
1

Detaljplan för förskoleverksamhet
på Överläraren 4 m.fl.
Råslätt, Jönköpings kommun

Samrådshandling 
2019-11-06 

Dnr: 2018:93

Undersökning av miljöpåverkan



1

Bedömning av 
miljöpåverkan 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB för planer och program) enligt PBL 5:10 
och MB 6:1-19 skall upprättas om kommande detaljplaners genomförande kan 
antas medförande en betydande miljöpåverkan. För att klarlägga om planen 
kan innebära en betydande miljöpåverkan behöver en s.k. undersökning 
(av miljöpåverkan) göras. Fördjupat beslutsunderlag återfinns i plan- och 
genomförandebeskrivningen under rubriken ”Konsekvensbeskrivning”. 

Platsens förutsättningar
Planområdet omfattar fastigheten Överläraren 4 och del av fastigheten Råslätt 
6:1 som ligger i nordvästra delen av Råslätt cirka 4,5 km söder om Jönköpings 
centrum. Planområdet är cirka 15 000 m² stort, beläget inom befintlig 
bebyggelsstruktur och består idag primärt av obebyggd mark med en del 
vegetation i form av gräsbevuxna ytor, sly och träd. Området används som en 
inofficiell hundrastgård av boende i närområdet, tillfartsväg till Råslättskolan 
och förskolegård för befintlig förskoleverksamhet på Råslättsskolan. Tidigare 
har området främst använts för djurhållning och fritidsverksamhet.

Planområdet angränsar i väster till Lillån och dess ravinsystem som är utpekats 
som riksintresse för naturvård. Området har också en viktigt funktion för det 
tätortsnära friluftslivet m.m.

Planens styrande egenskaper
Detaljplanen innebär en möjlighet att bebygga området med en förskola med 
tillhörande parkering och friyta samt anläggandet av en gång- och cykelväg 
utmed Pärlugglegatan. Utifrån geotekniska förutsättningar är byggrätten för 
huvudbyggnad begränsad. För att inte påverka ravinsystemet och dess värden 
negativt får markens höjd inte ändras närmast ravinen även om marken får 
nyttjas som förskolegård och för komplement byggnation där det är möjligt. Ett 
natursläpp för passage ut till ravinsystemet och hantering av höga flöden finns 
i  planområdets norra del. 

Planens tänkbara effekter
En exploatering enligt planförslaget innebär att de alléträd som finns utmed 
östra sidan av Pärlugglegatan kommer att behöva tas ner och nyplanteras för att 
möjliggöra för gång- och cykelvägen. Planförslaget innebär också att en relativt 
outnyttjad yta inom stadsstrukturen kommer att omvandlas och få en högre 
nyttjandegrad samtidigt som det kommer att innebära en högre andel hårdgjord 
yta än nuvarande markanvändning. 
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Sammanvägd miljöbedömning
Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen bedöms 
innebära på miljön redovisas i planbeskrivningen under rubriken ”Planens 
konsekvenser” samt sammanfattas ovan. Kommunen bedömer utifrån dagens 
värderingar och kunskapsnivå att genomförandet av planförslaget inte innebär 
betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i PBL. Därmed behöver en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt Miljöbalken inte upprättas. 

Vi har istället valt att integrera miljöfrågorna i detaljplaneprocessen genom att 
beskriva relevanta problem i planbeskrivningen och dess konsekvensbeskrivning. 
Den ordinarie detaljplaneprocessen innebär att berörd allmänhet, föreningar och 
myndigheter får insyn och påverkansmöjlighet vid flera tillfällen under ärendets 
gång. Hur synpunkterna beaktas sammanfattas i ordinarie samrådsredogörelser 
och utlåtanden. I detaljplaneprocessen är ambitionen att minimera projektets 
negativa påverkan på miljön. Eventuella behov av skyddsåtgärder föreskrivs 
som planbestämmelser eller i avtal och följs upp i bygglovet. 
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