
 

BEHOVSBEDÖMNING 

Stödstorp 2:1 Slåttergatan 
Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun 
 
 

 

MILJÖPÅVERKAN  Stor Liten Ingen Kommentar 
 
Nulägesbeskrivning av den aktuella platsen 

Beskrivning av nuvarande 

miljöbelastning på platsen 

(Betydande störningar på 

platsen, utsläpp till luft och 

vatten, vibrationer, buller, 

risker, värdefull biotop, ho-

tade eller på annat sätt 

skyddsvärd växt- eller djurart, 

ekologisk känslighet) 

 L  Marken inom hela planområdet består av 

tallmo med ett ungt trädbestånd, inslag av 

gran och ett fåtal lövträd förekommer. Inga 

registrerade naturvärden finns inom planom-

rådet förutom ett flertal skogsbrukslämningar 

bestående av kolbottnar. Marken inom plan-

området är plan, inga större höjdskillnader 

finns inom området eller mot angränsande 

fastigheteren  

 
Miljömål som berörs av DP 

God bebyggd miljö  L  Planen bidrar till att förtäta Vaggeryds sam-

hälle, vilket är i linje med det nationella mil-

jömålet god bebyggd miljö.  

Giftfri miljö  L  Området finns inte omnämnt som riskområde 

i kommunens arkiv eller på Länsstyrelsen 

WEBGIS. 

 
Miljökvalitetsnormer 
Förordningen om omgiv-

ningsbuller och EU:s bullerdi-

rektiv. 

 L  Riksdagens riktvärde för trafikbuller som 

normalt inte bör överskridas är 30 dBA ekvi-

valentnivå inomhus, 45 dBA inomhus natte-

tid, 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad 

och 70 dBA vid uteplats i anslutning till bo-

stad. Kommunen bedömer att riktvärdena för 

trafikbuller inomhus uppfylls vid nybyggnad 

av bostadshus. Bebyggelsen bedöms innebära 

en marginell ökning av fordonstrafik utmed 

Bondstorpsvägen. Någon trafikmätning och 

bullerutredning utifrån bebyggelseförslaget 

har inte bedömts vara nödvändig. 

 
Natur 
Lagenligt skyddad natur (na-

turreservat), landskapsbild, 

strandskydd, område med 

geografiska bestämmelser 

enligt NRL, skyddsområde 

för vattentäkt etc.) 

  I - 

Riksintresse för natur   I - 

Den befintliga miljöns käns-

lighet (ekologisk känslighet, 

fragmentering av grönom-

råde, förlust av gamla/grova 

träd, opåverkat/tyst område) 

  I - 

Internationella konventioner 

(Natura 2000 m.fl.) 

  I - 

 
Effekter på hushållning med naturresurser 

Nyttjande av ändliga naturre-   I - 



   

surser 

Alstring av avfall   I - 

 
Mark 

Risk för föroreningar   I - 

Skada (av geologisk format-

ion, sediment, rullstensås, 

drumlin område, översväm-

ning etc .) 

  I - 

 
Vatten 

Negativa förändringar gäl-

lande yt- och grundvatten 

(kvalitet, flöde, infiltration 

etc.) 

  I - 

Utsläpp till vatten   I - 

Dagvatten    Det finns möjligheter att ansluta den nya 

bebyggelsen till befintliga dagvatten ledning-

ar. Jordarterna i Vaggeryds tätort har hög 

genomsläpplighet när det gäller infiltration, 

enligt länsstyrelsens WebbGIS 2016-11-16. 

Kommunen bedömer därför inte att det finns 

någon risk för översvämning inom planområ-

det. Dagvatten tas omhand i ledningar samt 

infiltreras i marken som har en svag lutning 

mot öster. Vattnet rinner sedan vidare till 

Hjortsjön. 

