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INLEDNING

PLANENS  SYFTE  OCH  HUVUDDRAG

Detaljplanen  syftar  till att möjliggöra  nybyggnation  av småhus  i ett  at-

traktivt  läge  och  som  är anpassade  till kulturlandskapets  förutsättningar.

I definitionen  av småhus  innefattas  även  parhus,  radhus  och kedjehus.

Beslut  om planuppdrag  togs  2015-04-07  (NFS  2015/63).  Detaljplanen

upprättas  därmed  enligt  Plan-  och  bygglagens  (2010:900)  lydelse  efter

den  I januari  2015.  Upprättande  av detaljplanen  sker  med  ett  utökat

planföfarande  enligt 5 kap 7 e3 Plan- och bygglagen.

PLANDATA

Lägesbestämning

Planområdet  är beläget  i östra  delen  av Lekaryd  norr  om Alvesta  tätort

och  strax  norr  om riksväg  25. Planområdet  är uppdelat  i två områden,

det  södra  och  det  norra  samt  del  av Hanaslövsvägen.  Fastigheter  som

omfattas  av planområdet  är del  av  fastigheterna  Lekaryd  1:11,  Lekaryd

1 :13,  Lekaryd  3:21 och  Lekaryd  915.  I öster  avgränsas  planområdet  av

Hanaslövs  friluftsområde,  i väster  av ängs-  och  hagmark.



Areal

Planområdet  uppgår  till ca 15,4  hektar  mark.

Markägoförhållanden

Planområdet  omfattar  del  av fastigheterna  Lekaryd  3:21,  Lekaryd  9:15

och  Lekaryd  1 :11 som  ägs  av Alvesta  kommun  samt  Lekaryd  1 :13 som

idag  ägs  av en privat  markägare  men  enligt  undertecknat  avtal  ska  för-

värvas  av Alvesta  kommun.

TIDIGARE  ST  ÄLLNINGST  AGANDEN

Översiktsplan

Alvesta  kommuns  översiktsplan,  antagen  2008-10-28  pekar  ut att  det

finns  utveckIingsmöjIigheter  att bygga  fler  bostäder  i Lekaryd.  Bebyg-

gelsen  ska  enligt  översiktsplanen  anpassas  i material,  kulör  och  utform-

ning  till befintlig  bebyggelse  samt  placeras  med  hänsyn  till områdets  na-

tur-  och  kulturmiljö.

Gällande  detaljplaner

Större  del av planområdet  är inte  detaljplanelagt  sedan  tidigare.  Den

östra  delen  av planområdet  inkluderar  del av Hanaslövsvägen  och  ett

skogsparti  som  tidigare  är reglerat  som  kvartersmark  -  rekreationsom-

råde  i detaljplan  för  Hanaslövsberget,  antagen  av kommunfullmäktige

1989-09-26  (A1 57).  Syftet  att inkludera  de delar  som  sedan  tidigare  om-

fattas  av detaljplan  A1 57 är att ändra  markanvändning  från  kvarters-

mark  till allmän  platsmark  och  således  säkerställa  vägens  funktion  och

bevarande  av skogspartiet.  Se mer  under  Genomförande  -  Verkan  på

andra  detaljp1aner.

Kommunala  beslut

Den  2010-12-07  tog Nämnden  för  samhällsplanering  beslut  om att ett

planprogram  skulle  upprättas  och  samrådas  för  området  (NFS

201  0/151  ). Ärendet  blev  vilande.

Kommunfullrnäktige  beslutade  den  2011-09-21  att inrätta  nytt  verksam-

hetsområde  för  vatten  och  spillavlopp  inom  Lekaryd,  dels  för  att  koppla

befintlig  bebyggelse  till det  kommunala  nätet  och dels  för  att i framtiden

möjliggöra  för  ny bebyggelse.

Nämnden  för  Samhällsplanering  tog den  20"15-04-07  beslutet  att  en de-

taljplan  för  området  kan  upprättas  och  samrådas  (NFS  2015/63).  Samti-

digt  beslutades  att arbetet  med  planprogram  för  Lekaryd  rörande  beslu-

tet  NFS  2010/151  (se ovan)  skulle  avslutas.  Motivet  att påbörja  ett nytt

ärende  och  en ny process  för  Lekaryd  har  sin grund  i att det  har  skett

stora  förändringar  i plan-  och  bygglagen  sedan  det  tidigare  beslutet  och



att  upprättande  av detaljplanen  bör  ske  enligt  lagstiffning  som  idag  är

aktuell.

Nämnden  för  samhällsplanering  tog den  2018-04-10  beslutet  att plan-

förslag  för  del av Lekaryd  3:21 m.fl.  (Lekaryd)  skall  ställas  ut för  gransk-

ning enligt PBL 5 kap fi 18.

Riksintressen

Planområdet  ligger  i anslutning  till området  Hjärtanäs-Dansjö-Gåvetorp-

Spåningslanda som är av riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap 6 @
miljöbalken.

Planområdet  ligger  ca 300  meter  norr  om riksväg  25 som  är en väg  av

riksintresse för kommunikationer  enligt 3 kap 8 @ miljöbalken.

Planområdet  ligger  ca 300  meter  norr  om överföringsIedningen  för

Bergaåsens  dricksvattenanIäggningar  som  är riksintresse  för  anlägg-

ningar för vattenförsörjning  enligt 3 kap 8 Efi miljöbalken.

Planområdet  ligger  inom  avrinningsområdet  för  Mörrumsån  som  är ett

vattendrag av riksintresse enligt 4 kap 6 fi miljöbalken. Vattendraget be-
rörs  ej av planförslaget.

Mellankommunala  intressen

Ovan  nämnda  riksintressen  är också  av mellankommunal  karaktär  men

berörs  ej av planförslaget.

Hanas!övs  friluffsområde  är ett område  av mellankommunalt  intresse.

Tillgängligheten  till området  eller  möjligheten  att nyttja  samt  utveckla

området  bedöms  ej att påverkas  av planförslaget.
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PLATSENS  FöRUTSÄTTNINGAR

Mark  och  vegetation

Planområdet  består,  med  undantag  av del av Hanaslövsvägen,  av na-

turmark  i form  av produktionsskog  och  är till största  del beläget  på höjd-

formationer.  Åldern  på produktionsskogen  varierar  mellan  20-120  år.

Utanför  planområdet  och mellan  det  norra  och  södra  området  angränsar

skogsmarken  till ängs-  och  hagmark.  I öster  ligger  Hanaslövsberget.  Ett

dike  sträcker  sig öster  om både  det  södra  och norra  området.

Skogsmarken  i den  norra  delen  av planområdet  består  av barrskog  med

tall  och  gran.  Visst  lövträdinslag  finns,  framförallt  i utkanten  av skogs-

området  vid planområdets  gräns.  Terrängen  är bitvis  kuperad  och

mycket  blockrik  med  ett  flertal  större  stenblock  ovanför  markytan.

Foton  från det  norra  området



Den  södra  delen  av planområdet  består  till största  del av granskog  med

visst  tallinslag.  En del av området  utgörs  av ett hygge  med  nyplanterad

gran.  Terrängen  är något  kuperad  med  några  mindre  och  en högre

höjdformation.

Foton  från det  södra  området

Befintlig  bebyggelse

Det  finns  ingen  befintlig  bebyggelse  inom  planområdet.  I planområdets

omland  finns  bostäder  i form  av gårdsbebyggelse  och  småhus.

Totalt  finns  i Lekaryd  ungefär  40 bostadshus  vilka  består  av bebyggelse

av varierande  karaktär.  Lekaryds  kyrka  ligger  väl  synlig  placerad  längs

åsens  västra  sluttning.  Agrar  bebyggelse  är organiserad  i löst  samman-

hängande  gårdar  på höjdplatån  samt  längs  sluttningarna  i väst  och  öst.

Längs  med  Lekarydsvägen  har  istället  en tätare  bebyggelse  successivt

växt  fram.  Under  2000-talet  har  mindre  antal  bostadsbyggnader  till-

kommit,  vilka  har  placerats  inom  den  befintliga  bebyggeIsestrukturen

och  anpassats  till dess  karaktär.



Befintliga  bostadshus  är främst  uppförda  med  träfasader,  men  variat-

ionen  är stor  vad  gäller  färgsättning,  materialval  och  utformning.  Ge-

mensamma  drag  för  bebyggelsen  är verandor,  vita  fönster-  och  dörr-

snickerier  samt  vita  husknutar.

Exempel  på befintlig  bebyggelseiLekaryd

Gator  och  trafik

Planområdet  inkluderar  del av Hanaslövsvägen,  som  sträcker  sig från

trafikplats  Hanaslöv  vid väg  25 till Hanaslövs  skidanläggning.  Vägen  har

idag  enskilt  huvudmannaskap.  Planområdet  angränsar  även  till en en-

skild  väg  i norr  (Gamla  Hanaslövsvägen),  som  är en grusväg  som

sträcker  sig mellan  Lekaryd  by och Hanaslöv.

Till vänster  grusväg  norr  om p1anområdet
Till höger  Hanashövsvägen  som delvis  inkluderasiplanområdet

Inom  Lekaryd  by finns  ett  vägnät  med  anor  från  1 800-ta1et.  Vägnätet  ut-

gör  en del av riksintresseområdets  kulturmiljövärden.

Gånq-  och  cykelvägar

Gång-  och cykelvägnätet  är idag  inte  utbyggt  till Lekaryd.

I planområdets  närområde  finns  ett flertal  stigar  och  leder  inom  natur-

områden,  bland  annat  elljusspåret  Hanaslöv-Spånen  och  Spånenleden.

Elljusspåret  Hanaslöv-Spånen  passerar  under  väg  25 via en tunnel  sö-

der  om planområdet.

Service  och  närmiljö

Planområdet  ligger  ungefär  fyra  kilometer  norr  om  Alvesta  centrum  där

det  finns  tillgång  till service  så som  buss-  och  tågförbindelser,  barnom-



sorg  och  skola,  vårdcentrai  samt  matvarubutiker.  I Lekaryd  by finns  en

förskola  som  drivs  som  föräldrakooperativ.

Närmsta  busshållplats  med  förbindelse  till Alvesta  och  Växjö  finns  vid

trafikplats  Hanaslöv,  ca 600  m söder  om planområdet.  Busshållplats

finns  även  vid trafikplats  Lekaryd  med  förbindelse  till Ljungby  och  Växjö.

Teknisk  försörjning

Lekaryd  by ligger  inom  verksamhetsområde  för  kommunalt  vatten  och

spillavlopp  men  planområdet  ligger  för  närvarande  inte  inom  verksam-

hetsområdet. Innan deta5p1anens genomförande krävs beslut om att
öka  verksamhetsområdet  för  vatten  och  spillavlopp  till planområdet.

Vattenskyddsområde

Planområdet  ligger  i närheten  av ett område  med  grundvattenskydd.

Dansjön  och  Alvestaåsen  i Lekaryd  är utpekade  prioriteringar  för  dricks-

vattentillgången.  Motiv  för  prioriteringen  är att även  om  Alvesta  vatten-

verk  idag  är taget  ur produktion,  kan  vattentäkten  användas  som  re-

servvattentäkt  till Alvesta  tätort  om detta  skulle  behövas.

Det  inre  vattenskyddsområdet  är beläget  ca 900  m väster  om föreslaget

planområde,  på motsatt  sida  Lekarydsån.  Gränsen  för  det  yttre  vatten-

skyddsområdet  är beläget  ca 50 m väster  om föreslaget  planområde.

Strandskydd

Ett  dike  sträcker  sig utmed  Hanaslövs-

vägen  och  planområdet.  Diket  bedöms

inte  omfattas  av strandskydd  då det  är

ett  grävt  markawattningsdike  med  syfte

att  vattna  befintlig  och  före  detta  åker-

och  betesmark.  Diket  har  även  rätats

upp  i samband  med  anläggning  av

vägen  till Hanaslöv.

Dikeianslutning  till planområdet



Ekonomiska  kartan  från 1950  inkl. pjan-
området  gräns

Laga  skifteskartan  (ägobyte)  från 7838 inkl.
planområdet  gräns

Diket  bedöms  inte  ha utvecklat  höga  naturvärden  så att  strandskydd

skulle  kunna  motiveras  trots  dess  ursprung  som  markavvattningsdike.

Bedömningen  grundas  på att diket  har  stark  mänsklig  påverkan  med  rak

sträckning,  branta  kanter  och  ett  flertal  passager  genom  betongtrummor

samt  att  ti11fR5det är begränsat  med  stor  förekomst  av vattenvegetation  i

vattenytan.  Då diket  omges  till största  del av tät  och svåframkomlig  ve-

getation  bedöms  det  inte  heller  utgöra  ett  värde  för  friluftslivet.  För  ytter-

ligare  beskrivning  och  fotografier  av  diket  med  omgivande  natur  se bi-

laga  3.



Geotekniska  förhållanden
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Karta  över  jordarter  (källa  SGU).  Röd  linje markerar  planområdesgränsen.

Enligt  SGU:s  (Sveriges  geologiska  undersökning)  översiktliga  jordarts-

kartering  består  marken  främst  av sandig  morän  som  i norr  delvis  inne-

fattar  storblockiga  ytor.  Delar  av  planområdet  består  av kärrtorv.

En geoteknisk  utredning  har  utförts  av Sweco  2018  för  den  södra  delen

av planområdet  för  att undersöka  torvjordarnas  rnäktighet  och  bedöma

markens  lämplighet  för  bebyggelse.  Utifrån  resultaten  i utredningen  har

den  södra  delen  av planområdet  anpassats  så att endast  en begränsad

del  av mark  för  bostadsbebyggelse  lokaliseras  inom  område  med  torv-

mark.  Resterande  del utgörs  av en höjdformation  med  morän.  Mäktig-

heten  på torvområdet  i den  del  som  planläggs  beräknas  uppgå  till ca O,5

meter.  Vid  exploatering  behöver  eventuell  torvjord  i läge  för  byggnader,

ledningar  och  gata  grävas  ur och  ersättas  av bärkraffiga  massor.
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Kartan  visar  uppskattad  utbredning  och mäktighet  av torv enligt  den geotek-
niska  utredningeniförhållande  till den södra  delen  av planområdet.

Fornlämningar

Inom  planområdet  finns  inga  kända  registrerade  fornlämningar.  Dock

finns  det  en lämning  i form  av en övrig  kulturhistorisk  lämning  (Lekaryd

28:1  ) i den  södra  delen  av planområdet,  som  utgörs  av en äldre  väg-

sträckning.  Vägen  har  lite olika  karaktär,  delvis  som  hålväg,  och  kan  inte

följas  kontinuerligt  i terrängen.

Om  man  vid markarbeten  eller  annat  arbete  ändå  skulle  påträffa  forn-

lämningar  finns  anmälningsplikt  enligt  2 kap.  5 8, kulturmiljölagen

(1988:950).
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Karta  överregistrerade  kulturlämningarinärområdet.  Åven  avgränsningen  för
riksintresseområdet  för  kulturmHjövård  framgår  av kertan.

Förorenad  mark

Enligt  Länsstyrelsens  MIFO-inventering  finns  ingen  misstänkt  förorenad

mark  inom  planområdet.

Om  en förorening  påträffas  har  fastighetsägare  och  brukare  av fastig-

heten  skyldighet  att omgående  underrätta  tillsynsmyndigheten  enligt  10

kap. 1l 83 miljöbalken (1998:808).

Radon

Enligt  Alvesta  kommuns  översiktliga  radonriskkartering  ligger  området

inom  normalriskområde  avseende  radon.

Störningar

Jordbruksverksamhet  och djurhållninq

Planområdet  ligger  i en landsbygdsmiljö  med  jordbruksverksamhet  och

djurhållning,  vilken  kan  vara  en bidragande  faktor  till störning  i form  av

bland  annat  buller  och lukt  under  varierade  tider  över  året.  Djurhållning

kan  också  bidra  till störningar  i form  av allergena  ämnen  och  flugor.  I

planområdets  direkta  närhet  är det  framförallt  bete  som  kan  förekomma.

Att  jordbruksverksamhet  och  betesdjur  finns  i området  är emellertid  en

av  grundförutsättningarna  för  att det  öppna  landskapet  och kulturmiljön

ska  finnas  kvar  även  i fortsättningen.



Skidanläqqninqen  i Hanaslöv

Skidanläggningen  i Hanaslövs  friluftsområde  kan  bidra  till störningar  i

form  av buller,  Ijussken  och snörök  under  vintersäsongen.

Källor  till buller  är snökanoner  och  pistmaskiner  som  är igång  under  ett

antal  dygn  om året  baserat  på väderförhållanden.  Offa  sker  snöprodukt-

ion och pistning  kvälls-  och nattid.  Även  trafik  på Hanaslövsvägen  under

öppettider  av skidanläggningen  och  vid arbete  med  hjullastare  för  att

transportera  snömassor  kan medföra  visst  buller.  Se  med  om buller  från

skidanläggningen  under  rubriken  Verksamhetsbuller  från  skidanlägg-

ningeniHanask5v  nedan.

