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Inledning 
Syftet med en behovsbedömning är att ta reda på om en miljöbedömning behöver 
göras för detaljplanen. En miljöbedömning, med miljökonsekvensbeskrivning, ska 
göras om detaljplanen kan medföra en betydande miljöpåverkan. 

Behovsbedömningen hjälper också till att avgränsa och peka ut de viktigaste frå-
geställningarna i en eventuell miljökonsekvensbeskrivning. Behovsbedömningen 
grundar sig på kriterierna i bilagorna till MKB-förordningen. 

 

Bakgrund 
En ansökan inkom 2015-11-01 gällande önskemål att uppföra ett 1-plans hus på 
en del av Hossmo 1:53. Anledningen till ansökan är ett generationsskifte på 
Hossmo säteri. Positivt planbesked gavs av kommunstyrelsens planutskott 2016-
01-26 Dnr KS 2016/0045. 

 
Platsen 
Planområdet omfattar cirka 2000 kvadratmeter och är en del av fastigheten 
Hossmo 1:53. I dagsläget är planområdet en del av en större åker som har en area 
av cirka 60 hektar. I direkt närhet till planområdet finns Hossmo Säteri med anor 
från 1600-talet. Säteriets friliggande karaktär samt det öppna jordbrukslandskapet 
är viktiga delar i upplevelsen av platsen. 

 

Planen 
Planens syfte är att möjliggöra för ett nytt bostadshus i direkt anslutning av 
Hossmo gården och söder om fastigheten Hossmo 1:149. Bostadstomten föreslås 
vara cirka 2000 kvadratmeter. Den tillkommande bebyggelsen ska följa det befint-
liga bebyggelsemönstret och underordna sig säteriets position i landskapet.  

 

Påverkan 
I planförslaget ändras markanvändningen från odling till bostäder. Detta medför 
att ett mindre område produktiv åkermark tas i anspråk och att den öppna ka-
raktären av landskapet påverkas något. Ett tillägg i bebyggelsen runt Hossmo Sä-
teri medför en liten påverkan för säteriets friliggande karaktär. 

Närmast liggande bevattningsdam utgör en teknisk anläggning för gårdens verk-
samhet och har anglats på senare tid. Strandskydd bedöms därmed inte vara ak-
tuellt. 

Närheten till säteriets verksamhet kan medföra vissa luktstörningar. Placering av 
ny bostadstomt inom rekommenderat skyddsavstånd av 500 meter från djurhåll-
ningen (stallet, intilliggande betesmark, hantering och spridningsareal för gödsel) 
gör det sannolikt att luktstörningar kommer att uppstå för ny bebyggelse. Ut-
vecklingsplaner för säteriets verksamhet är tänkta att ske österut. Planerad bo-
stadsbebyggelse inom planområdet kan anses utgöra en komplettering till en tyd-
lig avgränsad säterimiljö med aktiv jordbruksverksamhet, varför luktstörningar 
bör accepteras. 
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Antal bilrelaterade resor på Hossmo kyrkväg förväntas öka vid utbyggnad av 
planområdet med cirka 4 fordon/dag. 

 

 

Samlad bedömning 
Sammantaget är påverkan på den fysiska miljön marginell och riskbilden begrän-
sad. 

Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning krävs därför inte. 
Relevanta miljöaspekter behandlas i planbeskrivning och i denna behovsbedöm-
ning. 

 

 

 

Peter Skarpnord 

Planarkitekt 
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Sammanfattning – planens Påverkan Berörs Kommentar 

miljöpåverkan Stor Måttlig Liten Ingen inte  

Förordnanden och skyddsvärden       

1. Riksintressen   X   

Riksintresse Högexploaterad kust, Bröms-
Simpevarp. 
Riksintresse Kulturmiljövård, Ljungby-
Hossmo. 
En förtätning av den friliggande karaktären 
av Hossmo säteri påverkas samt det öppna 
odlingslandskapet. 

