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Enligt 6 kap 5 § Miljöbalken och lagen om strategiska miljöbedömningar av planer och program skall kommunen 
genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner som kan medföra en betydande miljöpåverkan.  

 
Som stöd för kommunens ställningstagande görs en undersökning i ett tidigt skede av planarbetet. Om 
undersökningen visar på en betydande miljöpåverkan skall en miljöbedömning göras i form av en 
miljökonsekvensbeskrivning(MKB). 

 
I undersökningen finns 3 alternativ: 
 

• Ja indikerar att planförslaget kommer att leda till en betydande miljöpåverkan i enskild aspekt eller sammanvägt 
med andra aspekter.  
 

• Nej indikerar att planförslaget inte kommer att leda till en betydande miljöpåverkan enskilt eller i en sammanvägd 
bedömning.  
 

• Osäker indikerar att det finns en osäkerhet och att frågan kräver djupare analys för att ett ställningstagande ska 
kunna göras. 

 
Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs under planarbetet kan innebära att bedömningarna måste 
omvärderas. 
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Inledning 
  
Planens syfte Detaljplanen har som syfte att pröva platsens lämplighet för etablering av 

kontor, handel, verksamheter, samhällsservice samt centrumändamål inom 

planområdet.  

 

Befintlig byggnad avses behållas och byggas om internt för bättre nyttjande av 

dess lokaler. Lokalerna ska utformas för att bland annat medge pågående 

tillverkningsindustri samt inhysning av polishus inklusive arrest. Denna del av 

planområdet prövas för centrumändamål utom hotell och vandrarhem (C1), 

verksamheter (Z) och kontor (K). Utöver det finns inom planområdet en enligt 

gällande detaljplan ej nyttjad byggrätt på fastighetens västra del. Detaljplanen 

ska utreda förutsättningarna för etablering av verksamheter utom handel med 

skrymmande varor (Z1) inom denna del av planområdet. 

 

Planområdet ligger i Väster, vid Kungsgatan som leder in mot centrum. 

Området utgör del av riksintresse för kulturmiljövården. Planförslaget ska 

utformas med hänsyn till områdets kulturmiljövärden och platsens årsringar, 

samt i linje med avsedd utveckling av Väster. Planförslaget utformas också 

med hänsyn taget till kringliggande riskobjekt. 
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Översiktlig 
beskrivning av 
planområdet 
 
 

Planområdet ligger inom stadsdelen Väster, väster om Eskilstunas centrala 

stadskärna. Avståndet till centralstationen är en dryg kilometer.  

 

Planområdet omfattar fastigheten Vintergatan 19 samt de avsnitt av 

Kungsgatan, Ståhlbergsvägen och Gredbyvägen som passerar fastigheten 

 

Planområdet ligger längs Kungsgatan som har karaktär av en huvudgata 

genom Väster, och leder in mot Eskilstunas centrala stadskärna. Kungsgatan 

ska enligt planprogram för Väster utformas som en stadsgata med inslag av 

butiker och små verksamheter. Hela Väster ska enligt planprogrammet 

utvecklas som en blandstad, där dagens verksamheter blandas upp med större 

inslag av bostäder. En bit norr om planområdet löper Eskilstunaån.  

 

Kring planområdet finns idag flera verksamheter som utgör riskobjekt eller 

medför miljöpåverkan på sin omgivning. Direkt norr om Kungsgatan ligger 

Värmeverket och cirka 200 meter bort finns Gjuteribolaget. Söder om 

planområdet finns järnvägen och bangården, där det kan förekomma 

uppställning av tåg med farligt gods. Även direkt väster om planområdet finns 

ett potentiellt riskobjekt som ska ingå i kommande riskutredning (anläggning 

för tillverkning av aluminiumgjutgods). 

 

Planförslaget innebär inte en väsentlig förändring av användning eftersom 

planområdet idag utgör del av ett verksamhetsområde och kommer så förbli. 

