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2022-06-20 

Dnr: KS 2021/430 

Samrådshandling 

 

 

Undersökning för miljökonsekvensbeskrivning  

Planprogram för östra Hovmantorp 

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:  

Syftet med planprogrammet är att ta ett helhetsgrepp över östra Hovmantorps 

utveckling. Avsikten är att programmet ska medla kommunens vision och intentioner 

för områdets övergripande karaktär och framtida utveckling. Planprogrammet skall 

även redovisa förslag på placering av ny planskild korsning mellan väg 834 och 

järnvägen samt presentera utvecklingsförslag för till exempel befintliga och framtida 

bostads- och verksamhetsområden.  

 

Förändringar i samband med ny detaljplan  

Synpunkter Påverkan/ 

ja 

Ingen 

påverkan/ 

nej 

Kommentarer 

Förändrad 

markanvändning?  

X  En del av planprogrammet har inte 

tidigare varit exploaterat utan kommer 

först få den möjligheten i samband med 

detta planförslag.  

Ökad exploatering?  X  Ytterligare exploatering av bostads- och 

verksamhetsområden bidar till en 

positiv utveckling av Hovmantorps 

tätort i stort och det aktuella området i 

stort.  

Behov av 

följdinvesteringar?  

 X  

Krav på ändringar av 

omgivande 

markanvändning?  

 X Programområdet ligger i direkt 

anslutning till befintlig bebyggelse och 

redan byggd infrastruktur kan utnyttjas. 
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Medför detaljplanen så 

negativa effekter att 

förebyggande åtgärder 

eller 

kompensationsåtgärder 

behöver vidtas?  

 X  

 

Gällande regleringar och skyddsvärden  

Synpunkter Påverkan

/ 

ja 

Ingen 

påverkan

/ 

nej 

Kommentarer 

Riksintressen: 3–4 kap MB  X Planprogrammet påverkar inte riksintresset 

för befintlig järnväg och försvarsmakt 

negativt och om det så sker krävs åtgärder.  

Natura 2000   X Berörs ej. 

Höga naturvärden 

(naturvårdsprogram, 

nyckelbiotop)  

 X Inom programområdet finns ingen natur 

som skyddas eller bedöms utgöra värdefull 

eller känslig i översiktliga underlag. Inga 

värdefulla och inventerade nyckelbiotoper i 

området berörs. 

Ekologiskt känsliga 

områden  

 X  

Fornlämningar, 

byggnadsminne  

X  Fornminnen och fornlämningsområden 

finns på flera ställen i programområdet. Vid 

en eventuell exploatering krävs fördjupade 

inventeringar och utredningar av eventuellt 

förekommande fornlämning.  

Strandskydd, vattendrag X  Strandskydd från sjön Rottnen påverkar 

stora delar av programområdet. I samband 

med detaljplanering och 

lokaliseringsprövning av enstaka fastigheter 

som omfattas av de generella 

strandskyddsbestämmelserna kan dispens 

från strandskyddet behövs sökas.  

Jordbruksmark  X  

Öp/föp/Dp  X   

 

 

Kräver detaljplanens 

genomförande eller 

föreslagna verksamheter 

anmälan eller tillstånd 

enligt mb? 

 X Del av föreslagen markanvändning utgörs 

av industri. Viss industriverksamhet är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 

Miljöbalken. 
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Miljöeffekter  

Synpunkter Påverkan

/ 

ja 

Ingen 

påverkan

/ 

nej 

Kommentarer 

Mark   X Programmets ingrepp är av en sådan 

karaktär att påverkan bör vara relativt liten. 

Luft och klimat   X Föreslagen exploatering av bostäder och 

verksamheter kan medföra en ökning av 

fordonstrafik.  

 

Inga miljökvalitetsnormer antas 

överskridas väsentligt pga detaljplanen. 

Vatten  X  Ökad hårdgöring av marken på grund av 

exploatering av skogsmark ger ökad 

avrinning och därmed mer dagvatten.Inga 

miljökvalitetsnormer antas överskridas pga 

planprogrammet. Ny bebyggelse ansluts till 

det kommunala spill ledningsnätet. 

