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BEHOVSBEDÖMNING  

Behovsbedömningen syftar till att upptäcka eventuella risker och konflikter mellan önskemålen om 
exploatering och miljö, hälsa eller hushållning av naturresurser. Behovsbedömningen ska utgöra underlag 
för kommunens beslut om en miljöbedömning ska utföras för detaljplanen. Detaljplaner ska alltid 
behovsbedömmas. Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken (MB) ska kommunen göra en miljöbedömning när en 
detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras.  
 
För att kunna avgöra om en detaljplan ska miljöbedömmas eller inte måste man först genomföra en 
behovsbedömning. Kommunen ska bedöma om någon enskild eller flera aspekter tillsammans kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Ju större sannolikheten är för en viss typ av miljöpåverkan ska 
inträffa, desto större är risken för att planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Exempel på 
vad betydande miljöpåverkan kan vara är, påverkan på ett Natura 2000 område eller ett 
riksintresseområde. Bedöms planen inte medföra någon betydande miljöpåverkan hanteras miljöfrågorna 
inom ramen för detaljplanearbetet. 
 
För bedömning om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska kriterierna 
som finns i MKB-förordningens bilaga 4 användas och många fall även kriterierna i bilaga 2. 
Kriterierna ligger också som grund för beslut om avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) 
om en sådan skall göras. En MKB ska alltid göras då planen kan antas innebära en betydande 
miljöpåverkan.  
 
En behovsbedömning kan delas upp i tre delmoment där platsens förutsättningar, planens styrande egenskaper 
samt planens tänkbara effekter beskrivs. För underlag finns en checklista för att ge en övergripande bild och 
redovisa på ett tydligt sett hur resonemanget bakom avvägningar ligger.  
 
Upphävandet av områdesbestämmelserna följer samma process som vid framtagande av detaljplan.  
 
Bedömningarna som görs är PRELIMINÄRA och kan behöva omvärderas om ny kunskap tillförs 
planen.  
 
 

UPPHÄVANDE AV OMRÅDESBESTÄMMELSER 

Kommunen kan besluta om områdesbestämmelser för att komplettera översiktsplanen och göra att riktlinjer i 
översiktsplanen blir bindande. Områdesbestämmelser används framför allt när man vill reglera en befintlig 
bebyggelse på olika sätt eller när man vill reservera mark för ett viktigt allmänt ändamål exempelvis en framtida 

vägdragning eller som en förberedande planering inför en kommande detaljplanering. Områdesbestämmelser 
ger ingen byggrätt, till skillnad från detaljplaner. 
 
Ofta används områdesbestämmelser för att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, för att reglera storlek 
och omfattning av en fritidshusbebyggelse eller för att förhindra ett olämpligt byggande. De används också för 
att minska eller öka kraven på när du behöver ha bygglov. 
 
Områdesbestämmelser har en begränsad användning och har hittills i Sverige inte använts i den 
utsträckning som avsågs i lagstiftningen. Om områdesbestämmelser är inaktuell eller förhindrar en 
önskvärd utveckling kan kommunen upphäva den. Förfarandet för att upphäva områdesbestämmelser 
överensstämmer med processen för upphävande av en detaljplan. Vid upphävande av 
områdesbestämmelser ska kommunen tillämpa motsvarande förfarande som hade tillämpats om en ny 
detaljplan hade tagits fram.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

SYFTE OCH HUVUDDRAG  

2018-01-17 fick samhällsbyggnadssektorn i uppdrag (SbN § 13) av samhällsbyggnadsnämnden att upphäva 
områdesbestämmelser för O2 Eksjöholm (Hunsnäsen). Syftet är att upphäva områdesbestämmelser från 
år 1988-01-13 med revidering gjorda 2004-04-28 samt 2012-08-15. Ett upphävande av 
områdesbestämmelserna underlättar för Eksjö kommun att pröva bygglov utan de begräsningar som gäller 
idag.  
 
Området ligger idag nära Eksjö tätort och en framtida utveckling till permanentboende är önskvärd enligt 
Eksjö kommun, genom att upphäva områdesbestämmelserna möjliggöras ett fungerande 
permanentboende.  

 
    

PLANENS TÄNKBARA EFFEKTER  

Inga fastighetsägare inom eller utanför området bedöms påverkas av upphävandet av 
områdesbestämmelserna med avseende på fastighetsindelning, avstående, upplåtelse eller inlösen av mark. 
Befintliga rättigheter och gemensamhetsanläggningar påverkas heller inte av upphävandet.  
 
