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Undersökning/Avgränsning av MKB 
 
Planprocessen 

 

 
 
Enligt 6 kap 5 § Miljöbalken och lagen om strategiska miljöbedömningar av planer och program skall kommunen 
genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner som kan medföra en betydande miljöpåverkan.  

 
Som stöd för kommunens ställningstagande görs en undersökning i ett tidigt skede av planarbetet. Om 
undersökningen visar på en betydande miljöpåverkan skall en miljöbedömning göras i form av en 
miljökonsekvensbeskrivning(MKB). 

 
I undersökningen finns 3 alternativ: 
 
• Ja indikerar att planförslaget kommer att leda till en betydande miljöpåverkan i enskild aspekt eller sammanvägt 

med andra aspekter.  
 

• Nej indikerar att planförslaget inte kommer att leda till en betydande miljöpåverkan enskilt eller i en sammanvägd 
bedömning.  
 

• Osäker indikerar att det finns en osäkerhet och att frågan kräver djupare analys för att ett ställningstagande ska 
kunna göras. 

 
Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs under planarbetet kan innebära att bedömningarna måste 
omvärderas. 
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Föreslaget planområde 
 
Inledning 
  
Planens syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för nya bostäder i stadsdelen 

Odlaren i form av radhus.    
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Översiktlig 
beskrivning av 
planområdet 

Inom planområdet prövas utveckling med radhus. Delar av planområdet, 
närmast vattendraget som löper söder om planområdet, ska bevaras som 
naturmark. 
 

 
Skissförslag på föreslagen utveckling. Del av Odlaren 1:91 ska eventuellt ingå i 
planområdet, därför inkluderas del av Odlaren 1:91 i denna undersökning. 
 
Marken inom planområdet har tidigare använts för småindustri, vilken inte är 
aktiv idag. Byggnader för småindustri finns fortfarande kvar. Den norra delen 
av planområdet är småhustomt idag. 
 
I planområdets södra kant finns ett uträtat vattendrag. Marken närmast 
vattendraget utgörs framförallt av gräsvegetation och har inte höga naturvärden. 
Vattendraget bedöms dock vara mycket viktig som del i ett vattennätverk. 
 
På västra sidan om Fasanvägen pågår arbete med detaljplan Odlaren 1:93 m.fl.. 
Genomförda utredningar har omfattat båda områdena, dock i olika stor 
utsträckning.  
 
  

  
Miljöbalken 

 
 Ja Nej Osäker Kommentar 
Bestämmelser  
Är ett genomförande av planen 
förenligt med bestämmelserna om 
hushållning med mark och vatten i 3 
och 4 kap miljöbalken? 

Ja 
 

  Planområdet är utpekat som 
utredningsområde för bostäder i 
översiktsplan 2030, ÖP 2030. Att utreda 
möjligheten att bebygga området med 
bostäder, genom detaljplan, är därmed 
förenligt med ÖP 2030. 
 
Utvecklingen som ska prövas inom 
detaljplan leder till omvandling från 
användningen småindustri till bostäder. 
Bostäder bedöms vara en mer lämplig 
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markanvändning då den omkringliggande 
bebyggelsen utgörs av bostäder, vilka kan 
utsättas för störningar om användningen 
småindustri åter aktiveras. 
 
Utvecklingen bedöms vara förenlig med 
bestämmelser om hushållning med mark i 
3 och 4 kap miljöbalken. 
 

Iakttas gällande miljökvalitetsnormer 
enligt 5 kap miljöbalken? 

Ja    

Kommer området att tas i anspråk för 
sådant ändamål som omfattas av 
bestämmelserna i PBL 4:34 om krav 
på MKB? 

 Nej   

 
Gällande regleringar och skyddsvärden 
 
 Ja Nej Osäker Kommentar 
Förordnanden/skydd 
Berör planen område med lagenligt 
skyddad natur enligt miljöbalken? 

Ja   Söder om planområdet går ett mindre 
vattendrag som omfattas av strandskydd. 
Strandskyddet ska upphävas i detaljplan 
men en zon om 30 meter på båda sidorna 
om vattendraget bevaras som naturmark. 
Därigenom kan syftet med strandskyddet, 
enligt miljöbalken 7 kap 12§, bibehållas. 
 

 
100 meter strandskydd från vattendraget 
 

Berör planen kulturreservat, bygg-
nadsminnen eller fornminnen? 

 Nej   

Riksintressen 
Berör planen riksintresse för natur- 
eller kulturminnesvård, rörligt frilufts-
liv eller Natura 2000-område? 

