
 
Kommunledningskontoret 

BEHOVSBEDÖMNING 

Del av Gärahov 1:51 m.fl. 
Byarum, Vaggeryds kommun 
 
 

 

MILJÖPÅVERKAN  Stor Liten  Ingen Kommentar 
 
Nulägesbeskrivning av den aktuella platsen 

Beskrivning av nuvarande 

miljöbelastning på platsen 

(Betydande störningar på 

platsen, utsläpp till luft och 

vatten, vibrationer, buller, ris-

ker, värdefull biotop, hotade 

eller på annat sätt skyddsvärd 

växt- eller djurart, ekologisk 

känslighet) 

 L  Platsen är idag en obebyggd fastighet bestående 

av skogs- och hagmark. Nivåskillnaderna i områ-

det varierar. I mitten är det relativt platt medan 

planområdets ytterkanter karaktäriseras av bran-

tare sluttning. Området ligger cirka 5 km norr om 

Vaggeryd. Platsen påverkas lite av buller från 

Byarums bruk samt järnvägen väster om området. 

 
Miljömål som berörs av DP 

God bebyggd miljö  L  Planen bidrar till att förtäta Byarum med omnejd, 

vilket är i linje med det nationella miljömålet god 

bebyggd miljö. Orten ligger med nära anslutning 

till både E4:an och järnväg vilket underlättar t.ex. 

arbetspendling. Både förskola och skola årskurs 1-

3 finns i orten. 

Giftfri miljö   I  

 
Miljökvalitetsnormer 

Förordningen om omgiv-

ningsbuller och EU:s bullerdi-

rektiv. 

 L  Riksdagens riktvärde för trafikbuller som normalt 

inte bör överskridas är 30 dBA ekvivalentnivå in-

omhus, 45 dBA inomhus nattetid, 60 dBA ekviva-

lentnivå utomhus vid fasad. Kommunen bedömer 

att riktvärdena för trafikbuller inomhus uppfylls 

vid nybyggnad av bostadshus.  

 

Kommunen gör bedömningen att de nya bostä-

derna klarar gällande riktvärden för industribuller 

(Leq dag ≤ 50 dBA, Leq kväll ≤ 45 dBA), det vill 

säga att nya bostäder kan accepteras utan särskild 

bulleranpassning, men eftersträva bästa möjliga 

ljudmiljö.  

Vatten   I - 

 
Natur 
Lagenligt skyddad natur (na-

turreservat), landskapsbild, 

strandskydd, område med 

geografiska bestämmelser en-

ligt NRL, skyddsområde för 

vattentäkt etc.) 

  L  I och med att träd kommer att tas ner och fastig-

hetens karaktär kommer att ändras så påverkas 

landskapsbilden. Det är dock önskvärt att de tom-

ter som tillskapas får en lantlig karaktär. Inom 

området finns blåsippor, ett biotopskyddat sten-

röse och tre skyddsvärda träd. 

Riksintresse för natur   I - 

Den befintliga miljöns käns-

lighet (ekologisk känslighet, 

fragmentering av grönom-

råde, förlust av gamla/grova 

träd, opåverkat/tyst område) 

  I - 

Internationella konventioner 

(Natura 2000 m.fl.) 

  I - 

 



   

 
Effekter på hushållning med naturresurser 

Nyttjande av ändliga naturre-

surser 

  I - 

Alstring av avfall   I - 

 
Mark 

Risk för föroreningar   I  

Skada (av geologisk format-

ion, sediment, rullstensås, 

drumlin område, översväm-

ning etc .) 

  I - 

 
Vatten 

Negativa förändringar gäl-

lande yt- och grundvatten 

(kvalitet, flöde, infiltration 

etc.) 

  I - 

Utsläpp till vatten   I - 

 
Luft 
Utsläpp till luft, luftfuktighet, 

temperatur, luftströmmar, lukt 

  I - 

 
Kulturmiljö 
Riksintresse för kulturmin-

nesvård och rörligt 

friluftsliv 

  I - 

Byggnadsminne eller forn-

minne 

 L  Enligt RAA finns det fornlämningar i planområ-

dets närhet, dock utanför planområdet. Dessa på-

verkas inte av detaljplanen.  

 
Social miljö 

(trygghet, säkerhet, rekreat-

ion, förlust av större rekreat-

ionsområde, fysiska stör-

ningar, barriärer) 

  I - 

 
Stadsbild 

(Struktur, dominans, helhet 

eller uppdelat/fragmenterat, 

skala, synfält) 

  I - 

 
Landskapsbild 

Landskapsbild  L  Landskapsbilden kommer att förändras i och med 

att fastighetens många träd tas ner för att möjlig-

göra villatomter, dock är det önskvärt att några 

träd får stå kvar. Bebyggelsen kommer bestå av 

två rader med stora lantliga tomter vilket ger en 

trevlig, luftig miljö. 

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

liga transporter, olycksrisk, 

synergieffekter) 

  I Området påverkas inte av järnvägen väster om 

planområdet.  

 



   

Hälsa (buller, trafik mm. Stö-

rande vibrationer eller ljusför-

hållanden, vatten- och luftför-

oreningar, synergieffekter) 

 L  Området kommer påverkas av buller. Riksdagens 

riktvärde för trafikbuller som normalt inte bör 

överskridas är 30 dBA ekvivalentnivå inomhus, 

45 dBA inomhus nattetid, 60 dBA ekvivalentnivå 

utomhus vid fasad. Kommunen bedömer att rikt-

värdena för trafikbuller inomhus uppfylls vid ny-

byggnad av bostadshus.  

 

Kommunen gör bedömningen att de nya bostä-

derna klarar gällande riktvärden för industribuller 

(Leq dag ≤ 50 dBA, Leq kväll  ≤ 45 dBA), det vill 

säga att nya bostäder kan accepteras utan särskild 

bulleranpassning, men eftersträva bästa möjliga 

ljudmiljö. 

Ljusförhållanden och  

lokalklimat (Temperatur, 

vindförhållanden, vindtunnel-

effekt, svackor med kalluft, 

dimbildning, snödrev, norr-

läge, skuggbildning, solexpo-

nering) 

  I Den nya bebyggelsen kommer att generera väldigt 

liten skuggning för den omkringliggande bebyg-

gelsen.  

 
Konflikter med ÖP eller områdesbestämmelser 

ÖP   I Området finns med i gällande översiktsplan. 

 

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 
 

Behövs en MKB eller inte? Nej 

 

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

MKB-dokumentet bör behandla: -  

 

Kan effekterna sammantagna bli betydande? Nej 

 

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

och tillhörande MKB behöver göras. 

 

Följande miljöproblem kan planen/programmet lösa: -  

 

Checklistan är utförd den: 2018-03-07 
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Ida Hellman       Viktoria Gustafsson 
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Medverkande tjänstemän  
Dörte Schuldt, Miljöinspektör  


