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Miljöchecklista 
Miljöchecklistan nedan utgör grund i undersökningen om genomförandet av 

detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Miljöchecklistan 

är ett underlag för en samlad bedömning av den effekt som detaljplanens 

genomförande bedöms medföra på miljön. Med miljöeffekter menas enligt 6 

kap. 2 § miljöbalken exempelvis effekter på befolkningen och dess hälsa, 

skyddade växt- och djurarter, biologisk mångfald, mark, vatten, landskap, 

klimat, bebyggelse, kulturmiljö, hushållning med mark och vatten samt 

hushållning med råvaror och energi. Bedömningen ska också visa om 

lokaliseringen är lämplig med hänsyn till faktorer i omgivningen. 

Bedömningarna är preliminära och kan behöva uppdateras under arbetets 

gång. 

 

Beskrivning av detaljplanen 
Detaljplan för: Del av Hästholmen 7:1 m.fl. (f.d. 

Järnvägsområdet), Hästholmen, Ödeshögs 

kommun.  

Planens storlek och syfte: Planområdet omfattar ca 2 ha. 

 

Syftet med detaljplanen är i första hand att 

skapa byggrätter för bostadsbebyggelse 

inom Hästholmen, främst inom det gamla 

järnvägsområdet. 

 

Befintlig markanvändning: Den angivna markanvändningen i den 

befintliga detaljplanen är bostadsändamål, 
järnvägsändamål och allmän plats. 

Området används inte för 

järnvägsändamål, utan består större delen 

av träd- och gräsplanteringar samt en 

grusad väg till verksamheter norr om 

området.  

 

Beskriv förslaget: Förslaget innebär att området planläggs för 

bostäder i form av friliggande bostäder i en 

till två våningar. Det ges även möjlighet 

till att bygga grupphus. I anslutning till det 

befintliga hyresboendet inom Hästholmen 
7:9 föreslås kompletterade 

bostadsbebyggelse i en till två våningar, 

motsvarande cirka fem mindre lägenheter.  

 

Befintligt vägsystem förlängs norrut från 

Stationsvägen. Gatan utgör angöring till 

minst sju tomter för friliggande bostäder 

och avslutas i norra delen med en 

vändplats. En tvärgata anläggs i områdets 

mellersta del för att utgöra tillfart till fyra 

tomter för friliggande bostäder. 

 
Befintligt dike i öster bevaras och 

planläggs som natur. 
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Gång- och cykeltrafik kan ske inom 

lokalgatorna. Gatubredden innebär att 

gångtrafikanter kan erbjudas upphöjda 

trottoarer.   

 

Parameter 

 
Här redovisas alla 

intressen som är 

berörda enligt 

bilaga 2 och 4 i 

MKB 

förordningen.  

Platsen 

 
Här beskrivs 

parameterns 

värden och/ eller 

brister, 

miljöpåverkan på 

platsen idag samt 

omgivningens 

betydelse och 

sårbarhet. 

Påverkan 

 
Hur påverkas 

respektive 

parameter av att 

planen 

genomförs? 

+   o   - 

 
Här 

antyds 

om 

påverkan 

är 

positiv, 

obetydlig 

eller 

negativ 

för 
aktuell 

aspekt. 

BMP 

 
Vid risk för 

möjlig 

betydande 

miljöpåverkan 

(BMP) kryssas 

denna ruta. 

 

Markanvändning och markförhållanden 
Markanvändning Detaljplanen 

föreslår en annan 

typ av 

markanvändning, 

från järnvägs-

ändamål, industri 

och natur till 
bostadsändamål. 

Planförslaget 

medför en 

intensivare 

markanvändning 

genom att 

marken får 

användas för 
bostadsändamål. 

 o   

Geologi En geoteknisk 

undersökning har 

utförts som 

konstaterar att 

marken är 

byggbar. 

Grundläggning 

bedöms kunna 

genomföras med 

plattor och/eller 

sulor på 

konventionellt 

sätt på naturligt 

lagrad jord via 

packad fyllning 

efter utgrävning 

 
Kompletterade 

geotekniska 

undersökningar 

rekommenderas 

innan detalj-

projektering 

och/eller när 

byggnation sker. 

 o   

Radon Hästholmen 

betecknas 

generellt som ett 

högriskområde 

avseende 
radonförekomst. 

Noterande värden 

varierar mellan 

175 och 320 

kBq/m3. De 

Ny bebyggelse 

ska grundläggas 

radonsäkert. 

+   Risken att 

området har 

högre 

radonvärden 

har 
identifierats 

och krav ställs 

därför på 

byggnadernas 

grundläggning. 
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uppmätta värdena 

klassar marken 

som 

högradonmark.  

