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Miljöundersökning
undersökning av behovet att upprätta en strategisk miljöbedömning (MKB)
enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i Miljöbedömningsförordningen (2017:966)

Planens beteckning

Rörum 11:19

Planens syfte

Detaljplanen syfte är att pröva lämpligheten att utöka antal parkeringsplatser, till
framförallt besökare, under badsäsongen till Rörum strand. Vidare är syftet att
göra den befintliga tennisbanan planenlig.

Planområdet

Ja
Natura 2000

Nej

Om ett ja --> miljöbedömning

x

Detaljplan för tillståndspliktig
verksamhet enligt MBF §6 och §7

x

Detaljplan för verksamhet enligt MBF
bilaga 1-15

x

Bedömning enligt kriterierna i Miljöbedömningsförordningen. Inverkan--> ta med i planbeskrivning, Betydande -> = Avgränsning för strategisk miljöbedömning
Ingen eller Inverkan
liten

Betydande
påverkan

Kommentarer

Platsens förutsättningar
Den befintliga miljöns
känslighet nuvarande
användning och tidigare
plan?

x

För området och kringområdet innebär ändring
av detaljplan att antal parkeringsplatser utökas.
Detaljplaneområdet innefattar den parkeirng
som badgäster använder för att nå till Rörums
strand som är ett besöksmål för badgäster.
Området används idag som parkering och
därmed anses marken redan i anspråkstagen
för ändamålet vilket alltså inte påverkar miljöns
känslighet negativt.

Geologi

x

En geoteknisk underöskning avseende
grundläggningsförhållanden anses inte
nödvändig för planens syfte.

Radon

x

Radonmätning anses inte vara nödvändig
eftersom detaljplanen endast berör parkering,
inte bostadsändamål.

Finns markföroreningar?

x

Inga misstankar om markföroreningar.

Finns skred-, ras- och
erosionsrisk?

x

Nej.

Finns en
översvämningsrisk?

x

Nej. Planområdet ligger på 18 m.ö.h i de östra
delarna och 23 m.ö.h i de västliga delarna.

Sker omhändertagande av x
vatten lokalt?
Vattenskyddsområde

x

Planområdet omfattas ej av
vattenskyddsområde. Rörums sommarby
omfattas av vattenskyddsområde, detaljplanen
bedöms inte ha någon påverkan.

Riskerar nuvarande markoch vattenanvändning att
överträda
miljökvalitetsnormer?

x

Nej.

Grönytor och vegetations
roll och funktion som
ekosystemtjänst?

x

Gröna släpp mellan parkeringsfickor kommer
att finnas och i viss utsteckning kommer större
träd och buskar bevaras.

Finns tätortsnära
rekreationsområden?

x

Detaljplanens geografiska placering ligger i
direkt anslutning till bland annat Skånelden.

Planområdets lokalklimat? x

Detaljplanen innebär ingen påtaglig förändring
av vind och sol-/skuggförhållanden.

x

Detaljplanen innebär ingen påtaglig förändring
av ljusförhållanden.

Ljusförhållanden
Riksintressen

x

Programområdet omfattas av flera riksintressen
och angränsar till några. Programområdet
omfattas delvis av riksintresse för
högexploaterad kust/kustzon, rörligt friluftsliv
och riksintressen för turism och friluftsliv.
Programområdet angränsar till riksintresse för
friluftsliv samt riksintresse för naturvård.
Planområdet gränsar till Natura-2000 område.

Regionalt intresse kulturoch naturmiljö?

x

Detaljplaneområdet ingår inte i Länsstyrelsens
kulturmiljöprogram. Simrishamns Översiktsplan
redovisar pausområde 6 (för vilket
detaljplaneområdet ingår i) som känsligt för
ingrepp, men så platsen redan är
ianspråkstagen som parerking anses detta inte
påverka platsen negativt.

Arkeologi

x

Nej.

Särdrag i naturen

x

Rörums strand och Knäbäckshusen som
gränsar till planområdet är att anses som
välbesökta besöktmål där
rekreationsmöjligheterna är stora.

