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Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår som ett led i Lessebo kommuns arbete 
med att upprätta en detaljplan för en utbyggnad av Hotell och Outlet i Kosta.  MKB för 
detaljplaneförslaget har utarbetats av Planarkitekt Filip Månsson i samverkan med plane-
ringsarkitekt Oscar Häggström från WSP Sverige AB
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1 Inledning

1.1 Syftet med miljökonsekvensbeskrivning
Det yttersta syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planen eller 
programmet så att en hållbar utveckling främjas, dvs inte enbart att beskriva konsekven-
serna av planens genomförande. De metoder som används för miljöbedömningen bör 
således väljas både med utgångspunkt att kunna ”identifi era och värdera planens bety-
dande miljöpåverkan” och med avsikt att utröna ”vilka miljöaspekter som, och på vilket 
sätt dessa, bör integreras i planen” för att en hållbar utveckling ska främjas.

I samband med planer och program skiljer man vanligen på begreppen miljö(konsekvens)
bedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Med begreppet miljökonsekvens-
beskrivning menas endast dokumentet, medan begreppet miljökonsekvensbedömning 
avser hela processen, inklusive samråd och att upprätta ett MKB-dokument. Utöver att 
miljökonsekvensdömningen ska bidra till att planen miljöanpassas syftar processen också 
till att ge allmänheten, organisationer, myndigheter och andra intressenter möjlighet att 
påverka planens innehåll och utformning. Enligt PBL 4 kap 34 § skall en miljökonsekvens-
beskrivning upprättas om detaljplanen medger en användning av mark, byggnader eller 
andra anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning-
en med naturresurser. Om en miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas, skall kraven i 6 
kap 12 och 13 §§ miljöbalken tillgodoses. 

1.2 Metod för miljöbedömningen
Planens betydande påverkan för respektive aspekter beskrivs i miljökonsekvensbeskriv-
ningen och värderas gentemot vedertagna bedömningsgrunder. Såväl positiv som nega-
tiv påverkan redovisas i text och potentiella målkonfl ikter bedömts. Vid värderingen har 
underlagsmaterial samt erfarenhetsbaserade bedömningar använts. 

1.3 Bedömningsskala
Nedan presenteras den skala som används för att värdera såväl positiva som negativa
konsekvenser. Skalan bygger på relationen mellan befi ntliga värden och omfattningen av
bedömd miljöpåverkan. En samlad bedömning av miljökonsekvenser görs i kapitel 11.
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Positiva konsekvenser Positiva konsekvenser på riksintressen eller
värden av regional eller kommunal bety-
delse.

Inga nämnvärda negativa konsekvenser Inga negativa konsekvenser

Måttliga konsekvenser Negativa konsekvenser som är begrän-
sade.

Negativa konsekvenser Negativa konsekvenser av kommunal
betydelse.

Stora negativa konsekvenser Påtaglig skada på riksintressen eller 
andra intressen som gäller på EU-nivå (till 
exempel Natura 2000-områden, överskri-
dande av miljökvalitetsnormer). Negativa 
konsekvenser på riksintressen eller värden 
av regional eller kommunal betydelse.

2 Bakgrund och syfte med projektet

2.1 Bakgrund och syfte
I Kosta har det länge funnits en önskan att utveckla befi ntliga verksamheter  och kom-
plettera med fl er användningar. Bland annat har det under de senaste åren diskuterats 
möjligheten för bryggeri, mejeri och konferenslokaler. Dessvärre har det inte varit möjligt 
att expandera inom befi ntliga planer, då dessa är fullt utbyggda. Aktuell detaljplan omfat-
tar ytan väster om Kosta hotell som idag är en outnyttjad resurs i samhället.

Föreliggande detaljplan syftar till att möjliggöra en utbyggnad av hotell, outlet och lik-
nade verksamheter.

Tidigare kommunala ställningstaganden

Översiktsplan och gällande detaljplaner
I kommunens gällande översiktsplan, antagen 2010 är området upptaget som framtida 
expansionsområde för handel. I samband med arbetet med översiktsplanen togs även 
skisser fram som föreslog utformningen av området. Skisserna föreslår ett antal bygg-
nader på ytan som föreslagen detaljplan omfattar. I skisserna fi nns även en föreslagen 
utbyggnad på västra sidan av väg 28.

Området som berörs, omfattas av fyra gällande detaljplaner. Ytorna som berörs är regle-
radi som parkmark, gata, hotell, handel, restaurang och bostadsändamål. Se vidare under 
kapitel 5 som beskriver Nollalternativet
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3 Avgränsning

3.1 Avgränsning i rum
Planområdet är lokaliserat öster om infarten till Kosta Outlet från väg 28. Området avgrän-
sas i norr av Dåvedshultsvägen, i öster av Stora vägen och i söder av skolgård och befi nt-
lig villabebyggelse. Detaljplaneområdet är cirka 3,7 hektar och avgränsas enligt kartan 
nedan.

Skiss som togs fram i samband med översiktsplanearbetet 2010

Geografi skt läge. Den blå streckade linjen markerar planområdet.
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3.2 Avgränsning i sak
Detaljplanen bedöms medföra en betydande miljöpåverkan på miljön, människors hälsa 
och säkerhet eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser. Det innebär att 
en miljöbedömning ska genomföras och att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska 
upprättas enligt 6 kap.11 § miljöbalken. Syftet med MKB:n är att redovisa och utreda de 
miljökonsekvenser som ett genomförande av detaljplanen kan antas medföra. Den syftar 
även till att föreslå åtgärder för att begränsa negativ miljöpåverkan. MKB:n kommer främst 
att behandla följande aspekter:

• Kulturmiljö
• Trafi k och trafi ksäkerhet
• Buller
• Markföroreningar
• Dagvatten

4 Studerade alternativ

4.1 Alternativ lokalisering
Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan från 2010 och i denna är områ-
det utpekat som expansionsområde för handel. Konsekvenserna av detaljplanens förslag 
för exploatering inom planområdet kommer inte att jämföras med en annan alternativ lo-
kalisering på annan plats inom Lessebo kommun då lokaliseringsbedömningen bedömts 
vara utförd och beslutad i översiktsplanen. Den aktuella lokaliseringen följer även inten-
tionerna i de befi ntliga detaljplanerna. 

I anslutning till planområdet i norr och öster ligger befi ntliga verksamhetsområden som 
bland annat innehåller hotell och outlet samt fabriksförsäljning. Föreliggande exploa-
tering bedöms, trots ianspråkttagandet av orörd mark, vara riktig, då den ligger i direkt 
anslutning till befi ntligt verksamhetsområde.

Vidare består föreliggande planförslag vara en utveckling av Kosta och därför fi nns ingen 
alternativ lokalisering.

Slutsats är därför att det aktuella området är det mest ändamålsenliga för fortsatt verk-
samhetsutbyggnad i Kosta.

4.2 Alternativ utformning
Under projektes gång har ett antal olika utformningar varit under diskussion, men ut-
formningen har främst handlat om byggnaders innehåll,  där ytan ändå varit densamma.
Utgångspunkten för markanvändningen har varit att skapa en naturlig utveckling och 
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fortsättning av befi ntliga verksamheter i området. Föreliggande utformning har bedömts 
vara den utformning som är mest optimal med hänsyn till både samhällsutveckling i om-
rådet och kulturmiljön i Kosta.

5 Nollalternativ och planförslag

5.1 Nollalternativ
En MKB skall alltid redovisa ett så kallat jämförelsealternativ, det vill säga vad som händer 
om en utbyggnad enligt detaljplanen inte genomförs. I detta fall utgörs nollalternativet 
av gällande planer samt befi ntlig markanvändning (på de områden som inte omfattas av 
gällande planer). Fyra detaljplaner berörs av planförslaget. Dessa utgörs av :

• 07-EKE-458, laga kraft 1967-08-28
• 0761-P87/29. laga kraft 1987-12-11
• 0761-P08/1, laga kraft 2007-07-17
• 0761-P08/2, laga kraft 2007-10-20

Detaljplanerna reglerar allmän platsmark, bostadsändasmål och väg samt markanvänd-
ning för hotell, restaurang och handel.

