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Miljökvalitetsnormer X

Dagvatten fördröjs och därmed påverkas inte 

avvattningen till vattendrag. Därmed är 

bedömningen att MKN för vatten inte kommer 

att påverkas. Enligt genomförda 

spridningsberäkningar överskrids inte MKN för 

luft inom planområdet. 

Miljömål - nationella och regionala X

Miljömålet God bebyggd miljö påverkas 

positivt, bla då ljudmiljön är god inom 

planområdet och service så som kollektivtrafik 

och skola finns inom gångavstånd. Miljömålen 

grundvatten av god kvalitet och Levande sjöar 

och vattendrag påverkas positivt då dagvatten 

inom planområdet fördröjs. 

Miljömål - lokala X

Naturvård X

Rörligt friluftsliv X

Kulturmiljö X

Detaljplanen finns beläget strax söder om 

riksintresseområdet för Hjärtanäs – Dansjö – 

Gåvetorp – Spåningslanda (G 18) som är ett 

riksintresse för kulturmiljövård, i enlighet med 

Miljöbalken 3 kap 6 §. 

Annat X

Detaljplanen ligger inom avrinningsområdet för 

Mörrumsån som är ett vattendrag av 

riksintresse i enighet med Miljöbalken 4 kap 6 

§. Då dagvatten fördröjs påverkas inte 

avrinningen till vattendrag och därmed 

kommer inte riksintresset att ta skada.

Växt- och djurliv, hotade arter X

Planförslaget tar ej exploaterad mark i anspråk 

vilken idag i stora delar består av stormskadad 

skog. 

Naturreservat, Natura2000, 

Biotopskydd X

Stenmurar inom planområdet bedöms inte 

innefattas under biotopsskyddet. 

Spridningskorridorer, grön- och 

vattensamband X

Den gröna kil som sträcker sig långt in i 

Alvesta tätort planläggs som naturmark och  

markanvändningen säkras därmed. Mellan 

befintlig bebyggelse i söder sparas en grön kil, 

likaså mellan den nya bebyggelsen och 

Fornvägen. 

Fornminnen X

I den norra delen av planområdet innefattas 

mark som består av fossil åkermark. Tillstånd 

krävs i samband med planens genomförande 

för intrång i fornlämningen. Fornlämningar 

inom planområdet är få och området är avskilt 

det övriga fornlämningsområdet då Fornvägen 

uppfattas som en befintlig barriär. 

Kulturhistorisk miljö, 

kulturmiljöprogram X

Inom planområdet finns stenmurar. 

Miljö

Riksintressen

Naturmiljö

Kulturmiljö

Bilaga till granskningshandling för detaljplan för Spåningslanda 4:3, sydöstra delen (Etapp 2)

Checklista för behovsbedömning

Kommentarer

Negativ påverkan Positiv påverkan

Ingen    

påv.

Berörs 

ej

Sida 1 av 3



Stor Måttlig Liten Liten Måttlig Stor

Landskapsbild, stadsbild

Fysiska ingrepp, nya element X

Genomförande av detaljplanen tar ej 

exploaterad mark i anspråk. Detta kommer att 

innebära att ett nytt element kommer att 

upplevas i landskapet. 

Skala och sammanhang X

Bebyggelsens skala har anpassats till 

landskapet genom att högre bebyggelse 

placeras inom område med låg marknivå. 

Estetik, närmiljö X

Gröna kilar skapas mot befintlig 

bostadsbebyggelse. 

Tillgänglighet, barriärer X

Det kommer att finnas god tillgänglighet till 

planområdet. Gångstråk skapas i söder och 

väster, vilket underlättar tillgängligheten till 

Spåningslandaområdet från östra Alvesta. 

Aktivitet, lek, friluftsliv X

Lekplats finns inom 300 meter från 

planområdet. 

Grönstruktur, parkmiljö, 

vattenmiljö X

Grönt stråk beläget mellan etapp 1 och 2 i 

Spåningslandaområdet, vilket går långt in i 

tätorten planläggs som naturmark. 

Strandskydd X

Buller, vibrationer X

Gällande riktvärden för trafikbuller överskrids 

inte inom planområdet. 

