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Undersökning (Checklista miljöbedömning) 

En miljöbedömning ska göras om planens genomförande kan antas leda till betydande 
miljöpåverkan. Undersökningen görs för att ta ställning till om en miljöbedömning för 
planen behövs eller inte, enligt PBL 4 kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 12-13 §. 
Undersökningen är också ett underlag för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan som 
behöver beskrivas vidare i planbeskrivningen eller i en eventuell 
miljökonsekvensbeskrivning.  

Följande checklista utgår från bilaga 4 i MKB-förordningen. Om detaljplanen innehåller den 
typ av verksamheter som anges i PBL 4 kap. 34 §, ska även kriterierna i MKB-förordningens 
bilaga 2 användas i undersökningen av miljöpåverkan. 

OBS! Den bedömning som görs är preliminär och kan behöva omvärderas om ny kunskap 
tillförs planen. 

 
 
 

Beskrivning 

Planens storlek och syfte: Detaljplanen omfattar ca 326 hektar och  
syftar till att möjliggöra för en 
järnvägsanslutning till Västra stambanan. 

Befintlig markanvändning: Planområdet är planlagt för natur, industri 
och trafik. Gällande detaljplan är till viss del 
genomförd. 

Beskriv förslaget: Den redan planlagda marken får till viss del 
ändrad användning för att möjliggöra en 
järnvägsanslutning till Västra stambanan 
genom området. Mark planläggs i mindre 
utsträckning för industri- och 
terminalverksamhet.    
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Detaljplanens karaktär  

Planen medger Nej Kanske Ja Kommentar 

Användning som kräver tillstånd 
enligt Förordningen om miljöfarlig 
verksamhet & hälsoskydd, 5 § 

 

 

 

x 

 Inom områden som planläggs för 
industri kan det förekomma 
hantering av farliga ämnen enligt 
SFS (2013:262) avdelning 4. Marken 
har sedan tidigare planlagts för 
industriverksamhet. 

Användning av verksamhet som 
finns angiven i PBL, 4 kap. 34 § 

 

 

  

x 

Mark kommer planläggas för 
industriändamål och järnvägsspår. 

Mark- eller vattenanvändning som 
är tillståndspliktig enligt MKB 9 kap 
och miljöprövningsförordningen 

(SFS 2013:251) 

 

 

 

x 

 På mark som planläggs för 
industriändamål kan förekomma 
verksamheter som kräver tillstånd 
om inte annat regleras i 
detaljplanen. 

Planen har betydelse för 
andra planers miljöpåverkan 

 x  Planens föreslagna nya 
överlämningsbangård medför att 
godståg inte behöver vända vid 
Falköpings järnvägsstation. På så 
sätt blir troligtvis bullersituationen 
bättre i närheten av stationen. 

Planen har betydelse för 
genomförande av EU:s 
miljölagstiftning (gäller t.ex. 
vattendirektivet) 

 x  Eftersom området planläggs för 
industri- och terminalverksamhet 
med omfattande hårdgjorda ytor 
kan ett genomförande av planen 
omfattas av EU’s vattendirektiv och 
direktivet om skydd för grundvatten 
mot föroreningar och försämring, 
dock i liten omfattning. 

 

Vilken påverkan innebär projektet Ingen Viss Betydande Kommentar 

Ianspråktagande av någon ej 
förnyelsebar naturresurs (grus- 
eller bergtäkt, dricksvatten, 
högklassig åkermark etc.) 

 

x 

  

 

 

Eftersom planområdet 
sedan tidigare till stor del 
planlagts för industri- och 
terminalverksamhet 
kommer ingen ej 
förnyelsebar resurs tas i 
anspråk. 
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Uppsatta Mål Nej Kanske Ja Kommentar 

Risk att projektet åstadkommer 
effekter som motverkar nationella 
miljömål 

 x  Del av området kommer planläggas 
för industri- och terminalverksamhet 
och kan därför komma att påverka 
de nationella miljömålen, beroende 
på vilken sorts verksamhet som 
etablerar sig. Verksamheterna 
prövas dock enskilt vid etablering. 
Det finns en viss risk för att det 
nationella miljömålet God bebyggd 
miljö motverkas eftersom 
kollektivtrafik inte planeras inom 
eller i anslutning till området. 
Planen kommer också att medföra 
mer hållbara godstransporter med 
positiv inverkan på ”begränsad 
klimatpåverkan” och ”frisk luft.” 

