
  2016-11-08 Dnr: 2015.0472.214 
  1(6) 

  
  ANTAGANDEHANDLING 

 

Lessebo kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 

Box 13 Storgatan 78 0478 125 00 (vx) 0478 310 95 Plan-miljo@lessebo.se 

360 50 Lessebo Lessebo   www.lessebo.se 

 

Filip Månsson 
0708-70 23 33 

filip.mansson@lessebo.se 

BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING  

Detaljplan för fastigheterna Vega 22 och 27 
Hovmantorps 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.  

Planens syfte och huvuddrag:  

Planen innebär utveckling och nybyggnation. Syftet med den aktuella planen är att 
ge möjlighet till en högre bebyggelse av flerbostadshuskaraktär då planområdet är 
centralt lokaliserat i Hovmantorp. Planarbetet ska ske med normalt planförfarande. 
 

 

 
  

Planområdet 
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BEDÖMNING:  
  

  

  

  

  

  
SYNPUNKTER  

 
 

 

 

  

  

  

  
KOMMENTARER  

  

FÖRÄNDRINGAR I SAMBAND MED NY DETALJPLAN  

Förändrad markanvändning?  X      På fastigheterna Vega 22 och 27 ges enligt 

gällande detaljplan endast lov till bostäder i 

ett plan. 

Ökad exploatering?  X    Fastigheterna är i dagsläget oexploaterade. 

Behov av följdinvesteringar?  X    Då det inte finns någon tidigare exploatering i 

området kommer ledningar att behöva 

anordnas för området. I dagsläget går 

ledningarna endast fram till 

fastighetsgränsen. 

Krav på ändringar av 

omgivande markanvändning?  
  X   Planen innebär endast förändring på 

fastigheterna Vega 22 och 27. 

Medför detaljplanen så 

negativa effekter att 

förebyggande åtgärder eller 

kompensationsåtgärder 

behöver vidtas?  

  X    

  

  

 

  

  

  

  
SYNPUNKTER  

 
 

 

 

  

  

  

  
KOMMENTARER  

  
GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN  

Riksintressen: 3‐4 kap MB    X     

Förordnanden/skydd: 
7 kap MB  

  X    För sjön Rottnen är strandskyddet utökat till 

200 meter vilket innebär att det aktuella 

planområdet ligger innanför denna gräns. 

Området är dock avskilt från sjön dels genom 

höjdvariation och dels genom infrastruktur i 

form av vägar och järnväg.  Strandskyddet 

kommer aktivt behöva upphävas för 

planområdet. 
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Natura 2000    X     

Höga naturvärden 

(naturvårdsprogram, 

nyckelbiotop)  

  X    Området består av gräs med ett fåtal träd, 

men området är inte utpekat som värdefull 

natur. 

Ekologiskt känsliga områden    X     

Fornlämningar, 

Byggnadsminne  
  X    På en intilliggande fastighet har en 

fornlämning hittats, denna har dock blivit 

omhändertagen. 

Skyddsavstånd    X     

ÖP/FÖP     X    Området är inte utpekat i översiktsplanen. 
 

Kräver detaljplanens 

genomförande eller föreslagna 

verksamheter anmälan eller 

tillstånd enligt MB?  

  X     

  

  

 

  

  

  

  
SYNPUNKTER  

 
 

 

 

  

  

  

  
KOMMENTARER  

MILJÖEFFEKTER    

Mark   X     

Luft och klimat    X     

Vatten    X    Hovmantorps vattentäkt beräknas inte 

påverkas av planförslaget. Detta eftersom 

planområdet ligger på en höjd och är skild 

från Rottnen av infrastruktur och 

grönområden. Hänsyn måste dock ändå tas 

till vattentäkten för att undvika läckage från 

fastigheten. 

Vegetation      X  Då marken kommer exploateras kommer den 

gröna ytan att minska till fördel för 

bostadsbebyggelse. 

Djurliv    X     

Landskapsbild/stadsbild  X     I förhållande till järnvägen ligger 

planområdet på en höjd. Genom att dessutom 

bygga i en högre höjd kan bebyggelsen 

utmärka sig och skapa en förändrad 

stadsbild. 