Dagvatten bör även ordnas så att det lokalt 

tas omhand.  

 

Planområdet ligger inom sekundär 

skyddszon för vattenskyddsområde, vilket 

medför att gällande föreskrifter ska följas 

vid exempelvis markarbeten. 

Vegetation  X  En del av befintliga vegetationen (träd, 

buskar m.fl.) som finns inom 

planprogrammet kommer behöva tas bort i 

samband med byggnation. 

Djurliv   X Inga områden som av Skogsstyrelsen 

klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar 

eller utpekade värdefulla naturvärden som 

berörs. 

Landskapsbild/stadsbild   X Exploateringen av bostadsområdena 

bedöms inte ha stor påverkan på 

stadsbilden.    

 

Stadsbilden kan dock komma att förändras 

i mindre skala i och med att planskild 

korsningen bebyggs. 
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Miljöpåverkan på 

omgivningen  

 X Exploateringen bedöms vara av småskalig 

karaktär och bedöms inte medföra någon 

miljöpåverkan på omgivningen. 

Strider planen mot 

uppsatta MKN (5 kap MB) 

eller andra riktvärden?  

 X Det finns inget som indikerar på att 

uppsatta miljökvalitetsnormer riskerar att 

överskridas vid genomförandet av planen. 

Behöver åtgärder vidtas 

för att hantera 

dagvatten? 

X  Planprogrammet föreslår till största del 

förtätning. Ny bebyggelse kommer 

innebära fler hårdgjorda ytor såväl från 

bebyggelse som från parkeringsplatser. 

Dagvatten ska i möjligaste mån 

omhändertas på den egna fastigheten 

genom att i första hand infiltreras och i 

andra hand fördröjas innan avledning sker 

till det kommunala nätet. Förutsatt att 

dagvatten renas och fördröjs inom 

fastigheterna innebär planförslaget ingen 

större påverkan på vattenkvaliteten inom 

programområdet.   

Grundvatten, ytvatten, 

avrinningsområden 

 X Bedöms inte påverkas negativt då 

dagvatten ska fördröjas lokalt inom 

programområdet.  

 

Rottnen är en ytvattentäkt för Lessebo 

kommun och omfattas av 

skyddsföreskrifter. Planprogrammet ligger i 

den yttre skyddszonen för vattentäkten 

 

Hälsoeffekter  

Synpunkter Påverkan

/ 

ja 

Ingen 

påverkan

/ 

nej 

Kommentarer 

Utsläpp   X Gällande regler och riktvärden för industri 

skall följas. Regleras vid tillsyn av 

tillsynsmyndigheten samt vid eventuell 

tillståndsansökan eller anmälan av 

verksamhet enligt Miljöbalken.  

Föroreningar i mark och 

byggnader 

X  Objekt utpekade av Länsstyrelsen som 

potentiellt förorenade finns inom 

planområdet. I samband med exploatering 

i området ska markundersökningar och 

eventuellt marksaneringar genomföras. 

Buller  X  Delar av befintlig och föreslagen 

bebyggelse/område är bullerutsatt. Behov 
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av åtgärder för att inte överskrida 

riktvärden för buller ska utredas inför 

eventuell exploatering.  

Radon  X Marken klassas som normal radonmark.  

Ljus & lukt  X  

Säkerhet (innebär 

planens genomförande 

risker som explosion, 

brand, strålning, 

vibrationer, farligt gods 

etc?)  

 X Järnvägen utgör led för farligt gods. 

Planförslaget medför ingen användning 

som bidrar till risk för säkerheten i 

området.  

Otrygga miljöer skapas?  X  

Avfall och återvinning  X Fler bostäder och verksamheter alstrar mer 

avfall. Miljöhus och sopsortering ska finnas.  

 

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 

Främjar planen en hållbar resursanvändning?  

Synpunkter Påverkan

/ 

ja 

Ingen 

påverkan

/ 

nej 

Kommentarer 

Mark & 

vattenanvändning  

 X Planens ingrepp är av en sådan karaktär att 

påverkan bör vara relativt liten. 

