
 
 

Checklista - Undersökning av betydande miljöpåverkan (BMP) 

Checklistan utgör en bedömningsgrund för ställningstagande om huruvida planen kan 

medföra betydande miljöpåverkan.  

Bedömning av påverkan omfattar miljöeffekter både inom och utanför planområdet, direkta 

och indirekta effekter som är positiva eller negativa, som är tillfälliga eller bestående, som är 

kumulativa eller inte kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt enligt 6 

kap 2 § miljöbalken.  

Checklistan ska också användas till att identifiera frågor som bör utredas vidare i 

planarbetet, även om planens genomförande inte bedöms innebära betydande 

miljöpåverkan. Då bedömningarna görs i ett tidigt skede i planarbetet kan de under 

planarbetets gång komma att ändras, i och med att ny kunskap kan tillkomma samt att 

inriktningen på planförslaget kan komma att ändras, vilket innebär att bedömningarna ska 

ses som preliminära. 

Detaljplan: Svarven 1 

Fastighetsbeteckning: SVARVEN 1 

Planens syfte: Allmän platsmark ska omvandlas till 
kvartersmark.  

Handläggare: Malin Markkanen 

 

  



 
 

Planens huvuddrag 

Huvudsyftet är att utöka industrimark på bekostnad av allmän platsmark.  

Lokalisering 

Hantverkaregatan 4, Sävsjö tätort.  

Planområdet befinner sig i periferin, sydväst om centrum.  

Platsens förutsättningar 

Sävsjöån omfattas av en MKN för vatten. Grönytan mellan Sävsjöån och SVARVEN 1 måste 

omregleras för olika ändamål. Jungfrulig mark i planområdets nordvästra kant kommer att 

planläggas men inte bebyggas. Kvaliteten på fastighetsgränserna är mestadels god, vilket 

underlättar för en ny fastighetsindelning av samtliga tomter.   

Nuvarande miljöbelastningar 

EBH-objekt har påträffats längs Hantverkaregatan, på grund av en tidigare verksamhet. 

Spridningsradien är tillräckligt stor för att även beröra planområdet. Planbeskrivningen 

kommenterar detta.  

Nollalternativ 

Planläggningen sker i enlighet med översiktsplanen. På så vis motverkas nollalternativet.   



 
 

Hur påverkar/påverkas planens utformning och innehåll följande: 

Särskilda bestämmelser  

Laghänvisning Beskrivning/frågeställning Ja Nej 

4 kap 35 § PBL Undantag från miljöbedömning. En särskild MKB för 
detaljplaner med standardförfarande behöver inte upprättas 
om planen enbart gäller något av nedannämnda ärenden, och 
MKB:n i detta ärende är aktuell och tillräcklig. 

5 kap 7 a § PBL Gäller detaljplanen enbart en verksamhet som 
tillståndsprövas enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 9 kap 6 § MB (A-eller B-
verksamhet)? 

 X 

6 kap 3 § MB Undantag från miljöbedömning: Skyldigheten att göra en 
strategisk miljöbedömning gäller inte för detaljplaner endast 
syftar till att tjäna totalförsvaret eller räddningstjänsten 

 Syftar detaljplanen endast till att tjäna 
totalförsvaret? 

 X 

 Syftar detaljplanen endast till att tjäna 
räddningstjänsten? 

 X 

2 §  
Miljöbedömnings-
förordningen 

Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska antas 
medföra betydande miljöpåverkan om genomförandet kan 
komma att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver 
tillstånd enligt 7 kap. 28 a § Miljöbalken. 

7 kap 27 & 28 a §§ MB Kan genomförandet antas omfatta en 
verksamhet eller åtgärd som på ett betydande 
sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000- 
område, som förtecknats enligt fågeldirektivet 
(2009/147/EG) och därmed kräver tillstånd? 

 X 

 Kan genomförandet antas innefatta en 
verksamhet eller åtgärd som på ett betydande 
sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000- 
område som förtecknats enligt art- och 
habitatdirektivet (92/43/EEG) och därmed kräver 
tillstånd? 

