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Inom ramen för detaljplanesamrådet ska kommunen undersöka om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Kommunen ska efter genomförd undersökning fatta ett särskilt beslut om genomförandet kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Kan betydande miljöpåverkan antas ska en strategisk miljöbedömning göras, 
Miljöbalken (1988:808) 6 kap 3 §.  
 
Undersökningen ska utgå ifrån Miljöbedömningsförordningen (2019:966) genom att identifiera omständigheter som talar 
för eller emot en betydande miljöpåverkan.  
 
 

Särskilda bestämmelser Ja Nej 

MB 6 kap. 3 § En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan el-
ler ett program som krävs i lag eller annan författning ska göra en 
strategisk miljöbedömning, om genomförandet av planen, pro-
grammet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpå-
verkan.  
 
Skyldigheten gäller inte: 

Undantag 
krav på 
miljöbe-
dömning 

Om detaljplanen endast syftar till att tjäna totalförsvaret  X 
Om detaljplanen endast syftar till att tjäna räddningstjänsten  X 

Kommentar Kommer undersökningen fram till att genomförandet kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan, ska en strategisk miljöbedömning genomföras.  

   
 

Området Kommentar 

Nuvarande markanvändning Området är ett befintligt industriområde där verksamhet bedrivs inom trä-
impregnering och trämöbelsindustrin. Inom planområdet bedrivs verksam-
het i den norra delen, den södra delen av planområdet är skogsmark och 
öppen mark. Strax öster om planområdet finns verksamhet för framställ-
ning av pappersmassa. Gällande detaljplan reglerar i huvudsak markan-
vändning industri.  

Planerad markanvändning Detaljplanen reglerar i huvudsak industriändamål. Syftet med planlägg-
ning är att pröva en ökad byggrätt i relation till befintlig detaljplan. Områ-
det avses inrymma lager- och logistikverksamhet samt möjlighet till fort-
satt produktion inom industri. I södra delen av planområdet planeras ny 
fjärrvärmeanläggning att uppföras.  

 
Miljöbedömnings- 
förordning (2017:966) § 5 

 +         0        -- 
Här antyds om 
påverkan är 
positiv, 
obetydlig eller 
negativ för 
aktuell aspekt 

Kommentar 
 
  

1 a) Förutsätt-
ningar för verk-
samheter eller  
åtgärder 

Vilken eller vilka använd-
ningar möjliggör detaljpla-
nen? 

 X  Industri, Teknisk anläggningar 

Vilka typer av verksam-
heter eller åtgärder möjlig-
gör detaljplanen? 

 X  Detaljplanen möjliggör för Industri för 
all slags produktion, lagring och annan 
hantering av varor. Komplement till an-
vändningen såsom kontor, parkering 
etc.  
Tekniska anläggning bland annat fjärr-
värmeverk.  
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Hur kan det som detaljpla-
nen möjliggör lokaliseras 
inom planområdet? 

 X  Området är i dag ett befintligt industri-
område där den nuvarande exploate-
rade marken fortsatt medger industri-
ändamål i förslag till ny detaljplan. Den 
obebyggda södra delen av planområ-
det medger i planförslaget att exploate-
ras för industriändamål samt teknisk 
anläggning, fjärrvärmeverk, vilket för-
läggs i södra delen av området, längst 
bort från omkringliggande bostäder. I 
gällande detaljplan medges industriän-
damål till i stort sätt hela planområdet 
för planförslaget.  

Hur stor byggrätt för de 
verksamheter eller åtgär-
der som planen möjliggör 
medger planen? 

 X  Detaljplanen anger en relativt hög ex-
ploateringsgrad. Området är ett redan 
etablerat industriområde och förtätning 
av området bidrar till hushållning av 
mark.  

