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Icke-teknisk sammanfattning 
 
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är en del av miljöbedömningen av 
översiktsplanen för Lekebergs kommun. Målet med översiktsplanen är att möjliggöra en 
tillväxt av Lanna, Fjugesta och Mullhyttan men även landsbygden inom kommunen. 
Kommunen vill förbli och utvecklas som boendeort, dels för att fungera som attraktiv 
kommunen för framtida invånare som önskar ett naturnära boende, men likaså för att 
även i framtiden kunna erbjuda den service som idag finns i tätorterna. Utan en 
befolkningsökning bedöms inte den befintliga servicen ha tillräckligt underlag.  
 
Samlad bedömning av planens miljökonsekvenser 
Planförslaget bedöms ge övervägande positiva konsekvenser. Mål och visioner i 
planförslaget pekar överlag i en positiv riktning. Nedan beskrivs konsekvenserna för 
väsentliga miljöaspekter. 
 
Transportsystemet    
Planförslaget bedöms ge förutsättningar för små positiva konsekvenser avseende 
transportsystemet eftersom förutsättningar för minskat bilberoende i kommunen ökar 
vilket bl.a. leder till ökad hushållning med naturresurser, minskade utsläpp av 
luftföroreningar och klimatpåverkande gaser samt minskat buller. Planförslaget leder 
även till bättre trafiksäkerhet på väg 204 mellan Fjugesta och Lanna. 
 
Vattenmiljö 
Sammantaget bedöms planförslaget ge förutsättningar för små positiva konsekvenser 
för kommunens vattenmiljöer. Kommunens ställningstaganden gällande LOD, enskilda 
avlopp samt föroreningskällor från jordbruksverksamhet ger positiva konsekvenser för 
sjöar och vattendrag. Negativa konsekvenser kan uppkomma vid tillkommande 
hårdgjorda ytor samt bosättningar i strandnära lägen och konvertering av fritidshus till 
åretruntboende.  
 
Naturmiljö 
Sammantaget bedöms planförslaget både medföra små positiva och små negativa 
konsekvenser för naturmiljön. Expansion av tätorter på tidigare obebyggda marker samt 
exploatering av strandnära områden kan medföra små negativa konsekvenser för 
bevarande av biologisk mångfald, vilket motverkar kommunens ställningstaganden i 
frågan. Å andra sidan väntas upprättandet av grönstrukturplanen ge positiva 
konsekvenser i jämförelse med ett nollalternativ utan dessa plandokument.  
 
Kulturmiljö och landskapsbild   
Planförslaget bedöms ge små positiva konsekvenser på kulturmiljön och 
landskapsbilden. Det kulturmiljöprogram som ska tas fram bedöms innebära positiva 
konsekvenser eftersom kommunens värdefulla kulturmiljöer då ges ett skydd.  
 
Hushållning med naturresurser 
Sammantaget bedöms översiktsplanen medföra både små positiva och små negativa 
konsekvenser för resurshushållnigen i kommunen. En fortsatt utvinning av icke-
förnybara resurser bedöms inverka negativt på den långsiktiga hushållningen med 
naturresurser i kommunen. En ökad andel bebyggelse och hårdgjorda ytor minskar 
möjligheterna till att nyttja marken för produktion av förnybara resurser såsom skogs- och 
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jordbruk. Ställningstagandet kring minskade avfallsmängder och ökad återvinning leder till 
ökad hushållningen med naturresurser. 

Energi 
Sammantaget bedöms planförslaget möjliggöra en ökad användning av förnybar energi. 
Ett genomförande av planen bedöms därför kunna medföra minskade utsläpp av 
klimatpåverkande gaser. I vilken utsträckning detta är möjligt att genomföra är dock svårt 
att bedöma. Planförslaget bedöms, utifrån ovan förda resonemang, medföra små 
positiva konsekvenser avseende energi.  
 
Rekreation 
De ställningstaganden med inriktning mot rekreation som nämns i planförslaget bedöms 
kunna medföra små positiva konsekvenser. I planförslaget ska kommunen verka för att 
bevara sin goda tillgång till närnatur och kommunens invånare ska ha god tillgång till rika 
naturupplevelser samt god tillgänglighet till besöksmål och rekreationsområden vilket 
anses mycket positivt för människors välbefinnande och hälsa.  
 
Miljöskydd, hälsa och säkerhet 
Under denna rubrik har förorenad mark, markradon, ras och skred, översvämningsrisker, 
luftkvalitet samt risker och sårberhet berörts. Sammantaget bedöms planförslaget: 

 Medföra obetydliga konsekvenser för risker avseende förorenade områden i 
kommunen. 

 Eftersom det presenteras tydliga riktlinjer för vilken typ av bebyggelse som är 
lämplig att uppföra i områden med olika översvämningsrisker bedöms 
planförslaget medföra små positiva konsekvenser med hänsyn till 
översvämningsrisker inom kommunen. 

 Medföra obetydliga konsekvenser för risker avseende markradon. 
Bedömingen grundas på ställningstagande kring att hänsyn ska tas till 
radonrisker vid planering av ny bebyggelse.  

 Medföra obetydliga konsekvenser för risker avseende luftkvalitet.  

 Medföra små positiva konsekvenser avseende risker för ras- och skred i 
kommunen p.g.a. tydliga ställningstaganden kring hänsynstagande till risk för 
ras- och skredbenägenhet i mark vid planering och byggande.  

 Medföra obetydliga konsekvenser avseende risker och sårbarhet. 

Markanvändning 
Planförslaget bedöms både medföra små positiva och små negativa konsekvenser. 
Enligt planförslaget ska bostadsutvecklingen ske genom både förtätning i de centrala 
delarna av tätorterna samt genom exploatering av jordbruksmark i anslutning till 
tätorterna. Utbyggnad av bostäder genom förtätning medför positiva konsekvenser 
medan i anspråktagande av ny mark medför negativa konsekvenser eftersom mark som 
kan producera förnybara resurser genom skogsbruk, jordbruk samt ekosystemtjänster vid 
exploatering helt eller delvis mister dessa egenskaper. 
 
Sociala aspekter 
Planförslaget bedöms ge små positiva konsekvenser. Till 90 % består kommunens 
bostadsbestånd av enfamiljshus i ägandeform. Detta bidrar till att skapa en relativt 
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homogen befolkning. Kommunen är medveten om problematiken och ger förslag hur 
trenden ska brytas.  
 
Klimatpåverkan 
Planförslaget bedöms kunna bidra till måttliga positiva konsekvenser avseende 
klimatpåverkan. Kombinationen av den tydliga inriktningen mot förbättrad kollektivtrafik 
och förbättringar inom cykelnätet tillsammans med en satsning på vindkraft bedöms 
överväga ev. negativa konsekvenser från hastighetsökningen på väg 204. 
 
Bedömning av särskilt intressanta geografiska områden 
 

 Nobelbanan - Sammantaget bedöms planförslaget att verka för en etablering av 
Nobelbanan medföra stora positiva konsekvenser under förutsättningar att 
hänsyn tas till skyddsvärda områden samt boende i påverkansområdet.  
 

 Örebro flygplats - Sammantaget medför kommunens ställningstagande, gällande 
flygplatsen, måttliga negativa konsekvenser genom ökad störning för 
närboende och ökade utsläpp av luftföroreningar. 

 
 Villingsbergs skjutfält - Sammanfattningsvis bedöms kommunens ställningstagande 

om att samordna skjutfältets verksamheter med friluftslivet medföra små positiva 
konsekvenser. Ett samordnande av dessa verksamheter bedöms kunna verka 
positivt för möjligheterna för allmänheten att utnyttja området för rekreation. 

 
Tätorterna 
Sammantaget bedöms planförslaget ge förutsättningar för små positiva konsekvenser 
avseende tätorterna.  
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1 Bakgrund 

Den nuvarande översiktsplanen för Lekebergs kommun antogs 1998. Utöver denna finns 
två fördjupningar av översiktsplanen samt ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. 
Fördjupningen av översiktsplanen för Lanna samt Vintrosa i Örebro kommun (Vinna) 
samt det tematiska tillägget för vindkraft kommer fortsatt att gälla, medan fördjupningen 
av översiktsplanen för Fjugesta ersätts med nu aktuell översiktsplan.  
 
Arbetet med den nya översiktsplanen för kommunen påbörjades år 2012. I processen 
kring planen har allmänheten bjudits in och deltagit genom olika workshops samt 
fokusgrupper.   
 
Lekebergs kommuns vision har antagits av kommunfullmäktige och poängterar att 
kommunen ska vara en trygg plats att bo och vistas i. Kommunen ska, präglas av 
nytänkande inom såväl offentlig som privat verksamhet. Den ska också marknadsföra 
närheten till natur och friluftsliv såväl som regionens nav med all dess service och 
möjligheter.  
 
Översiktsplanen beräknas vara genomförd år 2035.  

2 Miljöbedömning 

 Behovsbedömning 2.1

Enligt MKB-förordningen ska genomförandet av en översiktsplan nästan undantagslöst 
antas medföra betydande miljöpåverkan p.g.a. sin geografiska utbredning. En översikts-
plan anger också alltid förutsättningar för en eller flera av de verksamheter som finns 
upptagna i bilaga 1 och 3 i MKB-förordningen och som huvudregel alltid ska antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Kommuner ska därför alltid göra en miljöbedömning 
av översiktsplaner, och en MKB ska alltid upprättas. 

 Samråd 2.2

Samråd avseende MKB:ns avgränsning har genomförts med Länsstyrelsen i Örebro län 
den 19 mars 2013. Till följd av länsstyrelsens yttrande under samrådstiden 18 april-30 
juni 2013 har MKB:n omarbetats och ytterligare samråd skett under 22 november - 20 
december 2013.  

 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 2.3

Syftet med denna MKB är att redovisa och utreda de miljökonsekvenser som ett 
genomförande av översiktsplanen kan antas medföra.  

3 Kommunbeskrivning 

Den 1 januari 1995 bildades Lekebergs kommun efter att under många år ha tillhört 
Örebro kommun. Lekebergs kommun är belägen i sydvästra Närke och tillhör Örebro län. 
Det är en relativt liten kommun med stark landsortsprägel. Angränsande kommuner är 
Örebro, Karlskoga, Degerfors, Laxå, Hallsberg och Kumla. 
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Figur 1: Kommuner I Örebro län. Källa: Regionförbundet 

Lekebergs kommun har ca 7200 invånare (enligt beräkningar utförda 2011). Centralorten 
är Fjugesta med drygt 2000 invånare. Mullhyttan och Lanna, med drygt 500 invånare 
vardera, är de två större tätorterna i kommunen. Det finns också ett antal småorter som 
Lekhyttan, Hidinge, Kvistbro och Gropen. Merparten av kommunens befolkning är bosatta 
i småorter eller på landsbygden.  
 
Genom den norra delen av kommun sträcker sig E18. Örebro ligger ca 25 minuter med bil 
från Fjugesta. 
 
Lekebergs kommun är en boendekommun och kan idag erbjuda många typer av boende-
miljöer i såväl tätorter som på landbygden. Småskalighet och variation i bebyggelsen 
kombinerat med Lekebergs värdefulla naturmiljöer och närheten till Örebro med dess 
utbud av service och attraktioner är viktiga faktorer för att kommunen ska kunna bibehålla 
sin service och utvecklas som boendekommun. 

4 Avgränsning 

 Geografisk avgränsning 4.1

Geografiskt omfattar MKB:n primärt Lekebergs kommun. Konsekvenserna för väsentliga 
miljöaspekter beskrivs på en kommunövergripande strategisk nivå. För en del aspekter, 
t.ex. vattenmiljö och transportsystemet är det geografiska perspektivet större än 



 

 
 
 

 

8 (59) 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR NY ÖVERSIKTSPLAN 
FÖR LEKEBERGS KOMMUN 
 
 
 

 

re
po

00
1.

d
oc

x 
20

1
2-

03
-2

9

Lekebergs kommun. För andra miljöaspekter är det mer relevant att beskriva 
konsekvenserna för särskilda geografiska delområden inom kommunen. 

 Saklig avgränsning 4.2

Enligt miljöbalken ska MKB:n innehålla en beskrivning av den betydande miljöpåverkan 
som kan antas uppkomma. Följande miljöaspekter har i samråd med kommunen och 
länsstyrelsen bedömts vara av vikt att beakta inom ramen för MKB-arbetet: 

 Transportsystemet 

 Vattenmiljö 

 Naturmiljö 

 Kulturmiljö och landskapsbild 

 Hushållning med naturresurser 

 Energi 

 Rekreation 

 Miljöskydd, hälsa och säkerhet 

 Markanvändning 

 Sociala aspekter 

 Klimatpåverkan 

Aspekter inom vilka planen inte bedöms kunna medföra relevant/betydande 
miljöpåverkan har inte beskrivits i denna MKB.  

Bedömningen av miljömålsuppfyllnad har avgränsats till 13 miljökvalitetsmål. De tre mål 
som avgränsats är skyddande ozonskikt, hav i balans och storslagen fjällmiljö. Dessa tre 
mål bedöms inte påverkas av Lekebergs kommuns ÖP i någon nämnvärd omfattning. 

 Tidsmässig  4.3

Översiktsplanen kommer att gälla fram till det att den anses inaktuell och en ny 
översiktsplan tas fram. Aktualitetsprövning ska utföras varje mandatperiod (vart 4:e år). 
Tidsperspektivet som beskrivs i det arbetsmaterial som finns framtaget är att översikts-
planen sträcker sig till fram till 2035. Detta utgör även MKB:ns tidsmässiga avgränsning. 
Vissa åtgärders miljöeffekter kan sträcka sig längre än till planeringsperiodens slut. I den 
mån det är möjligt, rimligt och relevant kommer MKB:n att även behandla dessa effekter.  

5 Alternativ 

Denna MKB behandlar ett planförslag och ett nollalternativ. 

 Nollalternativ 5.1

Nollalternativet beskriver planområdets sannolika utveckling om översiktsplanen inte 
genomförs d.v.s. att det rådande tillståndet i naturen och samhället fortgår utan 
förändringar. En fortsatt utveckling utifrån förutsättningar i nuläget utgör därmed 
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nollalternativet i denna MKB. Alla miljöbedömningarna i kapitel 7 i denna MKB utgår ifrån 
nu rådande förhållanden i kommunen.  
 
I den samlade konsekvensbeskrivningen, kap. 9, bedöms planen även utifrån 
måluppfyllelse av relevanta miljökvalitetsmål.  

 Planförslag 5.2

Lekebergs kommuns vision är att kommunen ska vara en trygg plats att bo och vistas i, 
präglas av nytänkande inom såväl offentlig som privat verksamhet, samt marknadsföra 
närheten till natur och friluftsliv såväl som regionens nav med all dess service och 
möjligheter. 
 
Målet med översiktsplanen är att möjliggöra en tillväxt av Lanna, Fjugesta och Mullhyttan 
men även landsbygden inom kommunen. Kommunen vill förbli och utvecklas som 
boendeort, dels för att fungera som attraktiv kommunen för framtida invånare som önskar 
ett naturnära boende, men likaså för att även i framtiden kunna erbjuda den service som 
idag finns i tätorterna. Utan en befolkningsökning bedöms inte den befintliga servicen ha 
tillräckligt underlag.  

 Konsekvenser vid nollalternativet 5.3

Inom följande bedömningskategorier bedöms nollalternativet inte medföra några 
förändringar jämfört med nuläget: 

 Transportsystemet 

 Rekreation 

 Miljöskydd, hälsa och säkerhet 

 Markanvändning  

 Hushållning med naturresurser 

 Sociala aspekter 

 Tätorterna 

Vattenmiljö 
Strandnära bebyggelse utförs sporadiskt och t.ex. utan anslutning till kommunens VA-nät. 
Samtidigt sker en småskalig konvertering av fritidshus till åretruntboenden. En sådan 
fortsatt utveckling skulle kunna medföra ökad belastning på recipienter i form av 
näringsämnen från privata avlopp. Sammantaget bedöms nollalternativet få små negativa 
konsekvenser avseende vattenmiljö. 

Naturmiljö 
En viss negativ påverkan på de biologiska värden som finns i strandzonerna väntas vid 
fortsatt sporadisk strandnära bebyggelse. Sammantaget bedöms nollalternativet få små 
negativa konsekvenser avseende naturmiljö. 

