
  

Samhällsbyggnadsförvaltningen    

Plankontoret 

 

 

 
Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23 

Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 
   

  

 
2022-05-25 

 
UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

Detaljplan för del av fastighet Åstorp 112:43, 
”Gamla vägen” i Åstorps samhälle, 

Åstorps kommun, Skåne län 
 
 

DNR 2017/224 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 
 

UNDERSÖKNING 
Undersökningens syfte är att göra en översiktlig bedömning om eventuella konsekvenser rörande 
miljö, hälsa eller hushållning av naturresurser vid genomförande av denna detaljplan. Undersökningen 
utgör underlag för beslut om det behöver eller inte behöver utföras en strategisk miljöbedömning för 
detaljplanen.  

I Miljöbalken 6 kap. nämns följande om undersökning: 

Att undersöka om en betydande miljöpåverkan kan antas 

5 § En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag 
eller annan författning ska undersöka om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan, om 

1. frågan om betydande miljöpåverkan inte är avgjord i föreskrifter som regeringen har meddelat 
med stöd av 4 §, eller 

2. planen, programmet eller ändringen inte omfattas av undantaget i 3 § andra stycket. Lag 
(2017:955). 

6 § Undersökningen ska innebära att myndigheten eller kommunen 

1. identifierar omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan, och  
2. samråder i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser och andra 

myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller 
programmet, om myndigheten eller kommunen inte redan i identifieringen kommer fram till 
att en strategisk miljöbedömning ska göras. 

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om sådana 
omständigheter som avses i första stycket 1. Lag (2017:955).  

Beslut i frågan om miljöpåverkan 

7 § Myndigheten eller kommunen ska efter undersökningen i ett särskilt beslut avgöra om 
genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. Beslutet 
ska göras tillgängligt för allmänheten. Lag (2017:955). 
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DETALJPLANENS SYFTE & HUVUDDRAG 
Planens syfte är att utreda möjligheten att skapa ett bostadsområde mellan villatomter längs med 
Gamla vägen och bullervallen längs E4:ans östra del samt Skånebanans norra del. 

SAMLAD BEDÖMNING AV PLANENS MILJÖPÅVERKAN 
Plankontorets samlade bedömning är att planförslaget inte innebär betydande negativ miljöpåverkan. 
Den grönyta som tas i anspråk för att skapa bostäder är inte av särskilt hög kvalité och den mindre 
grönytan som tillkommer har förutsättningar för att bli mer kvalitativ i fråga om biologiska värde och 
rekreativa värden. Planförslaget lokalisering inom Åstorps tätort innebär goda förutsättningar för att 
nyttja befintlig infrastruktur och i större utsträckning använda hållbara färdmedel.  

Alternativ lokalisering 

Ingen alternativ lokalisering har undersökts då bakgrunden till planen är att en bullerutredning har 
gjorts.  
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CHECKLISTA 
Sammanställning   

Vid ”ja” på följande 3 frågor innebär planen alltid en betydande miljöpåverkan och 
en strategisk miljöbedömning krävs. 

Ja Nej 

Genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas innefatta en 
verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken? 

 X 

Avser/anger planen, programmet eller ändringen förutsättningarna för kommande 
tillstånd för sådana verksamheter eller åtgärder som anges i 6 § 
miljöbedömningsförordningen eller bilagan till förordningen? 

 X 

Innebär planens genomförande betydande miljöpåverkan? (Ställningstagande 
utifrån checklistan) 

 X 
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Planer och program PP ILNP NP BP Kommentar 

Nationella planer  X   Området omfattas ej. 
Regionala planer  X   Området omfattas ej. 
Översiktsplanen   X  Planområdet ligger till största del 

inom översiktsplanens 
förtätningsområde. En liten del av 
planområdet ligger utanför och är 
därmed inte utpekat för förtätning. 
Översiktsplanen uttrycker att 
utbyggnad ska i största mån ske på 
gång- och cykelavstånd till 
kollektivtrafik samt lokala 
målpunkter som service, offentliga 
mötesplatser och grönområden. 
Planförslaget bedöms vara förenligt 
med dessa intentioner.  

Planprogram  X   Inget planprogram har tagits fram. 
Gällande detaljplan  X   En liten del av planområdets 

sydöstra del ligger inom stadsplan 
från 1967-05-22 som anger 
användningen bostadsändamål. 
Stadsplanen möjliggör friliggande 
villor intill planområdet i öster.  

Andra planer och program  X   Inga andra planer och program 
påverkar planen. 

      
Natur      
Riksintresse för naturvård  X   Inget riksintresse finns inom eller i 

anslutning till planområdet. 
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Natura 2000  X   Inget Natura 2000-område finns 
inom eller i anslutning till 
planområdet. 