Vilka driftsförhållanden 
medger detaljplanen? Tra-
fik, omgivningspåverkan, 
alstring av avfall 

 X  Exploatering kommer tillföra högre tra-
fikmängder av både gods samt allmän 
trafik än i nuläget. Trafikmängden kom-
mer öka inom området men även på 
omkringliggande genomfartsvägar 
såsom Stödstorpsvägen samt E4.  
Omgivningspåverkan kommer bli större 
än i nuläget då fler och större verksam-
heter ger upphov till mer trafik, samt 
buller och utsläpp till luft. Befintliga bo-
städer finns cirka 450 meter från plan-
området, vilket bedöms som tillräckligt 
avstånd för att betydande påverkan inte 
ska uppkomma från planområdet. I öv-
rigt omgärdas planområdet av skogs-
mark, befintlig industri och infrastruk-
turleder och bedöms inte påverka sin 
omgivning på ett betydande vis, även 
om detaljplanen möjliggör för en inten-
sivare markanvändning än tidigare ge-
nom högre exploateringsgrad än gäl-
lande detaljplan.  

1 b) Betydelse för 
andra planers 
miljöeffekter 
- Detaljplaner 
- Vägplaner 
- Järnvägsplaner 

Påverkar detaljplanen ge-
nomförandet av andra pla-
ner eller program? 

 X  Trafikmängd kommer öka på omgi-
vande vägnät men bedöms inte vara 
betydande. Exploatering och nya verk-
samheter inom planområdet kommer 
tillsammans med intilliggande industri-
verksamhet öster om planområdet bi-
dra till omgivningspåverkan i form av 
trafikalstring, buller, utsläpp.  

Om ja, påverkar detaljpla-
nen de miljöeffekter som 
identifierats i den andra 
planen eller programmet? 
På vilket sätt? 

   I gällande detaljplan för industriområ-
det öster om detta planförslag tas stör-
ningar som buller, utsläpp, och trafik 
upp. På så vis tas de miljöeffekter upp 
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som kan få en ökad påverkan av ge-
nomförandet av detta planförslag. På-
verkan bedöms däremot inte bli bety-
dande.  

1 c) Betydelse för 
hållbar utveckl-
ing 
- Människors hälsa 
- Biologisk mångfald 
- Kulturmiljö 
- Ekosystemtjänster 

Kommer detaljplanen 
främja en hållbar utveckl-
ing? Hur? 

 X  Detaljplanen bidra till en förtätning av 
ett redan befintligt industriområde, vil-
ket bidrar till att hushålla med mark.  
 
Befintlig infrastruktur kan byggas på för 
att ansluta området.  
 
 
 

- Har detaljplanen tagit 
hänsyn till miljöaspekter? 
Hur? 
- Nyttjande av ändliga na-
turresurser 

 X  En naturvärdesinventering har genom-
förts för att belysa naturvärden inom 
planområdet. Inventeringen identifie-
rade naturvärdesobjekt som tilldelats 
naturvärdesklass 3 – påtagligt natur-
värde samt 4 – visst naturvärde. Inga 
naturvärdesobjekt tilldelades natur-
värde 1 eller 2, vilka motsvarar högsta 
samt högt naturvärde. Naturvärdesob-
jekten lokaliseras i huvudsak till plan-
områdets ytterkanter varmed dessa 
miljöer har förutsättning att bevaras då 
byggnadsfria zoner föreligger.  
 
Vissa områden för klassade naturvär-
desobjekt behöver integreras i detalj-
planen, såsom öppna gräsmarken ut-
med gator samt viss befintlig öppen 
mark. Detaljplanen skapar förutsättning 
för att integrera aspekter för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster. Exem-
pelvis kan stråket utmed järnvägen 
planläggas så att förutsättning finns att 
spara detta stråk, som är väsentligt för 
att fungera som spridningskorridor mel-
lan värdekärnorna för gräsmark, Duvled 
och Götafors.  
 
Det pågår utredning kring lämningar i 
området, vilket planarbetet behöver ta 
hänsyn till. 
 
Befintliga bostäder finns cirka 450 me-
ter från planområdet, vilket bedöms 
som tillräckligt avstånd för att bety-
dande påverkan inte ska uppkomma 
från planområdet, exempelvis avseende 
buller och utsläpp. 

1 d) Möjligheter 
att följa miljölag-
stiftningen 

- Kommer detaljplanen få 
betydelse för möjligheten 

 X  Miljökvalitetsnormer bedöms kunna föl-
jas. Exploatering kommer ge upphov till 
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- Miljökvalitetsnor-
mer: 
Buller, vatten, luft 

att följa miljölagstift-
ningen? 
- Kan detaljplanen inne-
bära att en miljökvalitets-
norm inte följs? 

utsläpp från trafik samt verksamheter 
men bedöms inte vara betydande.  
Dagvatten ska så långt det vara möjligt 
fördröjas och infiltreras lokalt. Dagvat-
ten i området rinner ut i Stödstorpaån 
och vidare till Lagan. Dagvatten inom 
den södra delen rinner ut till Lagan.  

