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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. 5 - 6 §. 
Undersökningen är också ett underlag för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan som 
behöver beskrivas vidare i planbeskrivningen eller i en eventuell miljökonsekvens-
beskrivning. Följande checklista utgår från miljöbedömnings-förordningens 5 §. 

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

 
 
 

Beskrivning 

Planens storlek och syfte: Området som föreslås ändras är drygt 1900 
kvadratmeter stort och omfattar fastigheten 
Floby 15:19. 

 

Syftet med ändringen av del av gällande 
planer är att möjliggöra för fler 
bostadslägenheter inom fastigheten. 

Befintlig markanvändning: Marken är i gällande planer avsedd för 
bostads- och småindustriändamål. I 
dagsläget finns ett gruppboende inom 
fastigheten.  

Beskriv förslaget: Fastighetsägaren Favorithem Sverige AB har 
för avsikt att inreda fler bostadslägenheter i 
befintlig bebyggelse på fastigheten Floby 
15:19.  

I gällande planer antagna år 1959 och 1965 
finns en bestämmelse om att huvudbyggnad 
icke får inrymma fler än två 
bostadslägenheter. Denna bestämmelse 
föreslås i ändringen tas bort. Inom den ena 
planen från 1965 förekommer även prickad 
mark på en liten del av befintlig bebyggelse. 
Denna prickade mark förslås också tas bort i 
ändringen. 
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Bilden visar ungefärlig område som föreslås ändras. 
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Detaljplanens karaktär  

Planen medger Nej Kanske Ja Kommentar 

Användning som kräver tillstånd 
enligt Förordningen om miljöfarlig 

verksamhet & hälsoskydd, 5 § 

 

x 

   

Användning av verksamhet som 

finns angiven i PBL, 4 kap. 34 § 

 

x 

   

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

(SFS 2013:251) 

 

x 

   

Planen har betydelse för 

andra planers miljöpåverkan 

x    

Planen har betydelse för 

genomförande av EU:s 
miljölagstiftning (gäller t.ex. 
vattendirektivet) 

x    

 

Vilken påverkan innebär projektet Ingen Viss Betydande Kommentar 

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

 

x 

  

 

 

 

 

Uppsatta Mål Nej Kanske Ja Kommentar 

Risk att projektet åstadkommer 
effekter som motverkar nationella 

miljömål 

x   En förtätning av Floby tätort 
motverkar inte nationella miljömål. 

Projektet strider mot regionala 

miljömål (t.ex. Länsstyrelsens) 

x   
En förtätning av Floby tätort strider 
inte mot regionala miljömål. 
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Projektet strider mot kommunens 
handlingsprogram för 

naturvårdsarbetet i Falköpings 
kommun. 

x    

 
Planen strider mot kommunens ÖP 
eller FÖP 

x 
  Ändringen av planerna 

överensstämmer med kommunens 
ÖP. 

 

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   Berörs inte, 
samt bedöms 
inte påverkas.  

 

x    

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

x   Området 
omfattas inte av 
riksintresset. 

x    

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

x    x    

Strandskydd x    x    

Biotopskydd x    x    

Vattenskyddsområde 

(vattentäkt) 

x    x    

Naturminne x    x    

 
Nyckelbiotop 

(enl. skogvårdsstyrelsen) 

x    x    

Rödlistade arter 

(Sällsynt eller hotad 

art/samhälle) 

x   I artportalen har 
inga rödlistade 
arter registrerats 
inom 
planområdet. 

x    
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Höga naturvärden 
(regionalt eller kommunalt 

utpekat i t.ex. 
naturvårdsprogram) 

x   Berörs inte. Det 
finns inga 
intressen vad 
gäller flora, 
fauna eller 
rödlistade arter 
registrerade 
inom 
planområdet. 

x    

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

x    x    

Betydande förändringar i 
antal/sammansättning av 

arter 

x    x    

Införande av ny växtart x    x    

Införande av ny djurart x    x    

Barriärskapande effekt för 
djurens rörelsemönster 

x    x    

 

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   Området 
omfattas inte av 
riksintresset 
friluftsliv. 

x    

 
Viktigt rekreationsområde 

(t.ex. utpekat i ÖP)   
 
Påverkas tillgänglighet till 

strövområden, 
vandringsleder, 
friluftsanläggningar? 