Under  perioden  då Hanaslövsområdet  är öppet  för  vinteraktiviteter  lyses

skidbacke  och skidspår  upp  vid arbete  i anläggningen  kvälls-  och  nattid

och  för  att möjliggöra  kvällsåkning.  Ljusen  är riktade  mot  anläggningar-

na men  kan  upplevas  från  vissa  delar  av planområdet.  Flera  skogspar-

tier  mellan  Hanaslöv  och planområdet  bidrar  till en avskärmande  effekt.

Ljusen  i Hanaslövsanläggning  anses  ej betyda  en olägenhet.

Snötillverkning  från  snökanoner  har  vid tillfällen  medfört  att  snö  trans-

porterats  via vind  och  samlats  på platser  utanför  området.  Störningar  i

form  av snörök/snödamm  kan  därmed  komma  att påverka  planområdet

men  detta  bedöms  ej utgöra  en olägenhet.

De aktiviteter  i Hanaslöv  som  kan ge upphov  till störningar  i närområdet

är en förutsättning  för  att skidverksamheten  i Hanaslöv  ska  kunna  fortgå

och  utvecklas.

Verksamhetsbuller  från  skidanläggningen  i Hanaslöv

En bullerutredning  har  utförts  av ÅF  2018  i syfte  att undersöka  hur  plan-

området  påverkats  av buller  från  skidanläggningen  i Hanaslöv.  Utred-

ningen  tar  hänsyn  buller  från  snökanoner,  pistmaskiner  och  hjullastare

och  har  undersökt  ett  scenario  som  baseras  på både  befintlig  verksam-

het  och  framtida  utveckIingsmöjIigheter  med  en ny nedfart.  Utredningen

redovisar  bullernivåer  nattetid,  då den  främsta  aktiviteten  med  bulle-

ralstrande  maskiner  sker,  och  utgår  från  den  period  på året  som  arbetet

med  skidanläggningen  är igång.

Resultaten  i utredningen  visar  på bullernivåer  emot  50 dB(A)  ekviva-

lentnivå  nattetid  inom  kvartersmark  i den  norra  delen  av planområdet.  I

den  södra  delen  av planområdet  är ekvivalentnivåerna  lägre  än 45

dB(A)  nattetid.



Kartan  visar  utbredningen  av buller  (ekvivalentnivå)  från skidanläggningen
nattetid.

Enligt  Boverkets  vägledning  Industri-  och  annat  verksamhetsbu1ler  vid

p1an1äggning  och  bygglovsprövning  av  bostäder  (Rapport  2015:21)  be-

döms  föreslaget  planområde  uppfylla  riktvärden  för  "zon  B", där  ekviva-

lentnivåer  utomhus  vid bostadsfasad  får  uppgå  till maximalt  50 dB(A)

nattetid.  Enligt  Boverket  bör  ny bostadsbyggelse  kunna  accepteras

inom  zon  B förutsatt  att  tillgång  till Ijuddämpad  sida  finns  och att bygg-

naderna  bulleranpassas.  Vid  en Ijuddämpad  sida  är riktvärdet  för  högsta

Ijudnivå  från  verksamhet  40 dB(A)  nattetid  vid bostadens  fasad  samt  vid

uteplats.



Zon A"

Bostadsbyggnader  bör

kunna accepteras  upp till

angivna  nivåer.

L@q dag

(06-18)

50 dBA

Leq kväll

(18-22)

lördagar,  söndagar

och helgdagar

leq  dag + kväll  (06-22)

45 dBA

L,q  natt

(22-06)

45 dBA

Zon B 60 dBA 55 dBA 50 dBA

Bostadsbyggnader  bör

kunna accepteras  förut-

satt att tillgång till Ijud-

dämpad  sida finns och att

byggnadema  bulleran-

passas.

Zon C Bostadsbyggnader  >60 dBA

be)r inte accepteras.

Ljuddäi'iipad  sida 45 dBA

>55  dBA

45 dBA

>50  dBA

40 dBA

Tabell  från Boverkets  rapport  med  riktvärden  för  ekvivalentnivåer  vid bostads-
fasad.

Utöver  detta  gäller  enligt  Boverkets  rapport  att maximala  Ijudnivåer  över

55 dB(A)  inte  bör  förekomma  nattetid  annat  än vid enstaka  tillfällen.  Om

de berörda  byggnaderna  har  tillgång  till en Ijuddämpad  sida  avser  be-

gränsningen  i första  hand  den  Ijuddämpade  sidan.

För  att utreda  möjligheterna  till att ordna  Ijuddämpad  sida  har  exempel-

byggnader  i den  norra  delen  av planområdet  lagts  in modellen  till buller-

utredningen.  Resultaten  visar  på ekvivalentnivåer  upp  till 50 dB(A)  vid

bostadsfasad  men  att en Ijuddämpad  sida  med  nivåer  under  40  dB(A)

kan  uppnås.  Maximala  Ijudnivåer  vid Ijuddämpad  sida  överskrider  inte

55 dB(A)  enligt  utredningen.



Karta  från utredningen  som visar  exempelbyggnader  med  beräknade
bullernivåer  (ekvivalent)  vid fasad.

Med  denna  bedömning  kan bostadsbebyggelse  accepteras  förutsatt  att

tillkommande  bostadsbebyggelse  får  tillgång  till en Ijuddämpad  sida  och

att  byggnaderna  bulleranpassas.  Detta  föranleder  bestämmelser  i de-

taljplanen  för  att kunna  uppnå  Ijuddämpad  sida,  se mer  under  p1anför-

slag.

Trafikbuller

Sweco  har  på uppdrag  av Alvesta  kommun  gjort  en översiktlig  kartlägg-

ning  av  trafikbuller  från  större  trafikleder  i Alvesta-Lekaryd  -  Södra

stambanan,  väg  25 och  Lekarydsvägen  (Se  rapport  Bullerutredning  AI-

vesta-Lekaryd  dnr  NFS  201  5/131  ). Planområdet  bedöms  klara  riktvär-

den  för  buller  enligt  3-5  gg förordning  (2015:216)  om  trafikbuller.  Enligt

bullerutredningen  beräknas  ekvivalent  Ijudnivå  år 2030  till som  högst  50

dBA  inom  delar  av planområdet,  vilket  är under  gällande  riktvärde  60

dBA  ekvivalent  Ijudnivå  vid  fasad.  Maximal  Ijudnivå  beräknas  till under

55 dBA  för  hela  planområdet.
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Översvämninqsrisk  (Skyfallskartering,  låqpunkter)

DHl:s  skyfallskartering  (2014)  visar  de beräknade  maximala  vattendju-

pen  (m)  och  hastighetsvektorer  (m/s)  i samband  med  ett  framtida  100-

års  regn  (skyfall  som  har  en återkomsttid  på 100  år). Karteringen  visar

att  det  inom  planområdet  finns  markområden  där  vatten  kan  ansamlas

vid kraftiga  skyfall.  Vattnet  har  vid ett 1 00-årsregn  ett ungefärligt  djup  av

0,1-0,4  meter  på några  platser  inom  planområdet.

Skyfallskartering

vattendjup  (m)
Hlgh  2,2212

l:ow  O,'1

0 50  ' 100
I i l

20Q Meler
I

a.,i%,

s 4  *"

"  )4!&,' ,
. !1!l,

Skyfallskartering(100-årsregn),  lågpunkteriterrängen.  Källa:  DHI  2014



PLANFöRSLAG

BEBYGGELSEOMRÅDEN

Bostäder

Illustration  över  ny  bebyggelse,  här  det  norra  området.

Detaljplanen  medger  till bostäder  i form  av småhus.  Planförslaget  möj-

liggör  30-40  större  småhustomter  om ca 2000-4000  kvm,  varav  10-15  i

södra  området  och  20-25  i norra.

Byggnader  får  uppföras  med  8 meter  som  högsta  byggnadshöjd.  Bygg-

nadshöjd  mäts  mellan  markens  medelnivå  vid byggnaden  till skärningen



mellan  fasadplanet  och  ett plan  som  med  45 graders  lutning  mot  bygg-

naden  berör  byggnadens  tak.

Exploateringsgrad  regleras  till 15 % av fastigheten  (sförsta  medgivna

byggnadsarea  i procent  av  fastighetsarea).  Inom  prickmarkerat  område

får  byggnad  inte  uppföras.

Utformningen  av bostadsbebyggelse  regleras med bestämmelserna  fl -

Fasad ska utformas med träpanel och f2 -  Huvudbyggnad  ska utformas
med  sadeltak  eller  valmat  tak. Tolkningen  av sadeltak  ska  även  inklu-

dera  mansardtak  (brutet  sadeltak).

Reglering  av byggnadshöjd,  exploateringsgrad  och utformning  syftar  till

att  minska  nya byggnaders  inverkan  på landskapsbilden  och  kulturmil-

jön  och  bidra  till att bevara  karaktären  i Lekaryd.  Tomternas  storlek

skapar  förutsättningar  att bevara  en stor  del av befintlig  terräng  och  ve-

getation  med  anpassning  av byggnadernas  placering.

Illustration  som visar  exempel  på bostadshus  som  till färg, utformning  och
material  anpassas  till befintlig  bebyggelse.  Utöver  bestämmelseriplanförslaget
om träfasad  och sadeltak/valmat  tak är  höjt  väggjiy  taklutning  mellan  27-40
grader  och takbeläggning  av rött  tegel  eller  betong  exempel  på lämplig  utform-
ning  av ny bebyggelse  iLekaryd.

Inom  området  Tår källare  inte  finnas,  vilket  regleras  med  planbestäm-

melsen bl.

För  att anpassa  bostadsbebyggelse  till beräknade  bullervärden  från  ski-

danläggningen  i Hanaslöv  regleras  kvartersmark  i den  norra  delen  av

planområdet  med bestämmelsen  f3 -  Minst hälften av bostadsrummen  i
varje  lägenhet  ska  orienteras  mot  en Ijuddämpad  sida.  Den  Ijuddäm-

pade  sidan  orienteras  mot  ett  västligt  läge.  Med  bostadsrum  avses  rum

för  sömn  och  vila  eller  daglig  samvaro.  Utrymme  för  t ex matlagning,

hygien  och  förråd  kan  orienteras  mot  den  bullerutsatta  sidan.  I den  bul-

lerutredning  för  Hanaslöv  som  har  tagits  fram  har  det  visats  att det  är

möjligt  att uppnå  Ijuddämpas  sida  baserat  på enkla  exempelbyggnader

som  lagts  in i modellen,  se mer  under  Platsens  förutsättningar  -  Stör-

ningar.  Annu  bättre  Ijudförhållanden  vid en Ijuddämpas  sida  skulle  ex-

empelvis  kunna  erhållas  genom  att bostadsbyggnad  utformas  med  vin-

kel  eller  genom  avskärmning  med  kompIementbyggnader.



FRIYTOR

Rekreation  och  lek

Inom  planområdet  regleras  delar  av marken  med  ändamålet  natur  och

passager  till skogs-  och naturmark  inom  och i angränsning  till planom-

rådet  mellan  bostadstomter  möjliggörs.  Således  finns  möjigheter  till re-

kreations-  och  lekmiljöer  i anslutning  till bostadsmark.  I nära  anslutning

till planområdet  finns  också  flera  större  natur-  och  rekreationsområden.

Hanaslövs  friluftsområde  åtefinns  direkt  öster  om planområdet  där  det

finns  stora  möjligheter  för  rekreation,  med  bland  annat  skidbackar,  skid-

spår,  elljusspår  och ridspår.  Elljusspåret  i Hanaslöv  fortsätter  till sjön

Spånen,  där  det  bland  annat  finns  badplats  och  friluftsstråket  Spånenle-

den.

SkidbackeniHanaslöv

GATOR  OCH  TRAFIK

Gatunät

Bebyggelsen  angörs  med  lokalgator  som  ansluter  till Hanaslövsvägen.

Bebyggelsen  i den  nordligaste  delen  av planområdet,  tre tomter  enligt  il-

lustration  med  möjlig  fastighetsindelning,  angörs  från  befintlig  enskild

väg  i norr.

Del  av Hanaslövsvägen  inkluderas  i planområdet  med  syfte  att  ändra

reglering  från  rekreationsområde  (enligt  detaljplan  A157  antagen  1989)

till väg/gata.  Syftet  är att säkerställa  vägens  funktion  och rätten  till utfart

från  det  norra  bostadsområdet  genom  att kvartersmark  övergår  till all-

rnän  platsmark.

Gatorna  inom  planområdet  utformas  med  en körbana  med  slitlager  av

grus.  Utformningen  av gatorna  syltar  att anpassa  det  nya gatunätet  till

landsvägskaraktären  hos  Lekaryds  befintliga  vägnät.

Parkering

Detaljplanen  innefattar  inga  ytor  för  parkeringsändamål.  Fastighetsä-

gare  har  ansvar  för  att parkering  sker  inom  den  egna  fastigheten.



Gång-  och  cykelvägar

Gång-  och  cykeltrafik  inom  planområdet  hänvisas  till de nya lokalga-

torna.  Utanför  planområdet  hänvisas  gång-  och  cykeltrafik  till befintliga

landsvägar.

TEKNISK  FöRSöRJNING

Dagvattenhantering

Dagvatten  på kvartersmark  ska  fördröjas  inom  respektive  fastighet  och

dagvatten  alstrat  på allmän  platsmark  leds  till släpp  mellan  kvartersmark

i form  av naturmark  eller  kommunal  mark  utanför  planområdet  för  för-
dröjning.

Vatten  och  avlopp

Det  kommunala  vatten-  och  spillavloppnätet  kommer  i samband  med

detaljplanens  antagande  byggas  ut från  en anslutningspunkt  nära  Leka-

rydsvägen  och  väg  25. Inom  planområdet  hanteras  avlopp  från  bebyg-

gelse  med  självfall  i det  norra  området  och LTA-system  (lätt  trycksatt

avlopp)  i det  södra  området.  VA-ledningar  inom  planområdet  förläggs  i

gata,  natur  samt  med  servitut  för  ledningsrätt  på kvartersmark.  En

pumpstation  möjliggörs  i det  norra  området  genom  bestämmelse  som

möjliggör  VA-anläggning  inom  allmän  platsmark,  natur.  Bestämmelsen

om  VA-anläggning  avser  även  möjligheten  att anlägga  ett  slutet  vatten-

magasin  om ca 20 ma. Vattenmagasinet  ämnar  ombesörja  räddnings-

tjänsten  med  vatten  vid eldsvåda.

Avfall

Avfallshantering  sker  inom  respektive  bostadsfastighet.  Närmaste  åter-

vinningsstation  finns  i Alvesta.

Elnät

Alvesta  Elnät  AB  svarar  för  elförsörjningen  inom  Lekarydsområdet.

Plats  för  nätstationer  avsätts  i detaljplanen  genom  områden  med  an-

vändningen  EI -  transformatorstation.



KONSEKVENSER  AV PLANFöRSLAGET

MILJÖKV  ALITETSNORMER

Vatten

Planområdets  recipient  är Spånen  som  (enligt  redovisning  i VISS,  häm-

tad  201  ?-07-1  I ) uppnår  god  ekologisk  status  och  uppnår  ej god  kemisk

ytvattenstatus  (på grund  av kvicksilver  och  bromerad  difenyleter  vilka

undantas  från  kvalitetskraven).

Väster  om planområdet  finns  en grundvattenförekomst,  Alvestaåsen,

som  (enligt  redovisning  i VISS,  hämtad  2017-08-07)  uppnår  god  kemisk

status  och  god  kvantitativ  status.

Planförslaget  bedöms  inte  påverka  status  på vatten-  och  grundvattenfö-

rekomster  negativt.  Då dagvatten  fördröjs  lokalt  bedöms  inte  vattenav-

rinningen  till vatten-  eller  grundvattenförekomster  påverkas.

Luft

Planförslaget  bedöms  inte  påverka  miljökvalitetsnormer  för  luft.

MILJÖMÅL

Detaljplanen  bedöms  leda  till positiva  konsekvenser  för  miljömålet  God

bebyggd  miljö.  God  närhet  finns  till transportinfrastruktur.  Då detaljpla-

nen  anpassas  till befintlig  bebyggelsekaraktär  i Lekaryd  och  tar  hänsyn

till de kulturhistoriska  värdena  är bedömningen  att miljön  inte kommer

att  ta skada  (se mer  om konsekvenser  på kulturmiljö  nedan).  Enligt  ge-

nomförda  buIIerkartIäggningar  överskrids  inte  gällande  riktvärden  för  tra-

fikbuller  och  reglering  av kvartersmark  sker  för  att  anpassa  bostäder  till

verksamhetsbuller  från  skidanläggningen  i Hanaslöv.  Ljudnivån  inom

planområdet  bedöms  således  vara  god,  i enlighet  med  ett av delmålen.

Detaljplanen  tar  i anspråk  skogsmark  med  produktionsskog  vilket  med-

för  viss  påverkan  på miljömålet  Levande  skogar.

