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Behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning  
Detaljplan för fastigheten Bergsrådet 13 m.fl 
Ingenjörsgatan 
Lessebo 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 under 
detaljplanearbetet kan innebära att bedömningarna i denna checklista måste 
omvärderas. 

Planens syfte och huvuddrag:  

Den befintliga detaljplanen pekar ut planområdet för bostad och skola. Syftet med 
planändringen är att möjliggöra för torgverksamhet och att bilda större byggrätt för 
bostäder. Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö vilket medför att stor 
hänsyn måste tas till detta vid exploatering. 
 

 
Planområdets ungefärliga lokalisering   
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Förändringar i samband med ny detaljplan  

Synpunkter Ja Nej Kommentarer 

Förändrad 
markanvändning?  

X  Det finns inom planområdet en fastighet 
som i nuläget är obebyggd. Genom 
planförslaget kan denna fastighet utvecklas 
för dels bostäder men också för 
torgverksamhet. 

Ökad exploatering?  X  Mer yta för bostadsbyggnation tillförs 
planen. 

Behov av 
följdinvesteringar?  

X  Kommer krävas anslutning till 
ledningsnätet för vatten och avlopp vid 
byggnation samt anläggande av torget. 

Krav på ändringar av 
omgivande 
markanvändning?  

 X  

Medför detaljplanen så 
negativa effekter att 
förebyggande åtgärder 
eller 
kompensationsåtgärder 
behöver vidtas?  

 X  

 
 

Gällande regleringar och skyddsvärden  

Synpunkter Påverkan Ingen 
påverkan 

Kommentarer 

Riksintressen: 3‐4 kap mb  X  Planområdet ligger inom riksintresse för 
kulturmiljövård. Detta medför att stor 
hänsyn måste tas till detta vid förändringar i 
bebyggelsestrukturen. De byggnader som 
sedan tidigare är q-märkta i detaljplan 
kommer även bli q-märkta i den nya 
planen. 

Förordnanden/skydd: 
7 kap mb  

 X  

Natura 2000   X  

Höga naturvärden 
(naturvårdsprogram, 
nyckelbiotop)  

 X  

Ekologiskt känsliga 
områden  

 X  
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Fornlämningar, 
byggnadsminne  

X  Skolan och några uthus är sedan tidigare q-
märkta i plan, det blir de även i den nya 
planen. 

Skyddsavstånd  X  Enligt genomförd riskutredning krävs det 
ett skyddsavstånd från Riksväg 25 som är 
primärled för farligt gods. 

Öp/föp X  I översiktsplanen är området utpekat som 
befintliga bostäder, skola, detaljhandel och 
verksamheter. 

Kräver detaljplanens 
genomförande eller 
föreslagna verksamheter 
anmälan eller tillstånd 
enligt mb? 

 X  

 
 

Miljöeffekter  

Synpunkter Påverkan Ingen 
påverkan 

Kommentarer 

Mark  X  Mark kommer genom detaljplanen 
kunna tas i anspråk för mer 
bostadsbebyggelse än tidigare samt för 
torgverksamhet. 

Luft och klimat   X  

Vatten  X  Större ytor kommer hårdgöras vilket 
kommer bidra till att mer dagvatten 
bildas. 

Vegetation  X  Genom planen kommer en större del av 
fastigheten att kunna hårdgöras än 
tidigare. Planen har anpassats så att 
många av de stora träden ska kunna 
bevaras, en del kommer dock behöva 
fällas. 

Djurliv   X  

Landskapsbild/stadsbild  X  Eftersom ett flerbostadshus möjliggörs 
på fastigheten Bergsrådet 13 kommer 
detta påverka stadsbilden då 
fastigheten i nuläget är obebyggd. 
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Miljöpåverkan på 
omgivningen  

 X  

Strider planen mot 
uppsatta mkn (5 kap mb) 
eller andra riktvärden?  

