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2019-04-17 

Dnr: 2017.0026.214 

Samrådshandling 

 

Undersökning för miljökonsekvensbeskrivning  

Detaljplan för del av fastigheterna Vega och Tor m.fl. 

Eriksgatan/Baldersgatan 

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 att området kan utvecklas för bostadsbebyggelse i något högre höjd än 

tidigare. Tidigare har det som högst varit möjligt med bostäder i upp till tre våningar, men 

detta ändras nu till som högst fyra.  

 

 
Planområdets ungefärliga lokalisering.   
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Förändringar i samband med ny detaljplan  

Synpunkter Ja Nej Kommentarer 

Förändrad 

markanvändning?  

X  För huvuddelen av planområdet kommer 

markanvändningen att vara samma som 

tidigare, dvs bostäder. För en mindre del i 

nordväst som idag utgör grönområde, 

planeras för bostäder. 

Ökad exploatering?  X  Vissa delar av planområdet har inte tidigare 

varit exploaterat utan kommer först få den 

möjligheten i samband med detta planförslag. 

Befintlig bebyggelse får utökade byggrätter 

genom möjlighet till ytterligare en våning. 

Behov av 

följdinvesteringar?  

X  Då delar av planområdet inte har varit 

bebyggt tidigare kommer ledningar behöva 

anslutas till ny bebyggelse där. 

Krav på ändringar av 

omgivande 

markanvändning?  

 X  

Medför detaljplanen så 

negativa effekter att 

förebyggande åtgärder 

eller 

kompensationsåtgärder 

behöver vidtas?  

 X Planen medger endast bostäder med 

kompletterande parkering. 

 

 

Gällande regleringar och skyddsvärden  

Synpunkter Påverkan Ingen 

påverkan 

Kommentarer 

Riksintressen: 3‐4 kap mb   X Planområdet ligger nära riksväg 25, men 

vägen kommer inte påverkas av planförslaget. 

Förordnanden/skydd: 7 kap 

mb  

X  Den södra delen av planområde berörs av 

strandskydd, vilket kommer behöva upphävas 

för kvartersmarken. 

Hela planområdet ligger inom vattenskydds-

området för sjön Rottnen, vilket medför att 

gällande restriktioner kring sjön ska följas. 

Natura 2000   X  

Höga naturvärden 

(naturvårdsprogram, 

nyckelbiotop)  

 X  
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Ekologiskt känsliga 

områden  

 X  

Fornlämningar, 

byggnadsminne  

 X  

Skyddsavstånd  X  Ett skyddsavstånd på 30 meter hålls till väg 25 

med avseende på transporter med farligt 

gods. 

ÖP/FÖP  X  

Kräver detaljplanens 

genomförande eller 

föreslagna verksamheter 

anmälan eller tillstånd 

enligt mb? 

 X  

 

 

Miljöeffekter  

Synpunkter Påverkan Ingen 

påverkan 

Kommentarer 

Mark  X  Mark som tidigare har varit grönområde 

kommer efter planens antagande kunna tas i 

anspråk för bebyggelse. Dock kommer det 

införas begränsningar för att säkerställa att 

inte all mark kan exploateras. 

Luft och klimat  X  En liten påverkan. Ökad exploatering ger mer 

transporter vilket ger mer luftutsläpp. 

Mikroklimatet påverkas vid exploatering av 

skogsmark, men liten påverkan eftersom 

området är litet. 

Vatten  X  Ökad hårdgöring av marken på grund av 

exploatering av naturmark i nordväst ger 

ökad avrinning och därmed mer dagvatten. 

Vegetation  X  Ett grönområde i nordväst berörs. Marklov 

krävs för fällande av träd med en viss storlek. 

Djurliv  X  De djur som lever i grönområdet som föreslås 

exploateras påverkas negativt. 

Landskapsbild/stadsbild  X  Tillkommande byggnader bedöms endast ge 

en mindre påverkan på landskapsbilden.  

Miljöpåverkan på 

omgivningen  

X  Ökad påverkan av mindre grad på grund av 

ökad exploatering vilket exempelvis orsakar 

mer transporter och ökad mängd dagvatten. 
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Strider planen mot 

uppsatta MKN (5 kap mb) 

eller andra riktvärden?  

X  Risk finns för ökad mängd föroreningar till 

Rottnen pga. ökad mäng dagvatten. 

 

 

Hälsoeffekter  

Synpunkter Påverkan Ingen 

påverkan 

Kommentarer 

Utsläpp  X  En liten påverkan. Ökad exploatering ger mer 

transporter vilket ger mer luftutsläpp.  

Vibrationer   X  

Buller  X  Planområdet påverkas av höga bullernivåer 

från riksväg 25. Vid ny bebyggelse ska denna 

uppföras på ett sätt som gör att gällande 

bullernivåer för bostadshus uppnås. 

