
 
Kommunledningskontoret 

BEHOVSBEDÖMNING 

Räven 8 m.fl. 
Skillingaryd, Vaggeryds kommun 
 
 

 

MILJÖPÅVERKAN  Stor Liten Ingen Kommentar 
 
Nulägesbeskrivning av den aktuella platsen 

Beskrivning av nuvarande 

miljöbelastning på platsen 

(Betydande störningar på 

platsen, utsläpp till luft och 

vatten, vibrationer, buller, 

risker, värdefull biotop, ho-

tade eller på annat sätt 

skyddsvärd växt- eller djurart, 

ekologisk känslighet) 

 X  Planområdet ligger centralt i Skillingaryd 

och är således ett naturligt omvandlings-

område. På tomten har det tidigare stått 

en industribyggnad. Väster om planområ-

det går järnvägen mellan Jönköping, Vär-

namo, Nässjö, vilket gör att området på-

verkas av buller. 

 

 

 
Miljömål som berörs av DP 

God bebyggd miljö  X  Planen bidrar till att förtäta Skillingaryds 

samhälle, vilket är i linje med det nation-

ella miljömålet ”God bebyggd miljö”. 

Området är bullerstört men genom att 

uppföra bullerskydd uppfylls riktvärdena 

för trafikbuller. 

Giftfri miljö    Räven 8 är utpekad som ”måttligt risk” i 

Länsstyrelsens WEBGIS över potentiellt 

förorenade områden (2017-10-09). Uti-

från MIFO fas 1 som gjorts på platsen 

hamnar Räven 8 på riskklass 3. Räven 3 

är utpekad som ”ej riskklassad” i Länssty-

relsens WEBGIS över potentiellt förore-

nade områden (2017-10-09). Eftersom 

inte tillräcklig markundersökning har 

gjorts går det inte avgöra i vilken grad 

den föreslagna detaljplanens miljöpåver-

kan blir avseende miljömålet giftfri miljö. 

 
Miljökvalitetsnormer 
Förordningen om omgiv-

ningsbuller och EU:s bullerdi-

rektiv. 

 X   
Riksdagens riktvärde för trafikbuller bör 

normalt inte överskrida 30 dBA ekviva-

lentnivå inomhus, 45 dBA inomhus nat-

tetid, 60 dBA ekvivalentnivå utomhus 

vid fasad och 70 dBA vid uteplats i an-

slutning till bostad. Kommunen bedömer 

att riktvärdena för trafikbuller inomhus 

uppfylls vid nybyggnad av bostadshus. 

För att klara riktvärden för utomhusmil-

jön ämnar kommunen sätta upp buller-

skydd längs med järnvägen samt skydd 

mot Fabriksgatan för den tilltänkta ute-

platsen. 
 

 
Natur 
Lagenligt skyddad natur (na-   X  



   

turreservat), landskapsbild, 

strandskydd, område med 

geografiska bestämmelser 

enligt NRL, skyddsområde 

för vattentäkt etc.) 

Riksintresse för natur   X  

Den befintliga miljöns käns-

lighet (ekologisk känslighet, 

fragmentering av grönom-

råde, förlust av gamla/grova 

träd, opåverkat/tyst område) 

  X  

Internationella konventioner 

(Natura 2000 m.fl.) 

  X  

 
Effekter på hushållning med naturresurser 

Nyttjande av ändliga naturre-

surser 

  X  

Alstring av avfall   X  

 
Mark 

Risk för föroreningar    Det går inte att avgöra i vilken grad för-

slaget påverkar risk för föroreningar i 

mark eftersom tillräckliga markundersök-

ningar inte gjorts.  

 

Skada (av geologisk format-

ion, sediment, rullstensås, 

drumlin område, översväm-

ning etc .) 

  X  

 
Vatten 

Negativa förändringar gäl-

lande yt- och grundvatten 

(kvalitet, flöde, infiltration 

etc.) 

  X  

Utsläpp till vatten   X  

 
Luft 
Utsläpp till luft, luftfuktighet, 

temperatur, luftströmmar, lukt 

  X  

 
Kulturmiljö 
Riksintresse för kulturmin-

nesvård och rörligt 

friluftsliv 

  X  

Byggnadsminne eller forn-

minne 

  X  

 
Social miljö 

(trygghet, säkerhet, rekreat-

ion, förlust av större rekreat-

ionsområde, fysiska störning-

ar, barriärer) 

  X  

 



   

Stadsbild 

(Struktur, dominans, helhet 

eller uppdelat/fragmenterat, 

skala, synfält) 

 X  Stadsbilden förändras till det positiva. Från 

ödetomt till bebyggd bostadstomt. Bygg-

nadshöjden går i linje med intilliggande 

hyresfastigheter.  

 

 
Landskapsbild 

Landskapsbild   X  

 
Effekter på människors hälsa och säkerhet 
Säkerhet (explosionsrisk, far-

liga transporter, olycksrisk, 

synergieffekter) 

  X  

Hälsa (buller,trafik mm. Stö-

rande vibrationer eller ljus-

förhållanden, vatten- och luft-

föroreningar, synergieffekter) 

 X  Området bedöms vara bullerstört. För att 

säkerställa god hälsomiljö ämnar kom-

munen avskärma ljud genom bullerplank. 

Ljusförhållanden och  

lokalklimat (Temperatur, 

vindförhållanden, vindtunnel-

effekt, svackor med kalluft, 

dimbildning, snödrev, norr-

läge, skuggbildning, solexpo-

nering) 

  X  

 
Konflikter med ÖP eller områdesbestämmelser 

ÖP   X I ÖP:n är området utpekat för nya bostä-

det. 

 

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 
 

Behövs en MKB eller inte? Nej 

 

Om ja, ange vilka aspekter på miljö, hälsa och hushållning med mark, vatten eller andra resurser som 

MKB-dokumentet bör behandla:  

 

Kan effekterna sammantagna bli betydande? Nej 

 

Kommentar: De sammantagna effekterna blir ej betydande, vilket innebär att ingen miljöbedömning och 

tillhörande MKB behöver göras. 

 

Följande miljöproblem kan planen/programmet lösa: De frågor som lyfts fram som viktiga att ta med i 

fortsatt planarbete är åtgärder för att minska buller-störning från järnvägen. 

 

Checklistan är utförd den: 2017-10-11 
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