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Undersökning  
 
Varje detaljplan och program skall enligt lagstiftningen (MB 6 kap 11 §) föregås av en 
miljöbedömning om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En 
undersökning är den analys som görs för att avgöra om planen eller projektets förslag kan 
antas påverka miljön så mycket att en miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning 
behövs. Vid betydande miljöpåverkan krävs en MKB (PBL 4 kap 34 §). Undersökningens 
innehåll och slutsats är en del av plandokumentet och skall presenteras för beslutsfattare samt 
finnas med i planbeskrivningen.  
 
Undersökningen utgår från en checklista enligt kriterierna i bilaga 2 och 4 till 
Miljökonsekvensbeskrivningar samt från 4 kap 34 § Plan- och bygglagen, vilken beskriver 
platsens förutsättningar, planens omfattning, storlek mm samt bedömd påverkan.  
 
När innebär en plan betydande miljöpåverkan 
Miljöpåverkans betydelse styrs dels av lagstiftningen (förordning 1998:905 om 
miljökonsekvensbeskrivningar) men är också en avvägning av de sammantagna inverkande 
faktorerna och platsens lokala förutsättningar. Undersökningarna utförs av miljöavdelningens 
naturgrupp.  
 
Vad är en MKB 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är det dokumentet som sammanfattar och redovisar de 
utredningar och ställningstaganden som är gjorda i planprocessen. MKB,n ska även redovisa 
de åtgärder och alternativ som ligger till grund för planens förslag så att människors miljö, 
hälsa och säkerhet inte kommer att påverkas negativt. Innehållet i en MKB regleras i 
lagstiftningen (6 kap 12 § miljöbalken). 
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Checklista samt undersökning  
 

Undersökning enligt kriterier i bilaga 2 och 4 
MB, 6 kap MB och 4 kap 34 § PBL  
  
 
  
Diarienummer 
S 2017-434 
Fastighetsbeteckning 
Böda Kronopark 2:114 

 
Beskrivning 

Detaljplan för Böda Kronopark 2:114 

Planens storlek och syfte Att möjliggöra ny- och tillbyggnad av hotellbyggnader om 
sammanlagt 1000 m2. Fastigheten omfattar ca 6000 m2. 

Nuvarande markanvändning (lokalisering mm) Idag gäller detaljplan 144 från 1973 där planbestämmelserna anger 
hotellbyggnad, 500 m2. Då befintlig byggnad har en byggnadsarea 
om 584 m2, är den gällande detaljplanen inte förenlig med en 
utbyggnad. Tomten (fastigheten) ligger i utkanten av Böda 
centralort som är viktig turistort i Byxelkrok socken.  

Beskrivning av förslaget På fastigheten Böda Kronopark 2:114 bedrivs idag en 
hotellverksamhet med ett tiotal rum med en totalyta av 584 m2. 
Hotellet har sedan dess uppförande år 1911 byggts ut efter behov. 
De sökande avser att utöka deras verksamhet genom att bygga ut 
hotellet med 37 rum i form av annexbyggnader. Den totala arean av 
dessa tillbyggnader uppgår till ca 1000 m2. 

Medverkande tjänstemän Julie Thiel, Planarkitekt. 
Magnus Karlsson, Miljöstrateg. 

 

OBS! Bedömningarna är preliminära och kan behöva omvärderas om ny kunskap tillförs 
planen 

Del 1- Platsens egenskaper/restriktioner och känslighet 

  Områdeskydd och regleringar (2-4, 7 kap MB, artskyddsförordning 2007:845, 
Kulturmiljölagen 1988:950) 

Bedöms planen medföra påverkan på 
eller påverkas av: 

Kommentar 

Planer 
• Översiktplan 
• Detaljplan eller Byggnadsplan 
• Program 

 

ÖP2002 pekar ut turismen som den viktigaste näringen i Böda 
socken. Någon avsikt att förändra den nuvarande mark- och 
vattenanvändningen presenteras inte. Området och platsen är 
attraktiv för vidare utveckling. Fastigheten som ligger till grund för 
ansökan innebär inte att någon ny orörd mark behöver tas i anspråk, 
utan innebär att redan exploaterad mark tillåts vidareutvecklas 
inom befintlig verksamhet. Verksamheten kan förväntas ge 
samhällsnytta i form av arbetstillfällen samt bidra till att stärka norra 
Öland som turistdestination.  Ansökan avser ett förhandsbesked för 
en ny detaljplan. 
 