2. Andra skyddsvärden    X  Åkerholme söder om planområdet 

Övergripande mål och normer       

3. Miljökvalitetsmål   X   Rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö 

4. Miljökvalitetsnormer    X  

Berörd kustvattenförekomst är Hossmo-
viken. Den är klassad som kustvatten med 
måttlig ekologisk status och som uppnår ej 
god kemisk status.  
Grundvattnet på platsen tillhör Kalmar-
kustens sandstensformation. Den är klas-
sad som grundvattenförekomst med god 
kemisk och kvantitativ status 
Planförslagets omvandling av odlingsmark 
till bostadstomt medför minskat näringsut-
släpp till vattenförekomsten. Omhänderta-
gande av dagvatten sker lokalt inom egna, 
planerade bostadstomten. Berörda miljö-
kvalitetsnormer bedöms därmed inte på-
verkas negativt. 

Effekter på miljö, hälsa och  
säkerhet       

5. Ekologiska naturvärden och nyck-
elbiotoper     X  

6. Växtliv     X Enligt Artportalen finns inga skyddsvärda 
arter registrerade på aktuella platsen. 

7. Djurliv     X Enligt Artportalen finns inga skyddsvärda 
arter registrerade på aktuella platsen. 

8. Kulturmiljö   X   

Hossmo säteri med gården har stort histo-
riskt värde. Säteribyggnadens utformning 
och placering inom gården kräver extra 
stor hänsyn vid kompletterande eller till-
kommande bebyggelse. Planområdet är 
söder om Hossmo gård och redan uppfört 
bostadshus, vilket bidrar till att ny bebyg-
gelse inte samläses med säterimiljön utan 
som en komplettering längs vägen. 

9. Landskapsbild / stadsbild   X   
Landskapsbilden påverkas genom ändrad 
markanvändning från odlingsmark till 
bostadstomt. Placering intill redan befintlig 
bebyggelse mildrar påverkansgraden. 

10. Rekreation och rörligt friluftsliv    X   
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Sammanfattning – planens Påverkan Berörs Kommentar 

miljöpåverkan Stor Måttlig Liten Ingen inte  

11. Transporter och kommunikationer   X   
Ny bostadstomt medför tillskott på cirka 4 
trafikrörelser per dygn samt ny tillfart mot 
Hossmo kyrkväg.  

12. Mark- och vattenanvändning  X    Planförslaget innebär ändrad markanvänd-
ning från odlingsmark till bostadsändamål. 

13. Energi    X   

14. Naturresurser   X   Planförslaget innebär ändrad markanvänd-
ning från odlingsmark till bostadsändamål. 

15. Mark    X   

16. Vatten   X   Lokalt omhändertagande av dagvatten 
inom egen bostadsfastighet. 

17. Luft   X   

Närheten till säteriets verksamhet kan 
medföra vissa luktstörningar. Placering av 
ny bostadstomt inom rekommenderat 
skyddsavstånd av 500 meter från djurhåll-
ningen (stallet, intilliggande betesmark, 
hantering och spridningsareal för gödsel) 
gör det sannolikt att luktstörningar kom-
mer att uppstå för ny bebyggelse. Utveckl-
ingsplaner för säteriets verksamhet är 
tänkta att österut. Planerad bostadsbebyg-
gelse inom planområdet kan anses utgöra 
en komplettering till en tydlig avgränsad 
säterimiljö med aktiv jordbruksverksam-
het, varför luktstörningar bör accepteras. 

18. Störningar   X   

Bullerberäkning utifrån trafikmängder 
(2013) tyder på bullervärden kring 52 
dB(A) vid avstånd 30 meter mellan bo-
stadsbyggnad och vägmitt. Anordnande av 
skyddad uteplats bör ske inom längre 
avstånd från vägmitt. 

19. Risker för hälsa och säkerhet    X   
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 Stor Måttlig Liten Ingen Berörs 
inte Kommentar 

Förordnanden och skyddsvärden       

1. Riksintressen   X    

Påverkan på något riksintresse 
- järnvägar     X  

- sjöfart, farled     X  

- transportnät, vägar     X  

- TEN-vägar     X  

- rörligt friluftsliv (MB 4 kap 2 §)      X  

- obruten kust (MB 4 kap 3 §)      X  

- högexploaterad kust (MB 4 kap 4 §)    X   

- kulturmiljö   X   

Planområdet ligger inom riksintresse för 
kulturmiljövård (K47 Ljungby-Hossmo). 
Riksintresseområdet beskrivs allmänt som 
flackt, sandigt och moränrikt odlingsland-
skap vid kusten och område med rullsten-
sås utmed Ljungbyån. Fornlämningar 
framför allt från järnåldern visar att Möre 
varit storbygd och Ljungbyån en viktig 
farled. Den romanska kyrkan i Hossmo, 
storgård Lilla Binga vid åmynningen, 
Stora Binga, Ljungbyholms gård, bebyg-
gelsen i Ljungby by samt utmed Bot-
torpsgatan samt kyrkan i Ljungbyholm 
utgör värdekärnor inom detta värdefulla 
kulturmiljövårdsområde. Riksintresset 
berörs av byggnationen för enskild bo-
stadstomt. 