Med den föreslagna användningen blir dock bredden verksamheter som 

medges större, och däribland finns verksamhet av mer offentlig karaktär. Det 

kan bli mer personintensiva verksamheter (från dagens tillverkningsindustri 

till komplettering av kontor) och likaså fler besökare till planområdet.  

 

Byggrätten avses bli motsvarande den i gällande detaljplan, vilket dock 

medger en ganska stor utbyggnad.  
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Miljöbalken 
 

 Ja Nej Osäker Kommentar 

Bestämmelser  
Är ett genomförande av planen 
förenligt med bestämmelserna om 
hushållning med mark och vatten i 3 
och 4 kap miljöbalken? 

X 

 

  Planområdet utgör redan ianspråktagen 

mark och medför att denna mark kan 

nyttjas på ett mer ändamålsenligt och 

flexibelt sätt. Både inom befintlig 

byggnad samt genom möjlig byggnation 

av ytor som idag nyttjas för transporter 

och uppställning av fordon. Detta medför 

att jungfrulig mark inte behöver tas i 

anspråk för dessa syften.  

 

Läget i centralt staden medför 

förutsättningar att transporter kan 

begränsas.  

 

Delar av planområdet ligger inom område 

utpekat som Riksintresse för 

kulturmiljövård. Planförslaget avser inte 

medge någon betydligt utökad byggrätt 

relativt dagens detaljplan, och inte heller 

förändringar i kvartersstruktur eller nya 

vägar. Därmed bedöms inte planförslaget 

påverka riksintresset för 

kulturmiljövården.  

 
Iakttas gällande miljökvalitetsnormer 
enligt 5 kap miljöbalken? 

X   Planförslaget bedöms inte medföra ökad 

trafik eller medge verksamheter med 

omfattande luftutsläpp, och påverkar 

därmed inte uppfyllelse av MKN för luft.  

 

Tillåten markanvändning avses ändras 

från industri (J) till centrumändamål utom 

hotell och vandrarhem (C1), verksamheter 

(Z) och kontor (K) respektive 

verksamheter utom handel med 

skrymmande varor (Z1) vilket begränsar 

möjligheten att uppföra verksamheter 

med utsläpp till luft eller vatten.  

 

Planområdets dagvatten avrinner mot 

Eskilstunaån som rinner vidare till 

Mälaren. Eskilstunaån har måttlig 

ekologisk status och uppnår ej god 

kemisk status. MKN är god ekologisk 

status 2027, samt god kemisk 

ytvattenstatus. En dagvattenutredning ska 

genomföras för att bl.a. säkerställa att 

uppfyllelse av MKN för vatten inte 
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försvåras. 
Kommer området att tas i anspråk för 
sådant ändamål som omfattas av 
bestämmelserna i PBL 4:34 om krav 
på MKB? 

 X  I planområdet medges idag 

industriändamål. Detta kommer förändras 

och istället kommer centrumändamål 

utom hotell och vandrarhem (C1), 

verksamheter (Z) och kontor (K) 

respektive verksamheter utom handel med 

skrymmande varor (Z1) medges. De 

verksamheter som medges inom 

användningsområde Z och Z1 har till 

skillnad från industriändamål begränsad 

omgivningspåverkan.  

 

 

Gällande regleringar och skyddsvärden 
 
 Ja Nej Osäker Kommentar 

Förordnanden/skydd 
Berör planen område med lagenligt 
skyddad natur enligt miljöbalken?  
 

X   Längs med Kungsgatan och 

Ståhlbergsvägen finns rader med träd av 

sådan storlek och antal att de bedöms 

omfattas av biotopskydd som allé. 

Ingen förändring av Kungsgatan planeras 

inom detaljplanen. Huruvida 

Ståhlbergsvägen kommer byggas om och 

huruvida det kan påverka träden ska 

utredas inom planarbetet.   

 
Berör planen kulturreservat, bygg-
nadsminnen eller fornminnen? 

 X  Enligt Riksantikvariets fornsök finns inga 

fornlämningar inom eller i anslutning till 

planområdet. Inte heller byggnadsminnen 

eller kulturreservat berör planområdet. 

