
 Undersökning av betydande miljöpåverkan 
 

Checklista för komplexa detaljplaner (SKL:s checklista, Sveriges Kommuner och Landsting) 
 
 

Beskrivning 

 
Typ av plan: 

Detaljplan upprättad med utökat förfarande. 

 
Beskriv befintliga förhållanden: 

Planområdet ligger i den norra delen av Rydsnäs samhälle och gränsar 
till sjön Östra Lägern. Området har i översiktsplanen pekats ut för LIS 
(landsbygdsutveckling i strandnära lägen), och är genom områdes-
bestämmelser från 2003 planlagt för camping. 

 
Beskriv planförslaget: 

Detaljplanen upprättas för att möjliggöra en utvidgning av befintlig 
camping och småbåtshamn vid sjön Östra Lägern i Rydsnäs, Ydre 
kommun.  

 
Medverkande tjänstemän: 

Urban Tordsson, teknisk chef 
Ida Hellman, planarkitekt Metria AB 

 
Undersökning av betydande miljöpåverkan Ja/Nej Beskrivning 

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

 
 

Nej 

Området är utpekat som LIS-område i 
ÖP, och planlagt för camping i gällande 
områdesbestämmelser. 

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

 
Ja 

Hänsyn tas i detaljplanen till befintliga 
landskapsvärden, som främst är knutna 
till grova träd samt historiska värden. 

Påverkas naturmiljö/naturvård (inkl biologisk mångfald)? 
– Riksintresse för naturvård 
– Natura 2000-område 
– Naturreservat/Naturskydd 
– Strandskydd 
– Rödlistade arter 
– Annan värdefull natur 

 
 
 

Ja 

Inga riksintressen gäller för området. Delar 
av planområdet har klassats som 
naturvärde 2 i kommunens 
naturvårdsprogram (ekhage rik på gamla 
grova innanrötade träd). Dessa träd är 
inmätta och finns med i grundkartan. 
Träden ligger inom område markerat med 
Natur.  

 
Strandskydd gäller inom 100 m från 
Östra Lägern, vilket delvis upphävs i 
planen. Strandområdet är idag 
ianspråktaget för badplats, parkering, 
småbåtshamn, camping, grillplats mm. 

Påverkas rekreation och friluftsliv? 
– Riksintresse för friluftsliv 
– Befolkning 
– Grönstruktur 

 
 

Nej 

Tillgängligheten till sjön ökar genom 
planförslaget. 

Påverkas kulturmiljö/kulturarv? 
– Riksintresse för kulturmiljö 
– Kulturreservat 
– Fornminne 
– Byggnadsminne 
– Kulturminnesvård 
–Annan värdefull kulturmiljö 

 
 
 

 

 
 
 

Nej 

År 2012 genomfördes en arkeologisk 
utredning, etapp 1 för området. Två 
intressanta objekt påträffades en ca 180 
meter lång färdväg och en gårdstomt 
efter Västra Ryds gamla prästgård. 
Dessa bevaras och skyddas. 
Bedömning av effekter på fornlämningar 
i form av en färdväg och en gårdstomt 
kommer göras i MKB. 



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

 
 

 

  
 

Ja 

 
Exploateringen bedöms eventuellt 
påverka miljökvalitetsnorm (MKN) för 
vatten. Småbåtshamnar är i 
branschkartläggningen identifierade som 
potentiellt förorenade. Vid utbyggnad av 
småbåtshamn kan sedimentprovtagning 
bli aktuell. Området ligger innanför 
skyddsområde för grundvattentäkt. MKN 
för grundvattenförekomsten kommer att 
bedömas.  
  

Motverkar planen hushållning av 
naturresurser och andra resur- 
ser? 
– Mark, vatten, materiella resurser 

mm 
– Transporter, kommunikationer, 

energi mm 

 
 

 

  
 

Nej 

 
 - 

 
Finns risker för hälsa och säkerhet, 
uppstår störningar från 
omgivningen eller ger planen 
upphov till störningar? 
– Buller/vibrationer  
– Föroreningar (mark, luft, vatten)  
– Överskrids 

m iljökvalitetsnormer? 

 
  

Nej Detaljplanens genomförande leder inte 
till att några miljökvalitetsnormer 
överskrids. 

 
Finns det risker för…? 
– Översvämning 
– Eros 

  
Nej 

 
- 

Om nej: Gör ett motiverat ställningstagande. 

 
 

Motiverat ställningstagande: 

Detaljplanens miljöpåverkan består främst i en ökad 
trafikmängd på upp emot 70 personbilar/husbilar om 
dygnet under högsäsong. Bedömning av effekter på 
fornlämningar i form av en färdväg och en gårdstomt 
kommer göras i MKB 

Datum: Upprättad:2019-03-26 

Namnunderskrift:  

 
Om ja:  
Utför en miljöbedömning parallellt med den fortsatta planprocessen och upprätta en miljökonsekvens- 
beskrivning. 

 

 

Slutsats om fortsatt utredningsbehov 

 

Samlad bedömning: 

En strategisk miljöbedömning ska enligt 4 kap. 35 § PBL 
upprättas, eftersom detaljplanen bedöms medföra 
betydande negativ påverkan på miljön.  

 

Kommer planen att leda till betydande miljöpåverkan? 

Ja 