Genom  lokal  fördröjning  av dagvatten  sker  ingen  negativ  påverkan  på

miljömålen  Grundvatten  av  god  kvalitet,  Bara  naturlig  försurning  och  Le-

vande  sjöar  och  vattendrag.

RIKSINTRESSEN

Kommunikationer,  enliqt 3 kap 8 fl miljöbalken

Planområdet  ligger  norr  om riksväg  25. Med  grund  i detaljplanens  ringa

omfattning  och lokalisering  samt  att riktvärden  för  trafikbuller  inte  över-



skrids  inom  planområdet,  är bedömningen  att riksintresset  för  kommuni-

kationer  inte  kommer  att skadas  i samband  med  ett  genomförande  av

förslaget.

Vattendraq,  enliqt  4 kap  6 8:, miljöbalken

Planområdet  ligger  inom  avrinningsområdet  för  Mörrumsån  som  är ett

vattendrag  av riksintresse.  Riksintresset  bedöms  inte  beröras.

Anläqqninqar  för drickvatten,  enligt 3 kap 8 fl miljöbalken

Planområdet  ligger  norr  om ansIutningsIedningen  till Bergaåsens

dricksvattenanIäggningar.  Anslutning  till ledningen  från  planområdet

kommer  att ske.  Emellertid  är bedömningen  att riksintressets  värden

inte  kommer  påverkas  av ett genomförande  av detaljplanen.

Kulturmiljövård,  enliqt 3 kap 6 fl miljöbalken

Väster  om planområdet  finns  riksintresset  Hjärtanäs-Dansjö-Gåvetorp-

Spåningslanda.  Alvesta  kommun  har  låtit  ta fram  en utredning  (Kula  AB,

2017)  om eventuell  påverkan  på riksintresset  för  kulturmiljö.  Utredning-

en bifogas  som  bilaga  till detaljplanen.

De  mest  aktuella  uttrycken  för  riksintresset  som  berör  Lekaryd  är: Forn-

lämningsmiljö  med  gravar  och  fossil  åkermark  illustrerar  områdets  långa

kontinuitet.  Sockencentrum  med  medeltida  kyrka,  sockenstuga,  Leka-

ryds  gamla  och  nya  sko1a samt  ett  väl  utvecklat  kommunikationsnät  av

lands-  och  byvägar  visarplatsens  centra1a  rollisocknen.

I utredningen  ge5rs bedömningen  att planområdet,  som  ligger  utanför

riksintressets  östra  gräns,  inte  kommer  i konflikt  med  några  värdefulla,

enskilda  kulturmiljöer  inom  planområdet.  Den  kulturhistoriska  lämning  i

form  av en äldre  vägsträckning  (Lekaryd  28:1)  inom  planområdet  be-

döms  "knappas  vara  omistlig"  då  vägen  troligen  tillkommit  sent  och  inte

bedöms  som  fornlämning.  Det  framförs  dock  att det  inte  gjorts  någon

detaljerad  inventering  av vägsträckningen  i utredningen.  Upplevelsen  el-

ler  förståelsen  av fornlämningsmiljöer  utanför  planområdet  påverkas

inte  heller  negativt.  Vad  gäller  upplevelsen  av sockencentrat  och  vägnä-

tet  framförs  att ny bebyggelse  skulle  sannolikt  bli synlig  från  få platser

inom  riksintressemiljön  på den  gamla  inägomarken  i Lekaryd  by. Se mer

nedan  under  rubriken  Visuel1  miljö  och  landskapsbild.

Utredningen  drar  slutsatsen  att de negativa  effekterna  på upplevelsen

av riksintressets  viktigaste  uttryck  troligen  är låga  till måttliga  och att nå-

gon  risk  för  påtaglig  skada  inte  föreligger.  Dock  påpekats  att en närmre

bedömning  av påverkansgraden  kräver  ett mer  detaljerat  förslag  kring

bebyggelsens  omfattning  och  karaktär,  då underlaget  till utredningen

om  exploateringen  enbart  visade  möjliga  avgränsningar  för  bebyggelse-

områden.



A]vesta  kommun  anser  att den  anpassning  som  vidare  görs  i detaljpla-

nen  avseende  anpassning  till befintlig  terräng,  utformning  av  tomter  och

gator  samt  reglering  av byggnadshöjd,  exploateringsgrad  och  utform-

ning,  leder  till att en lantlig  karaktär  kan uppnås,  som  passar  in i den  be-

fintliga  bebyggeIsestrukturen.  Observera  även  att det  bebyggelseom-

råde  som  i kuIturmiIjöutredningen  ansetts  ge mest  visuellt  genomslag

från  Lekaryd  by är den  öppna  marken  mellan  det  södra  och  norra  områ-

det  som  inte  är aktuellt  i planläggningen.

NATUR-  OCH  KULTURMILJö

Naturmiljö

Produktionsskog,  delvis  awerkade  områden,  kommer  att  tas  i anspråk

vid genomförande  av detaljplanen.

Effersom  inte  odlings-,  ängs-  eller  hagmark  tas  i anspråk  påverkas  inte

jordbruk  eller  eventuella  naturvärden  knutna  till dessa  miljöer  negativt.

Kulturmiljö

Genom  anpassning  av planförslaget  till den  befintliga  bebyggelsekarak-

tären  i Lekaryd  och  genom  hänsyn  till riksintresseområdet  för  kulturmiljö

ge5rs bedömningen att planförslaget har liten påverkan på ku1turmi5ö. Se
mer  ovan  under  rubriken  Riksintressen  - Kulturmiljövård.

VISUELL  MILJö  OCH  LANDSKAPSBILD

Skogsmark  tas  i anspråk  för  bebyggelse  vilket  leder  till förändring  av

den  visuella  miljön.  Då bebyggelsen  lokaliseras  på gränsen  mellan  det

öppna  drumlinlandskapet  och  skogsmarken  är bedömningen  att land-

skapsbilden  inte  kommer  påverkas  betydligt.

Ur  kulturmiljöperspektiv  är det  av vikt  att förändringen  av den  visuella

miljön  inte  påverkar  upplevelsen  av de kulturhistoriska  värdena  i Leka-

ryd,  särskilt  vid sockencentrat  med  kyrkan.  I kuIturmiljöutredningen  ut-

förd  av Kula  AB  framförs  att ny bebyggelse  i aktuellt  planområde  knappt

skulle  synas  alls  från  bymiljöns  centrala  delar  väster  och  norr  om kyr-

kan,  där  kyrkan  och huvuddelen  av den  välbevarade  agrarbebyggelsen

samt  de äldsta  gårdstomterna  ligger.  Bara  från  utsiktspunkter  öster  om

kyrkan  skulle  möjligen  delar  av ny bebyggelse  i planområdet  vara  syn-

lig. Ny bebyggelse  kan också  bli synlig  från  delar  av den  gamla  väg-

sträckningen  längs  drumlinens  krön.

Den  delvis  betade  och  lövskogsbevuxna  zonen  på tidigare  ängsmark

öster  om åkermarken  och  väster  om planområdet  är av värde  för  att be-

gränsa  visibiliteten  från  drumlinens  krön  och  sockencentrat,  då den  ef-

fektivt  skärmar  av föreslagen  bebyggelse.  Denna  miljö,  som  också  i sig

är landskapshistoriskt  intressant,  påverkas  inte  av planläggningen.



Foto  från  kulturmiljöutredningen  som  visar  utblick  från  muren  strax  öster  om

Lekaryds  kyrka.  Den  lövskogsbevuxna  zonen  mellan  åkermarken  och  planom-
rådet  skärmar  av  ny  bebyggelse.
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Det  gula  området  markerar  den  lövbevuxna  och  delvis  betade  zonen  som  be-

döms  skärma  av  ny  bebyggelse  från  Lekaryd  by. Kartmontage  från  kulturmiljö-

utredning  (Kula  AB, 2017).  Observera  att  bebyggelseområdeniutredningen

med  blå markering  skiljer  sig  från  planförslagets  avgränsning.



REKREATION

Den skogsmark  som  tas i anspråk  vid ge-

nomförande  av detaljplanen  har  varierad

framkomlighet,  men  bedöms  inte  inneha

stora  rekreationsvärden.  En kortare

sträcka  stig i det  norra  området  som  an-

vänds  som  ridväg  påverkas  av exploate-

ringen,  men  möjligheter  finns  att ersätta

denna  på annan  plats  i anslutning  till

planområdet  och det  finns  även  befintliga

alternativa  rutter.

Ridstigenidet  norra  området

Det  finns  flera  rekreationsmöjligheter  i närområdet.  Hanaslövs  frilufts-

område  är ett exempel  där  det  bland  annat  finns  motionsspår  och  skid-

backe.  Se mer  under  rubriken  Planförslag  -  Friytor.

HÄLSA  OCH SÄKERHET

Buller

Med  grund  i de utredningar  för  trafikbuller  och  verksamhetsbuller  som

gjorts  över  Lekaryd,  se ovan  under  rubriken  P1atsens  fiörutsättningar-

Störningar,  är bedömningen  att Ijudnivån  inom  planområdet  är god  och

att  gällande  riktvärden  för  trafikbuller  såväl  som  verksamhetsbuller  inte

överskrids.

Ljussken

Under  perioden  då Hanaslövsområdet  är öppet  för  vinteraktiviteter  lyses

skidbacke  och  skidspår  upp  vid arbete  i anläggningen  kvälls-  och  nattid

samt  för  att möjliggöra  kvällsåkning.  Ljusen  är riktade  mot  anläggning-

arna  men  kan  upplevas  från  vissa  delar  av planområdet.  Skogspartier

mellan  Hanaslöv  och  planområdet  bidrar  till en avskärmande  effekt.

Ljussken  från  skidanläggningen  anses  ej betyda  en olägenhet.

Lukt  och  allerqier

Vid  några  tillfällen  per  år kommer  gödsel  att spridas  i närområdet  och

stark  lukt  kan  då upplevas.  Lukt  kan  även  uppstå  på grund  av djurhåll-

ning  då det  finns  betesmarker  i närheten  av planområdet.  Betesdjur  kan

även  ge störningar  i form  av flugor  och  allergena  ämnen.  Att  jordbruks-

verksamhet  och  betesdjur  finns  i området  är emellertid  en av grundför-



utsättningarna  för  att det  öppna  landskapet  och  kulturmiljön  ska  finnas

kvar  även  i fortsättningen  och bedöms  inte  skapa  betydande  olägenhet

för  boende  i planområdet.

Översvämninqsrisk

Enligt  DHl:s  skyfallskartering  (2014)  finns  markområden  inom  planom-

rådet  där  vatten  kan  komma  att ansamlas  vid krafiiga  skyfall.  Genom  att

planförslaget  har  anpassats  till befintliga  lågpunkter  i terrängen  och  ge-

nom  att det  finns  goda  möjligheter  att  fördröja  dagvatten  inom  fastighet-

er bedöms  planområdet  lämpligt  för  bebyggelse.

Vattenskyddsområde

Planområdet  ligger  nära  ett  vattenskyddsområde.  Vattenskyddsområdet

bedöms  inte  påverkas  negativt  av föreslagen  exploatering  effersom

dagvatten  infiltreras  lokalt  i planområdet.  Det  inre  vattenskyddsområdet

är dessutom  beläget  på motsatt  sida  Lekarydsån  och  planområdets

främsta  recipient  är Spånen.

RESURSHUSHÅLLNING

Mark  som  inte  tidigare  varit  ianspråktagen  av annat  än för  skogsbruk  ut-

vecklas  för  bostadsändamål.

Utbyggnad  av vatten  och  spillavlopp  kommer  behövas  för  att genomföra

detaljplanen,  men  kommer  också  innebära  att flera  befintliga  fastigheter

som  idag  har  enskilt  avlopp  kommer  ha möjlighet  att ansluta  sig till det

kommunala  systemet.

Närhet  finns  till busshållplats  med  förbindelse  till Växjö  och  Alvesta,

men  personbilstrafik  kommer  att dominera  transporterna  till och  från

området.

SOCIALT  PERSPEKTIV

Jämställdhet  och  inteqration

Bedöms  inte  påverkas  negativt  eller  positivt.

Tillqänqliqhet

Det  bedöms  finnas  möjlighet  att anpassa  föreslagen  byggnation  till att

vara  tillgänglig  för  personer  med  nedsatt  rörelse-  och  orienteringsför-

måga  avseende  lutning.  Gatusträckning  har  i kuperade  delar  anpassats

för  att undvika  krafiiga  höjdskillnader.  Stora  tomter  möjliggör  anpass-

ning  av byggnaders  placering  för  god  tillgänglighet.



Barnperspektiv

Skola  och  förskola  finns  inom  kort  avstånd  i Alvesta.  Förskola  finns

även  i Lekaryd.  Gång  och  cykeIvägsförbindeIser  till Alvesta  skapar  möj-

ligheter  till säkra  skolvägar.

LekmöJigheter  för barn kommer kunna anordnas inom de rymliga bo-
stadstomterna.  Aven  närmiljön  med  flera  natur-  och  rekreationsområden

kan  utgöra  spännande  lekmöjligheter  för  barn.

Ekonomiska  konsekvenser

Kostader  för  kommunen  att genomföra  detaljplanen  avseende  VA-

utbyggnad,  gata  mm bedöms  kompenseras  i samband  med  försäljning

av tomter  för  bostadsändamål.  Då förslaget  möjiggör  för  fler  personer

att bosätta  sig i Alvesta  kan kommunen  få positiva  ekonomiska  konse-

kvenser.  Planförslaget  kan även  leda  till ufökat  serviceunderlag  i AI-

vesta  tätort  och  därmed  positiva  ekonomiska  konsekvenser  för  det  lo-

kala  näringslivet.

BEHOVSBEDÖMNING

Om  genomförandet  av en detaljplan  antas  medföra  betydande  miljöpå-

verkan  ska en miIjökonsekvensbeskrivning  (MKB)  upprättas  enligt  4 kap

34 Ffi PBL och enligt 6 kap I1 fi miljöbalken. Behovsbedömningen  görs
för  att utreda  om genomförandet  av en detaljplan  kan  antas  medföra  be-

tydande  miljöpåverkan  enligt  förordningen  om MKB  (1998:905).

Förutsättninqar

Planförslaget  tar  i anspråk  skogsmark  där  natur-  och  rekreationsvärden

inte  bedöms  vara  höga.  Möjigheten  att  fördröja  dagvatten  inom  planom-

rådet  bedöms  som  goda.

De värdefulla  kulturmiljöer  som  finns  i Lekaryd  avser  främst  Lekaryd  by,

odlingsmarkerna,  siktlinjer  och  fornlämningsmiljöer  utanför  planområdet.

Goda  möjligheter  finns  att begränsa  planförslagets  visuella  påverkan  på

landskapet.

Planens  styrande  egenskaper

Området  bedöms  kunna  delas  in i30-40  bostadsfastigheter  och  be-

byggas  med  småhus.  Mark  avsätts  för  allmän  platsmark  i form  av väg,

gata  och  natur.  Kommunen  är huvudman  för  allmän  plats.

Planens  tänkbara  effekter

Byggnation  av småhus  bedöms  kunna  skapa  en god  boendemiljö  med

god  teknisk  service  och goda  förbindelser  till större  tätorter  med  service

och  arbetsplatser.



Hänsyn  tas  till Lekaryds  karaktär  och kulturmiljö  som  ej bedöms  påver-

kas  negativt.

Ett  genomförande  av detaljplanen  medför  visst  alstrande  av trafik  på be-

fintliga  landsvägar  i Lekaryd.

Bedömninq

Genomförandet  av planen  bedöms  ge viss  men  ej betydande  påverkan

för  omgivningen.

Riksintressen  för  kulturmiljövård,  vattendrag,  kommunikationer  och an-

läggningar  för  vattenförsörjning  bedöms  inte  ta påtaglig  skada  i sam-

band  med  detaljplanens  genomförande.

GENOMFöRANDE

Tidplan

Detaljplanen upprättas med ett utökat förfarande enligt 5 kap 7 9 PBL.
Detaljplanen  har  sänts  ut för  samråd  under  oktober  månad  2017.  Pla-

nen  har  ställs  ut på granskning  under  april-maj  20'18.  Detaljplanen  be-

döms  godkännas  av Nämnden  för  samhällsplanering  i juni  2018  och  an-

tas  av Kommunfullmäktige  hösten  2018.  Om ingen  överklagar  beslutet

att  anta  detaljplanen  vinner  den  laga  kraff  tre  veckor  effer  den  antagits.

Genomförandetid

För  förslaget  bestäms  genomförandetiden  till 15 år från  och med  den

dag  då planen  vinner  laga  kraff.  Efter  genomförandetidens  utgång  forts-

ätter  planens  bestämmelser  däreffer  att  gälla  fram  till den  tidpunkt  då

detaljplanen  ändras  eller  upphävs.