Naturreserevat

x

Planområdet omfattas inte av eller gränsar
direkt till naturreservat. Närmsta naturreservat
är nationalparken Stenshuvud.

Växtskyddsområde
Biotopskydd
Naturminne
Djurskyddsområde

x
x
x
x

Nej.
Nej.
Nej.
Nej.

Strandskydd

x

Ska ej förses med byggnad. Strandskydd är
upphävt på området.

Miljöskyddsområde
Förekomst av
verksamheter som medför
risk för omgivningen i eller i
närheten av planområdet

x
x

Nej.

Buller från omgivningen

x

Planens tänkbara
effekter
Är planen del av ett större
projekt?

x

Bidrar planen till det
överordnande planens
miljöpåverkan?

x

Nej.

x

Innebär planen påverkan
utanför planområdet?

Postitivpåverkan då det upplevda trafikkaoset
minskar när fler parkeringsplatser finns.

Har planen betydelse för
andra planers
miljöpåverkan?

x

Ger planen möjlighet till
miljöpåverkande
verksamheter

x

Nej

Avser planen reglera
miljöpåverkande
verksamheter

x

Nej.

Påverkan på stads/landskapsbilden?

x

Då den aktuella platsen redan är i
anspåkstagen för parkering (är planstridig) så
påverkas inte landskapsbilden mer än vad den
gör av nuvarande användning.

Påverkan på
trafiksituationen inom och
utom planområdet?

x

Betydande postiv påverkan då parkeringen vid
Rörums strand (för vilket detaljplanen handlar
om) varit kaosartad då parkeringsplatserna inte
speglar dagens behov som förändrats sedan
nuvarande plan vann laga kraft. Den idag
rådande trafiksituationen under
sommarhalvåret har lett till flertalet
felparkerade bilar där utryckningsfordon inte
haft möjlighet att passera.

x

Utnyttjande av - mark

Att utöka parkeringsplatser tillen redan befintlig
parkering bedöms representera en positiv
påverkan.

Utnyttjande av - vatten

x

Planen anses inte ha påverkan på
vattenanvändningen.

Dagvattenhantering

x

Inga nya hårdgjorda ytor tillkommer.

Utnyttjande av - övriga
naturresurser
Alstrande av - störningar
Alstrande av - föroreningar

x

Nej.

x
x

Nej.
Nej.

Alstrande av - avfall

x

Nej.

Hälsorisker

x

Nej.

Miljörisker

x

Nej.

Risk för olyckor

Vid nuvrande förhållanden finns risk för olyckor
på grund av trafiksituationen vid Rörums
strand.
x

Överensstämmelse med de
nationella miljömålen

Risk för att
miljökvalitetsnormer
överskrids?

Ingen konflikt med miljömålen.

x

Nej

Planens inverkan på
klimatförändringar
Klimatförändringars
inverkan på planen

x

Planens eventuella
positiva inverkan på
miljön och hälsa

Planförslaget innebär att det tillkommer fler parkeringsplatser vid Rörums strans,
Knäbäckshusen vilket har en postiv påverkan på den rådande trafiksiutationen
under badsäsongen.

x

Planen avser fler parkeringsplatser, detaljplan
motsätter inte att elladdsolpar uppförs.
Ingen påverkan.

Planens eventuella
negativa inverkan på
miljö och hälsa

Planförslaget möjliggör för fler parkeringsplatser vilket inte bedöms kommer
medföra ökad trafik till området utan spegla dagens trafiksammanhang (under
badsäsongen). Därmed bedöms inte planförslaget innebära påverkan avseende
trafikbuller och/eller luftpartiklar. I närheten av planområdet har fyndplatser av
skyddade arter som hasselmus, sandödla och backsippa registrerats i artportalen.

Ställningstagande

Utifrån inverkansavvägningar är bedömningen att planförslagets påverkan på
hasselmus, sandödla och backsippa bör utredas. En strategisk miljöbedömning
behöver därför upprättas.
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