 

 

 

 

 

Förorenad mark En miljöteknisk 

mark-
undersökning har 

genomförts. 

Marken inom 

planområdet 

bedöms inte vara 

förorenad.  

 

Utanför området 

har en förhöjd 

kvicksilverhalt 

uppmätts. Detta 

gjordes i 
anslutning till 

återvinnings-

stationen. Det 

kan således inte 

uteslutas att 

avfallsrester har 

bidragit till det 

uppmätta värdet. 

  o   

 

 

Vatten och miljökvalitetsnorm för vatten 
Yt- och 

grundvatten 

Grundvattennivån 

inom området är 

så pass hög att 

dagvattenmagasin 

under mark inte 

får avsedd effekt. 

  o   

Dagvatten Jordarternas 

sammansättning 
och innehåll är 

inte lämpliga för 

infiltration av 

dagvatten. 

Dagvatten från de 

blivande tomterna 
kommer därför att 

avledas genom 

kommunala 

dagvattenledningar. 

Kommunala 

ledningar för 

dagvatten finns inom 

omgivande gatunät, 

Stationsvägen, samt 

inom den allmänna 

platsmarken söder 
om planområdet. 

Dessa ledningar 

kommer utökas 

genom det utritade u-

området som finns 

utritat på de blivande 

tomterna då 

tomtmarken lutar åt 

 o   
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de befintliga 

tomterna i väster. 

Dagvatten från gatan 

och naturmarken 

kommer att avledas 

genom det öppna 
diket som leder i den 

östra delen av 

planområdet. 

Kommunen avser att 

se över 

dagvattenhanteringen 

för hela Hästholmen. 

Idag leder en stor 

mängd av dagvattnet 

genom kommunala 

dagvattenledningar 

och vidare ut i 
Vättern. Kommunen 

ska se över 

möjligheten att 

tillskapa en åtgärd 

som gör att 

dagvattnet fördröjs 

innan det når 

Vättern. 

Dagvattenutsläppet 

som denna detaljplan 

medför kan dock 
anses som försumbar 

i sammanhanget. 

Planområdet kommer 

omfattas av den 

större 

dagvattenutredningen 

som kommunen 

avser att genomföra 

för Hästholmen efter 

antagandet av denna 

detaljplan. 
 

 

Luft och miljökvalitetsnorm för luft 
Luft Inom 

planområdet finns 

idag inga 

verksamheter som 

påverkar 

luftkvalitén i 

närområdet.  

 

Inget 
överskridande av 

MKN för 

luftmiljön 

bedöms 

förekomma inom 

planområdet. 

Planerad 

markanvändning 

inom planområdet 

är inte av den typen 

som alstrar 

betydande utsläpp, 

föroreningar eller 

störningar. 

 
Planen bedöms inte 

påverka 

ramdirektivet för 

luftkvalitet. 

 o   
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Skyddade områden och arter 
Riksintressen Planområdet 

ligger inom 
riksintresse enligt 

4 kap. 2 §, Vättern 

med öar och 

strandområden.  

 

Väster om 

området ligger 

Vättern som utgör 

riksintresse för 

naturvården och 

för yrkesfisket. 

Samt norr och 
öster om 

planområdet finns 

riksintresseområde 

för kultur-

minnesvården, 

Omberg-Tåkern.  

Planen anses inte 

påverka några 
riksintressen. 

 o   

Områdesskydd 

vatten, natur och 

arter 

Väster om 

området ligger 

Vättern som utgör 

ett Natura 2000-

område. 

Planen anses inte 

påverka några 

områdesskydd. 

 o   

Områdesskydd 

kultur 

Området berörs 

inte av 
områdesskydd för 

kultur.  

  o   

 

 

Naturvärden och biologisk mångfald 
Naturmiljö Planområdet 

omfattas inte av 
några värdefulla 

naturmiljöer.  

  o   

Grönstruktur, 

rekreation och 

friluftsliv 

Ingen ny 

exploatering av 

grönytor tillåts i 

och med 

detaljplanen. 

 

 

Den vegetation som 

finns öster om 

föreslagen gata 

genom området kan 

finnas kvar då 

marken planläggs 

som natur. 

 o   
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Kulturvärden och arkeologi 
Historiskt och 

kulturellt 

betydelsefulla 

områden eller 

byggnader 

Inga kulturellt 

betydelsefulla byggnader 

bedöms påverkas av 

planförslaget.  

  o   

Fornlämningar En boplats, betecknad 

Västra Tollstad 249, har 

påträffats inom den västra 

delen av planområdet. 
Östergötlands museum har 

därför genomfört en 

förundersökning i 

anslutning till boplatsen. 