Luftkvalitet, utsläpp, lukt, allergier X

Gällande normer överskrids inte. 

Lokalklimat, vindförhållanden X

Ljusförhållanden, ljussken, 

skuggeffekter X

Skuggstudie visar att viss skuggkastning kan 

ske mot bebyggelse belägen i öster under 

eftermiddag/kväll. 

Radon X

Enligt Alvesta kommuns översiktliga 

radonriskkartering ligger planområdet inom 

normalriskområde. 

Strålning, elektromagnetiska fält X

Trafikmiljö, GC-vägar, 

kollektivtrafik, olycksrisk X

Gång- och cykelväg anläggs i grönområdet 

beläget i väster. Trottoar anläggs utmed 

Högalundsvägen. 

Farligt gods X

Explosionsrisk X

Ras och skred X

Översvämning X

En dagvattendam har anlagts i närområdets 

lägsta punkt.

Markförhållanden, grundläggning, 

sättningar X

Jordarter består av morän med en sandig siltig 

sammansättning. 

Markföroreningar X

Grundvatten, ytvatten, 

avrinningsområden X

Dagvatten fördröjs lokalt. Därmed påverkas 

inte avrinningen till vattendrag. 

Vattendrag, strandlinje X

Skyddsområde för vatten X

Dagvatten, spillvatten

Dagvatten leds till befintlig dagvattendam. 

Köpeavtal reglerar att dagvatten ska fördröjas 

inom tomten. 

Befintlig infrastruktur X

Planområdet ansluter till Högalundsvägen. 

Planområdet ansluter till befintligt VA-nät.

Negativ påverkan Positiv påverkan

Ingen    

påv.

Berörs 

ej Kommentarer

Rekreation

Hälsa, störningsrisker

Säkerhet

Hushållning

Mark och vatten

Visuell miljö

Sida 2 av 3



Stor Måttlig Liten Liten Måttlig Stor

Markanvändning X Ej ianspråktagen mark tas i anspråk.

Återvinning X

Energiförsörjning X

Transport X

Byggavfall X

Övrigt

Tillgänglighet vid 

funktionsnedsättning X

Inom planområdet finns få nivåskillnader, god 

tillgänglighet kan därmed skapas. 

Segregation/ integration X

Inom planområdet medges både flerfamiljshus 

och enfamiljshus vilket främjar integration 

mellan olika samhällsgrupper. Hyresrätter är 

möjligt inom planområdet. 

Barnperspektivet X

Gång- och cykelväg anläggs i den gröna kil 

som sträcker sig långt in i tätorten och 

ansluter till befintlig gång- och cykelväg som 

leder mot Prästängsskolan. 

Medborgarperspektiv X

Samråd sker med berörda grannar. Samrådet 

kungörs i lokaltidningen. 

Annat

Framtida exploatering X

Översiktsplan X Förslag är förenligt med översiktsplanen. 

Gällande planer X

Pågående planläggning X

Mellankommunala intressen X

Sammanfattande bedömning

X

Negativ påverkan Positiv påverkan

Ingen    

påv.

Berörs 

ej Kommentarer

Bedömning

Övriga planeringsarbeten

Socialt perspektiv

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan på natur- eller kulturmiljö. Fornmiljö som påverkas har bedömts som 

mindre bevarandevärd. Planen bedöms inte påverka några riksintressen, eller leda till negativa konsekvenser för marken eller 

närmiljön. Gällande riktvärden för trafikbuller överskrids inte inom planområdet. Gång- och cykelvägar planeras inom grönområdet i 

den västra delen av planområdet.  Dagvatten leds till befintlig dagvattendamm och lokal fördröjning regleras i köpeavtal. 

Krav på redovisning

Mycket liten miljöpåverkan. 

Viss men ej betydande miljöpåverkan Miljökonsekvenserna redovisas i planbeskrivningen.

Betydande miljöpåverkan Separat miljökonsekvensbeskrivning, MKB, krävs.

Karolina Bjers, planarkitektHandläggare och ansvarsområde 2017-03-17
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