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SAMMANFATTNING
Planområdet ”söder om Tälleleden” är beläget i västra delen av Hallsberg och ingår i ett område som
är utpekat som framtida område för industri i Hallsbergs kommuns översiktsplan. I inledningen av
planprocessen gjordes en undersökning om betydande miljöpåverkan för planförslaget, vilket visade
att planförslaget kan leda till betydande miljöpåverkan. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) för planförslaget tagits fram parallellt med upprättande av planhandlingarna.
Huvudalternativet som beskrivs i MKB:n utgörs av det samrådsförslag för detaljplan som redovisas i
plankarta, planbeskrivning och illustrationskarta för ”Detaljplan för område söder om Tälleleden, del av
fastigheten Ulvsätter 2:4 mfl”. Detaljplanens syfte är att tillskapa ett område för terminal-, lager- och
industriverksamhet. Detta nya industriområde kommer erbjuda industriföretag tomter med närheten till
kombiterminal, Hallsbergs rangerbangård, riksväg 50 och E20. Området, som är cirka 29 hektar stor,
kommer att förändras från ett öppet brukat jordbrukslandskap och delvis skogslandskap till ett
industriområde. Nollalternativet i MKB:n innebär att ingen detaljplan antas för området och dagens
markanvändning fortgår.
Utifrån undersökning om betydande miljöpåverkan och avgränsningssamråd med Örebro läns
länsstyrelse har Hallsbergs kommun beslutat att följande aspekter bedöms medföra en betydande
miljöpåverkan:
•
•
•
•
•

Byggande på jordbruksmark
Arkeologi – behandlas i MKB:n under miljöaspekten Kulturmiljö
Dagvattenhantering – behandlas i MKB:n under miljöaspekten Vattenmiljö
Översvämningsrisk
Påverkan på riksintresse för kommunikationer, väg och järnväg.

Byggande på jordbruksmark
Detaljplaneförslaget medför att 19 hektar jordbruksmark tas i anspråk och att jordbruksverksamheten
inom planområdet upphör. Hårdgörandet av ytor omöjliggör nuvarande markanvändning i framtiden.
Påverkan är irreversibel, då genomförande av planförslaget innebär att marken inom planområdet inte
blir tillgänglig för jordbruk eller bete i framtiden.
Utredning av övriga tänkbara områden visar att aktuellt planområde bedöms vara den mest lämpliga
lokaliseringen eftersom området ligger i direkt anslutning till Hallsbergs rangerbangård, kombiterminal
samt har nära anslutning till riksväg 50 och E20. Lokaliseringen innebär också att vägtrafik kan ta sig
till området utan att passera befintliga bostäder. Då områden för alternativ lokalisering också består av
jordbruksmark består förlusten främst i arealbortfall. För att kunna utveckla Hallsberg hållbart behöver
byggande ske i strategiska lägen och aktuellt planområde bedöms vara ett sådant läge. Behovet av
denna typ av storskaliga verksamheter med direkt anslutning till Hallsbergs rangerbangård och
kombiterminal anses inte tillgodoses på annan plats. Planerad verksamhet bedöms medföra stor
negativ konsekvens avseende byggande på jordbruksmark.
Nollalternativet bedöms medföra försumbar/ingen konsekvens avseende byggande på jordbruksmark
andelen produktiv jordbruksmark förändras inte och påverkas inte av fragmentering. Att ha tillgång till
jordbruksmark inom kommunen, och därmed förutsättningar för lokalproducerade råvaror, kan minska
klimatpåverkan och främja resurshushållning.
Kulturmiljö
Eftersom endast enstaka fynd gjordes under av arkeologisk utredning etapp 1 och fynden inte knytas
till någon bevarad fornlämning bedöms planområdet inte hysa några värden som är viktiga för
kulturmiljön. Bedömningen är därför att planförslaget innebär försumbara/inga konsekvenser
avseende kulturmiljövärden.
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Nollalternativet bedöms medföra försumbar/ingen konsekvens avseende aspekten kulturmiljö eftersom
värden inte förändras och kulturmiljöns upplevelsemässiga, pedagogiska och/eller vetenskapliga
värden blir oförändrade.
Vattenmiljö
För ytvatten bedöms planförslaget medföra måttlig negativ konsekvens eftersom planen medför att
ytvattnets biologi och form påverkas samt att vattendragen fragmenteras.
Utbyggnad enligt planförslaget bedöms innebära försumbar/ingen konsekvens gällande dagvatten
eftersom ändrad markanvändning medför att halten näringsämnen som vattnet för med sig ut från
området sannolikt kommer att minska och dagvattnet kommer fördröjas och renas i större utsträckning
mot idag.
Då markanvändningen i form av jordbruksmarken kvarstår i nollalternativet, bedöms vattenmiljöerna i
de öppna dikena och djurlivet kring dessa, kunna påverkas i viss utsträckning av till exempel
besprutning och spridning av gödsel. Detta kan generera föroreningar i vattenmiljön i form av
näringsämnen vilket kan medföra fortsatt belastning för recipienten. Nollalternativet innebär även att
de öppna dikena kan fortsätta att fungera som spridningskorridorer och att dikenas arter, artmångfald
och naturtypers utbredning inte påverkas. Nollalternativet bedöms totalt sett medföra försumbar/ingen
konsekvens avseende ytvatten.
Om detaljplanen inte genomförs etableras ingen verksamhet på området vilket innebär att
dagvattenflödet i princip kommer att bli oförändrat. Därmed bedöms nollalternativet medföra
försumbar/ingen konsekvens avseende ytvatten.
Översvämningsrisk
Detaljplanens höjdsättning medför att det finns god marginal vid skyfall och stigande vatten. Dagvatten
tas omhand i öppna dagvattenåtgärder, så att robusthet skapas och påverkan på nedströms liggande
områden minskar. Därför bedöms planförslaget medföra positiv konsekvens gällande aspekten.
Nollalternativet bedöms medföra liten negativ konsekvens eftersom marken är höjdsatt så att risk för
översvämningar finns vid skyfall och stigande vatten samt att det finns risk att dagvattenflöden ökar i
marginell omfattning. Ökad nederbörd på grund av klimatförändringar medför även risk för att
lågpunkternas vattendjup ökar ytterligare och att översvämningar uppstår vilket kan medföra att grödor
förstörs av stående vatten. Ingen bebyggelse bedöms dock påverkas i detta alternativ.
Riksintresse för kommunikationer
Inom, samt i nära anslutning till planområdet, finnas flera riksintressen för kommunikation. Varken
planförslaget och nollalternativen bedöms försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av närliggande
riksintressen för kommunikation.
Sammanfattad bedömning
Sammanfattningsvis bedöms planförslagets genomförande för några aspekter medföra negativa
konsekvenser, främst ur det lokala perspektivet. Skadeförebyggande åtgärder, försiktighetsåtgärder
och en anpassning av anläggningarna och dess skyddsområden är således av största vikt för att
minska den negativa påverkan. Genom att skyddsåtgärder uppförs, och vissa av dem fastslås och
säkerställs på plankartan bedöms många av de negativa konsekvenserna minimeras eller helt
elimineras. Ett exempel är detaljplanens höjdsättning av byggnader vilket minskar risken för skador vid
kraftiga skyfall. I det fortsatt arbetet är det viktigt att beakta möjligheten att tillskapa nya öppna
vattenytor som kompensation för de vattendrag som kulverteras eller läggs igen.
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1

INLEDNING

1.1

UPPDRAGET

Hallsbergs kommun arbetar med att detaljplanelägga området mellan Tälleleden och det nya
järnvägsområdet (dubbelspår Hallsberg- Stenkumla). Syftet med detaljplanen är att tillskapa ett
område för terminal-, lager- och industriverksamhet söder om Tälleleden. Detta nya industriområde
kommer erbjuda industriföretag tomter med närheten till kombiterminal, Hallsbergs rangerbangård,
riksväg 50 och E20.
WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag av Hallsbergs kommun arbetat fram föreliggande
miljökonsekvensbeskrivning, fortsättningsvis förkortad MKB. MKB:n är en del av den miljöbedömning
som görs för detaljplanen avseende ”Söder om Tälleleden, del av fastigheten Ulvsätter 2:4 med flera” i
Hallsbergs kommun. Arbetet med miljöbedömningen och att ta fram MKB-dokumentet har skett
integrerat med planarbetet.

1.2

SAMRÅD OCH BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

När en kommun upprättar en plan som krävs enligt lag eller annan författning ska det göras en
strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan. Bestämmelserna om miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning finns i
miljöbalkens 6:e kapitel.
Hallsbergs kommun har upprättat en undersökning av betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 5§
miljöbalken och samrått denna med Örebro läns länsstyrelse under januari 2021. Länsstyrelsen
instämmer i kommunens bedömning att ett genomförande av detaljplanen kan komma att medföra
betydande påverkan enligt 6 kap. 7§ miljöbalken utifrån att området ska planläggas som ett nytt
och relativt stort industriområde. En strategisk miljöbedömning enligt 6 kap. 3 § miljöbalken och 4 kap.
34 § PBL ska därför upprättas.
Utifrån undersökning om betydande miljöpåverkan och samråd med Örebro läns länsstyrelse har
Hallsbergs kommun beslutat att följande aspekter bedöms medföra en betydande miljöpåverkan:
•
•
•
•
•

Byggande på jordbruksmark
Arkeologi
Dagvattenhantering
Översvämningsrisk
Påverkan på riksintresse för kommunikationer, väg och järnväg.

Eftersom genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en MKB
upprättas enligt PBL 4 kap 34 §. MKB:n ska redovisa miljöeffekterna av planförslaget.
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2

METOD OCH BEDÖMNINGSGRUNDER

2.1

STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING OCH DESS SYFTE

Att genomföra en strategisk miljöbedömning innebär att integrera miljöaspekter i planeringsprocessen.
Under processen ska en miljökonsekvensbeskrivning arbetas fram (miljöbalken 6 kap. 11 §).
Det främsta syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planen så att hållbar
utveckling främjas, det vill säga inte enbart att beskriva konsekvenserna av planens genomförande.
De metoder som används för miljöbedömningen bör således väljas både med utgångspunkt att kunna
identifiera och värdera planens betydande miljöpåverkan och med avsikt att utröna vilka miljöaspekter
som, och på vilket sätt dessa, bör integreras i planen för att en hållbar utveckling ska främjas.
I samband med planer och program skiljer man vanligen på begreppen miljö(konsekvens)bedömning
och MKB. Med begreppet MKB menas endast dokumentet, medan begreppet
miljökonsekvensbedömning avser hela processen, inklusive samråd och att upprätta ett MKBdokument. Utöver att miljökonsekvensdömningen ska bidra till att planen miljöanpassas syftar
processen också till att ge allmänheten, organisationer, myndigheter och andra intressenter möjlighet
att påverka planens innehåll och utformning.

2.2

MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING

Enligt PBL 4 kap 34 § skall en MKB upprättas om detaljplanen medger en användning av mark,
byggnader eller andra anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljö, hälsa eller
hushållningen med naturresurser. Om en MKB skall upprättas, skall kraven i 6 kap 12 och 13 §§
miljöbalken tillgodoses.
Myndigheten eller kommunen ska samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en MKB
ska avgränsas, genom ett så kallat avgränsningssamråd (6 kap. 9–10 §§ miljöbalken). MKB:n ska
redovisa den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma till följd av detaljplanens
genomförande. För att bedöma miljökonsekvenserna, jämförs de med ett nollalternativ som beskriver
den troliga utvecklingen på platsen om planförslaget inte skulle genomföras.
MKB:n ska tillsammans med planförslaget ställas ut på samråd för att det ska finnas tillfälle att ge
synpunkter på MKB:n och planförslaget (6 kap. 9 § miljöbalken).
Vid beslutet om att anta en plan ska hänsyn tas till MKB:n och inkomna synpunkter (6 kap. 9 §
miljöbalken). Efter processens slut och när detaljplanen antas, vidtar uppföljning och eventuell
övervakning av den betydande miljöpåverkan som planen kan antas ge upphov till (6 kap. 19 §
miljöbalken).

2.3

BEDÖMNINGSMETODIK

Med bedömningsmetodik menas det tillvägagångssätt som används för att identifiera, beskriva och
bedöma projektets konsekvenser på människor och miljö. I MKB:n används begreppen påverkan,
effekt och konsekvens. Dessa och andra begrepp som förekommer i MKB:n redogörs för i faktaruta
nedan.
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Begrepp som används i aktuell MKB
Påverkan
Påverkan är den fysiska förändring som projektet orsakar, exempelvis att en viss markareal tas i
anspråk, att en väg eller verksamhet alstrar oönskat ljud eller genererar utsläpp av
växthusgaser.
Effekt
Effekt är förändringen i miljövärden som påverkan medför, exempelvis förändrad landskapsbild,
förlust av värdefulla naturmiljöer, högre omgivningsbuller eller klimatförändringar.
Konsekvens
Konsekvens är effektens/effekternas betydelse för olika intressen, exempelvis upplevelsen av
landskapet, den biologiska mångfalden i området, att boendemiljön i området försämras eller
ökad risk för översvämningar.
Skyddsåtgärder och försiktighetsmått
Med skyddsåtgärder och försiktighetsmått avses åtgärder som vidtas för att förebygga eller
minimera negativa miljöeffekter. Det kan till exempel vara att sätta upp bullerskydd eller att
vägtrummor anläggs så att de inte utgör vandringshinder för vattenlevande djur. Skyddsåtgärder kan fastställas i detaljplanens plankarta. Andra skyddsåtgärder och försiktighetsmått
arbetas in i projektet i senare skeden, exempelvis försiktighetsmått för byggskedet. För aktuell
detaljplan har skyddsåtgärder gällande förbud mot källare och minsta höjd på golvnivå
föreslagits att fastställas.
Direkta och indirekta effekter
Direkta effekter till följd av projektet kan vara till exempel markintrång eller grumling av
vattendrag. Indirekta effekter är följdeffekter till direkta effekter eller effekter som uppstår på
grund av att projektet är en utlösande faktor till andra projekt eller händelser. En direkt effekt
av en ny väg kan till exempel vara att åtkomsten till jordbruksmark försvåras, vilket leder till
förändrat bruk av marken. Indirekta effekter av detta kan vara att livsmiljön för växt- och
djurarter förändras eller att landskapet upplevs annorlunda.
Nollalternativ
Nollalternativet beskriver den sannolika utvecklingen i området som förväntas uppstå om
planförslaget inte genomförs.

