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Sammanfattning
Sydnärkes Byggförvaltning har tagit fram ett tematiskt tillägg gemensamt för de tre
kommunerna Askersund, Laxå och Lekeberg avseende landsbygdsutveckling i
strandnära lägen (LIS). Sammanlagt föreslås 41 områden som av kommunerna har
bedömts vara lämpliga för utveckling av landsbygden och som har bedömts vara av
begränsad omfattning så att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses.
Denna rapport är en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som tagits fram inför det
kommande samrådet med länsstyrelsen samt andra myndigheter, sammanslutningar,
föreningar och enskilda som har intresse av det tematiska tillägget.
Syftet med MKB:n är att redovisa och utreda de miljökonsekvenser som ett genomförande av det tematiska tillägget kan antas medföra, d.v.s. en exploatering i föreslagna
LIS-områden, jämfört med nollalternativet. Nollalternativet i MKB:n innebär att det
tematiska tillägget inte genomförs. Det innebär vidare att de föreslagna översiktsplanerna
för berörda kommuner genomförs fullt ut samt att antagna detaljplaner fortsätter att gälla.
Påverkan på mark, landskap, kulturmiljö, djur, växter, vattenmiljöer och biologisk mångfald beror till stor del på lokalisering och detaljutformning. Därför är det svårt att på denna
övergripande nivå bedöma hur stora konsekvenserna kan bli. Risk för negativ påverkan
finns i både nollalternativet samt i det tematiska tillägget, men det bedöms vara relativt
lätt att undvika konflikter genom detaljstudier i den fortsatta planprocessen. Åtgärder kan
också genomföras för att minska eller eliminera de negativa konsekvenserna. Det
tematiska tillägget ger en tydlig styrning att optimera utnyttjandet av de områdena som är
möjliga för en exploatering.
Nedan sammanfattas konsekvenserna för väsentliga miljöaspekter.
Transportsystemet
Det tematiska tillägget kan medföra ett ökat trafikarbete eftersom boende på landsbygden
ofta har två bilar i en familj. Samtidigt kan tillägget på lång sikt skapa underlag för utökad
kollektivtrafik. Sammanfattningsvis bedöms planförslaget med avseende på
transportsystemet medföra obetydliga konsekvenser.
Vattenmiljö
Föreslagna LIS-områden bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för vatten, under
förutsättning att avloppsfrågan kan lösas på ett tillfredsställande sätt . Vid exploatering på
förorenade områden behöver föroreningsgraden och utbredningen klarläggas i samband
med att detaljplaner tas fram och metoder bör tillämpas så att föroreningar inte sprids till
vattenmiljöer. Vidare innebär det tematiska tillägget att ny bebyggelse etableras nära
sjöar och vattendrag. Med en sådan utbyggnad följer sannolikt behov och önskemål om
att nyttja sjöarna och vattendragen för båtliv. Att möjliggöra ett utvecklat båtliv är positivt
för friluftslivet, men bör utformas så att inte vattenkvaliteten försämras.
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Det tematiska tillägget innebär en ökad belastning på sjöar och vattendrag. De negativa
konsekvenserna som den ökade belastningen medför bedöms till viss del vägas upp av
att i nollalternativet finns inga utpekade områden för strandnära exploatering.
Nollalternativet innebär således att en exploatering kan genomföras längs med alla sjöar

inom kommunernas gränser och svårigheter kan då uppstå med att samla bebyggelsen i
grupper. Möjligheterna till att etablera gemensamma avloppslösningar, infrastruktur och
dyl. minskar. Sammantaget bedöms planförslaget medföra små negativa konsekvenser
för vattenmiljön. Dock finns det förutsättningar för att konsekvenserna för vattenmiljön
blir obetydliga om kommunerna i de kommande detaljplanerna reglerar
dagvattenhantering och avloppslösningar.
Naturmiljö och rekreation
Då strandzoner generellt sett har höga biologiska värden kan en exploatering i de
föreslagna områdena medföra negativ påverkan för den biologiska mångfalden i dessa
områden. Konsekvenserna av en utbyggnad inom föreslagna områden bedöms inte bli
stora eftersom ersättningsmiljöer finns i så stor utsträckning. Det finns dock risk att miljöer
med högre värden för djur- och växtlivet påverkas indirekt genom att närheten till vattnet
medför ökat tryck på att uppföra anläggningar vid vattnet eller siktröjning i värdefulla
trädskikt. Samtidigt bedöms den genomförda naturinventeringen (som ligger till grund för
det tematiska tillägget) ge förutsättningar för att påverkan på viktiga naturområden
minimeras. Att inte peka ut områden (nollalternativet) medför en otydlig styrning och
risken för spridning av enstaka bebyggelse och verksamheter är stor. Detta gäller
framförallt områden som inte är skyddade genom lagstiftning. Sammanfattningsvis kan
sägas att för de flesta föreslagna LIS-områden kommer naturmiljöer att omvandlas till
exploaterade miljöer och det tematiska tillägget bedöms därav medföra små negativa
konsekvenser med avseende på naturmiljö.
Exploatering i de föreslagna områdena kan medföra både positiva och negativa
konsekvenser för friluftslivet. Tillgängligheten eller upplevelsevärdet kan öka i ett område
medan det i andra områden kan leda till det motsatta. Allt beroende på platsspecifika
förhållanden. Tio av de 41 föreslagna LIS-områdena ligger inom riksintresse för friluftsliv.
Friluftslivvärdena är främst kopplade till sjölivet. Under förutsättning att allmänna båthus,
bryggor och iläggningsplatser förläggs till gemensamhetsanläggningar bedöms det
tematiska tillägget medföra små positiva konsekvenser med avseende på rekreation.
Kulturmiljö- och landskapsbild
Bebyggelse står ofta i konflikt med värnandet av kulturlandskapets miljökvaliteter och
befintlig landskapsbild. Inom föreslagna LIS-områden kan vissa kulturvärden komma att
försvagas och landskapsbilden kan komma att påverkas negativt om inte den nya
bebyggelsen anpassas till dessa värden. Positiva konsekvenser kan dock ses jämfört
med nollalternativet eftersom kommunerna i det tematiska tillägget beskriver kulturvärdena och landskapsbild inom varje LIS-område. Vilket i sin tur ger en bra grund för att
lämpliga restriktioner kommer att anges i samband med bygglov. Sammantaget bedöms
det tematiska tillägget medföra obetydliga konsekvenser avseende kulturmiljö och
landskapsbild.
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Klimatrelaterade risker
Vid några av de föreslagna LIS-områdena föreligger risk för översvämning, ras eller
skred. Dessa områden behöver för den skull inte vara olämpliga att bebygga eftersom
åtgärder kan vidtas för att bygga säkert, t.ex. reglera avstånd till strandlinje vid bygglov,
krav på ökad bärighet i mark etc. Därav bedöms det tematiska tillägget medföra
obetydliga konsekvenser avseende klimatrelaterade risker.
Ekonomiska och sociala aspekter
Sammantaget bedöms det tematiska tillägget medföra måttliga positiva konsekvenser
utifrån de ekonomiska och sociala aspekterna. De största positiva konsekvenserna
bedöms vara att den kommunala och kommersiella servicen kan bibehållas eller till och
med utvecklas på landsbygden samt att en inflyttning till kommunerna bedöms kunna
bidra bl.a. till en större social trygghet, ökad ekonomisk balans och ökad social
gemenskap.
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9

1

Bakgrund
Laxå, Askersund och Lekebergs kommuner har alla tagit fram förslag på nya översiktsplaner. Förslagen är för tillfället på samråd eller under utställning/granskning, d.v.s. de är
inte antagna. Sydnärkes Byggförvaltning har nu tagit fram ett förslag på tematiskt tillägg
gemensamt för de tre kommunerna avseende landsbygdsutveckling i strandnära lägen
(LIS).
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är en samrådshandling, d.v.s. framtagen inför
det lagstadgade samrådet med länsstyrelsen samt andra myndigheter, sammanslutningar, föreningar och enskilda som har intresse av planen. Detta för att få in synpunkter på
planförslag och MKB. Efter samrådet tar kommunen fram ett reviderat planförslag och
MKB.

2

Miljöbedömning

2.1

Behovsbedömning
När en ny plan ska upprättas ska den enligt lagstiftning genomgå en behovsbedömning
där det bedöms om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Ifall
planen antas medföra betydande miljöpåverkan ska den genomgå en miljöbedömning.
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska då upprättas, där den betydande miljöpåverkan som planens genomförande kan antas medföra identifieras, beskrivs och bedöms.
Enligt förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB-förordningen) ska genomförandet av en översiktsplan och därmed ett tematiskt tillägg nästan undantagslöst antas
medföra betydande miljöpåverkan p.g.a. sin geografiska utbredning.

2.2

Samråd
Samråd avseende MKB:ns avgränsning har genomförts med Länsstyrelsen i Örebro län.
Länsstyrelsen bedömer, utifrån nu kända förhållanden, att kommunens förslag till
avgränsning av MKB i stort överensstämmer med vad en MKB ska innehålla enligt 6 kap.
12 § miljöbalken (MB). Länsstyrelsen vill dock poängtera att en MKB även ska innefatta
en beskrivning av relevanta befintliga miljöproblem som har samband med ett sådant
naturområde som avses i 7 kap. MB eller ett annat område av särskild betydelse för
miljön samt en beskrivning av de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller
motverka betydande negativ miljöpåverkan.
Länsstyrelsen anser att kommunens förslag på geografisk och saklig avgränsning utgör
en bra grund för framtagandet av MKB:n. Dock saknas ett förslag på tidsmässig
avgränsning. Länsstyrelsen anser att den tidsmässiga avgränsningen främst bör omfatta
tilläggets tidsperspektiv, men att den samtidigt kan variera beroende på olika
miljöaspekter.
Det är bra att kommunen har definierat den geografiska avgränsningen primärt till
Askersund, Laxå och Lekebergs kommuner, men samtidigt uppmärksammat att den
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geografiska avgränsningen kan variera beroende på olika miljöaspekter såsom
vattenmiljö. Vidare är det bra att kommunen har definierat den sakliga avgränsningen. Då
förslaget till saklig avgränsning är relativt omfångsrikt är det dock viktigt att fokus ligger på
den betydande miljöpåverkan som tilläggets genomförande kan antas medföra. Övriga
aspekter, som inte är betydande miljöpåverkan, ska redovisas och konsekvensbeskrivas i
tillägget. Länsstyrelen anser att den sakliga avgränsningen även ska omfatta förorenade
områden, fornlämningar, miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB samt riksintressen enligt 3
och 4 kap. MB.

