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Icke-teknisk sammanfattning 
Inledning 

Översiktsplanen innehåller en konsekvensbeskrivning som omfattar miljö, sociala och ekonomiska 

aspekter. Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) omfattar enbart miljökonsekvenser. Enligt 

miljöbalken ska en MKB upprättas parallellt med översiktsplanen. 

 

Avgränsning i sak och tid 

Konsekvenser för nedanstående aspekter beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen: 

 Kulturmiljö: Älmhults; Råshult och Römningen. 

 Naturmiljö: Möckelnområdet och Helge å  

 Friluftsliv: Möckelnområdet och Helge å 

 Vattenmiljö: Sjön Möckeln, ytvattentäkt 

 Människors hälsa och säkerhet: buller, transporter med farligt gods, trafiksäkerhet, 

markföroreningar. 

 Klimatfaktorer: klimatanpassning 

Anledningen till urvalet är att områdena har höga värden och kan komma att påverkas av större eller 

många förslag/åtgärder. Några av aspekterna har även ett stort intresse för allmänheten. 

Översiktsplanen är inte detaljerad i sitt innehåll varför konsekvenserna kommer att vara grova i sin 

karaktär och åtgärderna övergripande. I samband med andra planer t.ex. detaljplaner och 

järnvägsplaner kommer konsekvenserna beskrivas mer ingående. 

Prognosåret för översiktsplanen och denna MKB är år 2040. 

Nollalternativet och planförslaget jämförs. 

Metod 

Denna MKB delar in och beskriver de avgränsade aspekterna i sak genom förutsättningar, lagar, mål 

och riktlinjer, värdebeskrivning, föreslagna hänsynstagande och effekter och konsekvensbedömning. 

Slutligen görs en jämförande bedömning av nollalternativet och planförslaget i den samlade 

bedömningen. 

Kulturmiljö 

Värde 
Älmhults stationssamhälle: Älmhult stationssamhälle är riksintresse för kulturmiljövård, stadsplanen 

uttrycker stadsmässighet och är en regelbunden rutnätsplan med monumentalt centralstråk framför 

järnvägsstationen, med trädplanterade gator, en representativ tomtstruktur och byggnader. 

Råshult: Råshult är Carl von Linnés födelsebygd och komministerbostället Råshult från 1700-talet är 

idag centrum för Linnékulten. Odlingslandskapet i området visar strukturen av olika markslag från 

tiden före lagaskiftet, samt sockencentrum med 1800-talsprägel.  
Römningen: Miljön runt sjön Römningen är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården med 

anledning av dess värdefulla fornlämningsmiljö. Syftet med riksintresset är att sprida kunskap om det 

hällristrika områdets förhistoria och värden.  

Hänsyn och konsekvenser 
Älmhults stationssamhälle bedöms kunna stärkas oavsett nollalternativ som planförslag. Det är 

betydelsefullt både för samhället och riksintresset att riksintressets värden byggs vidare på. När det 



2016-09-06 
 

5 
 

gäller Råshult är konsekvenser ovissa eftersom vi inte vet var höghastighetsbanan kommer att dras 

fram. Att utveckla Römningen med turismsatsningar kan skapa möjlighet att sprida den kunskap och 

historian som området besitter. Genom att hitta lämpliga lägen för mindre turismsatsningar runt 

Römningen ses positiva konsekvenser för kulturmiljön. 

Naturmiljö 

Värde 
Möckelnområdet och Helge å: Riksintressevärdena för naturvården ligger i de varierade 

förhållandena både i och i närheten av sjön. Variationen i berggrund, jordart, vattentillgång och 

skiftande kulturprägel har givit bygden en stor mångfald av rika biotoper. Området utgör livsmiljö 

och reproduktionsmiljö för flera sällsynta och hotade arter. Extra värdefulla områden inom 

riksintresset har fått starkare skydd genom att de blivit Naturreservat och Natura 2000-områden.  

Hänsyn och konsekvenser 
Både nollalternativ och planförslag ger ett ökat tryck på rekreation och friluftsliv, särskilt i närheten 

av Älmhults tätort. Men trycket kommer att vara mindre i nollalternativet, då utbyggnadstakten är 

lägre och turismsatsningarna färre. I nollalternativet planeras inte friluftslivet styras på till valda stråk 

och målpunkter och det kan påverka naturvärdena negativt, tex kan störningskänsligt växt- och 

djurliv välja att flytta. Med bra planering och byggande kan exploatering och naturvärden förenas 

utan att de höga naturvärdena och den biologiska mångfalden påverkas negativt utan det blir 

positiva konsekvenser för naturmiljön.. 

Friluftsliv 
Värde 
Möckelnområdet och Helge å: Sjön och ån inklusive öar och stränder utgör kärnområde i 

riksintresset. Värdena i riksintresset för friluftslivet grundar sig i natur-, kultur- och vattenvärdena i 

området. Nämnda värden ger särskilt goda möjligheter för berikande upplevelser i området. 

Området har goda naturgivna förutsättning för friluftsliv, framförallt kopplade till vattenkvaliteter.  

Hänsyn och konsekvenser 
I nollalternativet tas inte friluftslivets värden tillvara runt hela sjön utan trycket på befintliga 

anläggningar ökar vilket kan vara negativt för upplevelsen. På andra platser blir riksintresset mer 

orört vilket kan vara positivt för upplevelsen. I planförslaget utvecklas friluftslivets värden till valda 

stråk och målpunkter runt sjön vilket kan ge positiva konsekvenser för friluftslivets värden. I 

anslutning till Älmhults tätort där trycket på strandzonen lär bli störst finns risk att strandzonen blir 

för tillrättalagd vilket måste styras i planering och anläggande annars kan det få negativa 

konsekvenser för riksintressets värden. 

Möckeln som vattentäkt 

Värde 
Möckeln som vattentäkt: Det är Möckeln som Älmhults tätort får sitt dricksvatten och 

vattenkvaliteten i sjön är viktig för att bibehålla denna samhällsförsörjning. 

Hänsyn och konsekvenser 
Planförslagets omvandling av Gothardsområdet och sanering av förorenad mark minska riskerna för 

påverkan på vattentäkten i förhållande till nollalternativet. Trots mer hårdgjorda ytor kan 

planförslaget och dess dagvattenåtgärder inom befintliga och nya utbyggnadsområden ge positiva 

konsekvenser för vattenkvaliteten. I nollalternativet görs inte lika stor satsning på 

dagvattenhantering vilket kan få negativa konsekvenser för vattenkvalitet. 
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Hälsa och säkerhet 
Buller:  Trafikbuller alstras från Stambanan och riksväg 23 som passerar rakt igenom kommunen i 

nord-sydlig riktning och väg 120 korsar kommunen i öst-västlig riktning. Det finns störande 

verksamheter inom tätorterna främst i de södra delarna av Älmhults tätort men även i orter som 

Eneryda.  

Förorenade områden: Inom kommunen finns ett flertal områden som potentiellt är förorenade. 

Förorenade områden innehåller skadliga ämnen så att de medför eller riskerar att medföra negativ 

påverkan på människors hälsa eller miljön.  

Farligt godstransporter: Stambanan, Sydostlänken, väg 23 och 120 är rekommenderade leder för 

farligt godstransporter. Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller 

fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport. 

Hänsyn och konsekvenser 
Både i nollalternativet och planförslaget påverkas allt fler av det ökade trafikbullret, men det bedöms 

vara fler människor som påverkas i planförslaget i och med central förtätning och en eventuell 

höghastighetsbana. Att marken saneras i planförslaget ses som en positiv konsekvens för människors 

hälsa och miljöns tillstånd. Säkerheten längs med stambanan bedöms bli bättre med planförslaget då 

planskilda korsningar föreslås samt mer sammanhängande cykelnät inom Älmhults tätort och mellan 

Älmhult och de mindre tätorterna.  

Klimatförändringar 
Det finns två delar som samhällsplaneringen ska bidra med när det gäller klimatförändringar, det ena 

är att se till att vi minskar påverkan på klimat t.ex. genom att skapa strukturer som minskar utsläpp 

av växthusgaser och det andra är att anpassa oss till ett förändrat klimat. Vi får räkna med ökande 

medeltemperatur och mildare vintrar. Nederbörden antas öka, främst under vinterhalvåret, då också 

vattenflödena blir större. I framförallt de västra delarna av Kronobergs län, ökar risken för extremt 

höga vattenflöden. Vi kommer också se en ökning av extremväder så som skyfall och värmeböljor.  

Hänsyn och konsekvenser 
Fler åtgärder för minskad klimatpåverkan och klimatanpassning bland annat i form av 

dagvattenåtgärder och byggande med hänsyn till översvämningsrisker anges i planförslaget än 

nollalternativet varför det bedöms få mer positiva konsekvenser för klimatet och vattenkvaliteten.  
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Inledning 
Bakgrund 
En översiktsplan är en fysisk plan som ska ange de långsiktiga grunddragen i användningen av mark- 

och vattenområden. Plan- och bygglagen föreskriver att varje kommun ska ha en aktuell 

översiktsplan som täcker hela kommunens yta. Av översiktsplanen ska också framgå hur den redan 

byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, hur kommunen tänker tillgodose riksintressen i 

kommunen och iaktta gällande miljökvalitetsnormer. Angelägna planeringsfrågor för kommunen 

liksom konfliktrisker och motstridiga intressen ska särskilt belysas och konsekvensbeskrivas i 

översiktsplanen. Beslut som rör den fysiska miljön påverkar oss i allmänhet för lång tid framöver. 

Syftet med all fysisk planering är därför att skapa en ändamålsenlig samhällsstruktur och en estetisk 

tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och andra anläggningar. Planeringen ska främja 

en god hälsa och livsmiljö för människor såväl som växter och djur. Vid avvägning mellan olika 

allmänna intressen ska företräde ges en sådan användning som medför god hushållning med våra 

naturresurser. 

Syfte & Metod 

Översiktsplanens konsekvensbeskrivning  
Översiktsplanen ska utformas så att innebörden och konsekvenserna av den tydligt framgår, då inte 

bara miljökonsekvenser. Konsekvensbeskrivning omfattar miljö, sociala och ekonomiska aspekter. 

Under hela översiktsplaneprocessen med framtagande av planförslag har hänsyn och konsekvenser 

diskuterats löpande parallellt med att huvudalternativet har arbetats fram. Konsekvensbeskrivningen 

redovisas i översiktsplanehandlingen. 

Syfte med MKB 
För översiktsplanen gäller att den kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att en 

miljöbedömning ska genomföras samt att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas. Syftet 

är att integrera miljöaspekterna så att en hållbar utveckling främjas.  

Metod 
Miljökonsekvensbeskrivningen ska identifiera, beskriva och bedöma den betydande miljöpåverkan 

som översiktsplanens genomförande kan antas medföra. Miljökonsekvensbedömningen ska i likhet 

med översiktsplanen hållas på en övergripande nivå. Både negativ och positiv miljöpåverkan ska 

behandlas. Metoden i MKB:n bygger på tre centrala begrepp: värde, effekt och konsekvens. 

Lagar, mål och riktlinjer 

Här anges sådan som skapar förutsättningar för områdets värden, lagar, målsättningar och riktlinjer.  

Värdebeskrivning 

Utifrån nuläget görs en värdering av hur stort värde respektive område har. Generellt kan sägas att 

högt värde innehas av områden som är regionalt eller nationellt intressanta. Måttligt värde har 

områden av kommunalt intresse och litet värde har områden av lokalt intresse. 

Föreslagna hänsynstaganden  

Här redovisas vilka åtgärder som ska vidtas i samband med översiktsplanens genomförande för att 

minska eventuella negativa effekter av planförslaget. De redovisade hänsynstagandena finns med i 

översiktsplanens hänsynskapitel eller som riktlinjer under planförslag. De ingår i den följande effekt- 

och konsekvensbedömningen. 
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Effekt och konsekvensbeskrivning 

En bedömning görs av vilka effekter och konsekvenser nollalternativet och planförslaget genererar 

för de värdefulla områdena som beskrivs i respektive kapitel. Nollalternativet jämförs mot nuläget 

och planförslaget jämförs mot nollalternativet. Både positiva och negativa effekter och konsekvenser 

belyses, samt risker och möjligheter för att effekter och konsekvenser kommer att ske. 

Samlad bedömning 

Till sist görs en översiktlig beskrivning av hur nollalternativet respektive planförslaget påverkar 

Älmhults kommun med hänsyn till samtligas konsekvensbeskrivna områden.  

Osäkerheter 

Översiktsplanens  strategiska  karaktär innebär att de konsekvensbedömningar som kan göras utifrån 

den blir bred och generell. Det förs snarare ett resonemang kring risker och möjligheter, än konkreta 

och definitiva effekter och konsekvenser. Det går inte att i detalj beskriva vilka konsekvenser som 

uppstår av översiktsplanen, då det fortfarande finns flera osäkra faktorer som kan påverka utgången. 

Det som dock är viktigt för MKB:n är att belysa de eventuella risker som kan uppstå samt föreslå 

hänsynstaganden som kan minimera de riskerna och istället skapa positiva konsekvenser av de 

föreslagna åtgärderna. 

Planen ska ses som vägledande för framtida beslut rörande mark- och vattenanvändning. 

Bedömningarna baseras på övergripande riktlinjer och på prognoser för till exempel 

befolkningstillväxt. Genomförbarheten av  olika  åtgärder  måste  hänskjutas  till  ett  senare skede. 

Konsekvenser för enskilda mindre områden bedöms i samband med t.ex. detaljplaner.  I  samband 

med dessa är det viktigt att konsekvensbeskrivning och behov av åtgärder som tas upp i denna MKB, 

följs upp. 