- Natura 2000     X  

- naturvård     X  

- vindbruk     X Berör ej Kalmar kommun 

- yrkesfiske     X  
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2. Andra skyddsvärden       

Påverkas område eller natur som har 
särskild skyddsstatus enligt Miljöbalken 
3, 4 och 7 kap:  
- världsarv? (ej aktuellt just nu) 
- Förordnanden gäller nationalparker,  
- naturreservat,  
- kulturreservat,  
- naturminnen,  
- djur- och växtskyddsområden,  
- strandskyddsområden,  
- miljöskyddsområden,  
- vattenskyddsområden  
- eller andra enligt lagen särskilt skyd-
dade områden. 

   X  Åkerholme söder om planområdet 

Påverkas områden med biotopskydd 
(t.ex. stenmurar, alléer och odlingsrösen)    X  Åkerholme söder om planområdet  

Höjdbegränsning runt flygplatsen     X  

Övergripande mål och normer       

3. Miljökvalitetsmål       

Berörs något av de 16 nationella miljö-
mål som ska ligga till grund för all plane-
ring. 

  X   
Miljömål ”Rikt odlingslandskap” och 
”God bebyggd miljö” berörs av planför-
slaget, då ny, kompletterande bostadsbe-
byggelse föreslås på odlingsmark. 

Berörs något av de regionala miljömå-
len?   X   

Regionala miljömål ”Rikt odlingslandskap” 
och ”God bebyggd miljö” berörs av plan-
förslaget, då ny, kompletterande bostads-
bebyggelse föreslås på odlingsmark. 

4. Miljökvalitetsnormer       

Överskrids några miljökvalitetsnormer?       

- utomhusluft    X   

- vattenkvalitet    X  

Berörd kustvattenförekomst är Hossmo-
viken. Den är klassad som kustvatten med 
måttlig ekologisk status och som uppnår ej 
god kemisk status.  
Grundvattnet på platsen tillhör Kalmar-
kustens sandstensformation. Den är klas-
sad som grundvattenförekomst med god 
kemisk och kvantitativ status 
Planförslagets omvandling av odlingsmark 
till bostadstomt medför minskat näringsut-
släpp till vattenförekomsten. Omhänder-
tagande av dagvatten sker lokalt inom 
egna, planerade bostadstomten. Berörda 
miljökvalitetsnormer bedöms därmed inte 
påverkas negativt. 

- fisk- och musselvatten     X Berör ej Kalmar kommun 

- omgivningsbuller    X   
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Effekter på miljö, hälsa och sä-
kerhet       

5. Ekologiska naturvärden och 
nyckelbiotoper       

Påverkan på område som pekats ut i: 
- länsstyrelsens (Natur i östra Småland) 
eller kommunens naturvårdsprogram 

    X   

- skogsstyrelsens nyckelbiotop- eller 
sumpskogsinventering     X  

- kommunens grönstrukturplan     X  

- ängs- och betesmarksinventeringen     X  

- ÖP    X  
Enligt ÖP 2013 ingår området i ”Mer 
Möre”. Planområdet ingår i FÖP för södra 
staden. I båda planer görs inga särskilda 
utpekanden för planområdet. 

6. Växtliv       

Påverkan på  
- rödlistade, fridlysta eller sällsynta arter     X 

Enligt Artportalen finns inga skyddsvärda 
arter registrerade på aktuella platsen.  

- träd utpekat i länsstyrelsens trädinven-
tering     X  

7. Djurliv       

Påverkan på  
- rödlistade, fridlysta eller sällsynta arter     X Enligt Artportalen finns inga skyddsvärda 

arter registrerade på aktuella platsen. 

- flyttfågelsträck eller vandring för dju-
ren     X  

8. Kulturmiljö       

Påverkan på  
- fornlämning     X Sökning i fornlämningsregistret visade inga 

fornlämningar eller bevakningsobjekt. 