2.3

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Syftet med MKB:n är att redovisa och utreda de miljökonsekvenser som ett genomförande av det tematiska tillägget kan antas medföra, d.v.s. en exploatering i föreslagna LISområden, jämfört med nollalternativet. I sin helhet ska miljöbedömningen bidra med
underlag om viktiga miljöaspekter, så att dessa kan integreras i planen. I ett större
perspektiv kan miljöbedömningen bidra till att ekologiska hållbarhetsaspekter lyfts i
planen.

3

Avgränsning

3.1

Geografisk avgränsning
Geografiskt omfattar MKB:n primärt Laxå, Askersund och Lekebergs kommuner och
konsekvenserna för väsentliga miljöaspekter beskrivs på en övergripande strategisk nivå.
För en del aspekter, t.ex. vattenmiljö, är det geografiska påverkansområdet större. För
andra miljöaspekter, såsom t.ex. landskapsbild, är det mer relevant att beskriva
konsekvenserna specifikt för respektive utpekat LIS-område och dess närområde.

3.2

Saklig avgränsning
Enligt miljöbalken ska en MKB innehålla en beskrivning av den betydande miljöpåverkan
som kan antas uppkomma. Följande miljöaspekter har bedömts utifrån nedanstående
motiveringar vara av vikt att beakta inom ramen för MKB-arbetet:


Transportsystemet – bullernivåer och utsläpp till luft kan påverkas.



Vattenmiljö – strandnära exploatering kan påverka vattenmiljön bl. a genom
hantering av dagvatten.



Naturmiljö och rekreation - djur, växter och biologisk mångfald påverkas generellt
av exploatering. Bebyggelse i strandnära områden kan förändra allmänhetens
tillgång till vatten.



Kulturmiljö och landskapsbild - bebyggelse står ofta i konflikt med värnandet av
kulturlandskapets miljökvaliteter och befintlig landskapsbild.
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Klimatrelaterade risker - strandnära bebyggelse är ju generellt särskilt utsatt för
ras och skred i samband med förhöjda vattenflöden och översvämningar.



Ekonomiska och sociala aspekter – landsbygdsutveckling kan påverka underlaget för att kunna upprätthålla kommersiell service. Tillgängligheten till naturen
kan förändras och därmed livskvalitén.

När det arbetas fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, ska miljökonsekvensbeskrivningen vara översiktlig, se till helheten och inte gå in på detaljer för varje delområde som behandlas i det tematiska tillägget. Miljökonsekvenserna specifikt för varje
enskilt föreslaget LIS-område i det tematiska tillägget till översiktsplanen beskrivs inte i
denna miljökonsekvensbeskrivning.

3.3

Tidsmässig avgränsning
Det tematiska tillägget kommer efter antagande att gälla fram till det att den anses
inaktuell och ersätts med en ny eller upphävs. Aktualitetsprövning ska ske varje mandatperiod (vart 4:e år). Enligt planhandlingen sträcker sig det tematiska tillägget fram till
2035. Detta utgör även MKB:ns tidsmässiga avgränsning. Vissa åtgärders miljöeffekter
och miljöutmaningar kan sträcka sig längre än till planeringsperiodens slut. I den mån det
är möjligt, rimligt och relevant behandlar miljökonsekvensbeskrivningen även dessa
effekter.

4

Alternativ

4.1

Nollalternativ
Nollalternativet i denna miljöbedömning innebär att det tematiska tillägget inte genomförs.
Nollalternativet innebär vidare att de föreslagna översiktsplanerna för berörda kommuner
genomförs fullt ut samt att antagna detaljplaner fortsätter att gälla. Nollalternativet innebär
att den strandnära exploateringen sker fragmenterat och utan anslutning till kommunens
VA-nät.

4.2

Konsekvenser vid nollalternativ
Transportssystemet
Nollalternativet bedöms inte medföra några förändringar avseende transporter jämfört
med nuläget.
Vattenmiljö
Nollalternativet innebär att den strandnära exploateringen sker fragmenterat och utan
anslutning till kommunens VA-nät. En sådan utveckling skulle kunna medföra ökad
belastning på recipienter i form av näringsämnen från privata avlopp. Nollalternativet
bedöms därmed ha små negativa konsekvenser med avseende på vattenmiljö.
Naturmiljö och rekreation
En spridd utbyggnad som nollalternativet innebär bedöms medföra större konsekvenser

repo001.docx 2012-03-2914

3 (35)
RAPPORT

MKB - LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN

MY c:\users\seymag\desktop\lis\150902-mkb_justerad efter ändring åmmeberg- åmmelången 10.docx

för naturmiljön än om man har en styrning till särskilt utpekade områden med mindre
känslig natur. Totalt sett medför dock nollalternativet sannolikt att färre strandnära
områden exploateras, vilket är positivt för växter och djur. Nollaternativet varken ökar eller
minskar tillgängligheten till sjöar och vattendrag. Sammanfattningsvis bedöms
nollaternativet medföra obetydliga konsekvenser för naturmiljön och rekreation.
Kulturmiljö och landskapsbild
Nollaternativet bedöms medföra små negativa konsekvenser, då exploatering av
strandnära områden kan ske längs alla sjöar inom kommunernas gränser. Kommunerna
har dock möjlighet att påverka bebyggelseutvecklingen i strandnära lägen genom
prövningar i samband med strandskyddsdispenser och bygglovsprövning. Trots detta är
risken större att kulturmiljöintressena och landskapsbild inte hanteras på rätt sätt när
bedömningen sker i varje enskilt fall. Vidare innebär nollalternativet att utbyggnad utförs
fragmenterat vilket medför större inverkan på landskapsbilden än samlad bebyggelse.
Sammanfattningsvis bedöms nollalternativet medföra små negativa konsekvenser med
avseende på kulturmiljö och landskapsbild.
Klimatrelaterade risker
Nollalternativet bedöms inte medföra några förändringar avseende klimatrelaterade risker
jämfört med nuläget.
Ekonomiska och sociala aspekter
Sjönära tomter är alltid attraktiva. I nollalternativet får man svårigheter att erbjuda
attraktiva boendeformer, vilket i sin tur kan medföra att utflyttningen från kommunerna
ökar, eller att man som ”nybyggare” väljer en annan kommun att bosätta sig i.
Utflyttningen ökar risken för nedskärningar i både serviceutbud och kollektivtrafik.
Nollalternativet bedöms därav medföra små negativa konsekvenser.

4.3

Planförslag
Askersund, Laxå och Lekbergs kommuner har många sjöar och stränder, men långt ifrån
alla lämpar sig för landsbygdsutveckling i strandnära läge. För att utreda vilka områden
som är mest lämpade har ett antal kriterier satts upp. Dessa har använts vid prioritering
av områdena.
Förutom kriterierna i 7 kap 18 § MB om LIS-områden har en exploateringsinventering
samt en inventering av natur-, kultur och friluftsvärden använts som utgångspunkt för
framtagande av lämpliga LIS-områden i kommunerna. T.ex. har områden med mycket
höga natur- eller friluftsvärden tagits bort.
I exploateringsinventeringen har följande parametrar bedömts: platsens attraktivitet i
förhållande till vattnet, förutsättningar för att nå området med bil eller med kollektivtrafik,
förutsättningarna för att bygga väg i området, förutsättningarna för att lösa vatten och
avlopp till och inom området, markens beskaffenhet och topografi avseende att ingen risk
för ras och skred föreligger men även om området är lättbyggt eller inte. Bedömning av
översvämningsrisk, avstånd till service och då främst dagligvarubutik, förskola och skola
men även lokala arbetsplatser och verksamheter finns också med i inventeringen.
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Utifrån genomförda inventeringar har lämpliga områden för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen tagits fram. Följande områden föreslås i planhandlingen:
Askersunds kommun

Figur 1. Föreslagna LIS-områden i Askersunds kommun. Källa: Sydnärkes Byggförvaltning.
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Laxå kommun

Figur 2: Föreslagna LIS-områden i Laxås kommun. Källa: Sydnärkes Byggförvaltning.
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Lekebergs kommun

Figur 3: Föreslagna LIS-områden i Lekebergs kommun. Källa: Sydnärkes Byggförvaltning.
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5

Metod och bedömningsgrunder
Konsekvenserna av det tematiska tillägget och nollalternativet bedöms och redovisas i
text. Till grund för bedömningen av miljökonsekvenser används relevanta miljömål,
riktvärden, miljökvalitetsnormer etc. Bedömningsstegen delas in i små, måttliga, stora
eller mycket stora konsekvenser, vilka kan vara positiva eller negativa.
Mycket stora konsekvenser
Konsekvenser för riksintressen eller andra intressen som gäller på EU-nivå (till exempel
Natura 2000-områden eller överskridande av miljökvalitetsnormer).
Stora konsekvenser
Konsekvenser för riksintressen eller värden av regional betydelse.
Måttliga konsekvenser
Konsekvenser av kommunal betydelse.
Små konsekvenser
Konsekvenser av mindre eller lokal betydelse.
Skalans olika grader används i ett första steg som ett riktmärke. Därefter vägs omfattning
av påverkan och effekter in, vilket leder till en slutlig bedömning av konsekvenser. Att
exempelvis ett riksintresse påverkas ger i det första steget indikationen att man bör
hamna högt på skalan (mycket stora eller stora konsekvenser). Men omfattningen av den
påverkan som ett planförslag leder till kan betyda att den slutliga bedömningen av
konsekvenser skiljer sig från riktmärket. Att ett riksintresse berörs betyder inte per automatik att planförslaget medför stora eller mycket stora konsekvenser. Påverkan kan vara
av mycket begränsad omfattning eller endast beröra en mindre del av intresseområdet.