 X 

Kommentar  

 

 



 
 

 

 

1.1 Riksintressen enligt MB  

 Positivt Ingen Negativt 

Kulturmiljövård 
MB 3 kap. 6 § 

 X  

Grönområden i, eller i närheten av, tätort  
MB 3 kap. 6 § 

  X 

Naturmiljövård  
MB 3 kap. 6 § 

 X  

Kommunikationer  
MB 3 kap. 8 § 

 X  

Totalförsvaret  
MB 3 kap. 9 § 

 X  

Vattenkraftverksamhet i älvar och åar 
MB 4 kap. 6 § 

 X  

Övriga riksintressen (t.ex. Områden för energi- och 
industriproduktion, MB 3 kap. 8 §) 

 X  

Kommentar Allmän platsmark [NATUR] upplåts till industriverksamhet 
[KVARTERSMARK]. De avsedda ytorna är relativt små (knappt 6000 m² 
sammantaget), och inte speciellt värdefulla ur ekologisk synpunkt.  
Planområdet ligger nära Ljunga park och Sanatorieskogen, som har 
tillräckligt goda natur- och rekreationsvärden för att kompensera. 
Nyttorna, som detaljplanen möjliggör, väger upp olägenheten att bygga 
på tätortsnära naturmark, enligt den bedömning som gjorts.  

 

1.2 Naturvärden 

 Positivt Ingen Negativt 

Natura 2000   X  

Naturreservat 
MB 7 kap. 4 § 

 X  

Naturminne 
MB 7 kap. 10 § 

 X  

Biotopskyddsområde 
MB 7 kap. 11 § 

 X  

Generellt biotopskydd (allé, stenmur, stenröse, 
småvatten) 

 X  

Nyckelbiotop  X  

Strandskydd  X  



 
MB 7 kap. 13-14 §§ 

Naturvårdsavtal  X  

Art som omfattas av artskyddsförordningen (2007:845)  X  

Våtmarker  X  

Kommentar Inga naturvärden har påträffats inom de föreslagna 
plangränserna.  

Mer läsning: Miljöbalken kap 7 och naturvårdsverket om skyddad natur, och SLU 

artdatabanken för mer information 

 

1.3 Vatten 

 Positivt Ingen Negativt 

Miljökvalitetsnorm - Grundvattenförekomst, EU:s 
vattendirektiv 

 X  

Miljökvalitetsnorm - Ytvatten EU:s vattendirektiv - 
kustvatten, sjöar och vattendrag 

 X  

Vattenskyddsområde (primärt eller sekundärt)  
MB 7 kap. 21-22 §§ 

 X  

För vattenverksamheter 

MB 11 kap. 

 X  

Dagvatten X   

Hantering av skyfall  X  

Skydd från översvämning (och förebyggande av 
föroreningsspridning genom översvämning) 

X   

Vattentillgång vid torka  X  

Kommentar Planbeskrivningen innehåller en redogörelse av olika bestämmelser, 
som formulerats för att skydda Sävsjöån från föroreningar. 
Verksamhetsutövaren har ålagts att anordna en infiltrationsdamm, 
för att rena dagvatten innan det når vattendraget. Intilliggande 
mark, som inte används för skyddsanläggningar, ska hållas 
genomsläpplig för att främja en god hantering av dagvattenflöden.  

Mer läsning: Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) 

1.4 Luft 

 Positivt Ingen Negativt 

Miljökvalitetsnorm  X  

Utsläpp  X  

Lukt  X  

Kommentar  

Mer läsning: Luftkvalitetsförordningen (2010:477) 

  



 
 

1.5 Mark och areella näringar 

 Positivt Ingen Negativt 

Förorenad mark  X  

Skred/ras/erosion (och förebyggande av 
föroreningsspridning genom skred, ras och erosion) 

 X  

Jordbruksmark 
(åkermark, äng- och betesmark) 

 X  

Skogsbruksmark  X  

Övriga täkter  X  

Kommentar Detaljplanen medger anläggning av skredskydd. Om planens 
genomförande höjer skredrisken, tillåts upprättandet av 
förebyggande anläggningar.  
Markanvändningen bedöms vara förenlig med förekomsten av EBH-
objekt i närområdet. Verksamheten, som detaljplanen ska 
möjliggöra, kommer inte att förvärra riskbilden.   