Projektet strider mot regionala 
miljömål (t.ex. Länsstyrelsens) 

 x  
Det regionala tilläggsmålet Lätt att 
gå, cykla och åka kollektivt riskerar 
att motverkas eftersom 
busshållsplats saknas i anslutning 
till området. Samtidigt kommer 
planen medföra effektivare och mer 
hållbara godstransporter som har en 
positiv inverkan på ”begränsad 
klimatpåverkan” och ”frisk luft”. 

Projektet strider mot kommunens 
handlingsprogram för 
naturvårdsarbetet i Falköpings 
kommun. 

x    

 
Planen strider mot kommunens ÖP 
eller FÖP 

x 
  Planområdet ingår i ett område som 

utpekats för verksamheter. 
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Platsens förutsättningar och planens effekter/påverkan 

Platsens förutsättningar (Planområdet berörs av) Detaljplanens effekter/påverkan 

Naturmiljö/Naturvård Nej Kanske Ja Kommentar Ingen Viss Betyd-
ande 

Kommentar 

Internationella 
konventioner (Natura 
2000, Unescos 
världsarv etc.) 

 x  Ca en halv kilometer 
norr om området 
ligger våtmarken 
Stora Bäckebo, som 
är natura 2000 
område. 

 

x   Bedöms inte 
påverkas. 

 
Riksintressen för 
naturmiljö/naturvård 
(MB 3kap 6§) 
 

x   Området omfattas 
inte av sådant 
riksintresse men 
nedströms finns 
”Mösseberg och 
Slafsanområdet” 
samt 
”Honborgasjön”. 

x    

Skyddad natur enligt 7 
kap MB (t.ex. 
naturreservat) 

 x  20 kilometer 
nedströms om 
området ligger 
Hornborgasjön som 
är ett naturreservat. 

x    

Strandskydd x   Finns inte inom 
området. 

    

Biotopskydd  x  Det förekommer 
stengärsgårdar, 
öppna diken och 
åkerholmar inom 
området men de 
flesta gränsar inte 
längre till åkermark, 
vilket innebär att de 
inte omfattas av 
generellt 
biotopskydd. 

x    

Vattenskyddsområde 
(vattentäkt) 

  x Stora delar av 
Falköpings kommun 
ligger inom område 
för två 
grundvattenförekom
ster; Falköping 
kalksten och 

 x  Eftersom 
planen endast 
medger 
industri- och 
terminalverksa
mhet i mindre 
utsträckning än 
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Falköping-Skövde. 
Den kvalitativa 
statusen är god i 
båda men den 
kemiska statusen är 
otillfredsställande i 
Falköping-Skövde, 
främst på grund av 
miljögifter från 
jordbruk. 

gällande plan 
blir mängden 
dagvatten som 
hanteras 
mindre. 
Dagvattnet 
kommer gå via 
befintligt dike 
till en bäck norr 
om området. 
Kommunens 
intention är att 
anlägga en 
våtmark 
nedströms från 
området som 
kan fördröja 
dagvattnet. 

Naturminne x   Existerar inte inom 
området. 

    

 
Nyckelbiotop 

(enl. 
skogvårdsstyrelsen) 

x        

Rödlistade arter 

(Sällsynt eller hotad 
art/samhälle) 

  x Arten Buskmus 
förekommer inom 
och i anslutning till 
området. Arten är 
fridlyst i Sverige. I 
dagvattendammen 
finns även grod- och 
kräldjur som är 
fridlysta 

 x  Boendemiljö för 
Buskmusen och 
grod- och 
kräldjuren kan 
komma att 
delvis förstöras 
men ska 
kompenseras. 
Dagvattendam
men kan 
komma att 
påverkas och 
därmed 
fridlysta djurs 
livsmiljöer. 

Höga naturvärden 
(regionalt eller 
kommunalt utpekat i 
t.ex. 
naturvårdsprogram) 

x   Enligt en natur-
värdesinventering 
finns påtagliga 
naturvärden men 
inte höga 
naturvärden inom 
området.  

 x  Dagvattendam
marna som 
pekats ut som 
påtagligt natur-
värde, till-
sammans med 
en stenmur i 
norra delen av 
området kan 
delvis komma 
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att påverkas av 
detaljplanen. 

