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SAMMANFATTNING 
Miljöbedömningen visar att genomförandet av planen medför både posi-
tiva och negativa miljökonsekvenser. Syftet med miljöbedömning-
en/miljökonsekvensbeskrivningen är att miljöaspekter ska integreras i 
detaljplanen. De miljöaspekter som framkommit vid upprättandet av 
planen och dess MKB handlar mycket om vikten av att anpassa bebyg-
gelsen i landskapet så att den speciella natur som råder kan tas till vara 
för området och allemansrättsligt. Även utveckling av riksintresseom-
råde i Åsnenområdet handlar i grunden om att naturen skall vara till-
gänglig. Det är därför särskilt viktigt att en väl avvägd fri passage be-
hålls utmed strandlinjen. En försiktig skötsel av strandskyddszonen gör 
att strandskyddets syften inte motverkas. Avloppsvattenbehandling 
måste lösas så att miljökvalitetsnorm för sjön Åsnens vatten inte påver-
kas.  

Miljöaspekterna har inarbetats i detaljplanen bl a genom att området 
behåller sin naturprägel genom att bebyggelsen underordnar sig natu-
ren. Lövridåer, öppna gläntor med enar och ekar samt torpmiljöer beva-
ras, liksom det orörda intrycket från sjösidan vid Åsnen. Den fria passa-
gen med strandskydd utgörs av en bred zon som görs mer tillgänglig bl 
a genom naturstigar. Förutsättningar för avloppsvattenbehandling har 
utretts och löses genom behandling i reningsverk med efterföljande 
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översilning. Anpassning sker till översvämning genom föreskrift om 
lägsta höjd för bebyggelse. 

De alternativ som miljökonsekvensbeskrivningen handlar om är: 

Nollalternativet som innebär att inga åtgärder görs utan skogsområdet 
ligger kvar som idag med fortsatt skogsbruk med samma mönster och 
cykler som tidigare. 

Alternativet Västra Horgenäs, innebär att ett skogsområde nordväst om 
brukningscentrum i Horgenäs exploateras för bostadsbebyggelse med 
större villatomter i skogsmiljö. Tillgänglighet till strandmiljön blir sämre 
och området därmed mindre attraktivt. 

Exploateringsalternativet innebär exploatering av bostäder med möjlig-
heter för etablering av landskapsanpassad bebyggelse i naturmiljö på 
större villatomter nära strandmiljön vid sjön Åsnen. Möjligheter ges att 
åstadkomma ett attraktivt bostadsområde i en tilltalande naturmiljö en 
bit från Åsnens strand. Området är utpekat som LIS-område (lands-
bygdsutveckling i strandnära läge) i kommunens översiktsplan.  

Ett genomförande av exploateringsalternativet innebär att av fastighet-
ens totala areal på ca 285 ha, kommer ett område i den nordöstra delen 
av fastigheten omvandlas till område för bostäder, permanent- och/eller 
fritidsboende. Den berörda arealen är ca 24 ha och används idag för 
skogsbruk med inslag av bete för nötkreatur.  

Bostadsområdenas andel av 24 ha utgör ca 9,5 ha och resterande areal 
är vägmark och naturmark. 

Sammanfattande bedömning 
Här följer en sammanfattning av miljöbedömningen med huvudsaklig in-
riktning på de miljöfaktorer som är viktiga att fokusera på. 

Skäl till val av exploateringsalternativet (planen)  
Enligt vad som framkommit i denna miljöbedömning kommer viss miljö-
påverkan att uppstå vid genomförandet av detaljplanen. Skillnader i på-
verkan mellan de jämförda alternativen Västra Horgenäs och Exploate-
ringsalternativet, alltså planen, är att Exploateringsalternativet har ett 
bättre skydd till torvtäkt och framförallt kan ett LIS-område utvecklas i en 
god naturmiljö med strandnära läge. Störst är skillnaden mellan nämnda 
alternativ och nollalternativet som innebär att området blir kvar som idag 
med produktionsskog med samma cykler och mönster som tidigare.   

Exploateringsalternativet väljs med stöd av miljöbedömningen samt att 
Horgenäs också är utpekat i översiktsplanen, LIS-tillägget, som område 
för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Exploateringsalternativet har 
dessutom ett mycket attraktivt läge nära sjön Åsnens strand innebä-
rande en mycket god bebyggd miljö med naturanpassning.  
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Människorna 
Genomförandet av planen bedöms inte påverka människors hälsa i nå-
gon betydande utsträckning. En relativt bred strandskyddad zon lämnas 
kvar mellan bostäder och strandlinje, såväl till sjön Åsnen som till Hor-
genäs Gyl. Trevlig miljö skapas för bostäderna genom dess anpassning 
i landskapet. Strandområdet blir samtidigt mer tillgängligt bl a genom 
naturstigar. Detta ger positiva miljöeffekter för människors hälsa. 

Landskapet och naturen 
Genom att ett skogsområde ersätts av ett bostadsområde (två delområ-
den, Stensnäs och Fiskartorpet) sker en stor förändring av landskaps-
bilden och naturpåverkan sker. Det blir nya och annorlunda vyer, jämfört 
med förhållandena idag, vid tillfartsvägen från sydväst och Horgenäs 
Gyl. Även från en tillfart från Ulvö innebär genomförandet av planen an-
norlunda vyer, jämfört med nuvarande förhållanden. Genom att den fö-
reslagna småbåtshamnens placeras via en smal kanal minskar det vi-
suella intrycket från sjösidan. Stora tomter med plats för växtlighet, an-
passade till landskapet och dess topografi, kommer att medföra att om-
rådet får bra sammanhang med omgivande skog som tas tillvara för så-
väl rekreation som biologisk mångfald.  Bebyggelsen skall underordna 
sig natur och vegetation. Naturprägel bedöms kunna behållas i området. 
Gestaltningsprinciper för grönska ger god vägledning för skötselplan så 
att en försiktig skötsel sker av naturmarken. 

Riksintresse 
Planområdets läge inom riksintresse för naturvård och friluftsliv och i det 
för turism och friluftsliv utpekade strategiska Åsnenområdet medför att 
planen tar stor hänsyn till att ta tillvara de värden som finns i området. 
Naturvärdena är grundläggande för friluftslivets värden. Strandzonen 
och sumpskogen undantas från bebyggelse. Genom nya lokalvägar, till-
varatagande av grönstråk samt etablering av naturstigar blir det alle-
mansrättsligt lättare att ta sig in i området.  

Etablering av bebyggelse för såväl fritids- som permanentboende att bo 
och verka på platsen ger möjligheter för utveckling av landsbygden och 
turismen. För att Åsnenområdets värden ska kunna bestå, tas tillvara 
och utvecklas, så måste det finnas människor som bor i området och 
medverkar till utvecklingen. Byggande i området bedöms inte skada 
riksintresset utan tvärtom verka i linje med riksintressena. Genom bred 
fri passage med kopplingar till lokalvägarna i planområdet ges stor möj-
lighet för friluftslivets tillträde till strandområdet.  