Identifiering, beskrivning och bedömning av effekter och konsekvenser görs med hänsyn till relevanta
bedömningsgrunder. De skiljer sig åt för olika miljöaspekter, men utgörs av bland annat lagkrav,
vedertagna normer, riktvärden och skyddsbestämmelser.
Vid bedömningarna av miljökonsekvenserna används nulägets miljötillstånd som referens.
Konsekvenserna värderas efter vilken betydelse de har för olika intressen enligt skala i Tabell 1.
Värderingen görs genom en sammanvägning av intressets värde och känslighet i relation till
omfattningen av påverkan, se Tabell 2. Konsekvensbedömningarna åtföljs alltid av beskrivande texter
med motiveringar till bedömningarna. I bedömningarna vägs också inarbetade och föreslagna
skyddsåtgärder och försiktighetsmått in.
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Tabell 1. Generell skala för värdering av miljökonsekvenser i relation till nuläget.
Positiv konsekvens

Detaljplanen medför en förbättring för människors hälsa och/eller miljö och
bidrar till uppfyllelse av miljömål.

Ingen/försumbar
konsekvens

Detaljplanen medför inte någon effekt, varken positiv eller negativ, på
miljökvaliteten/miljövärdet.

Liten negativ
konsekvens

Detaljplanen medför en negativ påverkan av liten omfattning som inte medför
någon betydande försämring eller skada på miljökvalieten/miljövärdet. Det kan
också vara en påverkan på ett vanligt förekommande värde eller en påverkan
inom gällande regelverk och gränsvärden.

Måttlig negativ
konsekvens

Detaljplanen medför en negativ påverkan av måttlig omfattning som medför en
försämring av eller skada på miljökvaliteten/miljövärdet. Det kan också vara
påverkan på ett vanligt förekommande men känsligt värde.

Stor negativ
konsekvens

Detaljplanen medför en negativ påverkan av stor omfattning som medför en
markant försämring av eller skada på miljökvaliteten/miljövärdet. Det kan också
vara påverkan på ett unikt värde.

Tabell 2. Konsekvenserna värderas utifrån påverkans omfattning och intressets värde eller känslighet.
Påverkan

Intressets värde
Litet/lågt värde

Måttligt värde

Stort/högt värde

Positiv påverkan

Positiv konsekvens

Positiv konsekvens

Positiv konsekvens

Ingen/försumbar påverkan

Ingen/försumbar
konsekvens

Ingen/försumbar
konsekvens

Ingen/försumbar
konsekvens

Liten påverkan

Liten konsekvens

Liten-måttlig konsekvens

Måttlig konsekvens

Måttlig påverkan

Liten-måttlig konsekvens

Måttlig konsekvens

Måttlig-stor konsekvens

Stor påverkan

Måttlig konsekvens

Måttlig-stor konsekvens

Stor konsekvens

2.4

BEDÖMNINGSGRUNDER

För att beskriva och värdera de förändringar som ett genomförande av planen kan medföra används
olika juridiska, eller på annat sätt vedertagna, mål, riktlinjer och regelverk. Dessa kallas med en
gemensam term för bedömningsgrunder.
Bedömningsgrunder kan vara av såväl övergripande som specifik karaktär. Övergripande
bedömningsgrunder används främst för att bedöma om planen främjar en långsiktigt hållbar utveckling
och om planen tar tillräcklig miljöhänsyn.
Den andra typen av bedömningsgrunder är mer specifika till sin karaktär och är relaterade till en viss
miljöaspekt. Dessa utgörs bland annat av olika normer, preciserade mål, riktvärden och
myndighetsrekommendationer. Specifika bedömningsgrunder används för att mer precist identifiera
och värdera planens betydande miljöpåverkan. De bedömningsgrunder som använts vid
bedömningarna redovisas under respektive sakområde i kapitlet ”6 Beskrivning och bedömning av
betydande miljöpåverkan”.
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2.5

OSÄKERHETER

MKB-arbetet har genomförts enligt gällande praxis och lagstiftning. MKB:n genomförs utifrån
bedömningar om en framtida situation. En stor osäkerhet är hur samhället utvecklas framöver.
Ytterligare en stor osäkerhet som påverkar bedömningar om risker inom planområdet är att det i
dagsläget är oklart vilka verksamheter som väljer att etablera sig inom området.
Det är alltid osäkert om all information som behövs för en korrekt bedömning har varit tillgänglig. Till
exempel har ingen Naturvärdesinventering för planområdet gjorts vilket medför en viss osäkerhet kring
naturmässiga värden inom området.
Det är i dagsläget osäkert hur jordbruksmark strax intill planområdet kan komma att påverkas av
planens genomförande. Till exempel om det finns risk att det uppstå ytor som på grund av planen blir
för små/smala för ett rationellt jordbruk, ur såväl ekonomisk som teknisk synpunkt.
Bedömningar i aktuell MKB har gjorts på ej färdigställda handlingar (plankarta och planbeskrivning).
Bedömningar av framtida miljökonsekvenser är alltid behäftade med en viss osäkerhet. Hur stor denna
är varierar mellan olika aspekter och ökar med tidsperspektivet.
Bedömningarna i MKB riskerar att bli subjektiva även om flera olika personer har läst dokumentet och
haft synpunkter på text och innehåll.
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3

AVGRÄSNING

Enligt 6 kap. 12 § miljöbalken ska en MKB innehålla de uppgifter som är rimliga med hänsyn till:
1.
2.
3.
4.

bedömningsmetoder och aktuell kunskap,
planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad,
var i en beslutsprocess som planen eller programmet befinner sig,
att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och program
eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder,
5. allmänhetens intresse.
Det är enbart de aspekter som kan antas innebära en betydande miljöpåverkan som ingår i
miljöbedömningen av den aktuella planen. Miljökonsekvensbedömningen baseras i huvudsak på
förslaget till plankarta, planbeskrivningen samt de utredningar som tagits fram som underlag till
detaljplanen. Det förslag till avgränsning som gjorts avseende omfattning och detaljeringsgrad
redovisas nedan.

3.1

TIDSMÄSSIG AVGRÄNSNING

Tidshorisonten i denna MKB är satt till år 2030. Vid denna tidpunkt förväntas planförslaget ha
genomförts, det vill säga vid denna tidpunkt förväntas detaljplanens föreslagna verksamheter och
infrastruktur vara fullt utbyggda.

3.2

GEOGRAFISK AVGRÄNSNING

Utredningsområdet för miljökonsekvensbeskrivningen sammanfaller med gränsen för planområdet.
Förändrad markanvändning inom avgränsningen kan dock medföra konsekvenser även för
omkringliggande områden. Därmed kommer konsekvenser avseende till exempel dagvatten och
riksintresse för kommunikationer att hanteras i ett större område.

3.3

AVGRÄSNING AV MILJÖASPEKTER

En miljöbedömning ska enligt miljöbalken identifiera och värdera den betydande miljöpåverkan som
kan antas uppkomma avseende ”biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv,
mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar
och annat kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter”. Hänsyn ska också tas
till det som anges i 6 kap. 7 § första stycket miljöbalken vilket rör miljökonsekvensbeskrivningar för
verksamheter och åtgärder.
Hallsbergs kommun har i undersökningen om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 5§ miljöbalken
konstaterat att följande aspekter bör utredas vidare i MKB:n:
•
•
•
•
•

Byggande på jordbruksmark – beskrivs i kapitel 7.1.
Arkeologi – beskrivs i kapitel 7.2 Kulturmiljö.
Dagvattenhantering – beskrivs i kapitel 7.3 Vattenmiljö
Översvämningsrisk – beskrivs i kapitel 7.4.
Påverkan på riksintresse för kommunikationer, väg och järnväg – beskrivs i kapitel 7.5.
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4

ÖVERGRIPANDE OMRÅDESBESKRIVNING

4.1

BESKRIVNING AV PLANOMRÅDET

Aktuellt planområdet är beläget i västra delen av Hallsberg, söder om Tälleleden och är cirka 29 ha
stort. Planområdet begränsas i norr av Tälleleden, i öster av kombiterminalen, i söder av det nya
järnvägsområdet och i väster av kommungränsen mot Kumla kommun, se Figur 1.

Figur 1. Aktuellt planområde är markerat i rött (Hallsbergs kommun 2021a).

Tälleleden (se Figur 2) som ligger norr om planområdet binder samman befintliga och planerade
industriområden med riksväg 50 och E20. Vägen är statlig med Trafikverket som väghållare. I
anslutning till infarten till planområdet är det en cirkulationsplats. Öster om planområdet ligger gatan
Hallsbergsterminalen som är en enskild väg.

Figur 2. Tälleleden. Foto taget österut. Planområdet på höger sida om Tälleleden.
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Planområdets areal är cirka 29 ha och består till största delen, cirka 19 ha, av jordbruksmark, se Figur
3.

Figur 3. Foto över del av jordbruksmark i aktuellt planområde.

Den östra delen av planområdet består av skogsmark med framför allt lövträd och sly, se Figur 4.

Figur 4. Foto över del av skogsmark i aktuellt planområde.
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Vid planområdets sydöstra del ligger Vattenfalls fördelningsstation, se Figur 5.

Figur 5. Vattenfalls fördelningsstation.

4.2

PLANFÖRHÅLLANDEN, ANGRÄNSANDE PLANERING OCH
VERKSAMHETER

4.2.1

Översiktsplan

I översiktsplanen för Hallsberg kommun, som antogs i november år 2016, är planområdet redovisat
som ett utbyggnadsområde för infrastruktur, se Figur 6. I översiktsplanen står det för området ”Kopplat
till järnvägen ska finnas möjlighet att utveckla verksamheter som är oberoende av eller har nytta av
denna infrastruktur. Det kan röra sig om godshantering, logistik, fordonservice med mera. Vissa av
verksamheterna kan vara störande för omgivningen.”
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Figur 6. Kartan visar översiktsplanen, gul gräns är planområdet (Hallsbergs kommun 2021a).

4.2.2

Detaljplaner

Största delen av planområdet är inte tidigare planlagt. En liten del av det östra planområdet, vägen
Hallsbergsterminalen, är planlagd och omfattas av detaljplan 1861-P10. Mark norr och öster om
aktuellt planområde är planlagt sedan tidigare, se Figur 7 nedan.

Figur 7. Kartan som visar angränsande detaljplaner, röd gräns är planområde (Hallsbergs kommun 2021a).

En eventuell vidare utveckling av industriområdet skulle med stor sannolikhet fortsätta västerut in i
Kumla kommun.
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4.2.3

Angränsande planering

Järnvägsplan Hallsberg – Stenkumla
Trafikverket har upprättat en järnvägsplan för dubbelspår mellan Hallsberg och Stenkumla, som är en
del av sträckan Hallsberg – Degerön. Järnvägsplanen skickades in för fastställelse i december år
2020. Beräknad byggstart är år 2023 och byggnationen beräknas pågå fram till år 2029.
Den befintliga enkelspåriga järnvägen kommer rivas och ersättas med ett 13 kilometer långt
dubbelspår i ny sträckning. Projektet omfattar en cirka 2,4 kilometer lång bergtunnel med separata
tunnelrör för dubbelspåret, ett tiotal järnvägsbroar som bland annat korsar riksväg 50, Västra
stambanan och Bladsjön. Både Hallsbergsvägen och Karintorpsvägen kommer att behöva byggas om
så att de korsar dubbelspåret planskilt. I projektet ingår också en förlängning samt ombyggnad av
infartsbangården i Hallsberg. Järnvägsplanens genomförande medför att ett antal luftburna
kraftledningar behöver flyttas. En del av dessa kraftledningar går inom aktuellt detaljplaneområde.
Detaljplanegränsen för aktuell detaljplan kommer gå i järnvägsplanegränsen.
Överföringsledningar Östansjö – Hallsberg
Det pågår ett arbete med projektering av överföringsledningar mellan Östansjö och Hallsberg. Inom
projektet har befintliga ledningar inom området identifierats. Dessa planeras att tas bort. De nya
överföringsledningarna för vatten- och avlopp ska anläggas i den norra delen av planområdet (inom
markanvändningen naturområde). En servis-anslutning för detaljplaneområdet har föreslagits i den
sydöstra delen av planområdet, se Figur 8. Dragningen ska inte ses som preliminär utan utgör endast
ett förlag.

Figur 8. Förprojekterade överföringsledningar inom planområdet för förstudienivå. (WSP 2021)

För Hallsbergs kommuns granskning 2021-06-16

4.3

LAGSKYDDADE OMRÅDEN

4.3.1

Riksintresse

Områden som är av riksintresse för att de är särskilt lämpade för anläggningar för kommunikation ska
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
Hallsbergs kommun har, i undersökning om betydande miljöpåverkan, konstaterat att påverkan på
riksintresse för kommunikationer, väg och järnväg, bedöms vara betydande. Därför beskrivs
förutsättningar och påverkan på riksintresse för kommunikation mer ingående i kapitel 6.5
(riksintresse).
Tälleleden/väg 629, som angränsar till planområdet i norr är av riksintresse för väg. Tälleleden/väg
629 ansluter i väster till riksväg 50 som är utpekat som riksintresse för väg.
Söder om planområdet löper delar av Godsstråket genom Bergslagen med knutpunkten Hallsbergs
rangerbangård samt järnväg mellan Hallsberg – Östansjö och Hallsberg – Skymossen, dessa är
utpekade som riksintressen för järnväg.

