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Samråd om detaljplan för behovsbedömning för ny 
högstadieskola i Falköpings kommun, Västra Götalands län
Handlingar daterade 20117-11-02 för samråd 6 § förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar

Länsstyrelsens samlade bedömning
Kommunen har begärt samråd med Länsstyrelsen om den behovsbedömning som 
har genomförts i enlighet med 4 och 5 §§ MKB-förordningen (1998:905) samt 4 
kap 34 § plan- och bygglagen (2010:900) för ovanstående ärende. Planen ska 
möjliggöra för byggnation av en ny högstadieskola. Länsstyrelsen bedömer att ni 
med nuvarande förslag inte har visat att marken är lämplig för föreslagen 
markanvändning med avseende på markföroreningar.

Länsstyrelsen befarar att:
 Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller

till risken för olyckor, översvämning eller erosion med avseende på 
markföroreningar

Motiv för bedömningen

Markföroreningar
Länsstyrelsen anser att det ej framgår i beskrivningen vad det är för sorts 
föroreningar, hur mycket det är eller vad som ligger till grund för kommunens 
bedömning för föroreningssituationen. Det framgår inte heller vilka riktvärden ni 
refererar till. 
Ni behöver visa att marken är lämplig för känslig markanvändning och det ska 
redovisas i planbeskrivningens miljöbeskrivning tillsammans med de åtgärder som 
ni avser att vidta.
Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) är tillsynsmyndighet och åtgärder i 
förorenade områden liksom anmälan av byggnation av skola ska göras till 
tillsynsmyndigheten.

Synpunkter enligt annan lagstiftning
Biotopskydd
Vad gäller den biotopskyddade allén krävs en ansökan om biotopskyddsdispens för 
att flytta den. Ansökan om biotopskyddsdispens bör inte göras i ett för tidigt skede 
av kommunen då åtgärden måste påbörjas inom 2 år efter att ett sådant beslut 
vunnit laga kraft.
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Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. 

Detta ärende har planhandläggare Anna Hendén beslutat och planhanläggare 
Emma Ahlgren föredragit. I den slutliga handläggningen har även Martin Svensson 
från Naturavdelningen, Carina Nyhammer från Miljöskyddsavdelningen 
medverkat. 

Anna Hendén                                  
                                                                  Emma Ahlgren 

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Länsstyrelsen/
Martin Svensson, Naturavdelningen
Carina Nyhammer, Miljöskyddsavdelningen
Samhällsbyggnadsenheten enligt expeditionslista
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