Strandskydd 
Området utgör LIS-område i kommunens översiktsplan och detta utgör 
ett särskilt skäl för upphävande av strandskyddet. En exploatering av 
området bidrar tveklöst till att upprätthålla serviceunderlaget och där-
med utveckla landsbygden. Såväl permanent- som fritidsboende i at-
traktiv boendemiljö med god tillgänglighet för det rörliga friluftslivet bi-
drar till turismutvecklingen i det attraktiva Åsnenområdet. 
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Ur strandskyddssynpunkter påverkas livsmiljön i och i närheten av 
stranden endast i ringa omfattning. En viss påverkan på livsmiljön i be-
gränsat närområde sker möjligen genom den mindre småbåtshamn som 
föreslås. För djurlivet minskar ytan mellan strand och bebyggelse, men 
karaktärerna kvarstår. Breda strandskyddszoner med en försiktig sköt-
sel medför att livsvillkoren för växt- och djurlivet inte bedöms bli negativt 
påverkat. Strandskyddets syften bedöms därmed inte motverkas.  

 

Ytvatten/Dagvatten, miljökvalitetsnormer 
Under planprocessen har redovisats två alternativ för rening av av-
loppsvatten. Den resurssnålare lösningen med enbart behandling i torv-
gravar har förordats i planutställningen. Alternativ med minireningsverk 
finns också redovisat i till planen hörande va-utredning upprättad av 
PehrsCo. I utställningen har det framkommit att behandling endast med 
torvgravar inte kan fungera då markförutsättningarna med torv och ing-
en levande växtlighet gör att den biologiska reningen i stort sett uteblir. 
Öppna dammar kan dessutom skapa luktproblematik. Bedömning görs 
nu därför att avloppsvattenbehandling måste ske i minireningsverk för 
att godtagbar rening ska kunna ske så att miljökvalitetsnormerna för 
Åsnen uppnås. Skötsel av tomtmark kan också medföra utsläpp av nä-
ringsämnen, dock inte i någon högre grad med hänsyn till planens na-
turprägel på tomterna. Dagvatten omhändertas lokalt genom fördröjning 
på varje tomt och i vägområden. Den samlade bedömningen är att mil-
jökvalitetsnormer för Åsnens vatten uppfylls. 

Infrastruktur 
Infrastrukturen kommer att påverkas genom att tillfartsvägarna byggs 
om och anpassas till den nya trafiksituationen med tillfart till det nya bo-
stadsområdet. Anpassningen kommer att vara positiv för berörda fastig-
hetsägare även i den händelse att vägen från Ulvö byggs om för an-
passning till bebyggelsen. 

Miljömål 
Genomförandet av planen påverkar bl a miljömålen Levande skogar, Ett 
rikt växt- och djurliv, God bebyggd miljö, Ingen övergödning, samt Be-
gränsad klimatpåverkan. 

Naturmiljön med den omgivande skogen tas till vara genom bl a att 
lövridåer bl a mot Horgenäs Gyl behålls. Öppna gläntor, någon med 
enar och någon med ekar tas tillvara och ekar tillåts utveckla breda kro-
nor. Karaktärsskapande buskage och stenblock sparas. Det släpps in 
mer löv i granskogen och inramningen mot Åsnen behålls. Det orörda 
intrycket från sjön Åsnen behålls. En försiktig rensning bl a av sly sker. 
Gestaltningsprinciper för grönska (som utgör underlag för framtida sköt-
selplan), som bifogas detaljplanen, föreskriver försiktiga skötselåtgär-
der, vilket gör att störningar på växt- och djurlivet blir minimala och kan 
accepteras. 
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Bostadsområdets sjönära läge med bebyggelse ”insprängd” i landskap-
et med omgivande natur bidrar i hög grad till miljömålet god bebyggd 
miljö. Bevarande av torpmiljöerna med fruktträd och andra lövträd, od-
lingsrösen och stenmurar bidrar också. 

Avloppsvattenbehandling kan lösas med minireningsverk så att sjön 
Åsnens miljökvalitetsnormer uppfylls.  

Genom ökade transporter påverkas miljömålet begränsad klimatpåver-
kan negativt men i takt med utvecklingen av fordon och fordonsbränsle 
minskar påverkan. 

BAKGRUND OCH AVGRÄNSNING  
Bakgrund 
När kommunen upprättar en plan skall det göras en miljöbedömning av 
planen. Syftet med miljöbedömningen är att miljöaspekter ska integre-
ras i planen. En behovsbedömning, checklista med olika kriterier om 
miljöfaktorer, har legat till grund för avgränsningen av miljöbedömning-
en.  

Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Med utgångspunkt från nämnda behovsbedömning och checklista foku-
serar denna miljöbedömning på främst följande miljöaspekter: 

Naturmiljö och kultur 

Riksintresse för naturvård och friluftsliv 

Visuell miljö, landskapsbild  

Strandskydd 

Ytvatten och MKN 

Störningsrisker, buller 

Tillgänglighet 

Miljökvalitetsnormer 

Säkerhet, översvämning 

Hushållning 

Miljömål 
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PLANEN 
Här följer en kort sammanfattning av förslaget till detaljplan. 

Bakgrund 
Efter beslut i kommunstyrelsen 2008-11-23 upprättades ett planprogram 
2008 – 2009 för ett större område, med flera delområden inom fastig-
heten Horgenäs 1:6. Programmet var föremål för samråd och de in-
komna synpunkterna låg till grund för fortsatt planprocess. Ett förslag till 
detaljplan för två delområden, Stensnäs och Fiskartorpet, har därefter 
upprättats och varit föremål för samråd. Kommunen har därefter beslu-
tat att en MKB ska upprättas. 

Behovsbedömning 
I programskedet och därefter i samrådet om planförslaget har med ut-
gångspunkt från en checklista gjorts en preliminär bedömning av miljöa-
spekterna. Bedömningen blev att genomförande av planen inte förvän-
tas innebära betydande miljöpåverkan.  

I samrådet om detaljplanen anförde länsstyrelsen bedömningen att pla-
nen kan förväntas innebära betydande miljöpåverkan och att en miljö-
bedömning därför bör genomföras. Detta ställningstagande tillsammans 
med kommunens bedömning att få en bättre överblick och helhet av mil-
jöaspekterna gör att denna miljöbedömning med MKB har tagits fram. 

Syfte med planen och MKB 
Syftet med detaljplanen är att skapa ett attraktivt bostadsområde inom 
ett skogsområde vid Insjön, Horgefjorden, Åsnen. Den omgivande na-
turmarken, bl a markremsan utmed stranden skall omfattas av fortsatt 
strandskydd och naturområdet ska skötas varsamt enligt särskilda ge-
staltningsprinciper för grönska (som utgör underlag för framtida skötsel-
plan). 

Miljökonsekvensbeskrivningen syftar till att beskriva planens miljökon-
sekvenser och innehåller förslag till åtgärder som kan vidtas för att ta 
hänsyn till miljön och människors hälsa. 

Översiktlig planbeskrivning 
Området ligger ca 10 km sydost om Lönashult och ca 1,3 km söder om 
Ulvö. Planen innebär att ca 48 större villatomter tillskapas inom två del-
områden, Stensnäs och Fiskartorpet. Bostäderna får uppföras i högst 
två våningar och högst 15 % av fastighetsarean får bebyggas. Naturom-
råde planläggs dels utmed sjön där strandskydd föreslås fortsätta gälla 
och dels väster om och centralt i områdena, där t ex lekplats kan place-
ras. Lokalvägar betjänar både bil- cykel- och gångtrafik. Anläggningar 
för vatten- och avlopp tillåts lokaliseras inom den del av naturmarken 
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där strandskydd inte gäller eller föreslås upphävas. Avloppsvattenbe-
handling sker genom minireningsverk och efterföljande översilning.  