- på industriarv     X  

- äldre vägar    X  

På äldre karta från 1982 finns nuvarande 
delsträcka av Hossmo byväg som passerar 
säteribyggnaden i nord-sydlig riktning. 
Planområdet påverkar inte vägsträckning-
en.  

- plats av kulturhistoriskt intresse    X  

Hossmo säteri med gården har stort histo-
riskt värde. Säteribyggnadens utformning 
och placering inom gården kräver extra 
stor hänsyn vid kompletterande eller till-
kommande bebyggelse. Planområdet är 
söder om Hossmo gård och redan uppfört 
bostadshus, vilket bidrar till att ny bebyg-
gelse inte samläses med säterimiljön utan 
som en komplettering längs vägen. 

- byggnadsminne     X  
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- kulturhistoriskt eller konstnärligt vär-
defulla byggnader, föremål mm   X   

Säteribyggnaden på Hossmo gård norr om 
planområdet är kulturhistoriskt värdefull 
och har i gällande detaljplan skyddsbe-
stämmelse q, byggnad får inte rivas, flyttas 
eller exteriört förvanskas. För tillkom-
mande bebyggelse längs vägen krävs sär-
skilt hänsyn vid utformning av byggnader. 

- skyddsvärt kulturlandskap   X   

Planområdet ingår i riksintresse för Kul-
turmiljö där säterimiljön och omkringlig-
gande odlingslandskap utgör några av de 
värdekärnorna. För tillkommande bebyg-
gelse krävs särskilt hänsyn vid utformning 
av byggnader. 

9. Landskapsbild / stadsbild       

Påverkan på 
- betydelsefulla utsikter eller siktlinjer   X   

Landskapsbilden påverkas genom ändrad 
markanvändning från odlingsmark till 
bostadstomt. Placering intill redan befintlig 
bebyggelse mildrar påverkansgraden. 

- områdets skala    X  Skala av ny byggnation har anpassats till 
befintlig miljö. 

10. Rekreation och rörligt friluftsliv       

Påverkan på 
- det rörliga friluftslivet.     X Odlingsmarken används inte idag för re-

kreation. 

- lekmöjligheter.    X   

- park eller annan rekreationsanläggning.      X Odlingsmarken används inte idag för re-
kreation. 

- allmänhetens tillgänglighet till natur-
skön utsiktsplats.    X   

- område utpekat i ÖP 2013    X  
Enligt ÖP 2013 ingår området i ”Mer 
Möre”. Planområdet ingår i FÖP för södra 
staden. I båda planer görs inga särskilda 
utpekanden för planområdet. 

11. Transporter och kommunikat-
ioner       

Påverkan på 
- transportrörelser (antal)   X   Planförslaget medför trafikökning på cirka 

4 trafikrörelser/dag 

- transportmönster för människor och 
varor (hur)   X   Se ovan 

- transportsystem   X   Ny tillfart mot Hossmo kyrkväg blir aktuell 
genom anslutning av bostadstomten  

- parkeringsmöjligheter    X  Parkering ska ordnas inom egna bostads-
tomen. 

- trafiksäkerhet   X   Ny tillfart mot Hossmo kyrkväg blir aktuell 
genom anslutning av bostadstomten  

12. Mark- och vattenanvändning       

Förändring mot 
- gällande ÖP / FÖP    X   

- gällande DP  X    Planförslaget innebär ändrad markanvänd-
ning från odlingsmark för bostadsändamål. 
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- nuvarande mark- och vattenanvänd-
ning  X    Planförslaget innebär ändrad markanvänd-

ning från odlingsmark till bostadsändamål. 

Påverkan på 
- viktig samhällsservice t ex skola   X    

- andra tänkta projekt     X  

13. Energi       

Möjlighet att använda förnybar energi-
källa.   X    

Behov av nya system för distribution    X   

14. Naturresurser       

Påverkar användning av ej förnybar 
naturresurs.    X   

Påverkan på 
- jordbruksareal   X   Planförslaget innebär ändrad markanvänd-

ning från odlingsmark till bostadsändamål. 