2 miljöproblem 
som är relevanta 
för planen 
- förorening, vatten, 
mark, luft, lukt 
- buller 
- ljusförhållanden 
- vibrationer 

- Vilka miljöproblem finns 
inom eller i anslutning till 
detaljplaneområdet? 
- Hur påverkar detaljpla-
nen miljöproblemen? Posi-
tivt eller negativt? Varför?  
-Kan genomförandet or-
saka nya miljöproblem? 
Vilka? 
 

 X  Inom planområdet finns två utpekade 
potentiellt förorenade objekt i EBH-stö-
det. Provtagning och analys har gjort 
med koppling till objekten och inga vär-
den över MKM har påträffats. I ett prov i 
södra delen av planområdet påträffa-
des ett prov med förhöjda värden av ba-
rium över MKM. Föroreningen är av-
hjälpt.  
 
Öster om planområde finns ett objekt i 
EBH-stödet bedömt med riskklass 2 – 
stor risk. Inom norra delen av föreslaget 
område har det tidigare legat en lut-
damm för pappersbruket, vilken fyllts 
igen i samband med avveckling av pap-
persmassatillverkning. Dessa bedöms 
inte påverka markens lämplighet för 
industriändamål med hänvisning till 
upprättad miljöteknisk markundersök-
ning. 
 
Genomförandet kan innebära miljöpro-
blem såsom läckage av ämnen och ut-
släpp till luft vid olyckor och brand.  

3 Sannolika mil-
jöeffekter och 
områdets egen-
skaper 
- Höga kultur- eller 
naturvärden, bygg-
nadsminne, forn-
minne, fornlämning, 
rödlistade arter, 
skyddsvärd träd etc. 
- Översvämningsrisk 
- Markförorering 
-stads- och land-
skapsbild 

- Vad kännetecknar områ-
det? 
- Vilken typ av miljöeffekter 
kan sannolikt uppstå? 
- Hur påverkar de i så fall 
områdets utmärkande 
egenskaper? 

  x Exploatering påverkar befintliga gröna 
strukturer såväl som landskapsbilden. 
Exploatering innebär en förlust av gröna 
ytor inom planområdet. 
  
Upprättad naturvärdesinventering påvi-
sar ett antal naturvärdeobjekt med po-
sitiv betydelse för biologisk mångfald, 
vilka tilldelats olika naturvärdesklasser. 
De flesta naturvärdesobjekt lokaliseras 
till planområdets ytterkanter varmed 
bebyggelsefritt avstånd från E4.an och 
Järnvägen delvis bidrar till att stråken 
kan ha fortsatt funktion.  
 
Naturvärdesobjekt längre in i planområ-
det påverkas och riskerar förstöras av 
exploatering, då de hårdgörs och be-
byggs. Bland annat riskerar naturvär-
desobjekt där romklumpar från vanlig 
groda eller åkergroda att förstöras vid 
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exploatering. Enligt praxis kan före-
komst av fortplantningsområde för 
åkergroda innebära en betydande mil-
jöpåverkan.  
 
Planområdet har generellt en viktig 
funktion som spridningsväg mellan Gö-
tarps hages och Duveleds värdekärnor 
för gräsmarkens gröna infrastruktur, vil-
ket innebär att det är av vikt att bevara 
öppna blomrika gräsmarker i området, 
främst utmed befintlig ledningsgata i 
södra delen, vilket planförslaget möjlig-
gör.  
 
 
Utredning pågår gällande fornläm-
ningsbilden i området och hur planför-
slaget påverkar kulturmiljön. De läm-
ningar som idag finns registrerade är 
kolbottnar och torpgrund, vilka inte är 
väl synliga eller tillgängliga för allmän-
heten då det idag är ett privat industri-
område. Det kulturhistoriska värdet an-
ses därmed begränsat och inte påver-
kat i större utsträckning. 
 