Naturreservat  X   Inget naturreservat finns inom eller 
i anslutning till planområdet. 

Nyckelbiotop/Biotopskydd  X   Inga nyckelbiotoper har påträffats 
inom eller i anslutning till 
planområdet och kommunen har 
inga misstankar om att detta skulle 
finnas. 

Rödlistade/Skyddade arter  X   Inga rödlistade eller skyddade arter 
har påträffats inom eller i anslutning 
till planområdet och kommunen har 
inga misstankar om att detta skulle 
finnas. 

Annan värdefull natur  X   Föreslaget planområde är idag en 
lerjord – tidigare har det varit en 
gräsyta utan ängskaraktär. 

Ekossystemtjänster  X   Planområdet är idag en lerjord och 
den norra delen består av en klippt 
gräsyta. Grönytan bedöms inte vara 
av hög kvalité.  

      
Vatten      
Grundvattenförekomst  X   Planen bedöms inte påverka några 

grundvattenförekomster. 
Ytvatten  X   Planen bedöms inte påverka något 

ytvatten. 
Skyddsområde för 
vattentäkt 

 X   Planområdet omfattas inte av 
skyddsområde för vattentäkt. 

Strandskydd  X   Planområdet omfattas inte av 
strandskydd. 

Vattenverksamhet  X   Planförslaget innebär inte att någon 
vattenverksamhet skapas. 

Dagvattenhantering  X   Planförslaget föreslår att en 
dagvattendamm upprättas som 
samlar upp dagvatten lokalt. 
Planförslaget föreslår även diken 
som kan leda och fördröja 
dagvatten. Möjlighet finns även att 
koppla på befintligt dagvattennät. 

Översvämning  X   Marken inom planområdet har låg 
genomsläpplighet. I planområdets 
nordöstra hörn samt väster om 
planområdet finns lågpunkter 
identifierade där risk för ansamling 
av vatten vid kraftiga skyfall finns. 
Planförslagets möjliggör för en 
dagvattendamm i den norra delen 
som kan samla upp dagvatten. Även 
diken föreslås i nord-sydlig riktning 
som kan fördröja dagvatten.  
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Luft      
Utsläpp  X   Planförslaget innebär inte att 

utsläpp ökar. 
Lukt  X   Planförslaget innebär inte att någon 

luktförorening uppstår. 
Miljökvalitetsnorm luft  X   Planförslaget kommer inte påverka 

Miljökvalitetsnormer för luft vare 
sig positivt eller negativt. 

      
Mark      
Förorenad mark  X   Det finns inget som antyder att 

området skulle vara förorenat sedan 
tidigare. 

Radon i mark  X   Risken för radon bedöms vara låg 
enligt en undersökning genomförd 
av SGU (2008-08-28). 

Skred, ras, erosion  X   Risk för ras och erosion bedöms 
vara låg.  

Jordbruk, Skogsbruk  X   Planförslaget innebär varken att 
skogsmark eller jordbruksmark tas i 
anspråk. 

Riksintresse för värdefulla 
ämnen & material 

 X   Planområdet omfattas ej av detta 
riksintresse. 

      
Mikroklimat      
Vind  X   Området är skyddat från vind 

genom att det omsluts av en vall. 
Sol- & skuggförhållanden  X   Det finns goda förutsättningar att 

skapa bebyggelse med 
tillfredställande solinfall. 

Luftfuktighet  X   Planförslaget bedöms inte innebära 
förändrad luftfuktighet. 

Temperatur  X   Planförslaget påverkas ej av detta. 
      
Infrastruktur      
Transporter  X   Inga transporter, utöver till boende, 

kommer ske till planområdet efter 
dess färdigställande. Transporter 
kommer dock ske under 
färdigställandet. 

Riksintresse 
Kommunikationer 

  X  Väg E4 som ligger väster om 
planområdet omfattas av 
riksintresse för kommunikationer. 
Att upprätta bebyggelse nära denna 
väg kan påverka dess möjlighet att 
breddas i framtiden. Detta kan dock 
med stor sannolikhet åtgärdas 
genom ytterligare bulleråtgärder. 
Även järnvägen, Skånebanan 
Åstorp-Kattarp är riksintresse för 
kommunikationer.  

Övriga kommunikationer  X    
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Avfall  X   Planförslaget föreslår att avfall ska 
upprättas inom den egna tomten. 

Vatten- & avlopp  X   Planområdet ligger inom 
verksamhetsområde för dricks- och 
spillvatten och 
anslutningsmöjligheter finns. 

