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Undersökningssamråd tillhörande Förslag till ändring av del av 
gällande stadsplaner för Floby 15:19 i Falköpings kommun, 
Västra Götalands län
Handlingar daterade 2021-05-26 för samråd 6 kap 6 § miljöbalken 

Om ärendet
Kommunen har begärt undersökningssamråd med Länsstyrelsen om 
föreslagen detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

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.   

Länsstyrelsens bedömning
Kommunen bedömer att genomförandet av förslaget inte kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. 

Övriga synpunkter inför den fortsatta planprocessen
Buller och vibrationer
Kommunen beskriver i sin bedömning att det redan finns boende inom 
planen och därför behöver inte frågor om buller eller vibrationer prövas.
Länsstyrelsen anser att den bedömningen inte är tillräcklig utan att 
kommunen bör beräkna, bedöma och ange vilka skyddsåtgärder som behövs 
för att riktlinjerna för buller/vibrationer innehålls.

Föroreningar
Om det finns förorenade områden med misstanke om klorerade 
lösningsmedel i närheten av planen, kan föroreningar ha spridit sig långt och 
avståndet där misstanke kan finnas om föroreningar behöver då utökas till 
minst 200 meter. Klorerade lösningsmedel har varit vanliga inom 
branscherna kemtvätt och här finns en kemtvätt inom 150 meter. 
Det finns dock utredningar angående den här kemtvätten enligt 
Länsstyrelsens databas och tillsynsmyndigheten, MÖS, har riskklassat 
kemtvätten. 

mailto:stadsbyggnad@falkoping.se


Yttrande
 

Diarienummer SidaLänsstyrelsen
Västra Götaland 2021-06-13

 
402-24417-2021
 

2(4)

Inför samrådet ska kommunen samråda med tillsynsmyndigheten angående 
risker för att föroreningar som kan ha spridit sig och redovisa det i 
samrådshandlingarna. Om ytterligare utredningar behöver göras ska de 
finnas med i samrådsunderlaget.

Skyfall
Kommunen har identifierat att översvämningsrisk vid skyfall kan finnas. 
Konsekvens av skyfall behöver beskrivas: både för området självt och för 
vad som händer utanför planområdet när den hårdgjorda ytan ökar. 
Framkomligheten till och från planområdet ska beaktas vid 
konsekvensbedömningen. Nödvändiga åtgärder behöver säkerställas.

Farligt gods
Kommunen har också identifierat risker kopplade till farligt gods på Västra 
stambanan. Kommunen anger dock att användningen bostäder redan tillåts 
på platsen och att detta därmed är något som kommunen inte avser pröva i 
ändringen. Länsstyrelsens bedömning är dock att om bostäder tillkommer 
kommer samhällsrisken att påverkas, eftersom fler personer kan påverkas av 
samma olyckshändelse (persontätheten ökar). Kommunen bör således 
beskriva i vilken grad samhällsrisken förväntas påverkas, hur den 
förändrade samhällsrisken värderas och om riskreducerande åtgärder av det 
skälet är nödvändiga. Dessa åtgärder behöver säkerställas.

Kulturmiljö
Med avseende på det allmänna intresset kulturmiljövärden skulle 
kommunen med fördel kunna överväga om berörd bebyggelses tydliga 
1950-talskaraktär med fördel hanteras via varsamhetsbestämmelser för att 
ge förutsättning för arbete utifrån det politiska uppdraget Gestaltad 
livsmiljö.

De som medverkat i beslutet
Företrädare för samhällsavdelningen samt miljöskyddsavdelningen 
har bidragit till beredningen av detta yttrande. Beslutet har fattats 
av planhandläggare Emma Ahlgren. 

Emma Ahlgren
                                                                      

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Kopia till:
Länsstyrelsen:
Samhällsavdelningen, Mattias Svanström, Per Jernevad, Madeleine 
Elisabethsdotter Sjölander
Miljöskyddsavdelningen, Carina Nyhammer
Samhällsbyggnadsenheten enligt expeditionslista
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Upplysningar

Planer som har påbörjats från och med 2018-01-01 ska hanteras i enligt 
ändringarna av 6 kapitlet miljöbalken (2017:955) och 
miljöbedömningsförordningen (2017:966).
Efter ett undersökningssamråd ska kommunen fatta beslut om betydande 
miljöpåverkan. Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller 
emot en betydande miljöpåverkan. Beslutet ska också göras tillgängligt för 
allmänheten. 
Om kommunen beslutar att genomförandet av planen kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning göras. Inom den 
processen ska ett avgränsningssamråd hållas om 
miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad.

Miljöbedömningsförordningen (2017:966)

Att undersöka om genomförandet av en plan eller ett program kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan

5 § Vid en undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken ska identifieringen av 
omständigheter som i det enskilda fallet talar för eller emot en betydande 
miljöpåverkan utgå ifrån 
1. i vilken utsträckning planen, programmet eller ändringen

a) anger förutsättningar för verksamheter eller åtgärder när det gäller 
lokalisering, typ av verksamhet, storlek eller driftsförhållanden eller genom 
att fördela resurser, 

b) har betydelse för de miljöeffekter som genomförandet av andra planer 
eller program medför,
c) har betydelse för att främja en hållbar utveckling eller för integreringen 
av miljöaspekter i övrigt, eller

d) har betydelse för möjligheterna att följa miljölagstiftningen,
2. miljöproblem som är relevanta för planen, programmet eller ändringen,
3. de sannolika miljöeffekternas och det påverkade områdets utmärkande 
egenskaper,
4. i vilken utsträckning det går att avhjälpa de sannolika miljöeffekterna,
5. miljöeffekternas gränsöverskridande egenskaper, 
6. miljöeffekternas omfattning,
7. riskerna för människors hälsa eller för miljön till följd av allvarliga 
olyckor eller andra omständigheter,
8. det påverkade områdets betydelse och sårbarhet på grund av intensiv 
markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, dess kulturvärden eller 
andra utmärkande egenskaper i naturen, och
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