
1(7) 

 2017-01-13 

Dnr: 2016.0267.214 

Antagandehandling 

 

 

Behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning 

Detaljplan för fastigheten Djurhult 1:31 m.fl 

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 

detaljplanearbetet kan innebära att bedömningarna i denna checklista måste 

omvärderas.  

Planens syfte och huvuddrag:  

Den befintliga detaljplanen pekar ut planområdet för camping utan någon möjlighet till 

byggnationer. Syftet med den aktuella planen är att det fortfarande ska vara camping, 

men det ska vara möjligt att längst från sjön bygga servicebyggnader som exempelvis 

toaletter och kiosk. 

 

  Planområdet 
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SYNPUNKTER  

 
 

 
 

  

  

  

  

KOMMENTARER  

  

FÖRÄNDRINGAR I SAMBAND MED NY DETALJPLAN  

Förändrad markanvändning?  X      I planområdet är det inte möjligt att 

uppföra någon bebyggelse då området är 

markerat med prickmark i den gällande 

detaljplanen. 

Ökad exploatering?  X    I området finns det endast ett fåtal 

byggnader för campingen. Genom 

planförslaget kommer det vara möjligt att 

bygga fler stugor. Utseendet på dessa 

kommer dock anpassas efter den rådande 

strukturen i närområdet. 

Behov av följdinvesteringar?  X    Ledningar för campingens behov behöver 

anordnas. 

Krav på ändringar av 

omgivande 

markanvändning?  

  X   Planen innebär endast förändring på en del 

av planområdet. Större delen kommer att 

fortsätta vara prickmark. 

Medför detaljplanen så 

negativa effekter att 

förebyggande åtgärder eller 

kompensationsåtgärder 

behöver vidtas?  

  X    

  

  

 

  

  

  

SYNPUNKTER  

 
 

 
 

  

  

  

  

KOMMENTARER  

GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN  

Riksintressen: 3‐4 kap MB    X    Planområdet ligger i utkanten av 

riksintresse för kulturmiljövård som 

omfattar norra delen av Djurhult. Någon 

påverkan på riksintresset kommer inte ske. 
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Förordnanden/skydd: 

7 kap MB  
  X    För sjön Läen gäller det normalt 

strandskyddsavstånd, vilket innebär 100 

meter från strandlinjen. Strandskyddet 

kommer aktivt behöva upphävas för den 

del av planområdet där byggnation tillåts, 

det ska inte vara möjligt att bygga på hela 

området. 

 

För området som är markerat med W i 

plankartan kommer det inte vara tillåtet 

att uppföra några byggnationer. 

Strandskyddet kommer inte upphävas för 

denna del med anledning av att syftet med 

planen är att stärka badstranden. Att 

uppföra exempelvis bryggor är inte något 

som skulle gynna området eller sjön Läen. 

Genom att bevara strandlinjen 

oexploaterad kommer varken djur- eller 

växtliv att påverkas negativt i förhållande 

till de rådande förhållandena i området. 

Natura 2000    X     

Höga naturvärden 

(naturvårdsprogram, 

nyckelbiotop)  

  X    Själva Läen ingår i ett naturvårdsprogram, 

men det beräknas inte påverkas då 

campingen redan finns. Samtidigt skapas 

det en buffertzon på 40 meter mellan 

strandlinje och tillåten ny bebyggelse. 

Genom att bevara stora delar av 

grönområdena kommer dels djur- och 

växtlivet att behålla sina förutsättningar. 

Detta samtidigt som allmänheten kan 

nyttja område på flera olika sätt i 

samförstånd med naturen. 

Ekologiskt känsliga områden    X     

Fornlämningar, 

Byggnadsminne  
  X     

Skyddsavstånd    X     

ÖP/FÖP     X    Området är inte utpekat i översiktsplanen. 

 

Kräver detaljplanens 

genomförande eller 

föreslagna verksamheter 

anmälan eller tillstånd enligt 

MB?  

  X     
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SYNPUNKTER  

 
 

 
 

  

  

  

  

KOMMENTARER  

MILJÖEFFEKTER  

Mark   X     

Luft och klimat    X     

Vatten    X    För att Läen inte ska påverkas kommer det 

endast vara tillåtet att bygga på en liten del 

av campingen. Detta för att skapa ett 

säkerhetsavstånd gentemot naturen 

mellan bebyggelse och vattenyta. Genom 

att bevara strandlinjen oexploaterad 

kommer varken djur- eller växtliv att 

påverkas negativt i förhållande till de 

rådande förhållandena i området. 

