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Bakgrund 
Plan- och bygglovavdelningen fick 2022-04-19 § 37 i uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden att 
påbörja detaljplanearbetet för området Sädesslaget. 

 

Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ändring av huvudmannaskapet för de delar av området som 
idag används som gata och park. För att uppnå detta måste den berörda marken planläggas med 
allmänt ändamål gatumark och park. I planens syfte ingår även att justera byggrätten inom det redan 
bebyggda området, där nya kvarter kommer att bildas. Detaljplanen ändrar inte dem verkliga 
förhållandena inom området utan avser att fastställa den befintliga situationen vad gäller 
kvartersmark och allmän plats. 

 

Samlad behovsbedömning 
En undersökning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan (BMP), där undersökningen är en analys som leder fram till 
ställningstagandet om en strategisk miljöbedömning ska göras och en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) behöver tas fram för en plan eller ej. För en plan som kan antas innebära betydande 
miljöpåverkan skall enligt 4 kap. 34 § Plan- och bygglagen (2010:900) en strategisk miljöbedömning 
göras och en MKB tas fram. 

 

Checklista för undersökning av betydande miljöpåverkan 
Denna checklista utgör arbetsunderlag för att bedöma behovet av en miljöbedömning av 
detaljplanen. Den används även för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan som behöver 
beskrivas i en eventuell miljökonsekvensbeskrivning. Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap 
som tillförs planarbetet kan innebära att bedömningarna i denna checklista måste omvärderas. 

 

Checklistan ska också användas till att identifiera frågor som bör utredas vidare i planarbetet, trots 
att planens genomförande inte bedöms innebära betydande miljöpåverkan. Då bedömningarna görs 
i ett tidigt skede i planarbetet ska de ses som preliminära och möjliga att förändra. Detta eftersom 
det under planarbetets gång både kan tillkomma ny kunskap och sådant som gör att planförslaget 
behöver justeras. 

 

Begrepp: 

Strategisk miljöbedömning  Processen för miljöbedömning- och konsekvensbeskrivningsarbetet 

Miljökonsekvensbeskrivning  Skriftlig dokumentation av miljöbedömningen 

Undersökning   Bedömning av huruvida en plan behöver mkb eller ej 
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Miljöchecklista 
 

Kategori Parameter Nuläge Planförslagets påverkan Summering påverkan 
och risk för betydande 
miljöpåverkan 
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Markanvändning Marken inom 
detaljplaneområdet är sedan 
tidigare detaljplanelagd 

Planförslaget innebär inte 
någon förändring i hur 
marken används idag. 

  

Geologi De ytliga jorderna bedöms i 
det aktuella området bestå 
av lerig morän samt mindre 
delar av glacial lera. 
Jordlagren är förhållandevis 
täta med låg 
genomsläpplighet. 
Uppskattat djup till berg är 
5-10 meter, enligt 
jorddjupskartan. 

Förslaget innebär inte någon 
ny exploatering i större 
utsträckning än den redan 
etablerade och anses därför 
inte påverka områdets 
geologiska förhållanden. 

  

Förorenad mark Inga uppgifter om 
föroreningar finns inom 
området. 

Planförslaget reglerar att de 
översta 0,50 m av jorden 
schaktas bort och att 
jordmassorna avlägsnas för 
omhändertagande.  
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 Yt- och 
grundvatten 

Uppgifterna om grundvatten 
är inte slutgiltiga. 

Ur geoteknisk synvinkel 
föreligger inga hinder mot 
att bygga hus med källare. 

  

Dagvatten Dagvattenledningar med 
brunnar finns längs 
Korngatan och längs 
områdets norra gräns. 

Frågan om dagvatten har 
inte behandlas särskilt 
eftersom området redan är 
bebyggt och planförslaget 
inte medför någon 
betydande ökning i 
exploateringsgraden. 
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Luft Inga kända luftföroreningar 
har påträffats eller 
rapporterats inom och i 
direkt anslutning till 
planområdet. 

Inga utsläpp till luft och 
vatten utöver vad som 
normalt kan anses vara 
normalt för ett 
bostadsområde. 
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Riksintressen Planområdet berörs av 
följande riksintressen: 
Riksintresse för det rörliga 
friluftslivet, riksintresse för 
kulturmiljövården och 
stoppområde för höga 
objekt 

Planförslaget bedöms inte 
påverka riksintressena 
negativt. 