Kulturmiljö och landskapsbild 
Nollalternativet bedöms inte medföra några förändringar avseende kulturmiljö jämfört 
med nuläge. Landskapsbilden kan komma att påverkas negativt eftersom utbyggnad inte 
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sker med ett samlat grepp. Sammantaget bedöms nollalternativet få små negativa 
konsekvenser avseende landskapsbild. 

Energi 
Genom antagna strategiska dokument, såsom vindkraftplan och klimatstrategi bedöms 
nollalternativet medföra positiva konsekvenser avseende miljöpåverkan från 
energianvändningen i kommunen. 

Särskilt intressanta geografiska områden 

 Nobelbanan är en fråga som drivs på regional nivå och sträcker sig långt fram i 
tiden. Planeringen av banan bedöms drivas vidare i nollalternativet och kunna 
medföra samma positiva konsekvenser bedömts i denna MKB (se avsnitt 7.11.1).  

 I nollalternativet är det troligt att utbyggnaden av Örebro flygplats genomförs med 
negativa konsekvenser för miljön som följd. 

 Nollalternativet bedöms inte medföra några förändringar avseende Villingsbergs 
skjutfält. 

6 Metod och bedömningsgrunder 

Konsekvenserna av planförslaget 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 och stora 
konsekvenser, vilka kan vara positiva eller negativa. 

7 Konsekvenser av planförslaget 

I följande kapitel beskrivs konsekvenserna av översiktsplanens planförslag. I rutorna i 
början av varje avsnitt finns kommunens ställningstagande i frågan, i de fall det finns. 
Under rubriken ”Bedömningsgrunder” redovisas nationella eller allmänt vedertagna mål 
inom bedömt konsekvensområde. 
 
Utifrån varje miljökonsekvensområde följer sedan en översiktlig beskrivning och 
bedömning av de konsekvenser som översiktsplanen medför. I slutat av varje 
konsekvensavsnitt finns en samlad bedömning av planförslagets konsekvenser för 
gällande avsnitt.  
 
MKB:n fokuserar på att beskriva konsekvenserna översiktligt av de kommunövergripande 
strategierna men redovisar även, i relevanta fall, konsekvenserna för utpekade 
utbyggnadsområden i respektive kommundel, för sig. 
 

 Transporter 7.1

Ur Lekebergs kommuns översiktsplan 
 
Den uttalade inriktningen är att öka användningen av kollektiva färdmedel. Genom att 
den absoluta huvuddelen av befolkningstillväxten naturligt koncentreras till Fjugesta och 
Lanna/Hidinge, orter som ligger utefter etablerade kollektivtrafikstråk, ökar möjligheten att 
utveckla turtätheten mot Örebro. En förbättrad kollektivtrafik ska även eftersträvas mot 
Hallsberg/Kumla. Kommunen ska verka för ett resecentrum i Fjugesta.  
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Kommunen verkar för att väg 204 – sträckan Lanna-Fjugesta - mötessäkras och ges 
hastigheten 100 km/h, samt ett säkert och ändamålsenligt gång- och cykelnät som 
genom effektiva dragningar binder samman bostadsområden med skolor, handel och 
service samt större hållplatser i linjebussnätet. 

7.1.1 Bedömningsgrunder 

Definition av hållbart resande inom projektet Den Goda Staden, Trafikverket  
Hållbart resande transporter och resor som är effektiva och bra för såväl ekonomi och 
samhällsutveckling som hälsa och miljö. Mer konkret avses i första hand att ersätta 
biltrafik med gång-, cykel- och kollektivtrafik, eller att inte behöva resa alls. I andra hand 
avses en effektivare bilanvändning, i form av exempelvis bilpool eller samåkning, och i 
viss mån också resor med fossilbränslefria och bränslesnåla fordon räknas som hållbart 
resande. 
 
De nationella miljökvalitetsmålen, Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, 
Frisk luft. 

 
Riksintressen kommunikationer 
E18 utgör riksintresse för kommunikationer.  
Värmlandsbanan utgör riksintresse för kommunikationer, järnväg. 

7.1.2 Förutsättningar 

I det nationella vägnätet passerar E18 igenom kommunen i öst-
västlig riktning i kommunens norra del. På E18 passerar den 
huvudsakliga delen av trafiken genom kommunen. Väg 204 
sammanbinder kommunens tre tätorter och är den mest 
betydelsefulla i det regionala vägnätet. Andra viktiga vägar är 
väg 534/Fjugestavägen mellan Fjugesta och Kumla samt väg 
518 mellan Fjugesta och Vretstorp. Kommunen är väghållare för 
ca 2,5 mil väg inom Lekebergs kommun, huvudsakligen 
allmänna gator i Fjugesta. Trafikverket är väghållare för E18, 
väg 204 och övriga statliga vägar i kommunen.  
 
I stora delar av kommunen finns en vana av bilburenhet, även för kortare sträckor nyttjas 
bilen framför cykel eller gång. Gång- och cykelvägnätet är inte särskilt väl utbyggt i 
kommunen. Mellan kommunens tätorter saknas idag separerade gång- och cykelvägar.  
Lekebergs kommun är en attraktiv boendekommun. Antalet arbetstillfällen är få jämfört 
med kommunens totala befolkning. Detta får till följd att en stor del av Lekebergs syssel-
satta invånare pendlar till arbete i närliggande kommuner. Största delen av pendlingen 
sker till Örebro, men även Kumla, Hallsberg och Karlskoga. Den stora andelen pendlare 
gör också att stora krav ställs på goda kommunikationer till närliggande kommuner, i 
synnerhet Örebro. Idag pendlar knappt 600 personer in till Lekeberg och drygt 2100 
pendlar ut från Lekeberg. Inga uppgifter på pendlingsstatistik med kollektivtrafik 
presenteras i planförslaget.  
 
Busstrafik är det enda alternativet för kommuninvånare som vill resa kollektivt. Busslinjer 
utgår från Örebro, och förbinder de tre tätorterna. 60 % av kommunens invånare har 
mindre än 400 meter till en busshållplats. Närmaste tågförbindelse finns i Hallsberg. 
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Enligt planförslaget bör kommunen arbeta aktivt med att påverka de som bedriver 
kollektivtrafiken att upprätta busslinjer mot Kumla och Hallsberg för att underlätta 
arbetspendling och samtidigt förbättra tvärförbindelserna i Lekeberg. Regionbuss mellan 
Karlstad och Örebro passerar genom kommunen på E18. Inga av dessa turer har 
hållplats i Lekebergs kommun men en hållplats finns vid avfarten till Vintrosa, några 
hundra meter norr om kommungränsen.  
 
Som ett komplement till busstrafiken finns kompletteringstrafik som är en kommunal 
service som erbjuds de kommuninvånare som saknar kollektivtrafik eller har långt till 
närmsta busshållplats. Kompletteringstrafik är tillgänglig för alla som har minst en 
kilometer till närmaste busshållplats och ger dem möjlighet att åka taxi till samma pris 
som länsbuss. Denna typ av kollektivtrafik får dock inte användas för arbetspendling och 
måste beställas senast dagen före resdagen.  
Värmlandsbanan som är en del i det nationella stambanejärnvägsnätet går genom 
kommunens sydvästra hörn. Sträckan ligger mellan Laxå och Degerfors där det är 
mycket glest befolkat.  
 
Nobelbanan som är den allmänt vedertagna benämningen på en eventuell framtida 
tågförbindelse mellan Örebro och Kristinehamn. Denna kommer att behandlas under 
rubriken ”Bedömning av särskilt intressanta geografika områden”.  
 
Örebro flygplats är en av landets största regionala flygplatser och är belägen 11 km från 
Fjugesta i Örebro kommun. Denna kommer dock att särskilt behandlas under rubriken 
”Bedömning av särskilt intressanta geografika områden”. 

7.1.3 Konsekvenser 

Planförslaget innebär att kommunen ska verka för att väg 204 mötessäkras och ges 
hastigheten 100 km/h. Om detta genomförs bedöms möjligheterna för de oskyddade 
trafikanterna att nyttja denna sträcka att minska markant jämfört med dagens situation. 
Cykling utmed väg 204 är inte särskilt utbrett till följd av det stora bilberoendet i 
kommunen. Därför bedöms det inte komma att påverka så många människor. Däremot 
motverkar det ställningstagandet att uppmuntra till ökad cykling. En höjning av den tillåtna 
hastigheten på väg 204 kommer att öka bullernivån och utsläpp av luftföroreningar runt 
vägen. Närboende till vägen kommer att uppleva en ökad störning. 
 
Kollektivtrafiken inom kommunen är relativt dåligt utbyggd, med endast bussförbindelser 
till Örebro. Enligt planförslaget bör kommunen arbeta aktivt med att påverka de som 
bedriver kollektivtrafiken att upprätta busslinjer mot Kumla och Hallsberg för att underlätta 
arbetspendling och samtidigt förbättra tvärförbindelserna i Lekeberg, vilket är mycket 
positivt. För att minimera bilanvändandet för boende på landsbygden är en strategi i 
planförslaget att ny bebyggelse bör lokaliseras nära befintliga eller planerade 
kollektivtrafikstråk, vilket också är positivt.  
 
Riksintresset för kommunikationer bedöms inte påverkas negativt av planförslaget. 
 
För Fjugesta och Mullhyttan finns fördjupade redovisningar och förslag på områden för 
utbyggnad av bostäder. Dessa möjliggör för en samlad utbyggnad av orterna vilket 
underlättar för resandet med kollektivtrafik samt ger större underlag för densamma.  
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Kommunen tar ställning för att möjliggöra åretruntboende inom de fritidshusområden som 
idag finns inom kommunen. Detta kan ge ett ökat antal kommuninvånare, vilka får bo i 
lugna natursköna miljöer. Utöver kommunens ökade kostnader för hemsjukvård kan det 
leda till att nya områden som generellt inte försörjs av kollektivtrafik kan befolkas året 
runt, och resultera i en stor ökning i antalet bilresor. Detta har en negativ inverkan på 
miljön.  
 
Sammantaget bedöms planförslaget ge förutsättningar för små positiva konsekvenser 
avseende transportsystemet eftersom det kan medföra bättre förutsättningar för minskat 
bilberoende i kommunen. Vidare, leder det till bättre trafiksäkerhet på väg 204. Vid 
utveckling av väg 204 till mötesfri väg krävs emellertid åtgärder för att förbättra 
möjligheterna för en säker trafikmiljö för cyklister utmed vägen.  

7.1.4 Åtgärdsförslag  

 Fördjupad analys i samråd med länstrafiken om hur kollektivtrafiken kan utvecklas i 
samband med ny bebyggelse. Nya bebyggelseområden bör placeras så att en hög 
nyttjandegrad av kollektivtrafiken kan uppnås, helst mindre än 200 meter från 
närmaste busshållplats.  

 Ta fram en strategi för hur kommunen konkret ska arbeta för att åstadkomma en 
attitydförändring bland kommunens bilister och minska nyttjande av bilen framför 
cykeln samt generellt främja gång- och cykeltrafiken.  

 Upprätta en prioriteringslista över var gång- och cykelvägar bör byggas ut för att 
skapa säkra stråk för de oskyddade trafikantrena, utifrån viktiga målpunkter t.ex. 
skola, närnatur, bad osv.  

 Om delar av väg 204 blir mötessäkrad bör kommunen genom samråd med 
väghållaren arbeta fram alternativa vägar för gång- och cykeltrafik.  

 Analys av och om bullerdämpande/bulleravskärmande åtgärder bör vidtas vid en 
höjning av hastigheten på väg 204. 

 

 Vattenmiljö 7.2

Ur Lekebergs kommuns översiktsplan 
 
I planförslaget finns ställningstaganden inom ett flertal områden som berör vattenmiljö. 
Exempelvis berör planförslaget: 
 
• Framtagande av ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen gällande LIS (landsbygd i 
strandnära läge) 
• Skydd och bevarande av vattendrag med höga naturvärden och kulturmiljövärden 
• Minimering av föroreningskällor från jordbruksverksamhet 
• Möjliggörande för utökad användning av lokalt omhändertagande av dagvatten 
• Vattenförsörjningsplan 
• Minskning av antalet enskiljda avlopp 
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7.2.1 Bedömningsgrunder 

Flera av de nationella och kommunala miljökvalitets målen är direkt relaterade till 
vattenmiljöer. Det gäller framför allt Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, 
Myllrande våtmarker samt Grundvatten av god kvalité. 
 
Utöver de nationella miljökvalitetsmålen utgör miljökvalitetsnormer för vatten, vatten-
skyddsområden samt riksintressen centrala bedömningsgrunder för planering av 
vattenmiljö.  
 
Strandskyddet råder i hela Sverige och omfattar marken i strandområden samt 100 meter 
från strandkanten kring alla sjöar och större vattendrag i Sverige. Syftet med strand-
skyddet är att göra dessa områden tillgängliga för allmänheten, samt att bevara goda 
livsvillkor för växter och djur. Dispens från strandskyddet måste sökas och beviljas vid 
utförande av åtgärder som kan förändra eller påverka miljön i området, såsom 
uppförande av strandnära bebyggelse. 
 
Riksintresse för naturvården 
Sjön Multen samt våtmarkerna Skagerhultsmossen och Stenhultsmossen är exempel på 
områden inom Lekebergs kommun som omfattas av riksintresse för naturvården.  

7.2.2 Förutsättningar 

Inom Lekebergs kommun finns gott om sjöar och vattendrag. De flesta av dessa tillhör 
Eskilstunaåns avrinningsområde som i förlängningen mynnar ut i Mälaren. Svartån utgör 
det största vattendraget i kommunen och används idag som huvudsaklig vattentäkt för 
kommunens dricksvatten. Dessutom är både sjöar och vattendrag av stor betydelse för 
fritid och rekreation inom kommunen samt fågellivet. Särskilt utmärkande strandområden 
för växt- eller djurlivet inom Lekebergs kommun finns invid Velandasjön, Logsjön och 
Multen samt efter vissa sträckor av Svartån.  

 
Inom kommunen finns Fjugesta och Mullhyttans vattenskyddsområden. Båda skydds-
områdena skyddar grundvattentäkter och reviderades 1997. I Fjugesta infiltreras vatten 
från Svartån som försörjer ca 3 000 personer med dricksvatten. På grund av dess 
betydelse som råvattentäkt pågår arbete med att klassa området närmast Svartån som 
vattenskyddsområde. Överlag är grundvattentillgången i kommunen god. Beslut har 
nyligen fattats om att inom de närmaste åren tillgodose vattenförsörjningen i Fjugesta 
med omnejd med vatten från Örebro vattenverk. En vattenledning planeras att dras från 
Pilängen via Lanna och vidare till Fjugesta. Vattenledningen 
kommer enligt plan att färdigställas under de närmaste 5 åren. 
 
Under våren 2011 beslutades att Sydnärkes miljöförvaltning 
ska inventera alla de enskilda avlopp i Lekebergs kommun 
som är äldre än tio år. Syftet med inventeringen är att på lång 
sikt kunna minska utsläppen av otillräckligt renat 
avloppsvatten till Svartån och i tillrinnande vattendrag. Totalt 
finns ca 3 000 enskilda avlopp i Lekebergs kommun och 
miljöförvaltningen inventerar 350 stycken per år. 
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Vattenkvalitet 
Överlag är vattenkvaliteten i kommunens sjöar relativt god, men problem med försurning 
liksom övergödning förekommer. Svartån är kommunens största vattendrag, och sträcker 
sig från sjön Ölen i norr till Hjälmaren i söder, en sträcka på ca 10 mil. Vattenkvaliteten i 
Svartån inom Lekebergs kommun varierar mellan god och måttlig, där den måttliga 
kvaliteten beror på förhöjda halter av näringsämnen som leder till övergödning. Den 
främsta orsaken till utsläpp av näringsämnen är läckage från jordbruket. Flera 
provresultat har påvisat en negativ trend sedan 2009, då vattenkvaliteten bedömts som 
god. Även mindre åar i kommunen, såsom Täljeån, Lillån, Garphytteån och Lekhytteån 
bedöms ha måttlig till dålig ekologisk status, dock god kemisk status (VISS, 2013). Det är 
främst näringsfattiga sjöar i södra delen av Kilsbergen som är försurningskänsliga. Dessa 
sjöar kalkas regelbundet för att motverka försurning. 