Verkan  på andra  detaljplaner

Vid  lagakraftvunnen  detaljplan  kommer  delar  av detaljplan  A157  (detalj-

plan  för  Hanaslövsberget)  att ersättas  av markregleringar  enligt  planför-

slag  och  en del kommer  att upphävas.  De delar  som  ersätts  har  i detalj-

plan  A157  reglerats  som  rekreationsområde  och  föreslås  nu regleras

som  väg/gata  samt  natur.  Syftet  är att marken  ska  övergå  till allmän

platsmark  och  således  säkerställa  Hanaslövsvägens  nuvarande  mar-

kanvändning  som  väg  med  utfarter  från  föreslagna  bostadsområden,

samt  säkerställa  en buffert  av naturmark  i form  av skog  mellan  föresla-

gen  bostadsmark  och  verksamheten  i Hanaslövs  friluffsområde.

Den  del av detaljplan  A157  som  upphävs  är området  inom  hagmarken

väster  om Hanaslövsvägen,  där  tidigare  markreglering  rekreationsom-

råde  inte  tjänar  något  syfte  då marken  på grund  av Hanaslövsvägen  är

avskild  från  Hanaslövs  friluftsområde  och  inte  utnyttjas  för  rekreation.



Ansvarsfördelninq

': 4nsvarig Åtgärder

Alvesta  kommun Upprättar  detaljplan

Ansöker  om  fastighetsbildning

Genomför  deta!jplanen

Kommunen  är huvudman  för  allmän  platsmark.  Del av Hanaslövsvägen,

som  tidigare  haft  enskilt  huvudmannaskap,  föreslås  övergå  till kommu-

nalt  huvudmannaskap.

Avtal

I samband  med  planens  genomförande  tecknas  köpeavtal  mellan  AI-

vesta  kommun  och  framtida  fastighetsägare.

Eftersom  genomförandet  av detaljplanen  inte  bedöms  kräva  ytterligare

reglering,  finns  inte  någon  avsikt  att skriva  ett  genomförandeavtal.  De-

taljplanens  genomförande  sker  således  i enlighet  med  detaljplanens  be-

stämmelser.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA  FRÅGOR

Fastiqhetsreqlerinq

I samband  med  planens  genomförande  skall  en del mark  från  fastighet-

en Lekaryd  1 :13 regleras  över  till Lekaryd  3:21.

I samband  med  detaljplanens  genomförande  ska  mark  från  de kommu-

nalägda  fastigheterna  Lekaryd  9:15  och Lekaryd  3:2"1 avstyckas  till

mindre  fastigheter  för  bostadstomter.

Ledninqsrätt

Ledningsrätter  för  starkström  respektive  tele  finns  inom  fastigheten

Lekaryd  1:13  men  utanför  planområdet.  Skanova  innehar  ledningsrätt

för  tele  och  Alvesta  energi  innehar  ledningsrätt  för  starkström.  Dessa

ledningsrätter  påverkas  inte  av planförslaget.

Ledningsrätt  för  u-område  inom  kvartersmark  i den nordligaste  delen  av

planområdet  fordras  (se plankarta).  Detta  för  att  möjliggöra  ledningar  för

vatten  och  spillavlopp  och  andra  ledningar  till bostäder  i norra  delen.

GemensamhetanIägqning

En gemensamhetsanIäggning,  Lekaryd  GA:3,  ansvarar  för  den  enskilda

vägen  norr  om planområdet.  Då några  av de nya  fastigheterna  med  bo-



stadsbebyggelse  föreslås  angöras  från  den  enskilda  vägen,  behöver

dessa  anslutas  till gemensamhetsanIäggningen.

Servitut

Servitut  kan  fordras  för  att  möjliggöra  infarter  till vissa  fastigheter  inom

detaljplanen.

Konsekvenser  på fastiqhetsnivå

F,astIiphet (iöo.m pjan'ornrådet) - S.ä$manf@ttnirig av'kor7sekve;nser

Lekaryd  9:15

Lekaryd  1 :13

Lekaryd  3:2"1

Lekaryd  1:11

Tidigare  icke  planlagd  mark  planläggs

som  gata,  kvartersmark  för  bostäder  och

natur.

Tidigare  icke  planlagd  mark  planläggs

som  gata,  kvartersmark  för  bostäder  och

natur.

Tidigare  icke  planlagd  mark  planläggs

som  gata,  kvartersmark  för  bostäder  och

natur.

Tidigare  planlagd  mark  med  ändamål

kvartersmark  för  rekreationsområde  får

ändrad  användning  till allmän  platsmark

-  väg/gata  samt  natur  inom  område  med

befintlig  väg  (Hanaslövsvägen)  inom

fastigheten  samt  inom  ett skogsparti.  Del

av kvartersmark  väster  om Hanaslövs-

vägen  upphävs.  Nya lokalgator  till före-

slagen  bebyggelse  föreslås  anslutas  till

Hanaslövsvägen.  Den  del av Hanaslövs-

vägen  som  ligger  inom  fastigheten  kom-

mer  att  övergå  från  enskilt  till kommunalt

huvudmannaskap  enligt  planförslaget

samt  enligt  detaljplan  för  Hanaslövsber-

get  (A1 57).

Fastighet  (ujanför  planområdet)  Safömaofattning  av.konsekvensqr

Lekaryd  3:25 Fastigheten  kommer  angränsa  till allmän

platsmark  -  natur.  Detta  kommer  ej på-

verka  pågående  markanvändning  för

fastighetsägaren.

Lekaryd  GA:3 Tre  nya  bostadsfastigheter

föreslås  till anslutas  till ge-



EKONOMISKA  FRÅGOR

Planekonomi

Alvesta  kommun  bekostar  planarbetet.

Fastigheterna  inom  planen  styckas  av  till tomtmark  och  säljs  för  bygg-

nation  av småhus.

Kostnader  tillkommer  för  utbyggnad  av vatten-  och spilIavIoppsIedningar

till planområdet.

TEKNISKA  FRÅGOR

Vatten  och  avlopp

Planområdet  ligger  inte  inom  verksamhetsområdet  för  vatten  och  spill-

avlopp.  Utbyggnad  av nätet  för  vatten  och  spillavlopp  sker  i samband

med  detaljplanens  genomförande.  Utbyggnad  kommer  ske  från  en an-

slutningspunkt  nära  Lekarydsvägen  och  väg  25. En trolig  sträckning  för

ledningsdragning  från  anslutningspunkt  till planområde  redovisas  på

kartan nedan. Ledningsdragning bedöms delvis fö5a befintliga väger
och  ledningsrätter.  Verksamhetsområde  för  dagvatten  kommer  inte  fin-

nas  inom  planområdet  utan  dagvattenhantering  löses  inom  respektive

fastighet.
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Trojig  sträckning  för  utbyggnad  av kommunalt  vatten  och spi1lavlopp

EI och  fjärrvärme

Alvesta  Elnät  AB ansvarar  för  elförsörjningen  till området.  Nya  nätstat-

ioner  kommer  att uppföras  inom  planområdet.

Fjärrvärmenätet  är i dagsläget  inte  utbyggt  till Lekaryd.  Det  är ej heller

troligt  att så kommer  att  ske  med  avståndet  till befintlig  anslutning.

Tekniska  utredninqar

Bedömningen  är att inga  ytterligare  tekniska  utredningar  krävs  innan  de-

taljplanens  genomförande.

Massor

Kommunen  kan komma  att  ansvara  för  massbalansering  för  ett pa? av

tomterna.  Övriga  tomter  avses  att säljas  som  råmark.



MEDVERKANDE  TJÄNSTEMÄN

I samband  med upprättande  av detaljplanen  har  tf förvaltningschef

samhällsplanering  Magnus Wigren, markchef  Roger  Wilsborn  och  plan-

chef Patrik Karlsson samt tjänstemän  från FSP Teknik  medverkat.

Alvesta  2018-06-01
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Checklista för behovsbedömning 
Bilaga till granskningshandling för detaljplan för del av Lekaryd 3:21 m.fl. 

          

 
Negativ påverkan Positiv påverkan 

Ingen    
påv. 

Berörs 
ej Kommentarer 

 
Stor Måttlig Liten Liten Måttlig  Stor 

Miljö 

Miljökvalitetsnormer             x   

Möjligheterna att fördröja dagvatten lokalt 
bedöms som goda och MKN för vatten 
bedöms därmed inte påverkas. Den ringa 
trafikalstring området kan bidra till bedöms 
inte medföra att MKN för luft påverkas.  

Miljömål - nationella och 
regionala     

 
x         

Bostadsmark i tätortnära landsbygd med 
goda kommunikationsmöjligheter bedöms 
bidra positivt till miljömålet God bebyggd 
miljö. Ianspråktagande av produktionsskog 
medför viss negativ påverkan på miljömålet 
Levande skogar. Genom lokal fördröjning av 
dagvatten sker ingen negativ påverkan på 
miljömålen Grundvatten av god kvalitet, 
Bara naturlig försurning och Levande sjöar 
och vattendrag. Miljömål - lokala     

 
x         

Riksintressen 

Naturvård               x   

Rörligt friluftsliv               x   

Kulturmiljö     x           

Planområdet ligger strax öster om 
riksintresseområdet för Hjärtanäs - Dansjö - 
Gåvetorp - Spåningslanda (G18). Med 
anpassning av planområdets avgränsning 
så att siktlinjer från värdefulla kulturmiljöer 
bevaras och anpassning av området till 
Lekaryds bebyggelsekaraktär bedöms 
påverkan bli liten och ej medföra risk för 
påtaglig skada. 

Annat             x   

Riksintressen för kommunikationer (väg 25), 
vattendrag (Mörrumsåns avrinningsområde) 
och anläggningar för vattenförsörjning 
(Bergaåsens dricksvattenanläggningar) i 
närområdet bedöms inte påverkas av 
planförslaget. 

Naturmiljö 

Växt- och djurliv, hotade arter     x           Skogsmark tas i anspråk för bebyggelse 

Naturreservat, Natura2000, 
Biotopskydd               x 

  

Spridningskorridorer, grön- och 
vattensamband     x           

Påverkan bedöms ringa då stora arealer 
naturmark finns i planområdets närmsta 
omgivningar. Föreslagen exploatering 
bedöms inte utgöra barriär för spridning, 
grön- och vattensamband. 

Kulturmiljö 

Fornminnen     x         
 

Inga kända fornlämningar berörs fysiskt. En 
övrig kulturhistorisk lämning i form av en 
äldre vägsträckning påverkas av 
planläggningen. Upplevelsen av 
fornlämningar i närmiljön bedöms ej 
påverkas negativt. 

Kulturhistorisk miljö, 
kulturmiljöprogram     x           

Genom att siktlinjer från värdefulla 
kulturmiljöer bevaras och 
bostadsbebyggelse anpassas till Lekaryds 
bebyggelsekaraktär bedöms påverkan vara 
liten. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Visuell miljö 

Landskapsbild, stadsbild     x 
 

        Ringa påverkan på landskapsbild genom 
begränsad visuell påverkan från 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer, genom 
bevarande av siktlinjer i det öppna 
landskapet och genom anpassning av ny 
bebyggelse till befintlig. Ny bebyggelse kan 
på så sätt bli ett positivt inslag i landskapet 
och stärka befintlig bymiljö. 

Fysiska ingrepp, nya element     x 
 

        

Skala och sammanhang     
 

x         

Estetik, närmiljö       
 

x        

Rekreation 

Tillgänglighet, barriärer       x         

Skogmarken inom planområdet är idag till 
stor del svårtillgänglig. I samband med 
genomförande finns möjlighet att förbättra 
tillgängligheten till och inom den skogsmark 
som bevaras. 

Aktivitet, lek, friluftsliv         x       

Närområdet erbjuder många rekreations- 
och aktivitetsmöjligheter, bl a friluftsområdet 
Hanaslöv och ridstigar i Lekaryd. 
Omgivande natur kan utgöra lekmiljöer. 

Grönstruktur, parkmiljö, 
vattenmiljö     

 
x         

Skogsmark tas i anspråk men 
förutsättningar finns att främja 
rekreationsvärden i de delar som bevaras. 

Strandskydd               x 

Markavvattningsdike i anslutning till 
planområdet bedöms ej omfattas av 
strandskydd. 

Hälsa, störningsrisker 

Buller, vibrationer     x        
 

  

Bullerkartering visar att riktvärden för 
trafikbuller inte överskrids i planområdet. 
Buller från skidanläggningen i Hanaslöv 
medför bestämmelser för att uppnå 
ljuddämpad sida för bostadsbebyggelse i 
den norra delen av planområdet. 

Luftkvalitet, utsläpp, lukt, 
allergier     x           

Jordbruksverksamhet och betesdjur i 
närområdet kan medföra viss störning. 

Lokalklimat, vindförhållanden             x     

Ljusförhållanden, ljussken, 
skuggeffekter     x        

 
  

Ny bebyggelse medför inte risk för 
skuggeffekter på befintlig bebyggelse. 
Ljussken från belysning i skidanläggningen, 
tänd för kvällskidåkning och arbete kväll- 
och nattid, kan upplevas från vissa delar av 
planområdet. Skogspartier mellan Hanaslöv 
och planområdet bidrar till en avskärmande 
effekt. Ljusskenet anses ej betyda en 
olägenhet.  

Radon             x     

Strålning, elektromagnetiska fält             x     

Säkerhet 

Trafikmiljö, GC-vägar, 
kollektivtrafik, olycksrisk     x 

 
        

Kollektivtrafik finns inom gång- och 
cykelavstånd. Befintliga landvägar kan 
användas för gång- och cykel. Gång- och 
cykelförbindelse till Alvesta finns. 
Planförslaget bedöms medföra ringa alstring 
av trafik på befintliga landsvägar i Lekaryd. 

Farligt gods               x   

Explosionsrisk               x   

Ras och skred               x   

Översvämning             x   

Planförslaget har anpassats till befintliga 
lågpunkter i terrängen så att bebyggelse i 
området bedöms lämplig. Goda möjligheter 
att fördröja dagvatten så att området inte 
bidrar till översvämningsrisk i andra 
områden.  

Mark och vatten 

Markförhållanden, 
grundläggning, sättningar     x        

 
  

Bedömningen är att marken är lämplig för 
byggnation. Placering av kvartersmark har 
anpassats för att undvika större mäktigheter 
av torv. Vid exploatering behöver eventuell 
torvjord i läge för byggnader, ledningar och 
gata ersättas av bärkraftiga massor. 



Markföroreningar               x   

Grundvatten, ytvatten, 
avrinningsområden             x   

Planförslaget medför goda möjligheter att 
fördröja dagvatten lokalt så att avrinning till 
vattenförekomster inte påverkas.  

Vattendrag, strandlinje               x   

Skyddsområde för vatten             x   

Vattenskyddsområdet väster om 
planområdet bedöms inte påverkas av 
planförslaget. 

Dagvatten, spillvatten             x   

Dagvatten fördröjs lokalt. Spillvatten 
omhändertas genom kommunalt 
verksamhetsområde. 

 
 
Hushållning 

Befintlig infrastruktur     x 
 

        

Utbyggnad av vatten och spillavlopp krävs 
för att genomföra detaljplanen men ger 
också möjlighet till anslutning befintliga 
fastigheter. Planområdet ansluter till 
befintliga landsvägar. 

Markanvändning     
  

x        

Alvesta kommun är i behov av attraktiva 
tomter. Bedömningen är att en lämplig 
avvägning har gjorts mot andra intressen. 

Återvinning               x   

Energiförsörjning               x   

Transport               x   

Byggavfall               x   

Övrigt               x   

Socialt perspektiv 

Tillgänglighet vid 
funktionsnedsättning       x         

Gatusträckning har anpassats för att 
undvika kraftiga höjdskillnader. Stora tomter 
möjliggör anpassning av husplacering för 
god tillgänglighet. 

Segregation/ integration     
 

      x    

Nybyggnation av småhus riskerar att få en 
homogen målgrupp. Det kan dock stimulera 
till flyttkedjor på andra platser och frigöra 
andra typer av bostäder. Bedöms därmed ej 
påverkas positivt eller negativt. 

Barnperspektivet         x       

Omgivande natur och de större tomterna 
skapar förutsättningar till spännande 
lekmiljöer för barn. Förskola finns i Lekaryd 
(föräldrakooperativ) och i Alvesta. Skola 
finns i Alvesta. 

Medborgarperspektiv       x         

Ett genomförande av planförslaget ger ett 
ökat underlag för service i Alvesta tätort. 

Annat                   

Övriga planeringsarbeten 

Framtida exploatering       x      
  

Planförslaget har utformats med hänsyn till 
att undvika störningar från Hanaslöv 
friluftsområde för att inte påverka framtida 
utvecklingsmöjligheter av Hanaslöv. Att 
genomförandet av detaljplanen medför VA-
utbyggnad till området bedöms positivt för 
Hanaslövs utveckling.    

Översiktsplan       x         

I översiktplanen för Alvesta kommun 
framgår att det finns utvecklingsmöjligheter 
att bygga fler bostäder i Lekaryd. I den 
fördjupade översiktsplanen för Alvesta tätort 
beskrivs utvecklingsmöjligheter för 
Hanaslövs friluftsområde. 

