Undersökning av miljöpåverkan
Detaljplan för Muraren 12
Falköpings tätort

Undersökning 2021-06-04
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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 miljökonsekvensbeskrivning. 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 drygt 5 600
kvadratmeter och syftar huvudsakligen till att
möjliggöra för en våningspåbyggnad på de
befintliga flerbostadshusen inom
fastigheten. Syftet är även att undersöka om
det är möjligt att uppföra mindre
tillbyggnader och frontespiser på de
befintliga flerbostadshusen.

Befintlig markanvändning:

Bostadsändamål

Beskriv förslaget:

Planförslaget möjliggör för en förtätning av
Falköpings tätort genom att
våningspåbyggnad och mindre tillbyggnader
blir möjlig på redan exploaterad mark.
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Detaljplanens karaktär
Planen medger

Användning som kräver tillstånd
enligt Förordningen om miljöfarlig
verksamhet & hälsoskydd, 5 §
Användning av verksamhet som
finns angiven i PBL, 4 kap. 34 §

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

Nej

Kanske

Ja

Kommentar

Föreslagna användningar medger
inte verksamheter som använder
sådana ämnen.

x

Föreslagna användningar medger
inte etableringar av verksamheter
som innebär betydande miljöpåverkan.

x

Föreslagna användningar medger
inte etableringar som är miljöfarliga
eller tillståndspliktiga.

x

(SFS 2013:251)
Planen har betydelse för
andra planers miljöpåverkan

Planen har betydelse för genomförande av EU:s miljölagstiftning (gäller t.ex. vattendirektivet)

Vilken påverkan innebär projektet

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

x

x

Ingen

Då planförslaget möjliggör för en
förtätning kan det tänkas medföra
en ökning av personbilstrafik längsmed Hwassgatan, Sigurd Kochs
gata, Gärdesgatan och Sköttningsvägen. Sett till den tänkta förtätningens omfattning bedöms ökningen dock som marginell.
Planförslaget bedöms inte innebära
påverkan som har betydelse för genomförande av EU:s miljölagstiftning.

Viss

x

Betydande

Kommentar

Planområdet ligger inom
grundvattenförekomsterna
”Falköping kalksten” och
”Falköping-Skövde”. Planområdet är dock redan exploaterat och planförslaget
syftar enbart till att möjliggöra för mindre tillbyggnader och våningspåbyggnader varpå ytterligare mark
som tas i anspråk bedöms
bli begränsad. I övrigt
kommer dricksvattnet till
kommunen från Vättern.

3

Undersökning 2021-06-04
Detaljplan för Muraren 12

Uppsatta Mål

Nej

Risk att projektet åstadkommer
effekter som motverkar nationella miljömål

x

Projektet strider mot regionala
miljömål (t.ex. Länsstyrelsens)

x

Projektet strider mot kommunens handlingsprogram för naturvårdsarbetet i Falköpings
kommun.

x

Planen strider mot kommunens
ÖP eller FÖP

Kanske

Ja

Kommentar

Planförslaget bedöms ej påverka
möjligheterna att uppnå de nationella miljömålen.
Planförslaget bedöms ej strida
mot de regionala miljömålen.
Det finns inga områden inom
planområdet som är utpekade i
naturvårdsprogrammet. Det har
heller inte observerats några fridlysta eller rödlistade arter inom
planområdet.
Planförslaget ligger i linje med
gällande översiktsplan där planområdet ligger inom användningen ”Tätort” där den huvudsakliga
utvecklingsinriktningen är centrumutveckling och förtätning.
Planområdet omfattas även av

x

Förtätningsprogram för Falköpings stad som är ett planeringsunderlag till översiktsplanen.

Platsens förutsättningar och planens effekter/påverkan
Platsens förutsättningar (Planområdet berörs av)
Naturmiljö/Naturvård

Internationella konventioner (Natura 2000, Unescos världsarv etc.)
Riksintressen för naturmiljö/naturvård (MB 3kap
6§)
Skyddad natur enligt 7 kap
MB (t.ex. naturreservat)

Nej

Kanske

Detaljplanens effekter/påverkan
Ja

Kommentar

Ingen

x

Omfattas ej.

x

Bedöms inte
påverkas.

x

Omfattas ej.

x

Bedöms inte
påverkas.

x

Omfattas ej.

x

Bedöms inte
påverkas.
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Viss

Betydande

Kommentar
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Strandskydd

x

Omfattas ej.

x

Bedöms inte
påverkas.