 
Riksintressen 
Berör planen riksintresse för natur- 
eller kulturminnesvård, rörligt frilufts-
liv eller Natura 2000-område? 

X   Planområdet ligger inom Riksintresse för 

kulturmiljövård, ”Eskilstuna industri-

miljöer”. Riksintressets värde ligger i den 

medeltida tätortsbildningen, samt i 

industristadens smide och manufaktur, 

som speglar många olika utvecklingssteg 

och sociala förhållanden från medeltid 

och 1600-tal till tiden efter år 1950. Man 

kan se stadens utveckling fram till nu i 

stadsplanemönster, industrianläggningar 

och bostadsbebyggelse. 

 

Planförslaget avser inte medge någon 

betydligt utökad byggrätt relativt dagens 

detaljplan, och inte heller förändringar i 

kvartersstruktur eller nya vägar. Därmed 

bedöms inte planförslaget påverka 

riksintresset för kulturmiljövården. 
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Högt naturvärde 
▪ Berör planen område, som bedömts 

ha högt regionalt eller kommunalt 
naturvärde? 

▪   

 X   

Skyddsavstånd 
Lokaliseras planerade verksamheter 
så att skyddsavstånd till befintlig 
bebyggelse inte uppfylls? 

X   Föreslagen markanvändning i 

planförslaget ska inte ge upphov till 

verksamheter med skyddsavstånd.  

 

Kring Värmeverket och Gjuteribolaget 

finns skyddsavstånd. En riskutredning 

kommer tas fram för att avgöra om dessa 

verksamheter är begränsande för plan-

förslaget, eller om åtgärder krävs med 

anledning av dessa.  

 

 

Effekter på miljön 
 
 Ja Nej Osäker Kommentar 

Mark 
Kan ett genomförande av planen 
skada befintliga markförhållanden? 

 X  Enligt SGU utgörs planområdet av 

postglacial lera. Planområdet är flackt 

utan branta slänter eller dylikt.  

 

Planområdet ingår inte i områden med 

risk för skred enligt översiktliga 

karteringar för översiktsplan 2030.  

 

Det bedöms därmed inte finnas risk för 

ras eller skred eller dylik markinstabilitet. 

Utredningar av markförhållandena 

kommer ske inför projektering av 

framtida nya byggnader. 

 
Ligger delar av planområdet inom det 
av SMHI karterade riskområdet för 
översvämning? 

 X  Planområdet ligger inte inom sådant 

område som påverkas vid eventuell 

översvämning av Eskilstunaån, såsom det 

karterats till Översiktsplan 2030.  

 

Inom planområden finns lågpunkter som 

kan översvämmas vid skyfall. Framtida 

bebyggelse ska utformas så att inga 

instängda områden skapas.  

 
Kan miljö- och hälsofarliga ämnen 
finnas lagrade i marken?  

X   Enligt Länsstyrelsens underlag finns 

potentiellt förorenade områden inom 

planområdet, från ytbehandling av 

metaller och elektrolytiska/kemiska 

processer. Den möjliga föroreningen har 

status ”identifierad” och är ej riskklassad.  
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Provtagningar har gjorts inom 

planområdet och ytterligare utredning ska 

genomföras inom ramen för planarbetet.   
Luft och klimat 
Kan ett genomförande av planen 
medföra försämringar av luftkvalitén 
eller förändringar av klimatet? 

 X  Tillåten markanvändning ändras från 

industri (J) till centrumändamål utom 

hotell och vandrarhem (C1), verksamheter 

(Z) och kontor (K) respektive 

verksamheter utom handel med 

skrymmande varor (Z1) vilket begränsar 

möjligheten att uppföra verksamheter 

med miljöpåverkan i form av luftutsläpp, 

lukter eller dylikt jämfört med idag. I 

områden betecknade med Z samt Z1 ska 

medges verksamheter med begränsad 

omgivningspåverkan i form av lukt, buller 

eller andra störningar.  

 

Planförslaget bedöms inte heller medföra 

väsentligt ökad trafik vilket skulle kunna 

ge försämring av luftkvalitén.  