Avgränsning 
Syftet med avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) är att koncentrera sig på de 

miljöfrågor som är mest relevanta för översiktsplanen. Avgränsningen gör MKB:n mer lättillgänglig 

och översiktlig. MKB:n avgränsas, geografiskt, sakligt och tidsmässigt. 

I sak 

Konsekvenser för nedanstående aspekter beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen. Anledningen till 

urvalet är att områdena har höga värden och kan komma att påverkas av större eller många 

förslag/åtgärder. Några av aspekterna har även ett stort intresse för allmänheten. Översiktsplanen är 

inte detaljerad i sitt innehåll varför konsekvenserna kommer att vara grova i sin karaktär och 

åtgärderna övergripande. I samband med andra planer t.ex. detaljplaner och järnvägsplaner kommer 

konsekvenserna beskrivas mer ingående. 

 Kulturmiljö: Älmhults stationssamhälle med byggt utifrån 1800-tals ideal, Kulturmiljöerna runt 

Carl von Linnés födelsebygd Råshult, det täta beståndet av hällkistor runt sjön Römningen. 

 Naturmiljö: Möckelnområdet och Helge å vid Delary-Hallaböke då de är av Riksintresse för 

naturvården. 

 Friluftsliv: Möckelnområdet är utpekat som Riksintresse för friluftslivet. 

 Vattenmiljö: Sjön Möckeln då det är en värdefull sötvattensjö samt ytvattentäkt.  

 Människors hälsa och säkerhet: buller, transporter med farligt gods, trafiksäkerhet, 

markföroreningar. 

 Klimatfaktorer: FN:s klimatmål ska inte motverkas i ÖP. 

I tid 

Prognosåret för Översiktsplanen och tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning är 2040. 
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Bedömningsgrunder 

Miljökvalitetsmål 
Regeringen har formulerat 16 nationella miljökvalitetsmål och ett 70-tal nationella delmål. 

Miljömålen ska,  tillsammans  med  övriga  nationella  mål,  vara vägledande  för  fysisk  planering  

och  samhällsbyggande. De 16 miljökvalitetsmålen är:  

- Begränsad klimatpåverkan  

- Frisk luft  

- Bara naturlig försurning   

- Giftfri miljö  

- Skyddande ozonskikt  

- Säker strålmiljö  

- Ingen övergödning   

- Levande sjöar och vattendrag   

- Grundvatten av god kvalitet   

- Hav i balans samt levande kust och skärgård  

- Myllrande våtmarker  

- Levande skogar   

- Ett rikt odlingslandskap   

- Storslagen fjällmiljö  

- God bebyggd miljö  

- Ett rikt växt- och djurliv   

Miljökvalitetsnormer 
För att nå våra uppsatta miljömål brukar miljökvalitetsnormer användas. Miljökvalitetsnormer finns i 

5 kap miljöbalken och är ett styrmedel i det svenska miljöarbetet. En miljönorm anger den lägsta 

godtagbara miljökvalitet som miljön eller människor bedöms kunna tåla. Enligt 2 kapitlet i plan och 

bygglagen ska planläggning inte medverka till att miljökvalitetsnormer överträds och myndigheter, 

till exempel kommuner ska iaktta normerna både vid planering, tillstånd, godkännande och 

anmälningsärenden, föreskrifter och tillsyn. 

Alternativ 

Nollalternativet 
En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla ett så kallat nollalternativ. Enligt Miljöbalken är 

nollalternativet ”en beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen, 

programmet eller ändringen inte genomförs”. Miljöbedömningen av nollalternativet gäller alltså 

sådan miljöpåverkan som kan förväntas om åtaganden och förhållningssätt i planen inte genomförs. 

Nollalternativet innebär att beslutade planer genomförs, i övrigt består befintlig situation. Gällande 

detaljplaner genomförs både i Älmhult och i de mindre orterna.  

Sammanfattning av översiktsplanens innehåll - Planförslag 

Sammanfattning av kommunövergripande strategier och mål 

Kommunövergripande 

Den attraktiva bostadskommunen – tilltalande och varierande boendemiljöer på strategiska platser. 

Tilltalande närmiljöer och allmänna platser är viktigt.  

- Erbjuda nya bostäder på de mest strategiska platserna, Älmhult och Diö är prioriterade. 
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- Skapa tilltalande närmiljöer och allmänna platser. 

Ett blomstrande näringsliv – näringslivet ska ha möjlighet att växa i stråk för arbetsplatser. Fokus på 

heminredning, kreativa näringar och kunskapsintensivt företagande. 

- Näringslivet ska växa i strategiska stråk med möjlighet att skapa arbetsplatser, främst längs 

järnvägen och väg 23. Främja utveckling av näringslivet inom heminredning, kreativa näringar 

och kunskapsintensivt företagande. 

Rika natur- och rekreationsmiljöer – ett rikt växt och djurliv ska säkras på lång sikt. Arbeta för en ökad 

rörlighet och folkhälsa. 

- God tillgång till friluftsliv och rekreation för att skapa ökad rörlighet och folkhälsa.  

- Förena den småländska naturen med kulturhistoria, heminredning och nöjen. 

Ett hållbart resande med minskat bilberoende – Öka möjligheterna att åka kollektivt, att röra sig till 

fots eller på cykel.  

- Gestalta vägar och gator så att oskyddade trafikanter prioriteras.  

- Prioritera allmänna platser och stråk så att de är trygga och tillgängliga för alla.  

- Bygg cykelvägar mellan kommunens orter. 

En stark centralort som gynnar helheten – Fokusera kommunal service i centralorten men garantera 

en grundtrygghet i de mindre orterna. 

- Stärk och utveckla kommunal service med fokus i centralorten. 

-  Tydlig och långsiktig strategi för olika servicenivåer i de mindre orterna.  

Resurshushållning och slutna kretslopp – effektivt och med minimal belastning på miljön. 

- Kretsloppsprincipen ska genomsyra teknisk försörjning och avfallshantering.   

- Grunda energiförsörjningen på förnybar energi och energieffektivitet.  

- Vatten och avlopp ska främst hanteras på central nivå. 

- Tillgång till snabbt och stabilt bredband i tätort såväl som på landsbygden. 

Ortsfördjupningar 

Älmhult 

Den småstadscharm som redan finns i Älmhult kan stärkas och utvecklas. Förtätning föreslås i de 

centrala delarna dels för att tillgodose behovet av bostäder och dels för att befolka staden så att det 

sociala livet och möten mellan människor främjas. I detta ingår även att ta hand om de allmänna 

platserna och stråken så att de blir kvalitativa och tilltalande att vistas i. Även trafikmiljöerna ska 

utvecklas så att gående och cyklister prioriteras för att stimulera ett mer hållbart resande. 

Älmhult ska vara en grönskande ort med rekreationsmiljöer av hög kvalitet. Översiktsplanen föreslår 

utvecklandet av ett nytt nord-sydligt parkstråk genom orten genom att förädla och tillgängliggöra 

områden som idag är outnyttjade. Också befintliga parker och naturområden bör utvecklas och 

länkas ihop bättre. 

Älmhult ska också ges möjlighet att växa i riktning mot sjön, nya områden för bostäder i strandnära 

läge pekas därför ut längs Möckelns strand. I övrigt bör expansion ske så nära tätorten som möjligt 

och nya områden för blandad bebyggelse föreslås väster och öster om orten. På sikt bör även 

områden som idag används för industri kunna omvandlas för att ge plats för bostäder och andra 
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typer av arbetsplatser. Här har näringslivet möjlighet att utvecklas mot ett mer kunskapsintensivt 

företagande. 

Tyngre verksamheter hänvisas på sikt till ortens södra delar där risken att störa boende är låg och de 

logistiska förutsättningarna är goda.  

Delary - bruksorten mitt i ån  

Delary har en intressant historia som fortfarande kan utläsas i den fysiska miljön på bruksön. 

Översiktsplanen pekar på framtida möjligheter att utveckla miljön för både bostäder och företagande 

på sikt. Läget vid Helge å och den relativa närheten till Älmhult är också attraktivt och nya områden 

för strandnära boende föreslås också norr om orten. 

Diö - den sjönära bostadsorten 

Diö har potential som attraktiv bostadsort med närhet till sjö, vacker natur, tågpendling, 

fritidsaktiviteter, skola och arbetsplatser. Här föreslås utveckling av nya strandnära bostäder norr om 

orten och möjlig förtätning i de centrala delarna nära Helge å. Rekreation och friluftslivet bör främjas 

genom utvecklandet av ett stråk längs med vattnet. 

Eneryda - verksamhetsorten mitt i kulturlandskapet 

En stor kvalitet för Eneryda är den värdefulla kulturmiljön i bylandskapet alldeles intill som skapar 

kvaliteter för de boende och särskilt ska värnas. För sin storlek är Eneryda också en stark 

verksamhetsort och verksamheterna ges möjlighet att expandera i norra delen av orten. En planskild 

korsning föreslås under järnvägen och på sikt ska det även ges möjlighet till framtida station. 

Göteryd - entrén till det unika hällkisteområdet  

Göteryds kvalitet är närheten till Römningenområdet - ett av Sveriges hällkistetätaste områden med 

potential för utveckling av turismverksamheter. I Göteryd föreslås en entréplats till Römningens 

hällkisteområde. En säker cykelväg mot Ryfors och i förlängningen Älmhult föreslås också. Det 

bedöms inte finnas behov av ytterligare mark för bostadsbebyggelse utöver redan planlagda 

områden. 

Hallaryd - Helge ås pärla lockar besökare 

Hallaryd är en idyllisk by med potential både som bostadsort men också för turism, tack vare Helge å 

och den fina naturen kring den. Ett område vid ån pekas ut som möjligt att utveckla för 

turismverksamhet, fisketurism, stuguthyrning eller liknande. Befintliga verksamheter ges också 

möjlighet att expandera. Det finns även planlagda villatomter vid ån som ännu inte bebyggts. 

Häradsbäck - kyrkbyn att stanna till och roa sig i 

Häradsbäck har på grund av sitt läge vid väg 120 en genomströmning av förbipasserande och har 

potential som en nod för östra delen av kommunen för nöje, turism och service. Genomfartsgatan 

bör utvecklas så att de oskyddade trafikanterna prioriteras i högre grad och vägen därmed upplevs 

som en tilltalande bygata snarare än en barriär. Planlagda områden för nya bostäder finns redan 

varför ytterligare bebyggelseområden inte pekas ut. 

Liatorp - det småstadsmässiga stationssamhället 

Liatorps bykärna som är sprungen ur det gamla stationssamhället har höga kulturvärden som ska 

värnas. På sikt bör åter station möjliggöras på orten som så starkt präglats av järnvägen. Det är också 

viktigt att skapa en säker korsning med järnvägen genom en planskild korsning för 

genomfartstrafiken. Det finns redan en stor planberedskap för nya bostäder, ytterligare områden för 

detta ändamål pekas därför inte ut. Befintliga verksamheter ges dock möjlighet att expandera längs 

med järnvägen i utkanten av orten. 
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Pjätteryd - i en idylliskt lantlig miljö 

Pjätteryd ligger i en idyllisk trakt mitt mellan de lantliga kulturbygderna Lönshult och Stenshult. Det 

finns potential att utveckla denna karaktär ytterligare i anslutning till den gamla landsvägen öster om 

orten. Inne i bykärnan ges även möjlighet för utveckling av bostäder, exempelvis för äldre. 

Virestad - jordbruksbyn 

Virestad har kommunens mest bördiga åkermark med aktivt jordbruk, men också ett aktivt 

föreningsliv, friskola, klädbutik och goda friluftsmöjligheter. Det finns en god planberedskap för nya 

bostäder på orten och nya exploateringsområden pekas därför inte ur. Badplatsen kan utvecklas för 

turismändamål. 

Påverkan av yttre faktorer 
Kommunerna har så kallat planmonopol, men bebyggelseutvecklingen påverkas inte bara av 

kommunpolitikernas och befolkningens vilja som den uttrycks i översiktsplanen, utan även av 

händelser ute i världen, ekonomisk konjunktur, befolkningsutveckling, tillgången på jobb, marknaden 

för bostäder och verksamhetslokaler, energipriser, utvecklingen i grannkommuner, statens satsning 

på den nationella infrastrukturen, förändringar i markägarstruktur, utvecklingen i jord- och 

skogsbruket i EU-perspektiv samt regionförstoring. Andra osäkerheter är möjligheten att finansiera 

marksanering, klimatåtgärder, regionala infrastrukturinvesteringar och satsningar på natur- och 

vattenvård med externa bidrag. Utvecklingen påverkas även i viss mån av andra myndigheters 

bedömning när det gäller inverkan på kulturmiljö, naturmiljö, olika riksintressen och Natura-2000-

områden med mera. 
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Kulturmiljö 
Kulturmiljö avser miljöer, strukturer och enskilda objekt som tydligt speglar vår historia. Den ger oss 

kunskapen om hur tidigare generationer har utnyttjat naturens förutsättningar, hur de har 

organiserat sig och hur maktförhållanden och olika tankesätt har präglat den fysiska miljön genom 

tiderna.  

Kulturarv är ett vidare begrepp än kulturmiljö. Det innefattar inte bara föremål, byggnader och 

fornlämningar utan också berättelser, traditioner och andra immateriella värden som vi övertar från 

tidigare generationer.  

Kulturmiljövård syftar till att skydda, vårda och utveckla våra kulturmiljöer och vård kulturarv. 

Helhetsmiljöer, historiska samband och områden med bevarade historiska miljöer, strukturer eller 

objekt kan vara intressanta ur regionalt eller nationellt perspektiv. Även områden som särskilt 

belyser viktiga delar ur en kommuns historia är värdefulla. 

