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Detaljplan för del av Horgenäs 1:6, 
Ulvön 
 
UTLÅTANDE 
Webbversion 

 

SAMMANFATTNING 
Planen har varit utställd för granskning under tiden 2014-10-13– 2014-11-10. 
Under granskningstiden har 2 yttranden utan synpunkter och 11 yttranden med 
synpunkter inkommit.  

Sammanfattningsvis har flera synpunkter inkommit från Länsstyrelsen och natur-
organisationer om att planens påverkan på Åsnenområdet med dess riksintres-
sen, skyddsvärda fågelliv, naturvärden samt strandskyddets syften behöver för-
tydligas.  Kommunen har tagit del av ytterligare kunskapsunderlag och fördjupat 
beskrivningen i ett särkskilt dokument och kompletterat miljökonsekvensbeskriv-
ningen med avseende på detta. Vidare är Länsstyrelsen tveksam till att föresla-
gen avloppslösning är tillräckligt renande för att miljökvalitetnorm för vatten i Ås-
nen ska kunna uppnås. Länsstyrelsen anser att område ska ingå i kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Kommunen gör nu bedömningen att 
avloppsvattenbehandling måste ske i reningsverk med efterföljande översilning 
för att miljökvalitetsnormerna för Åsnen ska kunna uppfyllas. Länsstyrelsen me-
nar även att bedömningen av störningsrisker från närliggande torvtäkt behöver 
förtydligas vilket har medfört komplettering i MKB.  

Synpunkter har även inkommit om brandvattenförsörjning, elledningar i området, 
framtida behov av tillstånd enligt miljöbalken, väganslutningar till området m.m. 
vilka omfattas av och blir aktuella först i ett genomförandeskede. 

Inkomna synpunkter har medfört kompletterande beskrivningar i miljökonse-
kvensbeskrivning, planbeskrivning, gestaltningsprinciper och ändring i planbe-
stämmelse avseende avloppshantering. Ändringarna bedöms inte vara av sådan 
art att en ny utställning av planförslaget behövs utan planförslaget bedöms vara 
klart för antagande. 

Inkomna synpunkter har närmare redovisats nedan samt här kommenterats och 
bemötts. 

- Nämnden för samhällsplanering föreslås att godkänna detaljplanen 
upprättad 2014-10-06 reviderad 2015-03-19 med tillhörande miljö-
konsekvensbeskrivning och gestaltningsprinciper och överlämna 
den till Kommunfullmäktige för antagande med stöd av plan- och 
bygglagen (ÄPBL 1987:10) 5 kap 29 §. 
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- I anslutning till antagandet av detaljplanen redovisas särkskild 
sammanställning bl.a. avseende uppföljning av miljöfaktorer (Miljö-
balken 6 kap 16§) 

 

PLANENS SYFTE 
Syftet med planen är att ge möjlighet till bostadsbebyggelse inom ett skogsparti 
vid Insjön, Horgefjorden, Åsnen. Målsättningen är att skapa en detaljplan som 
ger möjlighet till fristående bostadshus på skogsmark. Bebyggelsen utformas 
med trä i stomme och fasader. Detaljplanen innehåller även naturmark som skall 
ingå i gemensamhetsanläggning samt vara allmänt tillgänglig. Inom delar av na-
turmarken skall strandskyddet fortsätta att gälla, se plankartan. Stor vikt har lagts 
på utformningen av gatumiljön, smal körbana med grunda, vida diken med möj-
lighet till biluppställning. 

REDOGÖRELSE FÖR UTSTÄLLNINGEN  
Planen har varit utställd för granskning tiden 2014-10-13– 2014-11-10.  Under 
utställningstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga på: 

Kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta 

Lönashults bibliotek 

Tommys Livs i Lönashult 

Ströbergs lanthandel i Torne 

Utställningen kungjordes i lokaltidningen och samtliga sakägare och remissin-
stanser har fått fullständiga handlingar. Planförslaget har också funnits på kom-
munens webbplats www.alvesta.se 

 

INKOMNA YTTRANDEN I ÄRENDET 
 
Yttranden utan erinran: 
Lantmäteriet 

Skanova 

 

Inkommet efter utställningstiden:  
Fastighetsägare NN, Fastighet xx 

Polismyndigheten 

Regionförbundet södra Småland 
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Yttranden med erinran: 
Länsstyrelsen 

Värends räddningstjänst 

Nämnden för myndighetsutövning 

Naturskyddsföreningen i Alvesta 

Kronobergs ornitologiska förening 

Naturskyddsföreningen i Växjö 

E.ON Elnät Sverige AB 

Fastighetsägare NN och NN, Fastighet xx och xx 

Fastighetsägare NN, Fastighet xx 

Fastighetsägare NN, Fastighet xx 

Fastighetsägare NN och NN, Fastighet xx m fl 

 

 

REDOVISNING AV SYNPUNKTER OCH KOMENTARER 
 

De inkomna synpunkterna redovisas här i sammanfattad form.  

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen är positiv till kommunens ambitioner att förändra och bearbeta 
planhandlingarna för att tillmötesgå synpunkterna i samrådet. Länsstyrelsen an-
ser dock fortsatt att det finns brister i planförslaget och MKB:n när det gäller re-
dovisningen och konsekvenserna för hur riksintresset för naturvård kan påverkas, 
samt hur miljökvalitetsnormer för vatten följs. Dessa frågor är överprövningsgrun-
dande och måste vara noggrant utredda och analyserade inför ett antagandebe-
slut. 

Allmänna synpunkter 

Länsstyrelsen anser att MKB:n behöver förtydligas när det gäller hur konsekven-
serna för naturvården och avloppshanteringen är beskrivna samt hur uppföljning 
ska ske. I dokumentet saknas t.ex. helt beskrivning samt konsekvenser för hur 
Åsnens skyddsvärda fågelliv ev. kan påverkas. Områdets strategiska orördhet av 
betydelse för riksintresset för naturvården tas inte upp. Meningen ”villabebyg-
gelse ger förutsättningar för andra arter att etablera sig” är otydlig då det inte 
framgår vad vilka typer av arter som avses. Det behövs ett förtydligande om detta 
innebär en för biologisk mångfald positiv effekt, eller negativ konsekvens. I de-
taljplanen finns för närvarande inga säkra garantier för att de åtgärder och sköt-
selanvisningar som förordas inom användning Natur kommer att genomföras. 
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Gemensamhetsanläggning  

Länsstyrelsen konstaterar att genomförande ställer krav på att exploatören byg-
ger ut lokalvägar och va-ledningar men även krav på gemensamhetsanläggning-
ens drift och underhåll av ett flertal anläggningar och områden. Länsstyrelsen har 
svårt att utifrån redovisningen i planhandlingarna bedöma att de åtgärder och 
uppföljningar som anges för de gemensamma ytorna och ledningssystemen 
verkligen kommer att uppfyllas. Det är ett mycket stort och idag svårtillgängligt 
område som avses som naturmark och som ska skötas som en gemensamhets-
anläggning.  