 

x   Gång-  och 
cykelvägen som 
sträcker sig 
längs fastighets-
gränsen ingår i 
Flobyrundan. En 
populär 
vandringsled. 

x   Att möjliggöra för 
fler bostäder inom 
fastigheten kan 
möjligtvis medföra 
att fler människor 
utnyttjar 
vandringsleden. 
Förändringen 
bedöms inte vara 
nämnvärd.  

Platser för lek/idrott   x På fastigheten 
finns idag en 
liten lekplats för 
de boende. 

 x  Att tillåta fler 
bostäder inom 
fastigheten kan öka 
behovet av 
parkeringsplatser, 
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och möjligtvis 
påverka lekplatsen. 
Detta ska utredas i 
planarbetet. 

Social rörelsestruktur   x I direkt 
anslutning till 
planområdet 
sträcker sig en 
gång- och 
cykelväg som 
ingår i en 
populär 
vandringsled. 
Resecentrum i 
Floby ligger 
cirka 110 m från 
det aktuella 
området. Det 
kan därför antas 
att många 
människor rör 
sig förbi aktuellt 
område. 

 x  Att tillåta fler 
bostadslägenheter 
inom aktuellt 
område kan öka 
den sociala 
rörelsestrukturen 
inom och i 
anslutning till 
området. 

 

Platsens förutsättningar (Planområdet berörs av) Detaljplanens effekter/påverkan 

Kulturintressen Nej Kanske Ja Kommentar Ingen Viss Betyd-
ande 

Kommentar 

 
Riksintressen för 

kulturmiljövården (MB 
3kap 6§) 

x   Området 
omfattas inte av 
riksintresset 
kulturmiljövård. 

x    

 
Kulturreservat 

x        

 
Fornminne 
 

x   Ingen 
fornlämning 
finns inom 
fastigheten. 
Närmsta 
fornlämning 
finns cirka 80 
meter från 
aktuellt område. 
Denna 
fornlämning är 
välavgränsad 
från aktuellt 
område av dels 
en bostad och 

x    
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en gata. 

 

Byggnadsminne 
 

x    x    

 
Kulturmiljö 
 

x    x    

 
Annan värdefull 

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

x    x    

 

Landskaps-/stadsbild 
 

  x I närområdet 
finns främst 
tegelbyggnader i 
två eller tre 
våningar. Det 
finns också 
flertalet stora 
träd inom och 
kring 
fastigheten.  

x   I dagsläget är den 
tillåtna byggrätten 
utnyttjad vilket 
innebär att ingen 
ytterligare 
bebyggelse kan 
tillkomma. Varför 
stadsbilden inte 
bedöms påverkas. 

 

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 ingen 
registrerad 
historia som 
pekar på att det 
funnits någon 
typ av 
verksamhet på 
platsen som 
betydligt 
förorenat 
marken.  

Cirka 100 m från 
planområdet 
finns en 
drivmedelsstatio
n och 160 m 
från 
planområdet 
finns en 
kemtvätt. 

x    

Geologiskt instabila 
grundförhållanden (risk 

x   
 

x    
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för sättningar, erosion, 
skred, ras etc.) 

Radon  

(Finns identifierade 

riskområden?) 

  x 
Bergrundskartan 
för Skaraborgs 
län visar att 
planområdet 
ligger inom 
område med 
alunskiffer, 
vilket innebär 
hög risk för 
radon.  
 

x   Radon är en teknisk 
fråga som 
behandlas inom 
bygglovsskedet. 