Gällande planer        x     
 

  

Större del av planområdet är inte 
detaljplanelagt sedan tidigare. Del av 
planområdet är tidigare är reglerat som 
kvartersmark – rekreationsområde i 
detaljplan A157 (Hanaslövsberget) och 
föreslås ändras till allmän platsmark – väg 
resp natur. Planändringen syftar till att 
säkerställa nuvarande markanvändning (väg 
resp skogsparti) och bedöms inte påverka 
utvecklingsmöjligheter för Hanaslövs 
friluftområde. 



Pågående planläggning               x   

Mellankommunala intressen              x   

Hanaslövs friluftsområde är ett 
mellankommunalt intresse. Tillgängligheten 
till området eller möjligheten att nyttja samt 
utveckla området bedöms ej påverkas av 
planförslaget. 

          
Sammanfattande bedömning 

Ianspråktagande av skogsmark för utveckling av småhustomter i närheten av en kulturhistoriskt värdefull miljö medför vissa 
konsekvenser. Genom anpassning av förslaget till natur- och kulturmiljö bedöms miljöpåverkan ej bli betydande. Det bedöms 
inte föreligga någon risk för påtaglig skada på riksintressen.  

          
Bedömning Krav på redovisning 

Mycket liten miljöpåverkan.    

Miljökonsekvenserna redovisas i planbeskrivningen. Viss men ej betydande miljöpåverkan x 

Betydande miljöpåverkan   Separat miljökonsekvensbeskrivning, MKB, krävs. 

          Handläggare och ansvarsområde Datum Signatur 

Sofie von Elern, planarkitekt 2018-03-21  
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1. Inledning,	bakgrund	och	syfte	

Kula AB har på uppdrag av Alvesta kommun (Förvaltningen för samhällsplanering) 
genomfört en kulturhistorisk analys av delar av kulturmiljövårdens riksintressemiljö 
Hjärtanäs-Dansjö-Gåvetorp-Spåningslanda, med länsbeteckningen G18. Uppdraget 
har utförts inom ramen för kommunens arbete med en detaljplan i anslutning till 
riksintresset strax norr om Alvesta tätort. Tre ytor har där studerats med avseende 
på eventuell ny bostadsbebyggelse. De aktuella områdena återfinns omedelbart öster 
om riksintressemiljön, öster om Lekaryds kyrkby. 

Figur 1. Kulturmiljövårdens riksintresse norr om Alvesta. Studerade ytor 
för tänkbar bebyggelse markerade med blått. Underlag: Terrängkartan.  

Utredningens huvudsakliga syfte har varit att, med utgångspunkt i den fördjupade 
beskrivningen av riksintressemiljön från år 2012 och en besiktning i fält, bedöma 
vilken påverkan den planerade bebyggelsen i Lekaryd kan få på riksintressemiljön.  

Rapporten inleds med en översiktlig presentation av hela riksintressemiljön. 
Därefter följer en något mer detaljerad beskrivning av det kulturhistoriska innehållet 
kring Lekaryds kyrkby, som i praktiken är den enda delen av riksintresset som 
berörs av de studerade exploateringsområdena. Avslutningsvis sker en bedömning 
av vilka effekter en byggnation får på omgivande kulturmiljöer. 
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2. Riksintresset	Hjärtanäs-Dansjö-Gåvetorp-
Spåningslanda	-	en	presentation	

Med bakgrund i dokumentet Hjärtanäs-Dansjö-Gåvetorp-Spåningslanda. Fördjupad 
beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse presenteras i detta inledande kapitel 
innehållet i kulturmiljövårdens riksintresse G18 översiktligt. Fokus ägnas åt 
huvuddragen och relationen mellan Lekarydsområdet och riksintresset i övrigt.  

2.1 Värdetexten	
Ett centralt element i riksintressebeskrivningarna är den så kallade värdetexten. Den 
består dels av en kort motivering där värdena som styrt utpekandet av riksintresset 
presenteras, dels en redovisning av uttrycken (objekt, strukturer, egenskaper och 
samband) som gör de kulturhistoriska skeendena läsbara. Läsbarheten betonas särskilt 
i Riksantikvarieämbetets nyligen (2014) utgivna handbok kring kulturmiljövårdens 
riksintressen. I detta dokument lyfts också kravet på att en riksintressemiljö ska 
utgöra en helhetsmiljö fram. 

Den reviderade värdetexten (Länsstyrelsens beslut 2013-06-20) för riksintresset 
Hjärtanäs-Dansjö-Gåvetorp-Spåningslanda lyder så här:  

Motivering: Centralbygd med lång odlingskontinuitet där sockencentrum, 
herrgårds- och allmogebebyggelse väl illustrerar lokalsamhällets sociala 
organisation och godsens påverkan på det agrara landskapet (Fornlämnings-
miljö, Herrgårdsmiljö, Bymiljö).  

Uttryck: Fornlämningsmiljö med gravar och fossil åkermark illustrerar 
områdets långa kontinuitet. Sockencentrum med medeltida kyrka, 
sockenstuga, Lekaryds gamla och nya skola samt ett väl utvecklat 
kommunikationsnät av lands- och byvägar visar platsens centrala roll i 
socknen. Herrgårdsmiljöernas storskalighet och symmetriska läge på ömse 
sidor om Dansjön illustrerar godsens visuella påverkan på landskapet. 
Herrgårdarnas storskaliga åkermark med dess stenmurar, Gåvetorps 
tegelbruk, torpbebyggelse med tillhörande vägnät och utgården Hjärtenholm 
illustrerar godsens sociala och ekonomiska inflytande i lokalsamhället. Den 
bibehållna bystrukturen i Hjärtanäs illustrerar bondelandskapet från tiden 
innan 1800-talets stora skiften.   

Värdetexten sammanfattar på ett kärnfullt och bra sätt riksintressets kulturhistoriska 
innehåll. Beskrivningen av uttrycken illustrerar den tids-rumsliga dimensionen och 
att det rör sig om en både komplex och variationsrik miljö. 

2.2 Landskap	och	innehåll	
Riksintressemiljön norr om Alvesta täcker en relativt stor yta. Den mäter sex och en 
halv kilometer från norr till söder och är mellan två och tre kilometer bred norr om 
väg 25. Landskapet kan, precis som anges i motivtexten, beskrivas som en för 
Kronoberg typisk central jordbruksbygd. Fornlämningarna, storleken på byarna 
Lekaryd och Hjärtanäs samt den naturgeografiska inramningen - landskapet självt, 
med breda moränryggar, sjön i norr och belägenheten intill Lekarydsån - förstärker 
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bilden av en "centralbygd med lång odlingskontinuitet". På flera platser finns stora 
möjligheter till utblickar ut över landskapet. Riksintresseområdet kan historiskt-
geografiskt grovt delas in i flera ganska väl avgränsade zoner.  

Kring Dansjön i norra delen av riksintressemiljön har landskapet bitvis tydlig säteri- 
eller herrgårdskaraktär. Belägna mitt emot varandra, på var sin sida av sjön, ligger 
gårdarna Gåvetorp och Dansjö. Omgivande kulturmarker präglas av storskalighet 
och består överlag av stora, sammanhängande fält. På åtskilliga platser finns inslag 
av välhävdade naturbetesmarker. Närmast sjön finns flera för storgårdslandskapet 
typiska ekhagar, vilka även bidrar till att skapa en tilltalande landskapsbild. Ett antal 
monumentala stenmurar och alléer in mot respektive gårdsläge förstärker intrycket 
av högreståndsmiljö.  

Figur 2. Odlingslandskap med vackra beteshagar strax söder om Dansjö. På andra sidan sjön skymtar 
Gåvetorps bebyggelse. 

Båda gårdarna uppvisar den för äldre storgårdar typiska lokaliseringen på uddar i 
sjön, här dock något mindre sådana. Den ståndsmässiga bebyggelsen vid Gåvetorp 
tillkom i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Här har dock funnits ett 
herresäte alltsedan säteribildningen på 1500-talet. Vid gården finns även en liten 
industrimiljö bevarad. Dansjö etablerades av Gåvetorps ägare i slutet av 1800-talet; 
den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes åren 1927–30.  

Gåvetorp och Dansjö avspeglar den i Småland vanligt förekommande, ofta mindre 
bemedlade, adel som fanns från medeltid och framåt. Herrgårdslandskapet är lätt 
överblickbart och uppträder i nära anslutning till den omgivande agrara bygden. Det 
utgör emellertid en tydlig avgränsad zon inom riksintresset. 

Längs vägen norrut mot Gåvetorp och, framför allt, i skogsområdet öster om 
gården finns ett stort antal torp (flera med bebyggelse av äldre karaktär). Torpen har 
tillkommit under sätesgården och beboddes i stor utsträckning av människor som 
var sysselsatta inom godsjordbruket eller i någon av de intilliggande industrierna. 
Torpen är viktiga exponenter för herrgårdsmiljöerna och det jämförelsevis 
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storskaliga ekonomiska system som format landskapet kring Dansjön. Med hänsyn 
till att de idag uppträder i sluten skog kan de i viss mån betraktas som en egen 
historisk-geografisk zon inom riksintresset. 

Figur 3. Huvudbyggnaden vid Dansjö, uppförd i slutet av 1920-talet.  

Söder om Dansjön breder de gamla inägomarkerna inom Lekaryds och Hjärtanäs 
bydomäner ut sig, belägna på var sin sida om Lekarydsån och järnvägen. Det rör sig 
här med avseende på landskapsuttryck och kulturhistoriskt innehåll om två ganska 
olikartade zoner inom riksintressemiljön. De båda områdena särskiljer sig också från 
den ovan beskrivna storgårdsbygden kring Dansjön.  

På Hjärtanäs gamla bytomt väster om väg 126 ligger bebyggelsen kvar, formerad 
som en synnerligen välbevarad och koncentrerad radby. På de flesta gårdstomterna 
finns äldre, välhållen agrarbebyggelse. Från flera gårdar leder gator ut mot öster, 
precis som vid tiden för skifteskarteringarna i början av 1800-talet. Byn har än idag 
ungefär samma utsträckning längs den nord-sydligt orienterade byvägen. Terrängen 
kring byn är bitvis mycket sten- och blockrik, vilket bland förklarar varför ingen 
åkermark fanns i bebyggelsens omedelbara närhet för två hundra år sedan.  

Avsaknaden av åkermark, liksom för övrigt byns placering i sig, förklaras sannolikt 
också av att den flyttat ut till detta läge relativt sent, kanske under senmedeltid eller 
1500-talet. Det rör sig här förmodligen inte om en bytomt med medeltida anor; 
gårdarna torde istället ha flyttat från tidigare mer centrala lägen på inägomarken i 
öster. Koncentrationen av förhistoriska gravar cirka en halv kilometer öster om 
bytomten indikerar också att byns "centrum" tidigare kan ha legat längre österut. 
Situationen på de äldsta kartorna över Hjärtanäs talar också för en sådan utveckling. 

Hjärtanäs inägomarker är topografiskt ganska varierade och relativt lågt belägna. 
Odlingslandskapet är bitvis småskaligt och åkermarken har på flera ställen samma 
rumsliga utbredning som på 1800-talets skifteskartor. Huvudvägen mot nordost 
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samvarierar starkt med de förhistoriska gravarna och löper delvis i en gammal 
sträckning. I de låglänta, lövskogsbevuxna avsnitten längs Lekarydsån fanns under 
1800-talet två mindre sjöar. Den norra (och minsta) av dessa kallades "Byasjön" och 
var låg i höjd med Lekaryds kyrkby. Gården Hjärtenholm i sydväst, där det idag 
finns ett lantbruksmuseum, tillkom genom sammanslagning och utflyttning av två 
frälsegårdar i Hjärtanäs by 1850. Här nedan återges storskiftes/enskifteskartan från 
åren 1818–26.  

Figur 4. Enskifteskartan över Hjärtanäs by, upprättad vid storskifte år 1818. Notera radbyn i norr och dess läge, 
ett stycke ifrån den centrala odlingsmarken i öster. Akten F39-6:3 i Lantmäteristyrelsens arkiv, Riksarkivet. 

Öster om Lekarydsån ligger kyrkbyn Lekaryd och dess delvis (vid)öppna inägomark. 
Huvuddelen av de gamla inägorna ligger uppe på en tydligt utbildad drumlin, en 
långsträckt, bred moränhöjd som ligger jämförelsevis högt i terrängen. Det rör sig 
här om ett landskapsmässigt väl avgränsat rum inom riksintresset. Lekaryds 
medeltida kyrka och den ännu delvis kvarvarande agrarbebyggelsen på flera 
gårdstomter utgör områdets, och i viss mån hela riksintressemiljöns, självklara 
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mittpunkt. Kyrkan är väl synlig i det öppna och av 1800- och 1900-talets agrara 
revolution starkt präglade landskapet. I nästa kapitel ges en närmare beskrivning av 
innehållet inom Lekaryds bydomän. 

Figur 5. Utsikt över det öppna odlingslandskapet på den vackert välvda Lekarydsdrumlinen. Vy från söder, med 
Lekaryds medeltida kyrkplats i mellersta delen av bilden.  
 
Det sista delområdet inom riksintresset utgörs av fornlämningsområdet kring 
Spåningslanda söder om väg 25. Här uppträder en koncentration av förhistoriska 
gravar och fossil åkermark som avviker starkt från övriga delar av miljön. 
Fornlämningarna i detta område är genom sin omfattning och interaktion mellan 
olika typer av former tydliga markörer för den "långa odlingskontinuitet" som 
omtalas i riksintressets värdetext. Huvuddelen av lämningarna ligger uppe på samma 
moränformation som Lekaryds inägor och utgör således, trots läget söder om väg 
25, både naturgeografiskt och kulturhistoriskt en naturlig del av riksintressemiljön.  

Figur 6. Ett av många förhistoriska gravmonument vid Spåningslanda. Fornlämning Aringsås 48:1. 
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Gravarna och den fossila åkermarken vid Spåningslanda är således starkt integrerade 
med varandra och avspeglar ett avsevärt tidsdjup. Både antalet gravar och en hög 
grad av monumentalitet antyder att området kan ha haft en speciell status under en 
eller flera förhistoriska perioder, en "centralplats" av något slag. Den fossila 
åkermarken vid Spåningslanda täcker mycket stora arealer och representerar både 
ett förhistoriskt, medeltida och mer sentida jordbruk. Inte sällan uppträder 
olikåldriga lämningar sida vid sida, vilket förhöjer läsbarheten och det pedagogiska 
värdet. Vid mitten av 1600-talet etablerades en mindre sätesgård i området. 
Säteriperioden blev emellertid kort och redan i slutet av 1700-talet avvecklades 
huvudgården.  

Figur 7. Förhistoriska röjningsrösen inom fornlämningsmiljön Aringsås 160 vid Spåningslanda. 

I samband med en nyligen utförd utredning konstaterades att riksintressets gräns 
skär tvärs igenom den komplexa fornlämningsmiljön i Spåningslandaområdet, utan 
hänsyn till det kulturhistoriska innehållet. I enlighet med Riksantikvarieämbetets 
rekommendationer spelar detta mindre roll, då även intilliggande lämningar och 
miljöer, vars värden återspeglas i värdetexten, kan inkluderas i den totala 
värderingen av riksintressemiljön (Connelid 2017).  

Flera förhistoriska gravar och även mindre gravfält finns utspridda på ett antal 
platser norr om väg 25; bland annat i form av ett par stora gravrösen på omkring 25 
meter vid både Ekeholm öster om Hjärtanäs och strax norr om Dansjö. En relativt 
stor yta med fossil åkermark som möjligen har förhistoriskt ursprung ligger vid 
Hökarydslund nordost om Gåvetorp. Detta är emellertid den enda registrerade 
fossila odlingsmiljön i området norr om väg 25. 
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3. Lekaryd	-	en	närmare	presentation	

De tre aktuella bebyggelseytorna som studerats inom ramen för arbetet med 
detaljplanen ligger strax intill det öppna odlingslandskapet i Lekaryds kyrkby. 
Samtliga tre återfinns i praktiken helt utanför, men omedelbart intill, riksintressets 
östra gräns (jfr figur 8). Mot bakgrund av att Lekarydsmiljön är den enda delen av 
riksintresset som konkret berörs av eventuell ny bebyggelse, ges i detta kapitel en 
fördjupad beskrivning av det kulturhistoriska innehållet inom kyrkbyns historiska 
inägomark och dess omedelbara omgivningar. Presentationen bygger dels på den 
mer generaliserade landskapshistoriska bilden som förmedlas i den fördjupade 
riksintressebeskrivningen, dels på iakttagelser i samband med ett fältbesök under 
juni 2017. 