Biotopskydd

x

Omfattas ej.

x

Bedöms inte
påverkas.

Vattenskyddsområde (vattentäkt)

x

Omfattas ej
av vattenskyddsområde. Omfattas
dock av
grundvattenförekomsterna ”Falköping kalksten” och
”FalköpingSkövde”.

x

Föreslagna användningar
bedöms inte ge
upphov till föroreningar som
kan medföra
skada på
grundvattenförekomsterna.

Naturminne

x

Omfattas ej.

x

Bedöms inte
påverkas.

Nyckelbiotop
(enl. skogvårdsstyrelsen)

x

Omfattas ej

x

Bedöms inte
påverkas.

Det har inte
observerats
någon rödlistad eller
fridlyst art
inom planområdet.
Etternässla
har observerats på fastigheten Muraren 15 öster om planområdet.

x

Eventuell påverkan bedöms
som icke
nämnvärd då
den rödlistade
arten inte har
påträffats inom
planområdet.
Då planförslagets syfte är att
möjliggöra för
våningspåbyggnad på
befintlig byggnation samt
uppförandet av
mindre tillbyggnader bedöms ett genomförande av
detaljplanen
inte påverka
eventuella habitat inom planområdet i jämförelse med
befintlig detalj-

Rödlistade arter
(Sällsynt eller hotad
art/samhälle)

x
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plan.
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

Bedöms inte
påverkas.

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

x

Omfattas
inte.

x

Bedöms inte
påverkas.

Betydande förändringar i
antal/sammansättning av
arter

x

Omfattas
inte.

x

Bedöms inte
påverkas.

Införande av ny växtart

x

Det finns
ingen pågående verksamhet som
innebär införandet av ny
växtart.

x

Planförslagets
användningar
bedöms inte
innebära införandet av ny
växtart.

Införande av ny djurart

x

Det finns
ingen pågående verksamhet som
innebär införandet av ny
djurart.

x

Planförslagets
användningar
bedöms inte
innebära införandet av ny
djurart.

Barriärskapande effekt för
djurens rörelsemönster

x

Området
bidrar idag
inte till barriärskapande
effekt för
djurens rörelsemönster.

x

Planförslaget
bedöms inte
medföra barriärskapande
effekt för djurens rörelsemönster.
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Platsens förutsättningar (Planområdet berörs av)
Rekreation och friluftsliv

Riksintressen för friluftsliv
(MB 3 kap 6§ och 4kap 2§)

Viktigt rekreationsområde
(t.ex. utpekat i ÖP)

Nej

Kanske

Detaljplanens effekter/påverkan
Ja

Kommentar

Ingen

x

Omfattas ej.

x

x

Omfattas ej.

Viss

Betydande

Kommentar

Bedöms inte
påverkas.

Bedöms inte
påverkas.

Påverkas tillgänglighet till
strövområden, vandringsleder, friluftsanläggningar?
Platser för lek/idrott

Social rörelsestruktur

x

x

Inom planområdet
finns det
stora ytor
som kan
nyttjas för
lek.

x

En förtätning av
området kan
innebära något
mindre gårdsytor. Dels genom att mindre
tillbyggnader
tillåts uppföras,
dels genom att
fler lägenheter
medför att
större ytor kan
behöva tas i
anspråk för
parkering. Det
kommer dock
fortsatt efter ett
genomförande
finnas ytor som
kan nyttjas för
lek.

Planområdet
är lokaliserat
centralt i
Falköping
cirka 250
meter från

x

Planförslaget
möjliggör för
förtätning. Ett
genomförande
kan därför medföra att ett ökat
antal personer
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Stora torget.

Platsens förutsättningar (Planområdet berörs av)
Kulturintressen

Nej

Kanske

Detaljplanens effekter/påverkan
Ja

x

Riksintressen för kulturmiljövården (MB 3kap 6§)

rör sig i området vilket bidrar
till en levande
stadskärna.

Kommentar

Ingen

Planområdet
omfattas av
riksintresset
kulturmiljövård Kambrosilurområdet.