 Nej   

Högt naturvärde 
 Berör planen område, som bedömts 

ha högt regionalt eller kommunalt 
naturvärde?  

  Osäkert Genom planområdet löper en viktig 
spridningslänk för barrträd som är utpekad 
i kommunens arbete med framtagande av 
grönplan. Inom planområdet finns i 
nuläget ett antal träd och viss växtlighet. 
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Föreslagen utveckling bedöms leda till 
liknande förhållanden som dagens 
användning villatomt vad gäller mängden 
träd och växtlighet. Inom zonen närmast 
vattendraget, som ska bevaras som 
naturmark, finns träd som bevaras. 
Spridningslänken för barrträd bevaras i 
stort men kan påverkas av utvecklingen 
som prövas inom detaljplanen. Påverkan 
bedöms dock inte vara omfattande. 

 
Naturvärdesklassificering samt viktiga 
spridningsvägar i kommunens översiktliga 
kartering som tagits fram i och med 
arbetet med grönplan 
 

Skyddsavstånd 
Lokaliseras planerade verksamheter 
så att skyddsavstånd till befintlig 
bebyggelse inte uppfylls? 

 Nej   

 
Effekter på miljön 
 
 Ja Nej Osäker Kommentar 
Mark 
Kan ett genomförande av planen 
skada befintliga markförhållanden? 

 Nej  Jordarter i grundlager utgörs enligt 
kommunens översiktliga kartering 
planområdet av glacial lera, silt, kärrtorv 
samt sandig morän och urberg. 
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Jordart i grundlager 
 
Planavdelningens avsikt är inte att tillsätta 
geotekniska utredningar inom planarbetet. 
Geotekniska förhållanden ska istället 
beaktas i skedet vid bygglov. 
 

Ligger delar av planområdet inom 
riskområde för översvämning? 

 Nej  I det sydöstra hörnet av planområdet 
bedöms det i nuläget finnas risk för 
översvämning vid kraftigt regnfall. 
Dagvattenutredning ska genomföras för 
att undersöka om, och i sådant fall hur, 
denna risk behöver åtgärdas. 
 

Kan miljö- och hälsofarliga ämnen 
finnas lagrade i marken? 

Ja   Inom planområdet finns byggnad för 
småindustri som inte är aktiv idag. I 
miljöteknisk markundersökning 
(Norconsult 2020) har markprov tagits vid 
ett antal provpunkter inom Odlarvallen 5, 
8 och Odlaren 1:93. Vid en provpunkt 
inom Odlarvallen 8 finns förhöjda halter 
över riktvärde för känslig 
markanvändning av metallföroreningar. 
Dessa föroreningar behöver åtgärdas 
innan bygglov kan ges. 
 

Luft och klimat 
Kan ett genomförande av planen 
medföra försämringar av luftkvalitén 
eller förändringar av klimatet? 

 Nej  Trafiken med motorfordon i området ökar 
i och med exploatering, vilket kan 
medföra en ökning av luftutsläpp. 
Påverkan på klimat och utsläpp i 
stadsdelen och övriga staden bedöms dock 
inte vara betydande. 
 

Vatten 
Kan ett genomförande av planen 
medföra försämringar av vattnets 
kvalité eller orsaka förändrade flö-
desmönster? 

 Nej  Exploateringen som prövas inom 
detaljplan ska hantera flöden och 
dagvatten utifrån Eskilstuna kommuns 
dagvattenplan. Dagvatten ska tas om hand 
inom fastigheterna enligt lokalt 
omhändertagande av dagvatten. 
 
Dagvattenutredning ska genomföras för 
att pröva hur dagvatten ska hanteras inom 
den exploatering som prövas inom 
detaljplan. 
 

Vegetation 
Kan ett genomförande av planen 
påverka vegetationsförhållandena i 
området? 

 Nej  I naturvärdesinventering (Naturföretaget 
2020) har planområdet inventerats. Norra 
delen, villatomten, har visst naturvärde, 
naturvärdesklass 4. Att detta område 
exploateras med ny bebyggelse riskerar att 
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medföra att det vissa naturvärdet inte finns 
kvar. Detta bedöms dock inte leda till 
betydande negativ påverkan på 
vegetationsförhållanden. Inom den zon 
som bevaras vid vattendraget finns 
vegetation som bedöms kunna få högre 
ekologiska värden med tiden.  
 

Djurliv 
Kan ett genomförande av planen 
påverka djurlivet i området? 