Översiktsplanen för Älmhult föreslår utveckling av bostäder, rekreation och friluftsliv samt 

infrastruktur som kan komma att påverka tre områden som är utpekade som Riksintresse för 

kulturmiljövården. Dessa konsekvensbeskriv i denna MKB. 

 

 

Figur 1: Linnés Råshult, Riksintresse och Kulturreservat samt under utredning för att bli Världsarv. Källa: 
Riksantikvarieämbetet, 2015-04-10, tillgänglig: http://www.raa.se/lagar-och-stod/miljobalken/kulturreservat/ 

Lagar, mål och riktlinjer 
Kulturmiljölagen, KML (1988:950): Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön och att 
enskilda såväl som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet.  Den som planerar eller utför ett arbete ska se 
till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. I lagen finns bestämmelser om ortnamn, fornminnen, 
byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen. Fornminnen som är registrerade som fornlämningar i FMIS är 
skyddade i 2 kap. Byggnadsminnen är skyddade enligt förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen. 
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Riksintresse för kulturmiljövården, 3 kap 6§ MB: Mark och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har 

betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet 

skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Det finns fyra 

områden av riksintresse för kulturmiljövården i Älmhults kommun, Höö, Älmhults stationssamhälle, Römningen 

och Råshult, där de tre senare konsekvensbeskrivs i denna MKB. 

Kulturreservat, 7 kap 9 § MB: Ett mark- och vattenområde får förklaras som kulturreservat i syfte att bevara 

värdefulla kulturpräglade landskap. Linnés Råshult är utpekat som Kulturreservat. 

Kulturmiljöprogram, Kronobergs län: Programmet beskriver värdefulla kulturmiljöer och hur de ska tas hänsyn till 

samt skötas för att behålla och utveckla sina värden. De områden som beskrivs i kulturmiljöprogrammet är 

Spjutaretorp, Taxås, Liatorp, Håralycke, Kristiga och Lycke, Husjönäs, Härlunda, Eneryda, Linnefälle, Agnshult, 

Sänneshult, Ön och Åbogen, Slätthult, Svinaberga, Lönshult, Bårshult, Fagerhult, Askenäs, Sjuhult och Ekenäs, 

Torsholma, Hallaryd, Västra Vägla, Höö, Råshult och Stenbrohult, Älmhult 

Miljökvalitetsmål – God bebyggd miljö: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 

livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 

utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 

långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas." 

Karta 
 

 

Figur 2: Karta över Riksintressen för kulturmiljön i Älmhults kommun. Källa: Länsstyrelsen i Kronoberg, 
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/planfragor/riksintresse/riksintressen/Pages/riksintressen_almhult.aspx 

Värdebeskrivning 

Älmhults stationssamhälle 
Älmhult stationssamhälle är riksintresse för kulturmiljövård och utpekad i länets kulturmiljöprogram. 

Älmhult järnvägssamhälle planlades och byggdes på 1860-talet och speglar det sena 1800-talets 
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stadsbyggnadsideal. Det är troligen Sveriges tydligaste och mest välbevarade exempel på A W 

Edelsvärds idealplan för järnvägssamhällen. Tack vare den sparsamma bebyggelsen innan 1860 

kunde planen utföras nästan fullständigt. Planen uttrycker stadsmässighet och är en regelbunden 

rutnätsplan med monumentalt centralstråk framför järnvägsstationen, med trädplanterade gator, en 

representativ tomtstruktur och byggnader. 

I anslutning till Älmhults station har en modern tätortsbebyggelse och industrier vuxit fram i 

kölvattnet av järnvägen. Huvudgatan i samhället följer fortfarande den gamla landsvägens sträckning. 

Järnvägens påverkan på samhället är också väl synligt, framför stationshuset på ena sidan av 

järnvägen breder stadens framsida ut sig. Samtidigt består järnvägens baksida av en aktiv och 

industri, kontor- och handelsverksamhet där bl.a tidigare IKEA-varuhuset låg som håller på att 

omvandlas till museum. Industriernas närhet till järnvägsspåren vittnar om järnvägens betydelse för 

näringslivets framväxt, en utveckling som är aktiv än idag. Bevarade magasin och vagndepåer 

kompletterar järnvägsmiljön. Det är dock endast ”framsidan” som utgör riksintresse för 

kulturmiljövården, även om de två sidorna har en tydlig koppling till varandra och att framförallt 

framväxten av IKEA är relevant för hela Sverige.  

 

Figur 3:Del av Älmhults stationssamhälle som är utpekat ssom Riksintresse för kulturmiljövården. 
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Råshult 
Kulturreservatet är avsatt för att bevara och levandegöra det tidiga 1700-talets landskap på Carl von 

Linnés födelseplats. Odlingslandskapet i området visar strukturen av olika markslag från tiden före 

lagaskiftet, samt sockencentrum med 1800-talsprägel. Odlingsmarken är unik, eftersom den 

fortfarande hävdas för att visa inägomark och utmark, så som landskapet såg ut före lagaskiftet.  

Ett par kilometer från Råshult ligger ett sockencentrum, starkt präglat av 1800-talet både när det 

kommer till byggnadsbeståndet och hur åkermarken arrenderades. Där finns en kyrka, sockenstuga, 

kyrkstallar och kyrkoherdeboställe. I området ingår också fornlämningar, bl.a. tre rösen och ett 

gravfält som har lång tidsmässig spridning. Åsvägen "Getryggen" har sannolikt förhistoriskt ursprung. 

Komministerbostället Råshult Södregård är även kulturreservat och innefattar gårdsmiljö, 

inägomarker och utmarker som gränsar mot Såganässjön. Syftet med reservatet är att bevara och 

levandegöra det tidiga 1700-talets landskap på Carl von Linnés födelseplats. På platsen ska man visa 

hur människor har utnyttjat de naturgivna förutsättningarna för sin utkomst och göra spåren efter 

detta brukande synliga för besökaren. Området är ett populärt utflyktsmål och det går att gå in i 

byggnader och trädgårdar och även ta längre promenader på markerade stigar i kulturlandskapet 

Under säsong finns ett café i området och evenemang och guidade turer anordnas för besökare.   

 

Figur 4: Linnes Råshult. Källa: Kommunens hemsida. 

Römningen 
Miljön runt sjön Römningen är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården med anledning av dess 

värdefulla fornlämningsmiljö. Syftet med riksintresset är att sprida kunskap om det hällristrika 

områdets förhistoria och värden.  

Området har ett av landets tätaste bestånd av hällkistor med anslutande strandanknutna boplatser 

från yngsta stenålder och övergångstiden mot äldre bronsålder. Det finns likande områden i södra 

Sveriges inland, men inte någon annanstans är de historiska spåren så tydliga som här. Det innebär 

att man i området har möjlighet att uppleva en miljö som uppkom för 3700 till 4300 år sedan. En bit 

från strandzonen finns ett 40-tal hällkistor, flertalet i rösen och några i stensättningar. Dessutom 

finns rösen utan synlig hällkista, några stensättningar samt anslutande till strandzonen flintförande 

boplatser. I riksintresseområdet ingår även ett odlingslandskap med stenröjda åkrar, steniga ängs- 
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och hagmarker och stenmurar. Den högt belägna radbyn Sjuhult har sedan laga skiftet utspridd 

bebyggelse med mangårdsbyggnader från sekelskiftet 1900. Odlingslandskapet berättar om den 

odlingshistoriska utvecklingen i södra Småland. Tillsammans knyter landskapet och hällkistorna ihop 

det förhistoriska, historiska och moderna landskapet till en dynamisk helhet. 

 
Figur 5: Hällkista i Odlingslandskapet runt Römningen. Källa: Länsstyrelsen 2015. 

Föreslagna hänsynstaganden 

Generell hänsyn 
- Fornlämningar har ett lagstadgat skydd enligt KML. Fasta fornlämningar får inte förändras, 

skadas eller bortföras utan tillstånd från länsstyrelsen.  
- I samband med att förändringar av markanvändningen planeras och prövas kan arkeologisk 

utredning komma att krävas. Länsstyrelsen beslutar om vilka undersökningsåtgärder som ska 
vidtas, samt om skyddsavstånd runt och eventuellt borttagande av fornlämningar. 

- Kulturreservatets föreskrifter ska följas. 

- Vid exploatering i eller i anslutning till områden utpekade i kulturmiljöprogrammet ska 

utgångpunkten vara att följa de föreslagna riktlinjerna ”Inför framtiden” i programmet.  

- Länsstyrelsens fördjupade planeringsunderlag ska ligga som underlag vid förändring i eller i 

anslutning riksintresseområdena. 

- Vid förändringar i och i anslutning till riksintresseområdena ska en fördjupad 

konsekvensbedömning tas fram. Kulturhistorisk kompetens ska rådfrågas. 

- Fastslagna skötselplaner för Höö och Råshult ska följas. 
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Älmhults stationssamhälle 
- En fördjupad översiktsplan för riksintresset och Älmhults centrala delar förslås tas fram som 

ett eget arbete. Nuvarande centrumplan gäller tills ny översiktsplan för Älmhults centrala 

delar är antagen. 

- Rutnätsplanen ska bevaras och tomtstrukturen tydliggöras genom att eftersträva stängda 

kvarter.  

- Ny bebyggelse bör anpassas till den befintliga bebyggelsens skala och gårdsstruktur. 

- Stationsparkens bör vårdas och dess roll som stadens monumentalstråk framhävas. 

- Det är angeläget att en levande handel främjas längs stationsparkens långsidor.  

- Stationens fortsatta funktion som stationshus är grundläggande för förståelsen av miljön.  

Råshult 
- Vid förändringar i och i anslutning till riksintresseområdena ska en fördjupad 

konsekvensbedömning tas fram. Kulturhistorisk kompetens ska rådfrågas. 

- Fastslagen skötselplaner för Råshult ska följas. 

- Byggande av ny höghastighetsjärnväg kan få konsekvenser för Råshult, konsekvenserna ska 

om möjligt undvikas och minimeras. Konsekvenserna ska beskrivas i den järnvägsplan som 

ska tas fram för den nya järnvägen. 

 Römningen  
- Länsstyrelsens fördjupade planeringsunderlag ska ligga som underlag vid förändring i eller i 

anslutning riksintresseområdet. 

- Vid förändringar i och i anslutning till riksintresseområdet ska en fördjupad 

konsekvensbedömning tas fram. Kulturhistorisk kompetens ska rådfrågas. 

- För LIS-området i Ramnäs ska arkeologisk utredning göras inför detaljplanearbete för att 

undersöka fornlämningssituationen inom området. 

- Känd fornlämning inom Ramnäsområdet ska värnas och användas som en kvalitet. 

- Skapa informationsinstanser som visar och förklarar hur de mer osynliga spåren av 

kulturmiljön runt Römningen hänger samman med de mer synliga spåren, framförallt 

Hällkistorna. T.ex. genom skyltning i anslutning till gravar eller på allmänna platser, via 

internet eller i broschyrer. 

 

Effekter och konsekvensbedömning 

Älmhults stationssamhälle 

Nollalternativ 

Även i nollalternativet kommer viss förtätning att ske i centrala Älmhult men inte i det mest spår- och 

stationsnära lägena. Förtätning på ödetomterna kan stärka riksintressets värden. Om det inte skulle 

ske någon förtätning eller upprustning av de allmänna ytorna skulle det ses som negativt för 

kulturmiljön. 

Planförslag 

Översiktsplanen föreslår en flytt av bangårdsområdet längre söder ut, för att öka stationsområdets 

kapacitet och anpassning till en eventuell höghastighetsbana. Detta kan innebära förändringar av den 

värdefulla karaktären som Älmhults stations- och järnvägsområde har haft sedan 1860-talet. Genom 

att flytta bangården längre ifrån själva stationen blir kopplingen dem emellan svagare. Riksintresset 

innefattar endast bebyggelsen på den östra sidan av järnvägen, den som tydligast visar strukturen 

från Edelsvärds idealplan. Denna del bedöms inte direkt påverkas av flytten av bangården.  
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Översiktsplanen föreslår vidare förtätning av Älmhults centrala delar både i lucktomter och nya 

kvarter i mer spår- och stationsnära lägen. Genom att ta hänsyn till den befintliga rutnätsstrukturen 

när ny bebyggelse planeras och gestaltas är bedömningen att rutnätsstrukturen även fortsatt 

kommer att vara tydlig och troligen förtydligas. Ett problem som uppmärksammas i Länsstyrelsens 

fördjupade beskrivning av Älmhults stationsområde (Länsstyrelsen, 2012) är att rutnätsstrukturen 

har försvagats något av den ökade andelen ödetomter inom riksintresseområdet. Här kan 

förtätningsmålet förenas med riksintressets syften genom att identifiera dessa tomter och förtäta på 

dem för att skapa en mer enhetlig rutnätsstad.  

En diskussion som kommer behöva föras och som man behöver uppmärksamma inför en framtida 

förtätning är hur man ska förhålla sig gammalt och nytt, så att det man bygger inte blir pastischer på 

en äldre tid, utan att man även i framtiden kan läsa Älmhults utveckling i de strukturer, grönområden 

och byggnader som byggs i nutid. Förtätning med kontor, utbildningsverksamhet och kreativt 

företagande vid nuvarande busstation och vid IKEAS tidigare parkeringar längs med spårområdet kan 

få effekter på kulturmiljön, men bygger man vidare på rutnätsstrukturen kan det ses som en utökning 

av rutnätsstaden som ger positiva konsekvenser både kulturmiljö och för många andra aspekter.  