5.1

Källor
Underlaget för beskrivning av förutsättningarna inom de olika miljöaspekterna som
konsekvensbedöms i kap 6 har i första hand hämtats från förslag till planhandlingar
(Askersund m.fl, 2014) samt den genomföra natur- och friluftsinventeingen (Sydnärkes
Miljöförvaltning, 2014) som ligger grund för planförslaget.
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6

Konsekvenser av planförslaget

6.1

Transportsystemet

6.1.1 Bedömningsgrunder
Regeringens nationella miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på
klimatsystemet inte blir farlig.”
Frisk luft
”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte
skadas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.”
Bara naturlig försurning
”De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för
vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål
och hällristningar.”
6.1.2 Förutsättningar
LIS-område Lekhyttan – Lekhytteån ligger intill E18 och områdena Backgården –
Borasjön och Korsbacken – Borasjön ligger intill E20. E18 och E20 utgör riksintresse för
kommunikationer.
LIS-området Mariedamm – Skiren ligger nära järnvägen som omfattas av riksintresse för
järnväg.
Enligt planförslaget kommer ovanstående områden inte att exploateras så att det står i
strid med riksintressena.
Följande LIS-områden ligger relativt nära större vägar (mindre än 500 meter):
Rönneshytta - Klampenhov- Multen- vid riksväg 50
Rönneshytta - Sjöbacken- Multen- vid riksväg 50
Zinkgruvan - Trysjön/Viksjön- vid länsväg 592
Åmmeberg - Åmmelången- vid länsväg 586
Stora Forsa - Vättern- vid riksväg 50
Olshammar - Vättern- vid riksväg 49
Stenboda - Klasnäs- Östra Laxsjön
Hasselfors - Teen Svartån- vid länsväg 511
Röfors - Mellansjöviken Västra Laxsjön- vid länsväg 205.
Rävelns Camping - Östra Laxsjön- vid väg 205
Korsbacken - Borasjön- vid E20
Backgården - Borasjön- vid E20
repo001.docx 2012-03-2914

9 (35)
RAPPORT

MKB - LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN

MY c:\users\seymag\desktop\lis\150902-mkb_justerad efter ändring åmmeberg- åmmelången 10.docx

Sannerud - Camping – Tiveden Unden- vid länsväg 575
Sannerud - Unden- vid länsväg 575
Lekhyttan - Lekhytteån vid E18
Hidingebro - Svartån- vid länsväg 204
Kvistbro/Gropen - Svartån vid länsväg 204
Mullhyttan - Lillån/Mullån vid länsväg 204
Hemsjöstrand - Stora och Lilla Hemsjön – vid länsväg 204

6.1.3 Konsekvenser av planförslaget
Planförslaget kan medföra ett ökat trafikarbete eftersom boende på landsbygden ofta har
två bilar i en familj. Samtidigt kan planförslaget på lång sikt skapa underlag för utökad
kollektivtrafik. Vid de LIS-områden som ligger närmare än 500 meter till större vägar eller
järnväg bör särskild hänsyn tas till trafikbuller vid detaljplanering. Sammanfattningsvis
bedöms planförslaget med avseende på transportsystemet medföra obetydliga
konsekvenser.

Foto 1: Bro över Svartån inom det föreslagna LIS-området Hidingebro – Svartån. Källa Sydnärkes
Byggförvaltning.

6.1.4 Åtgärdsförslag


Fördjupad analys i samråd med länstrafiken om hur kollektivtrafiken kan
utvecklas i samband med ny bebyggelse.



I samband med detaljplaneringen av bebyggelse bör hänsyn tas till avstånd från
transportled eller behovet av att sätta in andra åtgärder för att undvika störningar
från trafikbuller.
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6.2

Vattenmiljö

6.2.1 Bedömningsgrunder
Riksintressen
Nedanstående riksintressen berörs av det tematiska tillägget (Sydnärkes Miljöförvaltning,
2014).


Hela Kyrksjön (LIS-område Lerbäck) - riksintresse för naturvård.



Löcknasjön (LIS-område Rönneshytta) - riksintresse för naturvård.



Övriga delar av Vättern; Duvfjärden, Kärrafjärden, Storvättern (LIS-områdena
Åmmeberg-Ulvön, Åmmeberg-Kärrudden, Hammar, Bastedalen, Olshammar och
Stora Forsa) - riksintresse rörligt friluftliv och turism.



Delar av Duvfjärden (LIS-områdena Bastedalen och Olshammar) - riksintresse
för naturvård och för friluftsliv.



Delar av Storvättern (LIS-område Stora Forsa) - riksintresse för naturvård.



Unden (LIS-områdena Ullsand och Sannerud, Sannerud-Camping Tiveden) riksintressena för friluftsliv, naturvård samt rörligt friluftsliv och turism.



Hela sjön Multen i Lekebergs kommun (LIS-områdena Torhyttan, Långvassen
och Trumön-Gammelhyttan) - riksintresse för naturvård.



Delar av sjön Multen i Askersunds kommun (LIS-områdena RönneshyttaKlampenhov och Rönneshytta-Sjöbacka) - riksintresse för naturvård.



Delar av Lekhytteån (LIS-område Lekhyttan) - riksintressena för naturvård och
kulturmiljövård.

Miljökvalitetsnormer
Nedanstående information om miljökvalitetsnormer har inhämtats från databasen VISS
(Vatteninformationssystem Sverige) en sammanställning av statusklassificeringar och
miljökvalitetsnormer redovisas även i Bilaga 1. För de flesta vattenförekomster som
berörs av planförslaget finns miljökvalitetsnormer framtagna. Stora Hemsjön och Lilla
Hemsjön i Lekebergs kommun samt Kyrksjön, Löcknasjön, Skiren, Trysjön/Viksjön och
Multen i Askersunds kommun har dock ej statusklassificerats eller givits några
miljökvalitetsnormer. Generellt gäller att de senaste bedömningarna, som i vissa fall
frångår statusklassificeringen från 2009, är angivna som arbetsmaterial i VISS och
därmed ej fastställda.


Tisaren - God ekologisk status 2021 och God kemisk ytvattenstatus 2015

År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som måttlig och den kemiska
ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) som god. Samma bedömning föreligger idag. Sjön
är påverkad av övergödning. Sedimenten i sjön vid impregneringsanläggningarna utanför
Åsbro är kraftigt förorenade av bland annat koppar, arsenik och krom. Sjön är dessutom
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påverkad av vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer, samt av
reglering.


Vättern (Kärrafjärden) - God ekologisk status 2021 och God kemisk
ytvattenstatus 2015

År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som måttlig och den kemiska
ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) som god. Samma bedömning föreligger idag. Sjön
är påverkad av övergödning. Det förekommer vandringshinder i anslutning till
vattenförekomsten. Sedimenten i sjön är förorenade av metaller (främst zink och bly).


Vättern (Duvfjärden) - God ekologisk status 2015 och God kemisk ytvattenstatus
2015

År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som måttlig och den kemiska
ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) som god. Samma bedömning föreligger idag. Det
förekommer vandringshinder i anslutning till vattenförekomsten.


Vättern (Storvättern) - God ekologisk status 2015 och God kemisk ytvattenstatus
2015

År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som måttlig och den kemiska
ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) som god. Samma bedömning föreligger idag.
(För de fem ovanstående vattenförekomsterna har angivits betydande påverkan från
förorenade områden)


Teen - God ekologisk status 2015 och God kemisk ytvattenstatus 2015

År 2009 har sjöns ekologiska- och kemiska ytvattenstatus (exklusive kvicksilver) bedömts
som god. Den hittills utförda kartläggningen har inte kunnat påvisa att statusen i
vattenförekomsten är försämrad till följd av påverkan från miljögifter.


Toften - God ekologisk status 2021 och God kemisk ytvattenstatus 2015

År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som måttlig och den kemiska
ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) som god. Idag bedöms sjöns ekologiska status
dock som god. Det förekommer vandringshinder i anslutning till vattenförekomsten. Sjön
regleras aktivt för vattenkraftändamål. Uppgifter om dygnsreglering finns, vilket kan verka
stressande för akvatisk flora och fauna.


Skagern - God ekologisk status 2021 och God kemisk ytvattenstatus 2015

År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som måttlig och den kemiska
ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) som god. Samma bedömning föreligger idag.
Fiskar och andra djur kan inte vandra naturligt i vattensystemet, eftersom vattendragen till
sjön och utloppet har definitiva vandringshinder som människan har byggt.


Västra Laxsjön - God ekologisk status 2021 och God kemisk ytvattenstatus 2015

År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som måttlig och den kemiska
ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) som god. Idag bedöms sjöns ekologiska status
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dock som god. Det förekommer vandringshinder i anslutning till vattenförekomsten. I
avrinningsområdet ligger Västra Laxsjöns sågverk som givit upphov till föroreningar i
mark/sediment. Det finns uppgifter att sjön är negativt påverkad av reglering till förmån för
vattenkraftsutvinning.