 Nej  I naturvärdesinventeringen 
(Naturföretaget 2020) är ett värdefullt träd 
utpekat som ett värmeelement. Trädet är 
lokaliserat i den norra delen av 
planområdet. Trädet ska enligt 
naturvärdesinventeringen vara värdefullt 
för insekter, kryptogamer samt fåglar. 
Några specifika arter som fanns vid trädet 
pekades inte ut. Förslaget som ska prövas 
inom detaljplan kommer leda till att trädet 
avverkas. Detta bedöms dock inte leda till 
betydande påverkan på djurliv. 
 
Bevarande av 30 m strandskyddszon vid 
vattendraget är tänkt att mildra effekterna 
på djurlivet. 
 

Stads-/landskapsbild 
Kan ett genomförande av planen 
påverka stads/landskapsbilden? 

 Nej  Förslaget kommer leda till att södra delen 
av Odlaren blir mer tätbebyggt. 
Förändringen av stads- och 
landskapsbilden bedöms inte leda till 
negativ påverkan utifrån ett 
allmänintresse. 
 

Miljöpåverkan från omgivningen 
Kan befintlig miljöstörande verksam-
het i omgivningen ha negativ inver-
kan på projektet? 
 

 Nej   

 
Effekter på hälsa och säkerhet 
 
 Ja Nej Osäker Kommentar 
Störningar 
Kan ett genomförande av planen 
medföra störningar; t ex utsläpp, 
buller, vibrationer, ljus? 

 Nej  Exploateringen kommer att leda till att 
antalet motorfordon i södra Odlaren 
kommer öka. Buller från motorfordon 
kommer därför öka något. Denna ökning 
kommer dock vara marginell och inte leda 
till betydande påverkan.  
 
Trafikbullerutredning (Efterklang 2020) 
har visat att planområdet inte kommer 
exponeras av höga nivåer av buller från 
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Svealandsbanans järnvägsspår. 
 

Säkerhet 
Kan ett genomförande av planen ge 
effekter på hälsa och säkerhet? 

   Riskanalys (Norconsult 2020) har visat att 
planområdet inte kommer utsättas av risk 
från Svealandsbanans järnvägsspår. 
Slutsatsen av genomförd riskanalys är att 
detaljplanen bedöms kunna genomföras 
utan några särskilda säkerhetshöjande 
åtgärder eller planbestämmelser avseende 
risker kopplade till transporter av farligt 
gods. Föreslagen markanvändning inom 
detaljplan bedöms därmed som lämplig 
med hänsyn tagen till människors liv och 
hälsa. 
 

Barn och ungdomar 
Kommer planen att påverka barn och 
ungdomar negativ? 

 Nej  Bostadsmiljön som detaljplanen ska pröva 
bedöms vara godtagbar uppväxtmiljö för 
barn. 
 
Översiktlig trafikutredning (Ramboll 
2019) har visat att det finns begränsade 
möjligheter för gång- och cykeltrafik i 
Odlaren då gaturum är smala och saknar 
dedikerade gång- och cykelvägar. Barn 
bedöms kunna komma att uppleva 
otrygghet vid gång och cykling, och 
därmed begränsas att transportera sig fritt 
i närområdet. Detaljplanen ska möjliggöra 
barnvänlig trafikmiljö inom planområdet. 
 

 
Effekter på hushållning av mark, vatten och andra resurser 
  

 Ja Nej Osäker Kommentar 
Mark- och vattenanvändning 
Kan ett genomförande av planen 
medföra avsevärd förändring av mark 
och vattenanvändning i området? 

 Nej  Område som idag är utformat för 
småindustri kommer omvandlas till 
bostadsområde. 

Naturresurser 
Kan ett genomförande av planen 
medföra ett avsevärt uttömmande av 
någon ej förnyelsebar naturresurs? 
 

 Nej   

Transporter/Kommunikation 
Kan ett genomförande av planen ge 
upphov till betydande ökning av for-
donstrafik? 

 Nej  Planområdets läge bedöms leda till att 
mängden motorfordon och mängden resor 
med dessa kommer vara hög, vilket 
kommer leda till ökad fordonstrafik i 
södra Odlaren. Översiktlig trafikutredning 
(Ramboll 2019) har undersökt 
trafikförhållanden i Odlaren. Analysen 
visar att detaljplan Odlarvallen 5 m.fl. 
bedöms kunna färdigställas utan att det 
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leder till betydande negativ påverkan för 
Odlaren.  
 