Att få en höghastighetsjärnväg med station genom Älmhult tätort och centrum kan ses som positivt 

för att kulturmiljö, den får ytterligare ett lager och järnvägshistorian stärks.  

 

Råshult 

Nollalternativ 

Järnvägen passerar idag rakt genom riksintresset och det sker ingen förändring i nollalternativet mer 

än att trafiken på järnvägen kommer att öka och bullerpåverkan på kulturmiljön ökar. 

Planförslag 

Översiktsplanen är positiv till att höghastighetsbana förläggs till Älmhults kommun med station i 

Älmhults samhälle. Befintlig järnvägssträckning går idag igenom områden som tillhör riksintresset 

Råshult. En satsning på höghastighetsbana kräver ombyggnad av järnvägen och en förändrad 

dragning. Det kan finnas risk för att det kommer göra ytterligare intrång i Råshultsområdet.  

Vid utredning om höghastighetsbanans sträckning ska värdena kopplade till Råshult tas hänsyn till. 

För att minska påverkan på kulturmiljön bör en fördjupad kulturarvsanalys göras i ett tidigt skede av 

processen, där fortfarande flera alternativ är aktuella. Även en landskapsanalys bör göras, för att 

identifiera om och hur järnvägen kommer upplevas från olika delar av kulturmiljön runt Råshult.   

Höghastighetsbanans kan genom att skapa bättre resmöjligheter till Älmhult, öka tillgängligheten till 

Råshult och fler besökare, både internationella och nationella, kan ges möjlighet att besöka 

kulturmiljön, vilket bidrar till riksintressets syfte, att sprida kunskapen om Råshult. 

Kulturmiljön kan komma att bli än mer bullerpåverkad och bullerskärmar behöver utformas med stor 

omsorg annars kan det få stora negativa konsekvenser för upplevelsen av miljön. 

Römningen 

Nollalternativ 

I nollalternativet blir det inga förändringar och därmed synliggörs heller inte områdets värden och 

kunskapen om områdets historia ökar inte.  

Planförslag 

I översiktsplanen beskrivs möjligheterna att utveckla turismen i Römningeområdet, med anledning av 

den unika samlingen av Hällkistor där. Förslag är att skapa en turistanläggning, i närheten av sjön. För 

att inte skada fornlämningarna samt det odlingslandskap som ingår i riksintresset behöver val av 
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plats samt omfattning av turistanläggningar studeras noga. En särskild konsekvensanalys föreslås 

göras om intresse för en turismsatsning uppkommer. 

I riktlinjerna för riksintresset uppmärksammas vikten av ett öppet landskap runt hällkistorna. Det 

föreslås också slingrande stigar genom beteshagarna eller glesare skog, från vilka hällkistorna kan 

ses. Behovet av en ”informationsinstans” anses vara förenligt med översiktsplanens ambition att 

skapa en turistanläggning inom området. Om val av plats och omfattning för denna görs med hänsyn 

till riksintressets värden kan översiktsplanen leda till att kulturmiljön i området tillgängliggörs och att 

kunskapen om den sprids. Detta skulle vara positivt för området. Om inte hänsyn tas till kulturmiljön 

finns istället risk för att kulturmiljön tar skada, att siktlinjer och sammanhängande 

kulturmiljöområden förstörs eller att fornlämningar förstörs. Detta kan undvikas om föreslagna 

hänsynstaganden görs.  

Vidare föreslår översiktsplanen sjönära boende i Ramnäs som ligger i anslutning till Römningen. 

Området har kända fornlämningar inom sig, varför fortsatta arkeologiska utredningar föreslås inför 

detaljplanearbete påbörjas. Enligt skriften om riksintresset kan detta vara positivt för riksintressets 

värde, men det får inte ske på bekostnad av de värden som redan finns i området. Spår av 

kulturhistorien, som fornlämningar men också äldre namn på platser, bör bevaras.  

Översiktsplanens förslag att skapa möjligheter för turism, vandring och bostäder inom området kan, 

om hänsyn tas till riksintressets värden, även vara en positiv utveckling för riksintresset. 
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Naturmiljö 
Höga naturvärden förekommer i och runt sjön Möckeln samt i anslutning till Helge å. Samma område 

är identifierat med goda förutsättningar för friluftsliv med anledning av dess natur-, kultur- och 

vattenkvaliteter. Med anledning av att Möckeln och Helge å utgör riksintresse för naturvård och 

friluftsliv konsekvensbeskriv de i MKB:n. De Natura 2000-områden samt naturreservat som påverkas 

av förslagen i översiktsplanen beskrivs översiktligt. 

Runt sjön Möckeln föreslår översiktsplanen sjönära boende på flera platser i anslutning till Älmhults 

tätort, Dihult, och åstaden i Diö och Bruksön i Delary. Vattennära turistverksamheter föreslås inom 

området som i översiktsplanen kallas Linnés kulturbygd och Gustavsfors. För att utveckla turism, 

rekreation och friluftsliv föreslås stråk och platser längs med sjön där människor kan röra sig och 

besöka platser vid sjön. Höghastighetsbanan kan också komma att gå i när anslutning till 

Möckelnområdet.  

 

Figur 6: Rikt fågelliv Möckeln. Källa: https://sv.wikipedia.org/ 

Lagar, mål och riktlinjer 
Natura 2000: Nätverk av skyddade områden inom EU. Syfte att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer, 
omfattar värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt 
perspektiv. Tillstånd krävs för att vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett naturområde. 
 
Riksintresse för naturvård , 3 kap. 6§ MB: Områden skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 

skada friluftslivet, natur- eller kulturmiljön.    

Naturreservat, 7 kap. 4-8 § MB. Med syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer 

eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Dispens från föreskrifterna får lämnas om särskilda skäl finns. 

Strandskydd, 7 kap. 13-18 §§ MB.  Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 

allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Lag (2009:532).  
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Art- och habitatdirektivet: Art- och habitatdirektivet syftar till att säkra den biologiska mångfalden genom 
bevarandet av naturligt förekommande livsmiljöer samt den vilda floran och faunan inom EU:s medlemsländer. 
Dispens söks enligt 14 § i Artskyddsförordningen (2007:845)  
 

Miljökvalitetsmål – Ett rikt djur och växtliv: "Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, 
för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och 
processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. 
Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa,  
livskvalitet och välfärd." 
 

Miljökvalitetsmål – Ett rikt odlingslandskap: "Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk 
produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks." 
 
Naturvärdesinventering, Strandnära delar av Möckeln, Älmhults kommun, 2014: inventering av utvalda strandnära 

och tätortsnära delar av sjön Möckeln i Älmhults kommun. En enhetlig metod för att värdera naturvärden i 

biotoper har använts, Standardiserad Naturvärdesinventering:  

- Klass 1 – högst naturvärde: Störst positiv betydelse för biologisk mångfald. 

- Klass 2 - högt naturvärde: stor positiv betydelse för biologisk mångfald. 

- Klass 3 – påtagligt naturvärde: påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald. 

Karta 

 

Figur 7: Naturvärden runt Möckeln. Källa: webb-gis/Tyréns 
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Värdebeskrivning 

Möckelnområdet 
Sjön Möckeln och dess närområde är utpekat som riksintresse för naturvård. I Riksintresset ingår 

även Helge å, den del av ån som fortsätter söderut från Möckeln. Riksintresset benämns 

Möckelnområdet. Den värdefulla naturen har även givit upphov till flera Natura 2000-områden och 

Naturreservat i anslutning till sjön. Runt sjön gäller 200 meter strandskydd på land och 100 meter 

strandskydd i vatten.  

Möckeln är den tredje största sjön på sydsmåländska sjöplatån och den största naturligt 

näringsfattiga sjön. Tillrinningen sker främst från Helge å från Agunnarydssjön, Lilla Helge å och Helge 

å vid Diö. Sjön omges framförallt av skog, den är obetydligt förorenad genom utsläpp och förutom 

vid mynningsvikarna sker liten igenväxning.  

Riksintressevärdena för naturvården ligger i de varierade förhållandena både i och i närheten av sjön. 

Variationen i berggrund, jordart, vattentillgång och skiftande kulturprägel har givit bygden en stor 

mångfald av rika biotoper. Området utgör livsmiljö och reproduktionsmiljö för flera sällsynta och 

hotade arter. Extra värdefulla områden inom riksintresset har fått starkare skydd genom att de blivit 

Naturreservat och Natura 2000-områden.  

Möckelnområdet har en artrik fiskfauna. De viktigaste fiskarterna är abborre, gädda och gös och de 

ovanligaste är mal och faren. Malen är fridlyst och klassas som akut hotad och om hotfaktorerna inte 

snarast undanröjes löper den risk att försvinna som reproducerande population. Malen är Smålands 

landskapsfisk men finns endast på få platser i regionen. Även fiskarten Faren är sällsynt och 

förekommer endast i ett fåtal sjöar och vattendrag i Sverige.  

Möckelnområdet har också ett värdefullt fågelliv. Stora bestånd av störningskänsliga arter 

förekommer, t.ex. storlom, fiskgjuse och häger. Som rastbiotop har sjön stor betydelse för 

storskrake, sångsvan och havsörn. Sjöns rika fågelfauna beror mycket på de stora naturliga 

vattenfluktuationerna, den långa strandlängden, den grunda och steniga marken, örikedomen, de 

stora kärrområdena och den rika fisktillgången. Den gynnas även av en låg störningsfrekvens av 

friluftsliv. Skogsmarken runt sjön har också mycket höga ornitologiska värden. Endast ett fåtal 

naturskogar av samma storlek och med motsvarande lövinslag finns i Sverige. Det stora antalet 

häckande fåglar hör samman med trädartsammansättning och förekomsten av gamla eller döda träd. 

För de två hotade arterna mindre hackspett och mindre flugsnappare är Möckelnområdet ett av de 

viktigaste häckningsområdena i landet. Vidare lever mycket sällsynta vedlevande skalbaggar i de olika 

skogsbiotoperna. 

Riksintresset består även i de kulturvärden och den kulturbygd som lever kvar i området runt 

Möckeln, framförallt  vid Höö och Råshult. Odlingslandskapet i dessa områden ger ett ålderdomligt 

intryck med små och oregelbundna åkrar, hagmarker och ängar som breder ut sig över det kuperade 

landskapet på sluttningar, i sänkor och på renar. Det stora antalet äldre hamlade träd, framförallt lind 

men även alm och al, förstärker också kulturbygden.   

Några särskilt värdefulla områden inom det stora riksintresseområdet har blivit naturreservat. Totalt 

finns det elva naturreservat inom Möckelnområdet, varav två ligger i närheten av , i Översiktsplanen 

föreslagna utvecklingsområden, Hökhult och Östra Tångarne. 

Nordost om centrala Älmhult ligger naturreservatet Hökhult. Det är variationsrikt och består av både 

bokskog, blandädellövskog, lövsumpskog och trädklädda betesmarker. Området är sedan lång tid 
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präglat av människans närvaro, och på flera platser finns lämningar i form av hamlade träd, 

odlingsrösen och stenmurar. Här finns stora naturvärden knutna till både skog och betesmark med 

många grova, gamla ädellövträd. På de äldre träden i området hittas flera ovanliga lavar och mossor, 

och här finns gott om hackspettar av olika slag. 

Östra Tångarne ligger väster om Diö. Det består av lövdominerad blandskog, alsumpskog, 

betesmarker, en strandzon utmed sjön, marker som årligen översvämmas samt en sjöyta i Möckeln. 

Strandskogen är rik på multnande ved och strukturen bibehålls genom en naturlig vattenregim med 

vattensståndsskillnad på cirka 1,5 meter. I översvämningszonen finns bland annat den sällsynta och 

hotade arten hårklomossa.  Många av naturvärdena är kopplade dels till hävden av jordbruksmarken 

men även till den återgång till skogsmark som har skett framförallt under andra hälften av 1900-talet. 

Betesmarkerna är en mosaik av öppna och lite mer slutna partier med ek, lind, lönn och hassel. 

Mosaiken är viktig för flera mindre allmänna fjärilsarter. I öster finns en restaurerad slåttermad med 

klockgentiana och vid varje uppföljning sedan den första slagningen 2006 syns allt fler blommande 

klockgentianor.  Den södra delen av området påverkades starkt av stormen 2005 som fällde stora 

delar av skogen. Huvuddelen av det stormfällda virket arbetades upp, varefter två områden 

betesfredades och planen skogen i området ska styras mot en lövdominerad blandskog, som på lång 

sikt kan utvecklas till ett trevligt utflyktsmål för besökare. 

På Möckelns östra sida, mellan Älmhult och Diö ligger naturreservaten Stockanäs och Stenbrohult. I 

samma område ligger Linnés Råshult som är skyddat igenom Art- och habitatdirektivet, som Natura 

2000-område.  

Ett stort område på öarna ute i Möckeln är skyddade som Natura 2000-område, både genom Art- och 

habitatdirektivet och genom Fågeldirektivet, och som naturreservat. Dessa delar av Möckeln har 

väldigt höga värden. 
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En naturvärdesinventering har genomförts i utvalda strandnära delar längs Möckeln, i närheten av 

Älmhult och Diö.  

Både norr och väster om samhället Diö har en strand- och svämzon värderats som klass 1 (röd). 

Vegetationen domineras av gräs, starr och örter som övergår i pors- och videsnår och vidare till 

svämskogsmiljöer längre in i området. Variationen mellan hög- och lågvatten bidrar till att skapa gott 

om multnande ved. Längre in från strandzonerna har områden med nästan uteslutande klass 3 

(beigeorange) identifierats, t.ex. mindre lövskogar, betesmarker och gårdsmiljöer med äldre träd.  