Sammantaget strider inte planen mot den gällande översiktsplanen. 
I den gamla detaljplanen var fastigheten utpekad för 



3 
 

hotellverksamhet och då syftet är att utarbeta en ny detaljplan för 
hotellverksamhet finns inga konflikter mellan de gällande 
planbestämmelserna och den nya planen. 

Riksintressen 
• Kultur 
• Friluftsliv 
• Naturvården 
• Kommunikation 
• Natura 2000- områden 
• Obruten kust 
 

Hela Öland, inklusive den aktuella fastigheten (Böda Kronopark 
2:114) omfattas av flera riksintressen. Enligt 4 kap, 2§ Miljöbalken 
skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, 
intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Öland omfattas 
också av riksintresset för obruten kust enligt 4 kap, 3§ Miljöbalken 
vilket förbjuder uppförande av en rad olika typer av anläggningar 
som avses i 17 kap. 1 § 1 och 4 a § 1-6 och 8-11. 
 
Området omfattas inte av riksintresse för kulturmiljövården. 
 
Öster om planområdet ligger Natura 2000-området Böda backar. 
Mellan planområdet och Natura 2000-områet ligger länsväg 136 och 
ett par bebyggda tomter.  Det är därför osannolikt att en utbyggnad 
av hotellet kommer påverka miljöförhållandena i Natura 2000-
området. Natura 2000-området ingår också i ett större område som 
tillhör riksintresset för naturvården (Ölands norra udde – 
Bödabukten).  
 
Planområdets placering i förhållande till Natura 2000-området gör 
att det är osannolikt att en utbyggnad av hotellverksamheten på 
fastigheten kommer påverka riksintresset negativt. Om någon effekt 
uppstår är den sannolikt av positiv karaktär eftersom fler människor 
får möjlighet att uppleva områdets naturvärden.  Åtgärder som kan 
påverka miljön inom ett Natura 2000-område är tillståndspliktiga. 
Detta gäller även åtgärder utanför Natura 2000-området och 
eftersom det kan vara svårt att avgöra vilka åtgärder som på ett 
betydande sätt kan påverka naturvärden skall de samrådas med 
Länsstyrelsen innan genomförandet. 
 
När det gäller riksintresset för det rörliga friluftslivet och den 
obrutna kusten är planområdet redan ianspråktaget på ett sådant 
sätt att det saknar betydelse för riksintressena. Däremot kan en 
utökad hotellverksamhet i området medföra att fler människor 
vistas i området och uppleva de värden som finns i 
naturreservatetet/Natura 2000-området samt i den övriga 
omgivningen. 

Områdeskydd 
• Biotopskyddsområden, (SKS) 
• Naturreservat 
• Naturminnen 
• Rödlistade arter, skyddade arter 
• Strandskydd 
• Vattenskyddsområde (vattentäkt) 

 

Det finns inga biotopskyddade stenmurar eller liknande inom 
planområdet. 
 
Öster om planområdet ligger naturreservatet Böda backar (som 
också är ett Natura 2000-område). Mellan planområdet och 
reservatet ligger länsväg 136 och ett par bebyggda tomter.  Det är 
därför osannolikt att en utbyggnad av hotellet kommer påverka 
miljöförhållandena i reservatet. 
 
Det finns inga rödlistade arter på Böda Kronopark 2:114. Däremot 
förekommer några på närliggande fastigheter. Exempelvis 
noterades fynd av Fransig själkröksvamp (Tulostoma fimbriatum) 
som är starkt hotad (EN) från grannfastigheten Böda Kronopark 
2:115 år 2011. Vid byggnation är det därför viktigt att inga ytor 
utanför Böda Kronopark 2:114 används för uppställning av maskiner 
m.m. innan man försäkrat sig om att man inte skadar växtlivet. 
 