Östra Laxsjön - God ekologisk status 2015 och God kemisk ytvattenstatus 2015

År 2009 har sjöns ekologiska- samt ytvattenstatus bedömts som god. Det förekommer
vandringshinder i anslutning till vattenförekomsten.


Unden - God ekologisk status 2015 och God kemisk ytvattenstatus 2015

År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som god och den kemiska ytvattenstatusen
(exklusive kvicksilver) som god. Idag bedöms sjöns ekologiska status dock som måttlig.
Sjön är utsatt för påverkan från försurning, men kalkning gör att pH och fisk kan hållas på
en för sjön naturlig nivå. Det förekommer vandringshinder i anslutning till
vattenförekomsten.


Multen (Lekebergs kommun) – God ekologisk status 2015 och God kemisk
ytvattenstatus 2015

År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som god och den kemiska ytvattenstatusen
(exklusive kvicksilver) som god. Samma bedömning föreligger idag. Det förekommer
vandringshinder i anslutning till vattenförekomsten. Sjön är måttligt reglerad.


Lillån vid Vekhyttan - God ekologisk status 2021 och God kemisk ytvattenstatus
2015

År 2009 har vattendragets ekologiska status bedömts som måttlig och den kemiska
ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) som god. Idag bedöms vattendragets ekologiska
status dock som god. Vandringshinder finns i anslutning till vattenförekomsten.


Svartån från Garphytteåns utlopp till Logsjön-Lillåns utlopp - God ekologisk status
2021 och God kemisk ytvattenstatus 2015

År 2009 har vattendragets ekologiska status bedömts som måttlig och den kemiska
ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) som god. Samma bedömning föreligger idag.
Reglering och vandringshinder bedöms påverka fisksamhället negativt.


Svartån mellan Lillåns utlopp och Lekhytteån/Garphytteåns utlopp - God
ekologisk status 2021 och God kemisk ytvattenstatus 2015

År 2009 har vattendragets ekologiska status bedömts som måttlig och den kemiska
ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) som god. Idag bedöms vattendragets ekologiska
status dock som otillfredsställande. Indikationer finns att vattendragets fisksamhälle är
påverkat av reglering och vandringshinder. Vattnet är generellt mycket grumligt och tidvis
starkt grumligt med mycket höga slamhalter av suspenderade ämnen.


Åmmelången – God ekologisk status 2021 och God kemisk ytvattenstatus 2015
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År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som otillfredsställande och den kemiska
ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) bedöms inte uppnå god status, och denna
bedömning kvarstår. Miljöproblem som ligger till grund för denna bedömning är övergödning, miljögifter samt förändrade habitat genom fysisk påverkan. Uppmätta halter av
bly och kadmium ligger över gränsvärdena, och sjön är starkt påverkad av utläckande
kobolt, koppar, zink och arsenik från Venafältets gruvområde samt zink från
Johannesborgs gruvområde.


Borasjön - God ekologisk status 2021 och God kemisk ytvattenstatus 2015

År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som otillfredsställande och den kemiska
ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) bedöms som god. Sjön är försurningspåverkad
och har höjts två gånger till följda av att den används som vattenreserv för ett kraftverk i
Laxå. Sjöhöjningen har medfört att sjöbotten präglas av stubbar, träd och material från
marker som dränkts. Vattnet är mycket brunfärgat.


Laxån från V Laxsjön med utlopp i Svartån vid Ågrena - God ekologisk status
2021 och God kemisk ytvattenstatus 2015

År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som måttlig och den kemiska ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) bedöms som god. Samma bedömning föreligger idag.
Vattendraget är påverkat av närmiljön och har måttliga övergödningsproblem. Vidare
förekommer artificiella vandringshinder i vattenförekomsten vilka bedöms påverkan
fisksamhällen negativt.


Lekhytteån mellan Leken och Garphytteån - God ekologisk status 2021 och God
kemisk ytvattenstatus 2015

År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som måttlig och den kemiska ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) bedöms som god, och denna bedömning kvarstår.
Indikationer finns att vattendragets fisksamhälle är påverkat av reglering och
vandringshinder.
Strandskydd
I 7 kap. MB finns bestämmelser om strandskydd. Skyddet avser att trygga allmänhetens
tillgång till vattenområden och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och
växtliv. Strandskydd gäller 100 meter från strandkanten både i vatten och på land.
Strandskydd gäller för alla sjöar och vattendrag. Skyddet kan utvidgas till 300 meter.
Regeringens nationella miljökvalitetsmål
Ingen övergödning
”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på
människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig
användning av mark och vatten.”
Levande sjöar och vattendrag
”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt
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landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som
förutsättningar för friluftsliv värnas.”
Grundvatten av god kvalité
”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god
livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.”
Myllrande våtmarker
”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas
och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.”
6.2.2 Förutsättningar
Följande ytvatten används idag för dricksvattenförsörjning enligt VISS:


Skagern



Unden



Tisaren



Vättern



Svartån

För Tisaren finns ett vattenskyddsområde vilket de tre aktuella LIS-områdena utanför
Åsbro delvis berörs av. Längs strandlinjen löper vattenskyddsområdets sekundära
områdesgräns 30 meter från strandkant. Vidare berörs sydöstra delen av LIS-området
Mullhyttan av vattenskyddsområdet för grundvattnet i Mullhyttan (nedlagd vattentäkt).
LIS-området Mariedamm-Skiren i Askersunds kommun ligger delvis inom Mariedamms
vattenskyddsområde (grundvatten). Inom LIS-området Räveln ligger stranden som vetter
mot öst (Östersjön) inom Norruddens vattenskyddsområde.
För Vättern finns ett vattenskyddsområde som LIS-områdena Bastedalen, Olshammar
och Stora Forsa delvis berörs av. Vattenskyddsområdet sträcker sig 50 m upp på land.
Vattenförsörjningsplaner har tagits fram för Askersund, Laxå och Lekebergs kommuner
(Sweco, 2010). I vattenförsörjningsplanerna pekas prioriterade dricksvattenförekomster
ut, d.v.s. vattenförekomster (yt- och grundvatten) som kan vara av intresse för den
allmänna dricksvattenförsörjningen. Nedan redovisas vilka dessa är samt motiv till varför
de har bedömts vara prioriterade:


Grundvattenförekomsten Karlslundsåsen-Åsbromagasinet. LIS-området Norra
Åsbro vid Tisaren ligger delvis inom buffertzonen för grundvattenförekomsten.
Delar av den idag nyttjas som vattentäkt (Åsbro vattentäkt) och avses att göra så
även i framtiden. Grundvattenförekomsten är även en betydande regional resurs
och kan komma att användas som vattentäkt för andra samhällen.



Grundvattenförekomsten Hallsbergsåsen-Godegårdsområdet. LIS-området
Mariedamm-Skiren berörs av grundvattenförekomsten. Förekomsten nyttjas idag
som vattentäkt för Mariedamm.

repo001.docx 2012-03-2914

15 (35)
RAPPORT

MKB - LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDN ÄRA LÄGEN

MY c:\users\seymag\desktop\lis\150902-mkb_justerad efter ändring åmmeberg- åmmelången 10.docx



Grundvattenförekomsten Olshammaråsen, Stenboda-Rockebroområdet. LISområdena Stenboda-Klasnäs och Revelns Camping vid Östra Laxsjön berörs av
förekomsten. Nyttjas idag som vattentäkt för Laxå (Norrudden).



Finnerödjaåsen, Ullsandsmoområdet, har bedömts vara en potentiell reservvattentäkt för Finnerödja. LIS- området Ullsand- Unden berörs av området.



Östra Laxsjön, LIS-områdena Stenboda - Klasnäs och Revelns Campning. Östra
Laxsjön utgör reservvattentäkt för Laxå, Röfors, Hasselfors och Mullhyttan.



Grundvattenförekomsten Närkeslätten, LIS-områdena Kvistbro/Gropen och
Hidingebro. Består av en större sandstensformation. Rymmer ett flertal enskilda
vattentäkter.



Sjön Skagern, LIS-områdena Herrgårdsfallet, Sjövik och Otterbäcksand. Skagern
har mycket bra vattenkvalitet och utgör idag vattentäkt för enskild vattenförsörjning i närheten av sjön. I framtiden kan Skagern bli aktuell som
reservvattentäkt för Finnerödja samhälle.



Sjön Unden, LIS-områdena Ullsand, Undenebotten, Sannerud-Camping Tiveden,
Sannerud, och Sannerud- Kättlefallet. Unden utgör råvattentäkt för Sannerud och
bedöms att vara en viktig och väl fungerande dricksvattentäkt även för framtida
bruk.



Vättern, LIS-områdena Ulvön, Kärraudden, Hammar, Bastedalen, Olshammar,
Stora Forsa. Sjön fungerar idag som vattentäkt för ett flertal kommuner. Vättern
bedöms av Askersunds kommun vara en viktig och väl fungerande dricksvattentäkt även för framtida bruk.



Svartån. Svartån utgör råvattentäkt för Fjugesta. Svartån utgör även råvattentäkt
för Örebro (och indirekt Lanna). När Fjugesta erhåller dricksvatten från Örebro
kommer Svartån fortfarande vara råvattentäkt för Fjugestas dricksvattenförsörjning. Avrinningsområdet till Svartån är omfattande, det är endast LISområdena Kvistbro/Gropen och Hidingebro som ligger i direkt anslutning till
Svartån.