7.2.3 Konsekvenser 

I dagsläget är markanvändningen i kommunen varierad och utgörs av tätorterna Fjugesta, 
Lanna och Mullhyttan samt av skog och jordbruksmark. Ett av huvudsyftena i planen är 
att Lekebergs kommun ska växa och möjliggöra för både människor och företag att 
etablera sig i kommunen. Genom nybyggnation och förtätning uppstår en ökad andel 
hårdgjorda ytor, vilket kan påverka förutsättningarna för vattenflöden och vattenmiljön i 
kommunen. Hårdgjorda ytor kan inte fördröja dagvatten. Det innebär därmed större 
dagvattenflöden som måste kunna hanteras, särskilt då grönytor hårdgörs. Vidare medför 
en utbyggnad av staden och den ökade befolkningen som följer även ökad trafik, vilket 
ökar risken för föroreningar i dagvattnet. Problem kan uppstå särskilt vid störtskurar, då 
plötsliga ökningar i dagvattenflöden kan vara svåra att hantera för VA-nätet och naturliga 
recipienter, och därmed resultera i ökad belastning på sjöar och vattendrag.  
 
Problematiken kan öka ytterligare om klimatförändringar medför mer intensiva störtskurar, 
vilket förutspås vara en trolig effekt i Mellansverige. Kommunens ställningstagande om att 
möjliggöra för utökad användning av metoder för LOD bedöms ge goda förutsättningar för 
att avhjälpa den ovan nämnda problematiken.  
 
I planen nämns att kommunen har för avsikt att utse områden där strandskyddet kommer 
kunna bortses från. Ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen gällande LIS (landsbygd i 
strandnära läge) ska tas fram för att övergripande reglera exploateringen inom dessa 
områden. Syftet med strandskydd är att ge allmänheten tillgång till stränderna samt att 
skydda de biologiska värdena i strand- och vattenmiljön, vilka generellt är biologiskt 
betydelsefulla. En ökad bostadsutveckling i strandområden bedöms påverka den 
biologiska mångfalden i utpekade områden negativt.  
 
En problematik som kan uppstå vid strandnära bebyggelse är om expolateringen sker 
utan anslutning till kommunens VA-nät. En sådan utveckling skulle medföra ökade 
belastningar på recipienter i form av näringsämnen från privata avlopp. På flera håll i 
kommunen finns redan en relativt omfattande fritidsbebyggelse i anslutning till sjöarna, 
bland annat vid Multen, Stora Hemsjön och Leken.  
 
Av planen framgår att kommunen ställer sig positiv till konvertering av fritidshus till 
åretruntboende. Områden där det finns mycket fritidshus som kan bli aktuella för en 
sådan konvertering ligger exempelvis runt sjöarna Multen och Leken. Eftersom VA-
lösningar i fritidshusboenden generellt sett inte är byggda för att hantera åretruntboende 
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finns risken att konvertering av fritidshus till åretruntboenden medför läckage av 
otillräckligt renat avloppsvatten till närliggande sjöar och vattendrag. 
 
Kommunens ställningstagande om att verka för en minskning av antalet enskilda avlopp i 
kommunen, samt att aktivt verka för att minimera föroreningskällor från 
jordbruksverksamhet bedöms ge förutsättningar för att avhjälpa problematiken med 
övergödning som till stor del beror på läckage av näringsämnen från dessa källor.  
 
Vid exploatering och utbyggnad i områden med föroreningar i marken finns risk att 
föroreningar sprids till vatten yt- eller grundvatten. För mer information om förorenade 
områden inom kommunen se avsnitt 7.8.2. 
 
Sammantaget bedöms kommunens ställningstaganden ge förutsättningar för måttliga 
positiva konsekvenser för vattenmiljöer. Möjliga negativa effekter av tillkommande 
hårdgjorda ytor samt bosättningar i strandnära lägen och konvertering av fritidshus till 
åretruntboende, bedöms till stor del kunna vägas upp av kommunens ställningstaganden 
gällande LOD, enskilda avlopp samt, föroreningskällor från jordbruksverksamhet. 
Upphävandet av strandskydd inom LIS-områden bedöms kunna få negativa effekter på 
den biologiska mångfalden i strandnära områden.  
 
Flera av de ovan nämnda aspekterna kan påverka möjligheten till uppfyllandet av 
miljökvalitetsnormerna för vatten, med målet om en god ekologisk och kemisk status 
senast år 2015. 

7.2.4 Åtgärdsförslag 

 Ta fram riktlinjer om att exploatering på landsbygden bör ske på ett sätt som gör att 
befintliga och planerade bostäder i hög grad kan anslutas till kommunalt vatten och 
avlopp eller andra godtagbara VA-lösningar. Nya etableringar kan med fördel 
placeras i anslutning till befintliga, för att möjliggöra gemensamma VA-lösningar. 

 Framtagande av riktlinjer i form av en strategi eller policy för lokalt omhänder-
tagande av dagvatten (LOD) vid exploatering av nya områden, samt vid 
ombyggnad och förtätning skulle underlätta uppfyllandet av kommunens 
ställningstagande i frågan.  

 För att kunna genomföra kommunens ställningstagande om att aktivt verka för att 
minimera föroreningskällor från jordbruksverksamhet, bör en utredning och plan tas 
fram för hur kommunen ska agera för att bryta den negativa trenden i sjöar och 
vattendrag med övergödningsproblematik. 

 Åtgärder som kan vidtas för att höja statusen i övergödda sjöar och vattendrag är 
exempelvis anläggning av skyddszoner vid vattendrag samt våtmarker som 
bromsar upp vattenflödena och tar upp näringen. 
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 Naturmiljö 7.3

Ur Lekebergs översiktplan 

Den biologiska mångfalden ska bevaras. Den i kommunen förekommande 
variationsrikedom av naturtyper och arter ska bibehållas och ges förutsättningar att 
fortleva i livskraftiga populationer under naturliga betingelser. 

En viktig del i kommunens miljöarbete är bevarandet av både miljöer och arter för 
kommande generationer. Arbete med biologisk mångfald kretsar till stor del kring 
bevarandet av livsmiljöer – biotoper. Biotoper värda att bevara kan vara exempelvis ängs- 
och betesmarker, ekmiljöer, lövskogar och opåverkade vattendrag. 

7.3.1 Bedömningsgrunder 

De nationella miljökvalitetsmålen Ett rikt växt- och djurliv, Levande skogar samt Myllrande 
våtmarker. 

Det finns ett antal lagstiftade skyddsformer för naturområden i Sverige, och dessa 
regleras i 7 kap. miljöbalken. Ett område kan exempelvis klassificeras som nationalpark, 
naturreservat, kulturreservat, naturminne, riksintresse, djur- och växtskyddsområde, 
miljöskyddsområde eller strandskyddsområde.  

Strandskyddet råder i hela Sverige och omfattar marken i strandområden samt 100 meter 
från strandkanten kring alla sjöar och större vattendrag i Sverige. Syftet med 
strandskyddet är att göra dessa områden tillgängliga för allmänheten, samt att bevara 
goda livsvillkor för växter och djur.  

Vidare finns även Natura 2000, som instiftades av EU och syftar till att bevara utrotnings-
hotade arter och känsliga landskapstyper, som bedöms vara särskilt värdefulla ur ett 
europeiskt perspektiv.  

7.3.2 Förutsättningar 

Lekebergs kommun har ett variationsrikt landskap med miljöer 
som eklandskap och ädellövskogar, barrskogar och sumpskog-
ar, ängs- och hagmarker, mossar och kärr. Det finns ett antal 
områden som inom kommunen som är klassificerade med olika 
typer av naturskydd. Exempelvis förekommer naturreservat, 
Natura 2000 områden, naturminnen, biotopskyddsområden, 
samt områden av riksintresse för natur- och kulturmiljövård. 
Omkring 4,7 procent av kommunens yta (2 256 ha), är idag 
skyddat i form av nationalpark, naturreservat eller biotopskydd. 
Bland de största skyddade områdena finns Skagerhultsmossen (länets största 
sammanhängande myrmarksområde) och Drumlinområdet (småkulligt moränlanskap).  

Lekebergs kommun har en naturvårdsplan från år 2006 där alla skyddsvärda 
naturområden med naturvärden, bevarandesyfte samt åtgärder finns beskrivna.  

En grönstrukturplan för Lekebergs kommun är under framtagande. Arbetet omfattar en 
inventering av tätortsnära grönområden samt framtagande mål och åtgärder för strategisk 
planering inom dessa områden. Planen kommer att omfatta tätorterna Fjugesta och 
Lanna och kommer tas fram under 2013. 



 

 
 
 

 

18 (59) 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR NY ÖVERSIKTSPLAN 
FÖR LEKEBERGS KOMMUN 
 
 
 

 

re
po

00
1.

d
oc

x 
20

1
2-

03
-2

9

Kommunen gör bedömningen att Drumlinområdet som riksintresse ska beaktas vid fysisk 
planering, bygglovgivning och annat tillståndsförfarande. Riksintresset bedöms ha 
erforderligt skydd genom gällande lagstiftning. Kommunen överväger att upprätta 
områdesbestämmelser för Drumlinområdet  

7.3.3 Konsekvenser 

En tydligt strategisk del i planförslaget för Lekebergs kommun är att kommunen ska växa. 
Den planerade tillväxten kommer att resultera i förtätning av områden samt exploatering 
av nya markområden. Vid utbyggnad genom förtätning av befintlig bebyggelse tas ingen 
ny mark i anspråk, och påverkan blir därmed mindre ur naturvårdssynpunkt. 

Enligt planförslaget kommer områden i kommunen utses där strandskyddet kan 
upphävas till förmån för strandnära exploatering och bebyggelse. Då strandzoner 
generellt sett har höga biologiska värden kan denna utveckling medföra negativ påverkan 
för den biologiska mångfalden i dessa områden.  

Grönstrukturplanen kommer att kunna användas i samband med planering av nya eller 
förtätning av befintliga bebyggelseområden och vägleda i frågor kring behovet av gröna 
korridorer samt värdefulla småbiotoper och grönområden. 

Riksintresset för Drumlinområdet påverkar möjligheterna att fritt utveckla bebyggelse och 
verksamheter i Hackvad-Kräcklingeområdet. Områdesbestämmelser bedöms förenkla 
handläggning av bygglov, mm. 

Sammantaget bedöms planförslaget kunna medföra både små negativa och små positiva 
konsekvenser för naturmiljön. Expansion av tätorter på tidigare obebyggda marker samt 
exploatering av strandnära områden kan medföra negativa konsekvenser för bevarande 
av biologisk mångfald, vilket motverkar kommunens ställningstaganden i frågan. Å andra 
sidan väntas upprättandet av grönstrukturplanen ge positiva effekter i jämförelse med 
nollalternativet.  

7.3.4 Åtgärdsförslag 

 I planeringen av ny bebyggelse bör fragmenterad bebyggelse undvikas, särskilt i 
strandnära områden, för att undvika att onödigt stora markytor tas i anspråk.  

 I planen finns ett långsiktigt åtagande om att värna om den biologiska mångfalden i 
kommunen. För att uppfylla detta kan en kommunövergripande strategi för 
bevarande av biologisk mångfald tas fram, med förslag om åtgärder vid planering 
som främjar biologisk mångfald. 

 Hänsyn bör tas till skyddsvärda naturområden vid den fortsatta fysiska planeringen.  

 Ta fram Områdesbestämmelser för Drumlinområdet.  
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 Kulturmiljö och landskapsbild 7.4

Ur Lekebergs kommuns översiktsplan 
 
Kommunen ska beakta kulturmiljöernas värde i det framtida utvecklings- och 
förändringsarbetet. Kommunen ska beakta kulturmiljöer i vissa fall måste tillåtas att 
fortsätta utvecklas och förändras, inte bara bevaras. 

7.4.1 Bedömningsgrunder 

Kulturarv-Kulturmiljöer och kulturföremål (Prop. 1998/99:114) 
- ett försvarat och bevarat kulturarv 
- ett hållbart samhälle med goda och stimulerande miljöer och med kulturmiljöarbetet som 
en drivande kraft i omställningen 
- allas förståelse, delaktighet och ansvarstagande för den 
egna kulturmiljön 
- nationell och internationell solidaritet och respekt för olika 
gruppers kulturarv.  
 
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. 
Tillsynsmyndighet över kulturminnesvården är länsstyrelsen. Samma myndighet ger 
tillstånd till ingrepp i en fornlämning.  
 
Riksintressen för kulturmiljövården 
Inom kommunen finns två områden som utgör riksintresse för kulturmiljövården; 
drumlinområdet öster om Fjugesta samt Lekhyttan.  

7.4.2 Förutsättningar  

Kulturlandskapet i Lekeberg har en stor variation och ett rikt innehåll. Området har varit 
bebott under en mycket lång tid, vilket syns tydligt i lämningar från sten- och bronsåldern 
på flera platser i kommunen.  
 
Jordbrukslandskapet i kommunen tillhör tillsammans med Kumlabygden det bördigaste i 
länet och det finns en stor mängd gammal bebyggelse, särskilt i drumlinområdet öster om 
Fjugesta. Inom kommunens västra del i Kilsbergen har kulturlandskapet en annan 
karaktär. Här har landskapet formats av järnhanteringen och relaterade aktiviteter. Det 
finns ett flertal gamla hyttbyar varav en del har mycket stort kulturhistoriskt värde, 
exempelvis Lekhyttan som är riksintresse för kulturmiljövård. Kulturmiljöer som ängs- och 
betesmarker har enligt översiktsplanen minskat då dessa inte längre är en del av det 
moderna jordbruket. Den bördiga marken har gjort och gör att det finns ett flertal större 
gårdar som går långt tillbaka i tiden. Exempel på större anläggningar med kulturhistoriskt 
värde är bland annat Trystorp, Bärsta, Västanås, Falkenå och Väsby. 
 
Landsbygdens bebyggelse spänner över många tidsepoker, den äldre bebyggelsen 
dominerar i kulturlandskapet. Det faluröda trähuset är i klar majoritet. Den äldre 
kulturhistoriskt förankrade bebyggelsen är ett positivt inslag i landskapet och berikar 
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landskapet och kulturmiljön. Även nyare bebyggelse förankrad i byggnadstraditionen i 
området är gestaltningsmässigt positivt. 
 
I kommunen finns nästan 800 registrerade fornminnen, från fyndplatser av 
keramikskärvor till gravfält och fornborgar. Den största koncentrationen av fornminnen 
finns i kommunens södra och västra delar. 
 
Genom Örebro-Svartå järnvägen som invigdes år 1897 förändrades det som idag är 
Lekebergs kommun. Vid stationerna och hållplatserna utvecklades bland andra 
samhällena Hidingebro, Fjugesta och Kvistbro. Trots att järnvägsspåren revs upp i början 
av 1990-talet finns många av Svartåbanans kulturmiljöer kvar – stora delar av banvallen, 
broar, flertalet av byggnaderna och inte minst i de strukturer som Svartåbanan förde med 
sig syns tydligt i landskapet.  
 
Nyare kulturmiljöer finns också inom kommunen. Som exempel på karaktärsskapande 
byggnadselement och spår av industrialismen kan bland annat nämnas tegelbruk, 
kvarnar, kalkbrott och torvströfabriker. Kalkbrotten i Lanna och de något slitna 
industribyggnaderna mellan Svartån och ICA i Gropen är goda exempel på industriella 
kulturmiljöer i kommunen. 
 
Inom kommunen finns även kyrkliga kulturminnen, Riseberga klosterområde och 
geologiskt värdefulla områden så som Drumlinområdet. Även hyttor och bergsbruk finns 
på många olika platser i Kilsbergen.  

7.4.3 Konsekvenser 

Planförslaget innebär att ett kulturmiljöprogram ska tas fram. Det ska fungera vägledande 
vid bland annat detaljplaneläggning. På så sätt kommer kommunen även i framtiden att 
kunna slå vakt om värden i kulturmiljö och landskapsbild. Enligt planförslaget ska 
områdesbestämmelser tas fram för kulturhistoriskt särskilt värdefulla områden. I 
planförslaget står att ny bebyggelse bör anpassas till äldre befintlig byggnation till formen 
och vid val av material och färg samt att kommunen bör verka för att landsbygdsprägeln 
bibehålls. Vilket bedöms ha en positiv inverkan på kulturmiljön som helhet. Vidare ska 
stor hänsyn visas vid förändringar inom miljöer som påverkar upplevelsen av byggnader 
eller områden med kulturvärden. 
 
