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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: Planområdet omfattar fastigheten 
Apotekaren 11 som är cirka 8 470 
kvadratmeter stor. Syftet med detaljplanen är 
att planlägga del av Apotekaren 11 med 
användningen vård samt att upphäva 
tomtindelningsplanen för hela fastigheten 
Apotekaren 11. Detta för att möjliggöra en ny 
fastighetsbildning. 

Befintlig markanvändning: En del av fastigheten är planlagd för 
bostadsändamål i tre våningar och en del är 
planlagd för vårdändamål i fem våningar.  

Beskriv förslaget: Fastighetsägaren vill stycka Apotekaren 11 i 
två fastigheter. För att möjliggöra detta 
måste den smala remsan i söder som 
förnuvarande omfattas av ett prickat u-
område med användningen bostäder, istället 
planläggas som vårdändamål. Se bild 1 och 2 
nedan. 

Tomtindelningsplanen för hela fastigheten 
Apotekaren 11 ska upphävas.  

På den södra sidan om äldreboendet finns 
en trapp som står på prickad mark. Denna 
ska göras planenlig och prickmarken ska 
därför tas bort på detta ställe.  

 

 

 



Undersökning 2022-01-11 

Detaljplan för Apotekaren 11 

 

 

2 

 

 

Bild 1 är en flygbild över området med fastigheten Apotekaren 11 markerad i gult. 
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Bild 2 visar gällande detaljplaner för fastigheten Apotekaren 11. Fastighetsgränsen för 
Apotekaren 11 är markerad i rödstreckad linje.  

 

 

 

 

 

 



Undersökning 2022-01-11 

Detaljplan för Apotekaren 11 

 

 

4 

 

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    

Projektet strider mot regionala 

miljömål (t.ex. Länsstyrelsens) 

x   
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Projektet strider mot kommunens 
handlingsprogram för 

naturvårdsarbetet i Falköpings 
kommun. 

x    

 
Planen strider mot kommunens ÖP 
eller FÖP 

x 
  Området är utpekat som tätort i 

översiktsplanen, vilket är förenligt med 
detaljplanen.  
 

 

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    x    

Skyddad natur enligt 7 kap 

MB (t.ex. naturreservat) 

x    x    

Strandskydd x    x    

Biotopskydd  x  I direkt 
anslutning till 
planområdet 
finns alléer. 

x   Planen kommer 
inte att påverka 
alléerna kring 
området. 

Vattenskyddsområde 
(vattentäkt) 

x    x    

Naturminne x    x    

 
Nyckelbiotop 

(enl. skogvårdsstyrelsen) 

x    x    

Rödlistade arter 

(Sällsynt eller hotad 

  x Strax utanför 
planområdet 
har de 

x   Planen kommer 
inte att ha någon 
påverkan på de 
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art/samhälle) rödlistade 
fågelarterna 
kråka, entita, 
grönfink, stare 
och björktrast 
registrerats i 
Artportalen. 

rödlistade 
arterna. 

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

naturvårdsprogram) 

x   Området är 
inte utpekat i 
naturvårdspro
grammet och 
bedöms inte 
ha höga 
naturvärden. 

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    

 

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    x    

 
Viktigt rekreationsområde 
(t.ex. utpekat i ÖP)   

 
Påverkas tillgänglighet till 
strövområden, 

vandringsleder, 
friluftsanläggningar? 

x    x    
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Platser för lek/idrott  x  Inom 
fastigheten 
finns ett 
flerbostadshus 
och det 
bedöms därför 
som troligt att 
barn leker på 
innergården 
inom 
Apotekaren 11.  

x   Att stycka 
fastigheten 
bedöms inte 
påverka eventuell 
plats för lek inom 
fastigheten. Den 
befintliga 
lekplatsen är 
belägen inom 
den del som är 
tänkt att bli 
bostadsfastighet.  

Social rörelsestruktur  x  Inom 
planområdet 
finns ett 
flerbostadshus 
och ett 
äldreboende, 
varpå det kan 
antas finnas 
en social 
rörelsestruktur 
inom 
planområdet. I 
direkt 
anslutning till 
planområdet 
finns gång- 
och 
cykelvägar. 
Planområdet 
är beläget 
centralt i 
Falköping och 
mycket 
människor 
förmodas röra 
sig i direkt 
anslutning till 
planområdet.  

 x  Att möjliggöra för 
att stycka 
fastigheten skulle 
potentiellt kunna 
påverka den 
sociala 
rörelsestrukturen 
inom 
planområdet till 
viss del. Planen 
bedöms inte ha 
någon påverkan 
på den sociala 
rörelsestukturen 
utanför 
planområdet. 
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Platsens förutsättningar (Planområdet berörs av) Detaljplanens effekter/påverkan 

Kulturintressen Nej Kanske Ja Kommentar Inge
n 

Viss Betyd-
ande 

Kommentar 

 
Riksintressen för 

kulturmiljövården (MB 
3kap 6§) 

  x Planområdet 
omfattas av 
riksintresset 
kulturmiljövård 
Kambrosilur-
området. 

x   Planen bedöms 
inte ha någon 
påverkan på 
riksintresset för 
kulturmiljövård. 

