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SÄRSKILD SAMMANSTÄLLNING – UPPFÖLJNING 
AV MILJÖASPEKTER 
(Miljöbalken 6 kap, 16§)  

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

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

Torpmiljöerna säkras genom planbestämmelse. 

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

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

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

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

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

Miljökonsekvensbeskrivningen, övergripande 

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

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

Natur 

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

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

Riksintressen, Åsnenområdet m.m. 

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

Landskapsbild, visuell miljö 

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

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

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

Strandskydd 

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

Ytvatten, dagvatten, grundvatten 

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

Hälsa och störningsrisker, luft och buller 

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

Miljökvalitetsnormer 

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

Översvämning, Klimat 

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

 

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

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

 

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

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

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

Eventuellt behov av fågelskyddsområden ses över vid genomförande av planen, 
och följs upp, genom Åsnentillsynens ordinarie verksamhet i dialog mellan be-
rörda kommuner och länsstyrelsen. 
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