Vid ett upphävande av områdesbestämmelser kommer strandskyddet att åter falla in på de fastigheter där 
strandskyddet tidigare var upphävt.(7 kap. 18 g § miljöbalken och 10 a § i lagen om införande av 
miljöbalken)  
Vid ansökan om bygglov görs en prövning på samma sätt som vid bygglov utanför detaljplan men inom 
sammanhållen bebyggelse. Strandskyddsdispens söks för varje ny byggnad som ska uppföras. 
 
En långsiktig utvecklig av området kan innebära en möjlig ökad exploatering och permanentboende. 
Konsekvensen av detta kan bli fler boende i området och en ökad trafikmängd. Upphävande av 
områdesbestämmelserna möjliggör detta.  
 
 

SAMMANVÄGD BEHOVSBEDÖMNING 

Kommunen har gjort behovsbedömningen enligt Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 5 kap 18§ och MB 
6 kap 11§ avseende betydande miljöpåverkan för aktuell plan. 
 
Den sammanvägda bedömningen är att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 5 kap 18 § PBL inte anses 
medföra en betydande miljöpåverkan. De potentiella och problem som identifieras kan och har avhjälpts 
med åtgärder.  
 
Kommunen bedömer att ett genomförande av planen inte kan antas innebära betydande påverkan för 
miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser. Den 
samlade bedömningen blir att varken en enskild faktor eller faktorernas samlade effekt utgör något behov 
av en miljökonsekvensbeskrivning.   
 
 
 

  



 
 

CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING 

Checklistan nedan utgör ett underlag för en samlad bedömning av den inverkan planens genomförande 
medför på miljön, hälsan och hushållningen med mark, vatten och andra naturresurser. Checklistan 
redovisar också vilka typer av miljöpåverkan som kan behöva tas hänsyn till i framtiden och vid eventuell 
framtida detaljplanering av området.  
 

Om ”ja” på någon av frågorna nedan – planen innebär alltid betydande miljöpåverkan – miljöbedömning 
skall göras 

Ja  Nej  
Påverkar planen ett Natura 2000-område så att tillstånd krävs enligt MB 7 kap 28a §?  

 X 

Kommer planen innehålla verksamheter som finns redovisade i bilaga 3 till MKB- 
förordningen?  

  X 

Avser planen någon anläggning som räknas upp i PBL 2010 kap 4 § 34 st 2  
  X 

Innebär planens genomförande betydande miljöpåverkan? (Sammanfattande 
ställningstagande utifrån checklistan nedan)  

  X 

 

Bedöms projektet medföra eller påverkas av några väsentliga hälso- eller miljökonsekvenser vad gäller:  

Bedömning Ingen 

påverkan 

Viss 

påverkan 

Betydande 

påverkan 

Kommentar/ åtgärd 

1. Måluppfyllelse  

a) Nationella miljömål X 
  

  

b) Regionala miljömål  X 
  

  

c) Lokala miljömål  X 
   

 
    

2. Berörda fysiska planer och program  

a) Nationella planer X 
  

  

b) Regionala planer  X 
  

  

c) Översiktsplan  
 

X 
 

Området är utpekat i kommunens 
översiktsplan. Kommentar till 
området: Hunsnäsens östra strand 
kan ses som ett förtätningsområde utan 
kommunens direkta deltagande. 
Kommunen tror på en utveckling där 
fastigheter förädlas i samband med 
utbyggnaden av kommunalt VA.  
Upphävandet av 
områdesbestämmelser följer 
översiktsplanens intentioner.  

d) Grönstrukturplan X 
  

   

e) Kulturhistoriskt 
handlingsprogram för Eksjö stad 

- - -  Inte relevant 

f) Planprogram 
 
 

- - - Inte relevant  

g) Gällande detaljplan - - - Inte relevant  
 
 
 



 
 

 

Bedömning Ingen 

påverkan 

Viss 

påverkan 

Betydande 

påverkan 

Kommentar/ åtgärd 

h) "Tre kilometerstaden- den täta 
staden"  

 X  Eksjö kommun ser positivt på 
förtätning inom tre kilometer från 
stadskärnan.  

i) Eksjö kommuns VA- policy   X  En utbyggnad av kommunalt VA 
sker i området.  
 

j) Stadsmiljöprogram för Eksjö 
centrum  

- - -  Inte relevant 

k) Brandskydd  X   
 

l) Kulturminnesvårdsprogram för 
Eksjö kommun  

- - - Inte relevant 

m) Klimatanpassningsprogram - - - Inte relevant 

n) Handlingsplan Funktionshinder - - - Inte relevant 

o) Andra lokala planer och 
program  

- - - Inte relevant 

 
 