Enligt ett beslut från Länsstyrelsen 1976-08-06 (Dnr: 11.082-454-76) 
är strandskyddet upphävt för alla ytor inom detaljplaneområet som 
inte är redovisade som parkmark. I övrigt råder strandskydd inom 
planområdet. Den aktuella detaljplanen är i planbestämmelserna i 
den nu gällande planen upprättad som hotellverksamhet och ligger 
ca 1.3 km från strandlinjen. Därmed finns inget strandskydd att ta 
hänsyn till för den aktuella planen eller vid upprättandet av en ny 
detaljplan. 

Naturmiljöer 
• Länets Naturvårdsprogram 
• Våtmarker, LST 
• Nyckelbiotoper enligt SKS 

Det finns inga skyddsvärda naturmiljöer i själva planområdet.  
 
Naturreservatet/Natura 2000-området som ligger öster om 
planområdet ingår i länets naturvårdsprogram. I den östra delen av 
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• Naturvärden enligt SKS 
• Sumpskogar, inv. LST, SKS 
• Ängs-och betesmarker, inv. JBV 
• Skyddsvärda träd 
• Föryngringsområde för fisk 

 

detta område finns också en del sumpskog. Längre norrut finns ett 
våtmarksområde med sumpskog som upptäckts vid Länsstyrelsens 
våtmarksinventering. Norr och söder om planområdet finns 
områden som ingår i Ängs och betesmarkinventeringen. Söder om 
planområdet finns en nyckelbiotop. 
 
Samtliga dessa naturmiljöer ligger på sådant avstånd från 
planområdet att en utökad exploatering inom planområdet inte 
påverkar värdena. 

Kulturmiljöer  
• Odlingslandskapet 
• Byggnadsminne  
• Fornlämningar 
• Industriarv 
• Länets kulturmiljöprogram 
• Fornvårdsprogram 
• Värnade vägar 

Annan värdefull kulturmiljö, tex radby, 
kvarnar m.m. 
 

Det finns inga värnade kulturmiljöer inom eller i nära anslutning till 
planområdet. Området ingår inte i länets kulturvårdsprogram. 

 Friluftsliv  
• Friluftsområden 
• Större opåverkade områden (ädellövskog, 

tätortsnära skog m.mm) 
• Grönstruktur i tätort (park- och 

grönområden). 
• Lekmiljöer som bollplaner m.m. 
• Strövstigar, badplatser m.m. 

 

Området inom det utökade strandskyddsområdet (300 m från 
kustlinjen) är viktigt för riksintresset för det rörliga friluftslivet. Då 
fastigheten ligger långt utanför detta område finns ingen risk att en 
utbyggnad av hotellet påverkar viktiga friluftsområden. Det finns 
inga större opåverkade ädellövskogsområden. De närmsta finns 
inom naturreservatet/Natura 2000- området Böda backar, och 
berörs inte av planen. Den nuvarande detaljplanen pekar ut 
fastigheten som exploaterad mark avsedd för hotelländamål. Då 
ingen ny mark kommer tas i anspråk påverkar inte exploateringen 
några park eller grönområden. Det finns inga strövstigar eller 
badplatser inom planområdet. 

  Miljökvalitetsnormer (5 kap MB, yt- och grundvatten, buller, luftkvalitet) 

Bedöms planen medföra påverkan på 
eller påverkas av: 

Kommentar 

Påverkar planen miljökvalitetsnormer 
för 
• Kust- Yt- och grundvatten 
• Buller 
• Luft 
 

Fastigheten är ansluten till kommunalt VA. Därför är det inte troligt 
att avloppsvatten kommer påverka miljökvalitetsnormer för kust-, 
yt- eller grundvatten.  Däremot finns ingen kommunal 
dagvattenlösning på platsen. Därför måste dagvattenfrågan utredas 
i en senare planprocess. 
 
Fastigheten ligger 65 m från länsväg 136 som sommartid är hårt 
trafikerad. Men det finns också avgränsande bebyggelse mellan 
fastigheten och länsvägen. Miljökvalitetsnormer för buller från 
länsvägen kommer därför inte att överskridas. Antalet hotellrum 
kommer att fyrdubblas pga. Utbyggnaden. Detta kommer orsaka en 
kraftig utökning av antalet trafikrörelser på Böda stationsväg som 
ligger norr om planområdet. Denna väg är dock en kort lokalgata 
som knappast tillåter höga hastigheter. Därför kommer bullret från 
Böda stationsväg inte att överskrida MKN för buller. Under 
byggnadsfarten kommer transporter och entreprenadmaskiner att 
förorsaka en del buller som tillfälligt kan överskrida mkn för buller. 
 
