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Falköpings kommun, Västra Götalands län
Handlingar daterade 2018-06-26 för samråd 6 kap 6 § miljöbalken 

Om ärendet
Kommunen har begärt undersökningssamråd med Länsstyrelsen om 
föreslagen detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Planens 
syfte är att möjliggöra för en järnvägsanslutning till Västra stambanan. 

  
Länsstyrelsens bedömning
Kommunen bedömer att genomförandet av förslaget inte kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen bedömer dock att betydande miljöpåverkan, 
orsakat av planens genomförande, inte går att utesluta. Följande punkter behöver 
utredas vidare. 

Natur
Detaljplanen ligger i ett område där kommunen gjort kompensationsåtgärder för 
dispenser som getts i tidigare exploateringar. Bl.a. är dagvattendammarna och 
stenmurar som byggts upp inom området del av kompensationsåtgärder för både 
artskyddsdispens och biotopskyddsdispens. Det måste utredas grundligt hur dessa 
kommer att påverkas och vad planen är för dem. Det bör påpekas att kommunen 
även i tidigare fall utfört kompensationsåtgärder för biotopskyddsdispenser i 
områden där platsen senare kommit att användas till andra verksamheter vilket lett 
till att kompensationerna måste flyttas på nytt. 

Delar av planområdet har i tidigare inventeringar, som genomförts på uppdrag av 
Trafikverket inom ramen för järnvägsplanen Förbigångsspår Falköping, utpekats 
som mycket lämpliga miljöer för buskmus och möjlig livsmiljö för åkergroda (båda 
strikt skyddade enl. 4 § artskyddsförordningen). Med tillämpning av 5 § punkt 1d 
och 9 i miljöbedömningsförordningen anser Länsstyrelsen att genomförandet av 
planen ska anses medföra betydande miljöpåverkan (jmf MÖD 2014:4). 
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Landsbygd
I handlingarna framgår att de flesta biotopskydden inte längre gränsar till 
jordbruksmark. Detta kan inte stämma då så gott som hela området är blocklagd 
jordbruksmark. Då jordbruksmark anses vara en ej förnyelsebar naturresurs, bör det i 
planen framgå att jordbruksmark kommer att tas i anspråk även om marken i 
gällande detaljplan är utpekad som industrimark. Planen riskerar att strida mot 
nationella och regionala miljömål om ett rikt odlingslandskap samt kommunens eget 
handlingsprogram för naturvårdsarbete. 

Vatten
Det går inte att utesluta att ytvattenförekomster nedströms Slafsan och 
Hornborgasjön riskerar att påverkas. Det finns även en risk att MKN kan överskridas 
när nya verksamheter etableras i området. 

Miljö
Avgränsningssamråd ska hållas med Länsstyrelsen om 
miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad.

Länsstyrelsen vill även upplysa om att de dagvattendammar som finns inom 
föreslagen plan har anlagts för att rena dagvattnet och har också syftet att fungera 
som fördröjningsmagasin då dagvattnet förorenats vid spill och olyckor. Om 
kommunen har för avsikt att ta bort dammarna bör det lösas på annat vis. Dessutom 
kan det finnas förorenat sediment i dammarna.

Kultur
En ansökan om ingrepp i fornlämning för RAÄ Friggeråker 103 ska skickas in till 
kulturmiljöenheten. Inget arbete får påbörjas innan beslut tagits.

I handlingarna nämns att området omfattar 326 hektar. Vi antar att det saknas ett 
kommatecken då vår beräkning är att området omfattar ca 32 hektar. Länsstyrelsen 
ser fram emot kommande handlingar med mer innehåll om exploateringens 
omfattning. 

I detta yttrande har planhandläggaren Linda Fröberg varit föredragande och 
beslutande. I den slutliga handläggningen har även Madeleine Elisabethsdotter 
Gildenhuys från Kulturmiljöenheten, Sven Arvidsson och Martin Svensson från 
Naturvårdsenheten samt Carina Nyhammer från Miljöskydd medverkat.

Linda Fröberg
                                                          

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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