Det föreligger ingen påtaglig översväm-
ningsrisk i planområdet. I södra delen 
finns ett lågpunktsområde där fjärrvär-
meverket planeras. Området bedöms 
kunna fyllas för att säkerställa driften.   
 
Genomförandet av detaljplanen kom-
mer innebära mer trafik, större utsläpp 
till luft från vägtrafiken och tillkom-
mande verksamheter. Påverkan be-
döms inte vara betydande.  

4 Avhjälpa de 
sannolika miljö-
effekterna 

- Finns det sannolika nega-
tiva miljöeffekter? 
- Går dessa att avhjälpa? 
Hur? Till vilken omfattning 
går de att avhjälpa? 

 X  Dagvatten ska tas omhand så lokalt det 
går, enligt dagvattenstrategin. Det inne-
bär att mark ska finnas inom respektive 
fastighet för att skapa förutsättning för 
infiltration. För att tillräcklig rening av 
dagvatten ska ske ska åtgärder enligt 
dagvattenstrategin tillämpas för såväl 
verksamhetstomter som allmän plats-
mark.  
 
Förlusten av grönstruktur som exploate-
ring innebär kan kompenseras genom 
att skapa gröna stråk inom området, ex-
empelvis utmed vägnätet, för att stärka 
förutsättning som spridningskorridor 
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för gräsmarken. Gröna tak kan med för-
del anläggas för att stärka den gröna in-
frastrukturen som spridningskorridor 
för arter kopplade till gräsmarker.  
 
Fortsatt utredning om förekomst av 
åkergroda inom planområdet samt för-
slag till utformning av planförslaget för 
att fortsatt möjliggöra livsmiljöer för ar-
ten minskar risken för negativ påverkan 
för denna aspekt.  

5 Miljöeffekter-
nas gränsöver-
skridande egen-
skaper 

Har miljöeffekterna som 
beror på detaljplanen på-
verkan på andra länder? 
På vilket sätt? 

 X  Nej.  

6 Miljöeffekter-
nas omfattning 

- Vilka typer av miljöeffek-
ter har identifierats? 
- Hur stora blir miljöeffek-
terna om detaljplanen ge-
nomförs? 

 X  Genomförandet bedöms öka trafikflö-
den och utsläpp till luft från trafik och 
verksamheter. Genomförandet innebär 
också att idag oexploaterad mark kom-
mer tas i anspråk och att gröna struk-
turer kommer förloras. Buller kommer 
öka i området från ökad fordonstrafik 
och befintliga och tillkommande verk-
samheter. Området kommer belastas 
med en högre trafikmängd än i nuläget 
då flertalet verksamheter etableras. 
Gröna stråk utmed planområdets ytter-
kanter kommer bevaras. Identifierade 
naturvärdesobjekt finns till stor del ut-
med dessa ytterområden vilket är posi-
tivt. Genomförandet bedöms inte ge på-
tagligt stora och betydande effekter, 
även om genomförandet innebär märk-
bara miljöeffekter gentemot nuläget. 
Området är redan till stor del ianspråk-
taget som industriområde, antingen ge-
nom byggnation eller som område för 
upplag och förvaring.  

7 Risker för män-
niskors hälsa el-
ler för miljön, 
koppling till all-
varliga olyckor 
eller andra om-
ständigheter 
- akuta och långsik-
tiga effekter 
- kumulativa eller 
samlade effekter 
- mark- och luftför-
oreningar 
- extremt väder, 
översvämning, 
torka, värmebölja 

- Vilka allvarliga olyckor 
kan inträffa? 
- Riskerar de allvarliga 
olyckorna att påverka 
människors hälsa negativt? 
Hur? 
- Riskerar de allvarliga 
olyckorna att påverka mil-
jön negativt? Hur? 
- På vilket sätt kan områ-
det påverkas av extrema 
väder? Vilken påverkan får 
detta för människors hälsa 
eller miljön? 
- Finns det andra omstän-
digheter som kan riskera 

 X  Bland exceptionella situationer är ex-
plosions- och brandrisk tänkbara bland 
verksamheter. Olyckor på järnväg 
såsom urspårning och läckage kan in-
träffa samt olyckor på E4 och järnvägen 
med farligt gods. Utsläpp av miljöfarliga 
ämnen kan ske till mark vid olycka.  
 