 
Kulturreservat 

x    x    

 
Fornminne 

 

x   Cirka 50 meter 
ifrån 
planområdet 
finns 
fornlämningen 
L1962:361 ett 
stadslager. 

x   Planen har ingen 
påverkan på 
stadslagret. 

 
Byggnadsminne 

 

x    x    

 
Kulturmiljö 
 

  x Planområdet 
ingår i 
stadsdelen 
Västertull som 
har nationellt 
bevarande-
värde enligt 
kulturmiljö-
utredningen. 

x   Planen har ingen 
påverkan på 
kulturmiljön i 
stadsdelen.  

 

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

 

  x Byggnaden för 
äldreboendet 
inom 
fastigheten 
omfattas av lågt 
bevarandevärde 
enligt 
kulturmiljö-
utredningen. 
Byggnaden 
söder om 
planområdet 
har regionalt 
bevarandevärde

x   Planen har ingen 
påverkan på 
byggnadernas 
kulturmiljövärde.  
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. 

 
Landskaps-/stadsbild 

 

  x I närområdet 
finns byggnader 
med tegel, trä 
eller putsad 
fasad, dessa 
byggnader är 
mellan 2-5 
våningar höga. 
Kring området 
finns alléer, 
gator och gc-
vägar.  

x   Planen har ingen 
påverkan på 

stadsbilden.  

 

 

 

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 
potentiellt 
förorenade 
områden väst 
och öst om 
planområdet. 
På Fabrikören 
12 finns ett 
potentiellt 
förorenat 
område med 
riskklass 2 då 
det tidigare 
fanns en 
rullgardins-
fabrik på 
fastigheten. 
Enligt tidigare 
utredning 
godkändes 
uppförande av 
nya bostäder 
på fastigheten. 
Odling av 
grönsaker får 
endast ske i 
liten 
omfattning. 

x   Planförslaget 
innehåller inga 
användningar 
som kan tänkas 
förorena marken.  
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Geologiskt instabila 
grundförhållanden (risk 

för sättningar, erosion, 
skred, ras etc.) 

x   
Enligt SGU:s 
karta ligger 
hela 
planområdet 
på fastmark. 

x    

Radon  

(Finns identifierade 
riskområden?) 

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

x    

 
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   
Planen innehåller 
inte sådan 
användning.  

 

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    x    

Översvämningsrisk  x  Inom 
planområdet 

x   Planen kommer 
inte att innebära 
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finns några 
mindre 
lågpunkter. 
Dessa bedöms 
dock inte 
medföra 
någon 
nämnvärd 
översvämning
srisk. 

någon 
översvämnings-
risk.  

Viktig grundvattenresurs   x 
Planområdet 
omfattas av 
två 
grundvattenför
ekomster: 
Falköping-
Skövde, och 
Falköpings 
kalksten 
grundvatten.  
 
Falköping 
Kalksten har 
en 
otillfredsställa
nde kemisk 
status, medan 
grundvattnet i  
Falköping-
Skövde har en 
god kemisk 
grundvattenst
atus. 
 

x   
Planens karaktär 
bedöms inte 
påverka 
grundvattnet 
nämnvärt.  

 

Viktig ytvattenförekomst x   
 

x    

Infiltrationsförhållanden, 
avrinning eller 
dräneringsmönster. 

 x  
Delar av 
planområdet 
består av 
grönska där 
infiltration kan 
ske. Övriga 
delar av 
planområdet 
är byggnad 
eller parkering.  

x    

Risk för 
översvämningsrisk eller 
uttorkning 

x   
 

x   Planen bedöms 
inte ha någon 
påverkan på 
översvämningsris
k eller uttorkning.  

Vattendom krävs x    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   Närmsta 
verksamhet 
med 
miljötillstånd 
är Falköpings 
mejeri cirka 
100 meter från 
området. De 
har ett 
tillstånd för 
buller.  

x   Detaljplanen 
innehåller inte 
någon sådan 
verksamhet.  

 

Lokalisering inom 
skyddsavstånd för farligt 
gods  

x   Planområdet 
ligger cirka 
270 meter från 
järnvägen. 

x    

Exponering av ljudnivåer 

över riktvärden 

 x  Planområdet 
omgärdas av 
Parkgatan, 
Frejagatan och 
Sankt 
Olofsgatan. 
Trafikmängde
n på dessa 
gator bedöms 
inte uppge 
ljudnivåer över 
riktvärden. 

Med tanke på 
avståndet 
mellan 
planområdet 
och järnvägen 
bedöms det 
inte att buller 
från tågtrafik 
kan vara 
störande inom 
planområdet. 

Buller från 
verksamheter i 
närheten 
bedöms inte 
påverka 
planområdet. 

x    

Exponering av vibration 
över riktvärden 

x    x    
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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    

Projektet orsakar 
miljöeffekter som kan skada 

människors hälsa, direkt eller 
indirekt 

x    
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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. 

 

2022-01-11 

    

                                                 

Märta Gahm 

Planarkitekt 