 

Någon påverkan av lokalklimatet i form 

av temperatur, luftrörelser eller dylikt 

bedöms inte heller bli aktuellt. 

Planområdet är till största del hårdgjort 

och kommer så också förbli i framtiden.  

 
Vatten 
Kan ett genomförande av planen 
medföra försämringar av vattnets 
kvalité eller orsaka förändrade flö-
desmönster? 

  X Planområdet är till sin största del 

hårdgjord idag, det finns dock inslag av 

mer genomsläppliga ytor som gräsmatta 

och rabatter. Mängden hårdgjord yta kan 

öka om oanvänd byggrätt nyttjas vilket 

kan ge en viss ökning av dagvattenflöden. 

 

Större andel hårdgjord yta kan också leda 

till viss minskning av grundvatten-

bildning. Med tanke på mängden lera i 

marken bedöms dock infiltrationen på 

plats vara begränsad.  

 

Inom området kan markföroreningar 

finnas vilket riskerar leda till försämring 

av vattenkvalitet i recipient om dessa inte 

avhjälps.  

 

Dagvattenutredning och utredning av 

markföroreningar kommer tas fram för att 

säkerställ att vattenkvalitet undviks.  
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Vegetation 
Kan ett genomförande av planen 
påverka vegetationsförhållandena i 
området? 
 

 X   

Djurliv 
Kan ett genomförande av planen 
påverka djurlivet i området? 
 

 X   

Stads-/landskapsbild 
Kan ett genomförande av planen 
påverka stads/landskapsbilden? 

X   Påverkan på stads- eller landskapsbilden 

blir troligt begränsad då enbart mindre 

ombyggnader av befintliga byggnad 

kommer genomföras i ett första skede.  

 

Planen avses utöver befintlig byggnad 

medge byggrätt på en större yta inom 

planområdet. Bebyggs denna yta i 

framtiden förändras stadsbilden längs 

Kungsgatan. Eventuellt tillkommande 

bebyggelse ska utformas med hänsyn till 

stadsbilden på Väster.  

 
Miljöpåverkan från omgivningen 
Kan befintlig miljöstörande verksam-
het i omgivningen ha negativ inver-
kan på projektet? 
 

  X I närheten finns Värmeverket och 

Gjuteribolaget, som båda är tillstånds-

pliktiga och bedöms ha miljöpåverkan på 

sin omgivning. 

 

Planområdet ligger inom skyddsavstånd 

på 200 meter från värmeverket. 

Anläggningen är fliseldad. Värmeverkets 

miljöpåverkan har utretts under 2009. 

Miljöpåverkan som identifierats är i 

huvudsak stoft i rökgaser, buller från 

transporter, fläktar och bränslehantering 

samt damning och lukt. 

 

Gjuteribolagets miljöpåverkan har utretts 

under 2009 och bedömningen är att 

stoftutsläpp troligen inte är begränsande 

för ny bostadsbebyggelse i och med att 

textilfilter används på frånluften. Det bör 

därmed inte heller begränsa etablering av 

nya verksamheter. Buller uppstår 

huvudsakligen från skrothantering på 

gården och vid transporter och även detta 

bedöms ge mindre påverkan. 

 

Föreslagen markanvändning begränsar 

möjligheten att uppföra verksamheter 

med miljöpåverkan i form av luftutsläpp, 

lukter el. dyl, jämfört med gällande plan. 
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Effekter på hälsa och säkerhet 
 
 Ja Nej Osäker Kommentar 

Störningar 
Kan ett genomförande av planen 
medföra störningar; t ex utsläpp, 
buller, vibrationer, ljus? 

 X  Tillåten markanvändning ändras från 

industri (J) till centrumändamål utom 

hotell och vandrarhem (C1), verksamheter 

(Z) och kontor (K) respektive 

verksamheter utom handel med 

skrymmande varor (Z1). Verksamheten 

inom planområdet idag medför inga 

störningar såsom buller, vibrationer eller 

ljus. Med användning industri vilket 

medges i gällande detaljplan är det dock 

möjligt att mer störande verksamheter 

etableras i framtiden. Förändringen av 

användning i och med planförslaget 

begränsar därmed möjligheten att uppföra 

verksamheter som stör omgivningen 

jämfört med idag. 