Genom att utbyggnadsområden är utpekade inom och i anslutning till tätorterna är 
förhoppningen att gränsen mellan stad och landskap inte kommer att bli diffus och 
utbyggnad kan ske i ett samlat grepp vilket minskar en negativ inverkan på 
landskapsbilden.  
 
Sammantaget bedöms planförslagets ställningstaganden med inriktning mot kulturmiljö 
och landskapsbild medföra små positiva konsekvenser. Konsekvenserna bedöms vara av 
lokal karaktär. 

7.4.4 Åtgärdsförslag 

 Innefatta riktlinjer vid bygglov i det kulturmiljöprogram som är tänkt att tas fram. 
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 Hushållning med naturresurser 7.5

Ur Lekebergs kommuns översiktsplan 

Kommunen ska verka för att minska avfallets mängd och farlighet samt att det avfall som 
uppstår ska återvinnas på ett så bra sätt som möjligt, både ur ett miljö- och 
samhällsekonomiskt perspektiv. 

7.5.1 Bedömningsgrunder 

Hushållningsprincipen i Miljöbalken: 

”Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från 
ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt 
långsiktigt god hushållning tryggas, och återanvändning och 
återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror 
och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.” 

Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. 

Regeringens målbild för en hållbar avfallshantering, Mot det hållbara samhället – 
resurseffektiv avfallshantering: 

Avfallshanteringen ska vara utformad för att möta krav på miljömässighet, enkelhet och 
marknadsanpassning. 

Miljön: Miljömässig och resurseffektiv  

Medborgaren: Enkel och lättillgänglig  

Marknaden: Effektiv för samhället och ekonomiskt försvarbar 

7.5.2 Förutsättningar 

I kommunen finns idag gott om oexploaterade naturmiljöer, och endast en liten andel av 
marken utgörs av bebyggda miljöer. Medan den nordöstra delen av kommunen som 
ligger inom Kilsbergen till största del täcks av skogsmarker, utgörs den södra och särskilt 
sydöstra delen av slättbyggd som är dominerat av jordbruksmark.  

Det variationsrika landskapet innefattar bland annat eklandskap, ängs- och hagmarker, 
mossar, kärr, ädellövskogar samt barr- och blandskogar. Det har stor potential att 
generera olika typer av ekosystemtjänster. Begreppet ekosystemtjänster beskriver de 
tjänster som naturen förser oss med, såsom pollinering av grödor, luft- och vattenrening, 
dagvattenhantering, klimatstabilisering, erosionshinder och bullerdämpning. Vid 
utveckling av bebyggelse på oexploaterade områden försvinner möjligheterna att nyttja 
naturens och markens resurser på hårdgjorda ytor.  

Grundvattentillgången i kommunen bedöms vara god. 

Inom kommunen finns för närvarande 60 täktverksamheter med tillstånd. Vid flertalet 
täkter bryts berg och naturgrus, men brytning av torv, industrimineral, prydnadssten samt 
andra jordarter förekommer också. Sammanlagt har tillstånd getts för uttag av knappt 
69 800 000 ton naturresurser i kommunen fram till år 2036. 
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Avfallshanteringen i Lekeberg bedrivs med hjälp av entreprenörer och kommunens avfall 
körs för närvarande till Karlskoga Kraftvärmeverk för förbränning. Den energin som 
avfallsförbränningen genererar tas tillvara och används till el och fjärrvärme. Avfall för 
deponering körs till Mosserudsanläggningen i Karlskoga. 

Kommunen har en långsiktig vision för sin avfallshantering som innebär att bästa 
tänkbara resurshushållning och minsta möjliga miljöpåverkan ska ligga i fokus. 
Kommunen vill vara ett föredöme i den egna avfallshanteringen och underlätta för 
invånarna att uppnå en god resurshushållning i även privata hushåll.  

En kommunal avfallsplan för Lekeberg har nyligen antagits. Planen innehåller bland 
annat mål, riktlinjer, samt ansvarsfördelning för framtida avfallshantering och är ett viktigt 
verktyg för att nå kommunens vision.  

7.5.3 Konsekvenser 

Kommunens ställningstagande kring avfallshantering ligger i linje med vision om en 
framtida hållbar avfallshantering i Lekeberg. I samband med avfallshantering syftar 
planförslaget till att arbeta för en god resurshushållning. Vidare är bevarande av biologisk 
mångfald och av viktiga biotoper ställningstaganden i planen som bidrar positivt till 
bevarandet av ekosystemtjänster. I övrigt berör planen inte hushållning med 
naturresurser.  

Planförslaget anses inte ha någon större påverkan på täktverksamheterna inom 
kommunen och uttaget av naturresurser. Därmed påverkas inte den fortsatta brytningen 
av icke förnybara resurser i kommunen, med negativa konsekvenser avseende 
hushållning med naturresurser.  

Planförslaget medför att ny mark kommer kunna tas i anspråk för etablering av 
bebyggelse. Naturmark som kan producera förnybara resurser genom skogsbruk, 
jordbruk samt med ekosystemtjänster kommer i fall av exploatering helt eller delvis att 
mista dessa egenskaper. Ekosystemtjänster såsom pollinering, rening av luft och 
fördröjning av vatten kan även fungera i bebyggda områden om åtgärder som främjar 
dessa funktioner integreras i planeringen (gröna tak, val av växter i gemensamma 
rabatter, bevarande av gröna korridorer). 

Sammantaget bedöms översiktsplanen påverka resurshushållnigen i kommunen både 
positiv och negativt. Små positiva konsekvenser bedöms som följd av ställningstaganden 
kring minskade avfallsmängder och ökad återvinning. En fortsatt utvinning av icke-
förnybara resurser bedöms ge små negativa konsekvenser för hushållningen med denna 
typ av resurser i kommunen.  

7.5.4 Åtgärdsförslag 

 För att undvika expolatering av ny mark på bekostnad av naturresurser bör man i 
första hand förtäta befintlig bebyggelse. Vid planering av bebyggelse på tidigare 
obebyggda områden bör fragmenterad bebyggelse undvikas. 

 Ekosystemtjänster tas ofta för givet, trots att de levererar tjänster som är centrala 
för vår överlevnad. För att behålla potentialen i de ekosystemtjänster som finns 
inom kommunen (grönytor som fördröjer vatten, insekter som pollinerar växer i 
jordbruket, träd och annan växtlighet som binder jorden och förhindrar ras och 
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skred etc.) kan hänsynstagande till tjänster som olika naturtyper levererar tas vid 
planering av bebyggelse.  

 Genomföra en översiktlig kartläggning över högvärdig jordbruksmark inom 
kommunen för att kunna värna den odlingsbara jordbruksmarken som en resurs för 
produktion av livsmedel för framtiden.  

 För att kunna nå kommunens vision för avfallhanteringen är det viktigt att även 
privata hushåll deltar i arbetet. För att öka medvetenheten och viljan hos de 
boende i kommunen att källsortera sitt avfallkan det vara lämpliga att genomföra 
informationsinsatser. 

 Verka för att kommunens boende ska kunna slänga källsorterat avfall i närheten av 
sitt boende. 

 Kontinuerlig uppföljning av hur avfallshanteringen uppfattas av kommunens 
boende för att kunna vidta effektiva åtgärder i linje med kommunens vision. 

 Energi 7.6

Ur Lekebergs kommuns översiktsplan 

Kommunen ska uppmuntra en fortsatt utbyggnad av fjärrvärmenätet 

Kommunen ställer sig positiv till lokal energiproduktion genom utveckling av vindkraft och 
solenergi på lämpliga platser. 

7.6.1 Bedömningsgrunder 

Det nationella miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. 

Regeringens nationella vision för energianvändning i 
Sverige: 
Visionen är att Sverige år 2050 har en hållbar och resurs-
effektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser i 
atmosfären 

7.6.2 Förutsättningar 

Lekebergs kommun antog år 2010 en lokal klimatstrategi. I strategin anges att vindkrafts-
etablering bör främjas, att områden lämpliga för vindkraftsetablering bör föras in i 
översiktsplanen samt att minst fem nya verk bör byggas senast 2015 (Lekebergs 
kommun, 2010).  

I dagsläget förser fjärrvärme alla offentliga byggnader i Fjugesta med värme. Majoriteten 
av kommunens hyreshus, affärsfastigheter, andra större byggnader med vattenburna 
värmesystem samt ett hundratal villor är anslutna till fjärrvärmenätet. Fjärrvärmen 
produceras till över 95 % (siffror från energieffektiviseringsstrategi, år 2009-2012) av 
förnybara energikällor. 

Inköpt el som används inom kommunens verksamhet utgörs till lite mer än hälften av 
förnyelsebar el (siffror från energieffektiviseringsstrategi, år 2009-2012). 
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Det finns i idag enstaka mindre vindkraftverk inom Lekebergs kommun. I det tematiska 
tillägget till översiktsplanen gällande vindkraft framgår att kommunen har valt att inte peka 
ut några särskilda områden som är lämpliga för vindkraft. Generellt gäller dock att 
vindkraftverk ska lokaliseras till områden med få konkurrerande intressen (riksintressen, 
områden med naturskydd etc.). Norr om Mullhyttan, i nordvästra delen av kommunen, har 
ett område utsetts till riksintresse för energiproduktion. Eftersom frågan om vindkrafts-
etablering behandlas i ovan nämnda tematiska tillägg, behandlas frågan inte ytterligare i 
översiktsplanen.    

7.6.3 Konsekvenser 

Kommunens ställningstaganden möjliggör en ökad användning av förnybar energi. Ett 
genomförande av planen bedöms därför kunna medföra minskade utsläpp av 
klimatpåverkande gaser. I vilken utsträckning detta är möjligt att genomföra är dock svårt 
att bedöma. Planförslaget bedöms medföra små positiva konsekvenser avseende energi.  

7.6.4 Åtgärdsförslag 

 För att öka användningen av förnybar energi i kommunen, kan kommunen vid 
planering ta hänsyn till möjligheter för lokal tillverkning av energi från vind och 
sol, samt uppkoppling till fjärrvärmenätet. 

 

 Rekreation 7.7

Ur Lekebergs kommuns översiktsplan  
 
Genom att ge förutsättningar för goda rekreationsmöjligheter och en meningsfull 
fritidssysselsättning inom kommunen kan man minska de resor och den tid invånarna 
behöver lägga ner för att kunna utöva sina intressen. Möjligheten till en aktiv fritid på 
bostadsorten är också ett konkurrensmedel när man önskar få nya inflyttande till 
kommunen. 

7.7.1 Bedömningsgrunder 

Propositionen Framtidens friluftsliv 
”Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.” 
”Skyddade områden såsom nationalparker, naturreservat och kulturreservat är en tillgång 
för friluftslivet och bör göras tillgängliga för besökare där så är lämpligt. Vid sidan av 
skötsel för att bevara natur- och kulturvärden är skötsel och förvaltning inriktad mot 
rekreation och tillgänglighet av stor vikt.” 
 
”… naturen ska vara tillgänglig för alla, att personligt och ideellt engagemang står i 
centrum, att allemansrätten värnas, att det hållbara brukandet tar hänsyn till friluftslivets 
behov, att kommunernas ansvar för den tätortsnära naturen är starkt, att friluftslivet bidrar 
till landsbygdsutveckling och regional tillväxt, att skyddade områden är en tillgång för 
friluftslivet, att friluftslivet har en given roll i skolans arbete, att fysisk aktivitet och 
avkoppling stärker folkhälsan och att beslut om friluftsliv fattas med god kunskap.” 
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Riksintresse  
Inom kommunen finns inget område som utgör riksintresse för friluftslivet eller det rörliga 
friluftslivet.  
 
Strandskydd 
Kommunen är genom de många sjöarna och vattendragen rik på stränder och strand-
miljöer. Bestämmelser om strandskydd finns i 7 kap. miljöbalken. Dessa ger skydd till 
strand- och vattenområden vid sjöar och större vattendrag. Syftet med lagen är att ge 
allmänheten tillgång till stränder och vattenområden samt att skydda de ofta betydande 
biologiska värdena i strand- och vattenmiljön. Strandskyddet omfattar land- och 
vattenområdet inom vardera 100 meter från vattenlinjen.  
 
 
 
 

7.7.2 Förutsättningar  

Föreningsliv finns inom både kultur och idrott. För den som 
gillar revy och teater finns det lokala revysällskapet som drivs 
av ideella krafter. I Lekebergs kommun ligger Lanna golfbana. 
Kilsbergen med dess leder liksom sjöar och vattendrag, skog 
och natur i allmänhet ger rika möjligheter till friluftsaktiviteter. 
Sannbadet i Fjugesta med 50-metersbassäng och rutsch-
kanor är en viktig samlingspunkt för lekebergsborna 
sommartid. 
 
Eftersom Lekeberg är en landsbygdskommun, uteslutande 
med små tätorter, finns god tillgång på grönområden för alla. Större naturliga badplatser 
finns i Multen, Leken, Lillsjön och Lanna badgruva. Anlagt bad finns i Fjugesta genom 
Sannabadet.  
 
Kommunen är rik på sjöar och vattendrag som omfattas av strandskyddet. Enligt 
planförslaget är det möjligt att utveckla bostads- eller fritidshusområden utan att syftena 
med strandskyddet äventyras. Kommunen ska tillsammans med Laxå och Askersunds 
kommuner ta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som omfattar 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden). I planförslaget pekas en rad 
områden ut som kan bli aktuella att innefattas i detta tematiska tillägg.  
 
Det finns även ett flertal naturreservat inom kommunen som utnyttjas för friluftslivet, 
många av dem välbesökta. Bergaskogen norr om Fjugesta är klassat som naturreservat 
med anledning av dess betydelse för Fjugestabornas friluftsliv. Andra välbesökta 
naturreservat med utbyggda leder är Sixtorp, Lekeberga-Sälven och Trystorps ekäng. 
Nationalparken Garphyttan och särskilt dess slåtterängar besöks av många under vår och 
försommar. 
 
Genom bl.a. Garphyttans nationalpark, Riseberga klosterruin samt naturreservaten kan 
kommunen erbjuda sina invånare och besökare attraktiva natur- och kulturmiljöer. 
Kommunen arbetar aktivt för att göra dessa besöksmål kända för allmänheten och 
turister. Vid Vekhyttan, Stenbäcken och Sixtorp finns friluftsgårdar för lägerverksamhet. 
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I kommunen finns ett relativt stort häst- och ridintresse  

7.7.3 Konsekvenser  

Planförslaget innebär att kommunen ska verka för att bevara sin goda tillgång till 
närnatur. Kommunens invånare ska ha god tillgång till rika naturupplevelser samt god 
tillgänglighet till besöksmål och rekreationsområden vilket anses mycket positivt för 
människors välbefinnande och hälsa. Detta ska även beaktas vid planering av nya 
bebyggelseområden, eller vid förtätning av befintliga sådana. Här nämns särskilt gröna 
korridorer, värdefulla småbiotoper och grönområden.  
 
I de områden som i planförslaget pekas ut som aktuella som LIS-områden finns en risk 
att det rörliga friluftslivet hämmas, vilket är en av målsättningarna med strandskyddet. 
Vilket negativ inverkan detta har på det rörliga friluftslivet är viktigt att beakta i detta 
arbete.  
 
Kommunen avser bevara och tillgängliggöra de värdefulla tätortsnära rekreationsmiljöer, 
dessa kommer att pekas ut i kommande grönstrukturplan. 
  
De ställningstaganden med inriktning mot rekreation som nämns i planförslaget bedöms 
kunna medföra små positiva konsekvenser. Det finns emellertid i nuläget inga konkreta 
förslag på hur ett genomförande kan komma att se ut. Det är därför svårt att närmare 
bedöma konsekvenserna i detta läge.   

7.7.4 Åtgärdsförslag 

 Under avsnittet åtgärder för transportsystem föreslås att en prioriteringslista över 
var gång- och cykelvägar som bör byggas ut för att skapa säkra stråk för de 
oskyddade trafikantrena bör göras. Arbetet med denna lista bör samordnas med 
viktiga målpunkter med rekreativa kvaliteter.  

