaps- och beslutsunderlag, och tillämplig i relevanta delar. 
  
Planens miljöpåverkan beträffande utvidgad vattenverksamhet kan kräva att det utreds 
hur vattenströmmar, fauna och växtliv påverkas innan byggnadsarbeten kan påbörjas. 
 
 
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:  
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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.  

 

 CHECKLISTA FÖR MILJÖBEDÖMNING 
Enligt bedömningskriterier i bilaga 4 förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar: 
PLANEN Beskrivning och påverkan 

Verksamheter och åtgärder Det befintliga hamnområdet får utvecklas och 
anpassas till nya förhållanden. 
Hamnändamålet kompletteras med centrum 
och tillfällig övernattning.  

Andra planer och program Detaljplanen ersätter del av Detaljplan för 
Fyrtorp 1:79 del av m.fl. Fyrudden, laga kraft 
1999-04-05. Ändamål: hamn-, kontors- och 
handelsändamål. Vattenområde för kajer, 
sjöfart, fiske och fritidsbåtar. 
 
Program Fyrudden/Ekön med omnejd gäller 
för området (samrådsversion 2012-10-25). 
 
Förslaget är i överensstämmelse med 
översiktsplan som är under granskning. 

Miljöproblem En båtmack finns inom området som kommer 
att vara kvar. Anpassning till höjda 
havsnivåer krävs.  

 
PLATSEN Betydelse och sårbarhet 

Nuvarande markanvändning Butik, skeppsfournering, restaurang, kontor 
för kustförsvaret, mindre servicebyggnader, 
drivmedel. 

Planerad markanvändning Hamn med drivmedelsförsäljning, 
centrumverksamhet, tillfällig övernattning 
samt mindre servicebyggnader. 

Överskridna miljökvalitetsnormer Inga miljökvalitetsnormer bedöms 
överskridas.  

Kulturarv Bebyggelsen har inga uttalade 
kulturhistoriska värden. Platsen är en viktig 
nod för skärgården som har mycket stora 
kulturhistoriska värden.  
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Särdrag i naturen  Planområdet ligger i ett landskap som är ett 
utpräglat kustlandskap. Planområdet utgörs 
av befintligt hamnområde och innehåller 
ingen orörd naturmark. Planområdet sluttar 
brant och nivåskillnaden är cirka 8 meter. 

Skyddade områden - 

 

PÅVERKAN PÅ MILJÖMÅL 

Kriterier Ja Nej Kommentar: är påverkan positiv eller 
negativ? Hur kan påverkan mildras? 

Nationella och regionala miljömål  x  

Miljöpolicy för Valdemarsvik kommun  x  

    

GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN  

Kriterier Ja Nej Kommentar: är påverkan positiv eller 
negativ? Hur kan påverkan mildras? 

5 kap. om miljökvalitetsnorm  

(luft, vatten eller mark) 

 x Obetydliga-positiva konsekvenser för 
Hesselöfjärden.  

Anmälan eller tillståndsprövning (täkt, 
avfall, vattenverksamhet, farligt 
material etc.) 9-15 kap. MB. 

 x  

7 kap. MB om skydd (natura 2000, 
naturreservat, kulturreservat, 
naturminne biotopskydd strandskydd, 
skyddsområde för vattentäkt) 

 x Då planen är inom redan ianspråktaget 
område, påverkas inte strandskyddet. 
Strandskyddet upphävs inom 
planområdet. 

Fornlämningar  x Ej relevant 

    

RIKTLINJER 

Kriterier Ja Nej Kommentar: är påverkan positiv eller 
negativ? Hur kan påverkan mildras? 

Kommunala policys, program eller 
planer 

 x  

Detaljplaner x  Detaljplanen innebär en uppdatering 
och är mer ändamålsenlig än tidigare 
gällande detaljplan. 

ÖP/FÖP x  Detaljplanen är i överensstämmelse 
med den pågående ÖP-n. 
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Dagvattenhantering  x  Dagvattenhanteringen kommer att 
hanteras i samband med ev tillstånd för 
vattenverksamhet.   

    

HUSHÅLLNING MED MARK, VATTEN OCH ANDRA RESURSER 

Kriterier Ja Nej Kommentar: är påverkan positiv eller 
negativ? Hur kan påverkan mildras? 

Riksintressen: 3, 4 kap. MB om 
hushållning av mark och vatten 

x  Området omfattas helt eller delvis av 
riksintressena för Naturvård, 
Kulturmiljövård och Friluftsliv enligt MB 
3 kap. Dessutom ingår området i   
riksintresse för Turism & Friluftsliv, 
samt Obruten Kust enligt MB 4 kap. 

Detaljplanens genomförande har en 
indirekt och begränsad påverkan på 
förekommande riksintressen.  

Avsevärd förändring av mark- och 
vattenanvändning 

 x  

Innebär planen att en långsiktigt hållbar 
resursanvändning inte främjas ( icke 
förnyelsebara naturresurser uttöms) 

 x  

Alternativ lokalisering, markanvändning  x  

Inverkan för rekreation x  Möjligen en svag positiv påverkan 
genom att hamnmiljön ges 
förutsättningar at utvecklas.  

Kulturmiljö  x  

    

MILJÖPÅVERKAN 

Kriterier Ja Nej Kommentar: är påverkan positiv eller 
negativ? Hur kan påverkan mildras? 

Mark (föroreningar, erosion, skred, etc.) x  Bebyggelsen ligger på berg. Området 
är känsligt för havsnivåhöjning, vilket 
planen tar hänsyn till.  

Vatten (flödesriktning, 
grundvattenkvalitet, vattentillgång, etc.) 

 x  

Luft och klimat (luftrörelse)  x  

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

 x  

Djurliv   x  
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Landskap och stadsbild  x  

Miljöpåverkan från omgivande 
verksamhet 

x  Befintlig sjömacks placering ses över i 
samband med eventuell framtida 
lokalisering. 

Transporter/kommunikation (minskning 
eller ökning, investering) 

 x  

    

HÄLSOEFFEKTER    

Kriterier Ja Nej Kommentar: är påverkan positiv eller 
negativ? Hur kan påverkan mildras? 

Ljus (bländande ljussken)  X  

Luftkvalitet (föroreningar, lukt, partiklar, 
allergirisk) 

 X  

Buller och vibrationer  X  

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

x  Om den befintliga sjömacken 
omlokaliseras, kommer skyddsavstånd 
till bebyggelse att beaktas.  

Radonrisk ska beaktas vid byggande. 

    

ÖVRIGT  

Kriterier Ja Nej Kommentar: är påverkan positiv eller 
negativ? Hur kan påverkan mildras? 

Uppstår kumulativa eller tillfälliga 
miljöeffekter  

 X  

Främjas hållbar utveckling (energi, 
material, avfallsmängd) 

X   

Betydande miljöpåverkan i närliggande 
kommuner eller land 

 x  
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