Hotellverksamhet har normalt sett liten påverkan på luftkvaliteten 
och utbyggnaden på fastigheten kommer därför att ha en 
försumbar inverkan på MKN för luft. 

  Klimataspekter, mark risk för översvämningar (2 kap PBL)  

Bedöms planen medföra påverkan på 
eller påverkas av: 

Kommentar 

Grundläggande marknivå 
Ligger planen inom område med risk för 
översvämningar: Tillkommer ny bebyggelse 

Planområdet ligger på ca 9 möh. 
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som: 
• Samhällsviktig verksamhet, ex skola, dagis, 

sjukvård mm under 3 möh 
• Bostäder, under 2,8 möh 
• Enkla byggnader, campingstugor, kiosker 

m.m., lägre än 2,8 möh 
  

 
 
Del 2 – Planens effekter inom och utanför planområdet 

Miljöpåverkan 
Bedöms planen medföra påverkan på eller 
påverkas av: Nej/Ja Kommentar 

Gestaltning, förändras/påverkas: 
• Landskaps- stadsbilden, värdefulla objekt 
• In- och utblickar 
• Historiska samband 
 

☒Nej ☐Ja 

Planområdet ligger insprängt bland annan 
bebyggelse och är redan idag bebyggt. En 
förtätning inom ytan kommer inte påverka 
landskaps- eller statsbilden. Inte heller påverkas 
in och utblickar. 

Verksamheter  
• Ingår tillståndspliktiga verksamheter i planen 
 

☒Nej ☐Ja 
Inga tillståndspliktiga verksamheter enligt 
Miljöbalken. 

Mark- krävs ingrepp som: 
• Dränering 
• Borttagande av jord/berg 
• Utfyllnad 
• Skyddsåtgärder som stängsling, konstruktioner 

mm 
 

☐Nej ☒Ja 

Det kan inte uteslutas att det under 
anläggningsarbetet kommer krävas ingrepp av 
denna typ inom planområdet. Däremot kommer 
inga sådana ingrepp krävas utanför planområdet. 

Mark- förekommer miljöaspekter som: 
• Radon 
• Föroreningar 
• Risk för skred och erosion 
 

☐Nej ☒Ja 

Det finns inga uppgifter om markradon inom 
planområdet. Radonmätningar skall göras innan 
bygg- och anläggningsarbeten påbörjas. 

Vatten 
• Försämrad vattenkvalitet/kvantitet grundvatten 
• Ytvattenförekomster 
• Flödesriktningar 

 

☒Nej ☐Ja 

Grundvattnet har god kvantitativ status och 
uppnår god kemisk status. Det finns ingen risk att 
god kemisk grundvattenstatus inte uppnås till 
2021 men däremot föreligger en risk att god 
kvantitativ status inte uppnås till 2021. 
Kustvattnet som ligger 1,3 km fån planområdet 
uppnår inte god kemisk status.. 
 
Eftersom fastigheten är ansluten till kommunalt 
VA är risken att en utveckling påverkar 
vattenkvalitet eller kvantiteter försumbar eller 
obefintlig. Däremot finns ingen kommunal 
dagvattenlösning på platsen. Därför måste 
dagvattenfrågan utredas i en senare planprocess. 

Luft och Klimat 
• Obehaglig lukt 
• Luftkvalitet 
• Klimat- förändrade luftrörelser 
• Ökat behov av transporter, kommunikationer 

 

☒Nej ☐Ja 

Hotellverksamhet ger inte upphov till obehaglig 
lukt, försämrad luftkvalitet, och påverkar inte 
klimatet mer än de koldioxidutsläpp som följer av 
verksamheten.  Ett ökat behov av transporter 
kommer uppstå under byggnads- och 
entreprenadfasen. Därefter kommer behovet av 
varor att öka men det betyder inte nödvändigtvis 
att det kommer krävas fler transporter.  

