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Dnr: SBN 2020/7 

Samrådshandling 

 

Undersökning för miljökonsekvensbeskrivning  

Ändring av detaljplan för Kosta 1:13 

Kosta samhälle 

Lessebo kommun 

Kronobergs län 

 

Denna checklista utgör underlag för att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning 

samt för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan som behöver beskrivas. Bedömningarna är 

preliminära. Ny kunskap som tillförs detaljplanearbetet kan innebära att bedömningarna i 

denna checklista måste omvärderas.  

Denna undersökning utreder endast konsekvenserna av ändringen av detaljplanen jämfört 

med gällande detaljplan. 

Planens syfte och huvuddrag:  

Kommunen är i stort behov av planlagd byggbar mark för fler lägenheter. Ett blandat utbud 

av upplåtelseformer är en bra kombination, då både hyreslägenheter och bostadsrätter 

efterfrågas. Ambitionen har därför varit att utforma en plan som passar bättre utifrån dagens 

behov och standard.  Syftet med ändringen i detaljplanen är att öka möjligheten att 

bebyggas fastigheten Kosta 1:13 med lägenheter. Ändringarna skapar också en större 

flexibilitet i utformningen av bebyggelsen. Detta görs genom att ett antal planbestämmelser 

förändras och tas bort.  

 

Förändringar i samband med ny detaljplan  

Synpunkter Ja Nej Kommentarer 

Förändrad markanvändning?   X  

Ökad exploatering?  X  Ändringen innebär att en ökad andel mark få 

exploateras samt tillåts högre hus. Ändringen 

innebär att byggrätten blir cirka 185 kvm mer 

än i den tidigare gällande planbestämmelsen. 

Behov av följdinvesteringar?   X  

Krav på ändringar av 

omgivande markanvändning?  

 X  

Medför detaljplanen så 

negativa effekter att 

förebyggande åtgärder eller 

kompensationsåtgärder 

behöver vidtas?  

 X  
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Gällande regleringar och skyddsvärden  

Synpunkter Ja Nej Kommentarer 

Riksintressen: 3‐4 kap mb  x  Planområdet är inom militärt influensområde 

för luftrum, men detta påverkas inte då inga 

höga byggnader tillåts. 

Förordnanden/skydd: 7 kap 

mb  

 x  

Natura 2000   X  

Höga naturvärden 

(naturvårdsprogram, 

nyckelbiotop)  

 X  

Ekologiskt känsliga 

områden  

 X  

Fornlämningar, 

byggnadsminne  

 x  

Skyddsavstånd   X  

Öp/föp  X  

Kräver detaljplanens 

genomförande eller 

föreslagna verksamheter 

anmälan eller tillstånd 

enligt mb? 

 X  

 

 

Miljöeffekter  

Synpunkter Ja Nej Kommentarer 

Mark   x  

Luft och klimat   X  

Vatten   x  

Vegetation   x  

Djurliv   X  

Landskapsbild/stadsbild  x  Ökningen av byggnadshöjden motsvarar 3,2 

meter vilket endast bedöms ge en mindre 

påverkan på landskapsbilden.  

Miljöpåverkan på 

omgivningen  

 X  

Strider planen mot 

uppsatta mkn (5 kap mb) 

eller andra riktvärden?  

 X  
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Hälsoeffekter  

Synpunkter Ja Nej Kommentarer 

Utsläpp   X  

Vibrationer   X  

Buller   X  

Ljus   X  

Säkerhet (innebär planens 

genomförande risker som 

explosion, brand, strålning, 

farligt gods etc?)  

 X  

 

 

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 

Främjar planen en hållbar resursanvändning?  

Synpunkter Ja Nej Kommentarer 

Mark & vattenanvändning   x  

Naturresurser   X  

Transporter   X  

Rekreation och rörligt 

friluftsliv  

 X  

Närmiljö för boende inom 

området  

 X  

Kulturmiljö och 

kulturhistoriska värden  

x  Planområdet ligger inom riksintresse för 

kulturmiljövård. Detta medför att stor hänsyn 

måste tas vid förändringar i 

bebyggelsestrukturen. Planändringen 

innefattar enbart egenskaper inom 

kvartersmark på fastigheten, vilket innebär att 

en förändring av användning inte kommer att 

ske.  

 

 

Miljökvalitetsmål  

Synpunkter Ja Nej Kommentarer 

1. Begränsad 

klimatpåverkan  

 x  
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2. Frisk luft   X  

3. Bara naturlig försurning   X  

4. Giftfri miljö   X  

5. Skyddande ozonskikt   X  

6. Säker strålmiljö   X  

7. Ingen övergödning   X  

8. Levande sjöar och 

vattendrag  

 X  

9. Grundvatten av god 

kvalitet  

 X  

11. Myllrande våtmarker   X  

12. Levande skogar   X  

13. Ett rikt odlingslandskap   X  

15. God bebyggd miljö   X  

16. Ett rikt växt- och djurliv  X  

 

Slutsats om utredningsbehov och avgränsning  

Planändringen innefattar enbart egenskaper inom kvartersmark. Ändring av detaljplanen anses 
lämplig då den inte strider mot gällande plans huvudsyfte. Det är även förenlig med gällande 
översiktsplan. Ändring av detaljplan påverkar inte underliggande plans grundstruktur. Ändringen 
bedöms inte heller bidra till några större negativa konsekvenser. Det finns inga fasta 
fornlämningar enligt riksantikvarieämbetets GIS-databas. Det finns inte heller områden med 
som av Skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden berörs. 
Planändringen bedöms inte heller leda till några negativa effekter på människors hälsa och 
säkerhet.  

 

Kommunens ställningstagande  

Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas. 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

2020-01-29 

 

Sayf Noel 

Planarkitekt 

Lessebo kommun 

 