 
Luft 
Utsläpp till luft, luftfuktighet, 

temperatur, luftströmmar, lukt 

  I - 

 
Kulturmiljö 
Riksintresse för kulturmin-

nesvård och rörligt 

friluftsliv 

 I  Idag ansluter en stig mot Bäckalyckans 

friluftsområde där det finns finna prome-

nad/löparstigar. Den anslutande stig är 

planerad att ersättas av en gång- och cy-

kelväg utmed Bondstorpsvägen. 

Byggnadsminne eller forn-

minne 

 I  Kända fornlämningar finns registrerade inom 

området enligt Länsstyrelsens WebbGIS 

(2016-11-16) och Riksantikvarieämbetets 

fornminnesregister (2016-11-16). Fornläm-

ningarna består av kolbottnar. Kolningsan-

läggning kan enligt Riksantikvarieämbetets 

lista över lämningstyper (2014-06-26) bedö-

mas som fornlämning om den kan antas ha 

tillkommit före år 1850. Kolning i resmila 

och liggmila har förekommit in på 1900-talet. 

Vilken ålder kolbottnarna har inom planom-

rådet är inte känt.  

 

Inför genomförandet av detaljplanen behöver 

en arkeologisk undersökning av området och 

dokumentation av lämningarna ske. Läm-

ningarna behöver grävas bort för att möjlig-

göra en byggnation av bostäder. Kommunen 

väger intresset för att tillskapa fler bostäder 



   

tyngre än att bevara fornlämningarna. 

 
 
Social miljö 

(trygghet, säkerhet, rekreat-

ion, förlust av större rekreat-

ionsområde, fysiska störning-

ar, barriärer) 

  I - 

 
Stadsbild 

(Struktur, dominans, helhet 

eller uppdelat/fragmenterat, 

skala, synfält) 

  I Stad-/landskapsbilden ändras måttligt då 

nya villor tillkommer på tidigare natur-

mark. Byggnadshöjd överensstämmer 

med intilliggande villa fastigheter. 

 
Landskapsbild 

Landskapsbild   I Stad- landskapsbilden ändras måttligt då 

nya villor tillkommer på tidigare natur-

mark. Byggnadshöjd överensstämmer 

med intilliggande villa fastigheter. 

 
Effekter på människors hälsa och säkerhet 
Säkerhet (explosionsrisk, far-

liga transporter, olycksrisk, 

synergieffekter) 

  I - 

Hälsa (buller,trafik mm. Stö-

rande vibrationer eller ljus-

förhållanden, vatten- och luft-

föroreningar, synergieffekter) 

 I  Området bedöms delvis vara måttligt bul-

lerstört men inga riktvärden eller normer 

bedöms överskridas. Åtgärder kan vidtas 

för att minimera bullerpåverkan. 

Ljusförhållanden och  

lokalklimat (Temperatur, 

vindförhållanden, vindtunnel-

effekt, svackor med kalluft, 

dimbildning, snödrev, norr-

läge, skuggbildning, solexpo-

nering) 

  I - 

 
Konflikter med ÖP eller områdesbestämmelser 

ÖP   I Området finns omnämnt i gällande över-

siktsplan som utbyggnadområde för bo-

städer.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 
 

Behövs en MKB eller inte? Nej 

 

Om ja, ange vilka aspekter på miljö, hälsa och hushållning med mark, vatten eller andra resurser som 

MKB-dokumentet bör behandla: -  

 

Kan effekterna sammantagna bli betydande? Nej 

 

Kommentar: De sammantagna effekterna blir ej betydande, vilket innebär att ingen miljöbedömning 

och tillhörande MKB behöver göras. 

 

Följande miljöproblem kan planen/programmet lösa: - 

De frågor som lyfts fram som viktiga att ta med i fortsatt planarbete är åtgärder för befintliga forn-

minnen. 

 

Checklistan är utförd den: 2016-12-15 

 

 

 

 

 

________________________________   

Hanna Grönlund 

 

Medverkande tjänstemän  
Dörte Schuldt, Miljöinspektör 

 

 

 