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figur 8: Naturvärdesinventering Diö, Källa: Naturcentrum AB 
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Även vid Älmhult är det den yttersta strandzonen längs Möckeln som har högst värde, klass 1 (röd). 

Med återkommande hög- och lågvatten samt en vegetation som domineras av gräs, starr och örter 

för att övergå i sly och därefter svämskogsmiljöer.  

Runt Älmhult finns också ett par områden som värderats som klass 2 (ljusröd). Innanför den 

nordöstra strandzonen är det en slåttervall och betesmark där ett flertal naturvårdsarter lever. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Figur 9: Naturvärdesinventering Diö, Källa: Naturcentrum AB 
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Föreslagna hänsynstaganden  
Möckelnområdet och Helge å 

- Riksintresset för naturvården är en självklar förutsättning, men utesluter inte en utveckling 
enligt översiktsplanens förslag.  Däremot kan kompletterande utredningar och underlag 
krävas beroende på vilka förändringar som föreslås ske.  

- Det krävs tillstånd av länsstyrelsen för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på 
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Innebörden av 
bestämmelserna är att också verksamheter som bedrivs utanför Natura 2000-området och 
som kan medföra betydande påverkan på området omfattas av bestämmelsen om tillstånd. 

- Turism och frilufslivssatsningar inom Natura 2000-områdena ska ta hänsyn till gällande 
bevarandeplaner. 

- Naturreservatets föreskrifter ska följas. Länsstyrelsen i respektive kommunen får meddela 
dispens från vissa av föreskrifterna om det finns särskilda skäl. 

- Kommunen bör ta fram ett kommunalt naturvårdsprogram som på sikt arbetas in i 
översiktsplanen 

- Områden med höga naturvärden utgör en viktig planeringsförutsättning vid planering och 
byggande. Påverkan på områden med höga naturvärden ska undvikas eller minimeras 

- Stranden ska hållas tillgänglig för allmänheten. 
- I områden med höga naturvärden bör friluftslivet riktas till särskilda stråk och målpunkter. 

 
Älmhults tätort vid Möckeln 

- Området kring Möckeln i norra delen av Älmhults samhälle ska utvecklas med bostäder, 
turism, rekreation och friluftsliv. Riksintresset för naturvården och friluftslivet är en självklar 
förutsättning, men utesluter inte en utveckling enligt översiktsplanens förslag. Däremot kan 
kompletterande utredningar och underlag krävas beroende på vilka förändringar som sker. 
Vid kommande planering ska tillgängligheten längs med sjön vara en självklar del i 
utvecklingen och stor hänsyn till störningskänslig fauna ska tas. 

- Hökhults naturreservat ligger i ett utvecklingsområde för Älmhults samhälle och i samband 
med detaljplanering ska studeras hur ny bebyggelse kan utvecklas i samklang med 
naturreservatets skyddsvärden. Det är inte enbart ny bebyggelse som påverkar 
naturreservatet, utan även ett ökat fokus på området för rekreation, friluftsliv och turism. 

- Utbyggnadsområdena kräver strandskyddsdispens. Inför dispensansökningar ska 
undersökningar (natur och friluftsliv) genomföras för att se om exploateringen är lämpligt 
med tanke på strandskyddens syften. 

 

Effekter och konsekvensbedömning 

Möckelnområdet 

Nollalternativet  
Det blir inga stora förändringar från idag utan stora delar av Möckelnområdet förblir orört och så 

dess naturvärden. Befolkningen i kommunen ökar, särskilt i Älmhult och Diö, samt att antalet 

besökare och turism beräknas öka vilka kan öka trycket på Möckelnområdet. Om inte stigar och 

målpunkter planeras och styr upp rekreation och turism kan naturvärdena påverkas negativt, tex kan 

störningskänslig fauna komma att flytta. 

Planförslag 

Sjön Möckeln och dess närområde föreslås bli en allt mer viktig del av Sjöstaden Älmhult och Den 

sjönära bostadsorten Diö. Genom att låta orterna växa i sjöns närhet kan attraktiva sjö- och 

rekreationsnära boenden skapas. Att utveckla Älmhults tätort anses vara ett mycket angeläget 
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allmänt intresse både lokalt, regionalt och nationellt och för Diö landsbygdsutveckling i strandnära 

läge. Men en utveckling av utbyggnadsområden i Möckelns närhet kräver ett stort hänsynstagande 

till de befintlig natur och friluftslivsvärdena som finns i området så att riksintressets värden inte 

påverkas. Bebyggelse är idag i översiktsplanen generellt utpekat och mer exakta avgränsningar 

behöver studeras vidare bl.a. utifrån naturvärdena. Det är också viktigt med en bred strandzon som 

till bitar görs tillgänglig för allmänheten och bitar som lämnas orörd för växt- och djurliv. Det anses 

finnas goda möjligheter att förena dessa värden med det kräver ett noggrant planerings- och 

utredningsjobb annars finns risk att naturvärden påverkas negativt och det kan ge negativa 

konsekvenser för den biologiska mångfalden. 

Översiktsplanen föreslår att vandringsleder och turismen ska utvecklas runt Möckeln. Detta stöds av 

värde- och förutsättningsbeskrivningen för områdets utpekande som riksintresse för friluftslivet, men 

det måste samtidigt samordnas med värdena och förutsättningarna för riksintresset för naturvården. 

Översiktsplanen föreslår att  stråk och målpunkter anläggs  på ett sådant sätt att besökare styrs till 

lämpliga platser där naturvärden värnas och växt- och djurlivet skyddas. 
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Friluftsliv 

Naturvårdsverket definierar friluftsliv som ”Vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för 

välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”.  

Tillgång till större sammanhängande naturområden ger generellt goda förutsättningar för friluftsliv. 

Tystnad och frånvaro av störningar ger möjlighet att stressa av och återhämta sig och spelar därmed 

en viktig roll för folkhälsan. Naturen inbjuder till fysisk aktivitet, som i sig är hälsofrämjande. 

Betydelsen av ett områdes värde ur frilufts- och rekreationssynpunkt beror mer specifikt av områdets 

upplevelsevärde och dess tillgänglighet. 

Kommunen har redan idag stor potential när det gäller friluftsliv både för kommuninvånare och 

besökare, med bland annat kanotleder, cykel-och vandringsleder, ädelfiske, strövområden och 

motionsspår i skogen. Det finns goda förutsättningar för vidareutveckling av friluftslivet i anslutning 

till vatten, skogar, brukade kultur-/odlingslandskap och våtmarker. Översiktsplanen föreslår 

utveckling av friluftslivet i särskilda stråk och målpunkter. Ett område i kommunen är utpekat som 

riksintresse för friluftslivet, Möckelnområdet, vilket konsekvensbeskrivs i MKBn. 

 

 

Figur 10: Vandringsled i skog intill odlingslandskap vid Lindsjöholm norr om Diö. Källa: Friluftslivsinventering, Älmhults 
kommun, 2014. 

Lagar, mål och riktlinjer 
Riksintresse för naturvård , 3 kap. 6§ MB: Områden skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 

skada friluftslivet, natur- eller kulturmiljön.    

Inventering av värden för friluftsliv, Naturcentrum AB 2014: Inventering av strandnära delar av Möckeln för att 

identifiera, beskriva och värdera friluftsvärden. Värdering är gjort på en 4-gradig skala.  

Miljökvalitetsmål – Ett rikt djur- och växtliv - "Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart 

sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och 

processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. 
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Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, 

livskvalitet och välfärd." 

Precisering av miljökvalitetsmålet - En god bebyggd miljö -  

Det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god kvalitet och tillgänglighet 

Karta 

 

Figur 11: Riksintresse för friluftslivet. Källa: webb-gis 

Värdebeskrivning 
Möckelnområdet och Helge å 
I Möckelnområdet ingår sjön Möckeln och Helge å nedströms sjön. Sjön och ån inklusive öar och 

stränder utgör kärnområde i riksintresset. Värdena i riksintresset för friluftslivet grundar sig i natur-, 

kultur- och vattenvärdena i området. Nämnda värden ger särskilt goda möjligheter för berikande 

upplevelser i området. Området har goda naturgivna förutsättning för friluftsliv, framförallt kopplade 

till vattenkvaliteter. Området anses också ha goda möjligheter att behålla och förbättra sina 

riksintressegrundande värden, t.ex. bedöms naturvärden kunna bestå även om besöksfrekvensen 

ökar, möjlighet att komma in i och till området är god samt att det finns möjlighet att utveckla 

anläggningar och service i anslutning till området.  

Med hänsyn till Helge ås upplevelseberikande naturmiljö samt Möckelns säregenhet är 

Möckelnområdet värdefullt för kanoting. Möckeln erbjuder mycket bra fiske, i synnerhet gösfiske. 
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Den utrotningshotade malen är fridlyst och får inte fiskas. Redan idag drar det till sig ett stort antal 

besökare, även internationella, och besöksantalet förutspås kunna öka. 

Mosaiken av småskaligt odlingslandskap och ädellövskog i sjöns omgivning bildar ett landskap med 

stora naturvärden. I området finns stora arealer med ädellövskogar. Variationsrikedomen i området 

som helhet ger förutsättningar för ett mycket rikt växt- och djurliv. Höjdlägen i sjöns centrala delar 

erbjuder utsikt över sjön. Detta i samband med möckelnområdets natursköna omgivningar gör det 

till ett mycket intressant område för friluftsliv.  

Åtgärder som påtagligt kan skada riksintresset utgörs framför allt av försvårande av allmänhetens 

tillgänglighet till sjön och ån, verksamheter och handlingar som påtagligt försämrar vattenkvaliteten i 

sjön och ån, bristande underhåll eller uteblivet brukande av värdefulla kulturmiljöer samt påtagligt 

störande element i den naturliga landskapsbilden eller ljudalstrande verksamheter som påtagligt stör 

upplevelsevärden. 

Föreslagna hänsynstaganden  
Möckelnområdet och Helge å 

- Allmänhetens tillgänglighet till sjön och ån får inte försvåras. 

- Verksamheter och handlingar får inte påtagligt försämrar vattenkvaliteten i sjön och ån. 

- Värdefulla kulturmiljöer ska vårdas och bevaras. 

- Upplevelsevärdena ska inte påverkas av störande element i den naturliga landskapsbilden 

eller ljudalstrande verksamheter. 

-  Strandskyddsdispens ska sökas vid åtgärder inom strandskyddat område. Särskilda skäl ska 

anges. 

-  Allmänhetens tillgång till strandområden får inte försämras och livsvillkoren för växt- och 

djurlivet får inte väsentligt förändras. 

- Reningskraven på enskilda avlopp ska höjas, särskilt runt sjöar och vattendrag. 

- Inom område med sammanhållen bebyggelse eller fritidshusområden kan utökade 

byggnadsytor och/eller fler bostadshus utlösa krav på gemensamhetsanläggningar för 

vatten- och avlopp. 

Älmhults tätort vid Möckeln 

- Området kring Möckeln i norra delen av Älmhults samhälle ska utvecklas med bostäder, 

turism, rekreation och friluftsliv. Riksintresset för naturvården och friluftslivet är en självklar 

förutsättning, men utesluter inte en utveckling enligt översiktsplanens förslag.  Däremot kan 

kompletterande utredningar och underlag krävas beroende på vilka förändringar som sker. 

Vid kommande planering ska tillgängligheten längs med sjön vara en självklar del i 

utvecklingen och stor hänsyn till störningskänslig fauna ska tas. 

- En dagvattenpolicy ska tas fram för att beskriva hur dagvatten ska hanteras i befintliga och 

framtida områden. 

- Dagvattenutredning  ska tas fram för större exploateringsområden. Dagvattenhanteringen 

ska regleras i detaljplanen. 

- Kommunalt avlopp föreslås till föreslagna exploateringsområden inom ortsfördjupningen för 

Älmhults tätort. 
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Effekter och konsekvensbeskrivning 

Möckelnområdet och Helge å 

Nollalternativ 

Det finns risk att friluftslivets värden inte utvecklas eller tas till vara eftersom det idag inte finns så 

många föreslagna åtgärder för friluftslivet runt sjön. Nuvarande fritidshusområden blir i 

nollalternativet inte anslutna till kommunal VA även om kraven på enskilda och gemensamma Va-

anläggningar kan komma att öka vilket kan leda till att vattenkvaliteten inte förbättras i samma 

utsträckning som planförslaget. Stambanan finns inom riksintresseområdet och kommer fortsatt att 

påverka med buller. 

Planförslaget 
Förslaget i översiktsplanen om att utveckla ett promenad- och vandringsstråk runt Möckeln är i linje 

med utvecklingspotentialen för riksintresset. Genom att sammanlänka de befintliga vandringslederna 

och på så sätt binda ihop platser med möjlighet för t.ex. kanoting kan området bli mer attraktivt för 

besökare och längre och mer omfattande turistande kan erbjudas. Detta behöver dock göras med 

hänsyn till rådande natur- kultur- och vattenkvaliteter i området – vilka är själva förutsättningarna för 

friluftslivet.  

Nya bostadsområden planeras i närheten av Möckeln i Diö och Älmhult och strandlinjen hållas 

allmänt tillgänglig. Med mer bebyggelse längs med strandlinjen kan friluftslivet påverkas och kännas 

för tillrättalagt och stadslikt vilket inte är förenligt med riksintressets värden. Detta behöver 

säkerställas i planeringen. För byggande i anslutning till sjö eller omvandling av fritidshusområden 

ställs krav på kommunalt VA eller andra gemensamma lösningar. Detta kan bidra en bättre 

vattenkvalitet.  