 
Säkerhet 
Kan ett genomförande av planen ge 
effekter på hälsa och säkerhet? 
 

  X Söder om fastigheten ligger 

rangerbangården samt järnvägen till 

Folkesta-Nybybruk och Svealandsbanan. 

På järnvägen transporteras farligt gods. 

Möjligheten finns att ställa upp vagnar 

med farligt gods på ett stickspår på 

rangerbangården. Detta betyder att det 

kan finnas vagnar med till exempel 

ammoniak eller gasol stillastående inom 

bangårdsområdet.  

 

Kungsgatan västerut från korsningen 

Ståhlbergsvägen/Kungsgatan är 

rekommenderad sekundär väg för farligt 

gods.  

 

Gjuteribolaget samt Värmeverket kan 

utgöra risk för hälsa och säkerhet inom 

planområdet.  

 

I miljökonsekvensbedömning av program 

för Väster anges att något behov av 

skyddsavstånd kring Gjuteribolaget inte 

behövs med anledning av att sannolikhet 

för riskhändelser är låg samt att 

potentiella skador blir begränsade.  

 

För Värmeverkets dels utgörs den risk 

som bedöms kunna påverka ny  
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bebyggelse av utsläpp av 

ammoniaklösning. 

 

Väster om planområdet ligger en 

anläggning för tillverkning av 

aluminiumgjutgods vilken kan utgöra en 

risk. 

 

En riskutredning ska genomföras under 

planarbetet. Denna ska inkludera samtliga 

ovan uppräknade potentiella riskobjekt.  

 

Planområdet ligger inte inom område med 

hög risk för markradon. Byggnader ska 

uppförs radonsäkert.  

 

Det bör utredas om polisverksamhet kan 

påverka trafiksäkerheten intill plan-

området.   

 
Barn och ungdomar 
Kommer planen att påverka barn och 
ungdomar negativ? 

 X  Planområdet kommer endast undantagsvis 

nyttjas av barn och ungdomar. Skolor och 

bostäder i närheten ligger så till att det 

inte är sannolikt att planområdet ligger 

längs en frekvent använd skolväg för 

yngre barn.  

 

Det är möjligt att etablera gymnasieskolor 

med praktiska inslag inom planområdet. 

Användning centrumändamål utom hotell 

och vandrarhem (C1), rymmer t.ex. 

utbildning inom frisör, kock och bageri 

medan verksamheter (Z) och 

verksamheter utom handel med 

skrymmande varor (Z1), kan rymma 

utbildningar som är mer ytkrävande som 

bygg- eller fordonsteknik.   

 

 

 

  



Eskilstuna kommun   11 (15) 

    
    

    

 

 

 

Effekter på hushållning av mark, vatten och andra resurser 
  

 Ja Nej Osäker Kommentar 

Mark- och vattenanvändning 
Kan ett genomförande av planen 
medföra avsevärd förändring av mark 
och vattenanvändning i området? 

 X  Planförslaget innebär delvis förändrade 

användning av en befintlig byggnad, och 

möjliggör att denna byggnad byggs om så 

att den nyttjas på ett mer effektivt sätt. 

Med detta följer att exploatering av 

outnyttjad mark inte krävs för dessa 

ändamål.  

 

När outnyttjad byggrätt bebyggs innebär 

det att den ianspråktagna marken inom 

planområdet utnyttjas än mer effektivt.  

 
Naturresurser 
Kan ett genomförande av planen 
medföra ett avsevärt uttömmande av 
någon ej förnyelsebar naturresurs? 
 

 X   

Transporter/Kommunikation 
Kan ett genomförande av planen ge 
upphov till betydande ökning av for-
donstrafik? 

 X  Den förändring av markanvändning som 

planförslaget föreslår kan innebära 

marginellt fler transporter till denna plats. 