Förutom området i öster som är bebyggt med hotell, enstaka övriga byggnader och lager-
tält, utgörs planområdet av en gräsbevuxen yta med enstaka träd. För ytterligare informa-
tion, se kap 7.1 Landskapsbild och nuvarande markanvändning. 

5.2 Planförslaget
Nedan beskrivs planförslaget. Ytterligare detaljerad information kan ses i planbeskrivning-
en.  Markanvändningen inom detaljplaneområdet regleras till största del som besöksan-
läggning, hotell, handel och verksamheter. Inom användningen tillåts en exploaterings-
grad om 50%. På övrig yta ska parkering och köryta anordnas. Övrig markanvändning 
reglerar allmän platsmark och yta för två transformatorstationer.  
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Inom  kvartersmarken i väster regleras en yta för parkering. Ytan får inte hårdgöras och 
ingår som en del i dagvattenhanteringen för området. I denna del regleras även yta inom 
parkmarken för fördröjningsdamm.

Detaljplanen reglerar även del av Dåvedshultsvägens sträckning, infarter till området 
samt ytor där gång- och cykelvägar ska kunna anordnas. 

6 Nollalternativets konsekvenser
Nollalternativet innebär att ingen planändring görs. Nuvarande markanvändning kom-
mer att fortgå utifrån gällande planer.  Konsekvensen av detta är att kommunen ej kan 
tillhandahålla mark till nya verksamheter, vilket bedöms vara negativt för samhällsutveck-
lingen i Kosta. 

Nollalternativet bedöms medföra negativa konsekvenser för Kostas utveckling. 

7 Förutsättningar, konsekvenser och åtgärder
I följande kapitel beskrivs detaljplaneförslagets konsekvenser. Konsekvenserna utgår 
från att  maximal byggrätt i föreliggande detaljplan utnyttjas. Där negativa konsekvenser 
bedöms uppstå föreslås, där så är möjligt, åtgärder för att eliminera eller mildra konse-
kvenserna.

Syftet med planläggningen är att tillskapa ett möjligt expansionsområde för hotell och 
outlet eller motsvarande. I dagsläget är inte utformningen helt klarlagd men kommunen 
som markägare vill ha en planberedskap. Planen görs relativt fl exibel då ingen exploatör 
fi nns i dagsläget och av naturliga skäl inte möjligt att göra mer detaljerade studier av 
miljökonsekvenserna. Vissa verksamheter som kan komma att etablera sig på platsen och 
är mer störande för omgivningen än i normalfallet är dock prövningspliktiga enligt miljö-
balkens 9:e kapitel. Antingen krävs tillstånd eller anmälan. En mer detaljerad bedömning 
av miljöpåverkan sker vid en sådan prövning. Miljökonsekvensbeskrivning för respek-
tive verksamhet kan krävas vid prövningen i varje enskilt fall. I samband med tillståndet 
kommer villkor avseende exempelvis buller, utsläpp etc. att ställas på verksamheten. Ett 
kontrollprogram kommer i dessa fall att upprättas för att årligen följa upp hur verksamhe-
ten svarar mot angivna villkor.

7.1 Landskapsbild och nuvarande markanvändning

7.1.1 Förutsättningar

Detaljplaneområdet utgörs av befi ntlig hotellverksamhet i öster. Till hotellet fi nns parke-
ringsytor och utomhuspool/spa. Hotellets byggnader ligger i souteräng mot väster och är 
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1-3 våningar.  Resterande yta är en grässlänt som sluttar mot nordväst och väg 28. På ytan 
fi nns ett fåtal större träd. Inom området fi nns ett äldre bostadshus som används som café 
och ett större lagertält.

Inga bostadsfastigheter ligger inom planområdet. Närmaste bostadsfastigheter ligger i 
direkt andslutning till plangränsen i söder. Här fi nns även en skola. 

Längs Dåvedshultsvägen i norr, fi nns en gång- och cykelväg samt nyare trädplantering.

7.1.2 Konsekvenser och åtgärder

Landskapsbild är inte med i den ämnesvisa avgränsning som har utförts för MKB:n. En 
bedömning av planförslagets påverkan på området är ändå utförd, då aspekten bedöms 
påverkas av planerad exploatering. 

Föreslagen detaljplan kommer att komplettera befi ntlig verksamhet för hotellverksam-
het med möjlighet till expansion mot väster. Detta innebär att det öppna landskapet som 
idag är en obebyggd gräsbevuxen yta, ersätts med byggnader i 1-4 våningar. Detta inne-
bär att de  rumsliga gränserna kommer att förfl yttas närmare Dåvedshultsvägen. Vyerna 
kommer att förändras och byggnader bli det dominanta i området. 
Då terrängen sluttar mot nordväst, innebär det att schaktning av massor till en passande 
marknivå kommer att utföras. I detaljplanen regleras inte detta närmare utan terrängen 
begränsar byggnadernas placering och utformning då tillgänglighet, infarter och kommu-
nikationer i området ändå måste lösas via befi ntlig  väg i norr.
Föreslagen markanvändning medför att exploateringen av området kommer att öka. 
Dock föreslås gröna zoner runt området att regleras som parkmnark. Syftet med dessa är 
att utgöra någon form av skyddszon mot befi ntlig närliggande bebyggelse och väg. 

Sammantaget bedöms negativa konsekvenser för landskapsbilden att uppstå. Området 
kommer att förändras genom att de obebyggda gräsytorna tas i anspråk för stora verk-
samhetsytor. Dock begränsas de negativa konsekvenserna något av att ytor sparas som 
parkmark , samt då stora delar direkt intill planområdet redan är ianspråktagen för liknade 
verksamheter. Efter att full byggrätt är utnyttjad i föreliggande detaljplan, kommer 
planområdet få en mer dominat roll i landskapet men vara en del av Kostas industriella 
utveckling.

7.2 Naturmiljö

7.2.1 Förutsättningar

Naturen inom planområdet består av gräs och enstaka större träd. Sandig morän är den 
helt dominerande jordarten under ett mullaktigt ytskickt. I den centrala och östra delen 
förekommer fyllningsmaterial. Området sluttar från öst mot väst och norr. 

Något riksintresseområde för naturvård enligt 3 kap MB, Natura 2000 eller naturreservat 
berörs inte. Inga områden från ängs- och betesmarksinventeringen berörs. Inte heller 
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några nyckelbiotoper fi nns registrerade i området.

Inom planområdet ingår inga vattendrag, men väster om planområdet på västra sidan av 
väg 28 fi nns vattendrag som innebär att viss del av planområdet omfattas av strandskydd. 
Strandskyddet gäller 100 meter runt vattendrag och sjöar.  

Inom detaljplaneområdet samt i dess omgivning fi nns inga kända registrerade skydds-
värda arter.

7.2.2 Konsekvenser och åtgärder

Den naturmiljö som påverkas av planläggningen är av låg kvalitet och bedöms inte ha 
någon större betydelse i ett större sammanhang. Den yta som ej kommer att ges byggrätt 
kommer att regleras som parkmark och delvis användas som del av dagvattenhantering-
en med svackdike och fördröjningsmagasin, vilka kan tillföra nya biotoper i området.  Yta 
inom parkmarken som är strandskyddad, på grund av vattendrag på västra sidan av väg 
28, kommer att föreslås upphävas då denna är avskild via väg 28. Bestämmelse om detta 
införs på plankartan.

Inga nämnvärda negativa konsekvenser bedöms uppstå. 

7.3 Kulturmiljö

7.3.1 Förutsättningar

Hela planområdet berörs av riksintresse för kulturmiljö, Kosta (G32) samt område med-
taget i kulturminnesvårdsprogrammet. Enligt bedömningen utmärks Kosta av tätortens 
sammansatta karaktär av industrilokaler, bostadsområden och en relativt regelbunden 
vägstruktur. Samhället bildar därmed en skarp kontrast till det omgivande agrara landska-
pet med dess värden. 