Figur 8. Utredningsområdet vid Lekaryd. Tänkbara ytor för bostadsbebyggelse har markerats med blå färg. 
Registrerade fornlämningar (med nummer) anges med lila färg. Tjock, streckad linje = riksintressets gräns. 
Underlag: Fastighetskartan från Lantmäteriet.  
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3.1 "Drumlinlandskap"	med	stort	tidsdjup	
Den gamla inägomarken i Lekaryd återfinns, som redan nämnts, uppe på en flack 
men landskapsmässigt synnerligen framträdande moränrygg – en så kallad drumlin. 
De valryggsformade drumlinerna uppträder i inlandsisens rörelseriktning och är ett 
typiskt inslag i landskapet i den här delen av Kronobergs län. Moränformationen 
förstärker, med bl a Dansjön och dess omgivande, strandnära odlingslandskap 
längre norrut, landskapets grundläggande orientering i nord-sydlig riktning inom 
stora delar av riksintresset.  

Drumlinerna var, på grund av sitt homogena jordartsinnehåll över stora ytor, 
attraktiva odlingsmiljöer redan under förhistorien. De hörde till de först uppodlade 
områdena när "permanenta" odlingslandskap började växa fram i södra Sverige 
under brons- och järnåldern för 2–3000 år sedan. Lekarydsdrumlinen har säkerligen 
varit ett mer eller mindre kontinuerligt hävdat odlingslandskap under denna långa 
tidsrymd. Konkreta fossila odlingsspår är endast registrerade på några få ställen, 
men detta förklaras sannolikt av att stora delar av den odlingsbara marken odlades 
upp under 1800-talets och det tidiga 1900-talets agrara revolution.  

Flera ”traditionella” fornlämningar i form av gravar och skålgropsförekomster 
avspeglar emellertid tydligt att odlingslandskapet i Lekaryd har en historia som 
sträcker sig långt ned i förhistorien. I åkermarken norr om gården Bockaboda har 
det enligt FMIS:s uppgifter tidigare legat ett par "hällkistor" (Lekaryd 4:1 och 15:1). 
Möjligen rör det sig här i ena fallet om en grav från yngsta stenåldern; troligare är 
dock att uppgifterna hänför sig till stenkistor ingående i yngre stensättningar.  

Under alla omständigheter finns på några platser centralt uppe på drumlinen gravar 
som torde ha ett ursprung i bronsålder för omkring 3000 år sedan. Den största 
anläggningen utgörs av en hög strax väster om Prästgården som mäter hela 25 
meter i diameter (Lekaryd 47:1). ”Bylundaröret” (Lekaryd 11:1), ett 16 metet stort 
röse beläget ett par hundra meter sydväst om kyrkan, kan också ha anlagts under 
bronsåldern. Ytterligare ett nästan lika stort röse finns vid gården Bockaboda i söder 
(Lekaryd 82:1). Mitt emellan dessa, nära vägkorsningen på drumlinens krön finns en 
stenansamling som enligt uppgift ska vara ett gravröse (Lekaryd 10:1), kallat 
”Drakarör”. På en handfull platser i området finns skålgropar.  

Huvuddelen av fornlämningarna återfinns centralt ute i Lekaryds odlingsmark eller i 
nära anslutning till denna och dagens jordbruksbebyggelse. Flera av dem kan ännu 
delvis överblickas i det öppna landskapet. Lämningarna spänner sannolikt över flera 
av de förhistoriska perioderna och avspeglar tydligt kontinuitets-temat som kommer 
till uttryck i värdetexten. Den relativt stora mängden förhistoriska gravar i Lekaryd 
förstärker också, genom närheten till Spåningslanda i söder, drumlinmiljöns långa 
historia. Övriga fornlämningar som markerats i figur 8 - främst ytor - utgörs till 
största delen av äldre gårdstomter. 

Inom det södra byggnationsområdet finns en äldre vägsträckning, registrerad som 
Lekaryd 28:1 med den lägre skyddsgraden övrig kulturhistorisk lämning. Den har lite 
olika karaktär, delvis som hålväg, och kan inte följas kontinuerligt i terrängen. Vägen 
finns inte på någon av de äldre kartorna och har troligen tillkommit ganska sent. 



	12	

3.2 Stor	småländsk	by	
Lekaryds by är omnämnd första gången i ett gåvobrev från år 1432 (Emilsson 
2014). I jordeboken 1545 upptas sammanlagt nio gårdar, samma antal som på de 
betydligt senare kartorna. De äldsta kartorna över Lekaryds kyrkby är från slutet av 
1600-talet och början av 1700-talet. Dessa båda kartor - från 1690 och 1720 - 
avbildar dock bara enstaka gårdar (Präst- respektive Klockaregården). Den äldsta, 
heltäckande kartan över odlingslandskapet uppe på Lekarydshöjden upprättades i 
samband med storskiftet år 1814. Några år senare – 1830 – genomfördes laga skifte. 
Det skiljer endast cirka 15 år mellan de båda skifteskartorna och landskapet 
uppvisar ungefär samma innehåll. Den yngre kartbilden är dock tydligare och 
kommer därför att användas som utgångspunkt för en närmare beskrivning av 
dagens landskap här nedan.  

Figur 

9. Utsnitt ur laga skifteskartan över Lekaryds by från år 1830. Tänkbara ytor för bostadsbebyggelse har 
markerats med blå färg. För orienteringens skull har även väg 25 i söder och väg 736 i väster lagts in.        
Akten F39-10:4 i Lantmäteristyrelsens arkiv, Riksarkivet. 



	 13	

Redan en hastig blick på den nästan två hundra år gamla kartan avslöjar stora 
likheter med dagens jordbrukslandskap i området. Exempelvis syns tydligt hur 
åkrarna (ljusa ytor) följer drumlinens utsträckning i nord-sydlig riktning. Undantaget 
en del sent uppodlad mark i sydväst, råder ganska stor överensstämmelse i 
utbredningen mellan laga skifteskartans åkrar och modern åkermark. Detta beror 
naturligtvis i hög grad på just drumlinens naturgivna form.  

Inägogränsen i öster återspeglas på 1830 års karta i den mörkgröna ängens övergång 
mot ljusare grön utmark. Utmarken består här delvis av några större hagar som även 
finns med på storskifteskartan. De har sannolikt hägnats in relativt sent inpå 
skiftesförrättningen 1814. 

Övergångszonen mellan åker, äng och utmark på de båda skifteskartorna från 1800-
talets början är än idag i hög grad fullt iakttagbar i landskapet i Lekaryd. De 
storskaliga åkerfälten på drumlinen övergår här i en bitvis lövskogsbevuxen miljö 
innehållande en hel del betesmarker av olika karaktär, såväl naturbeten som bete på 
äldre åkermark. På fastigheten Lekaryd 1:13 är landskapet delvis ganska öppet och 
topografiskt varierat, med inslag av både blockrik mark och fuktiga ytor. Närmast 
den moderna åkermarken finns fossil åkermark från senare delen av 1800-talet och 
tidigt 1900-tal som av allt att döma övergivits vid olika tidpunkter. Skilda grader av 
stenröjning, liksom karaktären på de omgivande stenmurarna, avslöjar tydligt denna 
kronologiska skiktning. I naturbetesmarken norrut mot Arnanäs står ett antal stora 
lövträd som bitvis skapar en sammanhängande ridå. Längs den gamla vägen ut mot 
utmarken i nordost finns två äldre byggnader, vars lägen sammanfaller med torp-
bebyggelse på laga skifteskartan (fastigheterna Lekaryd 1:16 och 1:16). 

Figur 10. Den idag öppna till halvöppna zonen mellan modern åkermark och skogbevuxen utmark användes 
förr som äng. Vy mot skidbacken i NO på fastigheten Lekaryd 1:13. 

Söder om Lekaryd 1:13 finns ytterligare en del övergiven åkermark från den agrara 
revolutionens mest intensiva skede under 1800-talets andra hälft. Dessa omges av 
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stenmurar och betas mer eller mindre intensivt. I området finns även en del 
bebyggelse, bl a flera välbevarade, äldre torp och några nybyggda villor. De senare 
avviker visserligen något genom sin storlek men har både placerats och i övrigt 
utformats på ett landskapshistoriskt bra sätt. Den äldre torpbebyggelsen återfinns 
både längs den gamla vägsträckningen mot sydost och längs vägen söderut över 
Hobergsbacken.  

Figur 11. Betad, tidigare åkermark vid Hobergsbacken, strax norr om Tivittegården. 

Figur 12. Fin torpstuga vid Hobergsbacken. Fastigheten Lekaryd 9:8. 

Hela området på Lekaryd 1:13 och den småskaliga agrara miljön söder där om är 
variationsrik och illustrerar genom ett stort inslag av gräsmarker och lövträd den 
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äldre användningen som äng. En delvis välbevarad, äldre småhusbebyggelse (torp) 
och inslaget av åkermark från andra hälften av 1800-talet och tidigt 1900-tal 
synliggör såväl jordbrukets sociala och tekniska utveckling som landskapets 
förändringar under den agrara revolutionen. De landskapsmässiga aspekterna som 
anknyter bakåt, till situationen före den agrara revolutionen, diskuteras inte i den 
fördjupade riksintressebeskrivningen men är viktiga betydelsebärare, inte minst för 
läsbarheten och diskussionen kring kulturlandskapets kontinuitet. Torpbebyggelsen 
i Lekaryd, vilka återfinns längs de små (slingriga) lokalvägarna ut mot utmarken, tas 
inte heller upp specifikt i den fördjupade riksintressebeskrivningen. Den återspeglas 
dock i motivtextens formulering om "lokalsamhällets sociala organisation" och 
kopplar i ett vidare sammanhang även till de mångtaliga torpmiljöerna i anslutning 
till godslandskapet i norra delen av riksintresset. 

En närmare titt på laga skifteskartan avslöjar att även dagens vägnät sannolikt har 
mycket lång tidsmässig kontinuitet. I väster syns landsvägen, som löper i ungefär 
samma sträckning som väg 736. Det nord-sydliga stråket på höjdkrönet är ännu 
delvis bevarat från kyrkan och söderut. Tvärstråket som börjar vid gårdarna sydväst 
om kyrkan och letar sig ned mot utmarken i sydost är helt intakt. Båda korsningarna 
uppe på höjdkrönet återfinns idag i precis samma lägen som i början av 1800-talet. 
Även vägarna vid kyrkan och inne bland gårdsbebyggelsen är mycket välbevarat. 

Omedelbart öster om den norra vägkorsningen på krönet finns för övrigt ett litet 
markområde som vid skiftena 1814 och 1830 anges som utjord till en av gårdarna i 
Hjärtanäs, d v s en egen kameral enhet. Utjordarna avspeglar ofta ödeläggelse och är 
intressanta, inte minst ur arkeologisk synvinkel. I detta fall är givetvis läget mitt 
uppe på höjdkrönet och intill en vägkorsning särskilt spännande.  

Figur 13. Vacker mangårdsbyggnad på Lekaryd 3:23, på en av kyrkbyns gamla gårdstomter. Notera vårdträdet! 

Även när det gäller bebyggelsemönstret i skifteskartorna finns stora likheter med 
dagens bebyggelse i området. Kyrkan ligger lite för sig själv strax väster om krönet, 
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ungefär mitt i åkermarken. Strax intill i norr och sydväst ligger två gårdsgrupper 
med sammanlagt fem gårdar, markerade med B–C respektive D–F. På ungefär 
samma platser finns än idag välbevarad jordbruksbebyggelse av äldre karaktär som 
starkt bidrar till att ge kyrkbyn en ålderdomlig och ganska sammanhållen prägel. 

På gårdstomterna kring kyrkan fanns 1830 ett stort antal byggnader men än idag är 
inslaget av ekonomibyggnader i olika storlekar ganska stort. De flesta bostadshusen 
är i mycket gott skick och varsamt renoverade, liksom även flera av ladugårdarna. 
På några tomter finns gamla, hamlade träd. Vägnätet är, som nyss nämndes, 
småskaligt och följer nästan helt laga skifteskartans sträckningar. 

Figur 14. Vacker ladugård längs den gamla landsvägen (dagens väg 736) i Lekaryd. 

All bybebyggelse i Lekaryd låg före skiftena inte samlad på "bytomten" vid kyrkan. 
Inte mindre än fyra gårdar intog andra lägen i utkanten av det gemensamma åker- 
och ängsgärdet. På alla dessa platser utom ett finns ännu jordbruksbebyggelse i 
direkt anslutning till dagens odlingsmarker. Längst i norr ligger prästgården, vars 
mark inte redovisas i detalj på laga skifteskartan. Lekaryds prästgård uppfördes 1767 
och används idag som sockenstuga.  

Cirka 300 meter söder om prästgården/sockenstugan, alldeles i övergången mellan 
åkermarken på inägorna och utmarken, återfinns de äldre kartornas ”Östergården”. 
Här finns idag äldre jordbruksbebyggelse (med namnet Arnanäs), innehållande 
bland annat en fin ladugård. Gården uppträder fortfarande i gränsen mellan öppet 
odlingslandskap och lövskog på tidigare utmark. Vägen söder om bebyggelsen 
tillkom i samband med skiftet 1830. Den varierade bebyggelsen på en äldre tomt är 
viktig för förståelsen av den äldre, lite "spretiga" bybebyggelsens struktur i Lekaryd. 

Ytterligare 200–300 meter längre söderut ligger på skifteskartorna hemmanet 
”Tivittegården”, i samma position - nära utmarken - som prästgården. Gårdstomten 
övergavs sannolikt under senare delen av 1800-talet och flyttades till södra delen av 
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Lekarydshöjden. Området är registrerat som fornlämning Lekaryd 114:6 och utgörs 
idag av naturbetesmark innehållande ett par husgrunder och en del fossil åkermark.  

Figur 15. Bebyggelsen på den gamla Östergårdens - dagens Arnanäs - tomt. Vägen till höger rätades på 
lantmätarens förslag strax efter laga skiftet 1830. 

Figur 16. Lämningar efter det övergivna läget för Tivittegården, beläget cirka 500 meter öster om Lekaryds 
kyrka. I området finns ett par synliga husgrunder. Registrerat som fornlämning Lekaryd 114:6. 

Längst i söder finns på skifteskartorna den nionde och sista gården – Bockaboda. 
Gården, som idag hyser agrar bebyggelse, har av allt att döma ”herrgårdskaraktär” 
redan i början av 1800-talet, med bl a kvartersindelad trädgård. 
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3.3 Sockencentrum	
Den fördjupade riksintressebeskrivningen betonar Lekaryds by karaktär av 
"sockencentrum". En självklar och i landskapet mycket viktig företeelse i detta 
sammanhang är givetvis den ålderdomliga kyrkan med intilliggande klockstapel. 
Lekaryds kyrka. Den vackra lilla salkyrkan uppfördes under senmedeltid och försågs 
med vapenhus och sakristia först på 1790-talet. Kyrkan ligger ett stycke nedanför 
drumlinens krön och alldeles i kanten av åkermarken. Den utgör ett viktigt 
landmärke och syns vida omkring i det öppna landskapet. Belägenheten intill de 
äldre gårdarna i norr och sydväst och i kanten av odlingsmarken innebär att kyrkan 
fortfarande har visuell kontakt med huvuddelen av agrarbebyggelsen på inägorna. 

Figur 17. Lekaryds kyrka, fotograferad från väster.  

Centraliteten i kulturmiljön kring kyrkan förstärks av landskapets öppenhet, läget 
uppe på drumlinen och av att flera av de ovan beskrivna, äldre vägsträckningarna 
löper in mot kyrkan. Även landsvägens dragning och den intilliggande järnvägen 
bidrar i detta avseende. Den senare - ursprungligen med namnet Växjö–Alvesta 
Järnväg (WAJ)- som en sidobana till Södra stambanan på 1860-talet. I kyrkbyn och 
dess närhet finns en del annan bebyggelse (bl a skola) som också accentuerar 
områdets karaktär av sockencentrum.  

Fornlämningarna i området har inte samma monumentala karaktär som de vid 
Spåningslanda i söder. Den stora gravhögen Lekaryd 47:1 nära prästgården 
signalerar dock genom sin storlek och läget nära ån att området betraktats som 
centralt i flera avseenden under förhistorien. Denna bild förstärks genom några 
gravfynd av lite ”lyxig” karaktär. I Lekaryds by, enligt uppgift vid prästgården, 
påträffades ett bronssvärd år 1878. Strax norr om Dansjö, på gravfältet Lekaryd 
63:1, undersöktes 1966 flera vapengravar från romersk järnålder, vilka antyder att 
personer ur samhällets sociala elit varit närvarande i området (Emilsson 2014). 
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4. Bedömning	av	eventuell	skada	vid	nybyggnation		

I detta sista kapitel ska frågan om, och i så fall i vilken grad, de föreslagna områdena 
för nybyggnation strax öster om den öppna jordbruksbygden i Lekaryds by påverkar 
riksintressemiljön. Läget för det tre ytorna som Alvesta kommun studerat i samband 
med arbetet med detaljplanen framgår av figur 8 på sidan 10. Samtliga områden 
ligger utanför men i omedelbar närhet till riksintressegränsen. I enlighet med 
riktlinjerna i Riksantikvarieämbetets 2014 utgivna handbok kring kulturmiljövårdens 
riksintressen, måste dock nya inslag i landskapet som ligger utanför dessa miljöer, 
och som kan påverka riksintressets värden, analyseras. 