Arkeologi 

Länsstyrelsen bedömer, efter att har granskat planen och tagit hänsyn till de för-
ändringar som skett, att en arkeologisk utredning enligt kulturmiljölagens 2 kap 
11 § inte är aktuellt. Länsstyrelsen anser att planhandlingarna ska förtydligas 
med andra stycket i kulturmiljölagens 2 kap 10 §; Om en fornlämning påträffas 
under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till den forn-
lämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till 
länsstyrelsen. 

Buller från täktområdet 

Länsstyrelsen erinrar om att den intilliggande torvtäkten har ett tillstånd som vun-
nit laga kraft, vilket innebär att tillståndet har en rättskraft. Det är viktigt att plan-
läggningen inte negativt påverkar tillståndet som gäller fram till 31 mars 2030 och 
medger torvbrytning 20 dagar om året, på tider och dagar som kan anses som 
olägenhet för närboende. Detta framgår inte av miljökonsekvensbeskrivningen. 
Det framgår inte heller varför avståndet 250 meter till verksamhetsområdet anses 
tillräckligt för att buller inte ska bli ett problem för de tillkommande boende. Det är 
viktigt att den planerade byggnationen inte kommer närmare täkten än att buller-
nivån på 50 dB(A) innehålls av verksamheten. 

Vattenverksamhet 

I anslutning till planerad småbåthamn finns ett litet vattendrag. Innebär grävning-
en att vattendraget berörs krävs tillstånd av Mark- och miljödomstolen om ytan är 
större än 500 m2. Grävningen kan också innebära omledande av befintligt vat-
tendrag, vilket också är en vattenverksamhet.  

Prövningsgrunder enligt 12 kap 1 § PBL 

Riksintressen enligt 3 o 4 kap miljöbalken 

Länsstyrelsen återger i yttrandet lagstiftning kring riksintresse för Åsnen enligt 4 
kap miljöbalken innebärande att det rörliga frilutslivets intressen särskilt ska be-
aktas vid tillåtligheten av exploateringsföretag och att exploateringsföretag inte 
påtagligt får skada områdets natur- och kultvärden. 

Länsstyrelsen konstaterar att den föreslagna bebyggelsen kommer att ligga utan-
för riksintresset för naturvård och att strandzonen och sumpskogen undantas. 
Länsstyrelsen är positiv till att gestaltningsprinciperna har tagits fram. Det är dock 
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oklart vilken dignitet de förslagna skötselåtgärderna har och i vilken omfattning 
dessa kommer att bli genomförda. Vilka ev. effekter iordningställande av na-
turstigar och anläggningar inom strandområdet, samt störningar på fågellivet 
skulle få för riskintresset måste också klargöras.  

Länsstyrelsen kan utifrån det presenterade materialet inte bedöma huruvida den 
planerade byggnationen skulle innebära påtaglig skada på riskintresset för natur-
vård eller inte.    

Mellankommunala intressen 

Länsstyrelsen konstaterar att granskningshandlingen skickas på remiss till be-
rörda kommuner. 

Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken 

Den ekologiska statusen i sjön Åsnen är klassad till måttlig beroende på bl.a. 
övergödning. Det har i beslut från 2009 fastställts att miljökvalitetsnormen för den 
ekologiska statusen ska vara god 2015. Uppmätt medelhalt av fosfor i Åsnen är 
ca 25 µg/l. För att uppnå god ekologisk status inom den angivna tiden behöver 
det genomföras åtgärder som minskar näringstillförseln och därmed minska fos-
forhalten i sjön. 

Bilagt planhandlingarna finns ett ”principförslag” för en VA-anläggning för exploa-
teringsområdet.  Principförslaget bygger på resultat från avloppsanläggningen i 
Vittsjö, Hässleholms kommun. Avloppsanläggningen i Vittsjö har dock andra 
grundförutsättningar än den föreslagna avloppsanläggningen. I Vittsjö ligger an-
läggningen högt och inte i torvmark. Vittsjö har t.ex. luftning, sedimentations-
dammar som är reningsbara och damm med mycket växtlighet. 

Länsstyrelsen är tveksam till att det är möjligt att överföra reningsresultat från en 
anläggning med andra förutsättningar till Horgenäs. Utsläpp av renat avloppsvat-
ten från föreslaget avloppsystem har teoretiskt beräknats innehålla fosforhalter 
på ca 200 µg/l. Länsstyrelsen bedömer att, med beaktande av miljökvalitetsnor-
men för Åsnens vatten och trots att antalet bostäder (48) som hela planområdet 
medger har minskats, så kan utsläpp i sådan mängd av fosfor till Åsnen sannolikt 
innebära att vattenkvaliteten ytterligare försämras och att sjön inte kommer att 
uppnå god ekologisk status till 2015.  

Enligt vattentjänstlagen är huvudmannen skyldig att inrätta ett verksamhetsom-
råde om det finns behov i ett större sammanhang ordna med vatten och avlopp. 
”I ett större sammanhang” brukar översättas med att det ska finnas 20-30 fastig-
heter som har behov av vatten och/eller avlopp (Planera vatten och avlopp, 
Länsstyrelsen Skåne, rapp 2008:44). 

Länsstyrelsen gör därmed bedömningen att avloppsanläggningen inom planen 
ska ingå i ett verksamhetsområde. Enligt länsstyrelsens uppfattning följs inte mil-
jökvalitetsnormen för vatten enligt 2 kap 2§ PBL om den redovisade avloppshan-
teringen tillämpas. 
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Strandskyddsområde enligt 7 kap miljöbalken 

Länsstyrelsen kan nu konstatera att kommunens åberopande av särskilt skäl för 
att upphäva planen strandskyddet enligt plankartan har koncentrerats till miljö-
balkens 7 kap 18 d om att området finns angivet som ett LIS-område i översikts-
planen. När det gäller uppfyllandet av strandskyddets syften anser dock Länssty-
relsen att detta måste tydliggöras. 

Åsnens unika naturvärden bygger till stor del på att det finns stora opåverkade 
och ostörda områden i sjön som måste värnas långsiktigt. Fågellivets störnings-
känslighet måste särskilt beaktas vid varje etablering av ny verksamhet. Horge-
fjärden utgör ett sådant område med speciella förutsättningar för fågelfaunan. 
Omgivningarna runt fjärden uppfattas som tillräckligt ostörda för att utgöra poten-
tiella häckningsplatser för rovfågel. Själva fjärden med flera småöar är särskilt 
viktiga platser för exempelvis trut- och måsfåglar samt storlom. Att området har 
denna betydelse pekar rapporten ”Häckfågelfaunan i sjön Åsnen, Kronobergs 
län, 2009. Länsstyrelsen i Kronobergs län”. 

Själva bebyggelsen med ökad mänsklig närvaro kan innebära att området ej 
längre är ostört och därmed ej länge utgör ett potentiellt häckningsområde för 
rovfåglar. Anläggande av småbåtshamn antyder att det kommer bli mer rörelse 
ute på fjärden och därmed mer störningar jämfört med dagsläget. Den ringa be-
byggelsen runt fjärden och att fjärden är grund och stenig antyder att båttrafiken i 
dagsläget är sparsam. 