Kosta är ett av landets främsta exempel på tidig glasbruksmiljö och dess utveckling 
till dagens industri- och aff ärssamhälle. Dess sammansatthet och tydliga läsbarhet har 
kvalifi cerat orten till en miljö av riksintresse. Kosta är vår äldsta sammanhållna bruksmiljö 
med bevarade byggnader och företeelser från fyra århundraden. Området kännetecknas 
av en sammansatt bild där relationen mellan industribyggnader, bostäder och vägstruktur 
bildar tydligt läsbara årsringar. Här fi nns exempelvis hyttbyggnader från tidigt 1900-tal 
och från 1970-talet, bruksherrgård, arbetarbostäder från olika tider. En förutsättning för 
att Kosta ska bevara sina värden är att samhället behåller och utvecklar sin industriella 
identitet med en levande verksamhet. En utvecklad industriell verksamhet och bör emel-
lertid i så liten utsträckning som möjligt gå ut över tidigare årsringar.

Inom området fi nns en byggnad som idag kallas för ”Våff elcafé” , vilken är en förvanskad 
arbetarbostad - troligen från mitten av 1800-talet. 

Inga kända fasta fornlämningar eller kulturlämningar fi nns inom planområdet.
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7.3.2 Konsekvenser och åtgärder

Föreslagen markanvändning bedöms inte medföra några nämnvärda negativa konsekven-
ser för kulturmiljön. Enligt riksintrsset kännetecknas området av en sammansatt bild där 
relationen mellan industribyggnader, bostäder och vägstruktur bildar tydligt läsbara års-
ringar, allt från tidigt 1900-tal till 1970-talet. För att Kosta skall kunna bevara sina värden är 
det viktigt att det sker en utveckling, med levande verksamheter inom området. Detta har 
delvis redan skett genom en byggnation i början av 2000-talet med Outlet, hotell och kon-
ferenscenter. Byggnaderna har formgivits för att smälta in i bruksmiljön genom en med-
veten placering och materialval. Bland annat har outletbyggnaden utförts med faluröda 
fasader som anknyter till den småländska trätraditionen. Då syftet med detaljplanen är att 
utveckla området med handel, hotell, konferens, mejeri etc bedöms detta vara ett led i att 
utveckla Kosta som byggd och föra in nya verksamehter i området, dvs verksamheter som 
kännetecknas av 2000-talet. Den nya markanvädningen bedöms inte påverka tidigare 
årsringar på ortern, utan komplettera dessa, då den centrala delen utveckalas med hänsyn 
till befi ntliga byggnader uppförda under 2000-talet. I detaljplanen fi nns bestämmelser 
om att utformning av tillkommande byggnation ska göras med hänsyn till närområdets 
karaktär där fokus ska ligga på befi ntligt hotell och outletbyggnads uttryck. Syftet med 
detaljplanen bedöms därför inte motverka syftet med riksintresset. 

Enligt motiveringen i Kulturminnesprogrammet är en utveckling av Kostas industriella
identitet med en levande verksamhet en förutsättning för att samhället skall bevara sina 
kulturella värden. Föreslagen markanvändning bedöms medverka och vara ett led i att 
målet skall kunna uppnås.

Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar. Påträff as fornlämningar i 
samband med markarbetena skall dessa, i enlighet med 2 kap 10 § Kulturmiljölagen, ome-
delbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 

Inga nämnvärda negativa konsekvenser bedöms uppstå. 

7.4 Dagvatten

7.4.1 Förutsättningar

Planmrådet består i dagsläget av en oexploaterad gräsyta i väster och av verksamheter i 
form av hotell i den östra. Området sluttar mot norr och väst. För det östra området fi nns 
infrastruktur för dagvattenhantering medan det västra området har naturlig avrinning och 
infi ltration. Recipienten är en damm som genom en trumma under väg 28 leds via en bäck 
till  Fagerhultsån/Lesseboån.

Enligt SGU består området av sandig morän. Ur dagvattensynpunkt är det mest intres-
sant att veta markens infi ltrationsmöjlighet, vilket av genomsläppskartan bedömts vara 
av medelhög genomsläpplighet. Detta innebär att stora delar av planområdet består av 
jordarter som kan ge viss förutsättning för infi ltration.

En dagvattenutredning har upprättats av WSP Sverige AB, och fi nns tillgänglig på Lessebo 
kommun.
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7.4.2 Konsekvenser

En utbyggnad av området kommer att innebära att större mängder dagvatten ska 
hanteras från ca 127 l/s vilket är den naturliga avrinningen från området idag till ca 610 l/s 
efter utbyggnad.  Genom att skapa ett fördröjningssystem på 360 m3, vilket föreslås i 
dagvattenutredningen, innebär detta att ingen förändring av tillrinningen från dagens 
fl öde till recipienten, vilket är damm norr om planområdet som sammankopplas med 
bäck som leder till  Fagerhultsån/Lesseboån.

För att kunna göra en bedömning avseende påverkan av föroreningshalterna på recipien-
ten har beräkningar av föroreningshalter genomförts. Beräkningarna är utförda i datorpro-
grammet Stormtac. Beräkningen baserar sig på att rening av dagvattnet sker i föreslagna 
dagvattenlösningar som diken och fördröjningsdammar. Föroreningsberäkningar har 
utförts med en klimatfaktor 1,25 i StormTac 2018 för att uppskatta belastningar från 
planområdet före och efter ombyggnad, utan åtgärder. StormTac använder schablonvär-
den som tilldelas olika markanvändningsytor för att beräkna föroreningsbelastningen från 
ytorna. Eftersom schablonvärdena baseras på empiriska data fi nns osäkerhet i resultaten 
beroende på vilken markanvändningsyta som berörs. 

Som indata till modellen har kartlagd markanvändning och den ackumulerade årsmedel-
nederbörden över Kronobergs län enligt SMHI 2018, 700 mm/år använts. I beräkningar har 
i första hand ytor med låg osäkerhet använts. Genomsläpplig yta har i modellen angetts 
som ”grus”; denna yta är belagd med högre osäkerhet än övriga ytor.

Om inga reningsåtgärder vidtas kommer föroreningsbelastningen öka för alla förorening-
ar till följd av den ökade andelen trafi kerade och hårdgjorda ytor i området. Miljökvalitets-
normen kan därför inte uppnås om inga reningsåtgärder vidtas. Enligt riktvärden uppfylls 
alla krav på föroreningshalter när reningen sker i ett dike. Riktvärdet kan dock vara miss-
visande, då det föråller sig till koncentrationshalter av föroreningarna. Eftersom andelen 
hårdgjorda ytor inom området ökar inom området förringas infi ltrationen av dagvatten i 
marken., vilket resulterar i högre fl öden från området. Föroreningarna från området späds 
därför ut i högre grad än innan exploateringen. Föroreningshalterna är därigenom mindre. 
Vid jämförelse gjord i utredningen blir det tydligt att de faktiska föroreningsmängderna 
från området ökar starkt efter exploateringen om ingen rening sker. Detta beror på mer 
hårdgjord yta och mindre möjlighet till infi ltration.

7.4.3 Föreslagna åtgärder

För att uppnå en fungernade dagvattenhantering i området föreslås att dagvatten från 
takytor leds ytligt eller i täta ledningar till ett svackdike som löper längs med västra grän-
sen av planområdet för att sedan ledas över till utökat dike på norra sidan av Dåvedhults-
vägen för att sedan ansluta till den befi ntliga dammen. Vidare föreslås att dagvatten från 
vägytor och parkeringsytor ansluts till ”raingardens” alternativt svack/krossdiken. I dessa 
anläggningar kan dagvattnet renas och infi ltreras lokalt och delvis fördröjas. 

För att kunna fördröja dagvatten som uppkommer vid ett 10 års regn från hela området 
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krävs en fördröjningsvolym på ca 360 m3, vilket kan lösas inom och utanför planområdet. 
Dagvattnet kommer sedan att ha en spädande eff ekt på det vatten som kommer till be-
fi ntlig damm där vatten även kommer från glasbruksdeponin.