 I samband med arbetet med det tematiska tillägget till översiktsplanen ska 
konsekvenserna på det rörliga friluftslivet och upplevelsen av de strandnära 
områdena belysas.  

 

 Miljöskydd, hälsa och säkerhet 7.8

I detta avsnitt beskrivs rådande förutsättningar som har betydelse för kommunens 
miljöskydd, hälsa och säkerhet. Avsnittet berör följande delar som anses centrala vid 
översiktsplanering: buller, förorenad mark, markradon, översvämningsrisk, luftkvalitet 
samt risker och sårbarhet.  

7.8.1 Buller 

Planförslagets konsekvenser avseende buller behandlas under respektive avsnitt där 
buller berörs – se avsnitten Villingsbergs skjutfält, Transporter och Örebro flygplats. 
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7.8.2 Förorenad mark 

Ur Lekebergs kommuns översiktsplan 
 
För att undvika eventuell spridning och exponering av föroreningar bör särskild hänsyn 
tas vid exploatering av förorenade- eller misstänkt förorenade områden. 
Riskbedömningar och miljötekniska markundersökningar görs om behov bedöms 
föreligga för att långsiktigt bidra till att minska de risker som är kopplade till förorenad 
mark, och därmed skapa en säkrare miljö för arbetande och boende, samt naturen inom 
kommunen. 
 
Bedömningsgrunder 
 
Det nationella miljökvalitetsmålet En giftfri miljö.  
 
Rapporten Förorenade områden och fysisk planering, utgiven 
av Naturvårdsverket och Boverket, (Rapport 5608, 2006). 
 
Förutsättningar  
I Lekebergs kommun finns knappt 200 misstänkta eller 
konstaterat förorenade områden. Konstaterade föroreningar härstammar huvudsakligen 
från gruvor och upplag, järn- och stålindustrier, plantskolor samt bensinstationer. Många 
av dessa verksamheter är avvecklade sedan länge. I dagsläget har knappt 50 av de 
förorenade områdena riskklassificerats enligt Naturvårdsverkets arbetsmetod för 
bedömning av förorenade områden, MIFO. Områden kan enligt MIFO-metoden delas in i 
fyra riskklasser, där klass 1 innebär mycket stor risk och klass 4 liten risk. Av de 
klassificerade områdena i Lekebergs kommun har ingen klassats som riskklass 1. För 
fördelningen av klassificerade områden inom övriga grupper se tabell 1, nedan. 
 

 
Tabell 1: Förorenade områden i Lekebergs kommun fördelade enligt riskklass.  
 
Figur 2 nedan ger en geografisk översikt av förorenade, eller misstänkt förorenade 
områden inom Lekebergs kommun.  
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 Figur 2: Förorenade, eller misstänkt förorenade områden inom Lekebergs kommun.  

I tätorterna Fjugesta, Lanna och Mullhyttan finns ett större antal förorenade områden. Det 
är även i och omkring dessa tätorter som exploatering och nybyggnad med största 
sannolikhet kommer att ske.  



  

  

 
 

29 (59)

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR 
LEKEBERGS KOMMUN 
 
 
 

 

re
po

00
1.

d
oc

x 
20

1
2-

03
-2

9

Konsekvenser  
I planen anges inga särskilda begränsningar för placeringen av ny bostadsbebyggelse, 
och kommunen ska bejaka och stimulera initiativ för att bygga och utveckla både tätorter 
och landsbygd i Lekeberg. Kommunen är även positiv till expansion av befintliga, och 
etablering av nya verksamhetsområden, under förutsättning att miljökrav, logistik-
förutsättningar och rimlig anpassning till omgivningen kan uppfyllas. Kommunen anger 
vidare att särskild hänsyn bör tas vid exploatering av förorenade- eller misstänkt 
förorenade områden för att undvika risker som spridning av föroreningar. 

Kommunens positiva inställning till utvecklingen av nya verksamhetsområden kan 
medföra att ny mark tas i anspråk för verksamheter som långsiktigt bidrar till föroreningar 
i mark.  
 
Sammantaget bedöms planförslaget medföra obetydliga konsekvenser för risker 
avseende förorenade områden i kommunen. 
 
Åtgärdsförslag 

 Vid planering av ny bebyggelse bör hänsyn tas till förorenade områden (exempel-
vis för att undvika att föroreningar sprids till närliggande yt- och grundvatten). För 
att underlätta detta bör det underlag som länsstyrelsen sammanställt över 
förorenade områden i länet göras lättillgängligt inom kommunen och beaktas i 
samband med planering.  

 Vid exploatering av misstänkt förorenade områden bör föroreningsgraden och dess 
utbredning klarläggas och vid behov avhjälpas enligt Naturvårdsverkets 
rekommendationer.  

7.8.3 Klimatanpassning  

Ur Lekebergs kommuns översiktsplan 
 
Vid planering av bebyggelse inom områden med risk för översvämningar ska 
rekommendationerna för markområden med olika sannolikhet för översvämning alltid 
beaktas.  
 
Vid planering av och byggnad i strandnära områden är det viktigt att särskilt beakta zoner 
där stor och måttlig sannolikhet för översvämningar har utpekats.  
 
Vid planering och byggande ska markområden översiktligt bedömas utifrån risk för ras- 
och skredbenägenhet. Områden där det bedöms finnas risker för ras/skred ska särskilt 
beaktas och vid planläggning bör översiktliga geotekniska undersökningar göras och i 
samband med bygglovskedet bedöms om kompletterande geotekniska kan behöva 
utföras. Hänsyn tas till att problemen kan öka i takt med förväntade klimatförändringar 
Nämnda områden behöver för den skull inte vara olämpliga att bebygga. 
 
Bedömningsgrunder 
 
Länsstyrelserna i östra Mellansverige rapport Översvämningsrisker i fysisk planering 
Rekommendationer för markanvändning vid nybyggnation 
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Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna 

Boverkets rapport Klimatanpassning i planering och byggande 
 
Förutsättningar 
Under senare tid har det blivit vetenskapligt accepterat att klimatet förändras till följd av 
den globala uppvärmningen, samt att det krävs åtgärder för att hantera konsekvenserna 
av detta. Två centrala riskaspekter som berör klimatanpassning är risker för över-
svämningar samt ras och skred. Dessa två riskaspekter beskrivs och bedöms nedan. 
 
På uppdrag av räddningsverket har SMHI gjort en översiktlig översvämningskartering 
som omfattar den del av Svartån som ligger i Lekebergs kommun. Flödesberäkningarna 
har gjorts för tre flödesnivåer: 100-årsflöde, 200-årsflöde samt högsta flöde (enligt 
Flödeskommitténs riktlinjer för riskklass-I dammar). 
 
Ett hundraårsflöde är det vattenflöde som på en viss plats i vattendraget statistiskt sett 
inträffar i genomsnitt en gång på hundra år (definition SMHI). Sannorlikheten att ett 100- 
respektive 200-årsflöde inträffar under en hundraårsperiod beräknas till 63 % respektive 
39 %. Beräknat högsta flöde är markerat i Figur 3 med röd färg. Dessa flöden bygger på 
en systematisk kombination av alla kritiska faktorer såsom regn, snösmältning, hög mark-
fuktighet, etc. som bidrar till ett flöde. Vid beräkning av högsta flöden är utgångspunkten 
dagens klimat, och flödena är alltså inte anpassade efter förväntade klimatförändringar.  
 
Inga av kommunens orter (Fjugesta, Hidinge, Lanna och Mullhyttan) ligger i någon 
riskzon för översvämningar från Teen eller Svartån. Översvämningsrisker för andra 
vattendrag i kommunen har inte karterats. 
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Figur 3: Översiktlig översvämningskartering för Svartåns flöde genom Lekebergs kommun.  
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Länsstyrelsen i Örebro län tog år 2013 fram ett underlag för ras och skredrisker inom 
länet (Länsstyrelsen Örebro, 2013). Kartläggningen utfördes inom ramen för länets 
klimatanpassningsarbete och tar således förväntade klimatförändringar i hänsyn. Ras har 
inträffat ibland i Örebro län i samband med höga flöden i vattendrag. Rasen har hotat 
bebyggelse och raserat infrastruktur. Enligt beräkningar som Statens geotekniska institut 
(SGI) har utfört, bedöms stabiliteten i markområden med risk för ras- och skred att 
försämras som följd av klimatförändringar. 

I kartan nedan (Figur 4)är riskområden för ras och skred markerade med röd färg.  
Karteringarna över aktsamhetsområden ligger främst utmed Svartån norr om Fjugesta 
samt längs med väg 204 som går söderut från orten. Även områden omkring sjöarna 
Leken och Multen samt kring Skagerhultsmossen bedöms kunna bli utsatta för ras och 
skred. 
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Figur 4: Översiktlig karta över förutsättningar för ras och skred inom Lekebergs kommun.  
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Konsekvenser 

Beräknade översvämningsnivåer längs med Svartån söder om Fjugesta visar att riskerna 
är störst runt östra sidan om sjön Teen. Det är främst sträckan mellan Backa damm och 
sjön Teen som riskerar att översvämmas. Området är i dagsläget mestadels obebyggt 
(enstaka hus förekommer). Stora delar av det område som markerats som 
översvämningskänsligt på kartan ligger i ett större sammanhängande våtmarksområde 
där förhöjda vattennivåer inte borde medföra några större risker. Svartån fortsätter i 
nordostlig riktning från Fjugesta där det finns översvämningsrisker i områdena söder om 
Lanna och Hidingebro. Dessa områden utgörs idag till största del av jordbruksmark, och 
förväntade översvämningar antas inte medföra några större risker. 
 
Generellt sett förknippas strandnära bebyggelse med större risker för översvämningar. I 
planförslaget nämns att kommunen kommer ta fram ett LIS-tillägg till ÖP, där områden 
kommer att utses för planering strandnära bebyggelse. Eftersom karteringar endast tagits 
fram för områden längs med Svartån är översvämningsriskerna omkring exempelvis sjön 
Multen oklara. I planen framför kommunen vikten av att beakta rekommendationerna för 
bebyggelse av områden med sannolikhet för översvämning. Därmed bedöms 
översvämningsrisker för bebyggelse kunna förebyggas i planeringsskedet. 
 
Möjliggörande för utbyggnad av bebyggelse i strandnära områden, som generellt utpekas 
som riskzoner för ras och skred kan medföra vissa problem om inte hänsyn tas till denna 
riskbild. Kommunens ställningstagande om att områden med potentiell ras- och skred-
benägenhet ska beaktas särskilt vid planering och byggande samt att geotekniska 
undersökningar kan utföras vid behov bedöms som positivt ur skydds- och 
säkerhetssynpunkt. 
 
Sammataget bedöms planförslaget medföra små positiva konsekvenser med hänsyn till 
översvämningsrisker samt ras- och skred inom kommunen. De positiva effekterna 
grundar sig huvudsakligen på att planen tillför tydliga riktlinjer för vilken typ av bebyggelse 
som är lämplig att uppföra i områden med olika översvämningsrisker. I planen finns även 
tydliga ställningstaganden kring hänsynstagande till risker för ras- och vid planering och 
byggande. 
 
Åtgärdsförlag 

 Vid planering av och byggnad i strandnära områden är det viktigt att särskilt beakta 
ovan nämnda zoner där stor och måttlig sannolikhet för översvämningar har 
utpekats.  

 Övervaka ras- och skedproblematik i kommunen vid planering av bebyggelse, samt 
ta hänsyn till att problemen kan öka i takt med förväntade klimatförändringar.  

7.8.4 Markradon  

Ur Lekebergs kommuns översiktsplan 

Översiktligt platsspecifikt radonunderlag bör tas fram i samband planläggning för nya 
områden för bostäder, skolor och andra typer av byggnader där människor kommer att 
vistas dagligen. Mer detaljerat radonunderlag tas vid behov fram i bygglovskedet. 
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Bedömningsgrunder 
 
De nationella miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö och Säker strålmiljö.  
 
Socialstyrelsens riktvärden för radon i befintliga byggnader. 
 
Boverkets riktlinjer kring gränsvärdet för radon i inomhusmiljön. 
 
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. 
 
Förutsättningar 

För närvarande har ingen omfattande radonkartering utförts i kommunen, dock är det 
känt att grundvattenkvaliteten är försämrad på vissa platser i kommunen på grund av 
radonavgång. Utifrån SGU:s rekommendationer är det möjligt att bedöma var i 
kommunen som riskområden för markradon förekommer. Det är typen av berggrund och 
jordart som bedöms vid värderingen av radonrisker. De markegenskaper som har störst 
betydelse vid bedömningen, förutom innehållet av uran, radium och radon, är kornstorlek, 
porositet och vattenhalt.  

I nord- nordöstlig riktning från Fjugesta, på en yta om knappt 10 km2 (inklusive Fjugesta 
och Lanna tätort), utgörs berggrunden delvis eller huvudsakligen av alunskiffer. Det är en 
bergart som kan medföra höga radonhalter. Området söder om alunskifferområdena 
bedöms också kunna vara högradonmark på grund av iblandning av skiffer i moränen. 
 
I ett bälte i nordostlig riktning från Mullhyttan i söder och mot Lekhyttan förekommer 
högre koncentrationer av grövre jordarter såsom sand och grus. Dessa mer 
genomsläppliga jordarter bedöms generellt som riskområden för radon. 
 
Från norr till söder genom kommunen sträcker sig en glaciär åsrygg, som passerar öster 
om Fjugesta. Längs med denna ås finns genomsläppliga jordarter i form av sand och 
grus som avlagrats av isälv under istiden. Även denna åsrygg bedöms kunna utgöra mark 
med högre radonrisk.  
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Konsekvenser 

Nya markområden kommer att tas i anspråk i och med den utbyggnad och nybyggnad av 
stadsområden som översiktsplanen innefattar. Ny bebyggelse planeras i Fjugesta, som är 
belägen på en berggrund med alunskiffer. Bristande underlag och information om var i 
kommunen som radonriskområden förekommer kan utgöra en risk.  
 
Planförslaget tar ställning till radonrisker och förordar att lämpliga underlag ska tas fram i 
samband med planläggning av nya områden. Konsekvenserna av ny bebyggelse bedöms 
därmed som obetydliga och antas inte medföra några ökade risker med hänsyn till av 
markradon. 
 
Åtgärdsförslag 

 Detaljerat radonunderlag saknas för närvarande och bör tas fram i samband 
planläggning eller exploatering, främst avseende nya områden för bostäder, skolor 
och liknande. 

 Vid bebyggelse inom riskområden för radon bör särskilda saneringsåtgärder vidtas 
för att undvika negativa hälsoeffekter. Exempel på enklare åtgärder är att täta 
sprickor, och öppningar/glipor vid rensbrunnar för avlopp eller vattenledningar. Vid 
mer omfattande problem kan det krävas mer omfattande åtgärder, som exempelvis 
radonsug som suger luften ur marken.  
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7.8.5 Luftkvalitet 

Ur Lekebergs kommuns översiktsplan 

…motiven för att minska utsläppen är inte lokala, utan baseras på regionala/globala skäl. 
Vi kan inte själva komma tillrätta med försurning, näringsämnen via luft eller 
växthusgaser. Men vi måste ta ansvar för vår energianvändning och den miljöpåverkan 
som vi ger upphov till genom att vidta åtgärder på hemmaplan. 

Bedömningsgrunder 

Det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft 

Miljökvalitetsnormer för luft enligt Luftkvalitetsförordning (2010:477). 

Förutsättningar 

Utsläpp av luftföroreningar inom Örebro län har under senare år minskat i samma takt 
som nationellt. De huvudsakliga källorna till luftutsläpp är vägtrafik, småskalig vedeldning 
och industri. Vägtrafiken är den stora källan till höga bensen-, partikel- och kvävoxidhalter 
i stadsmiljö. När det gäller utsläpp av flyktiga organiska kolväten, VOC, fördelar sig 
utsläppen ganska jämnt mellan vägtrafiken, småskalig vedeldning samt produkter och 
användning av lösningsmedel.  

Under år 2012 utförde Lekebergs kommun i samarbete med Svenska Miljöinstitutet (IVL) 
luftmätningar i Fjugesta. Mätningarna omfattade föroreningar i form av partiklar, och 
resultaten indikerade relativt låga partikelhalter jämfört med miljökvalitetsnormerna. 
Genomsnittliga halter av PM10 inom Fjugesta mättes till 10 µg/m3 (att jämföra med 
miljökvalitetsnormen 40 µg/m3). För PM 2.5 ligger miljökvalitetsnormen på 25 µg/m3, 
medan genomsnittet för Fjugesta bestämdes till 4,6 µg/m3. Luftföroreningar medför för 
närvarande inget problem i Lekebergs kommun.  

