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Undersökning för miljökonsekvensbeskrivning  
Ändring av detaljplan för Kosta 36:10 och del av Kosta 36:13 m.fl. 
Kosta 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 planändring är att öka medgiven utnyttjandegraden från maximalt 50% till 
75% byggnadsarea och att ändra medgiven nockhöjd från 10 meter till 14 meter inom 
den del av detaljplanen som är berörd av byggnationen. Denna planändring syftar till 
att områdets planbestämmelser angående byggrätt och nockhöjd bättre ska stämma 
överens med dagens planeringsideal och den utveckling som pågående verksamhet 
står inför. Tillåten markanvändning, besöksanläggning, hotell, handel och verksamheter, 
förblir detsamma.   
 

Förändringar i samband med ny detaljplan  

Synpunkter Påverkan/ 
ja 

Ingen 
påverkan/ 
nej 

Kommentarer 

Förändrad 
markanvändning?  

 x  

Ökad exploatering?  x  Utnyttjandegraden ökar från 50% till 
75%  

Behov av 
följdinvesteringar?  

 x  

Krav på ändringar av 
omgivande 
markanvändning?  

 x  

Medför detaljplanen så 
negativa effekter att 
förebyggande åtgärder 
eller 
kompensationsåtgärder 
behöver vidtas?  

 x  
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Gällande regleringar och skyddsvärden  

Synpunkter Påverkan
/ 
ja 

Ingen 
påverkan
/ 
nej 

Kommentarer 

Riksintressen: 3‐4 kap MB x  Området för föreslagna ändringar ligger 
inom riksintresse för kulturmiljövård.  

Natura 2000   x  

Höga naturvärden 
(naturvårdsprogram, 
nyckelbiotop)  

 x  

Ekologiskt känsliga 
områden  

 x  

Fornlämningar, 
byggnadsminne  

 x Det finns inga kända forn- eller 
kulturlämningar inom området för 
föreslagna ändringar.  

Strandskydd, vattendrag  x   

Jordbruksmark  x Den västra delen består av jordbruksmark 
men är sedan tidigare planlagd för 
besöksanläggningar, verksamheter, hotell 
och detaljhandel. 

Öp/föp/Dp x  Egenskapsbestämmelser ändras för 
gällande detaljplan. 

Kräver detaljplanens 
genomförande eller 
föreslagna verksamheter 
anmälan eller tillstånd 
enligt mb? 

 x  

 

Miljöeffekter  

Synpunkter Påverkan
/ 
ja 

Ingen 
påverkan
/ 
nej 

Kommentarer 

Mark   x  

Luft och klimat   x  

Vatten   x  

Vegetation   x  

Djurliv   x  

Landskapsbild/stadsbild  x  Föreslagen planändring kommer att 
påverka landskapsbilden i marginell 
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utsträckning. I samband med planläggning 
har kommunen låtit ta fram en 3d modell 
(volymstudie) med illustrationer som 
redovisas i planbeskrivningen.  
 
Volymstudien visar att ändring av 
detaljplan kommer att göra ett visuellt 
intryck från bostadsområdet söder om 
multihallen. För boende längs med framför 
allt Rågvägen och Kornvägen kommer 
skillnaden att kunna synas.  
 
Kommunens bedömning är att ökningen av 
exploateringsgraden från 50 till 75% inte 
kommer att innebära någon större visuell 
påverkan från bostadsområdet. Den 
största förändringen bedöms vara ändring 
av nockhöjd från 10 till 14 meter i den 
västra delen av planområdet.  
 
Kommunens bedömning är att föreslagen 
ändring kan smälta in väl i områdets 
helhetsintryck då den östra delen av 
planområdet tillåter en nockhöjd upp till 17 
meter. 

Miljöpåverkan på 
omgivningen  

 x  

Strider planen mot 
uppsatta MKN (5 kap MB) 
eller andra riktvärden?  

 x  

Behöver åtgärder vidtas 
för att hantera 
dagvatten? 

 x  

Grundvatten, ytvatten, 
avrinningsområden 

 x  

 

Hälsoeffekter  

Synpunkter Påverkan
/ 
ja 

Ingen 
påverkan
/ 
nej 

Kommentarer 

Utsläpp   x  

Vibrationer   x  

Buller   x  
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Ljus & lukt  x  

Säkerhet (innebär 
planens genomförande 
risker som explosion, 
brand, strålning, farligt 
gods etc?)  

 x  

 

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 
Främjar planen en hållbar resursanvändning?  

Synpunkter Påverkan
/ 
ja 

Ingen 
påverkan
/ 
nej 

Kommentarer 

Mark & 
vattenanvändning  

 x  

Naturresurser   x  

Transportrörelser  x  

Rekreation och rörligt 
friluftsliv  

 x  

Trafikmiljö, närmiljö för 
boende inom området  

 x Föreslagen ändring anses inte påverka 
trafikmiljön i området. 

Kulturmiljö, och 
kulturhistoriska värden  

x  Område för föreslagna ändringar ligger 
inom riksintresse för kulturmiljövård. En 
ökad tillåten nockhöjd och byggnadsarea 
kommer dock endast att påverka 
kulturmiljön i marginell utsträckning. 

Parkeringsmöjligheter  x  

 

Miljökvalitetsmål  

Synpunkter Påverkan
/ 
ja 

Ingen 
påverkan
/ 
nej 

Kommentarer 

1. Begränsad 
klimatpåverkan  

 x  

2. Frisk luft   x  

3. Bara naturlig försurning   x  

4. Skyddande ozonskikt   x  

5. Säker strålmiljö   x  

6. Ingen övergödning   x  
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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  

 

Social hållbarhet  

Synpunkter Påverkan
/ 
ja 

Ingen 
påverkan
/ 
nej 

Kommentarer 

Barnperspektivet: 
 
Kommer beslutet att 
beröra barn och 
ungdomar nu eller i 
framtiden? 
 
Innebär beslutet att det 
stridet mot någon av 
artiklarna i FN:s 
barnkonvention? 
 
Har barn och ungdomar 
fått uttrycka sin mening? 

 x Planförslaget påverkar inte barnperspektivet 
då området redan är planlagt för 
kvartersmark (besöksanläggningar, 
verksamheter, hotell och detaljhandel). 
Den östra delen av planområdet är redan 
bebyggt och den västra delen består av 
jordbruksmark. Det är sålunda inget 
grönområde som används för lek eller 
allmän lekplats som tas i anspråk. Inom 
Kosta samhälle finns det trottoarer samt 
gång- och cykelvägar i närheten som ger 
goda möjligheter för barn att ta sig till sina 
vänner på egen hand och bygga starka 
sociala band allt eftersom de blir äldre. 
Sammantaget bedöms ett genomförande 
av planförslaget inte ha någon påverkan på 
barnens vardag och livsmiljö. Barn- och 
utbildningsnämnden är med på sändlistan 
när detaljplanen skickas ut på samråd. 
 

Trygghet/oro  x  

Jämställdhet  x  

Tillgänglighet   x  

Arbetstillfällen  x  
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Slutsats om utredningsbehov och avgränsning  
Föreslagen ändring förväntas endast påverka kulturmiljön och landskapsbilden och då endast i 
marginell utsträckning. Slutsatsen är därför att en miljökonsekvensbeskrivning ej behöver 
upprättas för planförslaget.    
 

Kommunens ställningstagande  

Kommunens ställningstagande är att detaljplanens konsekvenser inte innebär en 
betydande miljöpåverkan. 
 

2022-08-18 
Conny Axelsson 
Samhällsbyggnadschef 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Lessebo kommun 
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