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Checklista - Undersökning av betydande miljöpåverkan (BMP) 

Checklistan utgör en bedömningsgrund för ställningstagande om huruvida planen kan 

medföra betydande miljöpåverkan.  

Bedömning av påverkan omfattar miljöeffekter både inom och utanför planområdet, direkta 

och indirekta effekter som är positiva eller negativa, som är tillfälliga eller bestående, som är 

kumulativa eller inte kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt enligt 6 

kap 2 § miljöbalken.  

Checklistan ska också användas till att identifiera frågor som bör utredas vidare i 

planarbetet, även om planens genomförande inte bedöms innebära betydande 

miljöpåverkan. Då bedömningarna görs i ett tidigt skede i planarbetet kan de under 

planarbetets gång komma att ändras, i och med att ny kunskap kan tillkomma samt att 

inriktningen på planförslaget kan komma att ändras, vilket innebär att bedömningarna ska 

ses som preliminära. 

Detaljplan: Detaljplan för OBOS, Vrigstad tätort, Sävsjö 
kommun, Jönköpings län 

Fastighetsbeteckning: Gästgivaregården 1:96, Gästgivaregården 
1:305 & Vrigstad 4:1 

Planens syfte: Syfte med detaljplanen är att skapa 
förutsättningar till utökning av befintliga 
industriområdet i södra Vrigstad och möjliggöra 
att Trävaruvägen kan bli en framtida 
genomfartsväg.  

Handläggare: Emanuel Johansson 
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Figur 1  Planförslagets planområde 
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Planens huvuddrag 

Den 11 november 2021 beslutade kommunstyrelsen att uppdra Utvecklingsavdelningen att 

påbörja en ny detaljplan för industriexploatering avseende Gästgivaregården 1:96 och del av 

Vrigstad 4:1. Det är med anledning av att hustillverkningsföretaget OBOS vill bygga en ny 

större anläggning för att öka sin produktion. För en del av det utpekade planområdet finns 

en idag gällande detaljplan. Det är detaljplan för Gästgivaregården 1:193 (Nordiska trähus). 

Bakgrunden till att ta fram en ny detaljplan är att idag finns det kännedom om 

fornlämningar i området som måste undersökas samt att önskad utökningen för 

industriexploatering gör att det nya området sträcker sig utanför gällande detaljplan.  

Lokalisering 

Planområdet är beläget i södra delen av Vrigstad och planområdet befinner sig ca 1,5 km 

från centrala Vrigstad. Planområdet omfattar ungefär 68 ha. Lokaliseringen bygger på att 

företaget OBOS vill bibehålla sin nuvarande placering där den nuvarande verksamheten 

befinner sig. 

Platsens förutsättningar 

I planområdet finns det befintlig industri. Majoriteten av området består av skog. Det finns 

ett antal fornlämningar och Skärbäcken rinner igenom planområdet. Planområdet ligger 

bredvid vattenskyddsområdet (grundvattenförekomst) för dricksvattentäkten i Vrigstad. Det 

kommer vara en förutsättning som kommer ställa krav på dagvattenhantering.  

Genom planområdet går Trävaruvägen som är en industrigata som kopplar ihop väg 30 med 

Stockarydsvägen.   

Nuvarande miljöbelastningar 

Inom planområdet finns det en befintlig trähustillverkningsindustri och resterande del 

består av skogsproduktion. Det är dessa verksamheter som belastar miljön idag med utsläpp 

från transporter, tillverkning och förvaltning av skogen.  