Detta eftersom planområdet med bättre 

nyttjande potentiellt kan blir arbetsplats 

för fler människor, och även i högre grad 

få besökande till verksamheten. Dock ger 

läget mycket goda förutsättningar för att 

persontransporter ska minimeras. 

Planområdet ligger i ett relativt centralt 

läge, på gångavstånd till Centralstationen 

och med närliggande busshållplatser.  

 
Rekreation, rörligt friluftsliv 
Kan ett genomförande av planen 
försämra kvalitén eller kvantiteten på 
någon rekreationsmöjlighet? 
 

 X  Strövområden och rekreationsområden 

ligger inte så till att de påverkas av 

förändringar inom planområdet.  

Kulturminnesvård 
Kan ett genomförande av planen 
negativt påverka område med forn-
lämning eller annan värdefull kultur-
historisk miljö? 

 X  Planförslaget avser inte medge någon 

betydligt utökad byggrätt relativt dagens 

detaljplan, och inte heller förändringar i 

kvartersstruktur eller nya vägar. Därmed 

bedöms inte planförslaget påverka 

riksintresset för kulturmiljövården. 
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Övergripande miljömål och bärkraftsprinciper 
 
 Ja Nej Osäker Kommentar 

Långsiktliga miljömål 
Finns det någon risk att ett genom-
förande av planen åstadkommer 
effekter som strider mot de fyra 
kretsloppsvillkoren eller andra lång-
siktiga miljömål? 
 

 X  Detaljplanen strider inte mot kretslopps-

villkoren eller de 16 nationella miljö-

målen på lång sikt.  

 

Eventuellt tillkommande byggnader inom 

planområdet kan innebära användande av 

ändliga naturresurser genom byggmaterial 

samt energiförbrukning. Planförslaget 

kommer reglera den byggrätten flexibelt 

men ska eftersträva att möjliggöra 

resurseffektiv nyttjande av byggmaterial 

samt förnyelsebara energikällor.  

 

Planförslaget innebär ett effektivt 

markutnyttjande och begränsar därmed 

behov av att ta jungfrulig mark i anspråk.  

 
Har ett genomförande av planen 
effekter som var för sig är begrän-
sade men tillsammans kan vara 
betydande? 

  X I närheten av planområdet finns ett antal 

verksamheter med miljöpåverkan på sin 

omgivning, vilka också kan utgöra 

potentiell risk för verksamheten i 

planområdet. Planområdet och den 

befintliga byggnaden bedöms ligga inom 

dessa verksamheters skyddsavstånd.  

Detta är en bidragande faktor till att hotell 

eller vandrarhem inte bedöms lämpligt 

inom planområdet. Riskutredning ska 

genomföras för att utreda den samlade 

riskbilden, vilken påverkan den har på 

planområdets utformning samt hur 

planförslaget behöver utformas för att 

hantera denna potentiella risk.  

 
Har ett genomförande av planen 
miljöeffekter som kan orsaka skada 
på människors hälsa, direkt eller 
indirekt? 
 

  X Se ovan. 
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Sammanfattning 
 
Positiva effekter 
av planens 
genomförande 

Planförslaget innebär att användningen industri (J) tas bort och ersätts med 

verksamheter (Z) och kontor (K) respektive verksamheter utom handel med 

skrymmande varor (Z1). Detta medför att det ej längre blir möjligt att etablera 

verksamheter med större miljöpåverkan, vilket industri, J, medger.  

 

Planförslaget innebär att marken, liksom de befintliga lokalerna, kan nyttjas på 

ett bättre sätt och inrymma flertal olika verksamheter.  

 

Polishus möjliggörs inom ett centralt och kollektivtrafikförsörjt läge i staden.  

 

Planförslaget med en mer varierad markanvändning går i linje med den 

avsedda utvecklingen av denna del av Väster mot en mindre industritung, mer 

blandad bebyggelse.  

 

Eventuella markföroreningar avhjälps.  
  
Negativa effekter 
av planens 
genomförande 

Planförslaget kan innebära marginellt ökad fordonstrafik med anledning av 

fler arbetsplatser inom planområdet, samt fler besökande till verksamheter 

inom planområdet.  