4.3.2

Strandskydd

Strandskydd gäller vid hav, sjöar och vissa vattendrag. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt
trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden och samtidigt bevara goda
livsmiljöer för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddsområdet är normalt 100 meter från
strandlinjen. Strandskyddet regleras i 7 kap. 13–18 §§ miljöbalken.
7 kap. 15 § miljöbalken anger att Inom ett strandskyddsområde får inte:
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha
fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller
anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Lag (2009:532).
Öst och nordöst om planområdet finns två dagvattendammar som omfattas av det generella
strandskyddet enligt 7 kap. 13 § miljöbalken. Mindre delar av planområdet ligger närmare än 100
meter från dessa dammar och denna yta omfattas därmed av strandskyddet, se Figur 8 nedan.
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Figur 9. Områden som omfattas av strandskydd, markerat i blått. (Länsstyrelsen, 2021a)

4.3.3

Biotopskydd

Det finns sju olika biotoper som är generellt skyddade som biotopskyddsområden i hela landet enligt 5
§ förordningen om områdesskydd. Dessa biotoper har skyddats eftersom de utgör viktiga livsmiljöer,
tillflyktsorter och spridningskorridorer för växt- och djurarter, men har minskat starkt till följd av
rationaliserad markanvändning. Skyddsbestämmelserna innebär att man inom ett biotopskyddat
område inte får bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. Om det finns
särskilda skäl kan dispens från förbudet fås från länsstyrelsen.
Följande biotoper är förtecknade i bilaga 1 till förordningen om områdesskydd, och är generellt
skyddade i hela landet:
•
•
•
•
•
•
•

Allé
Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark
Odlingsröse i jordbruksmark
Pilevall
Småvatten och våtmark i jordbruksmark
Stenmur i jordbruksmark
Åkerholme
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Enligt bilaga 1 till förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. framgår följande
definition av småvatten och våtmark i jordbruksmark: ”Ett småvatten eller en våtmark med en areal av
högst ett hektar i jordbruksmark som ständigt eller under en stor del av året håller ytvatten eller en
fuktig markyta såsom kärr, gölar, vätar, översilningsmarker, kallkällor, märgelgravar, öppna diken,
dammar och högst två meter breda naturliga bäckfåror. Arealbegränsningen avser inte linjära element
som öppna diken eller högst två meter breda naturliga bäckfåror. Dammar anlagda för
bevattningsändamål innefattas inte i denna biotop.”
Biotopskyddsbestämmelserna för småvatten i jordbruksmark, bör enligt Naturvårdsverket (2012) i
normalfallet omfattas även när biotopen är belägen i gränsen mellan jordbruksmark och annat
markslag (till exempel skogsmark, tomtmark eller väg). Till exempel om ett dike eller en bäck löper
längs gränsen mellan skogs- och jordbruksmark, eller i gränsen mellan väg eller tomtmark och
jordbruksmark. När den ena sidan av sådana linjära biotoper gränsar till jordbruksmark (åker eller
betesmark), omfattas biotopen alltså av biotopskyddsbestämmelserna.
I Naturvårdsverket (2012) framgår också att vägdiken som inte har sitt ursprung i ett befintligt
vattendrag utan har nyanlagts med syftet att avvattna en väg, och som är avgörande för vägens
funktion och beständighet, utgör en del av väganläggningen och bör därmed inte omfattas av
biotopskyddsbestämmelserna.
Enligt bilaga 1 till förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. framgår följande
definition av åkerholme: ”En holme av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar som
omges av åkermark eller kultiverad betesmark.”
Inom planområdet finns flera diken i jordbruksmark samt en åkerholme. I Figur 10 nedan är dikena
markerade med blåa linjer och numrerade med A-G. Åkerholmen är markerad med siffran 1. Lila linjer
avser kommungräns.

Figur 10. Illustration över diken i jordbruksmark (markerade med blåa linjer och numrerade med A-G) samt åkerholme
(markerad med siffran 1). Lila linjer avser kommungräns.
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Nedan följer en kort beskrivning över respektive dike och en bedömning av om diket omfattas av
biotopskyddsbestämmelserna eller ej.
Dike A - Cirka 450 meter långt. Jordbruksmark på ena sidan av diket.
På ortofoto från år 1975 finns det inget dike vid platsen för dike A. Detta tyder på att dike A anlades
i samband med att Tälleleden byggdes i syfte att avvattna vägen. Diket bedöms därmed inte
omfattas av biotopskyddsbestämmelserna.

Figur 11. Foto över dike A

Figur 13. Ortofoto från år 1975 över planområdet.

Figur 12. Foto över dike A
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Dike B - Cirka 100 meter långt. Jordbruksmark på ena sidan av diket. Diket bedöms omfattas av
biotopskyddsbestämmelserna.

Figur 14. Foto över dike B.

Figur 15. Foto över dike B.

Dike C - Cirka 430 meter långt. Jordbruksmark på ena sidan av diket. Diket bedöms omfattas av
biotopskyddsbestämmelserna.

Figur 16. Foto över dike C.

Figur 17. Foto över dike C.
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Dike D - Cirka 340 meter långt. Jordbruksmark på båda sidor av diket. Diket bedöms omfattas av
biotopskyddsbestämmelserna.

Figur 18. Foto över dike D.

Figur 19. Foto över dike D.

Dike E - Cirka 85 meter långt. Jordbruksmark på båda sidor av diket. Diket bedöms omfattas av
biotopskyddsbestämmelserna.

Figur 20. Foto över dike E.

Figur 21. Foto över dike E.
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Dike F - Cirka 130 meter långt. Jordbruksmark på båda sidor av diket.
Diket bedöms omfattas av biotopskyddsbestämmelserna.

Figur 22. Foto över dike F.

Dike G - Löper i kommungräns mellan Hallsberg och Kumla kommun, cirka 220 meter långt.
Jordbruksmark på båda sidor av diket. Diket bedöms omfattas av biotopskyddsbestämmelserna.

Figur 23. Foto över dike E.

Figur 24. Foto över dike E.
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En trädbevuxen åkerholme ligger mitt i planområdet, se Figur 25 nedan.

Figur 25. Foto över trädbevuxen åkerholme mitt i planområdet.

4.3.4

Fornlämningar

En fornlämning är enligt kulturmiljölagen en lämning efter människors verksamhet under forna tider,
vilken har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergiven. En fornlämning ska
också ha tillkommit före år 1850. Fornlämningar är skyddade enligt andra kapitlet i kulturmiljölagen.
Skyddet är automatiskt enligt lagen, vilket innebär att det inte krävs något myndighetsbeslut för att en
fornlämning ska vara skyddad. En nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd. Alla åtgärder som
innebär övertäckande, grävning, flytt eller annan ändring av fornlämningen kräver tillståndsprövning.
Prövningen görs av länsstyrelsen.
Enligt riksantikvarieämbetets ”Fornsök” finns inga kända fornlämningar inom det aktuella området.
Hallsbergs kommun har, i undersökning om betydande miljöpåverkan, bedömt att påverkan på
arkeologi, riskerar att vara betydande. En särskild arkeologisk utredning tas därför fram och ligger till
grund för kapitel 6.2 där förutsättningar och påverkan på kulturmiljö beskrivs mer ingående.
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5

DETALJPLANEFÖRSLAG

Detaljplanens syfte är att tillskapa ett område för terminal-, lager- och industriverksamhet söder om
Tälleleden, se Figur 26. Detta nya industriområde kommer erbjuda industriföretag tomter med närhet
till kombiterminal, Hallsbergs rangerbangård, riksväg 50 och E20. Området kommer att förändras från
ett öppet brukat jordbrukslandskap och delvis skogslandskap till ett industriområde.

Figur 26 Plankarta för detaljplan ” Söder om Tälleleden, del av fastigheten Ulvsätter 2:4 m.fl”

Infarten till planområdet kommer att ske från gatan Hallsbergsterminalen. Vägen Hallsbergsterminalen
är planlagd som kvartersgata. En grind föreslås sättas i höjd med infarten till Logent. De som
använder vägen för att nå sina verksamheter (Logent, Vattenfall, EON, Trafikverket, Hallsbergs
kommun) kommer fortsatt att kunna använda vägen. I samband med byggnation av de nya
järnvägsspåren kommer Trafikverket att anlägga en räddningsväg söder om planområdet.
Detaljplanen redovisar byggrättigheter för uppförande av terminal,‐ lager‐ och industribyggnader till en
högsta höjd av 32,0 meter. Denna höjd är funktionell vid utbyggnad av höglager. Hela Vattenfalls
fastighet Lilla Älberg 3:1, med befintliga byggnader är i detaljplanen utpekad som E‐område (teknisk
anläggning). Även fastigheten Stora Älberg 2:2, där Trafikverket har en omfördelningsstation är
utpekad som E‐område (teknisk anläggning).
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6

ALTERNATIV

6.1

NOLLALTERNATIV

En strategisk miljöbedömning ska enligt 6 kap. 35 § miljöbalken ”uppgifter om rådande
miljöförhållanden innan verksamheten påbörjas eller åtgärden vidtas och hur de förhållandena
förväntas utveckla sig om verksamheten eller åtgärden inte påbörjas eller vidtas.”
Syftet med nollalternativet är att fungera som en referensram för att underlätta jämförelser med andra
alternativ. Nollalternativet ska inte förväxlas med nuläget, utan ska beskriva en trolig framtida
utveckling om den planerade åtgärden inte genomförs. Utbyggnadsalternativet och nollalternativet ska
jämföras för samma tidshorisont.
Då större delen av aktuellt planområdet ej är planlagt begränsar det utvecklingsmöjligheterna för
området, vilket talar för att jordbruk även fortsättningsvis kommer att bedrivas inom större delen av
området.
Eftersom Trafikverket planerar att påbörja byggnation av dubbelspår mellan Hallsberg och Stenkumla
under år 2023 innebär nollalternativet att dagens enkelspåriga järnväg söder om planområdet är riven
och ersatt med dubbelspår samt att luftburna kraftledningar inom planområdet är flyttade.
I aktuell MKB används nollalternativet som jämförelsealternativ vid bedömning av påverkan och
konsekvens av utbyggnation av planområdet.

6.2

RIMLIGA ALTERNATIV

Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska en MKB innehålla en identifiering, beskrivning och bedömning av
rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd.
För att utreda om det finns alternativ lokalisering som är mer lämplig har Hallsbergs kommun haft som
utgångspunkt att jämföra planområdet med andra områden utpekade för verksamheter i gällande
översiktsplan. Verksamhetsområdet bör lokaliseras i anslutning till järnväg och i övrigt till god
infrastruktur så som närhet till större riks- och europavägar. I Planbeskrivningen (Hallsbergs kommun
2021a) anges att följande områden som har pekats ut som utvecklingsområden i översiktsplanen har
studerats som alternativa lokaliseringar:
•

Område 22 Lilla Älberg:
Området ligger söder om järnvägen och största delen av området består av jordbruksmark.
Området är utpekat för verksamheter som är direkt knutna till järnvägen. Det finns redan
planuppdrag på att upprätta detaljplan för verksamheter inom detta område. Kommunalt VA
finns men det finns inget VA‐verksamhetsområde. Tillgänglighet till infrastruktur i form av väg
finns dock. En kraftledning skär genom området.

•

Område 11: Järsjö – Rala:
Området ligger öster om Samzeliigatan. Området är för litet för den typ av verksamhet som
det planeras för i det aktuella planområdet. Stor del av området är exploaterat, resterande
mark består till största delen av brukningsvärd jordbruksmark. Kommunalt VA och VA‐
verksamhetsområde finns. Tillgänglighet till infrastruktur i form av väg finns. Det föreligger
översvämningsrisk inom området.

•

Område 12: Längs Samzeliigatans
Området ligger vid infart till tätorten och består till största delen av brukningsvärd
jordbruksmark. Kommunalt VA finns i viss mån och en liten del av området ligger inom VA‐
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verksamhetsområde. Tillgänglighet till infrastruktur i form av väg finns. Det föreligger
översvämningsrisk inom området.

Figur 27. Illustration över utvecklingsområden enligt Hallsbergs kommuns översiktsplan (Hallsberg 2021a).
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7

BESKRIVNING OCH BEDÖMNING AV
BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

I följande kapitel beskrivs förutsättningarna för detaljplaneområdet samt detaljplaneförslagets
miljökonsekvenser. För varje miljöaspekt beskrivs följande:
•
•
•
•

Bedömningsgrunder
Förutsättningar
Påverkan och effekter
Skyddsåtgärder

En jämförelse görs också med nollalternativet, vilket är beskrivet i kapitel 5.2.
Miljökonsekvensbedömningen är kvalitativ, men utgår dock i huvudsak från vissa ramar och
påverkansgraden beskrivs i denna MKB utifrån en femgradig skala; positiv konsekvens,
försumbar/ingen konsekvens, liten negativ konsekvens, måttlig negativ konsekvens och stor negativ
konsekvens, se kapitel 2.3.
Detaljplanens konsekvenser utgår från att maximal byggrätt utnyttjas. Där negativa konsekvenser
bedöms uppstå föreslås, där så är möjligt, åtgärder för att eliminera eller mildra konsekvenserna.

7.1

BYGGANDE PÅ JORDBRUKSMARK

Jordbruk är en näring av nationell betydelse. Miljöbalken förordar en mycket restriktiv
hållning till att upplåta jordbruksmark för exploatering. Jordbruksmarken är en resurs att
förvalta och får endast bebyggas i undantagsfall. Att ta jordbruksmark i anspråk för
exploatering är i princip oåterkalleligt eftersom det innebär stora ingrepp i jordmånen.
Jordbrukslandskapen rymmer även andra värden i form av ett levande kulturlandskap,
arbetstillfällen, energiproduktion och värdefulla biotoper.