 

Figur 5: Resultat från Luftkvalitetsmätning i Fjugesta 2012. 
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Konsekvenser  

Planförslaget bedöms kunna medföra både positiva och negativa effekter på luftkvaliteten 
i kommunen. Genom planering för ökade möjligheter för de boende att använda befintlig 
kollektivtrafik, samt främja en fysisk planering som uppmuntrar ett minskat bilanvändande 
vid kortare transportsträckor, verkar kommunen för en fortsatt god luftkvalitet. Kommunen 
ställer sig även positiv till planeringen av en framtida tågförbindelse mellan Örebro och 
Kristinehamn, vilken skulle möjliggöra ytterligare utökade möjligheter för transporter utan 
att luftkvaliteten försämras. 

Å andra sidan kan målen om tillväxt samt planerad utbyggnad av vägnätet och ökade 
hastigheter på väg 204 medföra en utökad användning av personbilar och därmed en 
försämrad luftkvalitet. 

Sammantaget bedöms planförslaget medföra obetydliga konsekvenser för risker 
avseende luftkvalitet. 

Åtgärdsförslag 

 Påverkan från potentiellt luftförorenande åtgärder bör beaktas i planer, och i 
möjligaste mån begränsas, för att upprätthåna den goda luftkvaliteten i kommunen. 

7.8.6 Risker och sårbarhet 

Ur Lekebergs kommuns översiktsplan 
 
Vid planering av bebyggelse och infrastruktur inom kommunen ska beredskapshänsyn 
beaktas för att förebygga störningar med hänsyn till räddningstjänst, säkerhet och 
försörjningssystem. 

 
Bedömningsgrunder 

Lekebergs kommuns Risk- och sårbarhetsanalys (2008)  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), vägledning för risk- och 
sårbarhetsanalyser. 

Förutsättningar 

Den lagstiftning som kommit under senare år lägger ett stort ansvar på kommunerna när 
det gäller att hantera så kallade extraordinära händelser inom respektive geografiska 
område. År 2008 antogs Lekebergs kommuns Risk- och sårbarhetsanalys. Analysen 
omfattar bland annat händelser som kan inträffa geografiskt inom kommunen, såsom 
trafikolyckor och olyckor vid bensinstationer. 

I kommunen finns två vägar som används för transporter av farligt gods, E18 och väg 
204. Vidare finns många vägar i kommunen med hög trafikintensitet som enligt risk- och 
sårbarhetsanalysen är av undermålig standard. Enligt planförslaget kan sträckan 
Fjugesta-E18 komma att mötessäkras och ges hastigheten 100 km/h.  

För ytterligare information om risk- och sårbarhetsfrågor inom hänvisas till kommunens 
analys: Risk- och sårbarhetsanalys, om det otänkbara blir verklighet - analys av 
kommunens risker och sårbarheter och planering för säkerhet. 
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Konsekvenser  

Sammantaget bedöms planförslaget medföra obetydliga konsekvenser avseende risker 
och sårbarhet.  

Åtgärdsförslag 

 Ta fram en åtgärdsplan för upprustning av bristfälliga vägar i enlighet med risk- och 
sårbarhetsanalysen. 

 

 Markanvändning  7.9

Ur Lekebergs kommuns översiktsplan 

I möjligaste mån ska exploatering av jordbruksmark undvikas, undantaget närmast intill 
tätorterna, där dessa ska ha möjlighet att utvecklas.  

Utbyggnaden av bostäder (i Fjugesta) utgår från centrum med en bebyggelsetyp av 
sammanhållen och centrumanknuten karaktär, primärt norrut parallellt med f d banvallen. 
 
Översiktsplanen ska medverka till att bostadsbeståndet i kommunen har en sådan 
sammansättning att såväl den redan bofasta som inflyttande befolkningen kan erbjudas 
ett varierat utbud av boendemöjligheter.  

7.9.1 Bedömningsgrunder 

De nationella miljökvalitetsmåle, Ett rikt odlingslandskap och God bebyggd miljö  

7.9.2 Förutsättningar  

Lekebergs kommuns styrka är dess läge med närhet till 
naturen kombinerat med det relativt korta avståndet till 
Örebro. Kommunen är attraktiv som boendeort. Det finns 
enligt planförslaget goda förutsättningar att öka folk-
mängden i kommunen. Utifrån efterfrågan är det 
företrädesvis enfamiljshus som önskas i Lanna-området, 
medan det i Fjugesta råder brist på flerbostadshus. 
Offentliga verksamheter och servicefunktioner finns 
generellt centralt i Fjugesta och Mullhyttan. Den handel 
som finns etablerad i Lekebergs kommun, främst i Fjugesta bedöms aldrig kunna 
konkurrera med Örebro vad gäller utbudet, särskilt avseende sällanköpshandel. 
  
Under rubriken ”Bedömning av särskilt intressanta geografiskt avgränsade områden” 
omnämns respektive tätort ytterligare.  
Slättlandskapet i kommunen tillhör tillsammans med Kumlabygden det bördigaste i länet.  
I de inre delarna av Kilsbergen samt södra delen av Tångeråsa finns områden som är 
relativt opåverkade av exploateringar förutom det skogsbruk som bedrivs.  



 

 
 
 

 

40 (59) 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR NY ÖVERSIKTSPLAN 
FÖR LEKEBERGS KOMMUN 
 
 
 

 

re
po

00
1.

d
oc

x 
20

1
2-

03
-2

9

7.9.3 Konsekvenser 

Enligt planförslaget ska ny bostadsbebyggelse i första hand tillkomma genom utbyggnad i 
och i anslutning till de befintliga tätorterna, detta genom förtätning samt utbyggnad i 
anslutning till orterna. Även landsbygden bör utvecklas. I möjligaste mån ska exploatering 
av jordbruksmark undvikas, undantaget närmast intill tätorterna, där dessa ska ha 
möjlighet att utvecklas. 
 
I planförslaget föreslås en koncentration av kommunal service och handel till centrum för 
att öka konkurrenskraften och tillgängligheten i Fjugesta. Kommunen föreslår att genom 
planering skapa förutsättningar för nyetablering och ometablering för att åstadkomma 
sådan koncentration. Detta ställningstagande möjliggör för kommuninvånarna att inte 
behöva resa till Örebro för att göra en del av sina inköp vilket minskar den negativa 
inverkan som bilresor har på miljön.  
 
Kommunen ska i planförslaget verka för att ett såväl ekonomiskt som ekologiskt hållbart 
jord- och skogsbruk kan fortsätta utvecklas inom kommunen. Hur detta ska göras framgår 
inte av planförslaget.  
 
Kommunen tar ställning för att möjliggöra åretruntboende inom de fritidshusområden som 
idag finns inom kommunen. Detta kan ge ett ökat antal kommuninvånare, vilka får bo i 
lugna natursköna miljöer.  
 
Planförslaget bedöms både medföra små positiva och små negativa konsekvenser. 
Utbyggnad av bostäder genom förtätning medför positiva konsekvenser medan i 
anspråktagande av ny mark medför små negativa konsekvenser eftersom mark som kan 
producera förnybara resurser genom skogsbruk, jordbruk samt ekosystemtjänster vid 
exploatering helt eller delvis mister dessa egenskaper. 

7.9.4 Åtgärdsförslag 

 Geografisk redovisning av högvärdig jordbruksmark inom kommunen för att kunna 
värna den odlingsbara jordbruksmarken som en resurs för produktion av livsmedel 
för framtiden.  

 Ta fram en strategi för att minimera negativa konsekvenser av att tillåta 
åretruntboende i tidigare fritidshusområden.  

 

 Sociala aspekter 7.10

Ur Lekebergs kommuns översiktsplan  
 
Kommunen bör verka för ett jämställt resande och ta hänsyn till både kvinnor och mäns 
resemönster och hur detta kan behöva förändras. För att stimulera såväl inflyttning till 
samt möjlighet att flytta inom kommunen ska verka för ett varierat bostadsutbud.  

7.10.1 Bedömningsgrunder 

Socialt hållbar stadsutveckling, Boverket, Regeringsuppdrag IJ2009/1746/IU  
”skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.” 
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Det övergripande nationella målet för jämställdhetspolitiken: 
”kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv” 
 
”..socialt hållbar stadsutveckling för att beteckna en utveckling av staden mot ökad 
integration och minskad boendesegregation, begreppet avser också de medvetna 
utvecklingsinsatser som syftar till att främja integration eller motverka boendesegregation 
och som företas inom ramen för den fysiska stadsutvecklingen och boendeplaneringen.” 

7.10.2 Förutsättningar  

Lekebergs kommun är en attraktiv boendekommun och 
det finns förutsättningar för att öka folkmängden i 
kommunen enligt planförslaget.  
 
Invånarnas procentuella åldersfördelning i Lekebergs 
kommun skiljer sig, enligt översiktsplanen, inte markant 
från snittet för hela Sverige. Andelen barn 0-6 år är 
något högre, andelen unga 20-44 något lägre och 
andelen invånare i ålderskategorierna 45-79 år något 
högre.  
 
I översiktsplanen framgår att det finns 553 lägenheter i flerbostadshus samt 2643 småhus 
i kommunen. Huvuddelen av bostäderna i kommunen är enfamiljs småhus (90%) och den 
vanligaste upplåtelseformen är äganderätt. Flerbostadshus finns främst i Fjugesta men 
även Mullhyttan har ett fåtal lägenheter.  
 
Befolkningstillväxten bedöms bestå av barnfamiljer och en andel äldre. I Lanna-området, 
som idag har den största kraftigaste tillväxten, efterfrågas enfamiljshus och även 
bostäder kopplade till golfbanans verksamhet. I Fjugesta råder brist på lägenheter 
anpassade för ungdomar och äldre.  

7.10.3 Konsekvenser 

Kommunens bostadsbestånd innehåller en övervägande del enfamiljshus och den 
vanligaste upplåtelseformen är äganderätt. För att skapa goda förutsättningar för en 
varierad befolkning i ålder men även utifrån sociala aspekter bör satsningar göras för att 
förändra bostadsbeståndet genom tillägg av flerbostadshus. Den största grupp som 
påverkas är människor som vill flytta från sin nuvarande bostad till någonting mindre men 
samtidigt bo kvar på orten. Om deras behov tillgodoses kan det möjliggöra flyttkedjor där 
befintliga enfamiljshus frigörs och nya invånare kan flytta till kommunen, samtidigt som 
tätorterna blir mer tätbefolkade när flerfamiljshus byggs centralt. I planförslaget belyses 
denna problematik och ett behov av varierade bostadstyper bedöms som nödvändigt för 
att få en balans bland invånarna. Kommunen föreslår att de boendeformer där 
kommunen har ett direkt eget ansvar, t ex gruppboenden, bör användas som hävstång 
för att även åstadkomma reguljära bostadslägenheter i de delar av kommunen där det 
inte finns marknadsmässiga förutsättningar att åstadkomma detta som självständiga 
projekt. Detta bedöms vara positivt ur sociala aspekter.  
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Mötesplatser och offentliga platser för människor att träffas är av stor vikt för att möjlig-
göra integration. Genom de attraktiva mötesplatserna som finns i Fjugesta-området finns 
goda möjligheter till möten inom tätorten. I Lanna-området som enligt planförslaget står 
inför den största bebyggelseutvecklingen finns idag inga direkta offentliga mötesplatser 
för de boende. Golfbanan torde vara den tydligaste målpunkten i tätorten. Denna 
fungerar som en mötesplats för golfintresserade i tätorten, kommunen och även denna 
del av länet. Golfbanan är dock i privat regi och kan därmed inte sägas vara en offentlig 
plats för alla. Badbrottet fungerar sommartid som en mötesplats.  
 
Genom en aktiv satsning på offentliga platser och tillgängliggörande av de befintliga 
möjliggörs möten och integration i Lanna, t.ex. kan gång- och cykelvägar inom tätorten 
ses som möjliga platser för möten.  
 
I planförslaget görs ställningstagandet att kommunen bör verka för ett jämställt resande 
och ta hänsyn till både kvinnor och mäns resemönster och hur detta kan behöva 
förändras. Detta är en viktig fråga och kommunens intentioner är bra. Då det inte 
presenteras någon statistik för hur pendlingen ser ut idag eller på hur fördelningen mellan 
mäns och kvinnors resvanor ser ut i kommunen är det svårt att veta hur kommunens 
kommande insatser ger verkan.  
 
Planförslaget bedöms ge små positiva konsekvenser. Till 90 % består kommunens 
bostadsbestånd av enfamiljshus i ägandeform. Detta bidrar till att skapa en relativt 
homogen befolkning. Kommunen är medveten om problematiken och ger förslag hur 
trenden ska brytas. Idag råder viss brist på offentliga mötesplatser i Lanna, en 
problematik som bedöms tillta med en befolkningstillväxt i tätorten. 

7.10.4 Åtgärdsförslag 

 Ta fram en åtgärdsplan för hur bostadsbeståndet ska bli mer varierat.  

 Strategi för utveckling av attraktiva mötesplatser i Lanna  

 Statistik över pendlingen inom, samt in och ut ur kommunen fördelat på kön. 

 

 Klimatpåverkan 7.11

Aspekter som är kopplade till klimatpåverkan tas upp i ett flertal avsnitt i denna MKB. 
Transporter och energi är två miljöaspekter med särskild bäring på klimatpåverkan som 
beskrivs i avsnitten 7.1 och 7.6. I mindre utsträckning påverkar även områdena 
Hushållning med naturresurser, Nobelbanan och Örebro flygplats klimatpåverkan inom 
kommunen. I detta avsnitt sammanfattas klimataspekterna som tagits upp i ovan nämnda 
delar. 
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Ur Lekebergs kommuns översiktsplan  
 
Transporter 
Den uttalade inriktningen är att öka användningen av kollektiva färdmedel. Genom att … 
huvuddelen av befolkningstillväxten naturligt koncentreras till Fjugesta och Lanna/ 
Hidinge, orter som ligger utefter etablerade kollektivtrafikstråk, ökar möjligheten att 
utveckla turtätheten mot Örebro. En förbättrad kollektivtrafik ska även eftersträvas mot 
Hallsberg/Kumla. 
 
Kommunen verkar för att väg 204 – sträckan Lanna-Fjugesta - mötessäkras och ges 
hastigheten 100 km/h, samt ett säkert och ändamålsenligt gång- och cykelnät som 
genom effektiva dragningar binder samman bostadsområden med skolor, handel och 
service samt större hållplatser i linjebussnätet. 
 
Energi 
Kommunen ställer sig positiv till lokal energiproduktion genom utveckling av vindkraft och 
solenergi på lämpliga platser. 
 
Kommunen behöver… i samband med bygglov och liknande informera de sökande om 
behov av energieffektiva driftslösningar, minskad energianvändning osv. 
 
Nobelbanan 
Kommunen ställer sig positiv till att tillhandahålla mark för att Nobelbanan ska kunna gå 
genom kommunen samtidigt som en järnvägsstation bör etableras i Lekeberg. 
 
Örebro flygplats 
Kommunen ser Örebro flygplats som mycket viktig för Lekeberg och regionen varför 
flygplatsen bör ges de resurser och förutsättningar som krävs för att den ska kunna 
bibehållas och utvecklas. 

7.11.1 Bedömningsgrunder 

Det nationella miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan 

Lekebergs kommuns Miljömålsprogram 2010 – 2015 

Energi- och klimatprogram för Örebro län 2013–2016 – utgiven av regionförbundet och 
Länsstyrelsen i Örebro år 2013 

Regeringens nationella vision för energianvändning i Sverige: 
Visionen är att Sverige år 2050 har en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan 
nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären 

7.11.2 Förutsättningar 

Utsläpp av växthusgaser inom Örebro län har minskat under de senaste årtiondena. Den 
främsta orsaken till minskningen är utfasningen av olja för uppvärmning.  
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Inom Lekebergs kommun utgör vägtrafiken över 50 % av kommunens utsläpp av 
klimatpåverkande utsläpp1. (Länsstyrelsen Örebro, 2005) Övriga bidragande faktorer av 
betydelse för klimatpåverkan är djurhållning (utsläpp av metan, 25 %) arbetsmaskiner/ 
och -redskap (11 %), avfallsdeponier (utsläpp av metan, 6 %), flygtrafik (3 %) och 
småskalig uppvärmning (3 %).  
 