 

Fler människor utsätts för den potentiella risken från flera närliggande 

verksamheter samt järnvägen.  

 

Eventuellt kan etablering av polishus får effekter på trafiksäkerhet intill 

planområdet. 
  
Nollalternativ Nollalternativet, ingen detaljplan, skulle innebära att industri fortsatt tillåts på 

fastigheten. Det hade möjliggjort för den befintliga tillverkningsindustrin att 

stanna kvar men hade inte gjort det möjligt för avsedd etablering av polishus 

eller en mer diversifierad användning av fastigheten.  

 

Polisverksamhetens behov av större lokaler kunde potentiellt leda till att 

polishus etablerades till ett mindre centralt läge med sämre kommunikationer. 

Detta vore sämre för allmänhetens tillgänglighet till en viktig samhälls-

funktion.   

 

Med användning industri, J, finns risk för etablering av en mer störande, 

riskfylld industri inom gällande detaljplan. 
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Sammanfattande 
kommentarer 

Detaljplanen kommer inte innebära sådan förändring att det kan antas medföra 

effekter på hushållning av resurser, påverkan på natur eller djurliv, ökande 

utsläpp till luft eller vatten, negativ påverkan av stadsbilden, effekter på 

människors hälsa eller negativ påverkan på riksintresse.  

 

Markföroreningar kan förekomma inom planområdet. Dessa ska utredas och 

det ska säkerställas att ingen påverka sker på miljön eller människors hälsa.  

 

Överlag bedöms effekterna av detaljplanen bli positiva då omgivnings-

påverkan som medges med den föreslagna markanvändningen ska vara 

begränsad, medan idag tillåten markanvändning inte sätter sådana 

begränsningar. Dessutom möjliggör det för fastighetsägaren att nyttja 

fastigheten och dess lokaler på att mer effektivt sätt.  

 

Den miljöpåverkan som kan bli aktuell med anledning av planförslaget beror 

på de verksamheter som redan finns i området idag, Värmeverket, 

Gjuteribolaget, bangården och eventuellt verksamheten väster om planområdet 

(anläggning för tillverkning av aluminiumgjutgods). Förändringen består i att 

det med planförslaget är troligt att verksamheterna inom planområdet blir mer 

personintensiva (jämför kontor med dagens tillverkningsindustri) samt att 

besökare i större utsträckning kommer till planområdet (till polishus).  

 

Riskerna kommer i planförslaget hanteras genom att hotell eller vandrarhem 

inte tillåts inom markanvändning centrumändamål, C1. På den västra delen av 

planområde, intill potentiellt riskobjekt medges enbart verksamheter utom 

handel med skrymmande varor (Z1). Utöver detta kommer en riskutredning 

genomföras för att ge en full bild av risksituationen och huruvida planförslaget 

behöver anpassas ytterligare.  

 

Med det är bedömningen att planförslaget inte kommer medföra betydande 

miljöpåverkan. De negativa effekter som kan blir aktuella bedöms kunna 

avhjälpas genom att de utreds och planförslaget och planbestämmelser 

anpassas därefter.  
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Kommunens ställningstagande 
 

Med utgångspunkt i ovanstående gör kommunen följande bedömning: 
Markera 
med X 

Ett genomförande av detaljplanen har inte någon påvisbar negativ effekt på miljön, hälsan eller 
hushållningen med mark, vatten och andra resurser.  

Planbeskrivning enligt PBL. 

 

Ett genomförande av detaljplanen kan få negativa effekter, men under förutsättning att 
förebyggande åtgärder att vidtas så kan man undvika att dessa blir betydande.  

Konsekvenser och åtgärder redovisas i planbeskrivningen, enligt PBL. 

X 

Ett genomförande av detaljplanen kan få en betydande påverkan på miljön, hälsan eller 
hushållningen med mark, vatten eller andra resurser. 

En MKB enligt 4 kap. 34 § PBL erfordras. 

 

Miljöpåverkan är så betydande att andra lokaliseringsalternativ bör utredas.  
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