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Dnr: 2017.0073.214 

Antagandehandling 

 

Behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning  

Detaljplan för fastigheten Skruv 15:13 m.fl 

Skruv 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:  

Den befintliga detaljplanen pekar ut planområdet för gata, bostad och grönområde. 

Syftet med planändringen är att verkligheten och detaljplanerna ska stämma överens 

med varandra för att säkerställa att vägen är rätt dragen sett ur ett juridiskt perspektiv. 

 

 
 

planområdet  
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Synpunkter Ja Nej Kommentarer 

Förändringar i samband med ny detaljplan  

Förändrad 

markanvändning?  

 X Syftet med planen är endast att säkerställa 

att underhåll av Gåsamålavägen kan 

fortsätta utan några juridiska hinder. 

Ökad exploatering?   X  

Behov av 

följdinvesteringar?  

 X  

Krav på ändringar av 

omgivande 

markanvändning?  

 X  

Medför detaljplanen så 

negativa effekter att 

förebyggande åtgärder 

eller 

kompensationsåtgärder 

behöver vidtas?  

 X  

 

 

Synpunkter Påverkan Ingen 

påverkan 

Kommentarer 

Gällande regleringar och skyddsvärden  

Riksintressen: 3‐4 kap mb   X  

Förordnanden/skydd: 

7 kap mb  

X  Planområdet berörs av strandskydd från 

Momålaån och Badsjön vilket för delar av 

planområdet kommer behöva upphävas. 

En remsa lämnas längs med båda 

vattenområdena för att säkra dessa och 

minimera påverkan. 

Natura 2000   X  

Höga naturvärden 

(naturvårdsprogram, 

nyckelbiotop)  

 X  

Ekologiskt känsliga 

områden  

 X  

Fornlämningar, 

byggnadsminne  

 X  

Skyddsavstånd   X  
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Öp/föp  X Området är utpekat i översiktsplanen för 

verksamheter. Denna detaljplan tar inte 

ställningen för eller emot detta. 

Kräver detaljplanens 

genomförande eller 

föreslagna verksamheter 

anmälan eller tillstånd 

enligt mb? 

 X  

 

 

Synpunkter Påverkan Ingen 

påverkan 

Kommentarer 

Miljöeffekter  

Mark   X  

Luft och klimat   X  

Vatten   X  

Vegetation  X  Genom planen kommer en viss del av de 

nuvarande gröna områdena att kunna 

bebyggas. Dock är detta inte någon skillnad 

gentemot hur tidigare detaljplaner för 

området ser ut. 

Djurliv   X  

Landskapsbild/stadsbild   X  

Miljöpåverkan på 

omgivningen  

 X  

Strider planen mot 

uppsatta mkn (5 kap mb) 

eller andra riktvärden?  

 X  

 

 

Synpunkter Påverkan Ingen 

påverkan 

Kommentarer 

Hälsoeffekter  

Utsläpp   X  

Vibrationer   X  

Buller   X Tågrälsen, vilket är närmaste bullerkälla, 

ligger på ett avstånd av ca 260 meter från 

närmaste plangräns. 



4(5) 

Dnr: 2017.0071.214 

 

  

Ljus   X  

Säkerhet (innebär 

planens genomförande 

risker som explosion, 

brand, strålning,  

Farligt gods etc.?) 

 X  

 

 

Synpunkter Påverkan Ingen 

påverkan 

Kommentarer 

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 

Främjar planen en hållbar resursanvändning?  

Mark & 

vattenanvändning  

X  Planen möjliggör för mer bebyggelse, men 

inte mer än tidigare planer. 

Naturresurser   X  

Transporter   X  

Rekreation och rörligt 

friluftsliv  

 X  

Närmiljö för boende 

inom området  

 X  

Kulturmiljö och 

kulturhistoriska värden  

 X  

 

 

Synpunkter Påverkan Ingen 

påverkan 

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  
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9. Grundvatten av god 

kvalitet  

 X  

11. Myllrande våtmarker   X  

12. Levande skogar   X  

13. Ett rikt 

odlingslandskap  

 X  

15. God bebyggd miljö   X  

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 både befintlig bebyggelse och planerad. Den planerade 

bebyggelsen kommer inte utökas utan vara samma. Det som planförslaget kommer ändra är hur 

den planlagda vägen är dragen då den inte har samma sträckning som verkligheten. 

 

Planförslaget bedöms inte bidra till några större negativa konsekvenser. Inga fasta fornlämningar 

enligt riksantikvarieämbetets gis‐databas, eller områden som av skogsstyrelsen klassas som 

nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden, berörs. 

 

Planområdet berörs av strandskydd från Momålaån och från Badsjön, vilket för delar av 

planområdet kommer behöva upphävas. De delar där strandskyddet kommer upphävas för de 

områden som sedan tidigare är planlagda och ianspråktagna. 

 

Kommunens ställningstagande  

Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas. 

 

Plan- och miljönämnden 

2017-09-21 

 

Filip Månsson 

Planarkitekt 

Lessebo kommun 


