
av eller på miljöaspekten

med sannolikhet, varaktighet 

och frekvens

Genomförande/drift

Gränsöverskridning, 

reversibilitet, övrigt

Överensstämmer med ÖP och 

riksintresset gällande frilutsliv 

samt LIS-bestämmelser

Kumulativa effekter från 

aspekter i alla kategorier 8 2 0

Planen bedöms inte innebära negativa kumulativa 

effekter

Skyddsobjekt

Jordbruksmark

Strandskydd 100 m

Platsen 

nulägesbeskrivning

Jordbruksmark, 

fotbollsplan, Svenska 

kyrkan, kyrkogård, LIS-

område

Kustområde i Vätterns 

norra skärgård

Påverkan

Jordbruksmarken kommer att 

värnas inom planområdet

 Vattenverksamhet att 

utveckla bryggor, kräver 

eventuellt tillstånd. En mindre 

del av planområdet som ska 

bebyggas ligger inom 

strandskydd

Bedöms inte uppstå någon 

negativ påverkan på 

luftkvaliteten på grund av 

planens ringa storlek och 

omfattning

Positiv påverkan genom 

utveckling av bryggor och 

piren i och med stärkta 

rekreationella värden

Rödlistade arter kan påvrkas 

av planens genomförande

x

Bedömning

Genomförande/drift

x  

Berörda miljömål och ekosystemtjänster
Uppfyllda 

hållbarhets-

kriterier

Rekreations-område

Förslag för att skapa ekosystemtjänster:  Fågeltorn,  

informationstavla om fåglar, bänkar, bättre 

tillgänglighet för besökare

Rekreation, avkoppling, 

mentalt välbefinnande  och 

friluftsliv från naturen vid 

Vättern och dess stränder + 

landskapskaraktär för de 

boende kring Vättern

God bebyggd miljö avses 

uppfyllas i och med låg 

exploateringsgrad

Landskapskaraktär
Hänsyn till 

fornlämningar

Boende får möjlighet att ta del av områdets 

landskapskaraktär och kulturlämningar

Lärande och inspiration i 

och med utveckling av 

piren

Lärandemiljö
Om piren utvecklas genom rastplatser och fågeltorn 

eller liknande enligt ovan

Häslofrämjande med naturnära bostäderHälsa

Negativ 

påverkan 

Betydande 

miljöpåverkan 

(ger MKB)

x

x

Undersök tillståndsförfarande i genomförandet och 

se över om det är nödvändigt att bygga inom 

strandskydd. Boende och besökare kan ta del av 

Vätterns naturarv och möjligheter till rekreation och 

friluftsliv    

Rekreation, friluftsliv, 

naturarv

Kommentar

Miljömål

Positiv eller 

ingen 

påverkan

Naturarv

Ekosystemtjänster

Bostadsnära 

naturområde

Livskvalitet, rekreation och 

friluftsliv

Naturmiljö
Behöver ta hänsyn till rödlistade fågelarters 

häckningsperioder i genomförandet

 Förekomst av rödlistade arter enligt Artportalen

Akut hotad (CR): Vit stork

Sårbara (VU): Gråtrut, hussvala, stare, gulsparv, sävsparv, 

tornseglare, kungsfågel

Nära hotade (NT): Rördrom, kungsörn, bivråk, duvhök, 

havsörn, fjällvråk, mindre hackspett, spillkråka, pilgrimsfalk, 

nötkråka, skäggmes, sånglärka, buskskvätta, ängspiplärka, 

sädgås, gröngöling

x

Hälsa och säkerhet

Bedöms inte uppstå någon 

negativ påverkan på 

människors hälsa eller 

säkerhet på grund av planens 

ringa storlek och omfattning

x

Naturresurser

Riksintresse för rörligt friluftsliv
Båtklubb, bryggor, 

fotbollsplan

x

Går åt material till ny 

bostadsbebyggelse, men 

bedöms inte uppstå någon 

negativ påverkan på grund av 

planens ringa storlek och 

omfattning

Kulturmiljö

Befolkning och 

sysselsättning

LIS-område, område 

utpekat för 

landsbygdsutveckling

x

x

Kulturlämningar, landskapsbild

Eventuellt en påverkan på 

landskapsbilden för befintliga 

boende, men bedöms som 

ringa. Fornlämningar kommer 

att värnas

Luft

Vatten

Mark

Miljöaspekter

Klimat

Bedöms inte uppstå någon 

negativ påverkan på klimatet 

på grund av planens ringa 

storlek och omfattning

x

Samrådsunderlag