Nollalternativ 

Om OBOS inte bygger sin nya anläggning här och detaljplanen inte genomförs kommer 

skogen att vara kvar och ingrepp i marken inte genomförs. Det kan även riskera att 

företaget flyttar sin verksamhet vilket kan påverka Vrigstad som tätort när en stor 

arbetsgivare försvinner. Kommunen och tätorten kan få minskade intäkter ekonomiskt och 

riskera utflyttning av människor när arbetsmöjligheter minskar. Det förutsätter att företaget 

fortsatt bibehåller sin målsättning att utöka sin produktion, om inte, blir nollalternativet ett 

oförändrat tillstånd på platsen.  
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Hur påverkar/påverkas planens utformning och innehåll följande: 

Särskilda bestämmelser  

Laghänvisning Beskrivning/frågeställning Ja Nej 

4 kap 35 § PBL Undantag från miljöbedömning. En särskild MKB för 
detaljplaner med standardförfarande behöver inte upprättas 
om planen enbart gäller något av nedannämnda ärenden, och 
MKB:n i detta ärende är aktuell och tillräcklig. 

5 kap 7 a § PBL Gäller detaljplanen enbart en verksamhet som 
tillståndsprövas enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 9 kap 6 § MB (A-eller B-
verksamhet)? 

 X 

6 kap 3 § MB Undantag från miljöbedömning: Skyldigheten att göra en 
strategisk miljöbedömning gäller inte för detaljplaner endast 
syftar till att tjäna totalförsvaret eller räddningstjänsten 

 Syftar detaljplanen endast till att tjäna 
totalförsvaret? 

 X 

 Syftar detaljplanen endast till att tjäna 
räddningstjänsten? 

 X 

2 §  
Miljöbedömnings-
förordningen 

Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska antas 
medföra betydande miljöpåverkan om genomförandet kan 
komma att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver 
tillstånd enligt 7 kap. 28 a § Miljöbalken. 

7 kap 27 & 28 a §§ MB Kan genomförandet antas omfatta en 
verksamhet eller åtgärd som på ett betydande 
sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000- 
område, som förtecknats enligt fågeldirektivet 
(2009/147/EG) och därmed kräver tillstånd? 

 X 

 Kan genomförandet antas innefatta en 
verksamhet eller åtgärd som på ett betydande 
sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000- 
område som förtecknats enligt art- och 
habitatdirektivet (92/43/EEG) och därmed kräver 
tillstånd? 

 X 

Kommentar  
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1.1 Riksintressen enligt MB  

 Positivt Ingen Negativt 

Kulturmiljövård 
MB 3 kap. 6 § 

 X  

Grönområden i, eller i närheten av, tätort  
MB 3 kap. 6 § 

  X 

Naturmiljövård  
MB 3 kap. 6 § 

 X  

Kommunikationer  
MB 3 kap. 8 § 

 X  

Totalförsvaret  
MB 3 kap. 9 § 

 X  

Vattenkraftverksamhet i älvar och åar 
MB 4 kap. 6 § 

 X  

Övriga riksintressen (t.ex. Områden för energi- och 
industriproduktion, MB 3 kap. 8 §) 

  X 

Kommentar 1. Skogen har ett värde 
lokalt med tillgång till 
grönområde i 
närheten av tätorten, 
för boende i 
Vrigstad.  

2. Planområdet ligger 
bredvid ett 
vattenskyddsområde 
för grundvattentäkt i 
Vrigstad, som också 
bedöms kunna bli en 
reservvattentäkt i 
Sävsjö kommun. Det 
kommer påverkas 
negativt ifall 
dagvattenhanteringe
n inte utreds och 
åtgärdas i syfte till att 
skydda 
vattenskyddsområde
t. Detaljplanens mål 
är att detta ska 
säkerställas.  
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1.2 Naturvärden 

 Positivt Ingen Negativt 

Natura 2000   X  

Naturreservat 
MB 7 kap. 4 § 

 X  

Naturminne 
MB 7 kap. 10 § 

 X  

Biotopskyddsområde 
MB 7 kap. 11 § 

 X  

Generellt biotopskydd (allé, stenmur, stenröse, 
småvatten) 

 X  

Nyckelbiotop  X  

Strandskydd 
MB 7 kap. 13-14 §§ 

 X  

Naturvårdsavtal  X  

Art som omfattas av artskyddsförordningen (2007:845)  X  

Våtmarker  X  

Kommentar Det har undersökts med 
hjälp av GIS-kartor som 
använder WMS-tjänster från 
respektive ansvarig 
myndighet om det finns 
utpekade platser i 
planområdet. Det har 
framkommit att det inte 
finns särskilt utpekade 
naturvärden i planområdet. 