7.1.1

Bedömningsgrunder

Jordbruk är en näring av nationell betydelse och jordbruksmarken är en unik och icke förnyelsebar
resurs som är nödvändig för vår överlevnad Jordbrukslandskapen rymmer även andra värden i form
av ett levande kulturlandskap, arbetstillfällen, energiproduktion och värdefulla biotoper. Att ta
jordbruksmark i anspråk för exploatering är i princip oåterkalleligt eftersom det innebär stora ingrepp i
jordmånen.
Jordbruksmark får endast bebyggas i undantagsfall. Värdet av marken är därför absolut och ska aldrig
viktas mot värdet av en exploatering. Exploatering av jordbruksmarken ska utgöra ett väsentligt
samhällsintresse. För att en exploatering av jordbruksmark ska följa den hänsyn som anges i
lagstiftningen måste exploateringen bidra till strukturer som skapar långsiktig samhällsnytta. Långsiktig
samhällsnytta skapas genom att planläggningen stärker de allmänna intressen som anges i plan och
bygglagens 2 kapitel 2-4 §§.
Om jordbruksmark ska exploateras får det ske först efter noga överväganden kring jordbruksmarkens
brukningsvärde, en bedömning om det är ett väsentligt samhällsintresse som marken ska tas i
anspråk för och om att det går att lokalisera detta väsentliga samhällsintresse på någon annan mark.
Hänsyn skall även tas till jordbruksmarkens biologiska produktionsvärden och odlingslandskapets
kulturmiljövärden.
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I regeringens proposition 1985/86:3 med förslag på hushållning med naturresurser med mera
definieras ”Väsentligt samhällsintresse” enligt följande: ”Sådana samhällsintressen kan vara t. ex.
bostadsförsörjningsbehovet. intresset av att kunna lokalisera bostäder och arbetsplatser nära
varandra, att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska försörjningssystem samt att säkerställa
viktiga rekreationsintressen.”
I Tabell 3 nedan anges kriterier för bedömning av konsekvenser avseende byggande på
jordbruksmark för aktuell MKB.
Tabell 3. Kriterier för bedömning av konsekvenser avseende byggande på jordbruksmark.

•

Ökad areal produktiv jordbruksmark.

•

Minskad fragmentering.

•

Tidigare improduktiv mark omförs till produktiv mark.

Försumbar/ingen
konsekvens

•

Andelen produktiv jordbrukmark förändras inte.

•

Påverkas inte genom fragmentering.

Liten negativ
konsekvens

•

Produktiv jordbruksmark minskar i begränsad omfattning.

•

Viss fragmentering av makren uppstår.

Måttlig negativ
konsekvens

•

Produktiv jordbruksmark minskar i stor omfattning.

•

Brukande av marken försvåras till följd av fragmentering.

Stor negativ konsekvens

•

Betydande arealer produktiv jordbruksmark tas i anspråk.

•

Brukandet av marken försvåras avsevärt till följd av fragmentering så att
ekonomiskt lönsamt jordbruk inte kan bedrivas.

Positiv konsekvens

7.1.2

Förutsättningar

Hallsbergs kommun växer och behovet av byggbar mark för såväl bostäder och verksamheter är stort.
Som ett led i att tillgodose det ökande behovet av byggbar mark har kommunen gjort en utredning och
tittat på möjligheterna att bygga på jordbruksmark. I den utredning som gjorts (Hallsbergs kommun
2021a) har kommunen utrett frågorna;
•

Är jordbruksmarken brukningsvärd?

•

Är det som ska byggas eller anläggas av väsentligt samhällsintresse

•

Finns den en alternativ lokalisering?

En sammanfattning av utredningen presenteras nedan.
Brukningsvärd jordbruksmark
Brukningsvärd jordbruksmark avser mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga
förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion (prop 1985/86:3 s158). Marken inom aktuellt
planområde består till största delen (cirka 19 ha) av jordbruksmark, se Figur 28. Marken inom
planområdet anses vara brukningsvärd eftersom den är utarrenderad och brukas aktivt. Fastigheten är
även taxerad som lantbruksfastighet.
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Figur 28. Jordbruksmark inom och i anslutning till planområdet. (Hallsberg, 2021a)

Väsentligt samhällsintresse
För att kunna räknas som ett väsenligt samhällsintresse bör exploteringen stödja en långsitktig hållbar
utveckling. För att kunna bedömna om den tänkta förändringen är ett väsentligt samhällsintresse
måste förändringen omfattning och dess geografiska och politiska betydelse väderas.
Enligt kommunens överskitsplan, antagen november år 2016, bör ianspråktagandet av högproduktiv
jordbruksmark för bebyggelse generellt undvikas men i tätorternas randområden kan ianspråktagande
vara nödvändigt för att skapa rationell och genomförbar utveckling för bostäder och verksamheter.
Placeringen av verksamhetsetablering i anslutning till Hallsbergs rengerbangård, kombiterminal,
riksväg och E20 är en förutsättning för etablering inom området. Verksamhetsområdet anses vara av
väsenligt samhällsintresse eftersom det möjliggör företagsetableringar vilka kommer att generera
arbetstillfällen och ge service i ett stragegiskt viktigt läge. Hallsberg kommun skriver i utredningen att
planlägga verksamhetsområdet kan vara av både lokalt, regionalt och nationellt intresse eftersom det
inom området kan komma att bli verksamheter som importerar gods på järnväg från hela Europa.
Etableringen bidrar även till en långsiktig hållbar utveckling då mycket av transporten till och från
området kan gå på järnväg istället för på väg.
Alternativ lokalisering
För att utreda om det finns alternativa lokaliseringar som är mer lämplig har Hallsbergs kommun haft
som utgångspunkt att jämföra planområdet med andra utpekade områden för verksamheter i gällande
översiktsplan. Verksamhetsområdet bör lokaliseras i anslutning till järnvägen och i övrigt till god
infrastruktur så som närhet till större riks‐ och europavägar. I kapitel 4.2.3 beskrivs de områden som
Hallsbergs kommun har studerat som alternativa lokaliseringar.

7.1.3

Påverkan och effekt

Nollalternativ
I nollalternativet fortsätter dagens markanvändning. Åkermarken fortsätter brukas vilket kan vara
positivt ur ett klimatperspektiv. Att ha tillgång till jordbruksmark inom kommunen, och därmed
förutsättningar för lokalproducerade råvaror, kan minska klimatpåverkan och främja resurshushållning.
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Nollalternativet bedöms medföra försumbar/ingen konsekvens avseende byggande på jordbruksmark
eftersom andelen produktiv jordbruksmark inte förändras och inte påverkas av fragmentering.
Planförslag
Planförslaget kommer att medföra att jordbruksverksamheten inom planområdet kommer upphöra. 19
hektar jordbruksmark kommer att ianspråktas, ytterligare ytor kan komma att påverkas indirekt.
Påverkan är irreversibel, då genomförande av planförslaget innebär att marken inom planområdet inte
blir tillgänglig för jordbruk eller bete i framtiden. Påverkan på marken kan innebära att den inte kan
återställas om behov av industri här inte längre skulle finnas.
Genomförandet av planen kan indirekt komma att påverka möjligheten att bruka kvarvarande
jordbruksmark strax söder om planområdet då dessa ytor kan bli för små/smala för ett rationellt
jordbruk, ur såväl ekonomisk som teknisk synpunkt. Vidare kan planförslaget även medföra negativa
effekter på vattenvägar inom ett större jordbrukslandskap än planområdet samt ytterligare markintrång
om nya in- och utfarter till angränsande jordbruksmark behöver anläggas.
Då brukningsbar jordbruksmark är av nationellt intresse och påverkan på marken bedöms som
irreversibel medför planförslaget stor negativ konsekvens för de areella näringarna.
Nollalternativ

Ingen/försumbar
konsekvens

•

Dagens markanvändning fortgår, andelen produktiv jordbrukmark
förändras inte. Fragmentisering eller Tillgänlighet till jordbrukmarken
påverkas inte.

Planförslag

Stor negativ
konsekvens

•

Detaljplanen medför att produktiv jordbruksmark minskar i stor
omfattning.

7.1.4

Skyddsåtgärder

Inga skadeförebyggande åtgärder föreslås.

7.2

KULTURMILJÖ

Med kulturmiljöer avses miljöer, karaktärer, strukturer och enskilda objekt som tydligt
speglar vår historia och som berättar om människors livsmönster under olika tider. Objekt,
strukturer och karaktärer som belyser platsens historia såsom ett äldre odlingslandskap,
bebyggelse, äldre vägsystem, fornlämningar eller rester av industriella verksamheter kan
betraktas som en kulturell och social resurs. Kulturmiljön omfattar inte bara landskapets
fysiska innehåll utan även immateriella företeelser som ortnamn eller sägner som är knutna
till en plats.

7.2.1

Bedömningsgrunder

Den svenska kulturmiljön skyddas främst genom kulturmiljölagen och miljöbalken. I kulturmiljölagen
finns särskilt beskrivet skydd av fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen.
Kulturmiljön skyddas även genom plan och bygglagen, väglagen och förordningen om statliga
byggnadsminnen. Lagarna syftar bland annat till att framtida generationer skall kunna uppleva en
mångfald av kulturmiljöer. Vidare förekommer lagskydd på lokal nivå i form av kommunala krav och
riktlinjer.
Svenska fornlämningar är automatiskt skyddade enligt kulturmiljölagen. Fornlämningar är en lämning
efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och är
varaktigt övergiven. Lämningen behöver dessutom vara tillkommen före år 1850Det är enligt lagen
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förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom
bebyggelse, plantering, eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Till varje fornlämning hör
markområdet runt den, som har samma lagskydd som själva fornlämningen. Detta område benämns
fornlämningsområde och kan likställas med ett skyddsområde. Områdets storlek skiftar beroende på
fornlämningens art och betydelse och dess läge i landskapet. Skyddsområdets storlek fastställs av
länsstyrelsen från fall till fall.
En övrig kulturhistorisk lämning är en lämning som inte har ett automatiskt skydd i enlighet med
kulturmiljölagen. Här krävs ett samråd med länsstyrelsen för en bedömning om lämningen av särskilda
skäl bör fastställas som fornlämning eller om bedömningen övrig kulturhistorisk lämning kan kvarstå.
I Tabell 4 nedan anges kriterier för bedömning av konsekvenser avseende kulturmiljö för aktuell MKB.
Tabell 4. Kriterier för bedömning av konsekvenser avseende kulturmiljö.

Positiv konsekvens

Försumbar/ingen
konsekvens

Liten negativ
konsekvens

Måttlig negativ
konsekvens

Stor negativ konsekvens

7.2.2

•

Kulturmiljövärden framhävs genom exempelvis skötsel av omgivande mark.

•

Kulturmiljöns upplevelsemässiga, pedagogiska och/eller vetenskapliga
värden tydliggörs.

•

Värden förändras inte. Bärande uttryck och sammanhang är fortsatt
avläsbara.

•

Kulturmiljöns upplevelsemässiga, pedagogiska och/eller vetenskapliga
värden blir oförändrade.

•

Värden påverkas negativt i begränsad omfattning. Bärande utryck och
sammanhang är fortsatt avläsbara, men vissa försvagas i liten mån.

•

Kulturmiljöns upplevelsemässiga, pedagogiska och/eller vetenskapliga
värden påverkas i liten omfattning.

•

Värden minskar. Bärande uttryck och sammanhang förvagas och läsbarhet
försvåras.

•

Kulturmiljöns upplevelsemässiga, pedagogiska och/eller vetenskapliga
värden går delvis förlorande.

•

Värden försvinner. Bärande uttryck för utpekade och lagskyddade
kulturmilöjvärden går förlorade.

•

Sammanhang som är avgörande för att utläsa den kulturhistoriska
berättelsen bryts.

•

Kulturmiljöns upplevelsemässiga, pedagogiska och/eller vetenskapliga
värden går förlorande.

Förutsättningar

Inom planområdet finns inga idag kända fornlämningar. Länsstyrelsen i Örebro län har beslutat att en
arkeologisk utredning ska utföras då planområdet är beläget på ett sådant sätt att det kan innehålla
tidigare okända lämningar från stenålder samt även lämningar av äldre färdvägar över den gamla
mossen som tidigare funnits i området. Därför utfördes en arkeologisk utredning etapp 1 under våren
2021. Syftet med den arkeologiska utredningen är att fastställa om fornlämningar finns inom
planområdet och ge länsstyrelsen ett underlag för beslut gällande fortsatta åtgärder.
Inom planområdet har det tidigare funnits en mosse, Spångamossen. På härdsekonomiska kartan från
år 1864-67 upptas en stor del av planområdet av Spångamossen, se Figur 29. Röd polygon visar
område för undersökningsområde för arkeologisk utredning etapp 1.
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Figur 29 Utklipp från härdsekonomiska kartan från år 1864-67 visar att en stor del av planområdet av Spångamossen
(Hallsbergs kommun 2021).

Vid arkeologisk utredning etapp 1 som genomfördes våren 2021 framkom sparsamma spår efter
förhistorisk mänsklig aktivitet i form av en enstaka bit tillslagen kvarts samt förekomst av träkol i
våtmarkslager i den numera utdikade och uppodlade Spångamossen. Den tillslagna kvartsbiten
påträffades i omrörda lager. Även om den är ett tydligt spår av mänsklig aktivitet i området under
stenåldern, så kan fyndet inte knytas till en bevarad fornlämning. Bedömningen att fyndet inte
motiverar vidare arkeologisk undersökning på platsen (Stiftelsen Kulturmiljö 2021).