 X  

 
 

Hälsoeffekter  

Synpunkter Påverkan Ingen 
påverkan 

Kommentarer 

Utsläpp   X  

Vibrationer   X  

Buller  X  Planen påverkas av trafikbuller från riksväg 
25. Enligt genomförd bullerberäkning ska 
ny planerad bebyggelse klara riktvärdena 
enligt gällande förordning om trafikbuller.  
 
Planen medger inte någon bebyggelse som 
kan vara störande ur bullersynpunkt för 
omgivningen. 

Ljus   X  

Säkerhet (innebär 
planens genomförande 
risker som explosion, 
brand, strålning,  
Farligt gods etc.?) 

X  Planområdet ligger inom påverkansområde 
för farligt gods då det ligger inom 150 
meter från riksväg 25. Med hänsyn till detta 
har en riskanalys tagits fram som pekar på 
att inga nya bostäder är lämpliga att 
placera inom 30 meter från riksvägen. 
Därmed har ingen ny bostadsbebyggelse 
möjliggjorts inom detta avstånd. 

 
 

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 
Främjar planen en hållbar resursanvändning?  

Synpunkter Påverkan Ingen 
påverkan 

Kommentarer 

Mark & 
vattenanvändning  

X  Planen möjliggör för förtätning i centrala 
Lessebo. 

Naturresurser   X  

Transporter   X  
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Rekreation och rörligt 
friluftsliv  

 X  

Närmiljö för boende 
inom området  

X  Det torg som planeras inom detaljplanen 
kommer påverka närmiljön för de som bor 
inom området idag.  

Kulturmiljö och 
kulturhistoriska värden  

X  Delar av planområdet ligger inom 
riksintresse för kulturmiljövård. Planen har 
anpassats till de byggnader som är särskilt 
värdefulla samt till den äldre strukturen 
med en ”svingata”. I samband med 
exploatering behöver stor hänsyn tas till 
kulturmiljön.  

 
 

Miljökvalitetsmål  

Synpunkter Påverkan Ingen 
påverkan 

Kommentarer 

1. Begränsad 
klimatpåverkan  

X  Genom att förtäta det utpekade 
området kan andra ytor i Lessebo 
samhälle bevaras som 
rekreationsområden. Det centrala läget 
med närhet till service och kollektivtrafik 
gör att de som bor inom planområdet 
kan begränsa sin klimatpåverkan genom 
att inte vara beroende av att köra bil när 
de t.ex. ska handla eller åka till jobbet. 

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  
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12. Levande skogar   X  

13. Ett rikt 
odlingslandskap  

 X  

15. God bebyggd miljö  X  Genom att förtäta en del av 
planområdet med bostäder samt att 
möjliggöra för ett torg i Lessebo 
samhälle bidrar till att en mötesplats 
kan skapas för samtliga invånare. 
Genom förtätning kan andra mer 
värdefulla grönområden sparas. 

16. Ett rikt växt- och djurliv  X  

 

Slutsats om utredningsbehov och avgränsning  
Planförslaget innebär ingen större förändring i hur området kommer användas i förhållande till 
dagens läge. Det finns redan idag bebyggelse inom planområdet och den aktuella planändringen 
handlar om att denna bebyggelse ska kunna kompletteras med ny bostadsbebyggelse. 
Kompletteringen sker även genom att allmänna ytor skapas.  
 
Planförslaget bedöms inte bidra till några betydande negativa konsekvenser.  
Biltrafiken kan komma att öka till planområdet, men det anses vara en marginell ökning. 
Området kommer även få mer hårdgjorda ytor men det dagvatten som bildas ska kunna 
fördröjas inom planområdet och inte påverka recipienten negativt. 
 
Inga fasta fornlämningar enligt riksantikvarieämbetets gis‐databas, eller områden som av 
skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden, berörs. Planområdet 
berörs av riksintresse för kulturmiljövård, vilket medför att stor hänsyn måste tas till 
närområdets karaktär vid exploatering. 
 

Kommunens ställningstagande  
Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2019-01-15 
 
Rebecka Olsson 
Planarkitekt 
Lessebo kommun 
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