PLATSEN        
Här följer en beskrivning av lokaliseringen av planområdet. Om planen 
inte genomförs förutsätts att platsen i det stora hela blir oförändrad. 
Denna nulägesbeskrivning utgör därför också en beskrivning av nollal-
ternativet. 

Området är i översiktsplanen, LIS-tillägget, utpekat som område för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge.  

 
 

Kartbild: Utdrag från kommunens LIS-plan, landsbygdsutveckling i 
strandnära läge.  

Människorna 
Närmaste bostadsbebyggelse är belägen ca 250 m norr om planområ-
det. Offentlig och kommersiell service finns i Lönashult tätort ca 10 km 
nordväst om planområdet. 

Området ligger inom normalriskområde för radon. 
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Landskap, natur och kultur 
Marken utgörs huvudsakligen av skogsmark, lite betesmark samt sump-
skog. Marken är delvis mycket blockrik, övervägande barrskog med in-
slag av hygge och stormfällen. Området gränsar i öster till sjön Åsnen, 
delen Insjön i Horgefjorden och i sydväst till Horgenäs Gyl. Det finns 
inga kända registrerade natur- eller kulturvärden inom planområdet.  

Inom planområdet finns två torpmiljöer, Stensnäs och Fiskartorpet, med 
mindre hus i gammal trädgårdsmiljö med vårdträd, fruktträd, stenig mark 
och odlingsrösen. Ett par stenmurar finns i anslutning till torpmiljöerna. 

Riksintresse 
Planområdet ligger inom Åsnenområdet som utgör riksintresse för flera 
olika intressen. För Åsnenområdet gäller särskilda bestämmelser om 
begränsningar av exploatering med hänsyn till områdets natur- och kul-
turvärden (4 kap 2 § miljöbalken). Vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag skall särskild hänsyn tas till områdets värde för tur-
ism och friluftsliv, främst det rörliga friluftslivet (4 kap 2 § miljöbalken). I 
den aktuella delen av Åsnenområdet finns dessutom riksintresse för na-
turvård och fiske (3 kap miljöbalken). Planområdet ingår också i avrin-
ningsområde för Mörrumsån som är av riksintresse (4 kap, 6 § miljöbal-
ken). Planen bedöms inte få negativ påverkan på riksintresset. Åtgärder 
omfattar inte vattenreglering eller vattenöverledning (11 kap 5 § miljö-
balken). Se även bilagorna, riksintressen karta 1 och 2.  

Strandskydd 
För sjön Åsnen gäller generellt strandskydd på 200 m och för Horgenäs 
Gyl gäller 100 m strandskydd. Syftet med strandskyddet är att långsik-
tigt trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden 
och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 
Aktuellt planområde utgör s k LIS-område (landsbygdsutveckling i 
strandnära läge) i kommunens översiktsplan. 

Geologi 
Någon geoteknisk utredning är inte gjord för området. I samband med 
utredning om förutsättningar för att ordna avloppsvattenbehandling har 
dock en markundersökning gjorts. Provgrävning har gjorts bl a i norra 
delen av planområdet. Därav framgår bl a att berg förekommer på 1,5 – 
2 meters djup och marklagret utgörs av torv, blockig morän och grusig, 
sandig, siltig morän. 

Topografi och översvämning 
Området ligger delvis inom översvämningskänslig del i Åsnenområdet. 
En mindre del av Stensnäsområdet ligger på nivån +139,4 – +139,5. 
100-årsflödet, enligt SMHI:s översvämningskartering, ligger på +139,5. 
SMHI har också på uppdrag av Kronobergs län utfört en regional analys 
avseende klimatförändringar och förändrade översvämningsrisker i ett 
framtida klimat. Analysen indikerar på att vi kan förvänta oss större flö-
den i vattendragen vintertid och att 100-årsregnen innebär högre vat-
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tennivåer än de 100-årsregn som man räknar med idag. 100-årsregnen 
förväntas också inträffa oftare. För att skydda mot höga flöden måste 
bebyggelsens höjd regleras.  

Områdena sluttar från lokalvägen och torpmiljöerna, från ca +144 och 
fallande ned mot öster och sjön Åsnen. Förutsättningar finns för att de-
taljplanen medför bra anpassning av bebyggelsen till topografin. Mellan 
höjderna Stensnäs och Fiskartorpet finns en sänka med sumpmark, 
dock hamnar den inom ramen för 100-årsflödet. 

 
 

Bild 100-årsflöde 

Miljökvalitetsnormer 
I jämförelse med miljökvalitetsnormerna för vatten hade Åsnen 2009 
uppnått måttlig ekologisk status samt god kemisk ytvattenstatus. Kvali-
tetskraven är att vattnet 2015 ska ha god ekologisk status och god ke-
misk ytvattenstatus. De problem som drar ned den ekologiska statusen 
är bl a övergödning. Detta innebär att näringstillförseln och därmed fos-
forhalten måste minska i sjön. Avloppsvattenbehandling från detaljpla-
neområdet Horgenäs måste lösas så att inte sjön Åsnen belastas med 
näring från området. 

Infrastruktur 
Området har idag tillfart från nordväst och allmänna vägen till Ulvö. An-
slutningsvägen kräver upprustning och även viss omdragning förbi fas-
tighetens brukningscentrum. Föreslaget planområde kan också anslutas 
från Ulvövägen i nordost men detta kräver en ombildning av gemen-
samhetsanläggning och viss omdragning av vägen kan behöva ske.  
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PÅVERKAN 
I detta avsnitt beskrivs den inverkan som genomförandet av planen kan 
förväntas medföra, hur dessa miljökonsekvenser inarbetas i planen 
samt förslag till åtgärder som kan vidtas till skydd för människor och mil-
jön. 

Jämförelser sker mellan nollalternativet (inga åtgärder), alternativet 
Västra Horgenäs (skogsområdet nordväst om brukningscentrum) och 
exploateringsalternativet vilket innebär genomförandet av planen Del av 
Horgenäs 1:6, (Stensnäs och Fiskartorpet). 

Natur  
Det finns inga kända hotade arter eller registrerade naturvärden inom 
planområdet eller i dess närmiljö. Naturinventering med bedömning har 
skett inom området och därvid framkom att planen inte kommer i konflikt 
med naturområden utanför riksintresset. 

Planområdet gränsar till Insjön som i sin tur hänger samman med 
Horgefjorden. Avståndet till planområdet (planen) från Horgefjorden är 
omkring 1 km. Sammanfattningsvis inrymmer Horgefjorden häcknings-
område för flera störningskänsliga fågelarter bl.a. fiskgjuse och storlom. 
I Insjön har inte påvisats häckning av dessa störningskänsliga arter. 
Den känslighet för störning från mänsklig aktivitet som fåglarna har in-
nebär främst att häckningar kan misslyckas eftersom fåglarna ibland 
lämnar boet för ofta och för lång stund vid upplevd fara. Sjöns grundhet 
och stenighet innebär emellertid att människor inte väljer denna del av 
Åsnen för friluftsliv. Den möjlighet som planen ger för småbåtshamn be-
döms ge en viss men marginell påverkan på antalet personer som ger 
sig ut i Horgefjorden eftersom det kräver mycket att ta sig fram mellan 
stenarna och grunden i vattnet. I samband med genomförande av pla-
nen kan det dock vara rimligt att se över behovet av fågelskyddsområ-
den, vilket idag saknas i Horgefjorden.  