7.2.3

Påverkan och effekter

Nollalternativ
Om detaljplanen inte genomförs kommer inga verksamheter att etableras inom planområdet och
dagens markanvändning består. Referensalternativet bedöms medföra försumbara/inga konsekvenser
avseende kulturmiljövärden eftersom värden inte förändras inte och kulturmiljöns upplevelsemässiga,
pedagogiska och/eller vetenskapliga värden blir oförändrade.
Planförslag
Eftersom endast enstaka fynd gjordes under av arkeologisk utredning etapp 1 och fynden inte knytas
till någon bevarad fornlämning bedöms planområdet inte hysa några värden som är viktiga för
kulturmiljön. Bedömningen är därför att planförslaget innebär försumbara/inga konsekvenser
avseende kulturmiljövärden.
Nollalternativ

Ingen/försumbar
konsekvens

•

Dagens markanvändning fortgår och värden förändras inte.
Kulturmiljöns upplevelsemässiga, pedagogiska och/eller vetenskapliga
värden blir oförändrade.

Planförslag

Ingen/försumbar
konsekvens.

•

Kulturmiljöns upplevelsemässiga, pedagogiska och/eller vetenskapliga
värden blir oförändrade.

7.2.4

Skyddsåtgärder

Inga skadeförebyggande åtgärder föreslås.
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7.3

VATTENMILJÖ
Ytvatten är benämningen på vatten i vattendrag, sjöar, hav och våtmarker. Många av
Sveriges vatten har höga naturvärden och hög biologisk mångfald. Diken och vattendrag i
jordbruksmark fyller en särskild viktig funktion som livsmiljö för det djur- och växtliv som är
knutet till vattenmiljöer i odlingslandskapet samt viktiga som spridningskorridor och
ledlinje i landskapet.
Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner och sköljer av ytor som tak, vägar och
stenläggningar. Dagvattenmängden som uppkommer beror på nederbörd, avdunstning
och markytans egenskaper. Genom att integrera dagvattenhanteringen tidigt i den fysiska
planeringen, kan en hållbar dagvattenhantering skapas. Det finns då större möjlighet att
skapa fördröjnings- och reningsåtgärder, samt påverka höjdsättning av byggnader och
mark för att minska risken för skador vid skyfall.

7.3.1

Bedömningsgrunder

Ytvatten
Sveriges vattenmiljöer i form av vattendrag, sjöar och hav skyddas genom miljöbalken med ett flertal,
tillhörande förordningar och föreskrifter. Vattenområden definieras i miljöbalken kap 11 som det
område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd. Deﬁnitionen av vattenområde avser
endast ytvattenområden och omfattar många olika typer av ytvatten, exempelvis, sjöar, vattendrag,
diken, kärr och våtmark. Att vattnet har en god kvalitet utan skadliga föroreningar har betydelse för att
det ska kunna användas som dricksvatten.
Ytvatten fungerar som livsmiljö för djur och växter. Ytvattnets flöden i vattendragen har betydelse för
det biologiska livet. Flödesförändringar kan leda till uttorkning eller översvämning som i sin tur kan
skada odlingsmarker.
Dagvatten
Hallsbergs kommun har tagit fram en VA-policy (Hallsbergs kommun, 2020) där det bland annat anges
att:
-

Dagvattenfrågan ska beaktas tidigt i planprocessen och därigenom beakta miljöbelastning och
klimatförändringar.
Krav kan ställas på dagvattenhantering i detaljplaner, som ligger i linje med
miljökvalitetsnormer.
Dagvatten rekommenderas att användas och tas omhand med syfte att minska påverkan på
miljö och människor och samtidigt ge boende i närheten positiva upplevelser.
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I Tabell 5 nedan anges kriterier för bedömning av konsekvenser avseende vattenmiljö för aktuell MKB.
Tabell 5. Kriterier för bedömning av konsekvenser avseende vattenmiljö.

Ytvatten
Positiv konsekvens

•

Ytvattnet förstärks med avseende på
arter, artmångfald och naturtypers
utbredning och bevarande.

Dagvatten
•

•

Försumbar/ingen
konsekvens

•

Liten negativ
konsekvens

•

•
Måttlig negativ
konsekvens

•

•
Stor negativ
konsekvens

•

•
•

Dagvatten fördröjs och renas, så att
flödet och föroreningsinnehållet
minskar mot befintlig situation.
Dagvattnet tas omhand i öppna
dagvattenåtgärder, så att robusthet
skapas och påverkan på nedströms
liggande områden minskar.

Ytvattnets förutsättningar bibehålls med
avseende på arter, artmångfald och
naturtypers utbredning och bevarande.
Ytvattnet försämras i marginell
omfattning med avseende på arter,
artmångfald och naturtypers utbredning,
och bevarande.
Ytvattnets form ändras och ytvatten
fragmenteras i liten omfattning.
Ytvattnet försämras i viss omfattning
med avseende på arter, artmångfald och
naturtypers utbredning och bevarande.
Ytvattnets form ändras och ytvatten
fragmenteras i måttlig omfattning.

•

Dagvattenflöden och
föroreningsinnehållet bibehålls.

•

Dagvattenflöden och
föroreningsinnehållet ökar i marginell
omfattning.
Tillfälligt befintliga störningar/problem
förstärks.

Ytvattnet påverkas i stor omfattning med
avseende på arter, artmångfald och
naturtypers utbredning och bevarande..
Planen reducerar ytvattenmiljön i stor
grad.
Ytvattnets naturliga form ändras i stor
omfattning.

•

•

•

•

•

Dagvattenflöden och
föroreningsinnehållet ökar i viss
omfattning.
Nedströms liggande områden påverkas
negativt till viss del.
Dagvattenflödet och
föroreningsinnehållet ökar i stor
omfattning.
Nedströms liggande områden påverkas
negativt i stor grad.
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7.3.2

Förutsättningar

Ytvatten
Inom planområdet finns två namnlösa vattendrag, se Figur 30 nedan. Dessa vattendrag är även
utmärkta som dike B och dike D i Figur 10 i kapitel 4.3.4.

Figur 30. Vattendrag inom och i anslutning till planområdet (Länsstyrelsen 2021a)

Dessa två vattendrag, samt övriga öppna diken inom planområdet, utgör viktiga livsmiljöer för vattenoch landlevande djur och organismer, då jordbruksmarken i övrigt utgör ett variationsfattigt landskap.
Naturvårdsverket (2021) beskriver i ”Småvatten och våtmark i jordbruksmark” nyttan av öppna diken:
”Öppna diken fyller en viktig funktion som livsmiljöer, spridningskorridorer och ledlinjer i landskapet för
växter och djur. De kvarvarande naturliga små bäckfårorna är mycket få i jordbrukslandskapet, då de
ofta har fördjupats och rätats ut till diken. De få som finns kvar har stor betydelse genom att de
naturliga vattendragen innehåller en mycket större variation av olika livsmiljöer än diken, och därmed
ger förutsättningar för fler arter.” (Naturvårdsverket, 2021).
Nästan allt arbete och byggande i vattenområden betecknas som vattenverksamhet var vid
bestämmelserna i 11 kap. miljöbalken ska följas. Exempel på vattenverksamhet är fyllning, pålning,
grävning, sprängning eller rensning i ett vattenområde, uttag av vatten för till exempel bevattning och
kabel- eller ledningsdragning i vattenområden.
Vattenverksamhet omfattas av en generell tillståndsplikt och prövning sker i Mark- och miljödomstolen,
men om verksamheterna är av mindre omfattning räcker det istället med en anmälan, enligt
förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet, vilken hanteras av Länsstyrelsen. Exempel på
vattenverksamhet som kan hanteras inom ramen för anmälan om vattenverksamhet är åtgärder som
sker i vattendrag med medelvattenföring på högst 1 m3/sekund, eller där den bottenarealen i
vattendraget som omfattas av åtgärden uppgår till högst 500 m2.
Dagvatten
En dagvattenutredning har upprättats för planområdet samt närliggande områden av VAP (2021).
Planområdet (delområde A i Figur 29) består till störst del av jordbruksmark och ligger inom
avrinningsområdet ”Mynnar i Kumlaån”. Avrinningsområdet är delvis redan exploaterat och har ett
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delvis utbyggt dagvattensystem, som även omfattar fördröjningsåtgärder. Dagvatten bedöms kunna
infiltrera i marken och avleds till dikena i området. (VAP, 2021) Det dagvatten som idag uppstår antas
ha låg förekomst av föroreningar.
Dagvatten från området avleds via flera diken, vilka redovisas i Figur 10 (i kapitel 4.3.3.). Ett vägdike
går norr om planområdet (Dike A) och avvattnar bilvägen. Ett dike går i västra kanten (Dike G) och
fortsätter sedan till en naturlig bäck i planområdets södra kant (Dike D). Diket omges av jordbruksmark
på båda sidorna. Två diken ansluter söder ifrån (Dike E och F) till Dike D. En bäck går i nordöstra
delen av planområdet (Dike B) och ligger i anslutning till jordbruksmarken. Även Dike C, som fortsätter
söderut ligger i jordbruksmark.
Dagvattnet fortsätter nedströms, genom en äldre trumma under stambanan, vidare mot
Rösättersbäcken och har slutrecipienten Ralaån (SE654908-146027). Ralaån omfattas av
miljökvalitetsnormer, se mer information i kapitel 8.2.3.
Som tidigare nämnt i kapitel 4.2.3 ska överföringsledningar anläggas mellan Östansjö till Hallsberg,
inom ett parallellt projekt. Nya överföringsledningar i form av en vattenledning och en tryckspillvattenledning ska anläggas i den norra delen av planområdet (inom markanvändningen naturområde), se
Figur 8 i kapitel 4.2.3.

Figur 31. Delområden i den översiktliga dagvattenutredningen, där planområdet är delområde A. (VAP, 2021)

7.3.3

Påverkan och effekter

Nollalternativ
Då markanvändningen i form av jordbruksmarken kvarstår, bedöms vattenmiljöerna i de öppna dikena
och djurlivet kring dessa, påverkas i viss utsträckning. Det kan ske genom exempelvis besprutning och
spridning av gödsel. Detta kan generera föroreningar i vattenmiljön i form av näringsämnen vilket kan
medföra fortsatt belastning för recipienten. Detta kan också motverka att miljökvalitetsnormerna med
avseende på övergödning i uppnås.
Nollalternativet innebär att de öppna dikena även fortsättningsvis kan fungera som
spridningskorridorer och dikens arter, artmångfald och naturtypers utbredning påverkas inte.
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Utifrån ovanstående bedöms nollalternativet totalt sett medföra ingen/försumbar konsekvensavseende
ytvatten.
Om detaljplanen inte genomförs etableras ingen verksamhet på området vilket innebär att
dagvattenflödet i princip kommer att bli oförändrat. Därmed bedöms nollalternativet medföra
ingen/försumbar konsekvens avseende ytvatten.
Planförslag
Nästan allt arbete och byggande i vattenområden betecknas som vattenverksamhet. Om åtgärderna
är av mindre omfattning görs en anmälan enligt förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet till
Länsstyrelsen. Åtgärder i vattendragen inom planområdet, så som anläggande av trummor, schakt
samt omgrävningar, bedöms medföra att anmälan om vattenverksamhet kommer att krävas.
Det är i dagsläget inte klarlagt om vattendragen och dikena inom planområdet kommer kulverteras,
läggas igen eller flyttas. Vid kulvertering kommer de öppna vattenmiljöerna som finns till gagn för djuroch växtlivet att försvinna. Även en flytt av vattendragen kan påverka livsmiljöerna dock troligen inte i
lika stor utsträckning
Eftersom genomförande av planen medför att biologin påverkas, ytvattnets form ändras och
fragmenteras bedöms planförslaget sammanfattningsvis medföra måttlig negativ konsekvens för
ytvattnet. Dock är konsekvensen mycket lokal. Eftersom någon naturvärdesinventering för området
inte är utförd är det inte möjligt att bedöma konsekvenserna för naturmiljön i dessa vattendrag fullt ut. I
det fortsatta arbetet är det viktigt att beakta möjligheten att tillskapa nya öppna vattenytor som
kompensation för de vattendrag som kulverteras eller läggs igen.
Detaljplanens markanvändning kommer innebära en större hårdgöringsgrad. Utan fördröjnings- och
reningsåtgärder skulle det innebära ett ökat dagvattenflöde, med sannolikt både ökade
föroreningshalter och ökad transport av föroreningar till vattendraget nedströms. Samtidigt innebär
planförslaget att föroreningsmängderna av näringsämnena kommer att minska, då markanvändningen
ändras och dagvatten kommer fördröjas och renas i större utsträckning än idag.
Styrande villkor är att flödet från området inte får överstiga 145 l/s och att den totala utjämningsvolymen ska vara 11 500 m3 fördelat mellan utjämningsvolymer inne på fastighetsmark och på allmän
mark. (VAP, 2021)
Om föreslagna principerna för dagvattenhantering i dagvattenutredningen (VAP, 2021) genomförs
kommer dagvatten kunna uppnå fördröjning och rening inom planområdet. Därför bedöms
planförslaget medföra ingen/försumbar konsekvens avseende aspekten på dagvattenhantering.
Yvatten
Nollalternativ

Planförslag

Ingen/försumbar
konsekvens

Måttlig negativ
konskekvens

•

Jordbruksmarken bidrar negativt med näringsämnen till vattendrage, vilket
bidrar till övergödning av recipienten.

•

Öppna dikena kan fortsätta att fungera som spridningskorridorer och dikenas
arter, artmångfald och naturtypers utbredning påverkas inte.

•

Kulvertering och/eller flytt av vattendrag påverkar de öppna vattenmiljöerna
negativt, biologin påverkas, ytvattnets form ändras och fragmenteras samt
ytvattnets form ändras.
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Dagvatten
Nollalternativ

Ingen/försumbar
konsekvens

•

Ingen verksamhet etableras på området vilket innebär att dagvattenflödet i
princip kommer att bli oförändrat.

Planförslag

Ingen/försumbar
konsekvens

•

Planförslaget innebär att näringsämnena sannolikt kommer att minska, då
markanvändningen ändras och då dagvatten kommer fördröjas och renas i
större utsträckning mot idag. Planförslaget bedöms därför medföra ingen/
försumbara konsekvenser på vattenmiljön.