Inga nämnvärda negativa konsekvenser bedöms uppstå. 

7.5 Förorenad mark

7.5.1 Förutsättningar

I området, där byggnader skissats fram, har det enligt fl ygbilder förekommit en eller fl era 
byggnader som nu är rivna. Det har också förekommit masshantering i samband med 
byggnationer inom närområdet. Enligt uppgifter förekommer dessutom området med 
mycket höga föroreningshalter från glasindustrin i närheten.  Under de senaste åren har 
ett fl ertal undersökningar utförts där halter över MKM påträff ats gällande bly, arsenik, 
kvicksilver och zink. Vidare har halter överskridande KM påträff ats gällande barium, kad-
mium och PAH.

7.5.2 Konsekvenser och åtgärder

Resultatet av de olika undersökningarna i området visar på en spridd föroreningssituation 
i området som är svår att ringa in. Därför måste mer noggranna undersökningar ske innan 
eventuell explaotering sker där de massor som överskrider MKM ska saneras. Innan mark-
arbeten utförs ska därför en saneringsplan med tillhörande undersökningar tas fram för 
att säkerställa att eventuella föroreningar avhjälps innan marken hårdgörs eller bebyggs. 
Saneringsplanen ska innan ingrepp godkännas av tillsynsmyndighet.

Inga nämnvärda negativa konsekvenser bedöms uppstå. 

7.6 Klimat

7.6.1 Förutsättningar, konsekvenser samt åtgärder

Vid intensiv nederbörd riskerar dagvattensystem att drabbas av översvämningar. Detta till 
följd av att kapaciteten i dagvattensystemet överskrids. 

Dammar och diken har undvikits att placeras i direkt anslutning till recipienten för att 
minska riskerna för översvämningspåverkan. Höjdsättningen av planområdet är ur dag-
vattensynpunkt god på grund av topografi n vilket säkerhetsställer att byggnaderna/kvar-
tersmarken skyddas mot skador från översvämning.  

Gator bör ligga lägre än byggnadernas lägst belägna delar. Detta för att säkerhetsställa 
att dagvattnet kan rinna av ytledes vid extrema regn. Vidare har parkeringsyta reglerats 
att inte hårdgöras. Dessa kan även läggas något lägre än omgivande mark för att fungera 
som tillfälliga fördröjningsytor vid kraftigt regn. 

Inga nämnvärda negativa konsekvenser bedöms uppstå. 
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7.7 Friluftsliv och rekreaktion

7.7.1 Förutsättningar, konsekvenser samt åtgärder

Planområdet är inte avsatt i översiktsplanen som rekreationsområde, och innehar inte 
heller några speciella värden ur rekrationssynpunkt. Inget riksintresseområde för friluftsliv 
enligt 3 kap miljöbalken berörs. Detta hindrar dock inte att området nyttjas som rekrea-
tionsområde för allmänheten. Då de rekreativa värdena bedöms som begränsade och 
då det fi nns andra områden i planområdets närhet, bedöms inte detaljplaneförslaget 
medföra några nämnvärda negativa konsekvenser. 

7.8 Trafi k och trafi ksäkerhet

7.8.1 Förutsättningar

I planområdets västra del passerar väg 28, till vilken Dåvedshultsvägen ansluter i en 
trevägskorsning med en separat avfartsramp för trafi k från söder. På den aktuella sträckan 
har 2015 en trafi kmätning gjort direkt norr om anslutning och en ca 1 km söder om anslut-
ningen. Vid den norra mätpunkten uppgår ÅDT till 1060 fordon/dygn och vid den södra till 
1530 fordon/dygn. En trafi kmätning har även genomförts på den separata avfartsrampen 
som fi nns från väg 28 till planområdet. Trafi kmängden på den mättes 2015 till ÅDT 280 
fordon/dygn. Trafi ken som svänger från/till väg 28 i anslutningspunkten bedöms vara 
likvärdig. Av hänsyn till det uppmätta värdet på avfartsrampen bedöms ÅDT för trafi ken 
som svänger till/från anslutning söderifrån vara ca 560 fordon/dygn. Detta skulle inne-
bära att ÅDT för trafi k som svänger till/från anslutning norrifrån skulle vara ca 100 fordon/
dygn vilket bedöms vara rimligt. Detta ger ett sammanlagt ÅDT för Dåvedshultsvägen vid 
anslutningen till väg 28 på ca 650 fordon/dygn. 

Planområdet och dess kringliggande områdens inriktning mot handel och turistverksam-
het gör att trafi ken bedöms vara större under helger och sommaren då besökstalen är 
högre. Trafi kmätningarna på väg 28 visar även på att trafi ken varierar över året med en 
avsevärt högre trafi kmängd under sommaren. De dagar då trafi ken är som mest intensiv 
bedöms trafi ken kunna uppgå till ca 3 gånger ÅDT. Det skulle innebära en trafi k på ca 
1800-2000 fordon/dygn i Dåvedshultsvägens anslutning mot väg 28. 

Inom hela handelsområdet fi nns idag drygt 500 p-platser. Enligt dåvarande Vägverkets 
publikation ”Lokalisering av extern handel – vägledning för beskrivning av eff ekter på 
trafi k och miljö, 2008” kan varje p-plats vid handelsetableringar förväntas omsättas 3-4 
gånger per dygn. Eftersom det aktuella området har karaktären av kombinerat turistmål 
och handelsetablering med relativt långa besökstider kan omsättningen förväntas ligga i 
det nedre spannet. En omsättning på 3 gånger per dygn skulle innebära att parkeringsy-
torna generar ca 3000 fordon/dygn de dagar då parkeringarna är fullt belagda. (Ett fordon 
alstrar minst två fordonsrörelser vid ett besök, när den kör till en P-plats och därefter kör 
därifrån.) Eftersom drygt hälften av parkeringsplatserna är belägna i områdets sydöstra 
del bedöms en betydande del av trafi ken till/från dessa färdas via Stora vägen genom 
Kosta. 
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Sammantaget bedöms den nuvarande trafi ken på Dåvedshultsvägen, vilken är den mest 
trafi kbelastade gatan i området, variera kraftigt över året. ÅDT beräknas till ca 650 fordon/
dygn men trafi kintensiva dagar bedöms trafi ken kunna uppgå till ca 2 000 fordon/dygn. 

Längs Dåvedshultsvägen fi nns separat gc-väg.

Väg 28 är av riksintresse för regional och interregional trafi k mellan Karlskrona och Små-
ländska höglandet.

7.8.2 Konsekvenser

De inom planområdet tillkommande verksamheterna med ytterligare handelsetablering-
ar, utökad hotellverksamhet och eventuell amfi teater kan förväntas generera en ökande 
trafi k till området. En stor andel av besökarna till den nya handelsetableringen kan dock 
antas vara personer som redan besöker de befi ntliga handelsetableringarna, vilket skulle 
göra att antalet tillkommande fordonsrörelser kan bli relativt lågt. När det gäller hotell-
verksamheten bedöms denna till stor del besökas av gäster som även besöker övriga 
verksamheter inom området, här bedöms även omsättningen på varje enskild parkerings-
plats vara lägre. I de framtagna illustrationsplanerna för planområdet föreslås endast en 
mindre del tillkommande parkering, ca 80 platser. Detta skulle med samma bedömning av 
omsättning på p-platser som för de nuvarande platserna innebära en tillkommande trafi k 
på ca 500 fordon/dygn. 

I samband med evenemang kan trafi ktillströmningen komma att öka med ytterligare 500-
800 fordon/dygn. Detta gör att en dag med höga besökstal till handelsetableringarna i 
kombination med ett evenemang på den eventuellt tillkommande teatern kan trafi ken på 
Dåvedshultsvägen vid dess anslutning till väg 28 komma att uppgå till 3000-3500 fordon/
dygn. Den genomsnittliga trafi kmängden bedöms dock även i framtiden vara relativt låg, 
700-1000 fordon/dygn. Vid Dåvedshultsvägens anslutning till Stora vägen, bedöms trafi k-
mängden vara avsevärt lägre (ca 50 %) eftersom en stor andel av trafi ken har sin målpunkt 
på parkeringarna i områdets västra del.   