Mer läsning: Miljöbalken kap 7 och naturvårdsverket om skyddad natur, och SLU 

artdatabanken för mer information 

1.3 Vatten 

 Positivt Ingen Negativt 

Miljökvalitetsnorm - Grundvattenförekomst, EU:s 
vattendirektiv 

X   

Miljökvalitetsnorm - Ytvatten EU:s vattendirektiv - 
kustvatten, sjöar och vattendrag 

X   

Vattenskyddsområde (primärt eller sekundärt)  
MB 7 kap. 21-22 §§ 

X   

För vattenverksamheter 

MB 11 kap. 

 X  

Dagvatten X   

Hantering av skyfall X   
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Skydd från översvämning (och förebyggande av 
föroreningsspridning genom översvämning) 

X   

Vattentillgång vid torka  X  

Kommentar 1. Detaljplanen ska ställa 
krav på att 
miljökvalitetsnormer 
inte försämras i 
genomförandet av 
detaljplanen. 

2. Gällande 
vattenskyddsområde, 
dagvatten, hantering 
av skyfall och 
förebyggande av 
föroreningsspridning 
kommer detaljplanen 
ställa krav på att detta 
kan säkras 
tillfredställande. 

3. Där dagvatten och 
föroreningar inte 
kommer skada eller 
påverka 
vattenskyddsområdet 
negativt. 

Mer läsning: Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) 

1.4 Luft 

 Positivt Ingen Negativt 

Miljökvalitetsnorm   X 

Utsläpp   x 

Lukt   X 

Kommentar Miljökvalitetsnormerna 
gällande luften kommer att 
försämras negativt med 
anledning av transporter och 
större produktion i den 
tänkta utbyggnaden av 
industri. Det är dock en 
relativt liten negativ 
påverkan negativt och Sävsjö 
kommun är under gällande 
miljökvalitetsnormer och 
kommer inte överskrida 
riktvärden.  
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Mer läsning: Luftkvalitetsförordningen (2010:477) 

1.5 Mark och areella näringar 

 Positivt Ingen Negativt 

Förorenad mark  X  

Skred/ras/erosion (och förebyggande av 
föroreningsspridning genom skred, ras och erosion) 

 X  

Jordbruksmark 
(åkermark, äng- och betesmark) 

 X  

Skogsbruksmark   X 

Övriga täkter  X  

Kommentar Detaljplanen kommer att 
ändra markanvändningen 
till industri och det innebär 
att skogen kommer 
försvinna vid 
genomförandet av 
detaljplanen. 

 

1.6 Säkerhet 

 Positivt Ingen Negativt 

Buller/vibrationer   X 

Trafiksäkerhet X   

Farligt gods  X  

Explosion och/eller övrig miljöfarlig verksamhet  X  

Brandsäkerhet X   

Kommentar 1. Med ökade 
transporter och 
aktivitet i området 
kommer leda till 
ökade 
buller/vibrationer 
lokalt från tung 
trafik. 

2. Trafiksäkerheten 
kommer öka 
eftersom planen 
kommer bejaka 
befintliga vägar för 
att hitta en lösning 
där fordon, gående 
och cykel kan 
samverka inom och 
igenom 
planområdet. 
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3. Brandsäkerheten är 
en viktig fråga för 
trähustillverkning 
som verksamheten 
själva arbetar för att 
det säkerställs att 
det uppfyller kraven 
från 
Räddningstjänsten.  