Energi & uppvärmning  X   Taklutning på förslagen bebyggelse 
möjliggör att solpaneler kan 
upprättas på taket i söderläge. 

      
Säkerhet      
Buller   X  Planområdet påverkas av buller från 

väg- och tågtrafik. En 
bullerutredning har tagits fram av 
Trivector (2022-05-25) som visar 
att det framförallt är ljudnivåer vid 
fasad för den norra huskroppen 
samt för balkong/uteplats som 
överskrids. Förslag på åtgärder 
finns beskrivet i utredningen och 
planbestämmelser om skydd mot 
störningar finns i plankartan.  

Trafik  X   Trafiken kommer öka på Gamla 
vägen genom de tillkommande 
fastigheterna, bedöms vara en liten 
ökning i förhållande till 
planområdets storlek.  
 
Det finns problem med spårspring 
utanför planområdet. Upprustning 
av befintligt staket finns med i 
Trafikverkets plan för 2022.  

Farligt 
gods/Explosionsrisk 

 X   Planområdet ligger inom 150 meter 
från väg E4 och järnväg 
Skånebanan, vilka är farleder för 
farligt gods. En riskutredning har 
tagits fram (2021-09-28) där den 
totala risknivån i området bedöms 
vara acceptabel med vallens 
placering och inga riskreducerande 
åtgärder behöver vidtas.  

      
Människa, hälsa & 
service 

     

Tyst ostörd miljö  X   Planområdet ligger intill ett 
befintligt villaområde och förslaget 
innebär därför en marginell 
påverkan på ljudmiljön. 

Ljus  X   Planområdet ligger innanför en vall 
vilken omsluter dess södra och 
västra sida och således läcker inte 
särskilt mycket ljus varken från 
bebyggelse eller bilar. Lokalgatan 
är även placerad så ljus från bilar 
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påverkar kringliggande fastigheter 
normalt. 

Trygghet & oro  X   Påverkas inte nämnvärt av 
planförslaget. 

Grönstruktur  X   Förslaget tar bort en öppen grönyta. 
Grönytan bedöms inte vara av 
särskilt hög kvalité. Planförslaget 
möjliggör även för en ny grönyta i 
den norra delen med möjlighet att 
skapa en mer kvalitativ yta. 

Elektromagnetiska fält  X   Inga kraftledningar finns inom eller 
i anslutning till planområdet. 

Offentlig & kommersiell 
service 

X    Planområdet ligger 1,8 km från 
Åstorps centrum och har således 
nära till offentlig service och kan 
stödja det lokala näringslivet. 

Arbetstillfällen  X   Inga nya arbetstillfällen tillkommer 
genom planförslaget. 

Jämställdhet  X   Planen har varken positiv eller 
negativ inverkan på 
jämställdhetsperspektivet. 

Tillgänglighet  X   Planförslaget utformas för att alla 
personer ska kunna nyttja platsen. 

Barnperspektiv  X   En grönyta för lek tas bort vilket har 
en negativ inverkan på barns 
möjlighet att leka i området. Dock 
bedöms inte grönytan vara av hög 
kvalité och en bedömning har gjorts 
att det finns en större och mer 
ordnad grönyta med lekplats ca 60 
meter från planområdet. 
Planförslaget möjliggör även för en 
ny grönyta där möjlighet finns att 
skapa nya rekreativa kvaliteter. 
Själva planförslaget bedöms inte ha 
direkta negativa effekter på barns 
miljö.  

      
Rekreation      
Riksintresse friluftsliv  X   Planen omfattas inte av detta 

riksintresse. 
Fiske- & jaktmarker  X   Planen omfattas inte av detta 

riksintresse. 
Rekreations- & 
friluftsområden 

 X   Grönytan som tas i anspråk är inte 
utpekad som område för rekreation 
eller dylikt men den norra klippta 
gräsytan skulle kunna nyttjas för 
spontanlek. 

Vandrings- & vattenleder  X   Det går inga vandrings- eller 
vattenleder inom planområdet. 

      
Kulturmiljö, orts- & 
landskapsbild 
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Riksintresse för 
kulturmiljö 

 X   Planen omfattas inte av detta 
riksintresse. 

Fornminne  X   Inga fornlämningar finns inom eller 
i närheten till planområdet. 

Byggnadsminne  X   Ingen av byggnaderna i 
planområdets närområde är 
byggnadsminne. Intill planområdet 
finns tre nyuppförda byggnader. 
Resterande byggnader i området är 
från 1970- och 1980-talet. 

Annan värdefull 
kulturhistorisk miljö 

 X   Ingen värdefull kulturmiljö 
påverkas av planförslaget. 

Annan värdefull byggnad  X   Inga av kringliggande byggnader är 
av sådan karaktär att de skulle vara 
värdefulla ur arkitektonisk 
synpunkt. 