Liksom för många mindre orter i Sverige, råder en omfattande användning av personbilar 
inom Lekebergs kommun. Även för kortare sträckor nyttjas bilen framför cykel eller gång. 
Brister i gång- och cykelvägnätets utbredning samt att det saknas separerade gång- och 
cykelvägar mellan kommunens tätorter, försvårar för de boende att använda cykel som 
transportmedel i vardagen. Vidare är många som arbetspendlar utanför kommunens 
gränser. Busstrafik är det enda alternativet för kommuninvånare som vill resa kollektivt. 
För mer information om trafik- och pendlingssituationen i Lekeberg se avsnitt 7.1.2 i 
denna rapport. 
 
Under avsnittet om energi (7.6.2 i denna rapport) framgår att Lekebergs kommun i sin 
lokala klimatstrategi uppmuntrar en utökad vindkraftsetablering inom kommunen. Ett idag 
väl utbyggt fjärrvärmenät som drivs med drygt 95 % förnyelsebara energikällor förklarar 
den relativt låga utsläpsandelen som värmeverk samt småskalig uppvärmning utgör. 

Nobelbanan som är den allmänt vedertagna benämningen på en eventuell framtida 
tågförbindelse mellan Örebro och Kristinehamn. Nobelbanan behandlas under avsnitt 
7.12.17.12.1.  

Örebro flygplats är en av landets största regionala flygplatser och är belägen 11 km från 
Fjugesta i Örebro kommun. Denna kommer dock att särskilt behandlas under avsnitt 
7.12.2.  

7.11.3 Konsekvenser  

Enligt planförslaget bör kommunen arbeta aktivt med att påverka de som bedriver 
kollektivtrafiken att upprätta busslinjer mot Kumla och Hallsberg för att underlätta 
arbetspendling och samtidigt förbättra tvärförbindelserna i Lekeberg. Om intentionerna i 
planen genomförs kan den medföra bättre förutsättningar för minskat bilberoende i 
kommunen. Samtidigt medför planerad hastighetsökning på väg 204 ökade utsläpp av 
växthusgaser.  

Kommunen gör ställningstaganden i planen som möjliggör en ökad användning av 
förnybar energi. Ett genomförande av planen bedöms därför kunna medföra minskade 
utsläpp av klimatpåverkande gaser. I vilken utsträckning detta är möjligt att genomföra är 
dock svårt att bedöma.  

Kommunens positiva ställningstagande till en potentiell tågförbindelse, Nobelbanan, kan 
på lång sikt minska utsläppen från transporter i kommunen. 

                                                      
1 I beräkningen ingår utsläpp av koldioxid och metan. För beräkning av klimatpåverkan från metan har 
emissionsfaktor på 23 GWP använts, dvs. att klimatpåverkan/kg metan är 23 gånger högre än för koldioxid.  
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Även om Örebro flygplats inte ligger inom Lekebergs kommungräns påverkar närheten till 
flygplatsen möjligheterna att använda flyget som transportmedel. En ökning av antalet 
flygrörelser bedöms medföra en ökad klimatpåverkan2. Lekebergs kommun bedöms dock 
ha en begränsad påverkan vad gäller utvecklingen av Örebro flygplats, som i första hand 
drivs av andra aktörer.    

Sammantaget bedöms planförslaget kunna bidra till måttliga positiva konsekvenser 
avseende klimatpåverkan. Kombinationen av den tydliga inriktningen mot förbättrad 
kollektivtrafik och förbättringar inom cykelnätet tillsammans med en satsning på vindkraft 
bedöms överväga ev. negativa konsekvenser från hastighetsökningen på väg 204.  

7.11.4 Åtgärdsförslag 

 Se åtgärdsförslag för ökad kollektivtrafik under avsnitt 7.1.4 

 Se åtgärdsförslag för ökad användning av förnybar energi i kommunen under 
avsnitt 7.6.4 

 Undersöka möjligheterna för utvinning av biogas ur avfallsdeponier som läcker 
metan. 

 

 Bedömning av särskilt intressanta geografiska områden 7.12

7.12.1 Nobelbanan 

Ur Lekebergs kommuns översiktsplan 

Kommunen ställer sig positiv till att tillhandahålla mark för att Nobelbanan ska kunna gå 
genom kommunen samtidigt som en järnvägsstation bör etableras i Lekeberg. 

 
Bedömningsgrunder 

Trafikverkets handbok för miljökonsekvensbeskrivning av vägar och järnvägar (2011). 

De nationella miljökvalitetsmålen, Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö. 

Förutsättningar 

Nobelbanan benämningen på en eventuell framtida tåg-
förbindelse mellan Örebro och Kristinehamn. Detta är 
en felande länk i det nationella stamnätet där såväl 
person- som godstransporter mellan Stockholm-Oslo 
tvingas ta en omväg via Hallsberg och Laxå. En sådan 
tågförbindelse ligger relativt långt fram i tiden (troligen 
25-50 år) men det är viktigt att i Lekebergs kommun 
reservera en korridor för Nobelbanan. Örebro kommun 
har i sin ÖP fem olika alternativa sträckningar och 

                                                      
2 För utförligare resonemang kring flygets klimatpåverkan i förhållande till vägtransporter, se avsnitt 7.12.2 om 
Örebro flygplats.  
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Karlskoga kommun är positiv oavsett vilken sträckning som kommer förordas. Initiativ till 
ett regionalt planeringssamarbete för Nobelbanan har under 2013 initierats av 
Regionförbundet. 
 
Konsekvenser  

Kommunens ställningstagande om att etablera en järnvägsstation i Lekeberg bedöms 
som positivt ur flera aspekter. En tågförbindelse skulle medföra bättre regionala 
förbindelser och stämma väl överens med kommunens mål om att utvecklas och växa. 
Boende i kommunen skulle få större utbud av kollektiva transporter, vilket skulle ge 
förbättrade pendlingsmöjligheter till Örebro i öst samt Kristinehamn och Karlstad i väst.  
 
Väster om Örebro, i Lekeberg kommuns nordöstra del, ligger två områden som är 
klassade som av riksintresse för naturvård. Det större är Latorpsplatån som sträcker sig 
från kommunens nordöstra del och vidare norrut väster om Örebro. Området utgörs av 
mäktiga platåer av sedimentbergarter (sandsten, lersten, alunskiffer, kalksten) som bildar 
terrasser framför Kilsbergsförkastningen. Landskapet har beskrivits som ”representativt 
odlingslandskap med lång kontinuitet och inslag av naturbetesmarker”. Det andra 
området med naturskydd är Lekhyttan, och utgörs av stora sammanhängande 
skogsområden med åtskilliga bergbranter, klippväggar, kärr, sumpskogar, myrar etc. 
Dessa områden ligger geografiskt mitt emellan Örebro och Kristinehamn, och de beaktas 
när det blir aktuellt att fastställa Nobelbanns sträckning. Det kan finnas en risk att 
naturskyddet kompromissas till förmån för utvecklingen i regionen. Vidare bedöms en 
etablering av järnväg medföra buller inom närområdet vilket bör beaktas vid planering av 
sträckningen. 
 
Ett anläggande av järnvägsstation i Lekebergs kommun ger stora positiva sociala 
konsekvenser för kommunens invånare. Detta skulle göra en avsevärt större region 
tillgänglig för invånarna både som arbetsmarknad och för fritidsresor. Det är svårt att 
närmare uppskatta konsekvenserna av Nobelbanan i dagsläget. En bedömning bör göras 
i ett senare skede om och när planerna blir aktuella.  
 
Sammantaget bedöms förslaget att verka för en etablering av Nobelbanan medföra stora 
positiva konsekvenser under förutsättningar att hänsyn tas till skyddsvärda områden samt 
boende i påverkansområdet.  
 
Åtgärdsförslag  

 Vid eventuell framtida planering och byggnad av Nobelbanan bör kommunen verka 
för att skyddade områden inte ska ianspråktas. 

7.12.2 Örebro flygplats 

Ur Lekebergs kommuns översiktsplan 

Kommunen ser Örebro flygplats som mycket viktig för Lekeberg och regionen varför 
flygplatsen bör ges de resurser och förutsättningar som krävs för att den ska kunna 
bibehållas och utvecklas. 
 
Bedömningsgrunder 
Naturvårdsverkets Handbok med allmänna råd för flygplatser. 
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De nationella miljökvalitetsmålen, Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö. 

Flygplatsen utgör ett riksintresse för luftfart. 

Förutsättningar 

Örebro flygplats är belägen ca 12 km väster om Örebro och driver verksamhet inom frakt- 
charter, och reguljärflyg. Verksamheten på flygplatsen har ökat under senaste åren, och 
2012 hade flygplatser knappt 100 000 passagerare. Flygplatsen med tillhörande 
bullermatta är av riksintresse för luftfart och utgör en hinderfrihetszon. 
 
Flygplatsen ligger i Örebro kommun men delar av det område som påverkas av buller 
från Örebro flygplats ligger i Lekebergs kommun (se Figur 6 nedan). Beräkningarna i 
kartan över bullerområdet är hypotetiska och grundar sig på den bullrigaste planmodellen 
som används vid Örebro flygplats (alltså inget medelvärde). (Muntlig referens 
länsstyrelsen)  
 
Influensområdet för flygbuller (blå linje i figuren) definieras som 70 dBA för flygtrafik som 
förekommer mer än i genomsnitt tre gånger per dag. Den lila linjen visar flygplatsens 
influensområde för hinder. Inom detta område skall riksintresseflygplatser skyddas mot 
flyghinder för luftfarten i eller ovanför markplanet, såsom master, torn och andra 
anläggningar. 
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Figur 6: Bullerpåverkan från Örebro flygplats. 

Det finns planer om att bygga ut flygplatsen, men inga beslut har tagits i frågan för 
närvarande. 
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Konsekvenser 

Lekebergs kommun ställer sig positiv till en utbyggnad av Örebro flygplats. En utbyggnad 
skulle innebära att influensområdena för buller och flyghinder skulle expandera, och 
därmed begränsa möjligheter till bebyggelse inom utpekade zoner.  

Om bullerkänsliga, eller flyghindrande objekt (bostadshus, master, vindkraftverk etc.) 
uppförs inom områden som hamnar inom influensområdet, kan det medföra att 
flygplatsen kan få restriktioner i framtida miljöprövningar.  

Utbyggnaden skulle även medföra en ökning av antalet flygrörelser från Örebro flygplats, 
vilket skulle medföra ökad bullerstörning inom området som ligger i bullerkorridorerna för 
start och landning.   

Flyg ger i genomsnitt tre gånger så stora utsläpp av klimatpåverkande gaser som biltrafik 
vid landsvägskörning, räknat per personkilometer (Trafikverket, 2013). En ökning av 
antalet flygrörelser medför därmed en ökad miljöpåverkan på global och regional nivå. Å 
andra sidan kan en utökad mängd flygtransporter eventuellt ersätta behovet av att ta sig 
till en flygplats längre bort, vilket skulle minska transportutsläppen.  

Sammantaget medför kommunens ställningstagande en måttlig negativ konsekvens 
genom ökad störning för närboende och ökade utsläpp av luftföroreningar. 

Åtgärdsförslag 

 För att inte motverka möjligheterna för en utbyggnad av flygplatsen bör kommunen 
undvika att bygga bullerkänsliga objekt, såsom bostäder, inom influensområdet. 

 Påverka vid kommande tillståndsprövning hur landning och start sker för att 
minimera bullerstörning av boende längs med de bullermattor som uppstår. 

7.12.3 Villingsbergs skjutfält 

Ur Lekebergs kommuns översiktsplan 

Riksintresset ska beaktas vid fysisk planering, bygglovgivning och annat 
tillståndsförfarande. Riksintresset bedöms ha erforderligt skydd genom gällande 
lagstiftning.  
 
Kommunens önskan är att Villingsbergs skjutfält som riksintresse, i den mån som är 
möjligt, samordnas på ett bra sätt med friluftslivets intressen. 
 
Kommunen bedömer att en begränsad och anpassad utveckling av befintlig bebyggelse 
runt Leken, och som inte påtagligt skadar riksintresset, kan ske trots närheten till 
skjutfältet. 
 
 
Bedömningsgrunder 
 
Villingsbergs skjutfält utgör ett riksintresse för totalförsvaret. 

Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. 

 



 

 
 
 

 

50 (59) 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR NY ÖVERSIKTSPLAN 
FÖR LEKEBERGS KOMMUN 
 
 
 

 

re
po

00
1.

d
oc

x 
20

1
2-

03
-2

9

 

Förutsättningar 

I kommunens norra del finns Villingsbergs skjutfält som utgör ett riksintresse för 
totalförsvaret. Aktiviteter på fältet orsakar periodvis bullerstörningar i kommunens norra 
delar, framförallt i området runt sjön Leken och begränsar bostadsutvecklingen vid 
Lekenområdet. Området är tidvis avlyst för skjutövningar då det är livsfarligt att beträda. 
Övrig tid får området användas för friluftsaktiviteter.  
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Kommunen bedömer att en begränsad och anpassad utveckling av befintlig bebyggelse 
runt Leken, och som inte påtagligt skadar riksintresset, kan ske trots närheten till 
skjutfältet. 
 
Konsekvenser 

Kommunens ställningstagande om att samordna skjutfältets verksamheter med 
friluftslivet medföra lokala positiva konsekvenser. Ett samordnande av dessa 
verksamheter bedöms kunna verka positivt för möjligheterna för allmänheten att utnyttja 
området för rekreation.  
 
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget medföra små positiva konsekvenser för 
Villingsbergs skjutfält, eftersom kommunen gör tydliga ställningstaganden om att hänsyn 
ska tas till skjutfältet vid fysisk planering.  
 
Åtgärdsförslag 

 Övervaka verksamheten vid Villingsbergs skjutfält och delge information ang. dess 
verksamhet och medföljande bullerstörningar till exploatörer och privatpersoner vid 
planering av bebyggelse inom påverkansområdet.  

 

 Bedömning av tätorterna 7.13

Ur Lekebergs kommuns översiktsplan  
 
Ny bostadsbebyggelse ska i första hand tillkomma genom utbyggnad i och i anslutning till 
de befintliga tätorterna. Det är samtidigt viktigt att landsbygden utvecklas varför även 
bebyggelse här ska kunna komma till stånd. 
 
Kommunen ska särskilt arbeta för att handels- och servicenäringarna kan utvecklas i de 
centrala delarna av de tre tätorterna.  
 
Kommunen ska arbeta för att ta tillvara de möjligheter som finns för att utveckla 
besöksnäringen i våra samhällen och på landsbygden 

7.13.1 Bedömningsgrunder 

Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. 

7.13.2 Förutsättningar  

Fjugesta  
Fjugesta är centralort i Lekebergs kommun med sina 2000 invånare. Tätorten har 
karaktären av en ”trädgårdsstad”, uppbyggd efter klassiskt rutnät. Villabebyggelse 
dominerar med stora trädgårdar och mycket grönska. Orten har en stadsmässig karaktär 
med torgbildning och en del verksamhetsytor i centrala lägen. Idag råder det brist på 
lägenheter, främst med inriktning på äldre som önskar flytta från sitt villaboende. 
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Områden för villabebyggelse och marklägenheter finns förberedda i de norra och västra 
delarna av tätorten.  
 
De finns två befintliga industriområden i Fjugesta. Berga industriområde i norra delen av 
tätorten och det äldre något större området Tegelbruket i sydost i anslutning till Letstigen. 
Det är dessa områden som enligt planförslaget i första hand bör byggas ut vid 
nyetablering av verksamheter.  
 
Slättlandskapet som Fjugesta ligger inom domineras av jordbruk och var förmodligen 
tättbebyggt redan under förhistorisk tid. Området tillhör tillsammans med Kumlabygden 
det bördigaste i länet och det finns en hel del gammal bebyggelse, särskilt i 
drumlinområdet öster om Fjugesta. 
 