I den aktuella delen av Vättern finns Natura2000-områdena Norra Vättern (fågeldirektivet
och art- och habitatdirektivet) samt Vättern (norra) (art- och habitatdirektivet).
Kommunerna har idag inga dagvattenstrategier- eller policys.
6.2.3 Konsekvenser av planförslaget
Enligt planförslaget finns det angivet i 23 av totalt 41 LIS-områden att ett befintligt
kommunalt vatten- och avloppssystem som vid behov kan byggas ut. För flertalet av
dessa områden anges dock ofta en reservation vilket exempelvis kan vara ytligt liggande
berg eller svårkorsad järnväg. För 18 av resterande områden anges att befintliga avloppsanläggningar består av enskilda lösningar och att så även kommer att vara fallet vid
nybyggnad, dock förordas en gemensam avloppslösning i de flesta fall. För några av
dessa områden anges dock att delar av kommande byggnationer kommer att kunna
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kopplas på det befintliga kommunala VA-nätet. Ett ökande antal enskilda avloppsanläggningar kan innebära en negativ påverkan på vattenmiljön. Dock har inga av de
sjöar där enskilda avloppslösningar planeras bedömts vara övergödda. Föreslagna LISområden bedöms därför inte påverka miljökvalitetsnormerna för vatten, under förutsättning att bl a avloppsfrågan kan lösas på ett tillfredsställande sätt.
Nybyggnationen kan påverka dagvattnets kvalitet negativt och därmed även berörda
grund- och ytvatten. Påverkan beror framför allt på ett ökat trafikarbete och tillkommande
belastning från avlopp. Så långt det är möjligt bör enskilda avloppslösningar undvikas.
Vid förtätning kan andelen hårdgjorda ytor öka vilket kan medföra att större volymer
vatten leds till recipienten snabbare än tidigare. Det kan finnas behov att avsätta mark för
fördröjning av dagvatten.
För ett flertal av de föreslagna LIS-områdena förekommer en markering i VISS om att det
finns ett identifierat förorenat område. När sådana områden ska exploateras är det av stor
vikt att föroreningssituationen klarläggs i samband med att detaljplan tas fram. Åtgärder
för att förhindra att föroreningar sprids till närliggande vattenmiljöer kan behöva vidtas vid
exploateringen.

Foto 2: Båthamn inom det föreslagna LIS-området Bastedalen-Vättern. Källa Sydnärkes Byggförvaltning.

Ett flertal av de föreslagna LIS-områdena är belägna inom bedömda påverkansområden
för prioriterade dricksvattenförekomster och/eller vattenskyddsområden. Det är av största
vikt att exploatering genomförs på ett sådant sätt att vattenkvaliteten inte påverkas
negativt och att förutsättningarna för ett gott vattenskydd kan upprätthållas. Viktiga frågor
att ta ställning till och utreda är möjlig anslutning till kommunalt VA, möjlighet för
gemensamhetsanläggningar i stället för enskilda avlopp, dagvattenhantering och
hantering av förorenade områden.
Vid exploatering följer sannolikt behov och önskemål om att nyttja angränsande vattenmiljöer för båtliv. Att möjliggöra ett utvecklat båtliv är positivt för friluftslivet, men bör
utformas så att inte en försämring av vattenkvaliteten sker. Att anlägga båtbryggor och
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övrigt arbete i vatten definieras enligt miljöbalken som vattenverksamhet och kan i visst
utförande påverka vattenmiljöer. Vid behov av att anlägga bryggor för fritidsbåtar är det
lämpligt om kommunen verkar för att dessa i hög grad samlas till gemensamhetsanläggningar i syfte begränsa ytan där vattenmiljöer påverkas. Att samla bryggor innebär
även att stränder inte behöver tas i anspråk i samma utsträckning.
Det tematiska tillägget innebär en ökad belastning på sjöar och vattendrag. De negativa
konsekvenserna som den ökade belastningen medför bedöms till viss del vägas upp av
att exploateringen kan utföras samlat. Vilket innebär att möjligheterna till att etablera
gemensamma avloppslösningar, infrastruktur och dylikt ökar. Sammantaget bedöms
planförslaget medföra små negativa konsekvenser för vattenmiljön. Dock finns det
förutsättningar för att konsekvenserna för vattenmiljön blir obetydliga om kommunerna i
de kommande detaljplanerna reglerar dagvattenhantering och avloppslösningar. Vidare
bör föroreningssituationen klarläggas i samband med att detaljplan tas fram.
6.2.4 Åtgärdsförslag


Verka för att bryggor för fritidsbåtar förläggs till gemensamhetsanläggningar.



I flertalet fall anges i plandokumentet att befintligt VA relativt enkelt kan byggas ut
vid behov. Dock anges ofta en reservation vilket exempelvis kan vara ytligt
liggande berg, svårkorsad järnväg eller att förstärkning av anläggningen behövs.
Möjligheten att kunna bygga ut befintliga system samt om kapaciteten vid
anläggningarna är tillräcklig bör utredas närmre inom varje LIS-område.



Där anslutning till kommunalt VA inte är möjlig bör kommunerna förorda
gemensamhetsanläggningar istället för enskilda lösningar.



Vid förtätning är det viktigt att i ett tidigt skede utreda vilka platser som är
strategiskt viktiga att spara och utveckla utifrån omhändertagande av dagvatten
och att säkerställa att dagvattensystemen inte är underdimensionerade.



För de områden där föroreningar har identifierats är det av stor vikt att
föroreningssituationen klarläggs i samband med att detaljplan tas fram. Åtgärder
för att förhindra att föroreningar sprids till närliggande vattenmiljöer kan behöva
vidtas vid exploateringen.
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6.3

Naturmiljö och rekreation

6.3.1 Bedömningsgrunder
Natura 2000-område och riksintresse för naturvård
Natura 2000 är ett nätverk inom EU där värdefulla naturområden som är av särskilt
intresse ur naturvårdssynpunkt pekas ut. I 3 kap.3 § MB pekas mark- och vattenområden
ut som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt och som så långt som möjligt ska
skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.
Strandskydd
I 7 kap. MB finns bestämmelser om strandskydd. Skyddet avser att trygga allmänhetens
tillgång till vattenområden och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och
växtliv. Strandskydd gäller 100 meter från strandkanten både i vatten och på land.
Strandskydd gäller för alla sjöar och vattendrag. Skyddet kan utvidgas till 300 meter.
Regeringens nationella miljökvalitetsmål
Levande skogar
”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som
den biologiska mångfalden bevaras. Kulturmiljövärden och sociala värden värnas.”
Ett rikt växt- och djurliv
”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande
och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner
och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med
tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö
med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”
Myllrande våtmarker
”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas
och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.”
Ett rikt odlingslandskap
”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och stärks.”
6.3.2 Förutsättningar
Vättern utgör Natura 2000-område, inget LIS-område ligger direkt inom själva Natura
2000-områdena men sex av de föreslagna LIS-områdena ligger i anslutning till Vättern.
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Följande 15 av de 41 föreslagna LIS-områdena ligger helt eller delvis inom riksintresse
för naturvården:
Åsbro – Estabo – Tisaren
Lerbäck – Kyrksjön
Rönneshytta – Löcknasjön
Rönneshytta - Klampenhov – Multen (Askersunds kommun)
Rönneshytta - Sjöbacka – Multen (Askersunds kommun)
Bastedalen – Vättern
Olshammar – Vättern
Stora Forsa – Vättern
Torhyttan – Multen
Lågvassen – Multen
Trumön - Gammelhyttan - Multen
Ullsand – Unden
Sannerud – Unden
Sannerud-Camping Tiveden – Unden
Lekhyttan – Lekhytteån
Tio av de 41 föreslagna LIS-områdena ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv och
turism. Där Vättern och Unden är riksintresse för rörligt friluftsliv och turism.
Friluftslivvärdena är främst kopplade till sjölivet.
I Tabell 1 nedan redovisas fördelningen av markanvändningen inom de föreslagna LISområdena.
Tabell 1: Ungefärlig fördelning av markanvändning inom de föreslagna LIS-områdena.

Markanvändning

Area (km2)

Öppen mark

2,9

Odlad mark

0,7

Skogsmark (barr)

3,0

Skogsmark (löv)

0,2

Vatten

0,07

Sankmark (total)

0,2

6.3.3 Konsekvenser av planförslaget
Som kan utläsas ur Tabell 1, utgörs den största andelen mark inom LIS-områdena av
skogsmark. Delar av dessa områden kommer vid ett genomförande av det tematiska
tillägget bli bebyggd tomtmark och därav bedöms förslaget ha en negativ inverkan på
miljömålet Levande skogar.
Sjön Multen är klassad som riksintresse för naturvård bl a på grund av att den är en
näringsfattig klarvatten sjö med lövträd runt i stort sett hela sjön. Även fiskfaunan och
förekomsten av relikta kräftdjur, den rika floran i områdena med urkalksten samt det
gamla odlingslandskapet i omgivningarna är anledningar varför Multen är klassad som
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riskintresse (Länsstyrelsen, 2011a). I planförslaget anges att för de tre föreslagna LISområdena kring Multen är det enskilda avloppslösningar som är aktuellt. En exploatering i
dessa tre områden bedöms kunna medföra negativa konsekvenser för riksintresset
Multen om inte avloppsfrågan löses på ett tillfredställande sätt. Samma bedömning görs
för LIS-området Ullsand vid Unden som klassas som riksintresse bl a för sitt klara vatten.
I övrigt bedöms planförslaget medföra obetydliga konsekvenser för berörda riksintressen
för naturvården.
I Tabell 1 kan utläsas att några LIS-områden består av odlad, öppen mark eller sankmark. Delar av dessa områden kommer vid ett genomförande av det tematiska tillägget
bli bebyggd tomtmark. Miljömålet Rikt odlingslandskap och Myllrande våtmarker uttrycker
att odlad mark respektive våtmarker ska bevaras. Den totala arealen våtmark inom de
förslagna LIS-områdena är dock inte så stor att det bedöms inverka på miljömålet.
Andelen odlad mark och öppen mark är dock större. Samtidigt bedöms planförslaget
innebära att byar ”lever upp” och att öppen ängsmark hålls efter.