Ekologiskt särskilt 
känsligt område (t.ex. 
utpekat i ÖP) 

x        

Betydande 
förändringar i 
antal/sammansättnin
g av arter 

x        

Införande av ny 
växtart 

x        

Införande av ny 
djurart 

x        

Barriärskapande effekt 
för djurens 
rörelsemönster 

  x Inom området finns 
spår och verksamhet 
som skapar 
barriärer. 

 x  Nya 
järnvägsspår 
och områden 
för industri- och 
terminalverksa
mhet kan 
komma att få 
barriärskapande 
effekter för 
vissa djur.  

 

Platsens förutsättningar (Planområdet berörs av) Detaljplanens effekter/påverkan 

Rekreation och friluftsliv Nej Kanske Ja Kommentar Ingen Viss Betyd-
ande 

Kommentar 

 
Riksintressen för friluftsliv 
(MB 3 kap 6§ och 4kap 2§) 
 

x        

 
Viktigt rekreationsområde 
(t.ex. utpekat i ÖP)   
 
Påverkas tillgänglighet till 
strövområden, 
vandringsleder, 
friluftsanläggningar? 
 

x        
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Platser för lek/idrott x        

Social rörelsestruktur x     x  Fler personer 
kommer röra sig i 
området än nuläget 
eftersom det antas 
blir fler 
arbetstillfällen. Antal 
arbetstillfällen 
beräknas dock bli 
färre än gällande 
detaljplan eftersom 
områden i lägre 
utsträckning 
planläggs för 
industri- och 
terminalverksamhet. 

 

Platsens förutsättningar (Planområdet berörs av) Detaljplanens effekter/påverkan 

Kulturintressen Nej Kanske Ja Kommentar Ingen Viss Betyd
-ande 

Kommentar 

 
Riksintressen för 
kulturmiljö (MB 3kap 6§) 

  x Planområdet 
omfattas av 
riksintresset 
kulturmiljövård 
”Kambro-
silurområdet”. 

 x  Eftersom 
detaljplanen avser 
planlägga för 
järnvägsspår samt 
industri- och 
terminalverksamhet 
innebär det ett visst 
ingrepp i 
riksintresset men 
området ligger 
låglänt och påverkar i 
liten utsträkning 
utsikten mot 
platåbergen eller 
orienteringen i 
landskapet från de 
anslutande platser 
där flest människor 
vistas; länsvägarna 
och Västra 
stambanan. 
Området är därpå 
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också omgivet av 
industri och 
verksamheter. 

 
Kulturreservat 

x        

 
Fornminne 
 

x   Fornlämningar 
som tidigare 
funnits i 
området har 
slutundersökts 
och avlägsnats. 

    

 
Byggnadsminne 
 

x        

 
Kulturminnesvård 
 

x        

 
Annan värdefull 
kulturmiljö (t.ex. utpekat i 
ÖP eller bevarandeplan) 
 

x        

 
Landskaps-/stadsbild 
 

x   Landskapet 
präglas av de 
verksamheter 
som etablerats 
inom området 
och järnvägs-
spåren 
kopplade till 
dem samt 
panncentralen. 
Övrigt består 
området av 
natur med 
inslag av 
dagvattendam
mar. Det ligger 
låglänt med 
lång utsikt 
norrut från väg 
184. 

 x  Landskapet kommer 
vid exploatering 
enligt planen 
förändras med 
industrilokaler, 
terminalverksamhet 
och fler järnvägsspår 
i området. I 
jämförelse med 
gällande detaljplan 
kommer dock en 
mindre mängd mark 
planläggas för 
tidigare nämnda 
verksamheter och 
därigenom bedöms 
påverka mindre. 
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Platsens förutsättningar (Planområdet berörs av) Detaljplanens effekter/påverkan 

Markens egenskaper Nej Kanske Ja Kommentar Ingen Viss Betyd-
ande 

Kommentar 

Markföroreningar (tidigare 
använts som tipp, 
utfyllnadsplats etc.) 

x    Det finns 
inga regist-
rerade mark-
föroreningar 
men Pann-
centralen är 
registrerade i 
EBH-stödet. 

x   Förutom verksam-
heterna som 
etableras i området 
som prövas enskilt, 
anses inte planen 
medföra några mark-
föroreningar. 

Geologiskt instabila 
grundförhållanden (risk 
för sättningar, erosion, 
skred, ras etc.) 

x   
 

x    

Radon  

(Finns identifierade 
riskområden?) 

  x 
Enligt 
kommunens 
översiktsplan 
omfattas 
området av 
hög risk för 
markradon. 

x    

 
Värdefull geologisk 
formation  
 

x   
 

x    
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Platsens förutsättningar (Planområdet berörs av) Detaljplanens effekter/påverkan 

Luft Nej Kanske Ja Kommentar Ingen Viss Betyd-
ande 

Kommentar 

Obehaglig lukt x     x  Eventuell påverkan 
beroende på vilka 
verksamheter som 
etableras, de prövas 
dock, separat. 