Planområdet gränsar till och omfattar en marginell del av sumpskog 
med björk där björkarna försumpats och dött, en miljö som generellt 
gynnar den mindre hackspetten. Ett genomförande av planen minskar 
utbredningen av området med döda träd endast marginellt genom att 
döda träd tas ned i zonen närmast bostadstomterna. Låglänta partier i 
området som ingår i länets sumpskogsinventering lämnas i övrigt utan-
för planområdet. 

Utanför planområdet finns trädbestånd som på sikt kan utgöra möjliga 
häckningsplatser för örn. Framtida äldre träd lämpliga för häckning är 
idag svåra att förutse och bör skyddas på annat sätt när de identifieras. 

När större skogsområde avverkas för att etablera bostadsområde inne-
bär detta givetvis vissa negativa konsekvenser på naturmiljön. Detta bör 
leda till att områdenas avgränsning anpassas i landskapet så att områ-
destypiska inslag hamnar utanför planområdet eller läggs in i grönom-
råden. En lövträdsdunge samt några stora stenblock i planområdets 
sydvästra del bör ingå i grönområde. Likaså den ”hällhöjd” med stenhäl-
lar, block och lövträd, i västra delen av planområdet, behålls som natur. 



  
  

 
 

 
 

12 

Dessa grönytor och grönytorna i övrigt som omger kvartersmarken och 
ingår i planområdet omfattas av gestaltningsprinciper för grönska (vilka 
utgör underlag för framtida skötselplan) som anger inriktning för skötsel 
av grönytorna. Det är viktigt att inramningen av området blir bra och att 
det allemansrättsliga och biologiska skyddet mot Åsnen och Horgenäs 
Gyl beaktas väl. 

Byggnaders placering och utformning anpassas till platsen så att de 
samspelar med naturmiljön och bebyggelse i närområdet. 

Konsekvenser: Nollalternativet är det alternativ som påverkar naturmil-
jön minst eftersom områdets natur blir kvar intakt tills dess att skogsav-
verkning sker. Både Alternativet Västra Horgenäs och exploateringsal-
ternativet innebär konsekvenser genom att skog avverkas. Exploate-
ringsalternativet(planen) har fördelar genom att exploatering där innebär 
att naturmiljön innehåller naturtyper som gör att etableringen i hög grad 
bidrar till att miljömålet god bebyggd uppnås, t ex ger naturmiljön ett 
mervärde för boendemiljön. Planen medför att naturmiljön framhävs och 
är tillgänglig för såväl boende som friluftslivet. Exploateringsalternati-
vet(planen) medför marginell ökning av störande friluftsliv i Horgefjor-
den. Alternativet Västra Horgenäs skulle på sikt kunna medföra samma 
marginella ökning medan Nollalternativet inte innebär någon ökning. 

Villabebyggelse med trädgårdar medför nya arter i form av trädgårds-
växter och ökad mängd nektarväxter som gynnar fjärilar och bin. Det 
kan vara positivt då området i övrigt består av produktionsskog. Invas-
ionsarter som inte är naturligt förekommande i den omgivande naturen 
och som skapar problem för naturen och människan när den sprider sig 
skulle däremot vara negativt. Detta gäller generellt för ny bebyggelse 
nära naturen och är inte unikt för denna plats. 

Riksintresse 
Planområdet ligger inom riksintresse för naturvård och friluftsliv. Det in-
går dessutom i Åsnenområdet vilket är utpekat som ett strategiskt om-
råde för turism och rekreation baserat på friluftsliv med natur- och kul-
turupplevelser. Planen medger att bostadsbebyggelse etableras, vilket 
ger möjlighet för såväl fritids- som permanentboende att bo och verka 
på platsen. För att Åsnenområdets värden ska kunna bestå, tas tillvara 
och utvecklas, så måste det finnas människor som bor i området och 
som medverkar till utvecklingen. Byggande i området bedöms inte 
skada riksintresset utan tvärtom verka i linje med riksintressena.  

Natur:  
Riksintresset för naturvård är inom planområdet geografiskt avgränsat 
till strandskyddat område (200 m). I värdebeskrivningen av riksintresset 
(Registerblad för NRO07024), lyfts riksintressets värden och kärnområ-
den fram. Åsnen har som helhet internationell betydelse för fågellivet. 
Bland annat lyfts ädellövsskogar och ”den stora strandlängden, variat-
ionen, den goda tillgången på olika trädslag, gamla träd och död ved” 
fram som skäl till artrikedomen. I avsnittet Förutsättningar för bevarande 
beskrivs åtgärder som påtagligt kan skada riksintresset samt hur värden 
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kan utvecklas. Olämpligt placerad bebyggelse och störande friluftsliv är 
två åtgärder som lyfts fram. 

Planområdet utgör inte en typisk miljö för god tillgång på olika trädslag 
och gamla och döda träd. Den ingår däremot som en del i helheten vad 
gäller strandlängd och variation av miljöer i Åsnen. Insjön och Horge-
fjorden finns inte heller särskilt utpekade som delområden av särskilt 
värde för riksintresset. 

Åsnen är ett Ramsar-område. Våtmarker är en viktig del av Ramsarom-
rådet (våtmarkskonventionen). Det är inte de olika strandmaderna som 
har unika värden var och en utan det är helheten som är viktig. I planen 
sparas strandmaden från exploatering och strandskyddet ligger kvar. I 
planen anges att stigar inte bör läggas på strandmaden. För att behålla 
en visuell tillgång till sjön bör istället stigsystem läggas i skogridån med 
gatt ut mot vattnet på några ställen. På så sätt minskar störning på få-
gellivet medan den strandnära kvalitén på rekreationen samtidigt finns 
kvar.  Anlagda stigar inom strandskyddsområdet kräver dispenspröv-
ning där handläggaren har ytterligare möjlighet att bedöma lämpligheten 
och lokaliseringen av stigdragningen. 

Planområdet utgör inte något särskilt utpekat område för naturvård. 
Horgefjorden nämns inte i värdebeskrivningen för riksintresset. Hänsyn 
tas till närområdets värden genom att strandzonen och i största av-
vägda mån sumpskogen undantas från bebyggelse. Den biologiska för-
ändring av växt- och djurlivet vid sjön bedöms som acceptabel eftersom 
strandskyddet blir kvar i strandzonen och gestaltningsprinciper för 
grönska (som utgör underlag för framtida skötselplan), som bifogas de-
taljplanen, reglerar en varsam hantering av naturen. Planen medför en 
mycket försiktig och anspråkslös användning av strandmiljön. Trots 
Horgefjordens betydelse för storlom och fiskgjuse bedöms inte heller 
påverkan på fågellivet uppstå i någon större omfattning, på grund av 
Horgefjordens naturliga svårtillgänglighet för människor. Därmed be-
döms inte planens genomförande ha någon påtaglig påverkan på riksin-
tresset för natur. 