Även med hänsyn till vattenskyddsområdet 

för Läen måste stor försiktighet råda vid all 

form av exploatering och verksamhet. 

Vegetation      X  Då marken kommer exploateras kommer 

den gröna ytan att minska till fördel för 

bebyggelse av campingstugor. Denna yta 

kommer att begränsas för att minimera 

påverkan. Genom att bevara stora delar av 

grönområdena kommer dels djur- och 

växtlivet att behålla sina förutsättningar. 

Detta samtidigt som allmänheten kan 

nyttja område på flera olika sätt i 

samförstånd med naturen. 

Djurliv    X    Genom att bevara strandlinjen 

oexploaterad kommer varken djur- eller 

växtliv att påverkas negativt i förhållande 

till de rådande förhållandena i området. 

Landskapsbild/stadsbild   X   Att området är en camping kommer bli mer 

påtagligt året runt genom ett antal stugor. 

Miljöpåverkan på 

omgivningen  
  X     
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Strider planen mot uppsatta 

MKN (5 kap MB) eller andra  
riktvärden?  

  X     

  

  

 

  

  

  

SYNPUNKTER  

 
 

 
 

  

  

  

  

KOMMENTARER  

HÄLSOEFFEKTER  

Utsläpp    X     

Vibrationer    X     

Buller    X    

Ljus    X     

Säkerhet (Innebär planens 

genomförande risker som 

explosion, brand, strålning,  
farligt gods etc.?) 

  X    Detaljplanen medger ingen användning 

som bidrar till risk för säkerheten i 

området. 

  

 

 

  

  

  

SYNPUNKTER  

 
 

 
 

  

  

  

  

KOMMENTARER  

HUSHÅLLNING MED MARK, VATTEN OCH ANDRA RESURSER 

Främjar planen en hållbar resursanvändning?  

Mark & vattenanvändning    X    Planens ingrepp är av en sådan karaktär att 

påverkan bör vara relativt liten. 

Naturresurser    X     

Transporter    X    Mängden transport kommer endast öka 

marginellt eftersom campingen redan 

finns. Dessutom kommer vägnätet att ses 

över för att säkerställa trafiksäkerheten i 

området under hela året. 

Rekreation och rörligt 

friluftsliv  
  X    Genom planen kommer området att göras 

mer tillgängligt för allmänheten. Samtidigt 

införs det en buffertzon på 40 meter 
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mellan tillåten ny bebyggelse och 

strandlinjen. 

Närmiljö för boende inom 

området  
  X     

Kulturmiljö och 

kulturhistoriska värden  
  X   Planområdet ligger direkt söder om ett 

kulturmiljöprogram. Detta bedöms inte 

påverkas av planförslaget. 

  

  

 

  

  

  

SYNPUNKTER  

 
 

 
 

  

  

  

  

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    Planområdet ligger inom 

vattenskyddsområdet för sjön Läen. Den 

26 maj 1989 utkom det föreskrifter för vad 

som är tillåtet inom vattenskyddsområdet 

för Läen. I dessa föreskrifter står det Inom 

sjöområdet söder om syftlinjen mellan Lillö 

och Tångudden får motorer ej onödigtvis 

brukas. Detta innebär att den enda 

motorbåtstrafiken som är tillåten inom 

området är för att ta sig till och från 

bryggorna som ligger norr om 

planområdet 

9. Grundvatten av god 

kvalitet  
  X     
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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 att en del av planområdet får en ny karaktär genom tillåtelse att bygga 

stugor för campingen. Stugorna kommer inte kunna byggas på ett sätt som gör att de sticker ut, 

utan hänsyn ska tas till områdets karaktär. 

 

Planförslaget bedöms dock inte bidra till några större negativa konsekvenser förutom att 

biltrafiken till området kan tänkas öka till viss del. Samtidigt är området detsamma som den 

befintliga campingen vilket medför att skillnaden i trafik kommer vara från husbilar och 

husvagnar till vanliga personbilar.  

 

Inga fasta fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets GIS‐databas, eller områden som av 

Skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden, berörs. Området 

berörs av strandskydd från sjön Läen vilket innebär att strandskyddet för en del av planområdet 

behöver upphävas. Då den tillåtna byggnationen inte får placeras närmare än 30 meter bibehålls 

dels den fria zonen samt området är redan delvis ianspråktaget då det redan bedrivs en camping 

i området.  

  

KOMMUNENS STÄLLNINGSTAGANDE  

Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte 

behöva upprättas. 

 

 

Plan- och miljönämnden 

2017-01-13 

 

 

 

Filip Månsson 

Planarkitekt 

Lessebo kommun 

 

 