Viss

x

Det är ingenting specifikt
inom planområdet
som pekas
ut för att
vara tydligt
kopplat till
riksintresset.
Kulturreservat

Fornminne

x

Omfattas ej.

x

Inga
fornlämningar har
påträffats
inom
planområdet
.
Utsträckningen för
Fornlämningen RAÄ
Falköping
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x

Betydande

Kommentar

Påverkan på
riksintresset för
kulturmiljövården beror på
hur byggnad
tillåts uppföras.
Detta kommer
att hanteras
under planarbetets gång.

Bedöms inte
påverkas.
x

Planområdet är
redan bebyggt
och förslaget
syftar till att
möjliggöra för
våningspåbyggnad och
mindre tillbyggnader men
skulle fornlämningar påträffas
vid ett genom-
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40:1 slutar
norr om
Hwassgatan.

Byggnadsminne

Kulturmiljö

x

Omfattas ej.

x

Planområdet
omfattas likt
stora delar
av
Falköpings
kommun av
riksintresse
för
kulturmiljövård
Kambrosilurområdet.

förande ska
arbetet genast
upphöra och de
ska undersökas
innan arbetet
kan fortsätta.
x

Bedöms inte
påverkas.
x

Stadsdelen
som planområdet omfattas av
har ett lokalt
bevarandevärde
enligt kommunens kulturmiljöutredning.
Det är en lägre
klassificering
och fokus för
området ligger i
Vilhemsro gård,
kyrkogården,
villorna kring
Borgmästarevägen samt
flerbostadshusen från 1950talet med särskilt fokus på
kvarteret Agaten.
Påverkan på
kulturmiljön
beror på hur
byggnad tillåts
uppföras.

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

x

Stadsdelen
Vilhelmsro
har ett lokalt
bevarandevärde enligt
kommunens
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x

Påverkan på
kulturmiljön
beror på hur
byggnad tillåts
uppföras. Frågan kommer att
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kulturmiljöutredning.
Ingen av
byggnaderna
inom
planområdet
är utpekade
för att ha en
tydlig
koppling till
riksintresset.

beaktas i det
fortsatta planarbetet.

I
kulturmiljöutredningen
pekas
flerbostadshusen från
1950-talet ut
som ett
viktigt
karaktärsdrag och
kulturhistoriskt
sammanhang men
det syftar
främst på
kvarteret
Agaten öster
om
planområdet
.
Landskaps-/stadsbild

x

Stadsdelen
har ett lokalt
bevarandevärde.
Flerbostadshusen inom
planområdet
har ett visst
kulturhistoriskt värde,
dock inte lika
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x

Påverkan på
stadsbilden
beror på hur
byggnad tillåts
uppföras. Frågan kommer att
beaktas i det
fortsatta planarbetet.
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stort som
flerbostadshusen i
kvarteret
öster om
planområdet
.

Platsens förutsättningar (Planområdet berörs av)
Markens egenskaper

Nej

Markföroreningar (tidigare
använts som tipp,
utfyllnadsplats etc.)

x

Geologiskt instabila
grundförhållanden (risk
för sättningar, erosion,
skred, ras etc.)

x

Radon
(Finns identifierade

Kanske

Detaljplanens effekter/påverkan
Ja

x

Kommentar

Ingen

Det finns
ingen
registrerad
historia som
pekar på att
det funnits
någon typ av
verksamhet
på platsen
som
betydligt
förorenat
marken.
Planområdet
är även
redan i
dagsläget
bebyggt med
bostäder.

x

Planområdet är
redan i dagsläget bebyggt
med flerbostadshus och
detaljplanen
syftar till att
möjliggöra för
mindre tillbyggnader och
våningspåbyggnad vilket
inte bedöms
orsaka markföroreningar.

x

Planområdet är
redan bebyggt
sedan tidigare.

x

Byggnader ska
uppföras ra-

Finns inga
kända data
som visar på
risk för sättningar, erosion, skred,
ras eller liknande. Hela
planområdet
ligger enligt
SGU inom
fastmark.
Bergrundskartan för Skaraborgs län
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Viss

Betydande

Kommentar
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riskområden?)

Värdefull geologisk formation

visar att
planområdet
ligger inom
område med
alunskiffer,
vilket innebär hög risk
för radon.
Omfattas ej.

x

Platsens förutsättningar (Planområdet berörs av)
Luft

Nej

Kanske

donsäkert.