Överskridna 
miljökvalitetsnormer 

x     x  Beroende på vilka 
verksamheter som 
etableras kan 
miljökvalitetsnormer
na överskridas. 
Verksamheterna 
kommer dock 
prövasseparat. 

Väsentliga luftutsläpp 
(från trafik eller industriellt 
utsläpp). 

x     x  Kommunen 
bedömer att planen 
medför minskade 
utsläpp från trafik. 
Verksamheterna som 
etableras i området 
kan orsaka 
väsentliga 
luftutsläpp men 
prövas enskilt vid 
etablering. 

Platsens förutsättningar (Planområdet berörs av) Detaljplanens effekter/påverkan 

Vatten Nej Kanske Ja Kommentar Ingen Viss Betyd-
ande 

Kommentar 

Överskridna 
miljökvalitetsnormer 

x     x  Verksamheter som 
etableras inom 
området kan ha en 
påverkan på vattnet i 
området beroende 
på vilken sorts 
verksamhet som 
etableras. 
Verksamheterna 
kommer dock prövas 
enskilt och separat 
inför etablering. 

Översvämningsrisk x        
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Viktig grundvattenresurs   x 
Planområde
t omfattas 
av två 
grundvatten
förekomster: 
Falköping-
Skövde, och 
Falköpings 
kalksten 
grundvatten.  
 
Falköping 
Kalksten har 
en otillfreds-
ställande 
kemisk 
status, 
medan 
grund-
vattnet i  
Falköping-
Skövde har 
en god 
kemisk 
grundvatten
status. 
 

x   Planen bör inte 
innebära någon 
effekt på 
grundvattenförekom
sterna.  

Viktig ytvattenförekomst x   
 

    

Infiltrationsförhållanden, 
avrinning eller 
dräneringsmönster. 

  x 
 

 x  Dagvattendammarna 
kommer att minskas 
något. 

Risk för 
översvämningsrisk eller 
uttorkning 

x   
 

x   Dagvattendammarna 
kommer minskas 
något men ska 
kompenseras. 

Vattendom krävs x        
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Platsens förutsättningar (Planområdet berörs av) Detaljplanens effekter/påverkan 

Störningar 

Hälsa och säkerhet 

Nej Kanske Ja Kommentar Ingen Viss Betyd-
ande 

Kommentar 

Lokalisering inom 
skyddsavstånd för 
störande 
verksamhet. 

  x I närheten av 
området är Pann-
central Marjarp 
tillståndspliktig. 
Två anmälnings-
pliktiga c-
anläggningar finns 
inom och i 
närheten av 
området. De är 
Södra Skogs-
ägarnas 
omlastnings-
terminal samt 
Stora Enso Skog 
ABs omlastnings-
terminal. 

 x  På mark som 
planeras för 
industri- och 
terminalverksamhe
t kan det 
förekomma 
verksamheter som 
är störande men 
kommer genomgå 
enskild prövning 
vid etablering. 

Lokalisering inom 
skyddsavstånd för 
farligt gods  

  x Området ligger 
inom 150 meter 
från industriväg 
och farligt gods 
led. 

 x  Industri- och 
terminalverksamhe
t kommer troligtvis 
att tillåtas inom 
150 meter från led 
där farligt gods 
transporteras. 

Exponering av 
ljudnivåer över 
riktvärden 

 x  Buller från området 
har inte undersökts 
i närliggande 
detlajplaner och 
det är därför oklart 
om buller från 
området överstiger 
riktvärden i de 
närmaste 
bostadsområdena.  

 

 x  Planen kommer 
innebära buller från 
verksamheter och 
godstrafiken på 
järnvägsspåren 
samt industri-
gatorna. Verksam-
heternas påverkan 
prövas enskilt vid 
etablering. Det är 
dock oklart om det 
ökade bullret pga 
detaljplanen 
kommer överstiga 
några riktvärden.  
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Exponering av 
vibration över 
riktvärden 

 x  Vibrationsnivåer 
har inte utretts för 
området men det 
förekommer 
troligtvis en viss 
mängd vibrationer 
från väg 184, Västra 
stambanan samt 
trafiken inom 
området. 

 x  Verksamheterna 
och järnvägsspåren 
som planen syftar 
till att medge 
skapar antagligen 
vibrationer men 
bedöms göra så i 
sådan utsträckning 
att det inte 
påverkar när-
liggande 
bebyggelse.  