  

Områdesskydd 
vatten, natur och 
arter 

Inga     

Områdesskydd 
kultur 

Vadstenas stadssiluett är 
skyddat riksintresse. 

Planförslagets 
genomförande bedöms inte 
påverka Vadstenas 
stadssiluett. 
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Miljöchecklista (fortsättning) 
Kategori Parameter Nuläge Planförslagets påverkan Summering påverkan 

och risk för betydande 
miljöpåverkan 
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 Naturmiljö Inga naturområden finns 
inom eller berörs av 
planområdet. 

Planförslaget bedöms inte 
påverka den biologiska 
mångfalden utanför 
planområdet. 

  

Grönstruktur, 
rekreation och 
friluftsliv 

Inom planområdet finns ett 
parkområde med lokal 
betydelse. 

Parkområdet kommer att 
bevaras oförändrat. 
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Historiskt och 
kulturellt 
betydelsefulla 
områden eller 
byggnader 

Inga historiskt och kulturellt 
betydelsefulla områden 
finns inom planområdet. 

    

Fornlämningar Inga fornlämningar 
förekommer inom 
planområdet. 
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Klimat och 
klimatförändringar 

I tätorter riskerar särskilt 
lågpunkter i stadsmiljön att 
ställas under vatten där 
dagvattensystemen är 
underdimensionerade och 
där det inte finns ytliga 
avrinningsmöjligheter. 
 
Högre temperaturer 
observeras också i tätorter i 
samband med ökad 
exploateringsgrad och 
täthet. 

Ett antal lokala lågpunkter 
där dagvatten kan samlas 
vid kraftiga skyfall 
förekommer inom området. 
Bedömningen görs att de 
inte innebär någon stor risk. 
Planförslagets 
genomförande kommer inte 
att påvera dessa 
förutsättningar. 
 
Området är bebyggt med 
friliggande småhus och 
bebyggelsetätheten är 
förhållandevis låg. 

  

Naturresurser Inga naturresurser finns 
inom planområdet. 

Inga naturresurser tas i 
anspråk i samband med 
detaljplaneförslagets 
genomförande. 

  

Energi, 
transporter och 
avfall 

  Planförslagets 
genomförande innebär 
ingen ny bebyggelse och 
kommer således inte att 
generera något byggavfall 
under utbyggnadsskedet.  
Avfallet från området 
omhändertas redan enligt 
kommunens regler för 
avfallshantering. 
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Miljöchecklista (fortsättning) 
Kategori Parameter Nuläge Planförslagets påverkan Summering påverkan 

och risk för betydande 
miljöpåverkan 
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 Buller   Bullernivåer i området 
förväntas inte påverkas av 
planförslagets 
genomförande. 

  

Transport av 
farligt gods på 
väg och järnväg 

Inga Inga   

Risk för 
verksamhet och 
flyg för människa 
och miljö 

Inga Inga   

Övriga risker och 
störningar för 
människa och 
miljö 

  Inga utöver de som redan 
kan förekomma i området 
och omgivningen. 

  

Sammanfattning 
Platsen 
Planförslaget innebär ingen ändring i markens användning, ökad exploateringsgrad eller annan 
belastning för miljön. 
 

Påverkan 
Planen innebär ingen påverkan i naturområden varken inom eller utanför planområdet. 
 

Planen 
Detaljplanen bedöms inte negativt påverka möjligheten att uppfylla uppsatta miljömål. 
 

Slutsatser och ställningstagande 
Utifrån ovanstående bedömning anses detaljplaneförslaget inte ge upphov till någon betydande 
miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivning, enligt 4 kap, 34 § PBL behöver därför inte upprättas. 

 

Underlag för behovsbedömningen 
Bedömningen ovan grundar sig på allmän information som framkommit under det inledande 
detaljplanearbetet, övriga planeringsförutsättningar samt bedömning av förutsättningar på platsen. 
 

Medverkande 
Undersökningen är upprättad inom plan- och bygglovavdelningen av planarkitekt Nasos Alexis i 
dialog med plan- och bygglovschefen Anna Säfström. Under upprättandet har internt samråd kring 
miljöpåverkan genomförts med berörda tjänstepersoner på miljöavdelningen. 
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