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Antagandehandling 

 

 

Behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning 

Detaljplan för fastigheten Oxnabben 6 m.fl 

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 och huvuddrag 

Den befintliga detaljplanen pekar ut en del av planområdet som Bostäder medan den 

andra delen är Natur. Ägaren till fastigheten Oxnabben 6 vill köpa den utpekade ytan 

vilket kräver en planändring då en privatperson inte får äga allmän platsmark där 

kommunen är huvudman.  

 

 
 

  
Planområdet 
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SYNPUNKTER  

 
 

 
 

  

  

  

  

KOMMENTARER  

  

FÖRÄNDRINGAR I SAMBAND MED NY DETALJPLAN  

Förändrad 

markanvändning?  

X      Förändringen i förhållande till den 

nuvarande situationen är att en bit 

mark som i nuvarande plan är Natur 

regleras till Bostäder. 

Ökad exploatering?  X    Mängden exploatering kommer att 

förbli i princip på samma nivå. Själva 

byggytan ökar med ca 50 m2 i 

förhållande till nuvarande plan. 

Behov av 

följdinvesteringar?  

 X    

Krav på ändringar av 

omgivande 

markanvändning?  

  X   Planen innebär att en Naturyta 

omvandlas till Bostäder. Denna yta är 

precis intill den befintliga fastigheten. 

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     
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Förordnanden/skydd: 

7 kap MB  

  X    I detaljplanen från 2013 har 

strandskyddet upphävts för all 

kvartersmark. Då kvartersmarken 

utökas i samband med denna plan 

kommer strandskyddet att 

upphävas för samma yta som 

tidigare. Detta medför att 

strandskyddet inte kommer 

upphävas för den utökade ytan av 

kvartersmarken. Om det någon 

gång skulle bli aktuellt med 

byggnation på den ytan kommer 

det kräva en särskild prövning och 

dispens. 

 

Syftet med denna reglering är att 

säkra passagen mellan fastighetens 

byggnader och Rottnens strand. För 

Rottnen gäller ett utökat 

strandskydd på 200 meter och 

planområdet har ett avstånd av 

minimum 30 meter. 

 

Natura 2000    X     

Höga naturvärden 

(naturvårdsprogram, 

nyckelbiotop)  

  X     

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     

  

  



4(7) 

Dnr: 2016.0447.214 

  

 

  

  

  

SYNPUNKTER  

 
 

 
 

  

  

  

  

KOMMENTARER  

MILJÖEFFEKTER  

Mark   X     

Luft och klimat    X     

Vatten    X    För att Rottnen inte ska påverkas 

kommer Strandskyddet endast att 

upphävas för en del av planområdet. 

Detta för att skapa ett 

säkerhetsavstånd gentemot naturen 

mellan bebyggelse och vattenyta.  

Planområdet ligger inom den inre 

skyddszonen för Hovmantorps 

vattentäkt, vilket medför att stor 

hänsyn måste tas vid eventuell 

exploatering. 

Vegetation      X  Då marken kommer exploateras 

kommer den gröna ytan att minska till 

fördel för bebyggelse. Denna yta 

kommer att begränsas för att 

minimera påverkan.  

Djurliv    X     

Landskapsbild/stadsbild   X    

Miljöpåverkan på 

omgivningen  

  X     

Strider planen mot 

uppsatta MKN (5 kap 

MB) eller andra  

riktvärden?  

  X     
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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     

Rekreation och rörligt 

friluftsliv  

  X     

Närmiljö för boende 

inom området  

  X     

Kulturmiljö och 

kulturhistoriska värden  

  X    
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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     

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    
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SLUTSATS OM UTREDNINGSBEHOV OCH AVGRÄNSNING  

Planförslaget innebär att en del av planområdet får en ny planbestämmelse i 

förhållande till detaljplanen från 2013. Dock införs det restriktioner kring hur denna yta 

får användas genom att strandskyddet inte upphävs för hela planområdet. 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. 

Området berörs av strandskydd från sjön Rottnen vilket innebär att strandskyddet för 

en del av planområdet behöver upphävas. Planområdet ligger också inom den inre 

skyddszonen för Hovmantorps vattentäkt, vilket medför att hänsyn måste tas vid 

exploatering. Då planområdet inte är närmare än 30 meter bibehålls dels den fria 

zonen.  

 

  

KOMMUNENS STÄLLNINGSTAGANDE  

Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte 

behöva upprättas. 

 

 

 

Plan- och miljönämnden 

2017-01-11 

 

 

 

Filip Månsson 

Planarkitekt 

Lessebo kommun 

 

 