Foto 3: Lövrik och lummig skog vid det föreslagna LIS-området Ullsand - Unden. Källa: Natur- och
friluftsinventeringen, Sydnärkes Miljöförvaltning.

Då strandzoner generellt sett har höga biologiska värden kan en exploatering i de
föreslagna områdena medföra negativ påverkan för den biologiska mångfalden i dessa
områden. Konsekvenserna av en utbyggnad inom föreslagna områden bedöms inte bli
stora eftersom ersättningsmiljöer finns i så stor utsträckning. Det finns dock risk att miljöer
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med högre värden för djur- och växtlivet påverkas indirekt genom att närheten till vattnet
medför ökat tryck på att uppföra anläggningar vid vattnet eller siktröjning i värdefulla
trädskikt.
Samtidigt bedöms den genomförda natur- och friluftsinventeringen (som ligger till grund
för det tematiska tillägget) ge förutsättningar för att påverkan på viktiga naturområden
minimeras. Att inte peka ut områden (nollalternativet) medför en otydlig styrning och
risken för spridning av enstaka bebyggelse och verksamheter är stor. Detta gäller framför
allt områden som inte är skyddade genom lagstiftning.
Det är även viktigt att det vid detaljplanering och bygglov tas hänsyn till de natur- och
friluftsvärden som beskrivs i den genomförda inventeringen. Sammanfattningsvis kan
sägas att för de flesta föreslagna LIS-områden kommer naturmiljöer att omvandlas till
exploaterade miljöer och det tematiska tillägget bedöms därav medföra små negativa
konsekvenser med avseende på naturmiljö.
Exploatering i de föreslagna områdena kan medföra både positiva och negativa
konsekvenser för friluftslivet. Tillgängligheten eller upplevelsevärdet kan öka i ett område
medan det i andra områden kan leda till det motsatta. Allt beroende på platsspecifika
förhållanden. Tio av de 41 föreslagna LIS-områdena ligger inom riksintresse för rörligt
friluftsliv och turism. Friluftslivvärdena är främst kopplade till sjölivet. Under förutsättning
att allmänna båthus, bryggor och iläggningsplatser förläggs till gemensamhetsanläggningar bedöms det tematiska tillägget medföra små positiva konsekvenser med
avseende på rekreation.
6.3.4 Åtgärdsförslag

6.4



Även om ett strandområde kan anses vara ianspråktaget ska strandskyddets
intressen tillgodotas, tillexempel behövs ytor för allemansrättslig passage vid
sjöarnas stränder.



Risken för privatisering av allemansrättslig tillgänglig mark utanför tomtgräns
behöver beaktas i samband med detaljplanering och bygglovsgivning.
Bestämmelser om markering av tomtgräns kan vara ett sätt att minska risken.



Vid bygglov och detaljplanering bör hänsyn tas till de natur-, kultur och friluftsvärden som beskrivs i den genomförda natur- och friluftsinventeringen och som
tagits fram som underlag för det tematiska tillägget.

Kulturmiljö och landskapsbild

6.4.1 Bedömningsgrunder
Fornlämningar
Kulturminneslagen (KML) omfattar bestämmelser kring fasta fornminnen, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen. Fasta fornlämningar har allmänt skydd och omfattas
av ett skyddsavstånd. Det är förbjudet att ändra, skada, täcka eller ta bort en fornlämning.
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Riksintresse


Delar av nordvästra kusten av Borasjön (LIS-områdena Korsbacken och
Backgården) – riksintresse för kulturmiljövård



Delar av Åmmeberg (LIS-område Åmmeberg - Åmmelången) - riksintresse för
kulturmiljövård



Delar av Lekhyttan (LIS-område Lekhytteån - Lekhyttan) - riksintresse för
kulturmiljövård



Delar av samhället Lerbäck (LIS-område Lerbäck – Kyrksjön) - riksintresse för
kulturmiljövård

Regeringens nationella miljökvalitetsmål
Ett rikt odlingslandskap
"Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och stärks."
En god bebyggd miljö
"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara
och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra
resurser främjas."
6.4.2 Förutsättningar
Med kulturmiljö avses miljöer som tydligt avspeglar vår historia och som berättar om
mänsklig verksamhet inom området i förfluten tid. Helhetsmiljöer och historiska samband
är lika viktiga som enskilda lämningar. Ort- och platsnamn har kulturvärden och det
immateriella kulturarvet såsom berättelser och traditioner har stor betydelse för
kulturmiljöns karaktär.
I planförslaget beskrivs de kulturvärden som finns inom respektive LIS-områden även
landskapsbilden för respektive beskriv kort.
Fem av de föreslagna LIS-områdena ligger delvis inom riksintresse för kulturmiljövård.
Riksintressena utgörs av:


Åmmeberg - Industrimiljö, gruv- och bruksort från 1800-talets mitt, delvis med
belgisk-influerad arkitektur.



Ramundenboda - Klostermiljö och anhalt vid den medeltida Eriksgatan med
lämningar efter senmedeltida kloster och f.d. kyrkplats samt tidigare plats för
gästgiveri.
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Lekhyttan – Bymiljö med bebyggelse från 1700- och 1800-talen. Inom området
finns välbevarad bebyggelse, småskaligt odlingslandskap och lämningar efter
avhyttan som togs ur bruk år 1776.



Lerbäck – Sockencentrum som utgörs av ett f.d. administrativt centrum med
tidigare kommunhus, skolhus, gästgiveri samt en kyrkobyggnad från 1700-talet.

Foto 4: Stenmur vid det föreslagna LIS-området Sannerud. Källa: Natur- och
friluftsinventeringen, Sydnärkes Miljöförvaltning.
Totalt finns 18 fornlämningar inom de 41 föreslagna LIS-områdena.
6.4.3 Konsekvenser av planförslaget
Bebyggelse står ofta i konflikt med värnandet av kulturlandskapets miljökvaliteter och
befintlig landskapsbild. Inom föreslagna LIS-områden kan vissa kulturvärden komma att
försvagas och landskapsbilden kan komma att påverkas negativt om inte den nya
bebyggelsen anpassas till dessa värden. Positiva konsekvenser kan dock ses jämfört
med nollalternativet eftersom kommunerna i det tematiska tillägget beskriver kulturvärdena och landskapsbild inom varje LIS-område. Vilket i sin tur ger en bra grund för att
lämpliga restriktioner kommer att anges i samband med bygglov. Sammantaget bedöms
det tematiska tillägget medföra obetydliga konsekvenser avseende kulturmiljö och
landskapsbild.
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6.4.4 Åtgärdsförslag

6.5



I samband med detaljplanering och bygglov bör särskild hänsyn tas till
landskapsbild.



Vid bygglov och detaljplanering bör hänsyn tas till de kulturvärden som beskrivs i
den genomförda natur- och friluftsinventeringen och som tagits fram som
underlag för det tematiska tillägget.

Klimatrelaterade risker

6.5.1 Bedömningsgrunder
Översvämningsrisker i fysisk planering - Rekommendationer för markanvändning vid
nybebyggelse (Länsstyrelserna, 2006).
Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna (Länsstyrelserna,
2012).
Regeringens nationella miljökvalitetsmål
God bebyggd miljö
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara
och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser
främjas.”
6.5.2 Förutsättningar
I planförslaget anges att det finns risk för ras och skred vid de föreslagna LIS-områdena
som ligger efter Lillån/Mullån och Svartån. För samtliga av dessa områden anges att
risken framförallt finns närmast åarna. Cirka 30-70 meter från åarna bör det generellt inte
finnas någon risk för ras och skred. I planförslaget nämns också för LIS-område
Åmmeberg – Ulvön – Vättern att marken generellt bedöms ha god stabilitet trots att den
delvis är kuperad. Vid bebyggelse bör en närmare utredning göras eftersom en stor del
av marken i området utgörs av utfyllnadsmassor.
Enligt Länsstyrelsens ras- och skredriskanalys bedöms det även finnas förutsättningar för
ras i LIS-områdena Rönnesta Sjöbacka – Multen, Mariedamm – Skiren, Stenboda
Klasnäs – Östra Laxsjön, Trumön-Gammelhyttan - Multen samt Hemsjöstrand - Stora &
Lilla Hemsjön. Vidare anses förutsättningar för skred föreligga inom förljande LISområden: Åmmeberg - Åmmelången, Åmmeberg Kärraudden Vättern och Olshammar
Vättern.
I Tabell 2 nedan redovisas de LIS-områden där det enligt planförslaget råder någon form
av översvämningsrisk.
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Tabell 2: De LIS-områden som innehar kommentarer i planförslaget gällande översvämningsrisk.

LIS-område

Kommentar i planförslag avseende översvämningsrisk

Åsbro – Tisarbaden Tisaren

Lägsta golvnivå som är lämplig för att undvika framtida
översvämningar bör utredas.

Åsbro-Norra Åsbro -Tisaren

Lägsta golvnivå som är lämplig för att undvika framtida
översvämningar bör utredas.

Åsbro -Estabo -Tisaren

Längst i väster krävs markfyllnad för att minska
översvämningsrisken.

Lerbäck - Kyrksjön

Längst i väster torde en viss uppfyllnad behövas om den ska
bebyggas.

Rönneshytta -Löcknasjön

Lägsta golvnivå som är lämplig för att undvika framtida
översvämningar bör utredas.

Rönneshytta-Klampenhov Multen

Längst in norr finns låglänta och sanka partier närmast stranden
där det kan finnas risk för översvämning.

Åmmeberg-Ulvön - Vättern

Marken är delvis låglänt och risk för översvämningar kan inte
uteslutas. Om dessa ytor endast används för golfbanor och inte
bebyggelse kan detta accepteras.