Trafi ken på Stora vägen i planområdets östra del bedöms endast påverkas marginellt då 
den tillkommande trafi ken huvudsakligen bedöms ansluta från väg 28.

För att ansluta planområdet söder om Herrgårdsvägen föreslås en ny  anslutning byggas 
i höjd med befi ntlig anslutning till parkeringsplatsen norr om Dåvedshultsvägen. Be-
räkningar har därför gjort av kapaciteten i en  fyrvägskorsning där Dåvedshultsvägen är 
genomgående och de båda  anslutningarna har väjningsplikt.  En beräkning av korsning-
en har gjorts utifrån beräknat ÅDT för de  anslutande gatorna. Trafi ken i maxtimmen har 
antagits till 10 % av ÅDT i  nedanstående beräkning med jämn riktningsfördelning. Enligt 
VGU bör belastningsgraden understiga 0,6.

Gc-vägen som följer Dåvedshultsvägen kommer att korsas av infarter till planområdet. 
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7.8.3 Föreslagna åtgärder
De genomförda kapacitetsberäkningarna visar på att kapaciteten i en framtida korsnings-
punkt kommer att vara god. Vid tillfällen där samtliga parkeringsplatser i området ska 
tömmas under en kortare tid, exempelvis vid ett evenemangs avslutning, kan köer 
komma att uppstå vid utfarterna från parkeringarna och då främst parkeringsplatsen 
söder om Dåvedshultsvägen. Korsningen kommer även att påverkas av korsningen där 
Dåvedshultsvägen ansluter till väg 28. Vid en samlad tömning av parkeringsplatserna 
kommer det uppstå kö på Dåvedshultsvägen, vid dess anslutning till väg 28, vilken 
kommer sträcka sig igenom korsningen där parkeringarna ansluter. Detta bedöms dock 
endast uppkomma vid enstaka tillfällen och under kortare perioder, varför detta bör anses 
vara acceptabelt. Inga åtgärder i infrastrukturen föreslås därför behövas förutom ny infart 
till planområdet. 

För att inte korsningar med gc-väg och infarter ska bli konfl iktpunkter är det viktigt att 
dessa utformas så korsning sker på de oskyddade trafi kanternas villkor.

Inga nämnvärda negativa konsekvenser bedöms uppstå. 

7.9 Ljudnivå och buller

7.9.1 Förutsättningar
Det aktuella planområdet innehåller en exploatering av hotell, vilket innebär ett tillfälligt 
boende. Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer gäller för tillfälliga boenden samma riktvärden 
för inomhusnivåerna som för övrig bostadsbebyggelse. Bullernivåerna vid fasad kan dock 
tillåtas vara högre än riktlinjerna för bostadsbebyggelse.

Följande riktvärden för trafi kbuller bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av 
bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av 
trafi kinfrastruktur: 

30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus
45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid
60 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.

För maximalnivån inomhus nattetid gäller att riktvärdet får överskridas högst 5 gånger per 
natt under perioden kl. 22-06. För maximalnivån utomhus vid uteplats gäller att riktvärdet 
får överskridas högst 5 gånger per timme dagtid.

Riktvärden för industribuller kan också vara relevanta i samband med planerad verksam-
het inom området 

7.9.2 Planförslagets konsekvenser

En bullerberäkning har gjorts för hotellet utifrån den utformning som redovisas på de 
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framtagna illustrationsplanerna. Beräkningar (utifrån en bedömd ÅDT vid horisontåret 
2040 på 700-1000 fordon med en topp på 2000 fordon) visar att de ekvivalenta utomhus-
värdena från trafi ken på Dåvedshultsvägen, i planområdets norra kant, underskrider 60 
dBA vid den mest bullerutsatta delen av hotellet även de mesta trafi kintensiva dagarna. 
Den tunga trafi ken på Dåvedshultsvägen bedöms vara mer jämn och inte lika varierande 
över året även om en viss ökad busstrafi k kan antas förekomma under trafi kintensiva da-
gar. Detta gör att andelen tung trafi k bedöms bli relativt liten vid de tillfällen då trafi ken 
är som intensivast och särskilt nattetid bedöms den tunga trafi ken vara ringa. Bullerbe-
räkningarna visar att riktvärdet för maxnivån på 70 dBA underskrids. Även vid en fördubb-
ling av trafi ken på Dåvedhultsvägen skulle riktvärdena underskridas vid en byggnadspla-
cering med närmaste fasad ca 25 meter från vägmitt. Inomhusvärdena beräknas också 
understiga riktvärdet. 

Skulle hotellverksamhet komma att etableras längre västerut inom planområdet skulle 
denna komma att påverkas av buller även från väg 28. Planen tillåter bebyggelse på 
ett avstånd från vägmitt på väg 28 av ca 40 m. Beräkningar visar på att det ekvivalenta 
utomhusvärdet är 60 dBA på det aktuella avståndet med beräknad ÅDT för år 2040 (väg 
28, 2 250 fordon/dygn och Dåvedshultsvägen, 1 000 fordon/dygn). Vid trafi ktoppar år 
2040 (väg 28, 4 400 fordon/dygn och Dåvedshultsvägen, 3 500 fordon/dygn)  beräknas 
det ekvivalenta utomhusvärdet till 63 dBA på ett avstånd av 40 m från vägmitt på väg 28. 
Gränsvärdet på 60 dBA underskrids vid trafi ktoppar på ett avstånd av 80 m från vägmitt 
på väg 28. Detta avstånd behöver beaktas vid en eventuell hotelletablering i planområ-
dets västra del

Vid etablering måste verksamhetens art och bullernivåer utredas före etablering för att 
korrekta bullerminskande åtgärder skall kunna vidtas. Villkor avseende olika faktorer 
kommer att ställas på verksamheten i samband med att tillstånd erhålls. Villkoren kan 
gälla buller, utsläpp till luft etc. Åtgärden hänskjuts till ansökan för respektive verksamhet. 

Planförslaget bedöms inte medföra några nämnvärda negativa konsekvenser. 

7.9.3 Föreslagna åtgärder

När planområdet är fullt utbyggt bör kommunen följa upp eventuella klagomål från 
boende som kan vara berörda av exploateringen inom planområdet. 

7.10 Risker

7.10.1 Förutsättningar

Planområdet avgränsas i väster av väg 28, i norr av Dåvedshultsvägen, i öster av Stora 
Vägen och i söder av befi ntligt bostadsområde. Avstånden mellan väg 28, där genom-
fartstrafi k förekommer, och planerad bebyggelse är som kortast ca 37 meter. Avstånd 
från väg 28:s avfart mot planområdet till planerad bebyggelse är ca 25 meter. På fastig-
heten norr om planområdet är nyligen ett detaljplanearbete avslutat som medför att en 
ny tankstation kan uppföras. Avståndet mellan planerad tankstation och ny bebyggelse 
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inom aktuellt detaljplaneområde uppgår till ca 100 meter. 

Inga bostadsfastigheter ligger inom planområdet. Närmaste bostadshus ligger på ett 
avstånd av ca 10 m söder om planområdet. 

Risker genererade av farligt godstrafi k på väg 28
Väster om planområdet löper väg 28. Vägen är utpekad som primär transportled för farligt 
gods. ÅDT (Årsmedeldygnstrafi ken) på vägavsnittet i höjd med planområdet uppgick vid 
en mätning år 2015 till ca 1060 fordon per dygn, varav 200 fordon utgjordes av tung trafi k. 
Enligt Trafi kverkets uppräkningstal förväntas lastbilstrafi ken i Kronobergs län öka med 
kvoten 1,16 mellan år 2014 och horisontåret 2040. Motsvarande kvot för personbilstrafi -
ken uppgår till 1,30. Med dessa trafi kuppräkningstal bedöms ÅDT uppgå till 1650 fordon 
per dygn år 2040. Av dessa fordon bedöms 270 utgöras av tung trafi k, vilket innebär att 
tung trafi k utgör ca 16 % av den totala trafi ken.Det fi nns inga prognoser avseende antal 
farligt gods-transporter eller fördelningar av farligt gods för väg 28 vid horisontår 2040. 
Eftersom vägen utgör en primär transportled för farligt gods, där genomfartstrafi k före-
kommer, görs ett antagande att nationellt statistiskt underlag kan tillämpas vid fortsatta 
beräkningar. Detta tillämpas för andelen farligt gods av total tung trafi k, samt andelar av 
olika farligt gods-klasser. På avfartsvägen mot planområdet förekommer farligt gods-
transporter i form av drivmedelsleveranser till planerad tankstation. Omfattningen av 
dessa transporter bedöms vara relativt liten.