Förutsättningar för människors evakue-
ring av området är delvis begränsad 
med tanke på barriärer som E4 och 
järnväg. Förutsättning finns dock att 
evakuera främst utan fordon, med 
tanke på barriärer och infrastruktur, vid 
händelse av exceptionell art i planom-
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- explosionsrisk, 
brand 
- farligt gods 
- skred, ras, erosion 

att påverka människors 
hälsa eller miljön negativt? 

rådets mellersta och norra del. Fjärrvär-
meverkets placering i södra delen i om-
rådet är till fördel gällande evakuering 
vid händelse av olycka vid verksam-
heten.   
 
Utsläpp av miljöfarliga ämnen kan ske 
till mark, dagvatten, grundvatten och 
luftföroreningar. Marken inom planom-
rådet är lätt genomsläpplig vilket kan 
innebära föroreningar i grundvatten vid 
händelse av något extraordinärt. Vid 
dessa fall riskeras miljön påverkas ne-
gativt samt vid släckningsarbete.  
 
Delar av Vaggeryds tätort ligger inom 
den förhärskande vindriktningen vilket 
kan påverka närliggande bebyggelse 
negativt vid brand eller utsläpp av gas-
formiga ämnen. 
 
Området är inte i påtaglig riskzon gäl-
lande översvämning.  

8 Områdets sår-
barhet 

- Är området känsligt för in-
tensiv markanvändning? 
På vilket sätt? 
- Överskrids miljökvalitets-
normer inom det påver-
kade området? 
- Är området känsligt på 
grund av kulturvärden 
inom området? Påverkas 
deras betydelse eller blir 
de mer sårbara? 
- Har naturen i området ut-
märkande egenskaper/sär-
skilda värden? Finns det 
risk att deras värden mins-
kar eller att de blir mer sår-
bara? 
- Hur är befintliga miljöns 
känslighet (ekologisk käns-
lighet, fragmentering av 
grönområde, förlust av 
gamla/grova träd, opåver-
kat/tyst område) 

 X  Naturens egenskaper och kvalitéer att 
hysa olika arter kommer påverkas, sam-
tidigt som vissa stråk och områden spa-
ras.  
 
Det finns förtätningspotential i området 
då det i dagsläget är stora öppna ytor 
och även oexploaterad mark. Området 
bedöms vara lämpligt att förtäta, då det 
bland annat är ett redan etablerat indu-
striområde.  
 
Stort grundvattenmagasin finns under 
hela planområdet, men bedöms inte 
primärt påverkas om inte större olycka 
av utsläpp sker.  
 
Miljökvalitetsnormer bedöms inte över-
skridas.  
 
Kulturvärden är under utredning avse-
ende lämningar men bedöms i nuläget 
inte påverkas på ett betydande negativt 
vis.  
 
Exploatering innebär att eventuell livs-
miljö för åkergroda kan skadas eller för-
störas.  

9 Skyddade om-
råden 

- Påverkas områden eller 
natur som har erkänd 

  X Ingen förtecknad skyddad natur förelig-
ger i planområdet och påverkas där-
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- Natura 2000-områ-
den 
- världsarv 
- naturreservat 
- strandskyddade 
områden 
- nationalparker 
- vattenskyddsområ-
den 
- kulturreservat 
- biotopskyddade 
områden 
-riksintresse natur-
vård 
-riksintresse kultur-
miljövård 

skyddsstatus enligt EU? 
Om ja, på vilket sätt? 
- Påverkas områden eller 
natur som har erkänd nat-
ionell skyddsstatus? Om ja, 
på vilket sätt? 
- Påverkas områden eller 
natur som har erkänd 
skyddsstatus internation-
ellt? Om ja, på vilket sätt? 

med inte. Omgivande skyddade natur-
områden bedöms inte påverkas av ge-
nomförandet.  
 
Eventuellt fortplantningsområde för 
åkergroda kan skadas eller förstöras. 
Fortplanteringsområdet föreslås få mar-
kanvändningen natur i ny detaljplan för 
att säkra livsmiljön. En ny dagvatten-
dam föreslås att omhänderta dagvatten 
för att åkergrodans livsmiljö inte ska 
drabbas av föroreningar eller stora 
mängder flöden av dagvatten.   
 