Vegetation, kan genomförande av planen 
innebära: 
• Införande av ny växtart 
• Minskning av växtart- samhälle (rödlistade arter, 

☒Nej ☐Ja 

Verksamheten som skall bedrivas är inte av sådan 
art att det finns skäl att tro att risken att nya arter 
införs eller att Natura 2000-arter påverkas 
negativt. Indirekt är det dock möjligt att fler 
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natura 2000-arter, ÅPG-arter) 
 

människor kommer lockas att vistas i det 
närbelägna Naturereservatet/Natura 2000-
området Böda Backar. Det kan möjligtvis ge 
effekter på enstaka individer av Natura 2000-arter, 
ÅPG-arter. 

Djurliv, kan genomförande av planen innebära: 
• Införande av ny djurart 
• Påverkas djurs förflyttningar, rörelser 
• Minskning av djurart- samhälle (rödlistade arter, 

natura 2000-arter, ÅPG-arter) 
 

☒Nej ☐Ja 

Uppförandet av ett hotell kommer inte att öka 
risken för att nya djurarter införs eller att djurs 
förflyttningar påverkas i någon högre grad. 
Planområdet är redan exploaterat på ett sätt som 
medför att det knappast är ett spridningstråk för 
djur eller växter. Enstaka individer kan möjligen 
påverkas. 

Miljöpåverkan från omgivningen 
• Kan befintliga miljöstörande verksamheter ha 

negativ inverkan på planen? 
• Finns nödvändiga skyddsavstånd (jmfr med 

rekommendationer/råd i tillämpade delar av 
”Bättre Plats för arbete”), tex jordbrukscentrum, 
hästgårdar mm. 

 
 
 
 

☒Nej ☐Ja 

Det finns inga miljöstörande verksamheter i 
närområdet. 

Hälsoeffekter, finns risk för hälsa och säkerhet? 

Bedöms planen medföra påverkan på eller 
påverkas av: Nej/Ja Kommentar 

Störningar, uppstår störningar från omgivning 
eller ger planen upphov till störningar? 
• Buller/vibrationer över riktvärden 
• Ljus 
• Strålning (ex radon) 
• Elektromagnetiska fält 
• Explosionsrisk 
• Transport av farligt gods 
• Trafikmiljö  
 

☒Nej ☐Ja 

Fastigheten ligger 65 m från Länsväg 136 som 
sommartid är hårt trafikerad. Men det finns också 
avgränsande bebyggelse mellan fastigheten och 
länsvägen. Miljökvalitetsnormer för buller från 
länsvägen kommer därför inte att överskridas. 
Antalet hotellrum kommer att fyrdubblas pga. 
Utbyggnaden. Detta kommer orsaka en kraftig 
utökning av antalet trafikrörelser på Böda 
stationsväg som ligger norr om planområdet. 
Denna väg är dock en kort lokalgata som 
knappast tillåter höga hastigheter. Därför 
kommer bullret från Böda stationsväg inte att 
överskrida MKN för buller. Under byggnadsfarten 
kommer transporter och entreprenadmaskiner att 
förorsaka en del buller som tillfälligt kan 
överskrida mkn för buller. 
 
Hotellverksamhet ger inte upphov till störande 
starkt ljus. Det finns en risk att det kommer krävas 
att kraftig belysning används under kortare 
perioder under byggnadsfasen men efter 
byggnaderna är färdigställda kommer hotellet att 
ge upphov till samma typ av belysningsstyrkor 
som vanliga bostadshus, gatulyktor m.m. ger. 
 
Det finns inga uppgifter om markradon inom 
planområdet. Radonmätningar skall göras innan 
bygg- och anläggningsarbeten påbörjas. 
 
Hotell ger inte upphov till elektromagnetiska fält. 
 
Hotellverksamhet leder inte till risk för 
explosioner. 
 
Det sker en del transporter av farligt gods på 
Länsväg 136 som ligger 65 m från planområdet. 
Olycksrisken på länsvägen påverkas inte av 
planen. 
 
