
1(10) 

2018-05-03 

Dnr: 2017.0296.214 

Samrådshandling 

Undersökning av behovet att upprätta en strategisk 

miljöbedömning 
Detaljplan för del av fastigheten Lessebo 9:1 

Åkerhultsvägen 

Lessebo samhälle 

Lessebo kommun 

Kronobergs län 

 

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att kunna anordna en gång- och cykeltunnel under riksväg 

25 som ska kopplas på Åkerhultsvägen och Rullstensvägen. I nuläget finns det endast 

ett fåtal övergångsställen för gående och cyklister i Lessebo samhälle och samtliga är 

lokaliserade i centrum. Det finns många personer som korsar riksväg 25 på den aktuella 

platsen då de exempelvis ska till eller från skolan. 

 

Vad syftar undersökningen till? 

Enligt 6 kap. 5 § miljöbalken ska kommunen göra en undersökning av behovet av en 

strategisk miljöbedömning när en detaljplan eller ett program ska upprättas eller 

ändras. Undersökningen ska avgöra om detaljplanens, programmets eller ändringens 

genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

 

Om detaljplanen anger förutsättningarna för att bedriva verksamheter och åtgärder 

med hänsyn till hur de kan påverka miljön eller om en undersökning enligt 6 kap. 6 § 

miljöbalken visar att planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en 

strategisk miljöbedömning göras. 

 

Bedömningarna som görs i undersökningen är preliminära. Ny kunskap som tillförs 

planarbetet kan innebära att undersökningen måste omvärderas. 

 

Områdesbeskrivning 

Planområdet är beläget vid Åkerhultsvägen och riksväg 25 i Lessebo samhälle. Området 

består idag av gator, parkeringsplatser och grönområden. Tidigare har det funnits ett 

dike väster om riksväg 25 och marknivån på den sidan är ett antal meter lägre än själva 

vägen. Det är med hänsyn till topografin och vissa befintliga rörelsemönster som 

tunnelns placering har valts ut. 

 



2(10) 

Dnr: 2017.0296.214 

  

 
Planområdets ungefärliga lokalisering. 

 

Platsens förutsättningar 

I kommunens gällande översiktsplan från 2010 pekas det ut gång- och cykelvägar både 

längs riksväg 25 och längs Åkerhultsvägen. 

 

För planområdet finns följande detaljplaner: 

 Väg 25 genom Lessebo samhälle, laga kraft 2001-05-19 

 Kv Snickaren 5, Ärlan 10 m.fl, laga kraft 2008-07-10, genomförandetid 5 år 

 Område väster om Vintervägen, laga kraft 1979-03-02 

 Område norr om kvarteret Aspen mm, laga kraft 1960-04-11 

 

Förutsättningarna för en gång- och cykeltunnel är god då den utpekade platsen har 

vissa höjdvariationer vilka underlättar anläggandet av tunneln. Dessutom det många 

oskyddade trafikanter som korsar riksväg 25 på denna plats varje dag då de exempelvis 

ska till eller från skolan. 

 

Planens tänkbara påverkan 

Planförslaget innebär en förändring av hur marken kan nyttjas från endast grönyta intill 

väg till gång- och cykeltunnel under riksväg 25. Med hänsyn till historiken kommer 

dagvatten och grundvatten att vara frågor som behöver lyftas och beaktas i samband 

med planarbetet. 

 

Dessutom ligger planområdet inom beröringsområdet för riksväg 25 samt strandskydd. 

Påverkan på riksväg 25 bedöms vara låg och strandskyddet behöver inte upphävas. 
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Planens talan för eller emot en betydande 

miljöpåverkan enligt 5 § 

miljöbedömningsförordningen 
I vilken utsträckning… 

 

… anger planen förutsättningar för verksamheter eller åtgärder när det gäller 

lokalisering, typ av verksamhet, storlek eller driftsförhållanden eller genom att 

fördela resurser  

Planförslaget anger förutsättningarna för en framtida gång- och cykeltunnel under 

riksväg 25 i ett område där det finns risk för högt grundvatten. Dock är detta den bästa 

ytan att välja för detta ändamål inne i Lessebo samhälle. Speciellt med hänsyn till hur 

vägnätet ser ut, hur nivåskillnaderna är och människors rörelsemönster. I plankartan 

läggs vissa begränsningar in gällande gång- och cykelbanans dragning. 

 

… har planen betydelse för de miljöeffekter som genomförandet av andra planer 

eller program medför 

Planförslaget påverkar inga eventuella miljöeffekter från andra planer eller program.  

 

… har planen betydelse för att främja en hållbar utveckling eller för integrering av 

miljöaspekter i övrigt  

Planen har stor betydelse för att främja den ekologiska och den sociala hållbarheten då 

den kan få som effekt att riksväg 25 minskar i sin barriäreffekt. Dessutom möjliggör den 

för fler alternativ till motorburen trafik som samtidigt är säkra. 

