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Ändring av byggnadsplan Ishallen, del av Rönnäng 1:539 

 

BEHOVSBEDÖMNING 
Behovsbedömingen är gjord utifrån programhandlingen. 

 

Planens syfte  
Planändringen syftar till att göra ca 25 kvm allmän platsmark till kvartersmark, samt ta 
bort den prickmark som den allmänna platsmarken idag omfattas av. Syftet är att 
möjliggöra byggnationen av en ny och större entré. 
 

Bedömning 

Plan- och byggavdelningen gör bedömningen att ändring byggnadsplanen för Ishallen 
inte antas medföra risk för betydande miljöpåverkan. 
 

Motivering 
Motivet till denna bedömning är att det utökade kvartersmarksområdet är av sådan liten 
omfattning att det har betydande miljöpåverkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2 
 

Checkilsta 

 
Natur, kultur och friluftsliv 

Natur, kultur och friluftsliv Kommentar/bedömning 
Skyddande områden MB kap 7 Inga områden påverkas. 

Landskapsbildsskydd Inga områden påverkas. 

Strandskydd Inga strandskyddade områden finns inom 
planområdet i dagsläget. 

Artskyddsförordningen Inga dokumenterade förekomster av skyddade arter.  

Skogsstyrelsens skyddsvärda 
skogsområden 

Inga utpekade nyckelbiotoper, naturvärden eller 
biotopskyddade områden finns inom planområdet. 

Fornlämning Inga kända fornlämningar finns inom området. 

Länsstyrelsens inventeringar Området påverkas inte. 

Skyddsvärda träd Inga utpekade skyddsvärda träd finns inom 
planområdet. 

Kommunala kulturmiljöer Inga områden påverkas. 

Naturvårdsplan Området påverkas inte. 

Rekreationsområde Området påverkas inte. 

Värdefull jordbruksmark Området påverkas inte. 

Värdefull betesmark Området påverkas inte. 

Biotopskydd i jordbruksmark Inga områden påverkas 

Biotopskydd i skogsmark Inga områden påverkas 

Kalkade sjöar och vattendrag Inga områden påverkas 

Övriga inventeringar Inga områden påverkas 
 

 

 

Mark, luft och vatten 
Geologi Marken i området utgörs huvudsakligen av 

utfyllnadsmark. 

Vattenskyddsområde Planen berör inte några vattenskyddsområden. 

Tillståndspliktig vattenverksamhet Planerad utbyggnad bedöms inte kräva tillstånd för 
vattenverksamhet. 

Hushållning med naturresurser Planen innebär en förtätning av befintlig tätort. 

 
 

Bebyggelse/landskapsbild 
Stadsbild Områdets stadsbild präglas idag av 

industrimiljöer med verksamheter av olika slag. 
Öster om området, längs väg 169, finns 
bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus.  

Landskapsbild in-/utblickar Planen innebär en om- och utbyggnad av 
befintlig byggnad och att ett redan ianspråktaget 
landskapsrum förtätas.  
Viss neutral till positiv påverkan på områdets stads- och 
landskapsbild. 

Historiska samband - 

Avfall Kommunalt verksamhetsområde. 

Energi - 
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Materiella tillgångar - byggnader, 
infrastruktur 

Befintligt vägnät kan utnyttjas. 

 
 
 
 

Tekniska anläggningar 
Dagvatten Dagvattenhantering finns i ledning. Kommunalt vatten 

finns. 

Befintlig avloppslösning Avloppshantering finns i ledning.  

Skyddsnivå avlopp Då planområdet ligger kustnära är skyddsnivån på 
avlopp från området hög.  
Kommunalt VA borgar för tillräckligt skydd. 

Miljöfarlig verksamhet   Nej 

Övrig tillståndspliktig 
verksamhet 

Nej 

 

 

 

 

Hälsa och säkerhet 
 Kommentar/bedömning 
Risk för översvämningar Hanteras i VA-utredningen i fråga om dagvatten 

Risk för ras – sked Ingen påverkan. 

Stranderosion Ingen påverkan. 

Buller  Ingen påverkan. 

Vibrationer Ingen påverkan. 

EMF / Strålning Ingen påverkan. 

Radon Högriskområde för radon. 

Luftföroreningar Ingen påverkan på MKN lokalt. 

Förorenad mark Ingen påverkan. 

Djurhållning/allergier Planerad utbyggnad är inte i anslutning till beteshagar 
eller djurhållning. 

Gifter i miljön Se ovan gällande förorenad mark. 