En höghastighetsbana i kommunen längs med Stambanekorridoren inklusive dagens Södra Stambana 

kan påverka ljudbilden runt sjön Möckeln och det kan få negativa konsekvenser för friluftslivet. 
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Vattenmiljö 
Älmhults kommun är en inlandskommun med ett stort antal sötvattensjöar och åar. Den största sjön 

och även den sjö med störst värden kopplade till sig är Möckeln. Den konsekvensbedöms i detta 

kapitel med hänsyn till vattenkvalitet och som vattentäkt.  

 

Figur 12: Del av Möckeln som är vattenskyddsområde. Källa: Älmhults kommun 2016, http://www.almhult.se 

Lagar, mål och riktlinjer 
Miljökvalitetsnormer, MKN, för vatten, Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 
Fastställs för vattenförekomster, vilka kan vara hela eller delar av ett yt- eller grundvatten. För 
ytvattenförekomster anges ekologisk status och kemisk status vid en viss tidpunkt. För grundvattenförekomster 
anges kvalitativ status och kvantitativ status vid en viss tidpunkt.  
 
VISS, Vattenmyndigheten: Databas med Vattentäkter och vattenskyddsområden. En vattentäkt är en naturlig 
sötvattenförekomst som utnyttjas till vattenförsörjning. Ett vattenskyddsområde är ett av länsstyrelse eller 
kommun inrättat geografiskt område till skydd för en vattenförekomst med betydelse för vattentäkt, antingen för 
en existerande vattentäkt eller för möjlig framtida vattentäkt.  
 
Miljökvalitetsmål – Levande sjöar och vattendrag: "Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras 
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv 
värnas." 

Karta 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6tvatten
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vattenf%C3%B6rs%C3%B6rjning
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Värdebeskrivning 

Möckeln 
Den största sjön i Älmhults kommun är Möckeln. Möckeln har betydande natur- och kulturvärden, 

vilka är beskrivna i tidigare kapitel. Men det är även från Möckeln som Älmhults tätort får sitt 

dricksvatten och vattenkvaliteten i sjön är viktig för att bibehålla denna samhällsförsörjning. 

Möckeln utgör en ytvattenförekomst. Den sammanvägda ekologiska statusen för sjön är klassad med 

Måttlig status, då mängden växtplankton och makrofyter är för stor för att sjön ska uppnå God 

status. Även statusen för arsenik och zink har klassats med Måttlig status. De hydromorfologiska 

parametrarna visar på God status, det är dock osäkert hur dessa påverkar den ekologiska statusen. 

Statusen för fisk, näringsämnen, ljusförhållanden, syrgasförhållanden och koppar har klassats till God 

status. Försurning har klassats till Otillfredsställande status och visar modellerat försurningstillstånd 

för ett av människan opåverkat vatten. En förutsättning för att statusen ska kunna förbättras i sjön är 

bibehållen kalkning. Vattenförekomsten bedöms ej uppnå god kemisk status. I Sverige idag överstiger 

kvicksilver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. 

Miljökvalitetsnormen för Möckeln har fastställts till God ekologisk status och God kemisk status. 

Eftersom Möckeln försörjer Älmhults tätort med dricksvatten utgör Möckeln även ytvattentäkt och 

den södra delen av sjön ingår i ett skyddsområde för täkten. Skyddsområdet är uppdelat i 

brunnsområde samt inre och yttre skyddszon. Brunnsområdet är det område som innehar 

vattenverket, infiltrationsdammar och brunnar. Inre skyddszonen begränsas av en linje belägen 100 

meter från Möckelns strand och 100 meter in i de två tillflödena som finns till sjön. Yttre skyddszonen 

sträcker sig 200 meter från sjön samt 700 meter in i tillflödena till Möckeln, samt 25 meter utanför 

strandlinjen för tillflödena. I norr begränsas skyddsområdet av en linje S Stampudden - Sikareveln.  
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Figur 14: T.v. Vattenförekomst Möckeln, T.h Vattenskyddsområde Älmhult. Källa: VISS och webb-gis 
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Föreslagna hänsynstaganden 
Generella 

- Nya dagvattensystem (samt komplettering av befintliga) ska bygga på att vattnet hålls kvar 
på markytan så länge som möjligt. Dagvattendiken och utjämningsmagasin tar markyta i 
anspråk vilket ska tas hänsyn till tidigt i planeringsprocessen. 

- Före utsläpp till recipient ska vattnet ledas genom någon typ av anordning som fördröjer och 
renar (t.ex. damm). 

- Befintligt dagvattensystem behöver kompletteras med utjämningsmagasin, ytor där vattnet 
kan bredda. 

- Privata fastighetsägare ska uppmuntras att ta hand om sitt takvatten på egen fastighet. 
- Kommunen ska ta fram en dagvattenpolicy med principer för hantering av nya och befintliga 

bebyggelseområden. Kommunen ska planera för framtida klimatpåverkan enligt 
myndigheternas direktiv . 

- Vattenskyddsområdets föreskrifter ska följas. Det kan gälla restriktioner vad gäller 

schaktningsarbeten, bergvärme, spridning av gödsel och bekämpningsmedel m.m. 

- Reningskraven på enskilda avlopp ska höjas, särskilt runt sjöar och vattendrag. 

- Inom område med sammanhållen bebyggelse eller fritidshusområden kan utökade 

byggnadsytor och/eller fler bostadshus utlösa krav på gemensamhetsanläggningar för 

vatten- och avlopp. 

Älmhults tätort vid Möckeln 

- Området kring Möckeln i norra delen av Älmhults samhälle ska utvecklas med bostäder, 

turism, rekreation och friluftsliv. Riksintresset för naturvården och friluftslivet är en självklar 

förutsättning, men utesluter inte en utveckling enligt översiktsplanens förslag.  Däremot kan 

kompletterande utredningar och underlag krävas beroende på vilka förändringar som sker. 

Vid kommande planering ska tillgängligheten längs med sjön vara en självklar del i 

utvecklingen och stor hänsyn till störningskänslig fauna ska tas. 

- En dagvattenpolicy ska tas fram för att beskriva hur dagvatten ska hanteras i befintliga och 

framtida områden. 

- Dagvattenutredning  ska tas fram för större exploateringsområden. Dagvattenhanteringen 

ska regleras i detaljplanen. 

- Kommunalt avlopp föreslås till föreslagna exploateringsområden inom ortsfördjupningen för 

Älmhults tätort. 

Effekter och konsekvensbeskrivning 

Möckeln 

Nollalternativ 
Möckelns kapacitet som ytvattentäkt är idag tillräcklig för att försörja Älmhults tätort med 

dricksvatten. Infiltrationsområdena till Möckeln ligger idag inom tätbebyggt område och i närheten 

av miljöfarliga verksamheter som potentiellt hotar att förorena dricksvattnet i infiltrationssteget. 

Enligt nuvarande utformning innebär detta at det finns en medelhögrisk för befintlig 

vattenförsörjning slås ut, åtminstone under en kortare tid. Men en olycka eller ett utsläpp vid 

vattentäkten skulle även kunna påverka vattenkvaliteten under lång tid framöver. Bland hoten finns 

bland annat järnvägsolycka med farligt gods på södra stambanan, brand vid industrier och risk för 

avloppsutsläpp eller läckage på sjöförlagda tryckavloppsledningar. I nollalternativet skulle dessa 

risker förbli desamma som idag. 
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Planförslag 
Översiktsplanen föreslår ny bebyggelse på flera platser i Älmhults tätort som ligger i närheten av 

vattenskyddsområdet i Möckeln. Översiktsplanen föreslår också vandringsleder och utveckling av 

friluftslivet samt utveckling av järnvägsinfrastrukturen.  

De nya utvecklingsområdena intill Möckeln ökar trycket på sjön då mer utsläpp och hårdgjorda, 

ogenomsläppliga ytor genereras. Men utvecklingsområdena ger också möjligheter att styra och 

optimera dagvattenhanteringen i områden som är belägna i närheten av sjön. I områden där ny 

bebyggelse eller turist- och friluftslivsanläggningar föreslås ska dagvattenhanteringen utredas och 

åtgärder vidtas för inte släppa dagvatten till sjön utan att först fördröja och rena det. Detta kommer 

innebära en förbättrad dagvattenhantering på en del platser, framförallt vid förtätning av orter intill 

sjön, där dagvattenhanteringen inte är lika styrd idag. Dagvattnet från befintliga och framtida 

områden tas troligen omhand på ett mer välplanerat sätt än i nollalternativet.  

Vid eventuell planering för höghastighetsbana i Älmhults kommun ska dagvattenhantering och 

skyddsåtgärder vid eventuell olycka med farligt gods vara prioriterade. Detta ger också möjligheter 

för att samtidigt som järnvägen eventuellt behöver dras om, även se över dagvattenhanteringen 

inom järnvägsområdet, samt katastrofskyddet vid en eventuell olycka medfarligt gods.  

I och med klimatförändringars framtida påverkan på ytvatten kan en alternativ vattentäkt kan 

behöva ordnas några alternativ föreslås i översiktsplanen. 

Planförslaget bedöms inte försämra förhållandena i föreslagna utvecklingsområden, men ge 

möjligheter att förbättra skyddet runt Möckeln, minska belastningen på sjön samt för att nå 

fastställda miljökvalitetsnormer, MKN, för vatten. 
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Människors hälsa och säkerhet 
Människors hälsa och säkerhet är ett komplext begrepp som innefattar och påverkas av flera 

faktorer. I denna MKB uppmärksammas buller, luftkvalitet, förorenad mark, transport av farligt gods 

samt trafiksäkerhet särskilt.   

 
Figur 15:  Källa http://omvarldsbevakning.byggtjanst.se 

Lagar, mål och riktlinjer 
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande: bestämmelser om riktvärden för 
buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. Förordningen innehåller även 
bestämmelser när det gäller beräkning av bullervärden vid bostadsbyggnader. Följande riktvärden för trafikbuller 
bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig 
ombyggnad av trafikinfrastruktur. Buller anges i ekvivalent ljudnivå (medelljudnivå under en given tidsperiod) och 
maximal ljudnivå (högsta ljudnivån under en viss period). 

- 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus 

- 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid 

- 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 

- 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. 

 

Generella riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket 2009, rapport 5976): har tillämpats som 
jämförelseunderlag, där riktvärden för känslig markanvändning (KM) respektive mindre känslig markanvändning 
(MKM) finns. Inom vägområdet bedöms markanvändningen kunna betraktas som mindre känslig 
markanvändning– MKM, i enlighet med de riktlinjer som presenteras av Naturvårdsverket. 

 

Miljökvalitetsmål- Giftfri miljö: "Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska 
inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och 
deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen 
är nära bakgrundsnivåerna." 

 

Miljökvalitetsmål – God bebyggd miljö: "Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara 
och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas." 

 

Miljökvalitetsmål – Friskluft: "Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte 
skadas." 

 

Nollvisionen: Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Det är fastställt genom ett beslut i 
riksdagen. 
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Figur 16: Tillståndspliktiga verksamheter och farligt godstransporter. Källa: webb-gis 

 

Underlagsrapporter 
I bilaga till MKB:n finns rapporterna: 

- Översiktlig kartläggning av buller inför översiktsplan.  

- Utredning ÖP 2015 Älmhults kommun - farligt gods och skyddszoner 

Buller 
Buller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Vanliga källor till buller och höga 

ljudnivåer är väg-, spår- och flygtrafik, och industrier. Buller påverkar vår hälsa och vår möjlighet till 

en god livskvalitet. Det påverkar människor olika beroende på vilken typ av buller det är, vilken styrka 

det har, vilka frekvenser det innehåller, och hur det varierar över tiden. Det är även av betydelse i 

vilken situation vi utsätts för det. 

Industrier och andra verksamheter bullrar ofta. Det rör sig dels om buller från fläktar och andra fasta 

anläggningar men också om buller från last-, avfalls och materialhantering, transporter, handverktyg 

och många andra tillfälliga källor. Detta gör det svårt att bestämma skyddsavstånd till verksamheter. 

Verksamhetsutövaren är ansvarig för att riktvärden inte överskrids i närliggande bostadsbebyggelse.  
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Järnvägen passerar rakt igenom kommunen och Älmhults tätort, riksväg 23 passerar i nord-sydlig 

riktning genom kommunen och i tätortens östra kant och väg 120 korsar kommunen och tätorten i 

öst-västlig riktning. En framtida höghastighetsjärnväg kan också komma att planeras genom 

kommunen och Älmhults tätort. Vilket innebär att många personer berörs och kommer att beröras 

av trafikbuller.  

En trafikbullerutredning för väg- och spårbunden trafik (kumulativ) har gjorts för Älmhults tätort 

under 2015. Ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå redovisas för 0-alternativ år 2040 för dagens 

spår och eventuell utbyggnad till höghastighetsbana.  

Luftkvalitet 
Att andas in luftföroreningar påverkar hälsan negativt. För många människor bidrar föroreningar i 

luften även till förkortad livslängd. De luftföroreningar som är skadligast för hälsan är inandningsbara 

partiklar, marknära ozon och vissa kolväten. Även byggnader och kulturhistoriskt värdefulla föremål 

skadas av vissa luftföroreningar. Generellt sätt har vi låga trafikmängder i Älmhult och därmed 

uppkommer inte hälsofarliga halter av luftföroreningar.  

Dålig luftkvalitet är idag inget problem inom kommunen men kan bli det inom Älmhults mer centrala 

och förtätad delar i och med en ökad biltrafik och slutna gaturum. Det nyligen tagna beslutet i 

kommunen om att förbjuda annan lastbilstrafik i centrum än varutransporter kommer att förbättra 

luftkvalitén.   