 

1.6 Säkerhet 

 Positivt Ingen Negativt 

Buller/vibrationer  X  

Trafiksäkerhet  X  

Farligt gods  X  

Explosion och/eller övrig miljöfarlig verksamhet  X  

Brandsäkerhet  X  

Kommentar Planförslaget kommer inte att ge upphov till någon avsevärd 
trafikalstring i korsningen Mejensjögatan/Hantverkaregatan (eller i 
andra konfliktpunkter inom kommunen).  

 

1.7 Människor och hälsa 

 Positivt Ingen Negativt 

Tyst ostörd miljö/god ljudmiljö  X  

Oro/trygghet  X  

Ljus och skugga  X  

Elektromagnetiska fält  X  

Radon  X  

Tillgänglig service (kommersiell och offentlig) X   

Arbetstillfällen X   

Jämställdhet  X  

Tillgänglighet  X  

Bostadstillgång  X  

Barnperspektiv  X  



 
Skydd från extrem värme/värmeböljor   X  

Övrigt  X  

Kommentar Kommunens gata- och parkenhet får nya lokaler. Planen kan ge 
upphov till nya arbetstillfällen, samtidigt som anställda kan behålla 
sina jobb. Kommunen slipper anlita entreprenad för skötsel av 
skog, gator och parker. Att utveckla lokalt näringsliv, ger ett gott 
underlag för annan service inom kommunen.  

 

1.8 Fritid och rekreation 

 Positivt Ingen Negativt 

Friluftsliv/rekreationsområde  X  

Fiske- och jaktmark (för privat bruk)  X  

Vandringsled/vattenled  X  

Övrigt    

Kommentar Grönområdet som ”planeras bort”, saknar anmärkningsvärda 
natur- och rekreationsvärden. Detaljplanen inkräktar inte på 
motionsspåret, Sanatorieskogen eller Ljunga park. 

 

1.9 Kulturmiljö 

 Positivt Ingen Negativt 

Fornminne  X  

Byggnadsminne  X  

Kulturmiljöprogram  X  

Länets kulturmiljöprofil 

(Länsstyrelsen Jönköping) 

 X  

Övrigt värdefull kulturhistorisk miljö  X  

Kommentar  

Mer läsning: Kulturmiljölagen (KML), Riksantikvarieämbetet 

 

Nödvändiga undersökningar, analyser 
och inventeringar 

Ja Nej Kommentarsfält 

Behöver en naturvärdesinventering 
utföras  

 x  

Behöver en arkeologisk utredning 
utföras  

 X  

Behöver en geoteknisk undersökning 
utföras 

 X Det finns en grundundersökning från 
1970-talet.  

Behöver en vatten-/dagvatten-
/avloppsutredning utföras 

 X  



 
Behövs skydds- och 
kompensationsåtgärder  

X  Förprojektering av en 
dagvattenanläggning har pågått 
parallellt med planuppdraget. 

Behöver en trafikutredning göras  X  

Behöver en bullerutredning göras   X  

Behöver en miljöinventering av 
förorenade områden (MIFO) utföras  

 X  

Behövs en undersökning av luftkvalitén   X  

Behöver en inventering av kulturvärden 
utföras 

 X  

Behövs en riskundersökning  X Verksamhetsutövaren har beställt de 
undersökningar som behövs för 
ombyggnation och nyetablering.  

Övriga undersökningar, analyser  X  

 

 

Samrådsunderlag i enlighet med 
miljöbedömningsförordningen 
 

Kommentarsfält 

MBF 8 kap 6 § 
De betydande miljöeffekter som 
verksamheten eller åtgärden kan antas 
medföra i sig eller till följd av yttre 
händelser, i den utsträckning sådana 
uppgifter finns tillgängliga. 
 