7.3.4

Skyddsåtgärder

Inga skadeförebyggande åtgärder föreslås.

7.3.5

Övriga försiktighetsåtgärder

Inom verksamhetsområde för dagvatten kommer en del av fördröjningen av dagvatten ske på
fastighetsmark och den resterande delen på allmän mark av VA‐huvudmannen. VAP (2021) föreslår
att följande text ska vara styrande och regleras i detaljplanen:
•

•
•

Styrande villkor är att flödet från planområdet inte får överstiga 145 l/s och att den totala utjämning
svolymen ska vara 11 500 m3 fördelat mellan utjämningsvolymer inne på fastighetsmark och på all
män mark.
Den totala utjämningsvolymen inom delområdet ska vara 400 m3/ha.
Utloppet ur utjämningsmagasin ska ha en anordning som enkelt kan stängas. Dammen fungerar
då som en katastrofbassäng om utsläpp av miljöfarliga ämnen sker från delområdet.

För dagvatten på fastighetsmark:
•
•
•
•
•

•

På fastighetsmark ska utjämningsvolymen vara 75 m3/ha fastighetsarea.
Dagvattenflöde från fastighet ska renas från olja och sedimenterbara föroreningar, samt fördröjas
genom flödesutjämning så att tömningstid av utjämningsvolym överstiger 12 timmar.
Dagvattenflöde från fastigheten får maximalt vara 1,7 l/s och ha fastighetsarea.
Utloppet från utjämningsvolymen ska kunna stängas vid utsläpp av föroreningar.
Oljeavskiljning klass I (EN 858) ska ske av dagvattenflöde från fastigheten. Undantag kan ges för
fastigheter med ett mindre antal personbilsplatser för personal och kunder, och där det inte finns
skäl att anta att spill av miljöfarliga föroreningar kan förekomma.
Utjämningsmagasin utformas så att sedimenterbara föroreningar kan avlägsnas utan stora
svårigheter.
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7.4

ÖVERSVÄMNINGSRISK

Klimatförändringen ökar risken för översvämningsrisk, till följd av skyfall och stigande
vattennivåer i hav, sjöar och vattendrag. Förutom att bl.a. nederbörden ökar i Sverige, så
kommer extrema väderhändelser att bli mer vanliga. I Sverige orsakas översvämningar
främst av stor vattentillförsel till sjöar och vattendrag från kraftiga regn eller snösmältning.
Ofta är det kraftiga regn under flera dygn som utlöser svåra översvämningar.
Klimatanpassning krävs i den fysiska planeringen för att rusta för framtiden, för att kunna
hantera skyfall och översvämningar. (SMHI, 2021)

7.4.1

Bedömningsgrunder

På Boverket (2021) redovisas att översvämningar kan orsaka olägenheter i form av skador och andra
hälso- och säkerhetsfaktorer. Vatten kan förhindra utrymning och begränsa tillgängligheten för
räddningstjänsten.
Plan- och Bygglagen, 11 kap. 10 § redogör för att Länsstyrelsen ska, när den fått meddelande om att
en kommun beslutat anta en detaljplan, inom tre veckor besluta om den ska överpröva kommunens
beslut eller inte. Länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut, om beslutet kan antas innebära att:
En bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Lag (2020:76).
Enligt Boverkets vägledning för översvämningsrisker till följd av skyfall bör, som ett minimum, ny
sammanhållen bebyggelse och samhällsviktig verksamhet planläggas så att den årliga sannolikheten
för att bebyggelse tar skada vid översvämning är mindre än 1/100. (Hallsbergs kommun, 2021)
För att få en uppfattning om olägenheten/skadorna som regnet orsakar kan följande vattendjupintervall
användas som riktvärden:
Tabell 6. Vattendjup vid översvämningar.

Vattendjup (m)

Påverkan

0,1 – 0,3 m

Besvärande framkomlighet

0,3 – 0,5 m

Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada

>0,5 m

Stora materiella skador, risk för hälsa och liv.

I Hallsbergs kommuns VA-policy (Hallsbergs kommun, 2020) redogörs för översvämningsfrågan och
hur denna ska beaktas i detaljplaneprocessen:
-

Detaljplaner ska höjdsättas vid behov. Plats för dagvattenhantering ska avsättas i tillräcklig
grad för att kunna hantera klimatförändringar.
Krav kan ställas på dagvattenhantering i detaljplaner, så att översvämningsrisker beaktas.
Vid extrema dagvattenflöden ska vattnet kunna hanteras för att minska skaderisken.
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I Tabell 7 nedan anges kriterier för bedömning av konsekvenser avseende översvämningsrisk för
aktuell MKB.
Tabell 7. Kriterier för bedömning av konsekvenser avseende översvämningsrisk.

Positiv konsekvens

•
•

Marken är höjdsatt så att god marginal finns vid skyfall och stigande vatten.
Dagvatten tas omhand i öppna dagvattenåtgärder, så att robusthet skapas och påverkan
på nedströms liggande områden minskar.

Försumbar/ingen
konsekvens

•
•

Marken är höjdsatt så att marginal finns vid skyfall och stigande vatten.
Dagvatten fördröjs inom planen, motsvarande befintlig situation.

Liten negativ
konsekvens

•
•
•

Dagvattenflöden ökar i marginell omfattning.
Nya instängda områden med översvämningsproblematik skapas.
Marken är höjdsatt så att viss risk finns för översvämningar vid skyfall och stigande
vatten.
Tillfälligt befintliga områden nedströms med översvämningsproblematik förstärks i liten
omfattning.

•
Måttlig negativ
konsekvens

•
•
•
•

Dagvattenflöden ökar i viss omfattning.
Nya, mindre instängda områden med översvämningsproblematik skapas.
Marken är höjdsatt så att risk finns för översvämningar vid skyfall och stigande vatten.
Tillfälligt befintliga områden nedströms med översvämningsproblematik förstärks i
måttlig omfattning.

Stor negativ
konsekvens

•
•
•

Dagvattenflöden ökar i stor omfattning.
Nya, stora instängda områden med översvämningsproblematik skapas.
Marken är höjdsatt så att stor risk finns för översvämningar vid skyfall och stigande
vatten.
Tillfälligt befintliga områden nedströms med översvämningsproblematik förstärks i stor
omfattning.

•

7.4.2

Förutsättningar

Hallsbergs kommun har drabbats av ett flertal översvämningar under de senaste årtioendena. Den
senaste skyfallshändelsen som ﬁck stora konsekvenser för tätorten ägde rum i september 2015. Över
100 mm nederbörd inom loppet av ett dygn resulterade i att en stor del av södra Hallsberg drabbades
av översvämning, med stora skador på hushåll, vägar och offentliga lokaler som följd. Ralaån, som
rinner genom Hallsberg och utmynnar i Kumlaån, har översvämmats ﬂera gånger tidigare. Under
1960-talet ﬁnns ﬂera dokumenterade fall där intensiv nederbörd medfört översvämmade åkermarker
strax norr om tätorten. Under de senaste 20 åren har minst fyra kraftiga skyfall lett till skördeskador,
översvämmade vägar och källare i närheten av Hallsberg. (Hallsbergs kommun, 2016)
Enligt Hallsbergs kommun (2021) utfördes en skyfallskatering över Hallsberg tätort år 2016. Då det
råder osäkerheter kring den framtagna skyfallsmodellen och främst modellens västra kant (se Figur
30), är det svårt att avgöra översvämningsrisken i detta planområde. Utifrån denna information och
Länsstyrelsens lågpunktskartering som visar lägre vattendjup i området har det antagits att
skyfallsmodellen visar något större djup än det egentliga fallet. Den djupaste punkten har ett
vattendjup på 0,76 m.
Länsstyrelsens lågpunktskartering visar att översvämningsrisken är störst i anslutning till de befintliga
dikena (cirka 1,1 m vattendjup i dike) och att lågpunkterna i området annars har ett vattendjup på cirka
0,13 m. Enligt den översiktlig dagvattenutredning Tälle ska höjdsättning av byggnaders färdig golvnivå ske minst 50 cm över anslutande gator och med marklutning min 1% fall mot kvartersgräns eller
gata. Det finns då ingen risk att ett skyfall med ytavrinning kan skada byggnader och installationer.
(VAP, 2021)
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Figur 32. Tidigare framtagen skyfallskartering för ett 100-årsregn (Källa: Hallsbergs kommun, 2021a)

Figur 33. Lågpunktskartering och flödesvägar. (Länsstyrelsen, 2016)

En översiktlig skyfallskartering har utförts för MKB:n i programmet Scalgo Live, där 56 mm nederbörd
har använts vilket motsvarar ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 och en varaktighet på 30 min.
Resultatet redovisas i Figur 32 nedan, där stående vatten och dess vattendjup syns i en färgskala
mellan grönt till rött. Enligt Tabell 6 ovan, bedöms ett vattendjup mellan 0,3-0,5 m innebära att det ej
är möjligt att ta sig fram med motorfordon och att det finns risk för stor skada. Ett relativt stort område i
den sydvästra delen av planområdet utgörs av ett lågpunktsområde som innebär denna risk. Ett par
mindre röda, lågpunktsområden syns i anslutning till och i dikena.
Vid höjdsättning av planområdet är det viktigt att beakta de gula områdena, så att riskområdena
minskar och så att inga instängda områden uppstår. Det är viktigt att se över så att befintliga
flödesvägar bibehåller sin kapacitet och inte dämmer upp dikessystem så att vatten blir stående inom
planområdet. Det är viktigt att skapa ytliga lågstråk inom planområdet, så att vatten kan ta sig ut från
området vid skyfall, när ledningsnätet är fullt.
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Figur 34. Bild över vattendjup i planområdet, vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 (56 mm nederbörd, 30 min varaktighet).
Ljusgrått område = < 0,1 m, Grönt område = 0,1-0,3 m djup, Gult område = 0,3-0,5 m vattendjup, Rött område = >0,5 m
vattendjup. (Scalgo Live, 2021)

7.4.3

Påverkan och effekt

Nollalternativ
Vid nollalternativet består befintlig markanvändning, vilket innebär en oförändrad höjdsättning. Det
föreligger redan idag ett par mindre, avgränsade lågpunkter inom planområdet, som har ett större
vattendjup än 0,5 m. En större del av planområdet har en marknivå, med risk för stående vatten
mellan 0,1-0,5 m (gröna och gula områden i Figur 34).
Nollalternativet bedöms medföra liten negativ konsekvens eftersom marken är höjdsatt så att risk finns
för översvämningar vid skyfall och stigande vatten samt att det finns risk att dagvattenflöden ökar i
marginell omfattning. Ökad nederbörd på grund av klimatförändringar medför även risk för att
lågpunkternas vattendjup ökar ytterligare och att översvämningar uppstår vilket kan medföra att grödor
förstörs av stående vatten. Ingen bebyggelse bedöms dock påverkas i detta alternativ.
Planförslag
Detaljplanens markanvändning kommer innebära ett ökat dagvattenflöde i och med att oexploaterad
mark till stor del kommer att hårdgöras. Planen föreslår fördröjning och rening av dagvatten i enlighet
med utredningen framtagen av VAP (2021). Enligt VAP (2021) föreslås en genomtänkt höjdsättning av
färdig golvnivå och en marklutning på 1 % mot kvartersgräns/gata. Detta bedöms medföra att det inte
finns någon risk för att ett skyfall med avrinning kan skada byggnader och installationer. Planförslaget
bedöms därmed medföra positiva konsekvenser.
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Nollalternativ

Liten negativ
konsekvens

•

Nollalternativet bedöms medföra liten negativ konsekvens eftersom marken är
höjdsatt så att risk finns för översvämningar vid skyfall och stigande vatten samt
att det finns risk att dagvattenflöden ökar i marginell omfattning. Risk för att
lågpunkternas vattendjup ökar ytterligare och att översvämningar uppstår vilket
kan medföra att grödor förstörs av stående vatten.

Planförslag

Positiv
konsekvens

•

Detalplanen medför att höjdsättning utförs så att det finns god marginal vid
skyfall och stigande vatten. Dagvatten tas omhand i öppna dagvattenåtgärder, så
att robusthet skapas och påverkan på nedströms liggande områden minskar.

7.4.4

Skyddsåtgärder

I detaljplanen fastställs att:
•

Byggnaders färdiga golv-nivå ske minst 50 cm över anslutande gator och med marklutning på
minst 1 % fall mot kvartersgräns eller gata. Då finns ingen risk för att ett skyfall med avrinning kan
skada byggnader och installationer. (Hallsbergs kommun 2021a)

7.5

RIKSINTRESSE FÖR KOMMUNIKATION

Riksintressen gäller geografiska områden som har utpekats därför att de innehåller nationellt
viktiga värden och kvaliteter. Riksintresse kan gälla för områden som är skyddsvärda på
grund av sin speciella natur, - kultur- och friluftsvärden eller för områden som är av betydelse
för ett speciellt nyttjande så som kommunikationer, energiproduktion och energidistribution.
Bestämmelser om riksintressen finns i 3 och 4 kap. miljöbalken.