 2016-11-08 4(6) 
 

  

Miljöpåverkan på 

omgivningen  
  X     

Strider planen mot uppsatta 
MKN (5 kap MB) eller andra  
riktvärden?  

  X     

  

  

 

  

  

  

  
SYNPUNKTER  

 
 

 

 

  

  

  

  
KOMMENTARER  

HÄLSOEFFEKTER    

Utsläpp    X     

Vibrationer    X    Planområdet påverkas av vibrationer från 

järnvägen. 

Buller     X 

 

 

 Planområdet påverkas av järnvägsspåret som 

går genom Hovmantorp. Bullervärdena går 

att se i den bifogade bullerutredningen. Den 

visar på att bebyggelsen bör byggas med 

hänsyn till bullernivåerna. 

Ljus    X     

Säkerhet (Innebär planens 
genomförande risker som 
explosion, brand, strålning,  
farligt gods etc.?) 

  X    Detaljplanen medger ingen användning som 

bidrar till risk för säkerheten i området. 

  

 

  

 

  

  

  

  
SYNPUNKTER  

 
 

 

 

  

  

  

  
KOMMENTARER  

  
HUSHÅLLNING MED MARK, VATTEN OCH ANDRA 

RESURSER Främjar planen en hållbar resursanvändning?  

Mark & vattenanvändning    X    Planens ingrepp är av en sådan karaktär att 

påverkan bör vara relativt liten. 

Naturresurser    X     

Transporter    X    Då planens syfte är att skapa 

boendemöjligheter kan mängden transporter 

med bil tänkas öka, samtidigt som antalet 



 2016-11-08 5(6) 
 

  

potentiella tågresenärer också kan tänkas 

öka. 

Rekreation och rörligt 

friluftsliv  
  X     

Närmiljö för boende inom 

området  
  X    Området är idag svårt att utnyttja då 

grönytan är vildvuxen. 

Kulturmiljö och 

kulturhistoriska värden  
  X    

  

  

 

  

  

  

  
SYNPUNKTER  

 
 

 

 

  

  

  

  
KOMMENTARER  

MILJÖKVALITETSMÅL    

1. Begränsad klimatpåverkan    X     

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     Planen syftar till att öka 

exploateringsgraden och att möjliggöra 

bostadsbebyggelse i ett centralt läge. 

16. Ett rikt växt- och djurliv  X    
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SLUTSATS OM UTREDNINGSBEHOV OCH AVGRÄNSNING  

Planförslaget innebär att planområdet får en ny karaktär genom bostadsbebyggelse. Genom att 
dessutom ge möjlighet till att bygga i en högre höjd är det också möjligt att se området som dels ett 
nytänkande och dels som en ändring av stadsbilden.  
 
Planförslaget bedöms dock inte bidra till några större negativa konsekvenser förutom att biltrafiken 
till området kan tänkas öka. Samtidigt är området centralt lokaliserat vilket gör möjligheterna till att 
välja tåg- och busstrafik och därmed välja bort bilen i vissa avseende.  
 
Planområdet berörs inte av några dokumenterade bevarandevärda områden för natur‐ och 
kulturmiljö. Inga fasta fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets GIS‐databas, eller områden som 
av Skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden, berörs. Området berörs 
av strandskydd från sjön Rottnen vilket innebär att strandskyddet för det aktuella planområdet delvis 
behöver upphävas. Då planområdet är avskilt från sjön genom dels höjdvariationer och dels genom 
infrastruktur i form av väg och tågtrafik fyller inte strandskyddet någon funktion för det gällande 
planområdet. 
 
 

 

  

KOMMUNENS STÄLLNINGSTAGANDE  

  

KOMMUNEN BEDÖMER ATT DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE INTE KAN 

ANTAS MEDFÖRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN. EN 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEDÖMS DÄRMED INTE BEHÖVA 

UPPRÄTTAS. 

 

 

 
 

Plan- och miljönämnden 
2016-11-08 
 
 
 
Filip Månsson 
Planarkitekt 
Lessebo kommun 
 

 