Bedöms inte
påverkas.

x

Detaljplanens effekter/påverkan
Ja

Kommentar

Ingen

Viss

Betydande

Kommentar

Obehaglig lukt

x

Finns inga
kända data
som visar på
förekomst av
obehaglig
lukt.

x

Föreslagna användningar
bedöms inte
medföra risk för
förekomst av
obehaglig lukt.

Överskridna
miljökvalitetsnormer

x

Inom
Falköpings
kommun
råder
generellt låga
luftföroreningshalter.

x

MKN bedöms
ej överskridas
till följd av ett
genomförande
av detaljplanen.

Väsentliga luftutsläpp
(från trafik eller industriellt
utsläpp).

x

Förekommer
trafik i
centrum
men
trafikmängden genererar
inte
väsentliga
luftutsläpp.

x

Planförslaget
bedöms kunna
medföra en
ökad personbilstrafik i anslutning till
planområdet
men inte av
sådan kvantitet
att den kan
tänkas medföra
ett överskridande av miljökvalitetsnormer. Närheten
till centrum
medför att en
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stor del av vardagsresorna
kan utföras
med kollektivtrafik eller
gång- och cykel.

Platsens förutsättningar (Planområdet berörs av)
Vatten

Överskridna
miljökvalitetsnormer

Nej

x

Kanske

Detaljplanens effekter/påverkan
Ja

Kommentar

Planområdet
påverkar inte
MKN för
vatten
negativt i
någon
nämnvärd
utsträckning.
Detta då
dagvatten
renas av
kommunen.
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Ingen

Viss

x

Betydande

Kommentar

Planen bedöms
inte medföra
ökade utsläpp
som negativt
skulle påverka
grundvattnets
kemiska status.
I och med att
planförslaget
undersöker
möjligheten till
våningspåbyggnad och
mindre tillbyggnader kan
utökade ytor
komma att
hårdgöras vilket
kan påverka
grundvattenförekomsternas
kvantitativa
status. Sett till
storleken på
området i relation till vad som
kan komma att
hårdgöras i
kombination
med att planförslaget ska
följa kommunens nya VAplan (antas
under sommaren) bedöms en
eventuell påverkan som
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marginell.
Översvämningsrisk

Viktig grundvattenresurs

x

Det finns
inom
planområdet
ytor för
infiltration av
dagvatten.
Dagvattennä
tet är dock
hårt belastat
och det kan
uppstå
vattenansam
lingar i
anslutning
till infarten
till garagen
under
byggnaderna
.

x

Planområdet
omfattas av
två grundvattenförekomster: ”Falköping-Skövde”
och ”Falköpings kalksten”.
”Falköping
Kalksten” har
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x

x

Förtätningen
kan medföra att
ytterligare mark
kan komma att
hårdgöras som
ett resultat av
ökat parkeringsbehov
samt tillkomsten av mindre
tillbyggnader.
Sett till fastighetens storlek
och hur stora
ytor som kan
komma att
hårdgöras bedöms eventuell
påverkan vara
begränsad. Vid
skyfall rinner
vatten västerut
över Sköttningsvägen
vidare till en
större lågpunkt
inom Sankt
Olofs kyrkogård. Detta
kommer inte
förändras vid
ett genomförande av planförslaget. Dagvattenfrågan
kommer att
hanteras i planarbetet.
Tänkt markanvändning bedöms inte medföra nämnvärd
negativ påverkan på grundvattenförekomsterna. I
och med fastighetens storlek samt att det
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en otillfredsställande
kemisk status, medan
grundvattnet
i
”FalköpingSkövde” har
en god kemisk grundvattenstatus.

Viktig ytvattenförekomst

x

Infiltrationsförhållanden,
avrinning eller
dräneringsmönster.

x

Risk för

Förekommer
ej inom
planområdet.
Dagvatten
infiltreras
lokalt alternativt tas om
hand om i
kommunens
dagvattenledningar.
Det finns
relativt stora
infiltrationsytor inom
planområdet.

x

Det finns
inom plan-
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är våningspåbyggnad och
mindre tillbyggnader som
möjliggörs genom detaljplanen bedöms
det även efter
ett genomförande finnas
infiltrationsytor
inom planområdet. Planförslaget ska följa
kommunens
VA-plan.
x

Bedöms inte
påverkas.

x

Planförslaget
syftar till att
möjliggöra våningspåbyggnad på befintlig
bebyggelse likväl som mindre
tillbyggnader.
Den lokala infiltrationen kan
således påverkas. Eventuell
påverkan bedöms dock vara
marginell sett
till fastighetens
storlek och den
yta som kan
komma att
hårdgöras. Övriga mängder
kommer hanteras i de kommunala dagvattennätet. Planförslaget kommer att följa
den kommunala VA-planen.
x

Dagvattenfrå-
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översvämningsrisk eller
uttorkning

Vattendom krävs

området ytor
för infiltration av dagvatten. Dagvattennätet
är dock hårt
belastat och
det kan uppstå vattenansamlingar i
anslutning
till infarten
till garagen
under byggnaderna.
x

Inga markavvattningsföretag eller
dikningsföretag
omfattas.