Rekreation, rörligt friluftsliv 
Kan ett genomförande av planen 
försämra kvalitén eller kvantiteten på 
någon rekreationsmöjlighet? 
 

 Nej   

Kulturmiljövård 
Kan ett genomförande av planen 
negativt påverka område med forn-
lämning eller annan värdefull kultur-
historisk miljö? 

 Nej   

 
Övergripande miljömål och bärkraftsprinciper 
 
 Ja Nej Osäker Kommentar 
Långsiktliga miljömål 
Finns det någon risk att ett genom-
förande av planen åstadkommer 
effekter som strider mot de fyra 
kretsloppsvillkoren eller andra lång-
siktiga miljömål? 
 
 

 Nej   

Har ett genomförande av planen 
effekter som var för sig är begrän-
sade men tillsammans kan vara 
betydande? 

 Nej   

Har ett genomförande av planen 
miljöeffekter som kan orsaka skada 
på människors hälsa, direkt eller 
indirekt? 

 Nej   

 
Sammanfattning 
 
Positiva effekter 
av planens 
genomförande 

Cirka 40-45 nya bostäder tillskapas i Odlaren. Genom att tillskapa radhus 
bedöms planen bidra till att komplettera stadsdelen med en bostadstyp som det 
råder brist av idag. Den bevarande naturmarken inom zonen vid vattendraget 
kan få högre ekologiska och rekreativa kvalitéer än den har i nuläget. De 
föroreningar som finns i marken åtgärdas genom sanering. 

  
Negativa effekter 
av planens 
genomförande 

Föreslagen utveckling leder till ökad motorfordonstrafik i Odlaren. 

  
Nollalternativ Befintlig byggnad för småindustri finns kvar och kan aktiveras åter igen och 

kan påverka närliggande bostadsbebyggelse. Föroreningar i marken ligger kvar. 
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Sammanfattande 
kommentarer 

Ett genomförande av planen innebär att ett område som idag utgörs av tomt för 
friliggande småhus och småindustri omvandlas till bostadsbebyggelse i form av 
radhus. 
 
Flera utredningar är redan genomförda, se nedan. Dagvattenutredning kvarstår 
dock. Bortsett från dagvattenutredning bedömer planavdelningen att det inte 
finns behov av ytterligare utredningar i planarbetet. 
 
Genomförda utredningar: 

- Riskanalys för detaljplan Odlarvallen 5, Odlaren 1:93 m.fl (Afry, 2020-
05-04) 

- Trafikbullerutredning Odlarvallen 5 mfl i Eskilstuna kommun 
(Efterklang, 2020-04-07) 

- Naturvärdesinventering av Odlarvallen, Eskilstuna kommun 
(Naturföretaget, 2020-10-05) 

- Trafikutredning Odlaren (Ramboll, 2019-06-27) 
- Miljöteknisk markundersökning – Miljöprovtagning Odlarvallen 5, 

Odlaren 1:93 mfl (Norconsult, 2020-08-28) 
 
Detaljplanen ska tas fram med standardförfarande i enlighet med PBL 
(2010:900). 
 

  
Kommunens ställningstagande 
 

Med utgångspunkt i ovanstående gör kommunen följande bedömning: Markera 
med X 

Ett genomförande av detaljplanen har inte någon påvisbar negativ effekt på miljön, hälsan eller 
hushållningen med mark, vatten och andra resurser.  

Planbeskrivning enligt PBL. 

X 

Ett genomförande av detaljplanen kan få negativa effekter, men under förutsättning att 
förebyggande åtgärder att vidtas så kan man undvika att dessa blir betydande.  

Konsekvenser och åtgärder redovisas i planbeskrivningen, enligt PBL. 

 

Ett genomförande av detaljplanen kan få en betydande påverkan på miljön, hälsan eller 
hushållningen med mark, vatten eller andra resurser. 

En MKB enligt 4 kap. 34 § PBL erfordras. 

 

Miljöpåverkan är så betydande att andra lokaliseringsalternativ bör utredas.  

 
 
Arbetsgrupp 
 
Arbetet med undersökningen har bedrivits i projektform. Medverkande tjänstemän har varit: 
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Erik Henckel 
Melanie Hierl 
Gunilla Frenne 
Emina Jusic   

SBF/planavdelningen/planarkitekt 
SBF/ planavdelningen/planarkitekt 
SBF/park- och naturavdelningen/kommunbiolog 
Miljökontoret/miljöinspektör 
 

 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Planavdelningen 
 
 
 
 
Jacob Lithammer 
Planchef 

Erik Henckel 
Planarkitekt 
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