Utbyggnaden av hotellet kommer orsaka en 
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kraftig utökning av antalet trafikrörelser på Böda 
stationsväg som ligger norr om planområdet. 
Denna väg är dock en kort lokalgata som inte 
tillåter höga hastigheter. Därför kommer bullret 
från Böda stationsväg inte att orsaka problem för 
varken hotellgäster eller närboende. Antalet 
trafikrörelser på Länsväg 136 kommer inte 
påverkas av hotellutbyggnaden då ökningen får 
anses obetydlig i förhållande till mängden 
befintlig trafik.  

Rekreation 
• Förändras strövområden, vandrings- och 

cykeleder, friluftsanläggningar, badplatser mm 
  

☒Nej ☐Ja 

Det finns inga strövområden, vandrings- eller 
cykelleder inom planområdet eller i dess absoluta 
närhet. Påverkan på dessa intressen är obefintlig. 

Hushållning med mark och vatten och andra resurser (3-4 kap MB) 

Bedöms planen medföra påverkan på eller 
påverkas av: Nej/Ja Kommentar 

Mark- och vatten 
• Skogsmark/skogsbruk 
• Jordbruksmark/odling 
• Exploatering kring Hornsjön 

 

☒Nej ☐Ja 

Fastigheten är redan exploaterad för 
hotellverksamhet. Ingen förändring av 
markanvändningen kommer ske vid 
genomförandet av planen. 

Naturresurser 
• Uttömning av icke förnyelsebara naturresurser 

(grus, gas, olja) 
• Påverkan på vattenförande grundlager av 

betydelse 
• Grunda havsvikar med betydelse för 

fiskreproduktion 
 

☒Nej ☐Ja 

Det finns inga kända fynd av förnyelsebara 
naturresurser inom planområdet. Planen kan ge 
upphov till en ökning av dagvatten. Hur 
dagvattenfrågan ska lösas ska behandlas i 
planprocessen. 

Energi, avfall  
• Genererar planen mycket energi, avfall, 

transporter, finns möjlighet till påkoppling till 
allmänt VA och fjärrvärme, kollektivtrafik mm 

 

☒Nej ☐Ja 

Planen kommer inte att generera energi. 
Genomförande av planen kan möjligen ge en 
marginell ökning av transporterna på Länsväg 
136. Området ligger inom verksamhetsområde 
för VA och påkoppling på det kommunala nätet 
är möjligt. Däremot finns ingen kommunal 
dagvattenlösning i området och hur 
dagvattenfrågan skall lösas får behandlas i 
planprocessen. Två busslinjer (101 och 106) 
passerar busshållplatsen stationsvägen som 
ligger ca 65 m från planområdet. 

Alternativ 
• Finns alternativ till vald plats 
 

☒Nej ☐Ja 
Hotellet ligger där det ligger. 

Obs! Om risker finns för hälsa och säkerhet, eller om miljökvalitetsnormer överskrids, ska utredningar 
visa på vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera riskerna och miljöpåverkan 

 

Del 3 – Undersökning, samlad bedömd påverkan/effekt utifrån 
ovanstående checklista 

Aspekt 
Bedömd påverkan 

Kommentar Ingen Marginell Måttlig stor 

Uppsatta mål 
Strider planen mot: 
• Regionala eller nationella 

miljökvalitetsmål 
• Nationella eller lokala 

folkhälsomål 
• Kommunala eller regionala 

klimat/energimål 

X    
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Hållbarhet 
Integrering av miljöaspekter 
för att säkra en hållbar 
utveckling, (miljö, socialt och 
ekonomiskt ): 
• Påverkan på värdefulla 

ekosystem (vatten, mark) 
• Vattentillgång 
• Allmänhetens delaktighet 
• Transporter, avfall mm 
 

 X   

Planens genomförande kommer att 
ge en marginell ökning av trafiken 
och producera betydligt mer avfall 
än i dagsläget. 

Åtgärder 
Möjlighet att avhjälpa påverkan 
(inventeringar, skyddsåtgärder 
mm). 

X    

Några åtgärder är inte nödvändiga. 