Friluftsliv: 
Riksintresset för friluftsliv samt riksintresset enligt 4 kap för Åsnen-
Mienområdet sträcker sig geografiskt både över sjön och upp på land. I 
höjd med planområdet går de två riksintressena omkring 3 km upp på 
land. 

I värdebeskrivningen för riksintresse för friluftsliv (registerblad F:3) 
anges som urvalskriterier i rangordning: Särskilt goda förutsättningar för 
positiva upplevelser och för natur- och kulturstudier i en relativt opåver-
kad miljö, samt särskilt goda tillfällen till fritidsfiske, kanoting, strövande, 
cykelturer, bär- eller svampplockning och därmed sammanhängande 
positiva naturupplevelser. För att områdets värden ska bestå, värden 
som är av vikt att belysa i detta sammanhang, lyfts fram att vattnets 
kvalitet inte ändras med hänsyn till fiske och bad, att strandområdena 
bibehålls oexploaterade, att störande aktiviteter inte kommer till stånd 
på sjön samt att tillgängligheten för ett mot naturen skonsamt friluftsliv 
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bibehålls. Att vistas vid, färdas på och fiska i sjön samt naturstudier av 
främst fågellivet vid Åsnen har betydelse både inom och utanför landets 
gränser. 

Riksintresset enligt 4 kap miljöbalken innebär att det rörliga friluftslivet 
särskilt ska beaktas vid tillåtligheten av exploateringsföretag och att ex-
ploateringsföretag inte påtagligt får skada områdets natur- och kultur-
värden.  

Påverkan på naturmiljö, som är en viktig aspekt av det rörliga friluftsli-
vet, har beskrivits utförligt i tidigare avsnitt. Även orördheten är en viktig 
aspekt för friluftslivet. Detta finns mer beskrivet under ”Landskapsbild, 
Visuell miljö”.  

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

Planen medför exploatering men inte så att intrycket från sjön väsentlig-
en förändras eller friluftslivet försvåras. Det väl tilltagna hänsynsområdet 
med naturmark mellan bebyggelse och vatten utgör både ett skydd och 
en passagemöjlighet. Genom nya lokalvägar samt grönstråk blir det ur 
allemansrättslig synpunkt lättare att ta sig in i området. Naturstigar före-
språkas för bättre tillgänglighet till strandmiljön. Naturvärdena är grund-
läggande för friluftslivets värden och stor naturhänsyn ska därför tas. 
Tillgängligheten för friluftslivet bedöms inte heller påverkas negativt av 
denna anledning. 

För bedömning av påverkan på vattnets kvalité se avsnitt om VA nedan. 

Planen bedöms inte påverka friluftslivet från sjösidan.  

Horgefjordens svårtillgänglighet med stenar och grund gör att den inte 
är särskilt intressant ur sportfiskesynpunkt. Denna aspekt av friluftslivet 
bedöms därför inte påverkas mer än marginellt. 

Mörrumsån 
Planen bedöms inte få negativ påverkan på riksintresse för avrinnings-
området Mörrumsån och åtgärderna omfattar inte vattenreglering eller 
vattenöverledning enligt miljöbalken 11 kap 5 §. 

Konsekvenser: Nollalternativet innebär oförändrade förhållanden och 
därmed inga konsekvenser. Alternativet Västra Horgenäs och exploate-
ringsalternativet innebär att bostadsbebyggelse etableras och att där-
med fler kan bosätta sig i området vilket kan bidra till utveckling av riks-
intresset. Exploateringsalternativet omfattas i strandskyddsområdet av 
riksintresse för naturvård. Båda dessa alternativ ligger inom riksintresse 
för friluftsliv. Exploateringsalternativet medför dock bättre tillgänglighet 
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till strandzonen genom bl a etablering av naturstigar medan Västra Hor-
genäs skulle medföra bättre tillgänglighet inom ett mera perifert område 
från stranden. Exploateringsalternativet innebär sjönära boendekvalité, 
dock inte med direkt vattenkontakt utan med en skyddszon mellan tom-
ter och strandlinje. Föreslaget LIS-område kan utvecklas på ett positivt 
sätt. Planens utformning och med beaktande av gestaltningsprinciperna 
för grönska (som utgör underlag för framtida skötselplan) medför att 
ingen påtaglig skada sker på riksintresset. Byggande i området medför 
att fler kan bosätta sig, fritidsboende eller permanent, och att detta bi-
drar till utökning av turismen i Åsnenområdet och därmed utveckling av 
landsbygden och stöd för riksintresset. 

Landskapsbild, visuell miljö 
Genomförandet av planen kommer att innebära påverkan på land-
skapsbilden genom ianspråktaget bebyggt landskap med bostadshus 
och naturområdesinslag. I anslutning till exploatering kommer stor del 
av den befintliga skogen att tas ned. Vyerna blir annorlunda bl a från till-
fartsvägen. Det är negativt för en oexploaterad upplevelse men positivt 
för området och dess gårdsmiljöer som helhet eftersom området kom-
pletteras för en levande landsbygd men med bibehållande av naturupp-
levelser.  

Det är viktigt att planområdet utformas så att de landskapselement i 
form av bl a stora stenblock och lövträdsdungar tas till vara som karak-
tärsskapande inslag i området. ”Hällhöjden”, ett större område med in-
slag av lövskog, enbuskar, stenhällar och block sparas som grönom-
råde och här kan med fördel gärna inflikas en naturlekplats. I område 
närmast Horgenäs Gyl kan de stora stenblock som finns i närheten av 
en lövträdsdunge bli spännande inslag i närmiljön. Dessa större gröna 
stråk av varierande bredd kommer att medföra att området får ett sam-
manhang med den omgivande skogen. 

För att bidra till den naturanpassade landskapsbilden är det viktigt att 
byggnader ges en medveten utformning vad gäller bl a fasadmaterial 
och färgsättning och att de anpassas till terrängen och naturen samt till 
befintlig bebyggelse i Horgenäs och dess närområde.  

Torpmiljöerna vid Stensnäs och Fiskartorpet bevaras främst med avse-
ende på den omgivande öppna gräsmarken och stora lövträd. Byggna-
derna skyddas inte utan det är upp till framtida ägare att avgöra om de 
går att spara utifrån byggnadernas skick. Stenmurar lämnas utanför 
kvartersmark och sparas inom naturmark och bidrar därigenom till beva-
rande av kulturlandskapet. 

Som en dragningskraft i Åsnen finns Åsnens orördhet och karaktär av 
vildmark. Bostäder eller småbåtshamn kommer inte att framträda mer 
än i ringa grad mot sjösidan eftersom naturmark omsluter planområdet. 
Detta förutsätter att skogen sköts med försiktighet. Även ljudlandskapet 
kan ingå i upplevelsen av orördhet. Den ökning av biltrafik som nya bo-
städer kommer innebära är förhållandevis liten och på Horgefjorden är 
avståndet stort till ljudkällan. På Insjön är avståndet kortare och ljudet 
från bilar mer påtagligt i jämförelse med dagens sällsynta trafik vid In-
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sjön. Dock innebär bebyggelsen ingen konstant trafikalstring utan ljuden 
uppkommer stundtals.  

Sett från sjösidan kommer därför inte den upplevda orörda, opåverkade 
och vilda miljön att påverkas visuellt. Ljudlanskapet bedöms påverkas i 
viss men inte betydande mån vid Insjön och ringa i Horgefjorden.  