 

1.7 Människor och hälsa 

 Positivt Ingen Negativt 

Tyst ostörd miljö/god ljudmiljö  X  

Oro/trygghet  X  

Ljus och skugga  X  

Elektromagnetiska fält  X  

Radon  X  

Tillgänglig service (kommersiell och offentlig)  X  

Arbetstillfällen X   

Jämställdhet  X  

Tillgänglighet X   

Bostadstillgång  X  

Barnperspektiv  X  

Skydd från extrem värme/värmeböljor   X  

Övrigt  X  

Kommentar Detaljplanens syfte är att 
möjliggöra för 
industriändamål och därför 
är det begränsade aspekter 
gällande människor och 
hälsa som blir aktuella. 
Med en ökad och 
utbyggnad av kvartersmark 
för industri kommer det 
bidra till mer arbetstillfällen 
för tätorten/kommunen. När 
detaljplanen även ser över 
infrastrukturen till och från 
planområdet anses 
tillgängligheten bli bättre 
vilket blir en positiv 
förbättring gällande fordon, 
gång och cykel.  
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1.8 Fritid och rekreation 

 Positivt Ingen Negativt 

Friluftsliv/rekreationsområde   x 

Fiske- och jaktmark (för privat bruk)  X  

Vandringsled/vattenled  X  

Övrigt  X  

Kommentar Det finns några stigar inom 
planområdet som kommer 
påverkas, men att de idag 
inte är tillräckligt tillgängliga 
och att de inte har ett 
betydande värde för 
rekreation lokalt i orten.  

 

1.9 Kulturmiljö 

 Positivt Ingen Negativt 

Fornminne   X 

Byggnadsminne  X  

Kulturmiljöprogram  X  

Länets kulturmiljöprofil 

(Länsstyrelsen Jönköping) 

 X  

Övrigt värdefull kulturhistorisk miljö  X  

Kommentar Fornlämningar påverkas 
negativt där planen 
undersöker och gräver bort 
fornlämningar som krävs för 
den tänkta utbyggnaden av 
industribyggnaden.  

Mer läsning: Kulturmiljölagen (KML), Riksantikvarieämbetet 

 

Nödvändiga undersökningar, analyser 
och inventeringar 

Ja Nej Kommentarsfält 

Behöver en naturvärdesinventering 
utföras  

 X Bedömningen är att inom 

planområdet finns det låga 

naturvärden.  

Behöver en arkeologisk utredning 
utföras  

X  Kommunen har beställt en 
utredning för den tänkta 
nybyggnationen. 

Behöver en geoteknisk undersökning 
utföras 

X  Företaget OBOS har gjort en för 
den tänkta nybyggnationen. 

Behöver en vatten-/dagvatten-
/avloppsutredning utföras 

X  Kommunen har beställt en 
dagvattenutredning för den 
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tänkta nybyggnationen och enligt 
planförslaget. 

Behövs skydds- och 
kompensationsåtgärder  

X  Det kommer att ställas krav på 
hanteringen av dagvatten med 
anledning av 
vattenskyddsområdet i Vrigstad. 

Behöver en trafikutredning göras  X  

Behöver en bullerutredning göras   X  

Behöver en miljöinventering av 
förorenade områden (MIFO) utföras  

 X  

Behövs en undersökning av luftkvalitén   X  

Behöver en inventering av kulturvärden 
utföras 

 X  

Behövs en riskundersökning  X  

Övriga undersökningar, analyser  X  

 

Samrådsunderlag i enlighet med 
miljöbedömningsförordningen 
 

Kommentarsfält 

MBF 8 kap 6 § 
De betydande miljöeffekter som 
verksamheten eller åtgärden kan antas 
medföra i sig eller till följd av yttre 
händelser, i den utsträckning sådana 
uppgifter finns tillgängliga. 
 