Länsstyrelsen saknar i redogörelsen till planförslaget dessa ovan beskrivna 
aspekter och hur de påverkar fågellivet. Därmed kan inte heller en påtaglig skada 
på riskintresset uteslutas. Det kan heller inte av denna anledning uteslutas att 
den planerade åtgärden påverkar syftet med strandskyddet när det gäller att be-
vara goda livsvillkor för växt- och djurliv på land och i vatten. 

När det gäller fri passage och allmänhetens tillgänglighet inom strandområdet 
ges uppfattningen att det krävs ganska omfattande åtgärder. Bostadsområdet är 
beläget på ett sätt så att det omges av såväl Åsnen, Horgenäs göl och våtmar-
ker. Passage bör kunna ske enligt kartan med det viktiga är hur de faktiska pas-
sagemöjligheterna ser ut, dvs. om det är möjligt att passera mellan sjöar och be-
byggelse utan att ”naturstigar” anläggs och om det finns fastmark. 

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion  

Av plankartans planbestämmelser framgår att endast källarlösa hus får medges. 
Planbestämmelsen för golvnivå har ändrats så att överkant sockel/underkant 1:a 
bjälklag får ej ligga under +140,10 (RH70) eller + 140,2 (RH 2000). 

Länsstyrelsen anser att föreslagen höjd är tillräcklig även med hänsyn till framtida 
klimatförändringar. Bebyggelse som placeras på denna nivå har god möjlighet att 
klara sig vid höga flöden. Tillfartsvägar i området kan dock komma att svämma 
över och påverka möjligheterna att komma till och från hus vid höga flöden. 
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Kommentar 
Gemensamhetanläggning: 

Kommunen ser inte möjlighet att genom planen styra skötseln av området mer än 
den hänvisning på plankartan som redan har gjorts. 

Kommunen avser däremot att i exploateringsavtal med markägaren reglera frå-
gor kring gemensamhetsanläggning för VA, skötsel naturmark, vägar m.m. Ett 
underskrivet exploateringsavtal kommer att vara en förutsättning för att detaljpla-
nen ska kunna antas. Exploateringsavtalet reglerar att en skötselplan ska upprät-
tas utefter gestaltningsprinciperna i samband med bildande av gemensamhets-
anläggning. En skötselplan utgör ett bra underlag för reglering av gemensam-
hetsanläggningen och för exploatören vid försäljning och avtalsskrivning. 

Främmande arter: 

De nya arter som avses är trädgårdsväxter och ökad mängd nektarväxter som 
gynnar fjärilar och bin. Det kan vara positivt då området i övrigt består av pro-
duktionsskog. Invasionsarter skulle däremot vara negativt. Med invasiva menas 
här arter som inte är naturligt förekommande i den omgivande naturen och som 
skapar problem för naturen och människan när den sprider sig. Detta gäller ge-
nerellt för ny bebyggelse nära naturen och är inte unikt för Horgenäs.  

MKB:n förtydligas på denna punkt. 

Arekologi: 

Planbeskrivningen förtydligas enligt länsstyrelsens önskemål. 

Buller från torvtäkt:  

Enligt gällande tillstånd har begränsningsvärden för buller satts på verksamheten 
med hänsyn till att närmaste bostadshus ligger på ett avstånd om ca 225 meter. 
De föreslagna tomterna i Horgenäs i föreliggande detaljplaneförslag ligger på ett 
avstånd som överstiger detta avstånd med god marginal. Miljökonsekvensbe-
skrivningen kompletteras med avseende på gällande tillstånd för torvtäkt. 

Vattenverksamhet: 

Planbeskrivningen förtydligas enligt länsstyrelsens önskemål. 

Riksintressen enligt 3 o 4 kap miljöbalken samt Strandskyddsområde enligt 7 kap 
miljöbalken: 

Kommunen har tagit del av mer kunskapsunderlag och utvecklat sin bedömning 
av planens påverkan på naturvärden och fågelliv. Detta finns sammanställt i ett 
särskilt dokument, ”Underlag inför utlåtande”, som utgör en bilaga till detta utlå-
tande. Även påverkan på riksintresse för natur och friluftsliv samt på strandskyd-
dets syften ingår i underlaget. 

Sammanfattningsvis inrymmer Horgefjorden störningskänsliga fågelarter som 
fiskgjuse och storlom samtidigt som sjöns grundhet och stenighet naturligt gör att 
människor inte väljer denna del av Åsnen för friliftsliv med båt. Insjön har inte 
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påvisat häckning av dessa störningskänsliga arter. Den möjlighet som planen ger 
för småbåtshamn bedöms ge en viss men marginell påverkan på antalet perso-
ner som ger sig ut i Horgefjorden eftersom det kräver mycket att ta sig fram mel-
lan stenarna och grunden i vattnet. I samband med genomförande av planen kan 
det dock vara rimligt att se över behovet av fågelskyddsområden, vilket idag sak-
nas i Horgefjorden. Planområdet utgör inte något särskilt utpekat område för na-
turvård. Horgefjorden nämns inte i värdebeskrivningen för riksintresset. Detta 
tillsammans med marginell påverkan på fågellivet från begränsad ökning av fri-
luftslivet gör att planens genomförande inte bedöms ha någon påtaglig påverkan 
på riksintresset för natur. 

Värdena för riksintresse för friluftslivet både består av aktiviteter på land och i 
vatten samt möjligheten till naturstudier. Kommunen tolkar det som att inte det 
ena ska utesluta det andra. I förhållande till riksintresse för friluftsliv torde därför 
inte en ökning av besökare på vattnet vara negativt för riksintresset, även om 
möjligheten att t ex skåda fågel minskar med ökat besökstryck. Som tidigare be-
skrivits bedöms eventuell ökning av besök endast bli av marginell omfattning på 
grund av stenigheten i sjön. Det viktiga torde vara att styra utövare av friluftsliv 
bort från störningskänsliga platser, genom fågelskyddsområden och information.  

Värdefulla livsmiljöer inom strandskyddat område i enlighet med naturinvente-
ringen, berörs inte av upphävande av strandskyddet. För djurlivet minskar ytan 
mellan strand och bebyggelse, men karaktärerna kvarstår. Ur strandskyddssyn-
punkt påverkas livsmiljön i och i närheten av stranden endast i ringa omfattning. 
En viss påverkan på livsmiljön i begränsat närområde bedöms kunna ske genom 
den mindre småbåtshamn som föreslås. Detta ska prövas i samband med anmä-
lan/ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. Med en ordnad båtplats dit man 
kan anvisa dem som vill angöra sin båt minskar risken för att båtar läggs på fler 
platser ut mot sjön vilket är bra ur strandskyddssynpunkt, både för fågellivet och 
för friluftslivets upplevelsevärden. Placering av naturstigar prövas med strand-
skyddsdispens för att säkra strandmaden och andra eventuella särskilt känsliga 
miljöer som inte studerats på detaljnivå. 