Konsekvenser: Nollalternativet ger ingen påverkan på landskapsbilden 
eftersom områdets natur blir kvar tills skogsavverkning sker. Såväl al-
ternativet Västra Horgenäs som genomförandet av exploateringsalter-
nativet, planen, ger stor påverkan på landskapsbilden eftersom stor del 
av skogen huggs ned. Skogsområde förvandlas till ett delvis mer ian-
språktaget och bebyggt landskap. Detta är negativt för en oexploaterad 
upplevelse men positivt för platsens utformning som helhet. I alternati-
vet planen kan intressanta landskapselement ingå i planområdet som 
natur och därigenom bidra till en god miljö i ett utvecklat LIS-område. 
Från sjösidan påverkas inte landskapsbilden mer än i ringa grad. 

Strandskydd 
Planområdet ligger delvis inom strandskyddade områden för sjön Åsnen 
och Horgenäs Gyl. Planen innebär att strandskydd upphävs för kvar-
tersmark samt lokalvägar, småbåtshamn och en liten del naturområde. 

Värdefulla livsmiljöer inom strandskyddat område i enlighet med natur-
inventeringen, berörs inte av upphävande av strandskyddet. Strand-
maden i norra delen av området samt Getön med trolig lång skoglig 
kontinuitet är de områden inom planområdet som naturinventeringen 
har uppmärksammat. Strandskyddade miljöer i övrigt består av trivial 
blandskog, förutom ett visst inslag av ek i höjd med strandmaden. 

En väl avvägd fri passage erhålls både till sjön Åsnen och till Horgenäs 
Gyl genom att strandskyddet föreslås fortsätta gälla i övervägande del 
av naturområdet mellan bostadstomter och vattnet. Påverkan på växt- 
och djurlivet bedöms som liten eftersom strandskyddszonen blir ca 65 – 
180 meter bred mot Åsnen och ca 30 – 70 meter till Horgenäs Gyl. Den 
allemansrättsliga tillgängligheten kommer att öka genom att lokalvägar 
och naturstigar etableras och underlättar tillträde till området. 
Området är LIS-område i översiktsplanen och detta utgör ett särskilt 
skäl för undantag från strandskyddet. 

Alternativet Västra Horgenäs hamnar utanför strandskyddat område och 
påverkan sker därmed inte.  

Konsekvenser: Nollalternativet och alternativet Västra Horgenäs innebär 
inga konsekvenser för strandskyddet. Exploateringsalternativet innebär 
att undantag från strandskyddet måste ske men påverkan på växt- och 
djurlivet bedöms som liten och ur allemansrättslig synpunkt bedöms till-
gängligheten öka.  

Det enklaste sättet att ta sig fram i området idag är längs vägen, utanför 
strandskyddat område. Inom strandskyddat område idag är marken 
svårframkomlig både på fastmark där det är tätt med stenblock och 
hålor, samt på sanka partier. Tillgängligheten allemansrättsligt ökar, 
bland annat genom naturstigar i strandzonen. Planen reglerar att det 
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ska finnas en tydlig gräns mot allmän platsmark, vilket medför att den 
fria passagen behålls allmän och inte upplevs som en del av tomterna. 

Ur strandskyddssynpunkter påverkas livsmiljön i och i närheten av 
stranden endast i ringa omfattning. En viss påverkan på livsmiljön i be-
gränsat närområdet bedöms kunna ske genom den mindre småbåts-
hamn som föreslås. Denna kräver anmälan eller tillstånd enligt miljöbal-
ken och själva anläggandet prövas därför i ett senare skede. Med en 
ordnad båtplats dit man kan anvisa dem som vill angöra sin båt minskar 
risken för att båtar läggs på fler platser ut mot sjön. Eftersom småbåts-
hamnen anvisas till en plats dold från Insjön torde detta vara bättre 
både ur upplevelsesynpunkt för friluftslivet och för fågellivet knutet till 
strandmiljöer. 

För djurlivet minskar ytan mellan strand och bebyggelse, men karaktä-
rerna kvarstår. Breda strandskyddszoner med en försiktig skötsel med-
för att livsvillkoren för växt- och djurlivet inte bedöms bli negativt påver-
kat. Föreslagna karaktärer enligt gestaltningsprinciperna som tillhör de-
taljplanen ger även utrymme för ökad biologisk mångfald gentemot da-
gens produktionsskog eftersom en annan typ av skötsel förordas.  

Strandskyddets syften bedöms därmed inte motverkas.  

Ytvatten, dagvatten, Grundvatten 
Nollalternativet innebär att vattenavrinningen sker som idag via natur-
marksavrinning och att ingen avloppsvattenbehandling för bostadsbe-
byggelse behöver ske. 

Genomförandet av planen innebär att avloppsvattenbehandling sker i 
minireningsverk innan översilning. Dagvatten från exploateringsområdet 
fördröjs på tomtmark och i infiltrationsstråk i lokalvägarna.  

Eftersom lågpartierna på fastigheten inte används för bebyggelseplace-
ring annat än i en liten del i området Fiskartorpet, behövs sannolikt inte 
några speciella dräneringsåtgärder genomföras. Genomförandet av 
planen förväntas inte medföra att grundvattennivån påverkas i området. 
En liten del bostadskvartersmark i västra delen av Fiskartorpet ligger 
dock delvis på lite fuktig mark och det är viktigt att erforderliga åtgärder 
vidtas så att avrinning kan ske.  

Ett dike från mossmarken väster om aktuellt område passerar genom 
planområdet och ut till Åsnen. Inför exploateringen är det viktigt att be-
akta eventuellt behov av rensning av diket så att inte vattenflödet hind-
ras. 

Geoteknisk undersökning bör ske inför projektering för att klarlägga un-
dergrundens beskaffenhet och grundvattenförhållandena. 

Konsekvenser: Nollalternativet innebär oförändrade förhållandena och 
därmed inga konsekvenser. Alternativet Västra Horgenäs och Exploate-
ringsalternativet innebär att avloppsvattenbehandling sker i minirenings-
verk med efterföljande översilning. Därmed påverkas inte heller miljö-
kvalitetsnorm för vatten. Se också under rubriken Miljökvalitetsnormer, 
nedan. 
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Hälsa och störningsrisker, luft och buller 
I nollalternativet kommer ingen exploatering att ske och störningsbilden 
kommer att vara oförändrad. 

Alternativet Västra Horgenäs samt Exploateringsalternativet innebär att 
bostäder etableras i ett område där en torvtäktsverksamhet bedrivs väs-
ter om planområdet. Alternativet västra Horgenäs har ett mindre 
skyddsavstånd, ca 50-100 meter, till täkten. Enligt gällande tillstånd att 
bedriva på torvtäkt har begränsningsvärden för buller satts på verksam-
heten med hänsyn till att närmaste bostadshus ligger på ett avstånd om 
ca 225 meter. De föreslagna tomterna i Horgenäs i Exploateringsalter-
nativet ligger på ett avstånd som överstiger detta avstånd med god 
marginal, som lägst ca 320 meter till täkten. Se bifogad karta ”Avstånd 
till torvtäkt 2014-12-19”. Därmed bedöms inte begränsningsvärdena ris-
kera överskridas vid de nya bostäderna och verksamheten inte påver-
kas av att de nya bostäderna tillkommer. Tillståndet för torvbrytningen 
medger torvbrytning 20 dagar om året på tider som kan anses som olä-
genhet för närboende. Då det fanns bostadshus i närheten vid till-
ståndsgivningen bedöms avvägningen av vad som är acceptabel stör-
ning ha gjorts genom tillståndet. Samma begräsningsvärden gäller för 
de befintliga och tillkommande bostäderna.  