Hammar - Vättern

Inom den västligaste delen samt det östra området som är
låglänt behöver ett gott avstånd till stranden hållas.

Bastedalen - Vättern

Vissa ytor inne i viken bör höjas något men övrigt finns ingen
risk för översvämning.

Olshammar - Vättern

Undantaget området intill småbåtshamnen bedöms det inte
finnas risk för översvämningar.

Stora Forsa -Vättern

Längst inne i Forsaviken finns låglänta och sanka partier där det
kan finnas risk för översvämning. Här är dock ingen
bostadsbebyggelse aktuell.

Stenboda-Klasnäs – Östra
Laxsjön

Undantaget allra närmast stranden bedöms ingen
översvämningsrisk föreligga.

Hasselfors - Svartån/Teen

Översvämningsrisken bedöms generellt vara låg men enstaka
punkter alldeles intill vattnet kan vara utsatta.

Hasselfors-Sundet - Toften

Översvämningsrisken bedöms generellt vara låg men enstaka
punkter alldeles intill vattnet kan vara utsatta.

Röfors-Kärr - Västra Laxsjön

Lägsta golvnivå som är lämplig för att undvika framtida
översvämningar bör utredas.
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LIS-område

Kommentar i planförslag avseende översvämningsrisk

Röfors - Laxån

Översvämningsrisken bedöms generellt vara låg men enskilda
punkter längs ån kan vara utsatta och bör studeras närmare.

Revelns Camping - Östra
Laxsjön

Eftersom området är låglänt finns viss risk för översvämningar
men det finns ingen historia av översvämning här varför risken
bedöms som mycket liten.

Korsbacken - Borasjön

Undantaget längst in i viken finns ingen risk för översvämning.

Backgården - Borasjön

Översvämningsrisken bedöms generellt vara låg, men risk för
översvämning i några partier bör studeras närmare i samband
med exploatering.

Sjövik - Skagern

Undantaget längst ut på udden, så bedöms risken för
översvämning som mycket liten.

Otterbäcksand -Skagern

Undantaget området allra närmast stranden i de centrala
delarna där campingplatsen är belägen finns ingen risk för
översvämning.

Ullsand - Unden

Mellan stranden och den lilla väg som går ner till området finns
risk för översvämning.

Sannerud-Camping Tiveden
- Unden

Undantaget allra närmast stranden bedöms ingen
översvämningsrisk föreligga.

Vekhyttan Vekhytteån/Lillån

Hänsyn till risk för översvämning ska tas i framtida planering
samt i samband med lovgivning.

Hidingebro -Svartån

Undantaget direkt intill stranden ligger marken med god
marginal över den nivå där risk för översvämning föreligger.

Kistbro/Gropen -Svartån

Undantaget direkt intill stranden ligger marken med god
marginal över den nivå där risk för översvämning föreligger.

Mullhyttan- Lillån/Mullån

Undantaget direkt intill stranden ligger marken med god
marginal över den nivå där risk för översvämning föreligger.

Långvassen-Ängatorp Multen

Den södra delen av området är låglänt, till stor del sankt och
översvämningsriskerna här är påtagliga. Inga
översvämningsrisker förekommer i norra delen av området.

6.5.3 Konsekvenser av planförslaget
I Tabell 2 redovisas de LIS-områden som innehar kommentarer i planförslaget gällande
översvämningsrisk. Vid intensiva regn och höga flöden riskerar översvämningar och
överbelastning av VA-nätet att föroreningar och näringsämnen sprids till sjöar, vattendrag. Områdena i Tabell 2 behöver för den skull inte vara olämpliga att bebygga eftersom
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åtgärder kan vidtas för att bygga säkert, t.ex. reglera avstånd till strandlinje vid bygglov,
krav på ökad bärighet i mark etc. Därav bedöms det tematiska tillägget medföra
obetydliga konsekvenser avseende klimatrelaterade risker.
6.5.4 Åtgärdsförslag


6.6

Vid bygglov och detaljplanering bör hänsyn tas till de bedömningar som finns i
det tematiska tillägget avseende ras och skred samt översvämningsrisker.

Ekonomiska och sociala aspekter

6.6.1 Bedömningsgrunder
Regeringens nationella miljökvalitetsmål
God bebyggd miljö
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara
och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra
resurser främjas.”
Riksintressen
Nedanstående riksintressen berörs av det tematiska tillägget (Sydnärkes Miljöförvaltning,
2014).


Hela Zinkgruvan (LIS-område Trysjön/Viksjön) omfattas av riksintresse för
värdefulla ämnen och mineral.



Delar av Herrgårdsfallet (LIS-område – Skagern) omfattas av riksintrese för
energiproduktion, vindbruk.

6.6.2 Förutsättningar
Att planera långsiktigt hållbart innebär utöver de ekologiska aspekterna, att planera
socialt och ekonomiskt hållbart. Genom att ta t.ex. ta hänsyn till, och arbeta med de
sociala aspekterna i den fysiska planeringen kan en god livsmiljö främjas. En god livsmiljö
bygger dels på en god fysisk miljö, men även på andra sociala aspekter, så som trygghet,
hälsa, social gemenskap och delaktighet. God samhällsekonomi är också en naturlig del
av en hållbar samhällsutveckling. Utgångspunkterna är t.ex. hög sysselsättningsgrad, regional balans, rättvis och jämn fördelning av levnadstandarderna och ekonomisk tillväxt.
Genom att arbeta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som behandlar landsbygdsutveckling i strandnära lägen, finns möjligheter för kommuner som idag har en stagnerad
befolkningstillväxt eller till och med en negativ befolkningstillväxt att skapa boenden i de
attraktiva strandnära lägen och på det sättet attrahera nya kommuninvånare. Förutom en
inflyttning till kommunen kan LIS-områden innebära att en omflyttning sker inom
kommunen.
repo001.docx 2012-03-29

28 (35)
RAPPORT
2016-05-03
MKB - LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN

MY c:\users\seymag\desktop\lis\150902-mkb_justerad efter ändring åmmeberg- åmmelången 10.docx

För Askersund, Laxå och Lekebergs kommuner, som även har en stor andel besökande
turister, öppnar även LIS-områdena upp för en ökad möjlighet till turism.
Målet med planförslaget är att skapa förutsättningar för attraktiva strandnära områden för
bostäder, både permanent- och fritidsboenden, och inom ett fåtal områden för
turismverksamhet.
6.6.3 Konsekvenser av planförslaget
Planförslaget bedöms kunna medföra ett ökat underlag för den kommersiella- och
kommunala servicen i de mindre orter som LIS-områdena ligger i anslutning till. En ökad
befolkning, både permanent- och fritidsboende medför även en ökad social gemenskap
och trygghet.
Ett fåtal LIS-områden ligger på ett så stort avstånd från närmaste service och kollektivtrafik, alternativt ligger inom ett idag mycket glest bebyggt område, att man kan ställa sig
frågande till om området kan komma att långsiktigt bidra till positiva sysselsättningseffekter eller ökat serviceunderlag. En utveckling av permanentboenden inom dessa
områden kan istället på sikt ge negativa ekomiska konsekvenser för kommunen som
måste förse området med skolskjuts, hemsjukvård osv. Dessa områden bedöms även
kunna bli helt beroende av bilen som transportmedel och medför långa transportsträckor
för barn och ungdomar. I dessa lägen är det därför av stor vikt att göra insatser för att
anpassa vägar, gång- och cykelvägar så att detta kan nyttjas av alla, även de oskyddade
trafikanterna, så att det inte uppstår en säkerhetsrisk och ett stort bilberoende.

Foto 5: Nya hus inom det förslagna LIS-området Sjövik- Skagern. Källa Natur- och friluftsinventeringen,
Sydnärkes Miljöförvaltning.
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En utbyggnad i LIS-områdena kommer bidra till en ökad tillgänglighet för de boende till
naturen, vilket kommer att inverka positivt på folkhälsan. Det är dock av stor vikt att värna
den allemansrättliga tillgängligheten och villkoren för djur- och växtliv till strandlinjen inom
respektive LIS-område. Genom den naturinventering som tagits fram, finns goda
möjligheter till detta.
För de två LIS-områdena som ligger inom riksintresset för värdefulla ämnen och
mineraler samt riksintresset för vindbruksproduktion, skulle en framtida utbyggnad kunna
medföra konflikter mellan de boende och riksintressena. En eventuell framtida exploatering av mark för vindbruk och gruvdrift kan medföra negativ påverkan på närboende
genom t.ex. buller, förändrad landskapsbild samt förändrade fastighetsvärden.
Sammantaget bedöms det tematiska tillägget att medföra måttliga positiva
konsekvenser utifrån de ekonomiska och sociala aspekterna. De största positiva
konsekvenserna bedöms vara att den kommunala och kommersiella servicen kan
bibehållas eller till och med utvecklas på landsbygden samt att en befolkningsinflyttning
till kommunerna bedöms kunna bidra bl.a. till en större social trygghet, ökad ekonomisk
balans och ökad social gemenskap. Vidare bedöms det tematiska tillägget kunna ge ett
ökat antal arbetstillfällen inom turismnäringen.
6.6.4 Åtgärdsförslag

7



Säkra trygga transportvägar för de oskyddade trafikanterna inom de områden
som föreslås inom mycket glest befolkade områden alternativt långt från service.



Säkerställa den allemansrättliga tillgängligheten och villkoren för djur- och växtliv
till strandlinjen inom respektive LIS-område.