Tillgängligheten till strandområdet minskar inte nämnvärt till följd av planen. Sna-
rare kan strandområdet sammanbindas bättre för människor om stigar anläggs. 
Det enklaste sättet att ta sig fram i området idag är längs vägen, utanför strand-
skyddat område. Inom strandskyddat område idag är marken svårframkomlig 
både på fastmark där det är tätt med stenblock och hålor, samt i sanka partier. 
Planbeskrivningen kompletteras under rubriken strandskydd att det bör finnas en 
stig för passage förbi småbåtshamnen, eftersom det annars kan kännas som 
privatiserad mark när man passerar utmed de planerade tomterna. Någon änd-
ring i plankartan bedöms inte behövas eftersom föreslagen planbestämmelse 
(Natur) inrymmer möjlighet till naturstigar. En planbestämmelse finns som regle-
rar att det ska finnas en tydlig gräns mot allmän platsmark, vilket medför att den 
fria passagen behålls allmän och inte upplevs som en del av tomterna. 
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Med förbättrad tillgänglighet för friluftsliv på land och med begränsad påverkan 
på känsligt fågelliv i de strandskyddade vattenmiljöerna som planen förväntas 
medföra, bedöms planen inte påverka uppfyllandet av strandskyddets syften. 

MKB:n förtydligas med avseende på påverkan på riksinterssena och strandskyd-
dets syften. 

Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken: 

På grund av bättre kännedom om torvgravarnas begränsade reningsfunktion gör 
kommunen bedömningen att avloppsvattenbehandling måste ske i minirenings-
verk för att godtagbar rening ska kunna ske. På så vis säkras att miljökvalitets-
normerna för Åsnen uppnås och luktproblematik undviks. Krav om minirenings-
verk kommer också att fastslås i exploateringsavtal mellan kommunen och ex-
ploatören. Den slutliga prövningen av avloppsvattenbehandling sker inte genom 
detaljplan utan genom prövning enligt miljöbalken. 

Med hänsyn till avlopp, minskad användning av betesmark, skötsel av tomtmark 
och lokal fördröjning av dagvatten blir den samlade bedömningen att genomfö-
randet av planen innebär att MKN för vatten inte påverkas.   

Inledningsvis, med del av planområdet utbyggt, kan avloppsanläggning lösas 
genom enskild anläggning. Det är dock viktigt att exploatören och kommunen har 
samråd om utformningen så att anläggningen ges sådan standard som krävs 
inför framtida bildande av kommunalt verksamhetsområde. Kommunen måste 
också planera in projektet i sin VA-plan. 

Planhandlingarna och MKB:n kompletteras med avseende på behov av minire-
ningsverk. 

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion: 

Befintlig väg ligger till övervägande del på höjden +139,5 och översvämmas inte 
vid ett 100-årsregn. En kort sträcka kan översvämmas med omkring en decimeter 
vatten. Vägbanken är uppbyggd ca en halvmeter över omgivande terräng. Vid 
exploatering av området behöver både anslutningsvägar och vägen inom plan-
området utformas så att de är farbara även vid översvämning och klara transpor-
ter med tunga fordon, vilket exploatören ansvarar för att utreda i ett genomföran-
deskede. En upplysning om detta läggs till i genomförandebeskrivningen. 

Värends räddningstjänst 
Eftersom det detaljplanelagda området har en större sammanhållen bebyggelse 
och att ankomsttiderna vid larm till området är förhållandevis långa skall minst en 
brandpost inrättas. Denna ska ge ett flöde på minste 900 l/min och ha ett tryck 
mellan 1.5-7 bar. Om båda delområdena förses med varsin centralt placerad 
brandpost räcker ett flöde på 600 l/min (1.5-7 bar). Sjövatten accepteras som 
släckvatten. 

Räddningstjänsten accepterar inte angöringsplats för motorspruta vid båthamnen 
som enda uttagsställe för brandvatten.  
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Det är av största vikt att Alvesta kommun planerar för att tillgodose tillgång till 
vatten för brandsläckning eller mycket tydligt klargör att det ingår i ansvaret hos 
exploatören. 

Kommentar 
Kommunens uppfattning är att det är upp till exploatören att ordna åtkomst till 
släckvatten inom planområdet. Räddningstjänstens synpunkter vidarebefordras 
till exploatören. 

Avseende insatstider anser kommunen att eftersom det finns andra platser på 
landsbygden med sammanhållen bebyggelse som inte har brandposter, borde 
inte strängare krav gälla för denna plan. 

Kommunen bedömer att det inte är möjligt att ordna kommunalt brandvatten i 
Horgenäs. Det finns inte den kapaciteten på platsen att få fram tillräcklig vatten-
mängd/tryck under tillräckligt lång tid i följd.  Brandvatten måste därför ordnas 
med ett separat system. Kommunen ställer sig tveksam till tillförlitligheten av ett 
system med brandposter eftersom det inte finns någon säkerhet för att trycksteg-
ringen fungerar då brandposter förhoppningsvis används ytterst sällan. 

Nämnden för myndighetsutövning 
Nämnden för myndighetsutövning vill med tanke på att det kommer bli enskilda 
uppvärmningssystem poängtera att det krävs anmälan enligt miljöbalken för att 
borra för bergvärme. Det kan finnas begränsningar i möjligheten att anlägga 
bergvärme på alla fastigheterna. 

Stycket om generell dispens från strandskyddet är svårtolkat och behöver tydlig-
göras. Nämnden tolkade det som att anläggandet av stigar, och mindre pump-
stationer och transformatorstationer redan omfattas av dispens, vilket inte är fal-
let. Dispens behöver sökas för åtgärderna. 

Avseende fyllnadsmassor framför nämnden för myndighetsutövning att beroende 
på massornas innehåll och ändamål kan det vara anmälningspliktigt eller till-
ståndspliktigt att använda massorna för anläggningsändamål. 

Kommentar 
Detaljplanen kan inte reglera uppvärmningssystem men i planbeskrivningen 
kompletteras informationen om värme i enlighet med nämnden för myndighetsut-
övnings synpunkter. 

Avseende strandskyddet förtydligas planbeskrivningen. Inom NATUR1 upphävs 
strandskyddet. Byggnader för tekniska anläggningar, lekplatser, och mindre akti-
vitetsplatser samt naturstigar får anordnas där. Eftersom strandskyddet upphävs i 
och med planens antagande krävs inte strandskyddsdispens där. Inom NATUR2 
däremot, som är det strandnära och mest känsliga läget, ligger strandskyddet 
kvar och varje åtgärd måste prövas i dispens. De dispenser som kan ges ska 
motsvara de anläggningar som anges i planbestämmelsen (pump- och/eller 
transformatorstation samt naturstigar). Inom strandmaden i norra delen av plan-
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området bör dispenser prövas mycket restriktivt. Planbeskrivningen kompletteras 
med avseende på detta. 