Strandskydd föreligger i planområdets 
norra del. Då området redan är ian-
språktaget samt att det fortsatt finns 
möjlighet att beträda området mellan 
gölen strax norr om planområdet be-
döms det lämpligt att upphäva strand-
skyddet för den del som omfattar plan-
området.  
 
Sydväst om planområdet cirka 300 me-
ter bort finns ett NATURA 2000-område 
förtecknat enligt Habitatdirektivet. Syd-
öst om planområdet, drygt en kilometer 
bort finns ett NATURA 2000-område för-
tecknade enligt Habitatdirektivet och 
Fågeldirektivet. Nämna områden be-
döms inte få en direkt påverkan av ge-
nomförandet och inte heller en sådan 
betydande påverkan som anges enligt 6 
kap. Miljöbalken 

 
Då MKB projekt (industriändamål) får anläggas ska även 10 § Miljöbedömningsförordning (2017:966) beaktas 
§ 10 
Vid undersökning eller beslut om 
huruvida en verksamhet eller en åt-
gärd kan antas medföra en bety-
dande miljöpåverkan enligt 6 kap. 23 
eller 26 § miljöbalken ska hänsyn tas 
till 
 
  1. verksamhetens eller åtgärdens ut-
märkande egenskaper, 
   2. verksamhetens eller åtgärdens lo-
kalisering, och 
   3. de möjliga miljöeffekternas typ 
och utmärkande egenskaper. 
 

+         0        -- 
Här antyds om 
påverkan är 
positiv, 
obetydlig eller 
negativ för 
aktuell aspekt 

Kommentar 

 X  Planförslaget möjliggör industrietableringar inom i 
stort sätt hela planområdet, med undantag för E-om-
råde. Nuvarande miljöeffekter från befintlig verksam-
het kommer förstärkas vad gäller buller, trafikalst-
ring, exploatering av grönområden mm. Befintliga 
gröna strukturer kommer förstöras när exploatering 
sker, däremot sparas vissa stråk bland annat stråket 
som är extra viktigt för kopplingen till ovan nämnda 
värdekärnor, vilket stärker den biologiska mångfal-
den, men minskar i vissa avseenden av exploatering.  
 



9 
 

Planområdet avser ett redan befintligt industriom-
råde som i nuläget är planlagt för industriändamål. 
Lokaliseringen av området är frånskilt från tätortsbe-
byggelse vilket är positivt med hänseende på effekter 
för boende i händelse av olyckor.  
 

 
 

Riksintressen MB 3, 4 
kap. 

Berörs Berörs ej Kommentar 

Naturvård   X  
Rörligt friluftsliv  X  
Kulturmiljövård  X  
Natura 2000  X  
Vindbruk  X  
Yrkesfiske  X  
Totalförsvar X  Planområdet omfattas av 3 påverkansområden 

kopplade till riksintresseområden för totalförsvaret. 
Hinderfrihet innebär att höga objekt kan riskera möj-
ligheten att nyttja riksintresset Skillingaryds skjutfält. 
Planområdet omfattas även av MSA-område för 
Hagshults flygplats, vilket innebär att höga objekt ris-
kerar att påverka nyttjandet av riksintresset. Bedöm-
ningen är att detaljplanen inte ger en sådan påver-
kan då reglerad höjd på bebyggelse kommer utredas 
vidare i planprocessen via dialog med Försvarsmak-
ten för att eventuellt revideras.  
Den södra spetsen av planområdet omfattas av på-
verkansområde för buller eller annan risk. Bedöm-
ningen är att exploatering enligt planförslaget inte 
försvårar möjligheten att nyttja riksintresset och att 
verksamheter inom planområdet inte påverkas på ett 
betydande negativt vis av riksintresset.  

Väg X  Erforderligt byggnadsfritt avstånd mellan E4 och 
byggrätter upprätthålls i detaljplanen.  

