Detaljplan för del av Näs 2:2

Behovsbedömning
Berörs ej

Kommentarer
Påverkan
Ingen Liten Måttlig Stor

Riksintressen

Naturvård
Rörligt friluftsliv
Kulturmiljö
Annat
Naturvårdsintressen
Naturreservat
Natura 2000

Biotopskydd
Annat
Natur
Kronobergs natur
Ängs- och hagmarksinv.
Våtmarksinventering
Sumpskogsinventering

x

Planområdet ligger inom riksintresse för naturvård - Helge å.
Planområdet utgörs av tidigare ung granskogsplantering. Genom rätt
placering och utformning kan planens negativa påverkan på
riksintresset minimeras.
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Planområdet gränsar till en nyckelbiotop. Inom nyckelbiotopen finns
ädellövskog, odlingsröse, stengärdesgård, rörligt markvatten och
berggrund av grönstenar. Området har stora botaniska och
ornitologiska värden. Planförslaget bedöms inte medföra någon större
negativ påverkan på vare sig riksintresset, nyckelbiotopen eller
strandskyddet.
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Anges som klass 3 - stora naturvärden.
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Nyckelbiotopsinventering
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Växt- och djurliv

x

Annat

x

Strandskydd
Påverkan på vatten
Grundvatten

x
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Ytvatten
Dricksvattentäkt
Dagvatten
Kulturmiljö och landskapsbild
Fornminnen
Kulturmiljöprogram

Planområdet gränsar till biotopskydd. Genom att rätt placering och
utformning kan planens negativa påverkan på biotopskyddet
minimeras.
Exploateringen påverkar förutsättningarna för växt- och djurliv lokalt.
Naturen bör användas som en resurs i den nya bebyggelsen.
Mer folk i området kan innebära större trygghet i området och ökad
tillgänglighet till mark och vatten. Samtidigt kan naturkänslan delvis
försvinna då området "privatiseras".
Exploateringen bedöms kunna göras på ett sådant sätt som inte
motverkar strandskyddets syften.

Planområdet berör bara en liten del av riksintresset Helge å.
Detaljplanen reglerar bebyggelsens placering vilket innebär en
bebyggelsefrin zon 100 m från vattendraget. Exploateringen bedöms
inte påverka ytvattnet.
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Genom hårdgjorda ytor förändras den naturliga infiltrationen av
dagvatten. Dagvatten bör omhändertas inom planområdet.
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.
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Kulturhistorisk miljö

Landskapsbild
Annat
Hälsa

x

Buller

x

Föroringar luft, mark, vatten
Lukt
Radon
Strålning
Kraftledningar
Säkerhet
Trafik
Explosion
Översvämning
Ras och skred
Trygghet
Miljö
Miljökvalitetsnormer
Miljömål
Hållbar utveckling
Kommunens bedömning
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Intill planområdet finns exempevis fägator som skulle kunna
framhävas och bidra till områdets attraktion. Landskapsbilden
påverkas mindre då husen anpassa till topografin.

Planen bedöms inte ge upphov till buller. Planområdet är inte heller
utsatt för buller.
Planen bedöms inte ge upphov till föroreningar av luft, mark eller
vatten. Planområdet är inte heller förorenat.
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Detaljplanen bedöms varken påverka luft eller vatten.
Detaljplanen bör bidra till miljöålet "God bebyggd miljö"

En utbyggnad enligt planförslaget bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan.