Risker genererade av planerad tankstation
Inom fastigheten norr om aktuellt planområde fi nns ambitionen att uppföra en ny tank-
station. Tankstationen planeras utformas som en så kallad containerstation, där cisterner, 
påfyllning, elrum och mätarskåp utgörs av en gemensam ovanmarksförlagd enhet. Inom 
tankstationen kommer bensin 95 och diesel saluföras. Försäljningsvolym bedöms uppgå 
till ca 1 miljon liter per år och antalet drivmedelsleveranser förväntas uppgå till ca 50 per 
år. Påfyllnings- och tankplats planeras förses med spillplattor anslutna till oljeavskiljare. 
Omgärdande ytor utförs asfalterade. Området där stationen planeras är plant. Risker som 
kan uppkomma är främst vid leverans av drivmedel.

Risker genererade av de nya verksamheterna
För verksamheter som hanterar ämnen eller utför processer som kräver tillstånd hos
myndigheter krävs ofta att separat riskutredning genomförs för att klarlägga om riskerna
som genereras är acceptabla. Som vägledning kan även de allmänna råd som anges i
Boverkets rapport ”Bättre plats för arbete” användas om skyddsavstånd för olika
verksamhetstyper.

7.10.2 Konsekvenser och åtgärder

Hänsyn till riskerna bedöms ha tagits vid utformningen av detaljplaneförslaget där 
avstånd till tankstation och väg 28 tagits under beaktande. 

Inga nämnvärda negativa konsekvenser bedöms uppstå. 
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8 Överensstämmelse med miljökvalitetsnormer

8.1 Allmänt
Miljökvalitetsnormer (MKN) är juridiskt bindande styrmedel som infördes med Miljö-
balken år 1999. Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om viss lägsta miljökvalitet för mark, 
vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografi skt område och beskrivs närmare i 
miljöbalkens femte kapitel. Miljökvalitetsnormerna infördes för att komma till rätta med 
miljöpåverkan från diff usa utsläppskällor som till exempel trafi k och jordbruk. Miljökvali-
tetsnormerna gäller dock även när påverkan kommer från enstaka källor. För närvarande 
fi nns miljökvalitetsnormer för:

• Luftkvalitet (utomhusluft) omfattande kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, bensen, 
kolmonoxid, bly, partiklar och ozon. 

• Fisk- och musselvatten
• Buller
• Vattenförekomster

Miljökvalitetsnormer för fi sk- och musselvatten berörs inte av planerat projekt.  
(Källa:www.vattenkartan.se). Planområdet omfattas inte heller av miljökvalitetsnormerna 
för buller, då andelen invånare är för få. Enligt miljökvalitetsnormen omfattas endast kom-
muner med fl er än 100 000 invånare (www.naturvardsverket.se). Det innebär dock inte att 
man i mindre och medelstora kommuner (under 100 000 invånare) inte skall sträva efter 
att begränsa buller. Buller i dessa kommuner  styrs bland annat av de allmänna hänsyns-
reglerna i miljöbalken och reglerna om egenkontroll, tillsyn och prövning. Regler om att 
begränsa buller fi nns också i annan lagstiftning.

8.2 Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Idag gäller miljökvalitetsnormer för utomhusluft för kvävedioxid, kväveoxid, kolmonoxid, 
svaveldioxid, bly och partiklar enligt förordning SFS 2001:527. Dessutom trädde en miljö-
kvalitetsnorm för ozon i kraft den 31 december år 2009. 

På den aktuella platsen fi nns inga mätningar gjorda på luftkvaliteten, men de ämnen som 
mest bidrar till försämrad luftkvalitet i tätorter är kvävedioxid och partiklar (PM10) som 
skapas av fordonstrafi ken. (Som jämförelse kan nämnas att mätningar gjordes i Lessebo 
samhälle 2012 och 2014 där halterna understeg riktvärdena.)

Dagens fordonstrafi k (ÅVDT) på väg 28 uppgick (2015) till ca 1600 fordon/dygn. En 
utgångspunkt vid bedömning av luftföroreningar orsakade av trafi ken krävs det en ÅDT 
på cirka 30 000 fordon, samt ett slutet gaturum för att det ska vara aktuellt att göra en när-
mare värdering av luftkvaliten. I dagsläget fi nns inga kända områden i Lessebo kommun 
där miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids. Ingen risk bedöms föreligga för att 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i planområdet. Detta på grund av att 
området är välventilerat och att trafi kökningen inte bedöms uppgå till sådana mängder 
att risk för överskridande föreligger. 
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8.3 Miljökvalitetsnormer för vatten
Planområdet belastar, via några mindre vattendrag, vattenförekomsten Fagerhultsån/Les-
seboån vilken har följande miljökvalitetsnorm för vatten enligt VISS:

Fagerhultsån/Lesseboån Ekologisk status Kemisk status

Statusklassning 2017 Otillfredställande Ej god kemisk status

Mål: God ekologisk status 2021 God kemisk status 2021

Enligt VISS statusklassning 2017 uppnår recipienten ej god kemisk status till följd av att 
halten av bly överstiger gränsvärdet. Bly och blyföreningar används främst inom industrin 
och sprids från trafi kerade vägar via luft och avrinning. Tungmetallen och dess föreningar 
är hälso- och miljöfarliga. Kvalitetskraven är att uppnå god kemisk status till år 2021. 
Utöver halten för bly överstiger halterna av kvicksilver och bromerad difenyleter (PBDE) 
gränsvärdena i fi sk. I Sverige är produkter som innehåller kvicksilver förbjudna på grund 
av tungmetallen miljö- och hälsofarliga egenskaper. Historiska användningen av kvick-
silver har bidragit till förekomsten av tungmetallen i svenska sjöar och vattendrag. PBDE 
har inom EU förbjudits på grund av ämnets skadliga inverkan på foster och miljö. Tidigare 
användes PBDE som brandskyddsmedel. Kvicksilver och PBDE är undantagna i form av 
mindre stränga krav och det anses sakna tekniska åtgärder för dessa föroreningar. Krav 
ställs istället på att halten av kvicksilver och PBDE inte får öka.

Recipientens ekologiska status är otillfredsställande på grund av dålig hydromorfologisk 
status och otillfredsställande konnektivitet. Kravet är att uppnå god ekologisk status år 
2021. Då planområdets exploatering inte medför ändringar som avser recipientens morfo-
logi eller konnektivitet anses det att detaljplanen inte har någon påverkan på recipientens 
ekologiska status.  Recipienten är dessutom försurad.

Beräkningar av föroreningar från planområdet utförda i dagvattenutredningen visar 
följande: 

Om inga reningsåtgärder vidtas kommer föroreningsbelastningen öka för alla förorening-
ar till följd av den ökade andelen trafi kerade och hårdgjorda ytor i området. Miljökvalitets-
normen kan därför inte uppnås om inga reningsåtgärder vidtas. Enligt riktvärden uppfylls 
alla krav på föroreningshalter när reningen sker i ett dike. Riktvärdet kan dock vara miss-
visande, då det föråller sig till koncentrationshalter av föroreningarna. Eftersom andelen 
hårdgjorda ytor inom området ökar inom området förringas infi ltrationen av dagvatten i 
marken., vilket resulterar i högre fl öden från området. Föroreningarna från området späds 
därför ut i högre grad än innan exploateringen. Föroreningshalterna är därigenom mindre. 
Vid jämförelse gjord i utredningen blir det tydligt att de faktiska föroreningsmängderna 
från området ökar starkt efter exploateringen om ingen rening sker. Detta beror på mer 
hårdgjord yta och mindre möjlighet till infi ltration.