 

… har planen betydelse för möjligheterna att följa miljölagstiftningen  

I de efterföljande tabellerna redovisas på vilket sätt planförslaget påverkar 

miljölagstiftning som områdesskydd, miljökvalitetsnormer, kulturmiljöer och 

naturmiljöer, samt på vilket sätt planförslaget ämnar följa gällande lagstiftning. 
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Krav- och uteslutningstabeller 

Om någon parameter i tabell 1 är aktuell ska en strategisk miljöbedömning (SMB) 

genomföras. Efterföljande tabeller behöver inte fyllas i. 

Parameter med SMB-krav  Ja Nej 

Natura 2000-område enligt 

Miljöbalken 7 kap. 28 § 

påverkas 

 X 

Detaljplan för tillståndspliktig 

verksamhet eller åtgärd enligt 

Miljöbedömningsförordningen 

6 § 

 X 

Detaljplan för tillståndspliktig 

verksamhet enligt 

Miljöbedömningsförordningen 

Bilaga 1  

 X 

Tabell 1 

 

Om någon parameter i tabell 2 är aktuell behöver en strategisk miljöbedömning (SMB) 

inte genomföras. Efterföljande tabeller behöver inte fyllas i. 

Parameter som utesluter 

SMB-krav  

Ja Nej 

Planen eller programmet 

syftar endast till att tjäna 

totalförsvaret eller 

räddningstjänsten  

 X 

Planen eller programmet är 

enbart av finansiell eller 

budgetär karaktär  

 X 

Tabell 2 

 

Identifikation av behovet av en strategisk miljöbedömning  

Enligt miljöbalken (1998:808) 6 kap. 6 § punkt 1 ska kommunen identifiera 

omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. Följande 

bedömning innebär att kommunen identifierar behovet av en strategisk 

miljöbedömning. 

Förändringar i samband med ny detaljplan  

Parameter Ja Nej Kommentar 

Förändrad 

markanvändning?  

X  Viss del av området är sedan tidigare 

planerat som grönområde. Detta 

kommer delvis förändras då nya ytor 

måste hårdgöras. 

Ökad exploatering?   X  
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Medför detaljplanen så 

negativa effekter att 

förebyggande åtgärder 

eller 

kompensationsåtgärder 

behöver vidtas?  

 X  

Kräver detaljplanens 

genomförande eller 

föreslagna 

verksamheter anmälan 

eller tillstånd enligt mb? 

 X  

Strider planen mot 

uppsatta 

miljökvalitetsnormerna 

för luft 

 X Förslaget innebär inte någon negativ 

påverkan på luftkvalitén. 

Strider planen mot 

uppsatta 

miljökvalitetsnormerna 

för vatten 

 X Planförslaget bedöms inte innebära 

en försämring av miljökvalitetsnormer 

för vatten. Mellan planområdet och 

recipienten är det långa sträckor av 

mindre bäckar och planförslaget ger 

inte möjlighet till mer motorburen 

trafik. 

Förändras landskaps-/ 

stadsbilden? 

 X  

Betydande 

miljöpåverkan 

Nej 

 

 

Gällande regleringar och skyddsvärden  

Parameter Stor 

påverkan 

Liten 

påverkan 

Ingen 

påverkan 

Kommentar 

Riksintressen: 3‐4 kap 

mb  

  X Tunneln kommer gå 

under riksväg 25 men 

planen bedöms inte 

påverka vägen. 

Förordnanden/skydd: 

7 kap mb 

(Exempelvis 

strandskydd eller 

vattenskydd) 

 X  Strandskydd från ett dike 

som rinner vidare till 

naturliga bäckar väster 

om samhället.  

Natura 2000    X  
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Höga naturvärden 

(naturvårdsprogram, 

nyckelbiotop)  

  X  

Ekologiskt känsliga 

områden  

  X  

Fornlämningar, 

byggnadsminne  

  X  

Skyddsavstånd    X Riksväg 25 är 

rekommenderad farled 

för farligt gods, men 

ingen påverkan bedöms 

ske. 

Öp/föp  X  En föreslagen gång- och 

cykelväg finns inritad i 

gällande översiktsplan 

längs Åkerhultsvägen 

samt längs riksväg 25. 

Betydande 

miljöpåverkan 

Nej 

 

 

Miljöeffekter  

Parameter Stor 

påverkan 

Liten 

påverkan 

Ingen 

påverkan 

Kommentar 

Mark   X  Ingrepp i mark i form av 

schaktning och grävning 

kommer krävas i 

samband med 

genomförande av 

planen. 

Klimat    X  

Föroreningar   X  

Vatten   X  Grundvattnet 

tillsammans med 

dagvatten kommer 

behöva beaktas och ta 

om hand för att tunneln 

inte ska vattenfyllas. 

Risk för 

översvämning, 

skyfall eller stigande 

vattennivåer 

 X  Tunneln kommer bli en 

lågpunkt och ligger i ett 

riskområde för höga 

vattennivåer. 
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Risk för ras, skred, 

erosion eller 

sedimentation 

  X  

Vegetation   X  Viss inverkan kommer 

behöva ske i samband 

med schaktning. Detta är 

främst väster om riksväg 

25. 