Djurhållning/ allergi x    x    

Exponering av 
störande ljussken 

x     x  Ljusmaster kan 
sättas upp och 
bedömmas som 
störande. 

Risk för olyckor 
p.g.a. fordonstrafik 

 x  Det förekommer 
tung trafik på 
vägarna i området 
och tågtrafik inom 
området. Vägar 
och räls korsar 
varandra. 

 x  Detaljplanen syftar 
till att förenkla för 
tågtrafiken inom 
området. 

 

Platsens förutsättningar (Planområdet berörs av) Detaljplanens effekter/påverkan 

Energi Nej Kanske Ja Kommentar Ingen Viss Betyd-
ande 

Kommentar 

Användning av icke 
förnyelsebar energi 

x     x  Ett genomförande av 
planen medför en 
ökad användning av 
förnyelsebar energi 
eftersom fler 
transporter kan 
genomföras med tåg 
på elektrifierad 
järnväg istället för 
lastbil.  

 
 



Undersökning 2018-06-26 

Detaljplan för del av Friggeråker 25:8 och Vedtraven 1 med flera, Ny överlämningsbangård 

 

 

15 

 

Platsens förutsättningar (Planområdet berörs av) Detaljplanens effekter/påverkan 

Övriga riksintressen (MB 3 
& 4 kap) 

Nej Kanske Ja Kommentar Ingen Viss Betyd-
ande 

Kommentar 

Kommunikation    x Västra 
stambanan, 
väg 184 och 
kombitermin
alen Dryport 
i Falköping 
är utpekade 
av Trafik-
verket som 
riksintressen. 

  x Planen har en 
betydande positiv 
påverkan på riks-
intresset kombi-
terminalen Dryport 
Falköping då 
spårdragningen till 
Västra stambanan 
underlättar för 
verksamheterna där. 
Kapaciteten väntas 
öka på västra 
stambanan och vid 
stationsområdet. 

Totalförsvaret x    x    

Energiproduktion x    x    
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Slutsats: Planen skapar förutsättningar för industri- och terminalverksamhet som kan vara miljöfarlig. 
Verksamheterna kommer prövas enskilt vid etablering i enlighet med MB. Området omfattas dock sedan 
tidigare av en detaljplan som medger sådan verksamhet i större utsträckning än intentionerna i den nya 
planen. Både gällande och ny plan har en påverkan på landskapsbilden, enligt miljökonsekvensbeskrivning för 
gällande plan är konsekvenserna för landskapsbilden måttliga och de bedöms bli mindre i den nya planen. 
Eftersom den nya planen för området föreslår industri- och terminalverksamhet i en mindre utsträckning än 
gällande plan samt område för spårtrafik för att underlätta för hållbara godstransporter anser Falköpings 
kommun att planen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

 

Planens karaktär Nej Kanske Ja Kommentar 

Planens karaktäristiska 
egenskaper ställer krav på 
MKB 

x   Planen skapar 
förutsättningar för 
industriverksamhet 
som kan vara 
miljöfarlig. Området är 
sedan tidigare planlagt 
för dessa ändamål och 
den nya planen medför 
att ändamålen tillåts i 
mindre utsträckning än 
enligt gällande plan. 
Planen innebär också 
starka positiva effekter 
för miljö och klimat på 
regional- och nationell 
nivå. 

Platsens förutsättningar är 
sådana att MKB krävs 

x    

Projektet har effekter som var 
för sig är begränsande men 
som tillsammans kan vara 
betydande 

x    

Projektet orsakar 
miljöeffekter som kan skada 
människors hälsa, direkt eller 
indirekt 

x   Om miljöfarlig 
verksamhet etableras 
kan det påverka 
människors hälsa. 
Sådana verksamheter 
kommer dock prövas 
enskilt innan 
etablering. 

 



Undersökning 2018-06-26 

Detaljplan för del av Friggeråker 25:8 och Vedtraven 1 med flera, Ny överlämningsbangård 
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Ställningstagande 

Planen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan och en separat 
miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte upprättas. Undersökningen har 
avgränsats till de frågor som kan innebära en viss miljöpåverkan och dessa frågor belyses i 
planbeskrivningen. 

 

2018-06-26 

    

                                                 

Josef Karlsson 

Planarkitekt 