Andelen hårdgjorda ytor inom området är för hög för att dagvatten ska kunna infi ltreras. 
Istället skulle raingardens och svackdiken i anslutning till de mest förorenade ytorna, trafi -
kerade asfaltvägar och i andra hand hustak, bidra till en högre reningseff ekt. 
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9 Överensstämmelse med de nationella 

miljömålen
Sveriges riksdag har antagit sexton miljökvalitetsmål som tar sikte på hur vi till år 2020 
kan uppnå en god miljö att överlämna till kommande generationer (år 2050 då det gäller 
klimatmålet). Målen beskriver den kvalitet och det  tillstånd för Sveriges miljö, natur- och 
kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen syftar till att 
främja människors hälsa, värna den biologiska mångfalden och naturmiljön, ta till vara 
kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena, bevara ekosystemens långsiktiga produk-
tionsförmåga, trygga en god hushållning med naturresurserna. Följande nationella miljö-
målkvalitetsmål har bedömts beröras av detaljplaneförslaget:

Nationellt miljömål Miljömålens relevans för 
detaljplanen

Begränsad klimatpåverkan Liten

Frisk luft Ingen

Bara naturlig försurning Ingen

Giftfri miljö Liten

Säker strålmiljö Ingen

Ingen övergödning Ingen

Levande sjöar och vattendrag Liten

Grundvatten av god kvalitet Liten

Myllrande våtmarker Liten

Levande skogar Ingen

God bebyggd miljö Liten

Ett rikare växt- och djurliv Liten

De nationella miljökvalitetsmålen och dess relevans för detaljplanen.

Defi nitioner och preciseringar av de sexton nationella miljökvalitetsmålen fi nns på
Miljömålsportalen (www.miljomal.se).

9.1 Begränsad klimatpåverkan
Detaljplanen bedöms påverka målet negativt då utsläpp av växthusgaserna koldioxid och 
kväveoxider sker dels under genomförandet av detaljplanens intentioner i samband med 
byggnation och anläggningsarbeten, och dels i framtiden då mängden trafi k i området 
förväntas öka till följd av byggnationen inom planområdet. Ökad frekvens av transportrö-
relser till och från området kommer att medföra högre koldioxidutsläpp från transportsek-
torn vilket motverkar måluppfyllelse.

9.2 Frisk luft
Se resonemang under kap 9.1Begränsad klimatpåverkan samt 8.2 Miljökvalitetsnormer för 
luft. 
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9.3 Levande sjöar och vattendrag
Planområdets dagvattenhantering kommer i huvudsak ske genom fördröjningsdammar 
och svackdiken. Systemet kommer att fungara som både fördröjande och renande innan 
vattnet når recipienten Fagerhultsån/Lesseboån.

Inga negativa konsekvenser bedöms uppstå då naturvärdena i området är låga . Konse-
kvensen på recipienten bedöms som låg.  Fördröjning och rening kommer fortsatt att ske 
men istället genom anlagda dammar, diken och svackdiken.

Beräkningar av föroreningar från planområdet visar följande: 

Om inga reningsåtgärder vidtas kommer föroreningsbelastningen öka för alla förorening-
ar till följd av den ökade andelen trafi kerade och hårdgjorda ytor i området. Miljökvalitets-
normen kan därför inte uppnås om inga reningsåtgärder vidtas. Enligt riktvärden uppfylls 
alla krav på föroreningshalter när reningen sker i ett dike. Riktvärdet kan dock vara miss-
visande, då det föråller sig till koncentrationshalter av föroreningarna. Eftersom andelen 
hårdgjorda ytor inom området ökar inom området förringas infi ltrationen av dagvatten i 
marken., vilket resulterar i högre fl öden från området. Föroreningarna från området späds 
därför ut i högre grad än innan exploateringen. Föroreningshalterna är därigenom mindre. 
Vid jämförelse gjord i utredningen blir det tydligt att de faktiska föroreningsmängderna 
från området ökar starkt efter exploateringen om ingen rening sker. Detta beror på mer 
hårdgjord yta och mindre möjlighet till infi ltration.

Planförslaget bedöms inte motverka miljömålet om dagvattensystemet utformas enligt 
upprättad dagvattenutredning. 

9.4 Myllrande våtmarker
Se bedömning under kap. 8.3 ”Levande sjöar och vattendrag”.

9.5 God bebyggd miljö
Inga bostadsfastigheter ligger inom planområdet. Närmaste bostadshus ligger på ett 
avstånd av ca 10 meter söder om planområdet. Inga bostäder föreslås inom detaljplane-
området. Avståndet till detaljplaneområdet är litet men verksamheternas art bedöms vara 
av sådan art att bostäderna inte påverkas av buller, luftföroreningar etc. I samband med 
att området bebyggs får tillståndsmyndigheten se till att alla störningskällor tas med i 
verksamheternas tillstånd. Planförslaget bedöms inte motverka måluppfyllelsen. 

9.6 Ett rikt växt- och djurliv
Den planerade detaljplanen innebär vidare att en gräsbevuxen yta utan särskilda värden 
tas i anspråk för bebyggelse. Se ytterligare information i kapitel 7.2.2 Konsekvenser och 
åtgärder gällande naturmiljö. Totalt sett bedöms de negativa konsekvenserna som ringa, 
och planförslaget bedöms därför inte motverka måluppfyllelsen. 
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Sammanfattande bedömning
Den föreslagna detaljplanen med en utveckling av Kosta är av stort intresse för att kunna 
bibehålla Kosta som ett levande samhälle och skapa sysselsättning i kommunen. Ut-
vecklingen skapar dock mer transporter och biltrafi k i området. Detta bedöms dock inte 
motverka till att både nationella och regionala miljömål kan innehållas. Totalt sett bedöms 
planförslaget medverka till att miljömålen uppfylls.

10 Samhällsutveckling
I Kosta har det länge funnits en önskan att utveckla befi ntliga verksamheter  och kom-
plettera med fl er användningar. Bland annat har det under de senaste åren diskuterats 
möjligheten för bryggeri, mejeri och konferenslokaler. Dessvärre har det inte varit möjligt 
att expandera inom befi ntliga planer, då dessa är fullt utbyggda. Aktuell detaljplan omfat-
tar ytan väster om Kost hotell som idag är en outnyttjad resurs i samhället.

Detaljplaneförslaget omfattar ca 3,7 hektar och den föreslagna exploateringen är av 
både kommunalt och regionalt intresse. Verksamhetsområdet utgör en viktig del i Kostas 
utveckling och därmed också för Lessebo kommun. Genom att planlägga det aktuella 
området för verksamheter, skapar man inte bara nya arbetstillfällen inom kommunen, 
utan kommunen har möjlighet att tillhandahålla mark med bra läge i samhället med bra 
ijnfrastrukturellt läge.  Detta gör orten attraktiv för många företag. Detaljplanen bidrar 
även till ökade skatteintäkter, vilket bedöms medföra stora postiviva konsekvenser för 
samhällsutvecklingen samt för den kommunala ekonomin. 

Nollalternativet innebär att ingen planändring görs. Nuvarande markanvändning kommer 
att fortgå utifrån gällande planer. Gräsytan i den västra delen av området lämnas obe-
byggd och konsekvensen av detta är att kommunen ej kan tillhandahålla mark till nya och 
befi ntliga företag som efterfrågar det. 

11 Konsekvenser under byggskedet
Under byggtiden handhas miljöfarliga ämnen i viss utsträckning i form av oljor och 
bränslen, varför försiktighet bör iakttas. Speciellt vad gäller recipienten för dagvattnet i 
norr.  Risk kan fi nnas under byggtiden att föroreningar läcker ut i området med negativa 
konsekvenser som följd.  