I genomförandebeskrivningen läggs till ett stycke om att exploatören står för er-
forderliga undersökningar och tillstånd. Detaljplanen kan inte innehålla upplys-
ningar om alla de tillstånd som kan behövas. Dock tas upplysningar med om de 
tillstånd som har uppmärksammats av remissinstanserna. 

Naturskyddsföreningen i Alvesta 
Naturskyddsföreningen i Alvesta menar att detaljplaneförslaget innebär bostads-
område i ett mycket känsligt område.  

Fiskgjuseinventering från förra året (2013) visar att antalet fiskgjusar gått ned 
44% i Åsnen men inte i Horgefjorden 2008-2013. Fiskgjusebon står tomma där 
det är störst besökstryck av människor.  

Inventeringen borde ha gjorts under häckningstid, under längre tid och innefatta 
omgivande delar av Horgefjorden. Det är oansvarigt att bygga MKB:n på över-
siktlig inventering med hänsyn till planens omfattning och läge. 

I Åsnenområdet häckar storlom, lärkfalk, drillsnäppa, bivråk, mindre hackspett, 
röd glada, fisktärna, lärkfalk och havsörn m fl varav flera är rödlistade. En del av 
dessa häckar i Horgefjorden. 

Kommunen måste göra en helhetsbedömning med exploateringens konsekven-
ser för Åsnenområdet. Åsnen är ett RAMSAR-område vilket innebär att stor hän-
syn ska tas till fågellivet och andra naturvärden. 

Hela området upp till Ulvö kommer att påverkas med ökad trafik, ombyggnad av 
vägar, småbåtshamn och ökad trafik på sjön. Störningarna påfågellivet kommer 
att öka, vilket kommer att påverka Horgefjorden och därmed också hela ekosy-
stemet i Åsnen. 

Horgefjorden har samma kvalitéer som beskrivs för den planerade nationalpar-
ken och är dessutom den mest ostörda delen. Förslaget innebär ett hårt slag mot 
Åsnenområdet och den planerade nationalparken. Buller från ökad trafik från 
land och sjöss förtar också vildmarkskänslan. 

MKB måste kompletteras med en allsidig och grundlig undersökning och bedöm-
ning av andra naturvärden. Det har tidigare funnits klockgentiana. 

Naturskyddsföreningen i Alvesta är tveksamma till att bostäder inom området kan 
bidra till en långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling. 

Naturskyddsföreningen i Alvesta avstyrker förlaget och förespråkar nollalternati-
vet. För framtiden menar naturskyddsföreningen i Alvesta att delar av sydvästra 
delarna av Åsnenområdet bör ingå i ett biosfärsområde. 
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Kommentar 
Då flera intressenter inom naturskydd har inkommit med likartade synpunkter har 
dessa kommenterats i en samlad kommentar, se Samlad kommentar till natur-
skyddsintressenter. 

Kronobergs ornitologiska förening 
Kronobergs ornitologiska förening anser att nollalternativet är det enda rimliga. 

Planen ger mycket få exempel på att kommunen har respekt för Åsnenområdet 
avseende natur och fågelliv.  Åsnen är ett RAMSAR-område men detta nämns 
inte i planbeskrivningen. Åsnens natur med sitt fågelliv och andra kvaliteter 
måste ses i en helhet. Det är helheten som förklarar att Åsnen är riksintresse för 
naturvård.   

Konsekvenserna för hela Horgefjorden (som i planbeskrivningen kallas Horge-
näsfjorden) tas inte upp i planen. Horgefjorden är den mest ostörda delen av Ås-
nen. Fiskgjuse, storlom, fisktärna, havsörn, bivråk, glada, drillsnäppa havstrut 
och lärkfalk är under häckningstid mycket känsliga för störningar. De arter som är 
mest störningskänsliga har, tillsammans med Åsnens fågelskyddsområden, i 
Horgefjorden bäst förutsättningar för framgångsrika häckningar. Studier visar att 
antalet fiskgjusar gått ned i Åsnen (-44 % från 1976 till 2008) men inte i Horge-
fjorden vilket visar på att störningar i Horgefjorden inte är lika omfattande där 
som i andra delar av Åsnen. Den föreslagna småbåtshamnen riskerar en för-
dubbling av störningstrycket från båtar.  

I planen förringas effekterna på fågellivet. Att nya arter tillkommer är inte positivt. 
Det är Åsnenområdets, sedan tusentals år, naturligt förekommande fågelarter 
som ska skyddas. 

Riksintresse kategori 1 med särskilts stora naturvärden, RAMSAR-område och 
sumpskog klass 3 och 4 är redan beslutade överenskommelser som innebär att 
planer av det här slaget ska avvisas redan i ett tidigt skede. Området är vild-
marksområde med produktionsskog och inte landsbygd. 

Kronobergs ornitologiska förening menar att kommunens uppfattning om att 
planområdet inte påverkar nationalparken inte stämmer. Ökad trafik till lands och 
sjöss skapar en bullermiljö som förtar vildmarksupplevelsen i nationalparken. 
Fortsatt tillbakagång för sjöns karaktärsarter innebär att nationalparkens kvali-
teter minskar och på sikt försvinner. 

Den naturinventering som är gjord är otillräcklig. Någon inventering av flora och 
fauna är inte gjord i planområdet. Vilka fågelarter som finns måste inventeras 
under häckningstid innan konsekvenser av exploatering kan bedömas. Observat-
ionen av en ung havsörn enligt naturvärdesbedömningen, tyder på att arten 
häckar i området. Det redovisas inte planen Nilssons uttalande att förutsättningar 
finns för en framtida etablering av fiskgjuse och havsörn.  
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Under gestaltningsprinciper anges att man vill anlägga stigar i ett område med 
block och tallskog för att öppna till Åsnen. Om man gör så försvinner förutsätt-
ningar för etablering av häckande fiskgjuse, bivråk och duvhök. 

Sumpskogen som nämns i gestaltningsprinciperna verkar vara en perfekt biotop 
för mindre hackspett som också är en utsatt art som finns i Åsnens strandnära 
skogar. Nedtagning av björkarna missgynnar den mindre hackspetten.  

Konsekvenserna för fågelfaunan av gestaltningsprinciperna kan inte bedömas 
utifrån tillgänglig information. Tidsperspektivet har inte beaktats. Delar av områ-
det har redan idag vissa naturvärden och med nollalternativet kan dessa utveck-
las under många framtida decennier. 

Kommentar 
Då flera intressenter inom naturskydd har inkommit med likartade synpunkter har 
dessa kommenterats i en samlad kommentar, se Samlad kommentar till natur-
skyddsintressenter. 

Naturskyddsföreningen i Växjö 
Naturskyddsföreningen i Växjö anser att bostadsområdet föreslagits i ett mycket 
känsligt område. Naturskyddsföreningen i Växjö håller inte med om att det finns 
tillräckligt med underlag för att kunna avgöra att planen inte bedöms medföra 
negativ påverkan på riksintresset. Den inventering som genomfördes borde ha 
gjorts under häckningstid, under längre tid och innefattat omgivande delar av 
Horgefjorden.  