Förorenad mark och radon 
Förorenade områden är mark-, vattenområden, byggnader och anläggningar som innehåller skadliga 

ämnen så att de medför eller riskerar att medföra negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. 

Inom kommunen finns ett flertal områden som potentiellt är förorenade främst industrifastigheter 

som fortfarande är i bruk. 

Människan utsätts ständigt for joniserande strålning. Huvuddelen av strålningen kommer från 

naturliga strålkällor - radon i inomhusluft och strålning från marken. Radon i inomhusluften är den 

näst vanligaste orsaken till lungcancer (efter tobaksrökning). Radonhalten bör inte överstiga 200 

Bq/m³ i bostäder, skolor och allmänna lokaler (Folkhälsomyndighetens riktvärde).  

Trafiksäkerhet och farligt gods 
Trafiksäkerhet kallas de åtgärder som görs för en säkrare trafik. Sedan 1997 bedrivs arbetet för att 

öka trafiksäkerheten i Sverige i enlighet med Nollvisionen. Nollvisionen betecknar målet att få ner 

antalet döda och svårt skadade i trafikolyckor i Sverige till noll. 

Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper kan 
orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport. Farligt gods kan till exempel ha 
explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller frätande egenskaper.  Begreppet transport av farligt 
gods omfattar mer än bara förflyttning med fordon, järnvägsvagn, fartyg eller flygplan. Även lastning 
och lossning samt sådan förvaring och hantering av farligt gods som har samband med transport 
inkluderas.  

Stambanan, Sydostlänken, väg 23 och 120 är rekommenderade leder för farligt godstransporter.  

Föreslagna hänsynstaganden  
Buller 

- Blandad bebyggelse i närområdet till tillståndspliktiga verksamheter får inte innebära 

begränsningar för verksamheterna. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Trafik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nollvisionen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
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- En strategi för hur störande och miljöstörande verksamheter på längre sikt kan fasas ut ur de 

områden som föreslås omvandlas från verksamhetsområden till blandad bebyggelse bör tas 

fram. Även hur dessa områden kan påverkas av omgivande verksamheter bör studeras.  

- Som huvudregel gäller att de riktvärden för trafikbuller och vibrationer som fastställts av 
riksdagen ska tillämpas vid planering och byggande. Åtgärder i trafikinfrastrukturen ska ta 
hänsyn till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Om det inte går att reducera 
utomhusnivån till riktvärdena bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. 

-  En god ljudnivå ska i första ha uppnås genom samhällsplanering i form av lokalisering och 
utformning av bebyggelse och i andra han genom skyddsåtgärder.  

- Bostadsbebyggelse som planeras i närheten av jordbruksföretag ska ha tillräckliga 
skyddsavstånd så att störningar i form av till exempel buller och lukt och risk för konflikter 
mellan bostäder och jordbruksföretagen undviks. 

 

Luftkvalitet 

- I centrala Älmhult är det viktigt att minska den motorburna trafiken genom tex fler 

gårdsgator och sänkta hastigheter.  

- Vid förtätning är det viktigt att studera gaturummens utformning så att 

miljökvalitetsnormerna efterföljs. 

Förorenade mark och radon 

-  Förorenade områden som ska bebyggas med bostäder eller byggnader som ska användas 
som bostäder ska efterbehandlas så att generella riktvärden för ”känslig markanvändning” 
uppnås. ”Känslig markanvändning” innebär att det inte finns några begränsningar i 
användandet av marken i framtiden. Denna kan då nyttjas till bostäder, daghem, odling, 
djurhållning med mera. 

- Sanering till generella riktvärden för ”mindre känslig markanvändning” innebär i stället att 
markens kvalitet blir begränsande för den framtida användningen. Marken kan då bara 
användas till sådana verksamheter där risken för exponering av föroreningar är minimal som 
exempelvis för industri, vägar och vid lämpliga fall till kontor. 

- Ny byggnation ska ske radonskyddat där det är normal- eller lågrisk 
- Det går bra att bygga bostäder inom högriskområden för markradon under förutsättning att 

byggnaden radontätas mot marken. 
 

Trafiksäkerhet och farligt gods 

- Kommunen ska verka för att fler planskilda korsningar byggs för minskad barriäreffekt längs 

järnvägen. 

- Riktlinjer för samhällsplanering RIKTSAM, ska vara vägledande för planering och byggande 
längs leder för farligt gods. I RIKTSAM redovisas rekommenderade avstånd mellan 
bebyggelse och transportleder där farligt gods passerar. 
 

Effekter och konsekvensbeskrivning 
Nollalternativ 

Transporterna på järnväg och väg kommer i nollalternativet fortsatt att öka utan att åtgärder vidtas, 

vilket kan ge ökade bullernivåer från Stambanan, våra riksvägar och gatusystem främst i Älmhults 

tätort vilket kan göra att fler känner sig störad av buller och det bidrar till negativa konsekvenser för 

människors hälsa och säkerhet. Förorenad mark saneras inte och kan med ett förändrat klimat på sikt 

innebära läckage till naturen vilket kan påverka den biologiska mångfalden. Ingen höghastighetsbana 
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och Sydostlänk byggs i nollalternativet vilket minskar barriäreffekter och buller från dessa, vilket är 

positivt för ljudbilden i kommunen. Byggs inte järnvägarna kan det innebära mer transporter på våra 

vägar vilket kan vara negativt för luftkvaliteten. 

Planförslag 

Buller 

Fler boende i centrala Älmhult och de andra orterna längs med stambanan kan innebära att fler 

påverkas av buller från järnväg- och vägtrafiken. Den nya höghastighetsbanan och Sydostlänken 

medför ökad bullerpåverkan på sin omgivning. Om inte tillräckliga åtgärder vidtas längs med befintlig 

och ny järnväg kan det ge negativa konsekvenser för människors hälsa. 

Omvandling av relativt centrala verksamhetsområden i Älmhults tätort till blandstadsområden kan 

under omvandlingsfasen innebära påverkan på boende om det finns kvarvarande störande 

verksamheter. En strategi behöver tas fram som visar på hur omvandling kan ske utan att 

verksamheternas störningar påverkar boende. 

Luftkvalitet 

I planförslaget finns risk för sämre luftkvalitet i Älmhults mer centrala och förtätade delar i och med 

ökad biltrafik och allt mer slutna gaturum. Genom att minska motorburen biltrafik och sänka dess 

hastigheter i centrala Älmhult och förlägga bebyggelse på tillräckligt avstånd från högt trafikerade 

gator samt utforma gaturum med hänsyn till luftkvalitet bedöms negativa konsekvenser för 

människors  hälsa kunna motverkas. Andra åtgärder som inte går att styra med fysisk planering är 

också betydelsefulla för att förbättra luftkvaliteten t.ex. minskat användande av dubbdäck i centrum 

och sopa gatorna rena från sand tidigt på våren eller en omställning av fordonsparken till elfordon 

och vätgas.  

Förorenad mark och radon 

I områden som föreslås omvandlas från verksamhetsområden till blandad bebyggelse finns risk för 

förorenad mark. Omvandlingsområden med risk för förorenad mark finns på Gothardsområdet, 

Norra Bäckgatan, Norra Froafälle och Möckelns sågverk. Även i Älmhults centrum där förtätning 

föreslås finns risk för förorenad mark samt bruksön i Delary som föreslås för blandad bebyggelse. 

Eftersom marken ska saneras för att klara riktvärdet för känslig markanvändning anses det inte ge 

upphov till några negativa konsekvenser för människors hälsa. 

Trafiksäkerhet och farligt gods 

Befintlig järnväg och nya föreslagna järnvägar innebär barriäreffekter och risker att korsa i plan. Fler 

planskilda korsningar behövs och föreslås både för stambanan och nya järnvägar. Tillkommer inte fler 

planskilda passager finns risk att olyckor inträffa på befintliga passager i plan eller att människor 

korsar järnvägen i plan.  Att planera för ett sammanhållet gång- och cykelnät och minskat utrymme 

för biltrafiken i förhållande till oskyddade trafikanter både längs med huvudgator och 

gågator/gårdsgator i centrala delar av Älmhults tätort kan ge positiva konsekvenser för 

trafiksäkerheten och människor säkerhet. 

På järnvägen och längs väg 120 och väg 23 går farligt godstransporter som kan medför risker för 

människor och miljö. Särskilda avstånd enligt RIKTSAM föreslås hållas för att minska riskerna vid en 

olycka med farligt gods. 
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Klimatförändringar 

Dagens sätt att leva, vår standard på bostäder, våra resvanor och vår livsstil i övrigt har sedan 

industrialismen inneburit att vi använder mer av jordens resurser, och framförallt mer av jordens 

ändliga resurser. Detta gör att vi idag står inför stora klimatförändringar. Utsläppen av fossila 

bränslen till atmosfären, från transporter, industrier och städer är en av de största orsakerna till 

detta, och något som samtliga kommuner nu har ett ansvar att komma till rätta med. 

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar 

stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.  Målet 

ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, 

livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. 

De klimatscenarier som SMHI och andra institut tagit fram ger en bra indikation på hur 
klimatförändringarna kommer att märkas i vår region. Vi får räkna med ökande 
medeltemperatur och mildare vintrar. Nederbörden ökar, främst under vinterhalvåret, då också 
vattenflödena blir större. I framförallt de västra delarna av Kronobergs län, ökar risken för 
extremt höga vattenflöden, med en ökning på 20 % av 100-årsflöden i slutet på seklet. 
Vi kommer också se en ökning av extremväder så som skyfall och värmeböljor, vilket kan leda 
till mycket allvarliga problem inom flera samhällssektorer.  

Några konsekvenser som klimatförändringen kan få: 

 Vägar och järnvägar kan främst komma att påverkas av en ökad risk för översvämningar, 
erosion, ras och skred. 

 Dricksvattenframställningen kommer att försvåras genom tidvis minskad vattentillgång, 
ökade vattentemperaturer i ytvattentäkterna och högre tillförsel av humus.  

 Uppvärmningsbehovet i byggnader förväntas minska, men kylbehovet väntas samtidigt öka. 
Då vissa utsatta grupper som gamla och sjuka är extra känsliga för höga temperaturer är 
det extra viktigt att tillse effektiv kylning i byggnader som sjukhus och äldreboenden. 

 Byggnader och dagvatten- och avloppssystem  kan komma att påverkas av en ökad risk för 
översvämningar, ras, skred och erosion.  

 Jord- och skogsbruk kommer att få bättre förutsättningar genom förbättrade 
tillväxtförhållanden. Däremot kan problem med skadegörare, stormfällning, torka, brand 
och skyfall öka. Ett varmare klimat kan även medföra ett behov av förändrat val av grödor 
och träslag. 

 Våra ekosystem och den biologiska mångfalden kommer att påverkas i stor omfattning av ett 
förändrat klimat i takt med att klimatzonerna förflyttas norrut.  

 En försämrad vattenkvalitet (orsakad av direkta och indirekta effekter av 
klimatförändringarna) kommer att påverka våra vattenmiljöer. Många av dagens arter och 
livsmiljöer kan komma att försvinna och nya få fäste. 

 Människors hälsa kan komma att påverkas främst genom en förändrad smittspridning och 
ökad temperatur (vilket framförallt drabbar vissa utsatta grupper som gamla och sjuka).  

Det finns två delar som samhällsplaneringen ska bidra med när det gäller klimatförändringar, det ena 

är att se till att vi minskar påverkan på klimat t.ex. genom att skapa strukturer som minskar utsläpp 

av växthusgaser och det andra är att anpassa oss till ett förändrat klimat.  

Den mest påtagliga klimatförändringen som Älmhults kommun står inför är höjda vattennivåer i 

kommunens sjöar samt den ökade sannolikheten för extremnederbörd. Detta utgör risker för 

människors hälsa och säkerhet såväl som andra risker för kommunens miljövärden, som naturmiljö, 



2016-09-06 
 

44 
 

kulturmiljö och vattenmiljö. Kommunen behöver anpassa planering och byggande för detta- 

Översvämningsrisk och extremnederbörd hanteras därför främst i denna MKB.  

Lagar, mål och riktlinjer 
Översvämningsdirektivet 2007/60/EG: Syftet med översvämningsdirektivet är att minska och hantera 
översvämningsrelaterade risker för människors hälsa, miljön, infrastrukturer och egendom. Direktivet omfattar 
olika typer av översvämning av vattendrag och havsområden. Direktivet skall genomföras i flera steg och 
klimatförändringar skall beaktas vid genomförandet. 

 

Miljökvalitetsmål – Begränsad klimatpåverkan: "Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s 
ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig.  Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska 
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras.  
Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås." 

 

Karta 

 

Figur 17. Skyfallskartering länsstyrelsen i Kronobergs län, 2015. Källa: webb-gis. 

 

Förslagna hänsynstaganden  

 
- Inom områden med stor sannolikhet för översvämningar (så kallat 100-årsflöde) bör det 

inte tillkomma någon bebyggelse, med undantag för enkla byggnader som garage och uthus. 
- Endast inom områden med låg sannolikhet för översvämning, dvs. områden som inte hotas 

av 100-årsflöde eller högsta dimensionerande flöde, bör samhällsfunktioner av betydande 
vikt eller riskobjekt lokaliseras till exempel sammanhållen bebyggelse, sjukhus, vårdhem, 
skolor, industrier med miljöpåverkan, infrastruktur av stor betydelse så som viktiga vägar 
utan förbifarts möjligheter, järnvägar, avlopps- och avfallsanläggningar. 

- I samband med detaljplanering och bygglov ska identifierade instängda områden, ras och 
skred och översvämningsdrabbade områden utredas vidare. 