   

3. Biologisk mångfald 

a) Riksintresse för naturvård X 
  

  

b) Natura 2000- område X 
  

  

d) Naturreservat X 
  

  

e) Strandskydd  X 
 

Strandskydd börjar gälla på de 
fastigheter där strandskydd varit 
upphävt. 

f) Värdefull natur X 
  

  

g) Generellt biotopskydd X 
  

  

h) Ängs- hagmarker  X 
 

Påverkas inte va upphävandet, 
dock kan en ökad exploatering 
påverka ängs- och hagmark.  

i) Nyckelbiotoper X 
  

  

j) Biotopsskyddsområden  X 
  

  

k) Fridlysta arter X 
   

l) Djurliv X 
  

  

m) Skyddsvärda träd X 
  

  

  



 
 

 
 

 
   

Bedömning Ingen 

påverkan 

Viss 

påverkan 

Betydande 

påverkan 

Kommentar/ åtgärd 

4. Befolkning 

a) Friluftsliv & rekreation  X  Om en av konsekvenserna blir en 
högre exploateringsgrad och fler 
permanentboende kan områdets 
karaktär påverkas. Gångstråket 
runt sjön ska bevaras. 

b) Gröna stråk  X 
  

  

c) Tysta områden  X 
  

  

d) Turistdestinationer X    

e) Friyta för lek och annan 
utevistelse 

X    

     

5. Människors hälsa och säkerhet 

a) Vägbuller X  
 

   

b) Buller och vibration   X 
 

Eksjö skjutfält påverkar hela 
Eksjö stad med buller  

c) Risk & säkerhet X  
  

d) Farligt gods transportleder X  
  

e) Trafiksäkerhet X  
 

   

f) Riskområden för markradon X  
 

Utreds vid 
nybyggnation/detaljplanering 

g) Elektriska/magnetiska fält X  
 

  

h) Ljus & Lukt X  
  

i) Avfall & återvinning  X  
 

  

j) Byggskedet - - - Upphävande av 
områdesbestämmelser föreslår 
inte ny byggnation. 

k) Översvämning X   Ny bebyggelse planeras med 
hänsyn till framtida 
klimatförändringar och 
översvämningsrisk så att det inte 
påverkar.  

l) Risk för erosion, ras och skred X   
 

m) Miljö- och hälsofarlig ämnen i 
verksamhet 

X     

n) Trygghet  X  Fler boende i området och fler 
permanentboende påverkar 
tryggheten positivt då det blir mer 
rörelse i området.   

o) Jämställdhet, Barnperspektivet - - - 
 

 
 
 

    



 
 

 
 
 
 

6. Djurliv 

a) Unika, hotade eller sällsynta 
arter 

X 
   

b) Nya arter X 
  

  
     

7. Växtliv 

a) Unika, hotade eller sällsynta 
växtarter 

X 
   

b) Nya växtarter X 
   

  



 
 

 
      

Bedömning Ingen 

påverkan 

Viss 

påverkan 

Betydande 

påverkan 

Kommentar/ åtgärd 

8. Mark 

a) Större opåverkade områden  X    

b) Värdefulla geologiska 
formationer 

X  
  

c) Geologiska förhållanden    
 

Utreds vid 
nybyggnation/detaljplanering 

d) Markföroreningar X  
  

e) Översvämningsrisk   
 

Upphävandet av 
områdesbestämmelserna påverkar 
inte översvämningsrisken. 

f) Åkermark och skogsmark  X 
 

En konsekvens av en ökad 
exploatering kan bli att åkermark 
påverkas, dock innebär inte 
upphävandet av 
områdesbestämmelserna något 
förslag till nybyggnation.  

g) Servitut och 
gemensamhetsanläggning 

X  
 

Inga rättigheter och avtal 
påverkas av upphävandet.  

h) Annat - - -  

  



 
 

     

Bedömning Ingen 

påverkan 

Viss 

påverkan 

Betydande 

påverkan 

Kommentar/ åtgärd 

9. Vatten 

a) Vattenskyddsområde X     

b) Miljökvalitetsnormer för vatten X     

c) Våtmarker X     

d) Grundvatten  X   
 

e) Ytvatten  X 
  

Sjön Hunsnäsen ligger i direkt 
anslutning till området för 
områdesbestämmelser. Ytvattnet 
bedöms inte påverkas av 
upphävandet. 

f) Dagvatten  
 

X 
 

 Vid eventuell utbyggnad skapas 
ökad andel hårdgjorda ytor. 