Dock bedöms inte bostäderna bidra till höga 

bullernivåer. 

Ljus  X  Liten påverkan. Ökad exploatering gör att 

området blir mer upplyst. 

Säkerhet (innebär planens 

genomförande risker som 

explosion, brand, strålning,  

Farligt gods etc.?) 

X  Planen ligger inom 150 meter från riksväg 25 

respektive järnvägen. Med hänsyn till detta 

har en riskutredning tagits fram som påvisar 

att ingen byggnation bör ske närmare 

respektive led än 30 meter. 

 

 

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 

Främjar planen en hållbar resursanvändning?  

Synpunkter Påverkan Ingen 

påverkan 

Kommentarer 

Mark & vattenanvändning  X  I den tidigare detaljplanen finns det ett 

grönområde som nu tas i anspråk för 

bebyggelse.  

Naturresurser  X  Liten påverkan på grund av att ett 

skogsområde exploateras. 

Transporter  X  Det kommer bli fler transporter då det blir fler 

bostäder i området.  

Rekreation och rörligt 

friluftsliv  

X  Ett befintligt grönområde exploateras. Södra 

delen av grönområdet sparas för att 

rörligheten mellan områden ska möjliggöras. 

Närmiljö för boende inom 

området  

X  Då det blir fler bostäder blir det också mer 

rörelse i området av nyinflyttade. 
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Kulturmiljö och 

kulturhistoriska värden  

 X  

 

 

Synpunkter Påverkan Ingen 

påverkan 

Kommentarer 

Miljökvalitetsmål  

1. Begränsad 

klimatpåverkan  

X  Planförslaget ger möjlighet till förtätning 

men tar även nya ytor i anspråk. Närhet till 

kommunikationer som tågstation är positivt. 

2. Frisk luft  X  Ökad exploatering ger mer transporter inom 

området.  

3. Bara naturlig försurning  X  Risk finns för ökad mängd föroreningar till 

Rottnen pga. ökad mäng dagvatten. 

4. Giftfri miljö  X  Risk finns för ökad mängd föroreningar till 

Rottnen pga. ökad mäng dagvatten. 

5. Skyddande ozonskikt   X  

6. Säker strålmiljö   X  

7. Ingen övergödning  X  Risk finns för ökad mängd föroreningar till 

Rottnen pga. ökad mäng dagvatten. 

8. Levande sjöar och 

vattendrag  

X  Risk finns för ökad mängd föroreningar till 

Rottnen pga. ökad mäng dagvatten. 

9. Grundvatten av god 

kvalitet  

 X  

11. Myllrande våtmarker   X  

12. Levande skogar  X  Exploatering av grönyta med skog i nordväst. 

13. Ett rikt odlingslandskap   X  

15. God bebyggd miljö  X  Genom förtätning kan fler människor få 

möjligheten att bo i centrala Hovmantorp. 

Detta är en styrka för dels samhället men 

också för de allmänna färdmedlen. 

Det blir också möjligt att spara andra miljöer 

för exempelvis rekreation. 

16. Ett rikt växt- och djurliv X  Exploatering av grönyta med skog i nordväst 
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Slutsats om utredningsbehov och avgränsning  

Planförslaget innebär en förändring genom att bostäder tillkommer inom området.  

 

Planförslaget bedöms inte bidra till några större negativa konsekvenser. Det finns inga kända 

fornlämningar eller utpekade värdefulla naturområden som berörs. Ett grönområde utan utpekade 

värden exploateras men en del av grönområdet sparas och grova träd mäts in. 

 

Planområdet berörs delvis av strandskydd från Rottnen, vilket har utökats till 200 meter. Strandskyddet 

kommer upphävas för den påverkade kvartersmarken.  

 

Ett avstånd till väg 25 hålls med anledning av riskerna med transporter med farligt gods. 

Riskutredningen rekommenderar ventilationsåtgärder på grund av dessa transporter. 

 

Höga bullernivåer från väg 25 medför krav på att lägenheterna i bostäder i närheten av vägen får en 

tyst sida. 

 

Planområdet berör vattenskyddsområde för Rottnen med skyddsföreskrifter som ska följas.   

 

Exploatering av naturmark medför ökad mängd dagvatten som avrinner till Rottnen. Lokalt 

omhändertagande av dagvatten rekommenderas i den mån detta är möjligt. 

 

För att säkerställa att det inte finns markföroreningar planeras markundersökningar i samband med 

byggnation. 

 

 

Kommunens ställningstagande  

Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas. 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

2019-04-17 

 

 

Conny Axelsson 

Samhällsbyggnadschef 

Lessebo kommun 