- Skulle kommunen vilja prova bebyggelse inom områden med risker för översvämning ska 
särskild översvämningsutredning göras. 
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- Nya dagvattensystem (samt komplettering av befintliga) ska bygga på att vattnet hålls kvar 
på markytan så länge som möjligt. Dagvattendiken och utjämningsmagasin tar markyta i 
anspråk vilket ska tas hänsyn till tidigt i planeringsprocessen. 

- Före utsläpp till recipient ska vattnet ledas genom någon typ av anordning som fördröjer och 
renar (t.ex. damm). 

- Befintligt dagvattensystem behöver kompletteras med utjämningsmagasin, ytor där vattnet 
kan bredda. 

- Privata fastighetsägare ska uppmuntras att ta hand om sitt takvatten och dräneringsvatten 
på egen fastighet. 

- Kommunen ska ta fram en dagvattenpolicy med principer för hantering av nya och befintliga 
bebyggelseområden. Kommunen ska planera för framtida klimatpåverkan enligt 
myndigheternas direktiv . 

- Idag används råvatten från Möckeln och vattentäkten i Delary utgör reservvattentäkt. 
- På lång sikt bör alternativa reservvattentäkter som inte är sammankopplade med Helge å 

utredas. Möjliga sådana är Bolmentunneln, Lagan och Hängasjön men en plan för detta ingår 
inte i detta förslag. 

 

Effekter och konsekvensbeskrivning 
Nollalternativ 

Det finns risk att nollalternativet inte uppmärksammar behoven av att minska utsläppen av 

växthusgaser och att minimera de kommande klimatförändringarnas skador och risker. Det kan i sin 

tur leda till att bl.a. vattenkvaliteten inte förbättras i tillräcklig omfattning, alternativt försämras, då 

klimatförändringarna ställer högre krav på dagvattenåtgärder. 

Planförslag 

Det översiktsplanen föreslår som kan minska koldioxidutsläppen och påverkan på klimatet är bl.a. att 

prioritera byggande i Älmhult och Diö som har goda kollektivtrafikförbindelser, föreslå nya järnvägar, 

planerar ett väl utbyggt gång- och cykelnät och att möjliggöra för att godstransporter via järnvägen. I 

översiktsplanen föreslås också sådana åtgärder som kan leda till ökade transportbehov, bebyggelse 

på landsbygden vid våra sjöar utan närhet till kollektivtrafik idag, i Älmhults tätort planeras 

Västerleden och till Ljungby föreslås en ny väg som kan uppmuntra motorburet resande.  

Den förväntade trafikökningen på såväl befintliga som tillkommande vägar kommer att resultera i 

mer förorenat dagvatten från våra vägar. Därför är det betydelsefullt att kommunen gör 

dagvattenåtgärder i anslutning till dagens och framtidens vägar annars finns risk att vattenkvaliteten 

blir sämre i våra sjöar och vattendrag. De föreslagna utbyggnadsområdena med allt mer hårdgjorda 

ytor längs med sjön och en allt tätare blandad bebyggelse innebär mer dagvatten som ska tas om 

hand och fördröjas särskilt vid extrema väder. Sådana åtgärder och strategier föreslås i 

översiktsplanen och ska tas med i vidare planering och byggande. Byggs effektiva dagvattenlösningar 

kan dagvattensituationen att bli effektivare än idag och möjligen förbättra situationen i förhållande 

till nollalternativet. Översvämningsrisker beskrivs i avsnittet om Hälsa och säkerhet. 
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Samlad bedömning  
Kulturmiljö 
Nollalternativ 

Förtätning på ödetomterna inom Älmhults stationssamhälle kan stärka riksintressets värden.  

Dagens järnväg passerar idag rakt genom riksintresset för Råshult och det sker ingen förändring i 

nollalternativet mer än att trafiken på järnvägen kommer att öka och bullerpåverkan på kulturmiljön 

ökar. I nollalternativet blir det inga förändringar för Römningen och därmed synliggörs heller inte 

områdets värden och kunskapen om områdets historia och värden ökar inte.  

Planförslag 

En flytt av bangården kan minska läsbarheten och tydligheten av riksintressets värden. En ny 

höghastighetsbana kan ge ytterligare ett historiskt lager till riksintresset.  Att bygga vidare på 

rutnätsstrukturen och skalan anses kunna stärka riksintresset och dess värden samtidigt som 

Älmhults identitet stärks.  

Råshult kan påverkas av ytterligare intrång av järnväg, både ianspråkstagande av mark, mer 

bullerpåverkan och påverkan på landskapsbilden. Det är svårt att säga var den nya järnvägen 

lokaliseras om den ens lokaliseras inom kommunen. Konsekvenser får studeras vidare när man vet 

mer.  

Om val av plats och omfattning för turismsatsning  görs med hänsyn till riksintressets värden kan 

översiktsplanen leda till att kulturmiljön i området tillgängliggörs och att kunskapen om den sprids. 

Detta skulle vara positivt för området.  

Samlad bedömning 
Älmhults stationssamhälle bedöms kunna stärkas oavsett nollalternativ som planförslag. Det är 

betydelsefullt både för samhället och riksintresset att riksintressets värden byggs vidare på. När det 

gäller Råshult är konsekvenser ovissa eftersom vi inte vet var höghastighetsbanan kommer att dras 

fram. Att utveckla Römningen med turismsatsningar kan skapa möjlighet att sprida den kunskap och 

historian som området besitter. Genom att hitta lämpliga lägen för mindre turismsatsningar ses 

positiva konsekvenser för kulturmiljön. 

Naturmiljö 
Nollalternativet  
Ökad befolkning och ökat antal besökare i naturmiljön i och runt sjön kan på vissa platser öka trycket 

på Möckelnområdet. Om inte stigar och målpunkter planeras och styr upp rekreation och friluftsliv 

kan naturvärdena påverkas negativt, tex kan störningskänsligt växt- och djurliv. 

Planförslag 

Sjön Möckeln och dess närområde föreslås bli en allt mer viktig del av Sjöstaden Älmhult och Den 

sjönära bostadsorten Diö. Det anses finnas goda möjligheter att förena bostäder, friluftsliv och natur 

men det kräver ett noggrant planerings- och utredningsjobb annars finns risk att naturvärden 

påverkas negativt och det kan ge negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden. Genom att 

styra rekreation och friluftsliv till ”rätt” platser som inte påverkar värdefull natur kan det få positiva 

konsekvenser för växt- och djurliv.  

Samlad bedömning 
Både nollalternativ och planförslag ger ett ökat tryck på rekreation och friluftsliv, särskilt i närheten 

av Älmhults tätort. Men trycket kommer att vara mindre i nollalternativet, då utbyggnadstakten är 

lägre och turismsatsningarna färre. I nollalternativet planeras inte friluftslivet styras på till valda stråk 



2016-09-06 
 

47 
 

och målpunkter och det kan påverka naturvärdena negativt, tex kan störningskänsligt växt- och 

djurliv välja att flytta. Med bra planering och byggande kan exploatering och naturvärden förenas 

utan att de höga naturvärdena och den biologiska mångfalden påverkas negativt utan det blir 

positiva konsekvenser för naturmiljön. 

Friluftsliv 
Nollalternativ 

Det finns risk att friluftslivets värden inte utvecklas eller tas till vara eftersom det idag inte finns så 

många föreslagna åtgärder för friluftslivet runt sjön. Trycket på befintliga anläggningar t.ex Bökhult 

kan öka. Stambanan finns inom riksintresseområdet och kommer fortsatt att påverka med buller. 

Planförslag 

Med mer bebyggelse längs med strandlinjen kan friluftslivet påverkas och kännas för tillrättalagt och 

stadslikt vilket inte är förenligt med riksintressets värden. Detta behöver säkerställas i planeringen. 

En höghastighetsbana i kommunen längs med Stambanekorridoren inklusive dagens Södra Stambana 

kan påverka ljudbilden runt sjön Möckeln och det kan få negativa konsekvenser för friluftslivet. 

Samlad bedömning 
I nollalternativet tas inte friluftslivets värden tillvara runt hela sjön utan trycket på befintliga 

anläggningar ökar vilket kan vara negativt för upplevelsen. På andra platser blir riksintresset mer 

orört vilket kan vara positivt för upplevelsen. I planförslaget utvecklas friluftslivets värden till valda 

stråk och målpunkter runt sjön vilket kan ge positiva konsekvenser för friluftslivets värden. I 

anslutning till Älmhults tätort där trycket på strandzonen lär bli som störst finns risk att strandzonen 

blir för tillrättalagd vilket måste styras i planering och anläggande annars kan det få negativa 

konsekvenser för riksintressets värden. 

Möckeln som vattentäkt 
Nollalternativ 
Möckeln som ytvattentäkt enligt nuvarande utformning innebär att det finns risk för påverkan vid 

olycka eller utsläpp eftersom vattentäkten bl.a. ligger i närheten av farligt godstransporter och 

industrier. En påverkan vi t.ex. olycka skulle kunna få mycket stora konsekvenser om vattnet under 

längre tid inte bli möjligt att använda som dricksvatten.  

Planförslag 
De nya utvecklingsområdena intill Möckeln ökar trycket på sjön då mer utsläpp och hårdgjorda, 

ogenomsläppliga ytor genereras. Översiktsplanens föreslagna åtgärder för dagvattenhantering inom 

befintlig och ny bebyggelse bedöms ge möjligheter att förbättra skyddet runt Möckeln, minska 

belastningen på sjön samt för att nå fastställda miljökvalitetsnormer, MKN, för vatten. Riskerna för 

påverkan från industrier kan minska när Stena inte längre är granne med vattenskyddsområdet. 

Samlad bedömning 
En omvandling av Gothardsområdet och sanering av förorenad mark minskar riskerna för påverkan 

på vattentäkten i förhållande till nollalternativet. I nollalternativet görs inte lika stor satsning på 

dagvattenhantering vilket kan få negativa konsekvenser för vattenkvalitet. Trots mer hårdgjorda ytor 

kan planförslaget och dess dagvattenåtgärder inom befintliga och nya utbyggnadsområden ge 

positiva konsekvenser för vattenkvaliteten.  
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Hälsa och säkerhet 
Nollalternativ 

Fler kan kännas sig störda av trafikbuller från järnväg och vägar eftersom trafiken väntas öka, särskilt 

inom Älmhults tätort. Detta kan ge negativa konsekvenser för människors hälsa. Ingen 

höghastighetsbana och Sydostlänk byggs i nollalternativet vilket minska barriäreffekter och buller 

från dessa, vilket är positivt för ljudbilden i kommunen i stort. Förorenad mark saneras inte eftersom 

den inte ska användas för bostadsbyggande och vid läckage vid t.ex. översvämningar kan det få 

negativa konsekvenser på den biologiska mångfalden.  

Planförslag 

Fler boende i centrala Älmhult och de andra orterna längs med stambanan kan innebära att fler 

påverkas av buller från järnväg- och vägtrafiken. Den nya höghastighetsbanan och Sydostlänken 

medför ökad bullerpåverkan på sin omgivning. Om inte tillräckliga åtgärder vidtas längs med befintlig 

och ny järnväg kan det ge negativa konsekvenser för människors hälsa. Om inte omvandlingen av 

omvandlingsområden sker på rätt sätt och i rätt ordning kan påverkan från kvarvarande 

verksamheter ge negativa konsekvenser på de nyinflyttade boendes hälsa. När blandad bebyggelse 

förtätas och verksamhetsområden omvandlas till blandad bebyggelse så saneras marken och 

föranleder inte några konsekvenser för människors hälsa. Befintlig järnväg och nya föreslagna 

järnvägar innebär barriäreffekter och risker att korsa i plan, vilket är negativt för människors 

säkerhet.  Planförslagets satsning på sammanhållet gång- och cykelnät och ger positiva konsekvenser 

för säkerheten.  

Samlad bedömning 
Både i nollalternativet och planförslaget påverkas allt fler av det ökade trafikbullret, men det bedöms 

vara fler människor som påverkas i planförslaget i och med central förtätning och höghastighetsbana.  

Att marken saneras i planförslaget ses som en positiv konsekvens för människors hälsa och miljöns 

tillstånd. Säkerheten längs med stambanan bedöms bli bättre med planförslaget då planskilda 

korsningar föreslås samt mer sammanhängande cykelnät inom Älmhults tätort och mellan Älmhult 

och de mindre tätorterna.  

Klimatförändringar 
Nollalternativ 

Det finns risk att nollalternativet inte uppmärksammar behoven av att minska utsläppen av 

växthusgaser och att minimera de kommande klimatförändringarnas skador och risker. Det kan i sin 

tur leda till att bl.a. vattenkvaliteten inte förbättras i tillräcklig omfattning, alternativt försämras, då 

klimatförändringarna ställer högre krav på dagvattenåtgärder. 

Planförslag 

I planförslaget finns ett flertal bra åtgärder som kan minska klimatpåverkan. Mer hårdgjorda ytor 

med en tätare blandad bebyggelse, fler vägar och järnvägar tillsammans med bättre och effektivare 

hantering av dagvatten vid inte minst extrema mängder nederbörd leder till att dagvatten tas om 

hand och renas vilket kan få positiva konsekvenser för vattenkvaliteten i våra sjöar och vattendrag.   

Samlad bedömning 
Fler åtgärder för minskad klimatpåverkan och klimatanpassning bland annat i form av 

dagvattenåtgärder och byggande med hänsyn till översvämningsrisker anges i planförslaget än 

nollalternativet varför det bedöms få mer positiva konsekvenser för klimatet och vattenkvaliteten.  
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