g) Eksjöåns avrinningsområde X  
 

Påverkar inte Eksjöån  

h) Vattenförsörjning X  
 

 Kommunalt VA byggs ut i 
området. 

i) Anslutning till kommunalt 
avlopp 

 X  Kommunalt VA byggs ut i 
området.  

j) Vattenverksamhet, enligt  
MB 11 kap. 3  § 

X 
  

  

     

10. Luft 

a) Miljökvalitetsnormer för luft X 
  

  

b) Luftutsläpp från verksamhet/ 
trafik 

X 
   

c) Damm, sot & lukt 
 

X 
 

Det finns grusväg på området 
idag. En ökad trafikmängd på 
denna kan innebära mer damm. 
Infrastruktur ka i framtiden 
behöva byggas ut om 
utvecklingen ökar.       

11. Klimatfaktorer  

a) Lokalklimat X 
  

  

b) Ljusförhållanden X 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

    



 
 

Bedömning Ingen 

påverkan 

Viss 

påverkan 

Betydande 

påverkan 

Kommentar/ åtgärd 

12. Landskap 

a) Landskapsbild  X  Byggnader runt sjön ökar i storlek 
och har viss påverkan på 
landskapsbilden längs 
strandkanten.  

b) Stadsbild X    

c) Landmärken  X    

d) Vindbruk  X    

 

 

13. Kulturmiljöer/ Kulturvärden  

a) Riksintresse X  
 

  

b) Kulturreservat X  
 

  

c) Kulturhistoriskt miljö/ 
landskap 

 X 
 

 I den kulturhistoriska förstudien 
Kring Eksjö stad (2008) beskrivs att 
vid en exploatering kräver stora 
delar av Hunsnäsens östra sida 
arkeologiska undersökningar.  

d) Historiska samband X  
 

  

e) Fornminne  X 
 

 Det finns fornlämningar som 
beskrivs och visas i karta i plan- 
och genomförandebeskrivningen. 

f) Kyrkor X  
 

  

g) Kulturhistorisk byggnad X  
 

 Äldre gårdsmiljöer bedöms vara 
värdefulla och exploatering runt 
dessa kräver avgränsningar.  

h) Industrimiljö  X  
 

  

Kommentar: Den kulturhistoriska förstudien berör ett större område än området för områdesbestämmelserna. Ingen ny 
bebyggelse föreslås och påverkar därför inte befintliga miljöer.  

     

14. Infrastruktur 

a) Riksintresse 
kommunikationsanläggningar 

X  
 

  

b) Farligt godsleder X  
 

  

c) Järnväg X    

d) Väg  X  Vid en ökad exploatering kan 
vägnätet behöva utvecklas.  

e) Flygplats X    

f) Tekniska infrastruktur  
   (VA, el, fiber etc.) 

 X  Kommunalt VA och annan 
infrastruktur 

  



 
 

     

15. Planens påverkan på motstående eller gemensamma intressen  

a) Motstridiga intressen i planen  X 
  

  

b) Mellankommunala intressen  X 
  

  

 
 

16. Riksintresse totalförsvaret 

a) Totalförsvarets riksintresse 
Eksjö skjutfält 

X 
  

  

 
  



 
 

 

Bedömning Ingen 

påverkan 

Viss 

påverkan 

Betydande 

påverkan 

Kommentar/ åtgärd 

17. Materiella värden 

a) Naturresurser med högre 
förnyelseförmåga 
(ex: Skog fiske, jordbruk) 

- - -  

b) Naturresurser med inge/ låg 
förnyelseförmåga  
(ex åkermark, mineraler, 
energiresurser) 

X    I området finns 
jordbruk/betesmark men det 
bedöms inte påverkas av 
upphävandet av 
områdesbestämmelserna. 

c) Övriga materiella värden - - -   

 
 

18. Sammanvägd bedömning  

          Ja Nej Kommentar 

Är bedömning av effekterna av stor osäkerhet?  

 
Nej   

Är effekterna varaktiga eller oåterkalliga?  

Ja 
 

Om utvecklingen ökar och det 
byggs mer och större försvinner 
sommarstugekaraktären.  

Andra lokaliseringsalternativ för projektet bör 
övervägas 

 
Nej   

 
*1 Eksjö stads centrum- FÖP, Om ny planläggning av Eksjö centrum, Kulturhistorisk förstudie Kring Eksjö stad, 
Program för detaljutformning och färgsättning av I12- området, Eksjö, Färgsättningsguide för Eksjö centrum,  
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