4.1 Tre	ytor	med	olika	karaktär	
Som framgår av figur 8 rör det sig om tre ungefär lika stora områden. Ytornas 
västra begränsningslinjer ligger 200–300 meter öster om den öppna åkermarken 
uppe på Lekarydsdrumlinen. I öster utgör den tämligen sent anlagda vägen upp mot 
vinter-sportanläggningen gräns.  

Med hänsyn till topografi, växtlighet och siktlinjer utgående från riksintressets mer 
centrala delar i Lekaryd har de tre ytorna ganska olika karaktär. Det norra området 
ligger praktiskt taget helt i småkuperad barrskog med ett överlag relativt högt läge i 
terrängen. Områdets högsta parti återfinns i mellersta delen. Nästan hela ytan ligger 
på gammal utmark. 

Figur 18. Skogsmiljön inom det norra, planerade byggnationsområdet. Fotot taget i västra delen av ytan. 

Det mellersta området ligger betydligt lägre i terrängen och nästan helt på fuktig 
mark. I södra delen finns en ansamling med diken. Ett större, centralt dike löper i 
fastighetsgränsen mellan Lekaryd 1:13 och 9:15, ungefär mitt i det tilltänkta 
byggområdet. Marken är bitvis mycket vattensjuk och i varje fall inte intensivt betad 
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på flera år. Sydvästra delen av ytan återfinns på inägomark vid tiden för laga skiftet 
1830 men har troligen tidigare hört till utmarken. 

Figur 19. Utsikt över det mellersta, planerade byggnationsområdet. Foto från väster.  

Det södra området ligger överlag också ganska lågt i terrängen och är delvis fuktigt. 
Trädvegetationen varierar; dock med dominans för barrskogen. Endast i den 
sydvästra kantzonen finns tätare bestånd med lövskog. Det ligger i sin helhet på 
utmark på äldre kartor. 

4.2 Bedömning	av	påverkan	
Innan en närmare analys av vilken påverkan en nybyggnation i de tre områden kan 
få, bör några övergripande förhållanden påpekas. För det första ligger alla områdena 
utanför riksintresset. För det andra skulle en byggnation sannolikt inte komma i 
konflikt med några värdefulla kulturmiljöer eller ens enskilda kulturspår inom 
respektive yta. Endast ett objekt - vägstråket Lekaryd 28:1 i det södra området - är 
registrerat i FMIS. Det är klassificerat som övrig kulturhistorisk lämning och kan 
knappast betraktas som omistligt. Det bör dock betonas, att någon detaljerad 
inventering inte genomförts inom ramen för detta uppdrag. En sådan bör göras 
(efter beslut av länsstyrelsen) vid eventuella planer på fortsatt exploatering; den kan 
komma att resultera i att tidigare inte kända lämningar upptäcks. Intrycket från den 
här genomförda, översiktliga kontrollen av terrängen är dock att de bevarade spåren 
är få och sannolikt av sent datum.  

En tredje, viktig utgångspunkt för bedömning av påverkan är att det endast är 
miljön i Lekaryds kyrkby som konkret berörs av en eventuell nybyggnation. Övriga 
delar av den relativt stora riksintressemiljön mellan Dansjön i norr, Hjärtanäs i 
väster och Spåningslanda i söder ligger klart utanför de tre exploateringsytornas 
influensområde, i varje fall rumsligt och visuellt. Rent allmänt är givetvis en 
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riksintressemiljö av den här storleken mer "förlåtande" när det gäller tillkommande 
element än en mindre sådan.  

En särskilt viktig utgångspunkt vid bedömning av påverkan på riksintressena är de 
teman som formuleras i värdetextens uttryck. När det gäller Lekarydsmiljön är det de 
tre inledande raderna som är mest aktuella: 

Fornlämningsmiljö med gravar och fossil åkermark illustrerar områdets långa 
kontinuitet. Sockencentrum med medeltida kyrka, sockenstuga, Lekaryds gamla 
och nya skola samt ett väl utvecklat kommunikationsnät av lands- och byvägar 
visar platsens centrala roll i socknen. 

En eventuell framtida nybyggnation i de aktuella områdena medför, som redan 
nämnts, sannolikt inte att några enskilda kulturhistoriska lämningar förstörs eller 
påverkas i nämnvärd grad. Upplevelsen eller förståelsen av Lekarydsområdets eller 
riksintressets övriga fornlämningsmiljöer i form av gravar och fossil åkermark 
påverkas inte heller negativt. Det välbevarade historiska vägnätet inom Lekaryds 
gamla inägomark berörs inte heller rent fysiskt.  

Frågan är således om upplevelsen av vägar och övriga kulturhistoriska betydelsebärare, 
vilka konstituerar ”sockencentrat” uppe på drumlinen, skulle påverkas negativt av 
nybyggnation på den tidigare utmarken i öster. För att kunna bedöma detta måste 
möjligheterna till överblick, utgående från ett antal siktlinjer inom den gamla 
inägomarken, studeras. Här hade naturligtvis fotomontage varit ett bra hjälpmedel, 
men några sådana föreligger inte. 

Figur 20. Utblick från muren strax öster om Lekaryds kyrka. Det mellersta byggnationsområdet skulle delvis 
vara synligt mellan träden i bildens mitt. 

Den centrala platsen inom sockencentrat är, som tidigare påpekats, kyrkbyn och 
själva kyrkan. Både kyrkan och, i än högre grad, huvuddelen av den välbevarade 
agrarbebyggelsen på de äldsta gårdstomterna ligger väster om och klart nedanför 
drumlinens krön. Detta innebär bl a att en fullt utbyggd villabebyggelse i samtliga 
tre områden knappast skulle synas alls från den bymiljöns centrala delar väster och 
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norr om kyrkan. Bebyggelse inom det mellersta området, möjligen även inom delar 
av den norra och södra ytan, skulle dock vara synlig från utsiktspunkter öster om 
kyrkan och ekonomibyggnaderna norr där om (jfr figur 20).  

Från övriga äldre gårdstomter ute i landskapet blir troligen inte nybebyggelse i något 
av de tre områdena synlig, däremot från några enstaka punkter med fornlämningar 
och delar av den gamla vägsträckningen längs drumlinens krön. De mest berörda 
fornlämningarna i dessa avsnitt, främst i vägkorsningen uppe på höjdkrönet, är dock 
av lägre dignitet än övriga inom riksintresset och inte särskilt framträdande. Den 
övergivna gårdstomten Lekaryd 114:6 ligger nära det norra byggområdet men hyser 
få och svåridentifierade formelement. Upplevelsevärdet på denna miljö är därför 
relativt lågt. 

Figur 21. Ortofoto med den landskapshistoriskt viktiga zonen (tidigare äng) mellan åkermark 
och utmark markerad med gul färg. 

Det är således endast från östligaste delen av kyrkomiljön och från drumlinens krön 
som ny bebyggelse skulle framträda i viss mån. Graden av påverkan beror självklart 
slutligen på vilken omfattning, färgsättning och, framför allt, höjd som bebyggelsen 
får. Av stor betydelse är, särskilt inom det norra området, om den naturliga 
topografin bevaras eller förändras.  
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Viktigt för utblickarna från de ovan nämnda, känsligaste punkterna är den delvis 
betade och lövskogsbevuxna zonen på tidigare ängsmark öster om åkermarken, 
markerad med gul färg i figur 21 på föregående sida. Denna miljö är inte bara, som 
tidigare påpekats, landskapshistoriskt intressant. De delvis höga lövträden, som bl a 
står direkt i övergången mellan modern åkermark och de delvis småskaliga 
betesmarkerna skulle effektivt skärma av ny bebyggelse på den gamla utmarken. Det 
är därför av både landskapshistoriska skäl och vid eventuell byggnation viktigt att 
denna miljö bevaras. 

4.3 Slutsats	
De tre utpekade områdena ligger utanför riksintressets östra gräns och kommer inte 
i konflikt med några värdefulla, enskilda kulturmiljöer inom respektive yta. Ny 
bebyggelse skulle sannolikt bli synlig från relativt få platser inom riksintressemiljön 
på den gamla inägomarken i Lekaryds by. Beroende på färgsättning, takhöjd och 
andra faktorer får bebyggelse inom det mellersta området störst visuellt genomslag 
och blir delvis synlig från bl a den centrala miljön närmast kyrkan. Omfattningen 
beror dock i hög grad på utformningen, t ex hur den idag fuktiga marken hanteras, 
om området behöver fyllas ut etc. Den negativa effekten torde dock bli ganska liten 
eftersom bara en mindre del av miljön i Lekaryd och av riksintresset som helhet 
berörs. Nybyggnationen inom de tre områdena hamnar generellt på ganska stora 
avstånd (minst 500–600 meter) från kyrkomiljön.  

De negativa effekterna på upplevelsen av riksintressets viktigaste uttryck kan därför preliminärt 
beskrivas som låga till måttliga och någon risk för påtaglig skada föreligger inte. En närmare 
bedömning av påverkansgraden kan emellertid inte göras förrän ett mer detaljerat 
förslag kring bebyggelsen omfattning och karaktär har presenterats. 

För detaljutformningen av bebyggelsen inom respektive område, särskilt det 
mellersta, är den kulturhistoriskt och för landskapsbilden viktiga övergångszonen 
med betesmarker och lövskog öster om dagens åkermark av stor betydelse. De stora 
lövträden i detta område skulle, särskilt under växtsäsongen, effektivt skärma av 
byggområdena i öster. Det är därför angeläget att en fortsatt beteshävd och ett 
bevarande av lövskogen prioriteras. 
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Beskrivning av miljön vid dike i östra Lekaryd utmed Hanaslövsvägen 

Detta dokument visar en översiktlig beskrivning av det markavvattningsdike som ligger i 
anslutning till föreslaget planområde för småhusbebyggelse i Lekaryd.  

Diket med omgivande vegetation beskrivs i text och fotografi på följande platser (se karta 
nästa sida): 

1. Vid trumman under elljusspåret Spånen-Hanaslöv 

2. Vid trumman under grusväg mot Lekaryds by 

3. Utmed diket vid ett hygge 

4. Utmed diket i skogen söder om föreslagen infart till södra planområdet 

5. Vid trumman vid föreslagen infart till södra planområdet 

6. Utmed diket i skogen norr om föreslagen infart till södra planområdet 

7. Utmed södra delen av hagmarken  

8. Vy från Hanaslövsvägen 

9. Vid södra trumman under Hanaslövsvägen 

10. Vid norra trumman under Hanaslövsvägen 

11. Vid dikets start vid parkeringen vid Hanaslöv  



 

  



1. Vid trumman under elljusspåret Spånen-Hanaslöv 

Där diket passerar med trumma under elljusspåret är vattnet synligt på båda sidor 
motionsleden. Tät vegetation som omger diket i form av sly, buskar och ormbunkar gör att 
vattenytan skuggas. Vattenytan till stor del fri från vegetation. Man kan skymta att vattnet 
flödar. Vegetationen i omgivningen är tät och svårgenomtränglig.  

  
Söder om trumman  Norr om trumman 

 
Bild mot dike från motionsleden         Vegetationen i skogspartiet i dikets omgivning 
 

 

2. Vid trumman under grusväg mot Lekaryds by 

Vid grusvägen söder om planområdet passerar diket via en trumma under vägen. Mycket 
vegetation runt diket på båda sidor om vägen skuggar vattenytan bra och flödet är tydligt. 



Vegetationen runt diket är tät och svårgenomtränglig består av främst yngre slyig vegetation 
av al, rönn, fläder, lönn och med mycket ormbunkar i dikeskanten.  

  
Söder om trumman         Norr om trumman

  

 

3. Utmed diket vid ett hygge 

Vid ett skogsparti som utgörs av ett hygge når man diket längs svårframkomlig mark. Vattnet 
är lågt beläget med branta dikeskanter. Vegetationen i den östra dikeskanten består 
framförallt av björksly. Väster om diket växer äldre barrskog och dikeskanten är här mer kal 
från vegetation. Denna mer solbelysta del av diket är betydligt mer igenväxt och på bara en 
smal del kan man se att vattnet rinner. 



  
Omgivande vegetation 

 
Vattendraget 

 

4. Utmed diket i skogen söder om föreslagen infart till södra planområdet 

I höjd med det södra planområdet kan man gå utmed dikets västra sida var äldre barrskog 
växer. Kanten utgörs av den tydlig vall och det är brant ner till vattenytan. På den östra sidan 
är vegetationen tätare och betydligt yngre. Vattenytan är till stor del solbelyst och 
igenvuxen.  



 
Diket och den äldre barrskogen 

  
Vattenytan innehåller mycket vegetation och alger 

 

5. Vid trumman vid föreslagen infart till södra planområdet 

Vid föreslagen infart till södra området passerar diket en trumma under en skogsmaskinsväg. 
Diket är på båda sidor om skogsvägen något bredare, upp till ca 2 m. Vattenytan är delvis 
solbelyst och delvis skuggad. Solbelysta platser är mer igenvuxna. Det växter en hel del sly i 
dikeskanterna. Skogen innanför är äldre barrskog.  



  
Söder om trumman          Norr om trumman 

 

6. Utmed diket i skogen norr om föreslagen infart till södra planområdet 

Även norr om föreslagen infart till södra planområdet kan man gå utmed dikets östra sida 
längs äldre barrskog som sedan övergår i mer svårframkomlig del där mycket röjt ris och 
grenar ligger på marken. Vattenytan är på delar av sträckan solbelyst med mycket vegetation 
och på delar med beskuggad.  

Skogen väster om diket 



  
Diket 

 

 

7. Utmed södra delen av hagmarken  

Norr om det södra planområdet övergår skogsmarken till hagmark som tidigare betats. Diket 
ligger inom en bård av tät ung lövvegetation som gör vattnet svårt att se. Stängsel finns på 
båda sidor om diket.  



  
Omgivande hagmark 

  
Vegetationen i dikeskanten 

8. Vy från Hanaslövsvägen 

Diket fortsätter genom den instängslade hagmarken vidare norrut. Bården av lövvegetation 
fortsätter utmed diket. 

 Vy från vägen 



9. Vid södra trumman under Hanaslövsvägen 

Längre norrut utmed hagmarken passerar diket Hanaslövsvägen via en trumma under vägen. 
Lövvegetationen är här mycket tät. Vattnet kan enbart skymtas smått mellan vegetationen. 
På den östra sidan fortsätter diket norrut och omgivs av svårgenomtränglig yngre blandskog 
med mycket sly och hög markvegetation. 

  
Vegetationen som till stor del döljer vattendraget 

10. Vid norra trumman under Hanaslövsvägen 

I höjd med det norra planområdet passerar diket återigen Hanaslövsvägen via en trumma. 
Söder om vägen kan man tydligt se dikets sträckning som en rak gata genom den yngre 
flerskiktade skogen. I kanterna växer busk- och slyvegetation. Vattenytan är solbelyst och i 
princip helt igenväxt av gräs/vass. Norr om vägen kan diket endast skymtas genom tät alsly. 

  
Söder om trumman               Norr om trumman 



 

11. Vid dikets start vid parkeringen vid Hanaslöv 

Vid dikets start vid parkeringsplatsen vid Hanaslövs friluftsområde är diket smalare med 
mindre vattenflöde. Vegetationen i omgivningen är öppnare, främst gräs och ung björk. 
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1 Uppdrag 

På uppdrag av Alvesta kommun har Sweco utfört en översiktlig geoteknisk undersökning i 
Lekaryd norr om Alvesta.  
Detta dokument innehåller en sammanställning av utförda undersökningar samt en översiktlig 
bedömning och rekommendation för området.  
Syftet med undersökningen var att översiktligt klargöra de geotekniska förutsättningarna inom 
området. 

2 Objektsbeskrivning 

Alvesta kommun planerar för bostäder inom området.  

3 Underlag för undersökningen 

- Jordartskarta och jorddjupskarta, SGU 

- Grundkarta, tillhandahållen av beställaren 

4 Styrande dokument 

Undersökning Standard och andra styrande dokument 
Fältplanering SS-EN 1997-2 samt 

Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013 
Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013    

SS-EN-ISO 22475-1 
Beteckningssystem  SGF kompletterat beteckningsblad 1 2013-04-24  

 
Sondering/Provtagning Standard och andra styrande dokument 
Skruvprovtagning  Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013  
Tung slagsondering Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013 
GW-observationer i borrhål Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013 
Grundvattenmätning SS-EN-ISO 22475-1 samt 

SS-EN 1997-2 

 
 

5 Befintliga förhållanden 

5.1 Topografi 

Södra delen av undersökningsområdet utgörs av en skogsmark med en höjdformation som 
sträcker sig mot nordost och med nivåer runt +165. Norra och nordvästra delen av området 
utgörs av flack torv-/skogsmark med nivåer runt +163. 
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 Befintligt undersökningsområde. Satellitbild från Google 

 

5.2 Befintliga kablar och ledningar 

Efter kontroll via Ledningskollen och ledningsägare har inga elkablar eller VA-ledningar 
identifierats inom undersökningsområdet. 