Begränsningsvärdena i tillståndet överensstämmer med Naturvårdsver-
kets utomhusriktvärden för industribuller. Några speciella skyddsåtgär-
der fordras inte.   

Såväl planen som alternativet Västra Horgenäs medför att mer biltrafik 
påverkar området och det blir viss störning i det annars tysta landskap-
et. Trafiken torde medföra att bullervärdena hamnar långt under gäl-
lande riktvärden. Störningen blir minimal och kan accepteras.  

Konsekvenser: Nollalternativet innebär oförändrad störningsbild. Alter-
nativet Västra Horgenäs innebär marginellt skyddsavstånd till täktverk-
samheten. Exploateringsalternativet ger ett tillräckligt skyddsavstånd så 
att skyddsåtgärder inte behöver vidtas med avseende på täkten vare sig 
med hänsyn till stoft eller buller. Trafik till täkten sker åt väster och be-
döms inte påverka störningsbilden för det planerade bostadsområdet. 
Både exploateringsalternativet och alternativet Västra Horgenäs innebär 
mer biltrafik men med låg trafikintensitet och låga hastigheter vilket be-
gränsar störningarna. 

Tillgänglighet, Socialt perspektiv och barnperspektiv 
Förutsättningar för att skapa god tillgänglighet inom området är goda. 
Ytor för lek och rekreation kan infogas i naturområdet med mycket 
spännande och roliga miljöer. Naturområdet ger också utrymme för ak-
tivitetsplatser och naturstigar för att tillgodose rekreation och tillgänglig-
het. I alternativet Västra Horgenäs finns också förutsättningar att skapa 
tillgänglighet och ordna lek- och aktivitetsplatser. 

Konsekvenser: I både Exploateringsalternativet och alternativet Västra 
Horgenäs finns förutsättningar att skapa tillgänglighet samt miljöer för 
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lek och aktiviteter. I exploateringsalternativet finns dock flera spännande 
naturmiljöer som ger positiva upplevelservärden.  

Miljökvalitetsnormer 
Öster om planområdet ligger sjön Åsnen där den ekologiska statusen är 
klassad till måttlig bl a beroende på övergödning. Enligt fastställd miljö-
kvalitetsnorm skall den ekologiska statusen vara god 2015. För att 
uppnå detta behöver det genomföras åtgärder så att näringstillförseln 
minskar. Utsläpp av fosfor som innebär att vattenkvalitén försämras kan 
därför inte medges.  

Nollalternativet innebär att inte någon avloppsvattenbehandling eller 
dagvattenbehandling behöver ske eftersom ingen bebyggelse etableras. 

Under planprocessen har redovisats två alternativ för rening av av-
loppsvatten. Den resurssnålare lösningen med enbart behandling i torv-
gravar har förordats i planutställningen. Alternativ med minireningsverk 
finns också redovisat i till planen hörande va-utredning. Under utställ-
ningen har tydliggjorts att behandling endast med torvgravar inte kan 
fungera då markförutsättningarna med torv och ingen levande växtlighet 
gör att den biologiska reningen i stort sett uteblir. Öppna dammar kan 
dessutom skapa luktproblematik. Inför antagandet av detaljplanen är 
därför kommunens bedömning att avloppsvattenbehandling måste ske i 
minireningsverk för att godtagbar rening ska kunna ske och miljökvali-
tetsnormerna för Åsnen uppnås.  

Alternativet Västra Horgenäs och Exploateringsalternativet innebär att 
avloppsvattenbehandling sker i minireningsverk med efterföljande 
översilning.  

Vatten från den befintliga betesmarken avrinner till sjön Åsnen. När ex-
ploateringen genomförs försvinner ca 20 ha betesmark. En grov be-
dömning är att tillskottet från betesmarken är större än det som släpps 
ut med det renade avloppsvattnet. Det noteras dock att skötsel av 
tomtmark också medför utsläpp av näringsämnen, dock inte i någon 
högre grad eftersom planen föreskriver naturprägel på tomterna. Dag-
vatten omhändertas lokalt på varje tomt och genom infiltration i vägom-
rådena. Den samlade bedömningen är att planens genomförande inne-
bär att miljökvalitetsnormerna för Åsnen uppfylls.  

Miljökvalitetsnorm för luft påverkas inte i något av alternativen. 

Konsekvenser: Nollalternativet ger inga konsekvenser. Alternativet 
Västra Horgenäs och Exploateringsalternativet innebär att miljökvali-
tetsnormen för sjön Åsnen uppfylls.  

Översvämning, Klimat  
Planområdet ligger nära sjön Åsnen, där SMHI:s översvämningskarte-
ring beräknat vattennivån i området vid ett 100-årsregn till +139,5. Delar 
av planområdet tangerar denna nivå. Det finns risk för att vissa delar av 
området svämmas över vid ett 100-årsregn. Åsnens medelvattennivå 
enligt ”Åsnen i översiktsplanen”, 2004, är +138,6 (RH 70). Omräknat till 
nu gällande höjdsystem, RH 2000, motsvarar detta ca +138,7,   
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För att skydda mot höga flöden måste bebyggelsens höjd regleras i de-
taljplanen. Höjden bör avpassas så att hänsyn tas även till klimatföränd-
ringar. En rimlig höjd att föreskriva blir därför +140,2 för underkant bjälk-
lag. 

Konsekvenser: Nollalternativet ger inga konsekvenser med avseende 
på översvämningshot för bebyggelse. I alternativet Västra Horgenäs är 
höjdförhållandena sådana att någon lägsta höjd för bottenbjälklag inte 
behöver föreskrivas. Genomförandet av exploateringsalternativet förut-
sätter att en lägsta höjd förskrivs så att inte byggnader skadas vid höga 
flöden. 

Hushållning 
Området ligger visserligen relativt långt från serviceorten Lönashult och 
det blir mycket infrastruktur som behöver utvecklas. Växthusgaser ökar 
på grund av transporter. Området är idag nästan obebott. Stor del av 
naturen är opåverkad. Hyggen, stormfällen och betade marker före-
kommer.  

Genom exploateringen kan servicen i Lönashult med bl a butik, skola 
och bokbuss stärkas och Ulvö-området utvecklas med en mer levande 
landsbygd. Även ur mellankommunal synpunkt med närheten till tätor-
ten Ryd i Tingsryds kommun kan exploateringen förväntas bidra till ser-
viceunderlaget. 

Bergkross borde i viss mån kunna användas på plats. 

Torpmiljöer visar att miljön varit bebyggd tidigare och förutsättningar kan 
ges att brukade marker fortsätter att brukas. 

Konsekvenser: Nollalternativet ger inga konsekvenser. Både alternativet 
Västra Horgenäs och Exploateringsalternativet innebär ganska långa 
avstånd till serviceort. Exploateringsalternativet någon kilometer längre 
till serviceort än Västra Horgenäs. Båda dessa alternativ innebär att in-
frastruktur behöver utvecklas, Exploateringsalternativet kräver mer re-
surser för detta jämför med alternativet Västra Horgenäs. Båda dessa 
alternativ bidrar med underlag för servicen i Lönashult och även i Ryd 
och utveckling av landsbygden. Såväl permanent- som fritidsboende ut-
vecklar bygden bl a för turismen genom förutsättningar för fritidsboende 
och attraktivt boende för bl a entreprenörer. 