Vid förundersökningen 

togs ett flertal schakt upp i 

anslutning till de tidigare 

kända boplatsspåren varvid 

ytterligare 

boplatslämningar 

påträffades i form av ett 
10-tal anläggningar som 

bestod av gropar, 

sotfläckar och härdrester. 

Dessa undersöktes och 

dokumenterades i samband 

med förundersökningen 

och prover togs för analys 

(14C-datering och 

makrofossilanalys).  

Då antalet anläggningar 

var begränsat och de 

återfanns inom ett väl 
avgränsat område föreslår 

Östergötlands museum att 

inga ytterligare 

antikvariska åtgärder krävs 

inom det område som 

omfattades av 

förundersökningen. 

Förundersökningsrapporten 

är dock ej färdigställd. 

 

  o   
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Klimat och naturresurser 
Klimat och 

klimatförändringar 

   o   

Naturresurser    o   
Energi, transporter 

och avfall 

En 

transformatorstation 
finns söder om 

planområdet. 

Kapacitet för 

hämtning av avfall 

finns för de 

fastigheter som 

tillkommer. 

 

Sopfordon måste 

vända med 

backning inom de 

föreslagna 
vändplatserna.  

  o   

 

Risker och störningar för människa och miljö 
Buller Bullernivån 

inom 

planområdet 

bedöms inte nå 

över gällande 

riktlinjer. 

Bullernivåerna i 

närområdet 

bedöms öka till 

följd av planens 

genomförande då 

biltrafiken ökar 

inom området, 

men bullernivån 
bedöms inte nå 

över gällande 

riktlinjer. 

 

 o   

 

 

Planen 

Planen Ja/Nej Kommentar 
Medger planen 

förutsättningar för 

verksamheter och åtgärder 

med tillstånd eller liknande? 

Nej Verksamheter med 
tillståndsplikt kommer inte 

lokaliseras inom planområdet. 

Har planen betydelse för 

andra planers och programs 

miljöpåverkan? 

Nej Detaljplanen bedöms inte 

påverka andra planers och 

programs miljöpåverkan. 

Har planen betydelse för att 

främja hållbar utveckling, 

integrering av 

miljöaspekter, miljömål och 

hållbar utveckling? 

Ja Detaljplan bedöms ha 

betydelse för uppfyllelsen av 

miljömålen. Det miljömål som 

i första hand har identifierats i 

planskedet är god bebyggd 

miljö.  

 

Detaljplanen möjliggör 
byggnation av mark som idag 

saknar användning eller har 
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begränsad yta. Befintliga 

byggnader samt infrastruktur 

med gator och ledningar 

utnyttjas och kompletteras 

inom den södra delen av 

området. Detaljplanens 
genomförande bedöms som 

god hushållning med mark. 

Innebär planen 

miljöproblem som är 

relevanta för planen själv? 

Nej Detaljplanen innebär ett 

effektivt markutnyttjande då 

marken som tas i anspråk 

saknar användning eller har 

begränsad yta. En förtätning 

sker. 

Påverkans 

gränsöverskridande art? 

Nej  

 

 

Sammanvägd bedömning och summering av planens 
påverkan 
Planen Kommentar 
Påverkans omfattning och 

fysiska omfattning? 

Sammantaget bedöms planens påverkan främst bli 

lokal. 

 

Fler bostäder kommer generera mer trafik i närområdet, 

men bedöms inte nå över gällande riktlinjer vad gäller 

bullernivå. Trafiksituationen för de närboende bedöms 

inte försämras jämfört med idag då planen reglerar 

angörings- och parkeringslösningar för den nya 

bebyggelsen.  

 
Detaljplanen bedöms inte ha någon direkt påverkan på 

riksintresset Vättern med öar och strandområden.  

 

Påverkans sannolikhet, 

frekvens, varaktighet och 

avhjälpbarhet?  

Påverkan bedöms kunna avhjälpas genom åtgärder 

inom detaljplanen. 

Påverkans totaleffekt, 

betydelse och komplexitet? 

Sammantaget bedöms detaljplanens påverkan inte vara 

mer komplexa än att de kan beskrivas och informeras 

om i samband med lagstadgade krav om samråd och 

granskning enligt PBL. 

Påverkar planen 

möjligheten att fullfölja 

miljölagstiftningen?  

Nej, planen bedöms inte påverka möjlighet att fullfölja 

miljölagstiftningen.  

 

 