7.5.1

Bedömningsgrunder

Ett område som har identifierats som riksintresse ska så långt det är möjligt skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada dess värden. Detta innebär att tillkommande bebyggelse, exempelvis nybyggnad,
eller andra åtgärder får inte negativt påverka varken nuvarande eller framtida nyttjande av
anläggningarna.
I 3 kap. § 8 miljöbalken framgår:
Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion,
energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering skall så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana
anläggningar. Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i första stycket skall
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
Riksintresseområden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada området. Begreppet påtaglig
skada är centralt för tillämpningen av hushållningsbestämmelsen om riksintressen. Därför skiljer sig
bedömningsgrunderna för påverkan på riksintresse för kommunikationer från andra miljöaspekter i
aktuell MKB.
Bedömningen av vad som utgör en påtaglig skada är alltid platsspecifik och knuten till åtgärdens
omfattning och art. Generellt gäller att ett ingrepp som innebär att ett område förlorar de värden som
motiverat dess utpekande ska bedömas som påtagligt skadligt. När man anser att ett riksintresse kan
komma att påverkas skall en bedömning av påtaglig skada utföras. Det är med utgångspunkt i
riksintressebeskrivningen som skadebedömning ska göras. I analysen av om åtgärden innebär en
påtaglig skada eller inte ska inga bedömningar göras utifrån att det kan finnas andra intressen som
också är viktiga.
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Det gäller att hålla skadeanalysen fri från avvägningar mot andra intressen. Ett riksintresse kan inte
avvägas mot ett lokalt intresse – uppstår påtaglig skada får förändringen/åtgärden inte genomföras.
Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd till 3 kap. 6 § 2 stycket miljöbalken bör en åtgärd med
irreversibel (oåterkallelig) negativ inverkan på något värde som utgör grunden för riksintresset som
regel anses utgöra påtaglig skada på området och därmed inte tillåtas.
I nedan Tabell 8 anges kriterier för bedömning av konsekvenser avseende kulturmiljö för aktuell MKB.
Tabell 8. Kriterier för bedömning av konsekvenser avseende kulturmiljö.

Ej påtaglig
skada

•

Påverkan på riksintresset är av sådan grad att området inte förlorar de värden som motiverat dess
utpekande som riksintresse.

Påtaglig skada

•

Påverkan på riksintresset är av sådan grad att området förlorar de värden som motiverat dess
utpekande som riksintresse.

7.5.2

Förutsättningar

Trafikverket bedömer och pekar ut vilka områden som är riksintresse för trafikslagens anläggningar
väg, järnväg, luftfart och sjöfart. För varje riksintresseanspråk ska det finnas en funktionsbeskrivning
för anläggningen. I funktionsbeskrivningen ska det finnas information om anläggningens huvudsakliga
funktion, potentiella skador och synergier med samhällsplanering och samhällsutveckling i
omgivningen, samt eventuell framtida utveckling.
Riksintresse väg
Tälleleden/väg 629, som angränsar till planområdet i norr är av riksintresse för väg. I
funktionsbeskrivningen står det: ”Väg 629 utgör en anslutning till en utpekad rangerbangård och
kombiterminal av riksintresse” (Trafikverket 2021).
Tälleleden/väg 629 ansluter i väster till riksväg 50 som är utpekat som riksintresse för väg. Väg 50
förbinder Sydsverige med Mellansverige i nordsydlig riktning mitt i landet och är en alternativ
sträckning för E4 och är utpekad som särskilt betydelsefull för dagens godstransporter. Väg 50 är
även en rekommenderad transportväg för farligt gods. Funktionsbeskrivningen lyder: ”Väg 50 ingår till
största delen i det nationella stamvägnätet som riksdagen fastställt. Vägarna i det nationella
stamvägnätet är av särskild nationell betydelse. Undantaget är sträckan Falun-Söderhamn, som är av
särskild betydelse för regional eller interregional trafik. Väg 50 förbinder Sydsverige med
Mellansverige i nordsydlig riktning mitt i landet” (Trafikverket 2021).
Riksintresse järnväg
Söder om planområdet löper delar av Godsstråket genom Bergslagen med knutpunkten Hallsbergs
rangerbangård samt järnväg mellan Hallsberg – Östansjö och Hallsberg – Skymossen, dessa är
utpekade som riksintressen för järnväg.
Järnvägen mellan Hallsberg – Östansjö samt Hallsberg – Skymossen är en del av Västra stambanan
och trafikeras av både gods- och persontrafik. Funktionsbeskrivningen lyder: ”Västra stambanan är av
internationell betydelse och ingår i det utpekade TEN-T nätet. Banan sträcker sig från Stockholm till
Göteborg via bland annat Södertälje, Hallsberg, Falköping och Skövde. Banan är mycket viktig för
person- och godstrafik och ingår även i det utpekade strategiska godsnätet” (Trafikverket 2021).
I funktionsbeskrivningen för Hallsbergs rangerbangård står det: ”Banan ingår i TEN-T nätet1 och är av
internationell betydelse, den ingår även i det strategiska godsnätet. Banan sträcker sig från Storvik till
Mjölby” (Trafikverket 2021).

1

TEN-T står för Trans-European Transport Network. Nätverket utgör viktiga länkar och noder för flöden av personer och gods i
Europa. TEN-T omfattar vägar, järnvägar, inre vattenvägar, hamnar, flygplatser, navigeringssystem, anordningar för överföring
av gods mellan olika transportslag samt de tjänster som krävs för att denna infrastruktur ska fungera.
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Trafikverket bygger successivt ut järnvägen till dubbelspår på sträckan Hallsberg–Degerön.
Utbyggnaden består av flera sträckor som befinner sig i olika skeden. Etappen Hallsberg – Stenkumla
där dubbelspår kommer byggas mellan rangerbangården och Västra stambanan, angränsar till
aktuella detaljplaneområde. När utbyggnaden är klar kommer den nya järnvägen att bli riksintresse för
järnväg.

Figur 35 Riksintresse för kommunikation i nära anslutning till planområdet (Trafikverket 2021).

7.5.3

Påverkan och effekter

Nollalternativ
I nollalternativet fortsätter dagens markanvändning för planområdet. Ingen påverkan sker på
riksintressen utifrån deras riksintressebeskrivningen.
Planförslag
Utbyggnad av det verksamhetsområde som planförslaget medger bedöms inte försvåra tillkomsten
eller utnyttjandet av närliggande riksintressen för kommunikation. Planförslaget bedöms därmed inte
medföra någon påtaglig skada på riksintresset.
Nollalternativ

Ingen påtaglig skada för något av riksintressen för kommunikation bedöms uppstå.

Planförslag

Ingen påtaglig skada för något av riksintressen för kommunikation bedöms uppstå.

7.5.4

Skyddsåtgärder

Inga skadeförebyggande åtgärder föreslås fastställas.

För Hallsbergs kommuns granskning 2021-06-16

8

PÅVERKAN UNDER BYGGTIDEN

Störningar under byggtiden bedöms kunna uppstå från transporter och markarbeten som kan
generera buller, vibrationer, luftföroreningar och damning. Störningarna bedöms bli begränsade då
markarbeten inte är av någon större omfattning och störningarna är av tillfällig karaktär.
För att möjliggöra byggnation krävs att sly och träd avlägsnas. Detta ska göras med varsamhet för att
minska den negativa påverkan på naturmiljön.
Vid arbeten i eller nära diken kan de påverkas, framförallt genom att vatten som avrinner från
arbetsområdet tar med sig grumlande partiklar. Vid eventuell olycka under entreprenaden finns risk att
vattendrag längs sträckan samt recipienter nedströms förorenas. Vid behov ska skyddsåtgärder för att
förhindra grumling av vatten vidtas. Skyddsutrustning för utsläpp som kan påverka vattendrag och
recipienter nedströms ska finnas tillgängligt.
Om kulturlämningar påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas och berörda myndigheter kontaktas.
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9

SAMLAD BEDÖMNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

9.1

DETALJPLANENS MILJÖKONSEKVENSER

Syftet med kapitlet är att ge en samlad bedömning av detaljplanens konsekvenser för miljö och
människors hälsa. I Tabell 9 nedan sammanfattas planförslagets och nollalternativets konsekvenser
på respektive aspekt.
Tabell 9. Sammanställning av miljökonsekvenser för de miljöaspekter som behandlas i MKB:n

Miljöaspekt

Byggande på jordbruksmark

Nollalternativ

Försumbar/
ingen
konsekvens

Planförslag

Kommentar till planförslaget

Stor negativ
konsekvens

Detaljplaneförslaget kommer att medföra att
jordbruksverksamheten inom planområdet kommer
upphöra. Hårdgörandet av ytor omöjliggör nuvarande
markanvändning i framtiden. Påverkan är irreversibel,
då genomförande av planförslaget innebär att marken
inom planområdet inte blir tillgänglig för jordbruk eller
bete i framtiden. Planerad verksamhet bedöms
medföra en stor negativ konsekvens.

Kulturmiljö

Försumbar/
ingen
konsekvens

Försumbar/
ingen
konsekvens

Eftersom endast enstaka fynd gjordes under av
arkeologisk utredning etapp 1 och fynden inte knytas
till någon bevarad fornlämning bedöms planområdet
inte hysa några värden som är viktiga för kulturmiljön.
Planförslaget bedöms därför medföra försumbara/inga
konsekvenser avseende kulturmiljövärden.

Vattenmiljö - Ytvatten

Försumbar/
ingen
konsekvens

Måttlig
negativ
konskekvens

Kulvertering och/eller flytt av vattendrag påverkar de
öppna vattenmiljöerna negativt, biologin påverkas,
ytvattnets form ändras och fragmenteras samt
ytvattnets form ändras. Dock är konsekvensen mycket
lokal.

Försumbar/
ingen
konsekvens

Planförslaget innebär att näringsämnena sannolikt
kommer att minska, då markanvändningen ändras och
då dagvatten kommer fördröjas och renas i större
utsträckning mot idag. Planförslaget bedöms därför
medföra ingen eller försumbara konsekvenser på
vattenmiljön.

Positiv
konsekvens

Detaljplanens höjdsättning medför att det finns god
marginal vid skyfall och stigande vatten. Dagvatten tas
omhand i öppna dagvattenåtgärder, så att robusthet
skapas och påverkan på nedströms liggande områden
minskar.

Ingen påtaglig
skada

Inom, samt i när anslutning till planområdet, finnas
flera riksintressen för kommunikation. Utbyggnad av
det verksamhetsområde som planförslaget medger
bedöms inte försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
närliggande riksintressen kommunikation.

Vattenmiljö - Dagvatten

Översvämningsrisk

Påverkan på riksintressen
för kommunikationer

Försumbar/
ingen
konsekvens

Liten negativ
konsekvens

Ingen påtaglig
skada
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9.2

ÖVERENSSTÄMMELSE MED MILJÖBALKEN

9.2.1

Allmänna hänsynsregler

Miljöbalkens kapitel 2 behandlar de så kallade allmänna hänsynsreglerna. Reglerna innebär bland
annat att den ansvarige måste ha kunskap om verksamheten eller åtgärden, att skadeförebyggande
åtgärder ska vidtas och att verksamheten eller åtgärden också ska lokaliseras till en lämplig plats,
hushålla med råvaror samt använda bästa produkt och teknik.
Kommunen har via planeringsprocessen med översiktsplan och detaljplan utrett alternativa
lokaliseringar. Ytterligare krav på kvalitetssäkring, miljöhänsyn och säkerhet under byggtiden kan
komma att ställas under bygglovsprövningen. Detaljplanen bedöms vara förenlig med de allmänna
hänsynsreglerna.

9.2.2

Hushållning med mark och vatten

Miljöbalkens kapitel 3 innehåller grundläggande bestämmelser för hushållningen med mark- och
vattenresurser. Där anges bland annat att mark- och vattenområden ska användas för det eller de
ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov. Vidare anges att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk endast om det behövs för att
tillgodose väsentliga samhällsintressen samt att mark- och vattenområden som är särskilt känsliga
från ekologisk synpunkt så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.
Jordbruksmark avses tas i anspråk för det nya verksamhetsområdet. Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får
dock brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. För att kunna utveckla
Hallsbergs kommun enligt en hållbar ortstruktur kan det ibland väga tyngre att exploatera viss
jordbruksmark än att bevara den. Vid en sådan bedömning behöver följande tre frågor besvaras:
•
•
•

Är jordbruksmarken brukningsvärd?
Är det som ska byggas eller anläggas ett väsentligt samhällsintresse?
Finns det en alternativ lokalisering om är mer lämplig?

Efter genomförd utredning av övriga tänkbara områden anser Hallsbergs kommun att aktuellt
planområde är den mest lämpade lokaliseringen då det ligger i direkt anslutning till Hallsbergs
rangerbangård, kombiterminal, samt med nära anslutning till riksväg 50 och E20. Eftersom områden
för alternativ lokalisering också består av jordbruksmark består förlusten främst i arealbortfall. För att
kunna utveckla Hallsberg hållbarts behöver byggande ske i strategiska lägen. Dessa anses vara ett
sådant läge enligt översiktsplanen. Behovet av denna typ av storskaliga verksamheter med direkt
anslutning till Hallsbergs rangerbangård och kombiterminal anses kan inte tillgodoses på annan plats.
Miljöbalkens kapitel 4 redovisar särskilda bestämmelser för hushållning med mark- och vatten för
vissa områden, så kallade. riksintressen. Inom områdena får exploatering ske endast på ett sätt som
inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör dock inte hinder för
utvecklingen av befintliga tätorter. Planförslaget bedöms inte medföra någon påtaglig skada på
riksintresset för kommunikationer eftersom planförslaget inte försvårar tillkomsten eller utnyttjandet av
närliggande riksintressen kommunikation.
Detaljplanen bedöms vara förenlig med hushållningsprinciperna i miljöbalkens kapitel 3 och 4.