Trafiksäkerhet Ingen påverkan. 

Olycksrisker Ingen påverkan 

Farligt godstransporter Ingen påverkan 

Säkerhetsavstånd Ingen påverkan 

 

 

 

Riksintressen enligt Miljöbalken kap 3 och 4 
KAP 3  

2§ - Stora opåverkade områden Ingen påverkan 

3§ - Områden särskilt känsliga från 
ekologisk synpunkt 

Ingen påverkan 

4§ - Jord- och skogsbruk Ingen påverkan 

5§ - Yrkesfisket, vattenbruk Ingen påverkan 

6§ - Natur, kultur och friluftsvärden Ingen påverkan 

7§ - Värdefulla ämnen och mineral Ingen påverkan 
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8§ - Områden lämpliga för vissa 
anläggningar. Ex .vis vindkraft, vägar, 
hamnar  

Ingen påverkan 

9§ - Yrkesfisket Ingen påverkan 

KAP 4  

1-3§§ - Den obrutna kusten Ingen påverkan 

8§ - Natura 2000 Ingen påverkan 
 

 

Miljökvalitesnormer 
 Kommentar/Bedömning 
Fisk och musselvatten Ingen påverkan 
Omgivningsbuller Ingen påverkan 
Luft Ingen påverkan 
Vatten  / Vattenförekomst – 
Vattendirektivtet, Kontroll av 
åtgärdslistan 

Ingen påverkan 

Vatten  / Vattenförekomst – 
havmiljödirektivet,  

Ingen påverkan 

 

 

Miljömål 
 Måluppfyllnad 
Begränsad klimatpåverkan Ingen påverkan 
Frisk luft Ingen påverkan 

Bara naturlig försurning Ingen påverkan 

Giftfri miljö Ingen påverkan 

Skyddande ozonskikt Ingen påverkan 

Säker strålmiljö Ingen påverkan 

Ingen övergödning Ingen påverkan 

Levande sjöar och vattendrag Ingen påverkan 

Grundvatten av god kvalitet Ingen påverkan 

Hav i balans och levande kust och 
skärgård 

Ingen påverkan 

Myllrande våtmarker Ingen påverkan 

Levande skogar Ingen påverkan 

Ett rikt odlingslandskap Ingen påverkan 

God bebyggd miljö Ingen påverkan 

Ett rikt växt- och djurliv Ingen påverkan 

 

Tjörn lokala miljömål och förhållandet till Tjörns miljövision 
 Måluppfyllnad 
Frisk luft Ingen påverkan 

Grundvatten av god kvalitet Ingen påverkan 

Levande sjöar och vattendrag Ingen påverkan 

Myllrande våtmarker Ingen påverkan 

Hav i balans och levande kust och 
skärgård 

Ingen påverkan 

Ingen övergödning Ingen påverkan 
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Bara naturlig försurning Ingen påverkan 

Levande skogar Ingen påverkan 

Ett rikt odlingslandskap Ingen påverkan 

God bebyggd miljö Ingen påverkan 

Giftfri miljö Ingen påverkan 

Säker strålmiljö Ingen påverkan 

Skyddande ozonskikt Ingen påverkan 

Begränsad klimatpåverkan Ingen påverkan 

Ett rikt växt- och djurliv Ingen påverkan 

 

 

Planer, program, och policydokument 
Detaljplan Byggnadsplan från 1988 

Översiktsplan Antagen 2013 

Fördjupad översiktsplan  Tätortsstudie Rönnäng-Bleket-Klädesholmen. 
Antagen 2007 

Strategiskt bostadsprogram Antagen 2015 

Avloppspolicy för Tjörns 
kommun 

2011-12-14 

Naturvårdsprogram Antagen 2008 

Lokala miljö- och hälsoskydds- 
föreskrifter för Tjörns kommun 

Antagen av KF 2014-03-27 

 

Gällande lagstiftning 
Checklistan utgör underlag för att bedöma om detaljplanens genomförande kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan i enligt med Miljöbalkens (MB) 6 kap samt 
Förordningen 1998:905 om miljökonsekvensbeskrivningar. Vid bedömningen risk för 
betydande miljöpåverkan skall en miljöbedömning göras och en MKB i enlighet med 
Miljöbalkens 6 kap 12 § upprättas. Då planen berör verksamheter uppräknade i PBL 5 
kap 18 § och planens genomförande antas medföra betydande miljöpåverkan skall även 
MB 6 kap 6-8 §§ tillämpas 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Atle Heidarsson 
Planarkitekt 