6 Geoteknisk kategori 

Det geotekniska fältarbetet har planerats och utförts i geoteknisk kategori 2 (GK2).  

7 Positionering 

Utsättning och inmätning av de geotekniska undersökningspunkterna har utförts, av Sweco, 
med GPS, mätklass B enligt SGF:s Rapport 1:2013. 
Koordinatsystem: SWEREF 99 15 00 och höjdsystem: RH 2000.  
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8 Utförda undersökningar 

8.1 Geoteknik 

Geotekniska fältarbeten är utförda av Sweco under november 2017 – januari 2018. 
Fältundersökningarna är utförda med borrbandvagn av fabrikat Geotech och modell 604D.  

 

Sondering/Provtagning Utrustning Antal Anmärkning 

Slagsondering Stång Ø 44 mm 5  

Skruvprovtagning Ø70 mm (stång Ø 44 mm) 5  

Sticksondering Stång Ø 12 mm 30  

Grundvattenrör Ø 25 mm 1  

 

Samtliga upptagna jordprover har, av fältgeotekniker, klassificerats okulärt i fält i samband med 
undersökningen.  
 

9 Geotekniska förhållanden 

9.1 Jordarter 

I södra delen inom höjdformationen består jorden huvudsakligen av sandig siltig morän. Det 
inledande vegetationslagret är relativt tjockt, ca 0,2 till 0,5 meter.  
Norr om moränkullen sker en övergång till torvjord som fortsätter till plangränsen i norr. 
Torvdjupen är relativt stora med uppmätta djup på ca 4–5 meter. Större mäktigheter kan 
förekomma mellan undersökningspunkterna.  

9.2 Grundvatten 

Grundvattennivåerna har undersökts under en begränsad tid. Inom moränområdet finns 
observationer på ca +162,9. Inom området med torv kan vatten periodvis förväntas i eller nära 
markytan inom vissa partier, dvs nivåer runt +163 – 163,5.  

Grundvattenytan varierar med årstid, nederbörd etc. varvid såväl högre som lägre grund-
vattennivåer kan förekomma.  

10 Rekommendationer 

10.1 Allmänna grundläggningsförutsättningar 

Delen av området med moränjord bedöms ha goda geotekniska förutsättningar för bebyggelse. 
Stora delar av ytan upptas av torvområde där förutsättningar är mindre goda. All lös torvjord i 
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läge för byggnader mm, måste grävas ur och ersättas av bärkraftiga massor som tex grovkornig 
mineraljord eller sprängsten.  

10.2 Ledningar/Gata 

Ledningar och gata kan grundläggas i förekommande jordar inom moränjordsområdet. Inom 
torvområdet måste torven grävas ur och ersättas av bärkraftiga massor som tex grovkornig 
mineraljord eller sprängsten.  

11 Kompletterande undersökningar 

Undersökningen är översiktlig varför detaljerad geoteknisk undersökning ska utföras när 
planerade byggnader och anläggningars lägen och laster är kända. Kompletteringar bör även 
utföras i samband med detaljprojektering av vägar och ledningar. 

12 Ritningar 

12703289-G1  Planritning 

12703289-G2  Undersökningspunkter 
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Sammanfattning 
I Hanaslövs fritidsområde sker snötillverkning kväll- och nattetid under en 
begränsad period men i den omfattning att det finns en risk att störning kan 
upplevas. 

Alvesta kommun planerar att exploatera två markområden för 
bostadsbebyggelse. För nya bostäder som placeras intill verksamhet gäller 
normalt bullerriktvärden redovisade i Boverkets rapport 2015:21 ”Industri- 
och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av 
bostäder”. 

Den ekvivalenta ljudnivån vid närmsta planerade bostäder ligger på upp till 50 
dB(A) vid arbetsmomentet snötillverkning. Detta  är högre än vad som anges 
som grundbullerriktvärde [zon A] i Boverkets rapport 2015:21. 

Bullerriktvärden enligt [zon B] kan utnyttjas och klaras om bostäderna buller- 
anpassas och har tillgång till ljuddämpad sida. 

Det finns goda förutsättningar att bygga bostäder vid området intill 
skidanläggningen. 
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1. Bakgrund 
Alvesta kommun bedriver verksamhet med snötillverkning i Hanaslöv, Alvesta 
kommun. Snötillverkning bedrivs kvälls- och nattetid under vinterhalvåret. 

Som en del i planering av nya bostäder har en externbullerutredning tagits 
fram. 

2. Anläggningen 
Buller från anläggningen alstras av fasta och flyttbara installationer samt av 
fordon. 

Anläggningen är belägen norr om väg 25/27, Alvesta kommun. Se flygfoto 
nedan. 

 

Bild 1. Flygfoto över Hanaslövsberget, Copyright Eniro. 
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2.1. Bullerkällor vid anläggningen 
Vid befintlig anläggning finns fasta (spjut) samt flyttbara (snökanon) maskiner för 
snötillverkning. Det planeras även  utvidgning av skidområdet med ökad produktion av 
snö. De flyttbara ljudkällorna är mest bidragande till ljudnivåer i planerat 
bostadsområde. Fordon som används är Scootrar, pistmaskiner, en 4-hjuling samt en 
lastbil Volvo L70 

Alla ljudkällor presenteras i bilaga 3. 

3. Driftsförutsättningar 
Beräkningar av buller har genomförts för befintlig verksamhet [3.1] samt med en 
utvidgning av verksamhet [3.2] med en ny nedfart (pist) med tillhörande 
snötillverkning. Snötillverkning i den nya nedfarten som är belägen närmst tilltänkta 
bostäder förutsätts att snökanoner med lägre ljudeffekt än befintliga och används 
tillsammans med fasta spjut. I befintlig- och ny verksamhet ligger produktionsnivån 
jämt fördelad under kväll- och natt. 

3.1. Befintlig verksamhet 
Det finns 17 st fasta samt 5 flyttbara bullerkällor på anläggningen som är i drift hela 
dygnet. Anläggningen betjänas av 7 fordon. Alla dessa ger bidrag i omgivningen och 
har tagits med i beräkningarna. 

3.2. Utvidgad verksamhet 
Utvidgad verksamhet beräknas ha 11 fasta samt 4 flyttbara bullerkällor samt betjänas 
av fordon från befintlig verksamhet. De nya flyttbara bullerkällorna har förutsatts vara 
av modell Techno TF10 PIANO-AM med drift på 1170 varv/min. Skall befintliga källor 
ersättas rekommenderas denna modell eller modell med motsvarande ljudeffekt eller 
lägre. Alla dessa ger bidrag i omgivningen och har tagits med i beräkningarna. 

4. Bullerriktvärde 
Bullerutredningen är framtagen för att undersöka möjligheterna att bygga 
bostäder i närheten av skidanläggningen. Då nya bostäder anläggs intill en 
befintlig verksamhet som bullrar, brukar beräkningsresultat normalt jämföras 
med riktvärden angivna i Boverkets rapport 2015:21 ”Industri- och annat 
verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder”.  

Bullerriktvärden är uppdelade i olika zoner. Inom zon A kan bostäder 
anläggas utan vidare åtgärder, inom zon B kan bostäder anläggas men 
behöver bulleranpassas så att det finns tillgång ljuddämpad sida, och inom 
zon C där det inte rekommenderas bostäder alls. 

I tabell 1 på nästa sida anges bullerriktvärden. 
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Tabell 1 bullerriktvärden enligt Boverkets rapport 2015:21 

Zon Leq dag  

(06–18)  

Leq kväll  

(18–22)  
Lördagar, söndagar 
och helgdagar  

Leq dag + kväll (06–
22)  

Leq natt  

(22–06)  

Zon A*  

Bostadsbyggnader bör 
kunna accepteras upp till 
angivna nivåer.  

50 dBA  45 dBA  45 dBA  

Zon B  

Bostadsbyggnader bör 
kunna accepteras förutsatt 
att tillgång till ljuddämpad 
sida finns och att 
byggnaderna bulleran-
passas.  

60 dBA  55 dBA  50 dBA  

Zon C Bostadsbyggnader 
bör inte accepteras. 

>60 dBA  >55 dBA  >50 dBA  

 

*För buller från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installa-
tioner gäller värdena enligt tabell 2. 

Utöver detta gäller följande för frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad: 
 
• Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22–06 
annat än vid enstaka tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång till en 
ljuddämpad sida avser begränsningen i första hand den ljuddämpade sidan. 
 
• Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verk-samhetens buller 
karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av 
metallskrot och liknande, eller innehål-ler ljud med tydligt hörbara tonkomponenter, 
bör värdena i tabellen sänkas med 5 dBA.  

Det förekommer enstaka momentana ljudtoppar från rengöring av 
snötillverkningsspjut. Det sker inte i sådan omfattning (ca. 1-2 ljudtoppar per timme) 
att vi bedömer att det kan bli aktuellt med 5 dBA skärpning av riktvärde för den 
ekvivalenta ljudnivån. 

• I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna 
ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta 
ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den 
ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser.  
 

4.1 Bulleranpassning 
Hur bostäder bulleranpassas finns beskrivet i rapport 2015:21 från boverket. 
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5. Akustiska nyckeltal 
Decibelbegreppet är ett logaritmiskt begrepp. Detta innebär bl. a. att vid addition av 
två lika starka bullerkällor så ökar ljudnivån med 3 dBA. När det gäller upplevelsen av 
skillnaden i ljudnivå för bredbandigt buller, det vill säga buller som har ett brett 
frekvensinnehåll, kan följande anges: 

±2-3 dBA upplevs som en knappt hörbar förändring. 

±8-10 dBA upplevs om en fördubbling/halvering av ljudet. 

De uppmätta källorna på anläggningen avger bredbandigt buller. 

5.1. Decibel enheter 
Ekvivalent a-vägd ljudnivå [LAeq] är den logaritmiska medelljudnivån över en viss tid. 

Maximal a-vägd ljudnivå [LAFmax] är ett mått på den momentana ljudtoppen vid 
enstaka händelser. 

Förklaras grafiskt nedan. Ljudnivåerna i grafen nedan är generella och avser inte 
Hanaslöv specifikt. 

 

6. Genomförande 
Utredningen har genomförts genom närfältsmätningar av enskilda ljudkällor, en 
beräkningsmodell har upprättats och bullret beräknas till omgivningen.  

6.1. Närfältsmätning 
Källstyrka eller Ljudeffektnivå, LWA, dB re 10–12 W har bestämts genom mätning på 
kort avstånd från aktuella källor och genom beräkning. 

6.2. Mätpersonal 
Närfältsmätningarna under januari 2018 genomfördes av Mattias Lindqvist ÅF 
Ljud & Vibrationer. 
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6.3. Mätinstrument 
Typ Tillverkare Beteckning Internbeteckning 

Ljudnivåmätare Brüel & Kjær 2250 AL 263 

Mikrofonkalibrator Brüel & Kjær 4231 KU 80 

Ljudinstrumenten uppfyller kraven för mätinstrument klass I enl. IEC 651. 
Utrustningen som används vid mätningarna är kalibrerade i enlighet med vårt 
kvalitetssystem. Instrumenten kontrollkalibreras omedelbart före och efter 
mätningarna. 

7. Beräkning 

7.1. Metod 
Utgående från mätresultat/beräknade källstyrkor, kartinformation, mått tagna på 
plats,  uppgifter om topografin, m.m. upprättas en beräkningsmodell. Modellen och 
beräkningarna genomförs enligt Nordiska beräkningsmodellen för externt industribuller 
redovisad i rapport 32/ 1982 från Danish Acoustical Laboratory ”Environmental noise 
from industrial plant - General prediction method”. 

Som hjälpmedel har vi använt beräkningsprogrammet SoundPLAN v 7.4 som följer 
angiven beräkningsmodell. Beräkningarna har genomförts av Mattias Lindqvist och 
Anders Bengtsson. 

7.2. Noggrannhet 
Noggrannheten i en beräkning är beroende av flera faktorer. Det gäller att försäkra sig 
om att samma driftsförutsättningar råder under mättillfället, både vid 
ljudeffektbestämningarna av enskilda ljudkällor och vi mätningarna i 
kontroll/kalibreringspunktern, som de som förväntas råda under normal drift. Under 
mättillfället var det enligt platsansvarig normal drift.  

Ingående ljudkällors ljudeffektnivå måste bestämmas på ett korrekt sätt. Vid ett gott 
genomförande kan beräkningsresultatet lämnas med en noggrannhet inom 2 dBA. Vid 
jämförelse med bullerriktvärde brukar normalt inte hänsyn tas till noggrannhet/o- 
noggrannhet då detta vägts in vid fastställande av bullerriktvärde. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BULLERUTREDNING HANASLÖV  
 

Datum: 2018-03-08  747659_Rapport_Bullerutredning_Hanaslöv_QAFA Sida 9 (10) 

8. Beräkningsresultat 
I planområde 1: 

• Sex tomter klarar bullerriktvärdet Leq 45 [zon A]. 

• Fjorton tomter har över Leq 45 men inte över Leq 50 och hamnar 
därför i [zon B] och behöver bulleranpassas och ha tillgång till 
ljuddämpas sida. Lmax 55 på bullerdämpad sida innehålls. 

I planområde 2:  

• Samtliga tomter klarar bullerriktvärde Leq 45 [zon A]. 

I tabeller nedan redovisas beräkningsresultat med utökad situation för 
verksamheten. Resultat redovisas även på ljudutbredningskarta bilaga 1, 
samt fasadkarta bilaga 2-3. 

8.1. Utökad verksamhet 

Fastighet Beräknad 
ekvivalent 
ljudnivå dag & 
kväll  

(Ekvivalent ljudnivå 

bestäms för minst en 

timme som den 

bullrande 

verksamheten pågår) 

Kl. 06-22 

Beräknad 
ekvivalent 
ljudnivå kväll & 
natt 

Kl. 22-06 

Beräknad 
maximal 
ljudnivå            
natt (För fastighet i 

ZON:A fasad med 

högst värde, för 

fastighet i ZON:B 

fasad ljuddämpad 

sida) 

kl. 22-06 

1. [zon B]. 50 50 38 

2. [zon B]. 50 50 46 

3. [zon B]. 49 49 45 

4. [zon B] 49 49 49 

5. [zon B] 49 49 42 

6. [zon B] 49 49 42 

7. [zon B] 47 47 38 

8. [zon B] 48 48 42 

9. [zon B] 46 46 49 
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10. [zon B] 46 46 49 

11. [zon B] 47 47 49 

12. [zon B] 46 46 48 

13. [zon B] 46 46 45 

14. [zon B] 46 46 45 

15. [zon A] 45 45 53 

16. [zon A] 45 45 53 

17. [zon A] 45 45 46 

18. [zon A] 43 43 52 

19. [zon A] 45 45 52 

20. [zon A] 45 45 53 
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Hanaslöv ljudutbredning med ny nedfart  LrN

Resultat nummer 6
Med ny nedfart, snötilverkning i ny nedfart  med 10 spjut och

4 Techno TF10 PIANO-AM med drift på 1170 varv/min

Beräkningar för utbredning 1,5m över mark.

Projektingenjör: Mattias Lindqvist
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Bearbetad med SoundPLAN 7.4, Update 2018-02-16
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Bilaga 4 Ljudkällor Hanaslöv

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Leq tot

LpA 47 68 81 82 85 85 82 77 91
LwA 61 82 95 96 99 99 96 91 105

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Leq tot

LpA 66 72 81 86 88 82 74 64 91
LwA 80 86 95 100 102 96 88 78 105

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Leq tot

LpA 16 27 35 45 50 55 58 58 62
LwA 38 49 57 67 72 77 80 80 84

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Leq tot

LpA 26 39 55 69 80 90 98 102 103
LwA 48 61 77 91 102 112 120 124 125

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Leq tot

LpA 27 46 59 59 53 59 56 46 65
LwA 45 63 77 77 71 77 74 64 83

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Leq tot

LpA 45 55 55 61 61 63 62 51 68
LwA 80 90 90 96 95 98 96 85 103

Liten Pistmaskin

Tekno T40

Lenko

Spjut

Spjut rengöring

Liftmotor



Bilaga 4 Ljudkällor Hanaslöv

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Leq tot

LpA 60 61 64 69 71 69 64 55 76
LwA 94 95 98 104 105 103 98 90 110

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Leq tot

LpA 47 55 56 60 61 64 58 53 68
LwA 86 94 95 98 100 102 97 92 107

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Leq tot

LpA 58 57 57 60 65 66 63 59 71
LwA 96 95 95 97 103 104 101 96 109

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Leq tot

LpA
LwA 78 95 97 99 99 97 90 80 105

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Leq tot

LpA 51 56 62 65 62 55 46 36 69
LwA 73 78 84 87 84 77 68 58 91

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Leq tot

LpA
LwA 97

Fabriksuppgifter

Stor pistmaskin

Snöskoter

4-Hjuling

Volvo L70

Kylanläggning vatten

Techno TF10 PIANO 1170 varv/min
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