Kommunen borde göra en helhetsbedömning av exploateringens konsekvenser 
för Åsnenområdet som är RAMSAR-område där stor hänsyn ska tas till fågellivet 
och andra naturvärden. Ökad trafik, ombyggnad av vägar, småbåtshamn och 
ökad trafik på sjön kommer leda till en negativ påverkan på hela Åsnens fågelliv.  

Nyetablering bör ske i redan exploaterade områden med hänsyn till service och 
med hänsyn till en så känslig miljö som Åsnenområdet är. Naturskyddsförening-
en i Växjö avstyrker förslaget på exploatering och föreslår att det lämnas orört 
och i framtiden kan ingå i någon form av ”biosfärsområde”. 

Kommentar 
Då flera intressenter inom naturskydd har inkommit med likartade synpunkter har 
dessa kommenterats i en samlad kommentar, se Samlad kommentar till natur-
skyddsintressenter. 

Samlad kommentar till naturskyddsintressenter 
Synpunkter från naturskyddsföreningen i Alvesta respektive i Växjö, Kronobergs 
ornitologiska förening samt länsstyrelsen har föranlett en kompletterande be-
skrivning av påverkan på fågellivet och naturvärden. Kommunen har tagit del av 
mer kunskapsunderlag och utvecklat sin bedömning av planens påverkan på 
naturvärden och fågelliv. Någon ny naturinventering i fält har inte gjorts. Däremot 
har befintliga inventeringar från Länsstyrelsen och Naturhistoriaska riksmuséet 
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för Åsnenområdet använts (från 2009 respektive 2013). Detta finns sammanställt 
i ett särskilt dokument, ”Underlag inför utlåtande”, som utgör en bilaga till detta 
utlåtande. Även påverkan på riksintresse för natur och friluftsliv samt på strand-
skyddets syften ingår i underlaget. 

Störning på fågelliv 

Sammanfattningsvis inrymmer Horgefjorden störningskänsliga fågelarter som 
fiskgjuse och storlom samtidigt som sjöns grundhet och stenighet naturligt gör att 
människor inte väljer denna del av Åsnen för friliftsliv med båt. Insjön har inte 
påvisat häckning av dessa störningskänsliga arter. Den möjlighet som planen ger 
för småbåtshamn bedöms ge en viss men marginell påverkan på antalet perso-
ner som ger sig ut i Horgefjorden eftersom det kräver mycket att ta sig fram mel-
lan stenarna och grunden i vattnet. I samband med genomförande av planen kan 
det dock vara rimligt att se över behovet av fågelskyddsområden, vilket idag sak-
nas i Horgefjorden. Planområdet utgör inte något särskilt utpekat område för na-
turvård. Horgefjorden nämns inte i värdebeskrivningen för riksintresset. Detta 
tillsammans med marginell påverkan på fågellivet från begränsad ökning av fri-
luftslivet gör att planens genomförande inte bedöms ha någon påtaglig påverkan 
på riksintresset för natur. Utförligare beskrivning av påverkan på fågellivet och 
riksintresset finns i bilagan ”Underlag inför antagande”. 

Ramsar 

Våtmarker är en viktig del av Ramsarområdet (våtmarkskonventionen). Det är 
inte de olika strandmaderna som har unika värden var och en utan det är helhet-
en som är viktig. I planen bevaras strandmaden från exploatering och strand-
skyddet ligger kvar. I planbeskrivningen kommer det anges att stigar inte bör läg-
gas på strandmaden. För att behålla en visuell tillgång till sjön bör istället stigsy-
stem läggas i skogridån med gatt ut mot vattnet på några ställen. På så sätt 
minskar störning på fågellivet medan den strandnära kvalitén på rekreationen 
samtidigt finns kvar.  Anlagda stigar inom strandskyddsområdet kräver dispens-
prövning där handläggaren har ytterligare möjlighet att bedöma lämpligheten och 
lokaliseringen av stigdragningen. Planbeskrivningen kompletteras med avseende 
på Ramsarområdet. 

Störning från trafik 

Den vardagstrafik som exploateringen medför bedöms inte påverka Horgefjorden 
i någon större omfattning. Det finns redan idag bebyggelse och vägar kring 
Horgefjorden på motsvarande avstånd. Ekvivalentvärdena ligger under naturens 
egna bakgrundsljud. Momentanvärdet då ljudet inträffar understiger ute på 
Horgefjorden svagt vindbrus men uppfattas vindstilla dagar. Trafikintensiteten blir 
fortsatt låg på småvägarna även med det nya bostadsområdet. Väg 126 bedöms 
ha en betydligt större påverkan med högre hastigheter och mycket högre trafikin-
tensitet. På Insjön kommer ljud från bilar att uppfattas mer frekvent på grund av 
kortare avstånd. 
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Nationalpark 

Varken planområdet eller Horgefjorden omfattas i nuläget av utredningsområde 
för Åsnens nationalpark. Längs Horgefjordens nordsöstra strand ligger dock 
Toftåsa myr som ligger inom utredningsområdet för nationalparken. Vägar inom 
och till planområdet ligger på samma avstånd till Toftåsa myr (ca 1,5-2 km) som 
befintliga vägar gör till flera av fågelskyddsområdena i västra Åsnens övärld samt 
till Agnäs och Bjurkärrs naturreservat. Därmed bedöms inte trafiken till planområ-
det utgöra någon oacceptabel störning inom nationalparken. Ljud på Horgefjor-
den från omgivande vägtrafik har beskrivits i ovanstående stycke. På grund av att 
Horgefjorden är stenig och grund bedöms båttrafiken bli sparsam och ljud från 
motordrivna båtar inte bli särskilt omfattande. Samtidigt är området av riksin-
tresse för friluftslivet där människans upplevelse av vildmark förutsätter att man 
kan ta sig dit. En viss mänsklig påverkan måste därför kunna accepteras. 

Landsbygdsutveckling 

Området utgör LIS-område, landsbygdsutveckling i strandnära läge, vilket kom-
munen har pekat ut i ett tematsikt tillägg till översiktsplanen. Kommunen anser, 
som beskrivs i planbeskrivingen, att en exploatering av bostäder tveklöst skulle 
bidra till ett upprätthållet serviceunderlag och öka potentialen för lånsiktig lands-
bygdutveckling genom möjlighet till flera arbetstillfällen och utvecklad turism.  

Främmande arter 

De nya arter som avses är trädgårdsväxter och ökad mängd nektarväxter som 
gynnar fjärilar och bin. Det kan vara positivt då området i övrigt består av pro-
duktionsskog. Invasionsarter skulle däremot vara negativt. Med invasiva menas 
här arter som inte är naturligt förekommande i den omgivande naturen och som 
skapar problem för naturen och människan när den sprider sig. Detta gäller ge-
nerellt för ny bebyggelse nära naturen och är inte unikt för Horgenäs.  