 
Värdefull geologisk 
formation  
 

x   
 

x    

 

Platsens förutsättningar (Planområdet berörs av) Detaljplanens effekter/påverkan 

Luft Nej Kanske Ja Kommentar Ingen Viss Betyd-
ande 

Kommentar 

Obehaglig lukt x    x    

Överskridna 
miljökvalitetsnormer 

x    x    

Väsentliga luftutsläpp 
(från trafik eller industriellt 
utsläpp). 

x    x    

 

Platsens förutsättningar (Planområdet berörs av) Detaljplanens effekter/påverkan 

Vatten Nej Kanske Ja Kommentar Ingen Viss Betyd-
ande 

Kommentar 

Överskridna 
miljökvalitetsnormer 

x        

Översvämningsrisk  x  Vid stora regn 
finns viss risk 
för 
översvämning 
på fastigheten. 
Vid byggnadens 
södra del finns 
en lågpunkt i 
form av en 
stentrappa ner 
till källarentrén 
där det kan 

 x  Att tillåta fler 
bostäder inom 
fastigheten kan öka 
behovet av 
parkeringsplatser. 
Att hårdgöra 
marken kan öka 
översvämnings-
risken på 
fastigheten.  
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ansamlas 
vatten.  

Viktig grundvattenresurs   x 
Strax utanför 
aktuellt område 
finns 
grundvatten-
förekomsten: 
Floby. 
 
Grundvatten-
förekomsten har 
en God 
kvantitativ- och 
god kemisk 
grundvatten-
status. 
 

x   Ändringen av 
planerna bedöms 
inte påverka 
grundvatten-
resursen. 

Viktig ytvattenförekomst x   
 

x    

Infiltrationsförhållanden, 
avrinning eller 
dräneringsmönster. 

x   
 

x    

Risk för 
översvämningsrisk eller 
uttorkning 

 x  
Se ovan.  

 x  Se ovan. 

Vattendom krävs x    x    

 

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        

Lokalisering inom 
skyddsavstånd för farligt 

gods  

  x Bebyggelsen 
inom 
fastigheten är 
belägen cirka 80 
m från Västra 
stambanan som 
är huvudled för 
farligt gods.  

x   Användningen 
bostäder tillåts 
redan på platsen, 
detta är något som 
inte prövas i 
ändringen.  

Exponering av ljudnivåer 
över riktvärden 

 x  Med tanke på 
närheten till 
järnvägen kan 
det förekomma 
ljudnivåer över 
riktvärden. 

x   Användningen 
bostäder tillåts 
redan på platsen. 
Buller från 
järnvägen är något 
som inte prövas i 
ändringen.  
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Att möjliggöra för 
fler bostäder inom 
fastigheten skulle 
däremot kunna öka 
trafiken till och från 
området. Detta 
bedöms dock som 
en marginell 
skillnad mot 
dagsläget.  

Exponering av vibration 
över riktvärden 

 x  Med tanke på 
närheten till 
järnvägen kan 
det förekomma 
vibrationer över 
riktvärden. 

x   Användningen 
bostäder tillåts 
redan på platsen, 
detta är något som 
inte prövas i 
ändringen. 

Djurhållning/ allergi x    x    

Exponering av störande 

ljussken 

x    x    

Risk för olyckor p.g.a. 

fordonstrafik 

x    x    

 

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    

 

Slutsats 

Planens karaktär Nej Kanske Ja Kommentar 

Planens karaktäristiska 

egenskaper ställer krav på 
MKB 

x    

Platsens förutsättningar är 
sådana att MKB krävs 

x    

Projektet har effekter som var 
för sig är begränsande men 

som tillsammans kan vara 
betydande 

x    
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Projektet orsakar 
miljöeffekter som kan skada 

människors hälsa, direkt eller 
indirekt 

x    

 
 
Ställningstagande 

Ändringen av planerna 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. 

 

2021-05-26 

    

                                                 

Märta Gahm 

Planarkitekt 