Naturresurser   X  

Transportrörelser X  Viss trafikökning. 

Rekreation och rörligt 

friluftsliv  

 X  

Trafikmiljö, närmiljö för 

boende inom området  

X  Exploateringen kan medföra ökad trafik. De 

planerande åtgärderna måste utformas för 

att klara riktlinjerna för buller.  

 

Boende i närheten kan även störas under 

byggtiden.  

Kulturmiljö, och 

kulturhistoriska värden  

X  Inom och i närheten av programområdet 

finns övriga kulturhistoriska lämningar. En 

eller flera förundersökningar kan komma 

att behövas och resultatet från denna får 

hanteras i det fortsatta detaljplanearbetet.  
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Parkeringsmöjligheter  X  

 

Miljökvalitetsmål  

Synpunkter Påverkan

/ 

ja 

Ingen 

påverkan

/ 

nej 

Kommentarer 

1. Begränsad 

klimatpåverkan  

 X Planens genomförande bedöms inte 

innebära en betydande miljöpåverkan 

som väsentligt påverkar på ett sådant sätt 

att det inte på ett enkelt sätt kan 

överblickas eller åtgärdas. 

 

Närhet till sammanhängande gång- och 

cykelvägnät och direkt anslutning till 

kollektivtrafikstråk finns vilket gör att det 

finns förutsättningar för ett hållbart 

resande och minskat bilanvändande och 

därigenom också minskade utsläpp av 

växthusgaser.  

2. Frisk luft   X Planförslaget medför ökade antal 

bostäder och fler ytor för verksamheter 

och med detta sannolikt ökad trafik men 

inte i någon större omfattning. Närheten 

till service och kommunikationer borde 

göra att man inte behöver ta bilen.  

3. Bara naturlig försurning   X  

4. Skyddande ozonskikt   X  

5. Säker strålmiljö   X  

6. Ingen övergödning   X  

7. God bebyggd miljö   X  

8. Grundvatten av god 

kvalitet  

 X  

9. Myllrande våtmarker   X  

10. Levande skogar   X  

11. Ett rikt 

odlingslandskap  

 X  

12. Ett rikt växt- och djurliv  X Inga sådana sällsynta och rödlistade arter 

är kända i området. 
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Social hållbarhet  

Synpunkter Påverkan

/ 

ja 

Ingen 

påverkan

/ 

nej 

Kommentarer 

Barnperspektivet X  Det bedöms att planens genomförande 

berör barn då barn kan bo, vistas och röra 

sig genom området. Det finns tillgång till 

grönområden inom programområdet som 

kan nyttjas för lek och rekreation. Det finns 

sammanhängande gång och cykelstråk till 

förskolor och skolor. Området ligger i direkt 

anslutning till kollektivtrafik, vilket är 

positivt för barns rörelsefrihet och ger dem 

möjlighet att ta sig fram på egen hand. En 

positiv konsekvens är att befintlig 

järnvägsövergång stängs och ersätta med 

en trafiksäker planskild korsning. Barn- och 

utbildningsnämnden är med på sändlistan 

när detaljplanen skickas ut på samråd. 

Trygghet/oro  X Trafiksäkerheten att passera över 

järnvägsövergången kommer att öka.  

Jämställdhet  X  

Tillgänglighet   X Framkomligheten förbättras. Kort avstånd 

till buss, tåg och service.  

 

Slutsats om utredningsbehov och avgränsning  

Planförslaget bedöms inte bidra till några större negativa konsekvenser. Planprogrammet följer 

intentionerna i gällande översiktsplan. En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) enligt Miljöbalken 

kommer inte att upprättas eftersom programmet inte innebär någon betydande påverkan på 

miljö, hälsa, hushållning av mark och vatten. Andelen ökad trafik bedöms vara mycket begränsad 

och bedöms inte påverka närmiljön för de boende inom området nämnvärt. Det finns inga 

områden med som av Skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar eller höga 

naturvärden berörs. 

 

Kommunens ställningstagande  

Kommunen bedömer att planprogrammets genomförande inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas. 

 

2022-06-20 

Sayf Noel 

Planarkitekt, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Lessebo kommun 