Omfattande nederbörd kan bli ett problem, om 
dagvattenskyddet överbelastas under ett 
kraftigt skyfall. Anläggningarna kan hantera 10-
årsregn med tio minuters varaktighet, vilket 
räcker i de flesta fallen.  

MBF 8 kap 7 § 
De åtgärder som planeras för att förebygga, 
hindra, motverka eller avhjälpa negativa 
miljöeffekter, i den utsträckning sådana 
uppgifter finns tillgängliga. 

Dagvattenlösningar och skredskydd har tagits 
fram av en sakkunnig, för att förebygga 
uppkomsten av negativa miljöeffekter.   
 
Myndighetsförvaltningen och VA-huvudmannen 
har synat verksamhetsplanerna och föreslagit 
skyddsåtgärder. Plankartans bestämmelser har 
valts ut för att möjliggöra skydden.  

MBF 8 kap 8 § 
Den bedömning som den som avser att 
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden 
gör i frågan om huruvida en betydande 
miljöpåverkan kan antas. 
 

Verksamhetsutövaren ställer sig bakom 
myndighetsförvaltningens anvisningar, och har 
gått med på att vidta föreslagna åtgärder. 
Uppfattningen är att man har tagit sitt ansvar för 
att förebygga en betydande miljöpåverkan. 



 
I vilket utsträckning blir miljöeffekterna 
gränsöverskridande? 
Plangränser? Kommungränser? 
Länsgränser? Landsgränser? 

Miljöeffekterna kan få spridning bortom 
plangränserna, inom kommunen, om Sävsjöån 
försämras på grund av föroreningar från 
SVARVEN 1.  

 

 

 

 

  



 
 

 

2. Kommunala intressen och ambitioner  

Sker exploatering i enlighet med befintliga planer, program, riktlinjer? 

 Ja Nej Kommentarsfält 

Översiktsplan X  Detaljplanen utgår enbart ifrån översiktsplan 
2012 med tillhörande projektkatalog, då 
planarbetet inleddes innan översiktsplan 2023 
ställdes ut på samråd.  

En barnvänlig kommun, en grön 
kommun och en inkluderande 
kommun 

X  Det finns goda förutsättningar. 
Barnvänligt: Motionsspåret förblir tillgängligt.  
Grönt: Hänsynstagande till MKN för vatten. 
Verksamhetsplanerna har granskats av olika 
kompetenser. Detaljplanen möjliggör för 
skyddande åtgärder.   
Inkluderande: Skapa lämpliga arbetslokaler i 
enlighet med översiktsplanens råd och 
riktlinjer, stärka lokalt näringsliv.  

Bostadsförsörjningsplanen   Inte relevant för planen i fråga 

Annan handlingsplan    

 

  



 
 

3. Sammanvägd bedömning 

Särskilda bestämmelser Ja Nej Kommentarsfält 

Gäller undantag från att genomföra 
miljöbedömning 

 X  

Gäller krav på att genomföra strategisk 
eller specifik miljöbedömning 

   

Kan planen medföra miljöpåverkan på 
kulturvärden 

 X  

Kan planen medföra miljöpåverkan på 
naturvärden 

 X Detaljplanen förutsätter att 
verksamhetsutövaren tar sitt ansvar. 
Regleringarna i detaljplan ska 
underlätta deras arbete.   

Kan planen medföra miljöpåverkan på 
sociala värden 

 X Tillgången till arbete är en 
förutsättning för social hållbarhet. 
Tillskapandet av fler arbetslokaler, 
medför en förstärkning av sociala 
värden.  

Kan planen medföra miljöpåverkan på 
materiella värden 

 X  

Kan planen antas medföra betydande 
risker för människors hälsa eller miljö 

 X  

Är marken lämplig för planens 
användning 

X  Enligt översiktsplanen från 2012 och 
hushållningsbestämmelser enligt 3 
kap. miljöbalken, lämpar sig marken 
för ändamålet.  

 