Effekternas omfattning 
Bedöms effekterna vara 
gränsöverskridande 
(grannkommun) 
 

X 

    

Enligt PBL 
 

Kommentarer Ja Nej Kanske 

Kan planen antas medföra 
betydande miljöpåverkan på 
grund av att planområdet tas i 
anspråk för: 

 

Industriändamål  X  
 

köpcentrum, 
parkeringsanläggning eller annat 
projekt för sammanhållen 
bebyggelse 

 X  

 

skidbacke, skidlift eller linbana 
med tillhörande anläggning  X  

 

hamn för fritidsbåtar  X  
 

hotellkomplex eller fritidsby med 
tillhörande anläggningar utanför 
sammanhållen bebyggelse 

 X  
Detaljplanen gäller nybygge och 
utbyggnad av hotellverksamhet 
inom sammanhållen bebyggelse. 

permanent campingplats  X  
 

nöjespark  X  
 

djurpark  X  
 

Bedöms planen medföra betydande miljöpåverkan, sammanfattning av ovanstående checklistor där 
integrering av miljöaspekter som ekologiska- sociala – och ekonomiska aspekter, motivering till vald plats 
(nollalternativ), osäkerhet gällande påverkan, direkta eller indirekta kumulativa effekter ska ingå. 

Planen ligger i linje med den gällande översiktsplanen.  I den gamla detaljplanen var fastigheten utpekad för 
hotellverksamhet och då syftet är att utarbeta en ny detaljplan för hotellverksamhet finns inga konflikter mellan de 
gällande planbestämmelserna och den nya planen. Det finns inga uppgifter om markradon inom planområdet. 
Radonmätningar skall göras innan bygg- och anläggningsarbeten påbörjas. 
 
När det gäller riksintresset för det rörliga friluftslivet och den obrutna kusten är planområdet redan ianspråktaget på ett 
sådant sätt att det saknar betydelse för riksintressena. Däremot kan en utökad hotellverksamhet i området medföra att fler 
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människor vistas i området och uppleva de värden som finns i naturreservatetet/Natura 2000-området samt i den övriga 
omgivningen. Det finns inga biotopskyddsområden, naturreservat, naturminnen, rödlistade eller skyddade arter inom 
planområdet. Området ligger ca 1,3 km från strandlinjen och är ianspråktaget på ett sådant sätt att det saknar betydelse 
för strandskyddet. Planområdet ligger inte inom eller i nära anslutning till vattenskyddsområde.  Öster om planområdet 
ligger naturreservatet Böda backar (som också är ett Natura 2000-område). En utbyggnad av hotellet kommer inte påverka 
miljöförhållandena i reservatet. Det finns inga rödlistade arter på Böda Kronopark 2:114. Däremot förekommer några på 
närliggande fastigheter. Exempelvis noterades fynd av Fransig själkröksvamp (Tulostoma fimbriatum) som är starkt hotad 
(EN) från grannfastigheten Böda Kronopark 2:115 år 2011. Vid byggnation är det därför viktigt att inga ytor utanför Böda 
Kronopark 2.114 används för uppställning av maskiner m.m. innan man försäkrat sig om att man inte skadar växtlivet. 
 
Det finns inga värnade kulturmiljöer inom eller i nära anslutning till planområdet. Området ingår inte i länets 
kulturvårdsprogram. Fastigheten är ansluten till kommunalt VA. Därför är det inte troligt att avloppsvatten kommer 
påverka miljökvalitetsnormer för kust-, yt- eller grundvatten.  Däremot finns ingen kommunal dagvattenlösning på 
platsen. Därför måste dagvattenfrågan utredas i en senare planprocess. Risken att planen kommer påverka 
miljökvalitetsnormer för buller och luft är obefintlig. Under byggnadsfasen finns en risk att miljökvalitetsnormer för buller 
överskrids men när byggnationerna är klara kommer planens påverkan på bullernivåerna att vara försumbar. 
 
Planområdet ligger insprängt bland annan bebyggelse och är redan idag bebyggt. En förtätning inom ytan kommer inte 
påverka landskaps- eller statsbilden. Inte heller påverkas in och utblickar. Genomförande av planen kommer generera en 
ökad mängd avfall men det finns fungerande kommunal sophantering i området. 
 
Sammantaget innebär ovanstående att ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. 
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