9.2.3

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som regleras med stöd av 5 kapitlet
miljöbalken. Miljökvalitetsnormerna gäller för luft, buller och ytvatten.
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Utomhusluft
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och gäller i hela landet. Det
finns idag normer för svaveldioxid, kvävedioxid, kväveoxider, bly, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen,
kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel, bens(a)pyren. Nya verksamheter som leder till att
normerna överskrids får inte etableras. Områden där miljökvalitetsnormer för luft riskerar att
överskridas utgörs främst av högtrafikerade vägar i större tätorter med slutna gaturum och begränsad
luftomsättning. Inom aktuellt planområde bedöms det inte finnas någon risk för överskridande av
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft.
Buller
Miljökvalitetsnorm för buller är en slags målsättningsnorm att det ska eftersträvas att omgivningsbuller
inte medför skadliga effekter på människors hälsa. Då planområdets lokalisering inte ligger i närheten
av några bostäder, bedöms buller från planområdet inte påverka människors hälsa och bedöms
därmed inte som en aktuell fråga.
Grundvatten
Miljökvalitetsnormer för grundvatten beskriver vilken kvantitativ och kemisk status en
grundvattenförekomst ska uppnå. Då det inte finns någon grundvattenförekomst inom aktuellt
planområde, bedöms planens genomförande inte medföra risk för överskridande av
miljökvalitetsnormerna för grundvatten.
Ytvatten
Miljökvalitetsnormer för ytvatten föreskriver om lägsta godtagbara miljökvalitet, både
ekologiskt och kemiskt, inom ett geografiskt område, så kallade vattenförekomster. Vatten från
planområdet har slutrecipienten Ralaån, som omfattas av miljökvalitetsnormer och är en klassad
ytvattenförekomst. Det bedöms därför relevant att bedöma miljökvalitetsnormerna för ytvatten.
Ralaån (SE654908-146027) som är 15 km lång har en otillfredsställande ekologisk status, se Tabell
10. Detta beror på den låga klassningen av kvalitetsfaktorn fisk. Vattendraget är även påverkat av
förhöjd näringsbelastning och av omfattande fysisk påverkan i form av omgrävning och rätning. Den
kemiska statusen för Ralaån uppnår ej god. Inga ämnen utöver överallt överskridande ämnen är
klassade.
Tabell 10. Information och statusklasser för Ralaån. (Länsstyrelsen, 2021b)

Vattenförekomst

Aktuell status

Kvalitetsfaktorer och klassificerade parametrar

Biologiska

Fysikaliska-kemiska
Otillfredsställande
ekologisk status
Ralaån
(SE654908-146027)
Hydromorfologiska

Prioriterade ämnen

Växtplankton

Måttlig

Bottenfauna

God

Fisk

Otillfredsställande

Näringsämnen

Måttlig

Försurning

Hög

Särskilda förorenande
ämnen

Ej klassad

Konnektivitet i
vattendrag

Dålig

Hydrologisk regim i
vattendrag

Måttlig

Morfologiskt tillstånd i
vattendrag

Dålig

Bromerade difenyleter

Uppnår ej god
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Uppnår ej god
kemisk status

Kvicksilver och
kvicksilverföroreningar

Uppnår ej god

Enligt SMHI (delavrinningsområde ”Mynnar i Kumlaån”) består markanvändningen i
delavrinningsområdet av cirka 37% skogsmark, 35% jordbruksmark och 11% tätort. Enligt SMHIs
analysverktyg för övergödning i sötvatten uppgår fosforbelastningen från området i anslutning till
Ralaån med cirka 1120 kg/år. Källfördelningen redovisas i Figur 36. Fosfor från urbant dagvatten utgör
cirka 19 % av den totala belastningen.

Figur 36. Källfördelning av fosfor inom området vid Ralaåns avrinningsområde (SMHI Analysverktyg övergödning, 2021).

Som diagrammet ovan visar, bidrar den befintliga markanvändningen (jordbruksmark) till utsläpp av
fosfor, vilket bidrar till övergödning av recipienten. Genom att exploatera jordbruksmarken med
industrimark, bedöms utsläppen av näringsämnena i vattendraget att minska. Förknippat med denna
typ av markanvändning finns dock risk för ett ökat utsläpp av andra föroreningar, som särskilt
förorenade ämnen och prioriterade ämnen. Dessa utsläpp påverkar den kemiska statusen negativt.
Med föreslagna renings- och fördröjningsåtgärder i planförslaget bedöms planens genomförande inte
medföra ökat föroreningsinnehåll.

9.2.4

Nationella miljömål

I Sverige finns 16 nationella miljökvalitetsmål som riksdagen fastställt för att främja en hållbar
samhällsutveckling. En hållbar samhällsutveckling innebär att nuvarande och kommande generationer
ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. Det
övergripande målet för arbetet mot en hållbar utveckling är att skydda människors hälsa, bevara den
biologiska mångfalden, hushålla med uttaget av naturresurser så att de kan nyttjas långsiktigt samt
skydda natur- och kulturlandskap. De miljömål som i första hand berörs av aktuell detaljplan kan delas
in i fyra målområden, se Tabell 10.
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Tabell 11. Nationella miljökvalitetsmål som berörs av planen.
Utsläpp till luft
Begränsad
klimatpåverkan

Bara naturlig
försurning

Ingen
övergödning

Grundvatten
av god kvalitet

Giftfri miljö

Frisk luft

Utsläpp till vatten
Levande sjöar
och vattendrag
Land- och vattenmiljöer
Ett rikt odlingslandskap

Ett rikt växtoch djurliv

Bebyggd miljö
God bebyggd
miljö

Mål för utsläpp till luft
Målen syftar till att minska utsläppen av föroreningar till luft som påverkar vårt klimat, människors
hälsa, övergödning genom utsläpp av kväveoxider och så vidare. Flera av målen har visat sig svåra att
nå och den största källan till föroreningar är biltrafiken.
Närheten till järnvägen och riksväg 50 kan bidra till minskat transportarbete för verksamheterna jämfört
med om de etablerats på annan plats, längre bort från dessa. Sammantaget bedöms detaljplanen
bidra till måluppfyllelse.
Mål för utsläpp till vatten
Dessa mål syftar bland annat till att bibehålla goda vattenmiljöer vad avser föroreningar, flöden och
vattnets rörelse. Kvaliteten på utströmmande vatten påverkas inte av tillkommande dagvatten från
området, eftersom åtgärder vidtas för fördröjning och rening. Andelen ytor för infiltration minskar.
Planförslagets föreslagna lösningar för dagvattenhantering bedöms vara tillräckliga för att inte påverka
vattenmiljön negativt. Projektet bedöms därmed varken förbättra eller försämra uppfyllelsen av dessa
mål.
Mål för land- och vattenmiljöer
Dessa mål syftar till att bevara land- och vattenmiljöers värde för biologisk produktion, biologisk
mångfald och att kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Projektet kommer att medföra att
jordbruksmark tas i anspråk och mindre vattendrag påverkas genom flytt och/eller igenläggning.
Projektet påverkar därmed måluppfyllelsen negativt i mycket liten omfattning.
Mål för bebyggd miljö
Målen syftar till att all bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö med hållbar
samhällsplanering och hushållning med energi och naturresurser. Vidare ska människor och den
biologiska mångfalden inte utsättas för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och
radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.
God hushållning med mark utifrån regional och kommunal strategisk planering, samt utnyttjande av
befintlig infrastruktur bidrar till måluppfyllelsen i ett strategiskt perspektiv.
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Planförslaget bedöms bidra till att miljöanpassade och resurssnåla transporter främjas eftersom
industriföretag kommer kunna erbjudas tomter med närheten till kombiterminal, Hallsbergs
rangerbangård, riksväg 50 och E20. Planområdet tar väl tillvara det fördelaktiga läget i anslutning till
spår och större vägar. Under byggskedet kommer störningar i form av bland annat ökad trafik och
buller påverka miljön negativt. Sammantaget bedöms detaljplanen bidra till måluppfyllelse.

9.3

LAGSKYDDADE OMRÅDEN

9.3.1

Riksintressen

Planen bedöms inte medföra någon påtaglig skada för de riksintressen för kommunikation som finns i
eller i närheten till planområdet:
•
•
•
•

9.3.2

Tälleleden/väg 629 - riksintresse för väg
Hallsbergs rangerbangård - riksintressen för järnväg
Järnväg Hallsberg – Östansjö - riksintressen för järnväg
Järnväg Hallsberg – Skymossen - riksintressen för järnväg

Strandskydd

Strandskyddet kommer genom detaljplanen att upphävas för de delar om planområdet som ligger 100
meter från dagvattendammarna öst och nordöst om planområdet och som idag omfattas av
strandskyddet.
Upphävandet av strandskyddet inom planområdet för dagvattendammar öst och nordöst om
planområdet bedöms inte äventyra strandskyddets syften (att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allmänhetens tillgång till strandområden och samtidigt bevara goda livsmiljöer för djur- och växtlivet på
land och i vatten).

9.3.3

Biotopskydd

För att möjliggöra exploatering av området kommer en åkerholme, som ligger mitt i planområdet,
behöva tas bort. En dispens från biotopskyddsbestämmelserna krävs.
Dike A bedöms inte omfattas av biotopskyddsbestämmelserna, se 4.3.3 för vidare läsning.
Dike B, C, D och E kommer att påverkas av detaljplanens genomförande. Oavsett om exploateringen
medför att dessa diken läggs igen, kulverteras eller finnas kvar som öppna diken kommer dikena efter
att området exploaterats inte längre angränsa till jordbruksmark, eftersom all jordbruksmark inom
planområdet försvinner. Därför bedöms att dispens från biotopskyddsbestämmelserna behöver sökas
för dike B, C, D och E.
Dike F och G kommer efter detaljplanens genomförande att angränsa till jordbruksmark på väster sida
om respektive dike och därmed kommer dikena även fortsättningsvis att omfattas av
biotopskyddsbestämmelserna. Om kommande exploatering medför att något arbete behöver ske vid
dessa diken, så som flytt eller kulvertering för anläggande av trumma bedöms att dispens från
biotopskyddsbestämmelserna ska sökas.

9.3.4

Fornlämningar

Inga fornlämningar finns inom planområdet.
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10 UPPFÖLJNING
När en plan har genomförts ska den beslutande myndigheten eller kommunen enligt 6 kap. 18 §
miljöbalken ”skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan som planens genomförande faktiskt
medfört”. Detta ska göras för att myndigheten eller kommunen ”tidigt ska få kännedom om sådan
betydande miljöpåverkan som tidigare inte identifierats så att lämpliga åtgärder för avhjälpande kan
vidtas”.
Det är viktigt att notera att det är både den förutsedda och den oförutsedda betydande miljöpåverkan
som ska följas upp. Enligt lagstiftningen ska därför en MKB innehålla en redogörelse för ”de åtgärder
som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av
planen eller programmet medför” (6 kap. 12 § miljöbalken).
Uppföljningen har stor betydelse för om syftet med miljöbedömningen och det långsiktiga målet om en
hållbar utveckling ska kunna nås. Uppföljningen bidrar också till en ökad kunskap och på sikt ett bättre
och effektivare miljöbedömningsarbete.
Boverket rekommenderar att uppföljningen av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av
en plan faktiskt får, så långt som är möjligt, ska kopplas till befintliga tillsyns-, miljölednings- och
övervakningssystem. I den mån det är möjligt bör uppföljningen av detaljplanens betydande
miljöpåverkan samordnas med dessa befintliga processer.
De faktorer som bedöms vara särskilt viktiga att följa upp är:
-

Kontroll att föreslagna dagvattenåtgärder utförs.
Att särskild prövning är gjord för åtgärder som kräver detta innan markarbete påbörjas.
Hantering av massor under byggskedet.

11 TILLKOMMANDE PRÖVNING
Dispens från biotopskydd krävs för borttagande av dike i jordbruksmark.
Dispens biotopskydd krävs för åkerholme av dike i jordbruksmark
Anmälan om vattenverksamhet krävs avseende arbeten och åtgärder så som exempelvis anläggande
av trummor/ledning, schakt samt omgrävningar av de två vattendragen.
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13 REDOVISNING AV MEDLEMMARNAS
SAKKUNSKAP
MKB:n har tagits fram med den sakkunskap som krävs i fråga om projektets särskilda förutsättningar
och förväntade miljöeffekter. I arbetet med att ta fram MKB:n har följande personer deltagit:
Catharina Granman - Uppdragsansvarig
Catharina har en dubbel magisterexamen i miljövetenskap och humanekologi från Göteborgs
Universitet. Catharina har 11 års arbetslivserfarenhet från kommun och konsult inom arbete med
miljörelaterade uppdrag och har under de senaste sex åren har haft rollen som uppdragsansvarig för
miljökonsekvensbeskrivningar för både detaljplan och översiktsplan, för ett 10-tal vägplaner samt
andra miljörelaterade uppdrag. Catharinas erfarenhet inom miljöområdet är mycket bred. Hon har
arbetat med miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för detaljplaner,
översiktsplaner och vägplaner och med dispenser, anmälningar och samråd i enlighet med Miljöbalken
samt även som byggplatsuppföljare avseende miljöfrågor vid stora vägentreprenader.
Frida Blomér – Handläggare
Frida har en master inom Industriell Ekologi från Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Hon har läst
kurser inom hållbar utveckling samt kurser inom miljörätt och juridik. Frida är sedan 2015 anställd på
WSP Samhällsbyggnad i Örebro och arbetar bland annat med att ta fram miljöbedömningar och
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för detaljplaner, översiktsplaner och vägplaner och med
dispenser, anmälningar och samråd i enlighet med Miljöbalken. Hennes arbetsuppgifter omfattar även
dagvattenutredningar och översvämningsutredningar.
Emma Hell Lövgren – Kvalitetsgranskare
Emma har en kandidatexamen i miljövetenskap från Södertörns högskola och en masterexamen i
landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning från Sveriges lantbruksuniversitet. Emma har en
gedigen erfarenhet av strategiska hållbarhetsbedömningar för översiktsplaner och fördjupade
översiktsplaner. Hon har bistått flertalet kommuner både som hållbarhetsstöd i översiktplaneringsprocessen genom att identifiera projektspecifika hållbarhetsfrågor samt genom att se över hur
markanvändningskartor, strategier och riktlinjer kan hänga samman och samverka för ökad hållbarhet.
Hon har en stor kunskap kring hur ekologiska och sociala värden samspelar och hur dessa kan
hanteras i hela planeringskedjan, från strategisk nivå ner i detaljplaneringen.
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