Föreslagna åtgärder
Byggplatsen skall organiseras så att all mark och vegetation utanför arbetsområdet skyd-
das och inte används till etablering av upplag etc. Under byggtiden skall avvattningen av 
arbetsplatsen kontrolleras så att inte förorenat vatten läcker ut i recipient. Inga så kallade 
farmartankar eller andra förråd av oljor och drivmedel skall ställas upp inom eller i anslut-
ning till planområdet. Arbetsmaskinerna skall vara försedda med bukplåtar som samlar 
upp spill av motorolja, transmissionsolja, hydraulolja och bränsle. Arbetsledningen skall 
också besiktiga arbetande maskiner. Protokoll upprättas och hållas tillgängliga för bestäl-
laren. I arbetsmaskinernas hydraulsystem skall vegetabilisk olja användas. Naturvårdver-
kets riktvärden för buller från byggplatser bör ej överskridas. 
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12 Samlad bedömning
Kommunen har bedömt att detaljplanen bedöms medföra en betydande miljöpåverkan 
på miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållningen med mark, vatten och andra 
resurser. Det innebär att en miljöbedömning ska genomföras och att en miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) ska upprättas enligt 6 kap.11 § miljöbalken. Enligt kommunen bedöms 
följande aspekter medföra en betydande miljöpåverkan:

• Kulturmiljö
• Trafi k och trafi ksäkerhet
• Buller
• Markföroreningar
• Dagvatten

Under planarbetets gång har MKB upprättats parallellt med planförslaget, vilket innebär 
att åtgärder för att förhindra att negativa konsekvenser uppstår har kunnat arbetats in i 
planen. Ett exempel på detta är föreslagna dagvattenåtgärder. Parallellt med detaljplanen 
samt MKB har även underliggande utredningar upprättats (se bifogade utredningar) som 
underlag för bedömningar i MKB:n. Nedanstående tabell sammanfattar de konsekvenser 
som bedöms uppstå av föreslagen planläggning. Bedömningen utgår från de bedöm-
ningsgrunder som presenteras i kapitel 1.3 på sid 6 i MKB:n. 

Aspekt Konsekvens nollalternativ Konsekvens detaljplan

Landskapsbild Ingen påverkan Måttliga konsekvenser

Naturmiljö Ingen påverkan Ingen påverkan

Dagvatten Ingen påverkan Ingen påverkan

Rekreation och friluftsliv Ingen påverkan Ingen påverkan

Trafi k och trafi ksäkerhet Ingen påverkan Måttliga konsekvenser

Buller Ingen påverkan ingen påverkan

Risker Ingen påverkan Ingen påverkan

Miljömål Ingen påverkan Ingen påverkan

Miljökvalitetsnormer Ingen påverkan Ingen påverkan

Samhällsutveckling och 
hushållning med natur-
resurser

Negativa konsekvenser Positiva konsekvenser

Sammanfattningsvis görs bedömningen att ingen betydande miljöpåverkan uppstår. 
Positiva konsekvenser uppstår för samhällsutvecklingen. För en del aspekter medför 
detaljplanen negativa konsekvenser. Dessa bedöms dock som lokalt negativa och/eller 
begränsade, och är inte av digniteten ”betydande”. 

Föreliggande detaljplan konkretiserar områdets utvecklingsmöjligheter som har stöd i 
kommunens översiktsplan. Andra lokaliseringsalternativ har studerats inom ramen för 
översiktsplanen, men vid en bedömning kan det konstateras att det inte bedöms fi nnas 
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några andra lämpligare alternativ till lokalisering av verksamhetsområdet. Placeringen på 
annan plats än i anslutning till befi ntligt a verksamheter. Satsningen på verksamhetsområ-
det är av såväl kommunalt som regionalt intresse. 

Sammanfattningsvis bedöms projektet medföra positiva konsekvenser totalt sett. De ne-
gativa konsekvenserna som uppstår, exempelvis för landskapsbilden, bedöms övervägas 
av de positiva eff ekter som uppstår totalt sett av projektet.  

12.1 Metoder och osäkerheter
MKB-arbetet har genomförts enligt gällande praxis och lagstiftning. För konsekvensbe-
dömningen har olika typer av checklistor använts. Rumsliga analyser har genomförts med 
kartmaterial som grund. I vissa fall har GIS-material analyserats. I de fall då bedömningen 
har kunnat baseras på gällande riktvärden eller normer har en sådan jämförelse gjorts.

MKB genomförs utifrån bedömningar om en framtida situation. En stor osäkerhet är hur 
samhället utvecklas framöver. Ytterligare en stor osäkerhet som påverkar bedömningar 
om risker inom planområdet är att det i dagsläget är oklart vilka verksamheter som väljer 
att etablera sig här. Det är alltid osäkert om all information som behövs för en korrekt 
bedömning har varit tillgänglig. Bedömningarna i MKB riskerar att bli subjektiva även om 
fl era olika personer har läst dokumentet och haft synpunkter på text och innehåll.

13 Uppföljning och kontroll

13.1 Syftet med uppföljning
När en detaljplan har genomförts ska den beslutade myndigheten eller kommunen 
skaff a sig kunskap om den betydande miljöpåverkan som planens genomförande faktiskt 
medför. Detta ska göras för att myndigheten eller kommunen tidigt skall få kännedom om 
sådan betydande miljöpåverkan som tidigare inte identifi erats så att lämpliga åtgärder för 
avhjälpande kan vidtas (6 kap 18 § miljöbalken).

Ur ett mer principiellt perspektiv har uppföljning stor betydelse för att tillgodose syftet 
med miljöbedömningen och det långsiktiga målet med hållbar utveckling. De miljökon-
sekvenser som följer av en plan eller program är svåra att förutse i planprocessen och 
arbetet med miljöbedömningen. Uppföljningen visar på skillnader mellan bedömda och 
verkliga miljöeff ekter samt behov av ytterligare åtgärder för att förhindra eller begränsa 
betydande konsekvenser. Uppföljningen bidrar på så sätt till kunskapsuppbyggnad och 
på sikt bättre och eff ektivare miljöbedömningar. 

13.2 Förslag till uppföljning 

För uppföljning av dagvatten bör kommunen upprätta ett kontrollprogram där kontroll av 
föroreningshalten samt fl öden görs. Flöden kan kontrolleras genom fl ödesrör.
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14 Tillstånd och dispenser
Enligt miljöbalken återinträder strandskyddsbestämmelser då gällande detaljplan upphör 
att gälla och ersätts med en ny. Ett nytt beslut om upphävande av strandskyddet krävs vid 
beslut om antagande av detaljplanen. Lessebo kommun avser att upphäva strandskyddet 
inom planområdet med motiveringen att området som berörs är avskuret av väg 28 och 
är en del i samhällsutveckling i Kosta samhälle.

Inga kända kulturlämningar fi nns inom planområdet. Påträff as fornlämningar i samband 
med framtida markarbeten skall dessa, i enlighet med 2 kap 10 § Kulturmiljölagen, ome-
delbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Dispens från biotopskyddet kan behöva 
sökas för de diken i odlingslandskap som kan komma att påverkas av detaljplaneförslaget. 

Det åligger exploatör/verksamhetsutövare att söka de tillstånd som kan krävas för dennas 
verksamhet. Inom planområdet kan nedanstående punkter användas som underlag för 
detta. Exploatören/verksamhetsutövaren ansvarar för att nödvändiga myndighetskontak-
ter utförs och godkännanden inhämtas, ytterligare tillstånd kan krävas än vad som anges 
här. 

• Verksamheter och åtgärder som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 9 kap 
miljöbalken får inte utföras utan godkännande från rätt instans (A/B/C- verksamheter).

• Om förorenad mark påträff as ska det omedelbart anmälas till tillsynsmyndigheten 
enligt miljöbalken 10 kap 9 §.

• Om eventuella okända fornminnen upptäcks inom planområdet ska arbetena, i enlig-
het med 2 kap 10 Kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrät-
tas. 

• Tillstånd eller anmälan om vattenverksamhet kan behöva göras vid förändringar av 
diken/dammar i dagvattensytemet
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