Samlad bedömning
I kapitlet följer en samlad bedömning av miljökonsekvenser samt en bedömning av
planförslaget i förhållande till relevanta nationella miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmålen
Skyddande ozonskikt, Storslagen fjällmiljö, Säker strålmiljö, Giftfri miljö och Hav i balans
samt levande kust och skärgård har i det här sammanhanget inte ansetts som relevanta,
varför de inte finns med i den samlade bedömningen. Sammanställningen redovisas i två
tabeller.
Påverkan på mark, landskap, djur, växter och biologisk mångfald beror till stor del på
detaljlokalisering och detaljutformning. Därför är det svårt att på denna övergripande nivå
bedöma hur stora konsekvenserna kan bli. Risk för negativa konsekvenser finns för alla
områden men det bedöms vara relativt lätt att undvika konflikter genom detaljstudier.
Åtgärder kan också genomföras som minskar eller eliminerar de negativa
konsekvenserna.
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Tabell 3: Samlad bedömning av miljökonsekvenser

Miljöaspekter

Kommentarer

Bedömning
planförslag

Transportsystemet

Planförslaget kan medföra ett ökat trafikarbete eftersom
boende på landsbygden ofta har två bilar i en familj.
Samtidigt kan planförslaget på lång sikt skapa underlag för
utökad kollektivtrafik. Sammanfattningsvis bedöms
planförslaget med avseende på transportsystemet medföra
obetydliga konsekvenser.

Obetydliga
konsekvenser

Vattenmiljö

Föreslagna LIS-områden bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för vatten, under förutsättning att
avloppsfrågan kan lösas på ett tillfredsställande sätt. Det
tematiska tillägget innebär en ökad belastning på sjöar och
vattendrag. De negativa konsekvenserna som den ökade
belastningen medför bedöms till viss del vägas upp av att i
nollalternativet finns inga utpekade områden för
strandnära exploatering.

Små negativa
konsekvenser

Naturmiljö och
rekreation

Då strandzoner generellt sett har höga biologiska värden
kan en exploatering i de föreslagna områdena medföra
negativ påverkan för den biologiska mångfalden i dessa
områden. Konsekvenserna av en utbyggnad inom
föreslagna områden bedöms inte bli stora eftersom
ersättningsmiljöer finns i så stor utsträckning. Samtidigt
bedöms den genomförda naturinventeringen (som ligger till
grund för det tematiska tillägget) ge förutsättningar för att
påverkan på viktiga naturområden minimeras.

Små negativa
konsekvenser
avseende
naturmiljö

Friluftslivvärdena är främst kopplade till sjölivet. Under
förutsättning att allmänna båthus, bryggor och
iläggningsplatser förläggs till gemensamhetsanläggningar
bedöms det tematiska tillägget medföra små positiva
konsekvenser med avseende på rekreation.

Små positiva
konsekvenser
avseende
rekreation

Vid några av de föreslagna LIS-områdena föreligger risk för
översvämning. Dessa områden behöver för den skull inte
vara olämpliga att bebygga eftersom åtgärder kan vidtas för
att bygga säkert, t.ex. reglera avstånd till strandlinje vid
bygglov, krav på ökad bärighet i mark etc.

Obetydliga
konsekvenser

Klimatrelaterade
risker
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7.1

Miljöaspekter

Kommentarer

Bedömning
planförslag

Landskapsbild och
kulturmiljö

Bebyggelse står ofta i konflikt med värnandet av
kulturlandskapets miljökvaliteter och befintlig
landskapsbild. Inom föreslagna LIS-områden kan vissa
kulturvärden komma att försvagas och landskapsbilden kan
komma att påverkas negativt om inte den nya bebyggelsen
anpassas till dessa värden. Positiva konsekvenser kan dock
ses jämfört med nollalternativet eftersom kommunerna i
det tematiska tillägget beskriver kulturvärdena och
landskapsbild inom varje LIS-område. Vilket i sin tur ger en
bra grund för att lämpliga restriktioner kommer att anges i
samband med bygglov.

Obetydliga
konsekvenser

Ekonomiska och
sociala aspekter

De största positiva konsekvenserna bedöms vara att den
kommunala och kommersiella servicen kan bibehållas eller
till och med utvecklas på landsbygden samt att en
inflyttning till kommunerna bedöms kunna bidra bl.a. till en
större social trygghet, ökad ekonomisk balans och ökad
social gemenskap.

Måttliga
positiva
konsekvenser

Påverkan på de nationella miljömålen
Samtliga relevanta miljömål har utvärderats med hjälp av de antagna regionala
preciseringarna av målen. Bedömningen sammanfattas i tabellen nedan.

Tabell 4: Bedömning av planens påverkan på de nationella miljömålen.

Miljömål

Avsnitt i
MKB

Bedömning

Begränsad
klimatpåverkan

Transportsystemet

Konsekvenserna av ett ökat trafikarbete och en
eventuell utökad kollektivtrafik bedöms inte vara så
stora att de skulle ha någon inverkan på miljömålet.

Frisk luft

Transportsystemet

Se kommentar ovan, begränsad klimatpåverkan.
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Miljömål

Avsnitt i
MKB

Bedömning

Bara naturlig
försurning

Transportsystemet

Se kommentar ovan, begränsad klimatpåverkan.

Ingen
övergödning

Vattenmiljö

En del av LIS-områdena är förlagda vid sjöar med
övergödningsproblematik. För samtliga LIS-områden,
utom Stora Forsa – Vättern, anges i det tematiska
tillägget att befintlig kommunalt vatten och avlopp ska
kunna byggas ut vid behov. Därav bedöms förslaget
inte ha någon inverkan på miljömålet.

Levande sjöar
och vattendrag

Vattenmiljö

Grundvatten av
god kvalitet

Vattenmiljö

Utan det tematiska tillägget är det risk att den
strandnära exploateringen sker fragmenterat och utan
anslutning till kommunens VA-nät. Genom tillägget
minskas riskerna för att negativ miljöpåverkan ska
uppstå. Det går dock inte att bortse från att det
tematiska tillägget kommer innebära en ökad
belastning på sjöar och vattendrag
Under förutsättning att tillkommande enskilda avlopp
inrättas utifrån dagens gällande miljökrav, bedöms det
tematiska tillägget inte medföra några negativ
konsekvenser för grundvattnet. Likaså bedöms den
ökade belastningen p.g.a. ökad trafik inte ha någon
inverkan på möjligheten att uppfylla miljömålet.

Myllrande
våtmarker

Naturmiljö och
rekreation

Några LIS-områden består delvis av våtmarksområden.
Dessa områden kommer vid ett genomförande av det
tematiska tillägget bli bebyggda tomtmark och därav ha
en negativ inverkan på miljömålet. Dock pekas några
våtmarker ut i det tematiska tillägget som skyddsvärda
vilket är positivt och ger förutsättningar för att
påverkan på viktiga våtmarksområden minimeras. Vid
framtagandet av förslag på LIS-områden har även
särskild hänsyn tagits till viktiga våtmarksområden.

Levande skogar

Naturmiljö och
rekreation

Några LIS-områden består av skogsmark. Dessa
områden kommer vid ett genomförande av det
tematiska tillägget bli bebyggd tomtmark och därav
bedöms förslaget ha en negativ inverkan på miljömålet.
Dock pekas vissa naturtyper ut i tillägget som särskilt
skyddsvärda, vilket är positivt.

Ett rikt
odlingsland-skap

Landskapsbild
och kulturmiljö

Några LIS-områden består av jordbruksmark. Dessa
områden kommer vid ett genomförande av det
tematiska tillägget bli bebyggd tomtmark. Samtidigt
bedöms förslaget innebära att byar ”lever upp” och att
öppen ängsmark hålls efter. Sammantaget bedöms
förslaget inte ha någon inverkan på miljömålet.
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Miljömål

Avsnitt i
MKB

Bedömning

God bebyggd
miljö

Landskapsbild
och kulturmiljö

Det tematiska tillägget bedöms ha en positiv inverkan
på miljömålet eftersom servicen kan bibehållas eller till
och med utvecklas samt att en befolkningsinflyttning till
kommunerna bedöms kunna bidra bl.a. till en större
social trygghet, ökad ekonomisk balans och ökad social
gemenskap.

Klimatrelaterade
risker

Ett rikt växt- och
djurliv

8

Ekonomiska
och sociala
aspekter
Naturmiljö och
rekreation

Det tematiska tillägget innebär att naturmiljöer
kommer att omvandlas till exploaterade miljöer vilket
bedöms ha en negativ inverkan på miljömålet.
Samtidigt förväntas det tematiska tillägget ge
förutsättningar för att påverkan på viktiga
naturområden minimeras.

Uppföljning
Enligt 6 kap 12 § MB ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en redogörelse för de
åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan
som genomförandet av planen medför.
Uppföljning har stor betydelse för att syftet med MKB:n och det långsiktiga målet om en
hållbar utveckling ska uppfyllas. Uppföljning bidrar också till kunskapsuppbyggnad och på
sikt bättre och effektivare miljöbedömningar. Uppföljningen av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av den fördjupade översiktsplanen innebär bör så långt
som möjligt kopplas till befintliga tillsyns-, miljölednings- och övervakningssystem.
Uppföljning kan ske i samband med att kommunen tar ställning till planens aktualitet.
Vilken styrande verkan det tematiska tillägget har haft för miljön kan indirekt följas upp
genom kommunens fortsatta arbete med bl.a. efterföljande detaljplaner, andra planer, lov
och tillstånd med mera. Även andra planers och tillståndsärendens miljökonsekvensbeskrivningar kan vara lämpliga underlag i en sådan utvärdering.
Uppföljningen bör utvärdera vad utfallet av planen blev och i vilken utsträckning som
förutsägelserna av konsekvenserna varit korrekta. De åtgärdsförslag som kommunen har
identifierat och som anges i det tematiska tillägget eller i den här MKB:n bör genomföras
och utvärderas.
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