Skyfall och hantering av dagvatten 
 
Förorening av grundvattenförekomsten 
 
Trafikolyckor med att farlig vätska spills 
 
Släckvatten från brand i byggnad 

MBF 8 kap 7 § 
De åtgärder som planeras för att förebygga, 
hindra, motverka eller avhjälpa negativa 
miljöeffekter, i den utsträckning sådana 
uppgifter finns tillgängliga. 

Dagvattendamm med möjlighet att stänga 
utflödet. Förhindra spridning av 
föroreningar som släckvatten eller spill av 
farlig vätska från trafikolyckor. 

MBF 8 kap 8 § 
Den bedömning som den som avser att 
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden 
gör i frågan om huruvida en betydande 
miljöpåverkan kan antas. 
 

OBOS har egna miljöarbeten kring sin 
verksamhet att de tar hand om sina 
restprodukter på ett positivt sätt för 
hållbarhet. Deras verksamhet hanterar rent 
virke med enklare målning, som tas om 
hand. De anordna åtgärder för brand och 
att släckvatten kan tas om hand. 
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I vilket utsträckning blir miljöeffekterna 
gränsöverskridande? 
Plangränser? Kommungränser? 
Länsgränser? Landsgränser? 

Miljöeffekter av utsläpp är 
gränsöverskridande och med lösningar och 
åtgärder lokalt syftar till att begränsa 
påverkan utanför plangränsen.  
  
Detaljplanens miljöeffekter på luft och 
vatten är inte begränsande av plangränser 
utan kan kumulativt påverka omgivning 
förbi plangräns, kommungräns och 
landsgräns.  
 
De åtgärder som görs ska förhindra och 
begränsa påverkan inom planområdet 
bland annat genom att hindra förorenat 
vatten att rinna vidare och att gröna 
strukturer ska reducera luftföroreningar.  

 

2. Kommunala intressen och ambitioner  

Sker exploatering i enlighet med befintliga planer, program, riktlinjer? 

 Ja Nej Kommentarsfält 

Översiktsplan  X Finns inte med i gällande översiktsplan 
och motsäger inte gällande 
översiktsplan. 

En barnvänlig kommun, en grön 
kommun och en inkluderande 
kommun 

X  Att planförslaget ska hantera ortens 
miljövärden kring att utnyttja 
dagvattenlösningar till kommunens 
arbete för hållbarhet inom miljö.? 

Bostadsförsörjningsplanen  X Ej aktuellt eftersom detaljplanen inte 
hantera bostäder. 

Annan handlingsplan  X  
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3. Sammanvägd bedömning 

Särskilda bestämmelser Ja Nej Kommentarsfält 

Gäller undantag från att genomföra 
miljöbedömning 

 X  

Gäller krav på att genomföra strategisk 
eller specifik miljöbedömning 

 X  

Kan planen medföra miljöpåverkan på 
kulturvärden 

X  Fornlämningar behöver 
undersökas och avlägsnas. 
Men vissa fornlämningar 
kommer att bli skyddade.  

Kan planen medföra miljöpåverkan på 
naturvärden 

X  Ja det kommer att försvinna en 
stor yta produktionsskog men 
som bedöms ha ett lågt 
naturvärde. 

Kan planen medföra miljöpåverkan på 
sociala värden 

X  Till det bättre med möjlighet till 
ökad tillgänglighet för gång- 
och cykel. Ökad trafiksäkerhet. 
Utformning av 
rekreationsområde 
tillsammans med 
masshantering, 
dagvattenlösningar i symbios 
med biologisk mångfald.  

Kan planen medföra miljöpåverkan på 
materiella värden 

 X Nej finns inga materiella 
värden inom planområdet. 

Kan planen antas medföra betydande 
risker för människors hälsa eller miljö 

 X Planen ska hantera och utreda 
att människors hälsa eller miljö 
inte ska påverkas negativt av 
planens genomförande. 

Är marken lämplig för planens 
användning 

X  Marken bedöms vara lämplig 
om de åtgärder som föreslås 
och har presenterats 
genomförs och säkerställs. 

 