- annan produktionsyta (skog)     X  

15. Mark       

Påverkas jorden av förflyttning, sam-
manpressning eller täckning?    X   

Påverkas topografi?    X   

Påverkas unikt geologiskt eller fysiskt 
särdrag?     X  

Påverkas området av ökad vind- eller 
vattenerosion?     X  

Påverkan i form av ändrad sedimente-
ring eller erosion som förändrar vatten-
drags fåra eller strand och botten av hav, 
sjö mm? 

    X  

Påverkan på människor eller egendom i 
form av geologiska risker så som insta-
bila markförhållanden, skred mm? 

    X  

Påverkas området av hög markradon-
halt?   X   Området finns inom normalradonriskom-

råde. 

Påverkas området av att tidigare använts 
som tipp, utfyllnadsplats eller dylikt så 
att miljö- och hälsofarliga ämnen kan 
finnas lagrade i marken? 

    X  

Påverkas området av att tidigare verk-
samheter funnits på platsen. Kan mark-
föroreningar finnas inom området eller i 
närheten. 

    X  

16. Vatten       

Påverkas ytvattnets eller vattendragens 
rörelser (strömmar eller riktning)?     X  

Påverkas vattenflöden (riktning och 
mängd) vid högvatten?     X  

Påverkas mängden ytvatten i någon 
vattensamling, t.ex. damm eller våtmark?     X  
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Påverkas absorptionsförmåga, dräne-
ringsmönster eller frekvens och mängd 
av ytvattenavrinning?  

   X  
Lokalt omhändertagande av dagvatten 
inom egen bostadsfastighet. 

Behöver åtgärder vidtas för att hantera 
dagvatten?    X  Lokalt omhändertagande av dagvatten 

inom egen bostadsfastighet. 

Påverkas grundvattnets: 
- in- eller utströmningsområde?    X   

- flödesriktning eller hastighet?     X   

- mängd genom tillskott av eller uttag 
eller genom förändring av akvifer till 
följd av genombrott? 

   X   

- kvalitet?     X   

Påverkas mängd yt- eller grundvatten, 
som annars varit tillgänglig för vatten-
försörjningen, som dricksvatten eller 
annan användning? 

   X   

Påverkas människor eller egendom för 
risker i samband med vatten som dålig 
vattenkvalitet eller översvämning? 

   X  Planområdet är beläget 6-7 meter över 
havet. 

Påverkan från enskilda avlopp?     X  Angränsande bebyggelse ingår i kommu-
nalt verksamhetsområde för spillvatten. 

Finns möjlighet att klara lägsta höjd på 
färdigt golv?     X Planområdet är beläget 6-7 meter över 

havet. 

Påverkar markavvattning omgivande 
fuktiga områden?    X   

17. Luft       

Påverkan på luftkvaliteten    X   

Risk för obehaglig lukt.   X   

Närheten till säteriets verksamhet kan 
medföra vissa luktstörningar. Placering av 
ny bostadstomt inom rekommenderat 
skyddsavstånd av 500 meter från djur-
hållningen (stallet, intilliggande betes-
mark, hantering och spridningsareal för 
gödsel) gör det sannolikt att luktstörning-
ar kommer att uppstå för ny bebyggelse. 
Utvecklingsplaner för säteriets verksam-
het är tänkta att österut. Planerad bo-
stadsbebyggelse inom planområdet kan 
anses utgöra en komplettering till en 
tydlig avgränsad säterimiljö med aktiv 
jordbruksverksamhet, varför luktstör-
ningar bör accepteras. 

18. Störningar       

Risk för störning från 
- höga ljudnivåer för människa eller djur.   X   

Bullerberäkning utifrån trafikmängder 
(2013) tyder på bullervärden kring 56 
dB(A) vid avstånd 20 meter mellan bo-
stadsbyggnad och vägmitt. Anordnande av 
skyddad uteplats bör ske inom längre 
avstånd från vägmitt. 

- vibrationer     X  
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- starkt ljus eller reflexion     X  

- miljöstörande verksamhet     X  

19. Risker för hälsa och säkerhet       

Risk för 
- explosion     X  

- utsläpp av hälso-/miljöfarliga ämnen     X  

- att sårbara system eller ett strategiskt 
mål för terrorangrepp skapas     X  

- behov av brandskydd eller annan typ 
av räddningstjänst     X  

- behov av polisskydd eller annan be-
vakning     X  

- otrygga miljöer skapas     X  

- elektromagnetiska fält (EMF)     X  
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