Djurliv    X  

Miljöpåverkan på 

omgivningen  

 X  Den påverkan på miljön 

som kommer ske är 

genom en ökad mängd 

dagvatten i bäcken 

väster om planområdet. 

Betydande 

miljöpåverkan 

Nej 

 

 

Hälsoeffekter  

Parameter Stor 

påverkan 

Liten 

påverkan 

Ingen 

påverkan 

Kommentar 

Utsläpp    X  

Vibrationer    X  

Buller    X  

Ljus    X  

Farligt gods   X Riksväg 25 är 

rekommenderad farled 

för farligt gods, men 

ingen påverkan bedöms 

ske. 

Radon   X  

Strålning   X  

Säkerhet  

(exempelvis risk för 

explosion, brand)  

  X  

Betydande 

miljöpåverkan 

Nej 
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Hushållning med mark, vatten och andra resurser 

Främjar planen en hållbar resursanvändning?  

Parameter Stor 

påverkan 

Liten 

påverkan 

Ingen 

påverkan 

Kommentar 

Mark & 

vattenanvändning  

  X  

Naturresurser    X  

Transporter   X  Gång- och cykeltunneln 

kommer medföra att en 

säker passage kan 

anläggas i den utpekade 

delen av Lessebo. 

Rekreation och 

rörligt friluftsliv  

  X  

Närmiljö för boende 

inom området  

 X  Boende på den västra 

sidan av riksvägen får en 

bättre möjlighet att ta sig 

till och från exempelvis 

skolor som finns öster 

om vägen. 

Kulturmiljö och 

kulturhistoriska 

värden  

  X  

Betydande 

miljöpåverkan 

Nej 

 

 

Miljökvalitetsmål 

Parameter Stor 

påverkan 

Liten 

påverkan 

Ingen 

påverkan 

Kommentar 

1. Begränsad 

klimatpåverkan  

 X  Planens genomförande 

möjliggör det för fler att 

gå och cykla i samhället. 

Mängden biltrafik 

kommer inte öka genom 

planförslaget. 

2. Frisk luft    X  

3. Bara naturlig 

försurning  

  X  

4. Giftfri miljö    X  
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5. Skyddande 

ozonskikt  

  X  

6. Säker strålmiljö    X  

7. Ingen övergödning    X  

8. Levande sjöar och 

vattendrag  

  X  

9. Grundvatten av 

god kvalitet  

  X Grundvattnet bedöms 

inte påverkas negativt. 

Den största påverkan 

kommer bli i samband 

med schaktning i 

anläggningen. 

11. Myllrande 

våtmarker  

  X  

12. Levande skogar    X  

13. Ett rikt 

odlingslandskap  

  X  

15. God bebyggd 

miljö  

 X  Detaljplanen syftar till att 

skapa en trafiksäker 

passage under riksväg 

25. 

16. Ett rikt växt- och 

djurliv 

  X  

Betydande 

miljöpåverkan 

Nej 

 

 

Slutsats 

Syftet med planen är att kunna anlägga en gång- och cykeltunnel under riksväg 25 för 

att öka möjligheterna att korsa vägen riskfritt. Planförslaget kommer medföra att ett 

schaktnings- och grävningsarbete kommer behöva utföras i området och under vägen. 

Med hänsyn till ledningar och vägens stabilitet kommer tunneln att behöva placeras 

tillräckligt djupt för att minimera påverkan. Ledningarna ligger på höjdnivå 158 möh, 

vilket är ca 3 meter under riksväg 25, vilken ligger på nivå 161 möh.  

 

Grundvattnet står relativt högt i området, vilket tillsammans med dagvatten kommer 

medföra att vattnet blir en fråga att beakta i genomförandet. Bedömningen är att det 

går att behandla dessa vattenmassor utan att någon negativ påverkan uppstår på 

recipienten, Öjen. Vattnet rinner till sjön genom olika bäckar som är väster om 

planområdet och utan tillkommande motorburen trafik bedöms det inte uppstå stora 

mängder förorenat vatten. 
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Planförslaget bedöms inte bidra till några större negativa konsekvenser. Inom 

planområdet finns det enligt riksantikvarieämbetets gis‐databas ingen fornlämning. 

Det finns inga områden som av skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, 

sumpskogar eller naturvärden inom planområdet. 

 

Planområdet berörs av strandskydd från ett dike väster om planområdet, vilket rinner 

ut i det naturliga vattenområdet väster om samhället. Strandskyddet bedöms inte 

behöva upphävas då genomförandet av planen inte strider mot 7 kap. 15 § 

miljöbalken. 

 

 

Ställningstagande Ja  Nej  

Är bedömningen av 

effekterna av stor 

osäkerhet? 

  Nej  

Är effekterna varaktiga 

eller oåterkalleliga? 

  Nej  

Enligt undersökningen anses planförslaget inte ha sådan betydande 

miljöpåverkan att en strategisk miljöbedömning behöver genomföras.  

 

 

Plan- och miljönämnden 

2018-05-03 

 

Filip Månsson 

Planarkitekt 