Flygplats  X  
Järnväg X  Erforderligt byggnadsfritt avstånd mellan järnväg och 

byggrätter upprätthålls i detaljplanen.  
Värdefulla ämnen 
och material 

 X  

Vattenförsörjning  X  
 
 

Kommunala styrdoku-
ment 

Förenlig Ej förenlig Kommentar 

Översiktsplan X  Området är inte utpekat som förändrad markan-
vändning utan nuvarande användning anges. 
Planförslaget bedöms vara förenligt med över-
siktsplanen. Förslaget går i linje med åtgärder 
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och riktlinjer gällande förtätning för att hushålla 
med mark, skapa goda förutsättningar för indu-
strietableringar med bra kommunikationer till 
både motorväg och järnväg.  

Grönstrukturplan X  Planområdet är utpekat som särskilt viktigt för 
att knyta samman Duveleds och Götafors värde-
kärnor för gräsmarkens infrastruktur. Åtgärder 
för att stärka kopplingen mellan värdekärnorna 
inom området skulle ge stor positiv effekt på 
grund av det strategiska läget. Planförslaget 
skapar förutsättning för att stärka och bevara 
dels utpekat stråk utmed järnvägen, samt att 
verka för öppna gräsmarken utmed vägnätet, för 
att stärka områdets förutsättning som sprid-
ningskorridor.  

Dagvattenstrategi X  I det fortsatta arbetet med detaljplanen ska 
lämplig hantering av dagvatten beaktas i relat-
ion till dagvattenstrategin. Planförslaget ska 
skapa förutsättning för att ta hand om dagvatten 
så lokalt det är möjligt. Erforderlig rening görs in-
nan dagvatten når recipient. Bedömningen i nu-
läget är att dessa förutsättningar finns.  

 
Social miljö Berörs Berörs ej Kommentar 
trygghet, säkerhet, rekre-
ation, förlust av större 
rekreationsområde, fy-
siska störningar, barriä-
rer 

X  Tillkomst av fler verksamheter i området kom-
mer bidra till fler rör sig området vilket kan öka 
känslan av trygghet. Området kommer däremot 
fortsatt upplevas som ett industriområde.  
E4:an och järnvägen kommer fortsatt verka som 
barriärer i området.  

Barnkonventionen X  Då besöksverksamheter kan etableras i området 
kan området öppnas upp för barn i samband 
med fritidsaktiviteter, sport etc. Området är loka-
liserat utanför tätorten och det är därmed en be-
gränsning i möjlighet att nå området för mål-
gruppen. Befintligt GC-nät finns utmed 
Stödstorpsvägen och säker anslutning till områ-
det behöver anläggas för att göra det möjligt att 
ta sig till området med gång- eller cykeltrafik. 
Området ligger inte i anslutning till andra mål-
punkter för målgruppen utan blir ett fristående 
område dit kommunikation med bil är mest tro-
ligt. Målgruppens förutsättningar att nyttja områ-
det bedöms som begränsade.  

 
 

Miljömål som berörs 
av DP, Sveriges miljö-
mål 

Berörs 
ej 

Berörs Kommentar 
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  Positivt Negativt betydande  

Mål nr. 4, giftfri miljö  X X  Analyser av jordprover inom området 
visar inte på förhöjda värden från 
MKN, vilket är positivt för människors 
hälsa samt miljön i relation till reglerad 
markanvändning. Förorening kan dock 
uppkomma vid olyckor såsom utsläpp 
och brand i området.  

Mål nr. 15, god bebyggd 
miljö 

 X   Förtätning av redan etablerat industri-
område är i linje med miljömålet. Det 
bidrar till att mark används mer effek-
tivt och minskar behovet att exploatera 
områden som inte är ianspråktagna.  

 
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 inte betydande, vilket innebär att strategisk miljöbedömning 
och tillhörande MKB inte behöver göras. 
 
Följande miljöproblem kan planen/programmet lösa: Undersökningar har visat att en förekomst av 
åkergrodan är möjlig inom del av planen som i den befintliga detaljplanen anger exploateringsbar 
mark. I ny detaljplan säkras eventuell åkergrodas livsmiljö genom planbestämmelser om markan-
vändning samt bortledning av dagvatten med eventuella föroreningar till ny dagvattendam.   
 
Checklistan är utförd: 2022-03-10 
 
 
 
______________________________________________________________________________   
Andreas Lindberg & Henrik Olsson  
Planarkitekt    
 
Medverkande tjänstepersoner  
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