Platsens förutsättningar (Planområdet berörs av)
Störningar

Nej

Kanske

gan kommer att
hanteras i planarbetet.

x

Detaljplanens effekter/påverkan
Ja

Kommentar

Ingen

Hälsa och säkerhet

Viss

Betydande

Kommentar

Lokalisering inom
skyddsavstånd för
störande verksamhet.

x

Omfattas ej.

x

Bedöms inte
påverkas.

Lokalisering inom
skyddsavstånd för farligt
gods

x

Planområdet
ligger
utanför
influensområdet från
järnvägen
väster om
planområdet
med god
marginal.

x

Bedöms inte
påverkas.

Exponering av ljudnivåer
över riktvärden

x

Hwassgatan
bedöms vara
högt
trafikerad
men trafikmängden

x

Den ökade trafikmängden
som planförslaget innebär
bedöms vara
marginell varpå
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bedöms inte
medföra
ljudnivåer
över
riktvärden.

trafikmängden
inte bedöms
generera buller
över riktvärden.

Exponering av vibration
över riktvärden

x

Bedöms ej
finnas.

x

Bedöms ej påverkas.

Djurhållning/ allergi

x

Förekommer
ej
djurhållning
inom eller i
anslutning
till
planområdet
.

x

Planförslaget
medför inte att
det kommer
förekomma
djurhållning
inom planområdet.

Exponering av störande
ljussken

x

Förekommer
inte ljussken
i större
utsträckning
än vad som
är att
förvänta i
centrala
delar av en
tätort.

x

Planförslagets
användningar
bedöms inte
medföra störande ljussken
samt bedöms
inte medföra
bostäder som
utsätts för störande ljussken.

Risk för olyckor p.g.a.
fordonstrafik

x

Ingen data
tyder idag på
förhöjda
risker för
olyckor.

x

Planförslaget
medför att fler
människor
kommer att
röra sig i området. Sett till
förtätningens
storlek och
planområdets
centrala placering bedöms
det inte medföra en förhöjd
risk för olyckor
p.g.a. fordonstrafik.
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Undersökning 2021-06-04
Detaljplan för Muraren 12

Platsens förutsättningar (Planområdet berörs av)
Energi

Användning av icke
förnyelsebar energi

Nej

x

Kanske

Detaljplanens effekter/påverkan
Ja

Kommentar

Ingen

Omfattas ej.

x

18

Viss

Betydande

Kommentar

Bedöms inte
innebära användningen av
icke förnyelsebar energi.

Undersökning 2021-06-04
Detaljplan för Muraren 12

Slutsats
Planens karaktär

Nej

Kanske

Ja

Kommentar

Planens karaktäristiska
egenskaper ställer krav på
MKB

x

Planförslagets tänkta användningar och
geografiska utsträckning bedöms inte
ställa krav på MKB.

Platsens förutsättningar är
sådana att MKB krävs

x

Förekommer ej förutsättningar på
platsen som ställer krav på MKB.
Eventuella frågor om kulturmiljö och
dagvatten kan hanteras i
planbeskrivningen.

Projektet har effekter som var
för sig är begränsande men
som tillsammans kan vara
betydande

x

De kumulativa effekterna av
planförslaget bedöms inte vara
betydande. Detta vare sig inom eller
utanför föreslaget planområde.
Upprättandet av en MKB bedöms
därför inte som nödvändigt.

Projektet orsakar
miljöeffekter som kan skada
människors hälsa, direkt eller
indirekt

x

Ett genomförande av
detaljplaneförslaget bedöms inte
generera skada för människors hälsa
varken direkt eller indirekt. Frågan om
dagvattenhantering kommer att
hanteras under planarbetets gång.

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.
2021-06-04

Erik Engström
Planarkitekt
19