Ortsbild  X   Planförslaget föreslår bostäder i ett 
befintligt tomrum i 
byggnadsstrukturen. 

Landskapsbild  X   Landskapsbilden förändras inte 
särskilt stor utsträckning då 
byggnationen ramas in av en 
bullervall, samt befintlig 
byggnation. 

      
Övriga riksintressen      
Försvar  X   Hela Åstorps kommun omfattas av 

riksintresse för totalförsvarets 
militära del: Väderradar Bjäre. 
Planen bedöms inte påverka 
riksintresset negativt. 

Gruvnäring  X   Planen omfattas inte av detta 
riksintresse. 

      
Miljömål      
God bebyggd miljö X    Genom att förtäta inom Åstorps 

tätort kan befintlig offentlig och 
kommersiell service nyttjas. Genom 
att ett hålrum i befintlig 
byggnadsstruktur täpps igen kan 
befintlig infrastruktur nyttjas när det 
kommer till avfallshantering, vägar, 
vatten- och avlopp. Att 
planförslaget möjliggör radhus ger 
Åstorp ett mer varierat utbud av 
bostäder. 

Frisk luft  X   Planområdets ringa storlek innebär 
att påverkan på luftmiljön blir liten. 

Grundvatten av god 
kvalitet 

 X   Inget vattenskyddsområde eller 
grundvattentäkt har identifierats 
inom eller i anslutning till 
planområdet. Därigenom borde inte 
grundvattenkvalitén påverkas 
genom planförslaget. 
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Levande sjöar och 
vattendrag 

 X   Inga utsläpp till sjöar och 
vattendrag väntas uppkomma 
genom planförslagets 
genomförande. 

Myllrande våtmarker  X   Planområdet omfattar ingen 
våtmark. 

Ingen övergödning  X   Planförslaget innebär inte att 
övergödning av vattendrag eller 
sjöar kommer uppstå. 

Bara naturlig försurning  X   Planförslaget kommer inte påverka 
detta miljömål nämnvärt. 

Levande skogar  X   Planförslaget innebär inte att skog 
kommer påverkas. 

Ett rikt odlingslandskap  X   Planområdet omfattar inte 
odlingsmark. 

Giftfri miljö  X   Planförslaget innebär inte att giftiga 
ämnen kommer öka eller spridas. 

Säker strålmiljö  X   Inga luftburna kraftledningar finns 
inom planområdet eller kommer 
tillkomma genom planförslaget. 

Skyddande ozonskikt  X   Påverkas ej. 
Begränsad klimatpåverkan X    Genom att ett bostadsområde 

föreslås vilket är yteffektivt blir 
klimatpåverkan av den infrastruktur 
som upprättas mindre än vid 
villabebyggelse (vägar blir kortare, 
mindre byggnadsmaterial till 
radhus). Att bygga tätortsnära 
främjar att använda hållbara 
färdmedel. 

Biologisk mångfald  X   Viss grönyta exploateras vilket inte 
främjar den biologiska mångfalden. 
Planförslaget möjliggör för en ny 
grönyta i den norra delen där 
möjlighet finns att skapa en mer 
kvalitativ yta i fråga om biologiska 
värden.  
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Behöver ytterligare utredningar/analyser genomföras? 
 Ja Nej Motivering 
Trafikutredning  X Den genererade trafiken är så pass ringa att en 

trafikutredning inte bedöms nödvändig. 
Vatten- & avloppsutredning  X Området kan kopplas på det kommunala nätet. 
Dagvattenutredning  X Dagvatten förslås omhändertas lokalt. En 

dagvattendamm för uppsamling och 
fördröjning föreslås i planområdets norra del. 
Även diken i nord-sydlig riktning föreslås för 
fördröjning. Möjligheter finns att koppla på det 
kommunala nätet. 

Bullerutredning  X En bullerutredning har genomförts 2022-05-
25. 

Riskutredning  X En riskutredning har genomförts 2021-09-28 
Geoteknisk utredning  X Planområdet består av glacial finlera. 

Byggnader har upprättats i närområdet, därför 
bedöms inte en geoteknisk undersökning göras 
för att säkerställa att planförslaget går att 
genomföra. 

Naturvärdesinventering  X  
Arkeologisk undersökning  X  
Byggnadsinventering  X  
Miljöinventering  X  
Flyghinderanalys  X  
Fastighetsbestämning eller 
utredning av 
gemensamhetsanläggning, 
servitut, samfälligheter etc. 

 X  

 

Medverkande tjänsteperson 

Emma Karlsson, planarkitekt 

Niklas Andersson, planarkitekt 
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