Sammanvägning och fortsättning 

Vid sammanvägning av de olika intressena i området bedömer kommunen att 
landsbygdsutveckling genom nya bostäder kan ske utan att områdets naturvär-
den och värden för friluftslivet påverkas i någon större omfattning.  

Planbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning samt gestaltningsprinciper upp-
dateras utifrån den kompletterande beskrivningen. 

Se även kommentar till Länsstyrelsen. 

E.ON Elnät Sverige AB 
E.ON hänvisar till sitt tidigare yttrande avseende en lågspänningsluftledning och 
servisledning i luft inom planområdet. E.ON saknar i planhandlingarna informat-
ion om luftledningen och att bygglov inte får beviljas innan denna är raserad samt 
att exploatören ska bekosta ombyggnationen, och vill återigen påtala att detta bör 
införas i planhandlingarna. 
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Kommentar 
Information om att luftledning finns och behöver raseras samt att exploatör står 
för kostanden förs in i planbeskrivningen respektive genomförandebeskrivning. 
Läge för ledning och dess nedgrävning avtalas mellan exploatören och lednings-
huvudman. Transformatorstation placeras med fördel inom Natur1 inom planom-
rådet och markkablar förläggs inom exempelvis huvudvägen. Informationen från 
E.ON vidarebefordras till nuvarande markägare. Planbestämmelse om att luftled-
ning ska raseras innan bygglov ges införs inte.   

Fastighetsägare NN och NN, Fastighet xx och xx 
Fastighetsägarna kan inte acceptera den föreslagna anslutningsvägen. Den lig-
ger i gränsen till deras fastighet.  

Idag är vägen en skogsbilväg som används för rekreation i form av promenader, 
löpning, svampplockning och cykling. Vägen är stängd för fordonstrafik förutom 
för enstaka transporter. Att vägen breddas och att trafiken till planområdet kom-
mer gå på vägen kommer medföra störningar på hälsa och miljö, en förändring 
som upplevs som provocerande. Skyddsanordningar såsom bevuxna skyddszo-
ner eller bullerplank har inte föreslagits. Någon dialog kring detta har inte förts 
med berörda grannar.  

Fastighetsägarna bedömer att den ökade trafiken kan bidra till negativ påverkan 
på känslig och ur naturvårdssynpunkt värdefulla områden på Horgeboda 1:21 
som markägaren har avtal med Skogsstyrelsen att bevara. 

Fastighetsägarna har uppfattat utgångspunkten vara att LIS-området skulle knyta 
an till Ulvö by. Eftersom Syftet med LIS är att genom åtgärder som stimulerar 
utveckling på landsbygden genom bl a åtgärder som upprätthåller och utvecklar 
underlaget för offentlig service, skulle det naturliga vara att tillfartsvägen istället 
går från Ulvö by. Det skulle kunna ge ekonomiska samordningsvinster för t ex 
sophämtning.   

Fastighetsägarna anser att i första hand annat alternativ för tillfartsväg ska tas 
fram. Om det inte är möjligt bör sträckningen dras om så att den går längre in på 
exploatörens egna fastighet.  

Kommentar  
När planområdet utvecklas är det rimligt att den enskilda vägen förbättras. Bul-
lerstörningarna på omgivande natur bedöms bli små eftersom trafiken kommer 
vara av begränsad omfattning och bestå av resor främst för de boende inom 
planområdet. Vägen kommer att utformas för relativt låga hastigheter.  

Anslutningsvägens slutliga sträckning och andelstal hanteras i lantmäteriförrätt-
ning. Om vägsträckningen innebär en åtgärd som väsentligen kan ändra natur-
miljön ska åtgärden anmälas för samråd till tillsynsmyndigheten, enligt miljöbal-
ken. 
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Fastighetsägare NN, Fastighet xx 
Fastighetsägaren ifrågasätter att infart till Horgenäs 1:6 via vägen mot Ulvö stat-
ion eftersom ägaren till Horgenäs 1:6 har spärrat av sin del av vägen med bom 
och lås i flera år. 

Fastighetsägarens hus ligger några meter från vägen och har hittills bara haft lite 
trafik på vägen förbi huset. Vägen utgör idag en skön skogsväg som passar för 
cykling och häst- och vagn. Vägen blir mycket mjuk och förstörs av tyngre fordon 
när det är mycket vatten. 

Kommentar 
Anslutningsvägens slutliga sträckning och andelstal hanteras i lantmäteriförrätt-
ning. 

Fastighetsägare NN, Fastighet xx 
Fastighetsägaren motsätter sig all breddning eller ny vägsträckning genom sin 
fastighet. Fastighetsägaren menar att även ägaren av Lillanäs har denna åsikt. 

Kommentar 
Anslutningsvägens slutliga sträckning och andelstal hanteras i lantmäteriförrätt-
ning. 

Fastighetsägare NN och NN, Fastighet xx m fl 
Fastighetsägarna anser att förslaget är för storskaligt med tanke på friluftsliv, 
miljö, vatten, jakt och vägar, som kanske inte klarar denna belastning. 

Kommentar 
Planförslagets påverkan på den omgivande miljön har beskrivits i detaljplanen. 
Se även utförligare svar till länsstyrelsen. 

Detaljplaneläggning innebär en avvägning mellan olika intressen där i detta fall 
markägarens ambition att tillskapa bostadstomter prövas och jakten får stå till-
baka för det aktuella området.  

Anslutningsvägens slutliga sträckning och andelstal hanteras i lantmäteriförrätt-
ning. 
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SÄRSKILD SAMMANSTÄLLNING – UPPFÖLJNING AV 
MILJÖASPEKTER 
(Miljöbalken 6 kap, 16§)  

När en plan med miljökonsekvensbeskrivning har antagits ska kommunen ta fram 
en särskild sammanställning avseende miljöaspekter. Syftet är att göra resultatet 
av bedömningsförfarandet tillgängligt för allmänheten och dem som lämnat syn-
punkter i samråd etc.  

Den särskilda sammanställningen nedan utgör ett utkast inför antagandet. Efter 
ett antagande av planen kommer den slutliga sammanställningen utgöra ett eget 
dokument. 

INTEGRERING AV MILJÖASPEKTERNA I PLANEN 
Gestaltningsprinciper för grönska (som utgör underlag för framtida skötselplan), 
som bifogas detaljplanen och exploateringsavtalet, omfattar naturområdet samt 
de båda torpmiljöerna Stensnäs och Fiskartorpet. En varsam skötsel av omgi-
vande landskap avses därmed ske. 

Torpmiljöerna säkras genom planbestämmelse. 

Planområdet anpassas till landskapet, dels genom att låglänt område i väster inte 
tas med i detaljplanen. Dessutom sker en anpassning av kvartersmarken inom 
planområdet till topografin och till de naturinslag som finns.  

Planbestämmelser reglerar placering, utformning och utförande så att byggna-
derna harmonierar med platsen och småländsk byggnadstradition. 