Lanna  
Lanna ligger i den norra delen av kommunen. Tätorten har sitt ursprung i kalkbrytningen 
som hade sin storhetstid runt år 1800. Den ursprungliga bebyggelsen är koncentrerad 
kring genomfartsvägarna och i anslutning till den nedlagda stenindustrin i öster. 
Därutöver finns spridd bebyggelse kring de större gårdarna. Fram till 1980-talet hade 
orten en negativ befolkningsutveckling, men därefter har befolkningen mer än fördubblats 
och idag bor ca 550 personer i Lanna. Anledningen till detta är sannolikt närheten till 
Örebro samt de satsningar som har gjorts och planeras göra kring Lanna golfbana. 
Kommunen har gjort bedömningen att det fortsatt kommer att finnas stor efterfrågan på 
villatomter i tätorten. I Lanna saknas helt lägenheter i flerbostadshus. Enligt kommunen är 
det svårt att på rent marknadsmässiga villkor finansiera flerfamiljshus i Lanna.  
 
2012 antogs en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Vintrosa-Lannaområdet 
(VINNA-området), där delar av planområdet ligger i Örebro kommun. Denna fördjupning 
av översiktsplanen kommer att gälla oförändrad även efter att den nu aktuella 
översiktsplanen antas. FÖP:en kommer att ligga till grund för Lannas fortsatta 
bostadsutveckling. I FÖP:en står att nyproduktion av bostäder i Lanna bör ske i mindre 
grupper eller som komplettering till befintlig bebyggelse och utformas med bykaraktär. 
 
I södra delen av tätorten finns området Kroggården, där viss industriell verksamhet redan 
förekommer. Området kan vid behov utökas söderut. 
 
För den fördjupade översiktsplanen för VINNA-området har det upprättats en separat 
miljökonsekvensbeskrivning. Därför avhandlas detta område inte i denna MKB.  
 
Mullhyttan  
Mullhyttan är en gammal hyttby belägen i västra delen av kommunen. Antalet invånare 
har under de senaste 10-15 åren legat ganska stabilt strax under 500. Genom mindre 
byar och en tätbefolkad landsbygd finns underlag för ortens förutsättningar. Vilket idag 
utgörs av dagligvaruhandel och skola (f–6). Idag råder viss efterfrågan på lägenheter, 
framförallt med inriktning mot äldre. Det finns endast ett fåtal planlagda villatomter. I 
Mullhyttans omnejd finns områden för fritidshusboende, vilken ger underlag för servicen i 
tätorten. Kommunen ställer sig positiv till en konventering av fritidshus till åretruntboende. 
Enligt kommunen bör mark för bostadsbyggande förberedas i Mullhyttan genom 
planläggning. 
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Det finns idag ett mindre industriområde i Mullhyttan som fortfarande innehåller aktiv 
verksamhet.  

7.13.3 Konsekvenser  

Fjugesta 
I planförslaget föreslås Fjugesta förtätas i centrum, främst i ett stråk som löper i riktning 
norr och söder om torget i Fjugesta. Här bör inriktningen enligt planförslaget vara 
flerfamiljshus kombinerat med publika funktioner, bebyggelsen bör vara stadsmässig 
avseende volym och gestaltning. Detta är en högst eftersträvansvärd inriktning ur ett 
hållbarhetsperspektiv.  
 
Vidare föreslås ytterligare områden för villabebyggelse och marklägenheter att skapas 
inom totalt fyra områden i anslutning till tätorten. För att kunna skapa det bästa 
underlaget för kollektivtrafiken och därmed minska nyttjandet av bil i tätorten bör en 
utbyggnad ske mer koncentrerat. Utifrån Fjugestas geografiska avstånd kan säkert 400 m 
till närmaste busshållplats uppnås i samtliga utbyggnadsriktningar, men erfarenheten 
visar att viljan att gå även denna ringa sträcka minskar i mindre orter, varför ett kortare 
avstånd till busshållplats bör eftersträvas.  
 
Lanna  
Fördjupningen av översiktsplanen för Vinna-området, Lanna och Vintrosa kommer fortsatt 
att gälla inom Lanna. Eftersom FÖP Vinna har genomgått en miljökonsekvensbeskrivning 
görs här ingen ytterligare bedömning.  
 
Mullhyttan 
I planförslaget finns ambitionen att bibehålla den grad av service som finns i tätorten. 
Detta är tänkt att ske genom tillskapandet av villatomter i anslutning till tätorten samt 
genom att tillåta åretruntboende i de områden runt Mullhyttan som idag används för 
fritidsändamål. Kommunen pekar själva på problematiken med ökade kostnader för t ex 
hemsjukvård när människor bosätter sig i avsides lägen dit det tar lång tid att ta sig vid 
hembesök. Resor mm avlopp, kollektivtrafik, service,  
 
Sammantaget bedöms planförslaget ge förutsättningar för små positiva konsekvenser 
avseende tätorterna. Ställningstagandet att tillåta en utbyggnad av tätorterna på 
högvärdig jordbruksmark kan ge negativa konsekvenser, då detta minskar möjligheterna 
att säkra en framtida matproduktion. Samtidigt finns det övervägande positiva 
konsekvenser med att kommunen genom utbyggnad även i framtiden ger förutsättningar 
för den lokala servicen att finnas kvar, vilket kan minska antalet bilresor för handel. 
 

7.13.4 Åtgärdsförslag 

 Ta fram en strategi för att minimera de negativa konsekvenserna av att tillåta 
åretruntboende i tidigare fritidshusområden runt Mullhyttan men även generellt.  

 Fördjupad analys i samråd med länstrafiken om hur kollektivtrafiken kan utvecklas i 
samband med ny bebyggelse. Nya bebyggelseområden bör placeras så att en hög 
nyttjandegrad av kollektivtrafiken kan uppnås, helst mindre än 200 meter från 
närmaste busshållplats.  
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8 Samlad konsekvensbeskrivning 

I kapitlet följer en samlad bedömning av miljökonsekvenser samt en bedömning av 
planförslaget i förhållande till relevanta nationella miljökvalitetsmål. Sammanställningarna 
redovisas i två tabeller.  

 Samlad bedömning 8.1

 

 

Miljösapekt Kommentar 
Bedömning 

planförslag

Transportsystemet 

Planförslaget bedöms ge förutsättningar för små positiva konsekvenser avseende 
transportsystemet. Om intentionerna i planen genomförs kan det medföra bättre 
förutsättningar för minskat bilberoende i kommunen. Det kan också leda till bättre 
trafiksäkerhet på väg 204. Konsekvenserna bedöms vara av kommunal karaktär. Vid 
utveckling av väg 204 till mötesfri väg krävs emellertid åtgärder för att förbättra 
möjligheterna för en säker trafikmiljö för cyklister utmed vägen. En ökning av 
hastigheten ger även ökande utsläpp till luft. 

små positiva 

konsekvenser

Vattenmiljö

Kommunens ställningstaganden gällande LOD, enskilda avlopp samt 
föroreningskällor från jordbruksverksamhet bedöms påverkan vattenmiljöerna 
positivt. Möjliga negativa effekter som planen kan medföra berör tillkommande 
hårdgjorda ytor samt bosättningar i strandnära lägen och konvertering av fritidshus 
till åretruntboende. Planens positiva effekter med hänsyn till vattenmiljö bedöms 
överväga de negativa.

små positiva 

konsekvenser 

Naturmiljö

Expansion av tätorter på tidigare obebyggda marker samt exploatering av strandnära 
områden kan medföra negativa konsekvenser för bevarande av biologisk mångfald, 
vilket motverkar kommunens ställningstaganden i frågan. Å andra sidan väntas 
upprättandet av grönstrukturplanen ge positiva effekter för den biologiska 
mångfalden i kommunen. 

 små positiva 

konsekvenser 

/ små negativa 

konsekvenser

Kulturmiljö och 

landskapsbild

Planförslaget bedöms ge små positiva konsekvenser på kulturmiljön och 
landskapsbilden. 
Genom att utbyggnadsområden är utpekade inom och i anslutning till tätorterna är 
förhoppningen att gränsen mellan stad och landskap inte kommer att bli diffus och 
utbyggnad kan ske i ett samlat grepp vilket minskar en negativ inverkan på 
landskapsbilden.  

små positiva 

konsekvenser

Hushållning med 

naturresurser 

Sammantaget bedöms översiktsplanen medföra både små positiva och små 
negativa konsekvenser för resurshushållnigen i kommunen. En fortsatt utvinning av 
icke-förnybara resurser bedöms inverka negativt på den långsiktiga hushållningen 
med naturresurser i kommunen. En ökad andel bebyggelse och hårdgjorda ytor 
minskar möjligheterna till att nyttja marken för produktion av förnybara resurser 
såsom skogs- och jordbruk. Ställningstagandet kring minskade avfallsmängder och 
ökad återvinning leder till ökad hushållningen med naturresurser.

 små positiva 

konsekvenser 

/ små negativa 

konsekvenser

Energi

Kommunens ställningstaganden möjliggör en ökad användning av förnybar energi. 
Ett genomförande av planen bedöms därför kunna medföra minskade utsläpp av 
klimatpåverkande gaser. I vilken utsträckning detta är möjligt att genomföra är dock 
svårt att bedöma. 

små positiva 

konsekvenser 

Rekreation

De ställningstaganden med inriktning mot rekreation som nämns i planförslaget 
bedöms kunna medföra positiva konsekvenser om de genomförs enligt 
intentionerna i planen. I planförslaget ska kommunen verka för att bevara sin goda 
tillgång till närnatur och kommunens invånare ska ha god tillgång till rika 
naturupplevelser samt god tillgänglighet till besöksmål och rekreationsområden 
vilket anses mycket positivt för människors välbefinnande och hälsa. 

måttliga 

positiva 

konsekvenser 
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Miljösapekt Kommentar 
Bedömning 

planförslag

Miljöskydd, hälsa 

och säkerhet

Sammantaget bedöms planförslaget medföra:
•  obetydliga konsekvenser för risker avseende förorenade områden i kommunen.
• små positiva konsekvenser med hänsyn till översvämningsrisker inom kommunen, 
eftersom det presenteras tydliga riktlinjer för vilken typ av bebyggelse som är lämplig 
att uppföra i områden med olika översvämningsrisker.
• obetydliga konsekvenser för risker avseende markradon. Bedömingen grundas på 
ställningstagande kring att hänsyn ska tas till radonrisker vid planering av ny 
bebyggelse. 
•  obetydliga konsekvenser för risker avseende luftkvalitet. 
•  små positiva konsekvenser avseende risker för ras- och skred i kommunen p.g.a. 
tydliga ställningstaganden kring hänsynstagande till risk för ras- och 
skredbenägenhet i mark vid planeringa och byggande. 
•  obetydliga konsekvenser avseende risker och sårbarhet.

små positiva 

konsekvenser 

/ obetydliga 

konsekvenser 

Markanvändning 

Enligt planförslaget ska bostadsutvecklingen se genom både förtätning i de centrala 
delarna av tätorterna samt genom exploatering av jordbruksmark i anslutning till 
tätorterna. Utbyggnad av bostäder genom förtätning medför positiva konsekvenser 
medan i anspråktagande av ny mark medför små negativa konsekvenser eftersom 
mark som kan producera förnybara resurser genom skogsbruk, jordbruk samt 
ekosystemtjänster vid exploatering helt eller delvis mister dessa egenskaper. 

 små positiva 

konsekvenser 

/ små negativa 

konsekvenser

Sociala aspekter

I planförslaget belyses problematiken med att 90 % av bostadsbeståndet är 
enfamiljshus i ägandeform och ett behov av varierade bostadstyper bedöms som 
nödvändigt för att få en balans bland invånarna. Kommunen är medveten om 
situationen och i planförslaget föreslås åtgärder för att öka andelen andra 
boendeformer.

små positiva 

konsekvenser

Klimatpåverkan

Sammantaget bedöms planförslaget kunna bidra till måttliga positiva 
konsekvenser avseende klimatpåverkan. Kombinationen av den tydliga 
inriktningen mot förbättrad kollektivtrafik och förbättringar inom cykelnätet 
tillsammans med en satsning på vindkraft bedöms överväga ev. negativa 
konsekvenser från hastighetsökningen på väg 204.

måttliga 

positiva 

konsekvenser 

Nobelbanan
Sammantaget bedöms planförslagets inriktning att verka för en etablering av 
Nobelbanan långsiktigt sett medföra positiva konsekvenser under förutsättningar att 
hänsyn tas till skyddsvärda områden samt boende i påverkansområdet. 

stora positiva 

konsekvenser 

Örebro flygplats
Kommunens positiva inställning till utbyggnaden av Örebro flygplats medför en 
måttlig negativ konsekvens genom ökad störning för närboende och ökade utsläpp 
av luftföroreningar.

måttliga 

negativa 

konsekvenser 

Villingsbergs 

skjutfält

Sammanfattningsvis bedöms kommunens ställningstagande om att samordna 
skjutfältets verksamheter med friluftslivet inte medföra några särskilda 
miljökonsekvenser. Ett samordnande av dessa verksamheter bedöms kunna verka 
positivt för möjligheterna för allmänheten att utnyttja området för rekreation.

små positiva 

konsekvenser

Fjugesta

Sammantaget bedöms planförslaget ge förutsättningar för små positiva 
konsekvenser avseende tätorten. Ställningstagandet att tillåta en utbyggnad av orten 
på högvärdig jordbruksmark  ger negativa konsekvenser utöver förtätning i de 
centrala delarna av orten vilket ses som positivt. Det finns även övervägande positiva 
konsekvenser med att kommunen genom utbyggnad även i framtiden ger 
förutsättningar för den lokala servicen att finnas kvar, vilket kan minska antalet 
bilresor för handel.

små positiva 

konsekvenser 

Lanna  Har konsekvensbeskrivits i FÖP Vinna ej bedömd

Mullhyttan

Sammantaget bedöms planförslaget ge förutsättningar för små positiva konsekvens-
er avseende tätorten. Ställningstagandet att tillåta en utbyggnad av tätorten på 
högvärdig jordbruksmark kan ge negativa konsekvenser utöver förtätning,  vilket ses 
som positivt. Det finns även övervägande positiva konsekvenser med att kommunen 
genom utbyggnad även i framtiden ger förutsättningar för den lokala servicen att 
finnas kvar, vilket kan minska antalet bilresor för handel.

små positiva 

konsekvenser 
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Planförslaget bedöms ge övervägande positiva konsekvenser. För miljöaspekterna 
naturmiljö, hushållning med naturresurser och markanvändning bedöms planen kunna 
medföra både positiva och negativa konsekvenser. En utbyggnad av Örebro flygplats 
bedöms att ur miljösynpunkt främst medföra negativa konsekvenser. 

 Miljömålsuppfyllnad 8.2

I översiktsplanen fastslås att kommunen ska beakta de nationella miljömålen vid all fysisk 
planering samt vi bedömning av bygglov och motsvarande. Därmed utgör miljömålen en 
viktig utgångspunkt vid all fysisk planering inom kommunen. Definitioner av miljömålen 
samt utförlig information om vad de omfattar och indikatorer för dess uppföljning finns att 
tillgå på www.miljomal.se. 
 
I tabellen nedan presenteras en bedömning av hur planen bidrar till uppfyllnad av de 
miljökvalitetsmål som berörs av planen, där: 

 grön pil betyder att planen bidrar till att uppfylla målet 

 gul pil betyder att planen varken förbättrar eller försämrar förutsättningarna för att 
uppfylla målet 

 röd pil att planen försämrar förutsättningarna för måluppfyllnad 
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9 Uppföljning 

Enligt 6 kap. 12 § miljöbalken ska miljökonsekvensbeskrivningen innefatta en redogörelse 
för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande 
miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför. 
 
Miljöpåverkan av översiktsplanen kommer att följas upp med hjälp av redan befintliga 
miljöövervakningssystem. Syftet med uppföljningen är att se om åtgärderna bidrar till 
måluppfyllelse på det sätt som man tänkt sig, att kontrollera att negativ miljöpåverkan inte 
blir större än avsett, samt att kunna upptäcka och åtgärda oförutsedda negativa 
konsekvenser. 
 
I Lekebergs kommuns miljömålsprogram har kommunala delmål satts upp för alla inom 
kommunen relevanta miljömål. Genom uppföljning av det kommunala miljömåls-
programmet kommer centrala miljöaspekter att följas upp och utvärderas.  
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