Miljömål 
I huvudsak berörs målen levande skogar, god bebyggd miljö, ingen 
övergödning, ett rikt växt- och djurliv samt begränsad klimatpåverkan.  

Levande skogar: Planen medför att skogsmark delvis ersätts av bo-
stadsbebyggelse. Detta medför att landskapet och dess spridningskorri-
dorer förändras. Detta förhållande råder i både exploateringsalternativet 
och alternativet Västra Horgenäs. 

Ingen övergödning: Genom anslutning till avloppsvattenbehandlingsan-
läggning som medför att inte sjön Åsnens miljökvalitetsnormer påverkas 
medför inte något av bebyggelsealternativen någon övergödning. Lokalt 
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omhändertagande av dagvatten ger en liten positiv påverkan på miljö-
målet. 

Ett rikt växt- och djurliv: Ingen specifik skyddad natur berörs i något av 
bebyggelsealternativen. Strandzonen inom exploateringsalternativet in-
går i ”Kronobergs Natur” som klass 1-område med särskilt stora natur-
värden. Delar av detta område, lågpartierna, redovisas som sumpskog 
klass 3 och 4 i Skogsstyrelsens inventering. Lågpartierna lämnas utan-
för bebyggelseområdena och sumpskogen påverkas inte. Vissa delar av 
sumpskogen ingår i planområdet men avsätts som natur som omfattas 
av gestaltningsprinciper för grönska (som utgör underlag för framtida 
skötselplan) så att området sköts på ett lämpligt sätt med hänsyn till 
både skogen och bebyggelsen och med begränsad påverkan. En 
strandmad som utgör del av Ramsarområde lämnas utanför bebyggel-
seområdena. Med hänsyn till att en varsam hantering sker av hela 
strandzonen bedöms fågellivet påverkas minimalt. Stora grönområden 
och stora tomter medför att bebyggelseetablering står i god samklang 
med naturen.  

Begränsad klimatpåverkan: Planen reglerar inte typ av uppvärmnings-
system eller transportsystem. Förutsättningar för energisnål och miljö-
anpassad uppvärmning (t ex biobränsle och solvärme) torde finnas i 
båda bebyggelsealternativen. Detta kan ge viss positiv miljöpåverkan. 

Planområdets läge, en mil sydost om Lönashult, innebär transporter. 
Detta medför i dagsläget påverkan genom användning av fossilt 
bränsle. I takt med utvecklingen minskar sannolikt användningen av 
fossila bränslen och därmed minskar också klimatpåverkan. Exploate-
ringsalternativet har något längre avstånd än alternativer Västra Horge-
näs till serviceort och påverkan torde därmed bli något större.  

God bebyggd miljö: Båda bebyggelsealternativen torde medföra utform-
ning av bostadsområde med stor anpassning i landskapet innebärande 
en god bebyggd miljö med positiva fördelar ur hälsosynpunkt och rekre-
ationssynpunkt. Exploateringsalternativet innehåller mera attraktiva na-
turinslag och är beläget närmare stranden. Stora tomter med mycket 
gröna inslag och nära till vatten ger förutsättningar för god rekreation 
och är i hög grad bidragande till miljömålet god bebyggd miljö.  

Konsekvenser: Exploateringsalternativet berör i huvudsak miljömålen 
levande skogar, ingen övergödning, ett rikt växt- och djurliv, begränsad 
klimatpåverkan samt god bebyggd miljö.  

Nollalternativet innebär att nuvarande skogsbruk kommer att fortsätta 
med samma inriktning och cykler som tidigare. Djurhållning och betes-
drift kommer sannolikt att fortsätta.  

Båda bebyggelsealternativen medför inte någon övergödning, sannolikt 
också mindre belastning än från nuvarande djurhållning. 

Båda bebyggelsealternativen påverkar miljömålet levande skogar. Stora 
grönområden och stora tomter medföra att etableringen av bebyggelse 
står i god samklang med naturen, vilket i hög grad också bidrar till mil-
jömålet god bebyggd miljö. Närheten till strandmiljön förstärker detta. 
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Båda bebyggelsealternativen innebär påverkan på miljömålet begrän-
sad klimatpåverkan genom transporter, men detta kommer sannolikt att 
minska i takt med utvecklingen av fordon. 

UPPFÖLJNING            
Integrering av miljöaspekterna i planen 
Grönstruktur: Gestaltningsprinciper för grönska (som utgör underlag för 
framtida skötselplan), som bifogas detaljplanen och exploateringsavtal-
et, omfattar naturområdet samt de båda torpmiljöerna Stensnäs och 
Fiskartorpet. En varsam skötsel av omgivande landskap avses därmed 
ske. 

Torpmiljöerna säkras genom planbestämmelse. 

Landskap: Planområdet anpassas till landskapet, dels genom att låglänt 
område i väster inte tas med i detaljplanen. Dessutom sker en anpass-
ning av kvartersmarken inom planområdet till topografin och till de na-
turinslag som finns.  

Planbestämmelser reglerar placering, utformning och utförande så att 
byggnaderna harmonierar med platsen och småländsk byggnadstradit-
ion. 

Avloppsvattenbehandling sker med teknik så att inte Åsnens miljökvali-
tetsnorm påverkas. Dagvatten fördröjs på tomt och i väginfiltrationsdi-
ken. 

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

Planmässig uppföljning     
Gestaltningsprinciper för grönska och dagvatten följs vid genomförande 
av planen. Uppföljning av Gestaltningsprinciper för grönska sker genom 
att handlingen följer med vid avtal med exploatören och ska ligga till 
grund för skötselplan. Ev. strandskyddsdispenser följs upp genom till-
syn. 

Uppföljning av dagvattenåtgärder/dagvattenfördröjning sker genom be-
vakning i bygglovsskedet att villkoren för fördröjning av dagvatten redo-
visas.  

Funktion på avloppsanläggning följs genom regelbunden provtagning 
och övervakning enligt kontrollprogram samt genom myndighetstillsyn. 
Renvattenbrunn kontrolleras fortlöpande. 

Eventuellt behov av fågelskyddsområden ses över vid genomförande av 
planen, och följs upp, genom Åsnentillsynens ordinarie verksamhet i 
dialog mellan berörda kommuner och länsstyrelsen. 
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Medverkande tjänstemän 
Vid upprättandet av denna miljökonsekvensbeskrivning har planarkitekt 
Patrik Karlsson och planarkitekt Karolina Bjers Alvesta kommun med-
verkat.  

Underlag för miljöbedömningen har hämtats från länsstyrelsens plane-
ringsunderlag, Länsstyrelsens rapport Häckfågelfaunan i sjön Åsnen 
2009, Naturhistoriska riksmuséets Fiskgjuseinventering 2013, Naturin-
ventering av länsekolog Ingvar Nilsson, Översiktlig VA-utredning av 
Ingel Magnusson och Preliminär miljöbedömning av planarkitekt Karl-
Erik Rosén. 

Alvesta 2014-09-10 
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