Avloppsvattenbehandling sker med teknik så att inte Åsnens miljökvalitetsnorm 
påverkas. Dagvatten fördröjs på tomt och i väginfiltrationsdiken. 

Skydd mot översvämning sker genom att planbestämmelse föreskriver lägsta 
höjd för bottenbjälklag. 

BEAKTANDE AV SYNPUNKTER FRÅN MKB-SAMRÅDET 
Inkomna synpunkter från samrådet av miljökonsekvensbeskrivningen har redovi-
sats, bemötts och kommenterats i samrådsredogörelsen samt utlåtandet till de-
taljplanen. 

Miljökonsekvensbeskrivningen, övergripande 

Dokumentet vid samrådet som behandlade miljökonsekvenser kallades först fel-
aktigt miljöbedömning. Denna synpunkt beaktades genom att en miljökonse-
kvensbeskrivning togs fram till planens utställningsskede då det även gick att 
lämna synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen. 

Vid utställningen framkom synpunkt om att MKB:n behöver förtydligas om hur 
uppföljning ska ske. Uppföljningen har kompletterats med avseende på avlopp, 
fågellivet och gestaltningsprinciper. 
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Natur 

Synpunkter har inkommit vid samråd och utställning om att beskriva hur särskilda 
naturvärden, framför allt det skyddsvärda fågellivet men även vissa biotoptyper 
och arter, påverkas av planerad bebyggelse och därmed även ökad mänsklig 
närvaro och trafik. Även planens påverkan på Ramsar-område och planerad nat-
ionalpark samt påverkan från nya arter har tagits upp i yttrandena. MKB och 
planbeskrivning har kompletterats med avseende på detta.  

I samrådet av planen framkom synpunkten att om det införs en bestämmelse om 
att skötselplan ska finnas så ska denna också finnas med i planhandlingarna. Till 
planen fogades i utställningsskedet Gestaltningsprinciper för grönska som utgör 
underlag för framtida skötselplan. Gestaltningsprinciper för grönska har tagits 
fram för att visa på hur varsam skötsel kan bevara eller utveckla karaktärerna. 

Riksintressen, Åsnenområdet m.m. 

Det framkom vid samrådet av planen att det i miljökonsekvensbeskrivningen var 
särskilt angeläget att redovisa konsekvenser till följd av exploateringen med hän-
syn till att området är orört, med flera riksintressen och ligger inom det unika Ås-
nenområdet. Kommunen beaktade aspekterna i miljökonsekvensbeskrivningen 
och har utvecklat beskrivningen av dem ytterligare efter tydligare formulerade 
synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen som kom under utställningen och 
efter att ha tagit del av ytterligare kunskapsunderlag. 

Landskapsbild, visuell miljö 

Planområdet och föreslagen placering av bebyggelse har anpassats till topogra-
fin, landskapsbilden och naturmiljön, delvis till följd av inkomna synpunkter.  

Efter synpunkt om avsaknad av beskrivning av hur exploateringen kommer in-
verka på torpmiljön har miljöerna beskrivits och planen försetts med bestämmel-
ser för att säkra torpmiljöerna. 

I samrådet om planen inkom synpunkt om att en exploatering ska föregås av en 
arkeologisk utredning enligt 2 kap 11§ KML. Efter förändringar i planförslaget 
bedömdes vid granskningen att behovet av en arkeologisk utredning inte längre 
var aktuellt.  

Strandskydd 

Planbeskrivning och MKB har förtydligats avseende påverkan på strandskyddets 
syften efter inkomna synpunkter i utställningen. 

Ytvatten, dagvatten, grundvatten 

Planområdet och föreslagen placering av bebyggelse har anpassats till topogra-
fin, landskapsbilden och naturmiljön, delvis till följd av inkomna synpunkter. 

Hälsa och störningsrisker, luft och buller 

Planbeskrivning och MKB har förtydligats avseende störningar från torvtäkt efter 
synpunkter i samråd och utställning.  
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Miljökvalitetsnormer 

Synpunkt har framkommit vid samråd och utställning att Åsnens MKN inte kan 
uppnås med föreslagen princip för rening av avloppsvatten och att detta måste 
vara utrett före ett antagande av planen. Alternativ avloppslösning med minire-
ningsverk som tidigare studerats förordas nu istället för den ursprungliga före-
slagna principen. MKB har kompletterats med avseende på detta. 

Översvämning, Klimat 

Marginalen mellan den lägsta angivna nivån för sockel och översvämningsnivåer 
har justerats efter synpunkter vid samråd. 

 

SKÄL TILL VAL AV PLANEN (HUVUDALTERNATIVET) ISTÄLLET FÖR 
DE ALVERNATIV SOM VARIT FÖREMÅL FÖR ÖVERVÄGANDE 
Enligt vad som framkommit i miljöbedömningen kommer viss miljöpåverkan att 
uppstå vid genomförandet av detaljplanen. Skillnader i påverkan mellan de jäm-
förda alternativen Västra Horgenäs och Exploateringsalternativet, alltså planen, 
är att Exploateringsalternativet har ett bättre skydd till torvtäkt och framförallt kan 
ett LIS-område utvecklas i en god naturmiljö med strandnära läge. Störst är skill-
naden mellan nämnda alternativ och nollalternativet som innebär att området blir 
kvar som idag med produktionsskog med samma cykler och mönster som tidi-
gare.   

Exploateringsalternativet väljs med stöd av miljöbedömningen samt att Horgenäs 
också är utpekat i översiktsplanen, LIS-tillägget, som område för landsbygdsut-
veckling i strandnära läge. Exploateringsalternativet har dessutom ett mycket 
attraktivt läge nära sjön Åsnens strand innebärande en mycket god bebyggd 
miljö med naturanpassning.  

 

ÅTGÄRDER SOM AVSES ATT VIDTAS FÖR UPPFÖLJING OCH 
ÖVERVAKNING AV MILJÖPÅVERKAN 
Gestaltningsprinciper för grönska och dagvatten följs vid genomförande av pla-
nen. Uppföljning av Gestaltningsprinciper för grönska sker genom att handlingen 
följer med vid avtal med exploatören och ska ligga till grund för skötselplan. 
Eventuella strandskyddsdispenser följs upp genom tillsyn. 

Uppföljning av dagvattenåtgärder/dagvattenfördröjning sker genom bevakning i 
bygglovsskedet att villkoren för fördröjning av dagvatten redovisas.  

Funktion på avloppsanläggning följs genom regelbunden provtagning och över-
vakning enligt kontrollprogram samt genom myndighetstillsyn. Renvattenbrunn 
kontrolleras fortlöpande. 
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Eventuellt behov av fågelskyddsområden ses över vid genomförande av planen, 
och följs upp, genom Åsnentillsynens ordinarie verksamhet i dialog mellan be-
rörda kommuner och länsstyrelsen. 

Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 
 

2015-03-19 

 

 

Magnus Wigren   Elinor Bjärnborg 

Enhetschef    Plan- och landskapsarkitekt 
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