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Bedömning av 

miljöpåverkan 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB för planer och program) enligt PBL 5:10 

och MB 6:11-18 skall upprättas om kommande detaljplaners genomförande 

kan antas medförande en betydande miljöpåverkan. För att klarlägga om planen 

kan innebära en betydande miljöpåverkan behöver en sk behovsbedömning 

göras. Fördjupat beslutsunderlag återfi nns i planbeskrivningen under rubriken 

”Planens konsekvenser”. 

Platsens förutsättningar
Planområdet omfattar fastigheten Backen 1:141 på 15 750 kvm som ligger 

söder om industriområdet i Bankeryds norra del. Området avgränsas av 

Kortebovägen i norr, Furuvägen i väst samt Ravinvägen i söder. Fastigheten ägs 

av fastighetsbolaget Jonsons Fastigheter Backen AB och är idag bebyggd med 

industrilokaler. Det förekommer även enstaka träd (granar) av varierande ålder. 

Planområdet omslutas av ett bostadsområde i form av friliggande småhus. Öster 

om planområdet på andra sidan Björnebergsvägen ligger en bensinstation.

Planens styrande egenskaper
Planområdet omfattas idag av byggnadsplanen för Backen Västergård 1:113 

mfl  från 1985. Markanvändningen inom planområdet anges med HjJm 

”Handel med viss begränsning, småindustri” samt ES ”Transformatorstation. 

Byggnadshöjden begränsas till 7 meter för handelsändamålet.

Planens tänkbara effekter
Planförslaget innebär att en industrifastighet blir till ett nytt bostadskvarter och 

får därmed ett annat uttryck. Den nya bebyggelsen i områdets norra del blir 

högre än det som tillåts i gällande detaljplan, vilket gör att gaturummet kommer 

att förändras, samtidigt som en ny genomfartsgata föreslås som knyter ihop 

Furuvägen och Björnebergsvägen. En omvandling och förtätning i form av den 

tillkommande bebyggelsen bedöms som positivt ur stadsbyggnadsperspektivet.

En stor tall fi nns utmed Kortebovägen och inom planområdet, som planen 

föreslår att bevara.  Marken som tas i anspråk bedöms annars inte ha några 

betydande naturvärden och den tänkta exploateringen på  denna plats anses vara 

positiv ur miljömålsperspektivet eftersom den sker inom befi ntlig bebyggelse, 

i anslutning till kollektivtrafi k samt i närhet till service, vilket sammantaget 

kan bidra till att minska behovet av bilanvändningen för de framtida boende 

och besökande i området. Planområdet ligger även nära ett grönområde 

öster om Verkstadsvägen. Trafi ksäkerheten omkring planområdet tillgodoses 

genom att planen föreslår utfartsförbud mot Furuvägen som inte heller ansluts 

till Kortebovägen där en gång- och cykelled är lokaliserad. Den beräknade 

trafi kökningen i och i anslutning till planområdet bedöms inte vara av sådan 

karaktär att miljökvalitetsnormer för luft kommer att överskridas.
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En geoteknisk utredning daterad 2017-07-17, har tagits fram för planområdet. 
Undersökningen konstaterar goda geotekniska förutsättningar för byggnation 
inom planområdet. Eftersom jorden inom området utgörs av sand fi nns möjlighet 
att gräva ur lösa jordskikt och packa om materialet. Vid detaljprojektering bör 
förtätad sondering utföras när byggnadernas lägen är fastslagna. Detta för att 
bedöma om och vilka markförstärkningar som krävs samt kunna dimensionera 
grundläggning. Inga problem bedöms uppstå med stabilitetsförhållandena eller 
slamströmmar eftersom området är relativt plant och sanden är genomsläpplig.

Belastningen av VA-systemet beräknas öka som en följd av planförslaget varför 
en dagvattenutredning har gjorts.  Åtgärder har föreslagits och skrivits in i 
planhandlingarna för att ta hand om dagvattnet och begränsa VA-systemets 
belastning. Ett genomförande av planförslaget bedöms därför inte medföra att 
miljökvalitetsnormer för vatten kommer att överskridas.

Resultaten av den geotekniska utredningen och åtgärder som har skrivits in i 
planförslaget enligt dagvattenutredningen innebär att planförslaget anses att ta 
hänsyn till framtida klimatförändringar i enlighet med Jönköping kommuns 
”Förutsättningar och riktlinjer för anpassning till klimatförändringar” från 
2009.

De boende inom planens närområde kan komma att påverkas av störningar såsom 
ökat buller och byggtrafi k under planens genomförande. När området är färdigt 
utbyggt beräknas trafi kmängden att öka eftersom en industrifastighet blir till ett 
bostadskvarter. Närmast Kortebovägen överskrids riktvärdena för buller varför 
bebyggelsestrukturen har anpassats för att åstadkomma skyddade innegårdar. 
Planen föreskriver här att minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska 
orienteras mot en ljuddämpad sida varför en bra boendemiljö beräknas kunna 
uppnås. Inom radhusområdet i planens södra del ska bullerskydd uppföras vid 
uteplats för husen närmast Björnebergsvägen i enlighet med bullerutredningens 
krav.

En markmiljöteknisk undersökning har gjorts Enviro Miljöteknik AB eftersom 
fastigheten redovisas som potentiellt förorenad i kommunens kartunderlag.  
Undersökningen har kommit till följande slutsats:

Sammanfattningsvis är det inget som tyder på att nuvarande eller tidigare 
verkstadsverksamhet förorenat marken inom fastigheten. Samtliga halter 
underskrider KM och även mindre än ringa risk för de ämnen det fi nns 
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riktvärden för. I grundvattnet påvisades måttliga halter av nickel. Förhöjda 

halter av nickel kan dock förekomma i surt grundvatten och påvisade halter 

bedöms vara naturliga. Genomförd miljöteknisk markundersökning är utförd 

som en stickprovs provtagning där provpunkter har riktats till områden där 

förorening kan misstänkts fi nnas. Det kan därför inte helt uteslutas att förorenad 

jord kan påträffas på andra platser när jord väl friläggs. Efter rivning av befi ntlig 

bebyggelse på fastigheten rekommenderas att kompletterande provtagning 

utförs i marken. Om föroreningar påträffas är schakt i förorenad mark en 

anmälningspliktig verksamhet enligt förordning 1998:899 om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 28 §. En anmälan till miljömyndigheten ska lämnas 

in minst sex veckor innan planerad åtgärd.

Sammanvägd behovsbedömning
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 fl era 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. 


