
VALLENTUNA KOMMUN  2016-06-28 

 SID 1/9 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  

186 86 VALLENTUNA 

BESÖK: TUNA TORG 2 

TFN: 08-587 850 00 · FAX: 08-587 851 00 

SBF@VALLENTUNA.SE 

WWW.VALLENTUNA.SE 

 

 

 

 

 

Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan  
Program för detaljplanering av Stensta-Ormsta i Vallentuna kommun, Stockholms län. 

Syftet med planläggningen är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse. Planen innebär att en blandning av rad-, par- och småhus kan uppföras i 

planområdet.  Inom planområdet möjliggörs det för en förskola. Detaljplanen innebär att planområdet ansluts till det allmänna VA- nätet. Planläggning ska 

inte innebära en ökad översvämningsrisk, nedströms Ormstaån eller att en eventuell förlängning/anslutningsväg till Arningeleden omöjliggörs. Syftet med 

planen är också att minska antalet direktanslutningar till Lindholmsvägen.  
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( Aktuellt planområdet tillsammans med översiktsplan.  Skrafferat område= utvecklingsområde, Grön pil= grönkoppling Svartstreckat= utredningskorridor för Arningevägen) 
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Checklistan utgör underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning. Miljöbedömning ska utföras om planens 

genomförande kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11 § Miljöbalken (MB). Bedömningarna i ett tidigt skede i 

planprocessen är preliminära. Ny kunskap som tillförs planarbetet kan innebära att bedömningarna i denna checklista måste omvärderas. Bedömningen 

görs enligt de kriterier som anges i MKB-förordningens bilaga 2 och 4. 

Detaljplanen kommer att medge förändringar som i olika grad kan påverka miljö, hälsa och upplevelse av området. Samhällsbyggandsförvaltningen 

bedömer med beaktande av platsens särdrag och känslighet, planens karaktäristiska egenskaper och bedömning av den påverkan som ett genomförande av 

planen medför, att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL 4 kap. 34 § eller miljöbalken 6 

kap. 11 § så att en miljökonsekvensbeskrivning behöver göras. 

Aspekt att 
bedöma 

Platsens särdrag och känslighet Planens karaktäristiska 
egenskaper 

Påverkanstyp och omfattning Påverkansgrad 

0 = ingen 
1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

    0 1 2 X 

Anmälan, 
tillstånd enl. MB 

  Anmälan om hantering av 
dagvatten 

 X   

Riksintressen 
(RI) 

   X    

LUFT 

Miljökvalitetsnorm   Ev. påverkan från Lindholmsvägen 
men inte så troligt 

X    

VATTEN 

Miljökvalitetsnorm LOD ska användas. Problem med 
översvämningar nedströms 
(kumulativ effekt) 

Gällande MKN för dagvatten ska 
uppnås.  

 

 X    
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Aspekt att 
bedöma 

Platsens särdrag och känslighet Planens karaktäristiska 
egenskaper 

Påverkanstyp och omfattning Påverkansgrad 

0 = ingen 
1 = till viss del 

2 = betydande 
X = osäker 

    0 1 2 X 

Dagvatten, 
ytvatten, 

grundvatten 

Morän, berg och lera i marken. 
Mycket svårt för dagvatten att 

infiltrera ner i marken. 

Ett av planens mål är att hantera 
dagvatten på ett sådant sätt att 

det ger en positiv effekt 
nedströms. Med renare 
dagvatten och mindre risk för 
översvämningar. 

Beroende av fördelningen 
hårdgjorda ytor mot naturmark. 

Ytor och träd som tar upp 
dagvatten försvinner. Bör ersättas. 

 X   

MARK 

Geologiska 

förhållanden  / 

markstabilitet 

P.g.a. markförhållandena risk för ras 

+ översvämningar längs ån 

   X   

Radon   Mätningar i omkringliggande hus 
visar inga halter över gränsvärde 

X    

Markföroreningar   2 st gamla bilverkstäder. 
Markundersökning ska göras.  

 X   

Topografi    Bebyggelse anpassas efter 
topografin 

 X   

BIOLOGISK MÅNGFALD 

Värdefull natur, 

rödlistade arter, 
nyckelbiotoper 

Inga utpekade 

biotopsskyddsområden. 

  X    
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Aspekt att 
bedöma 

Platsens särdrag och känslighet Planens karaktäristiska 
egenskaper 

Påverkanstyp och omfattning Påverkansgrad 

0 = ingen 
1 = till viss del 

2 = betydande 
X = osäker 

    0 1 2 X 

Naturreservat, 

strandskydd etc. 

   X    

Spridningskorri-
dorer för växt- och 
djurliv 

Enligt kommunens översiktsplan ska 
grön koppling norr om centrala 
Vallentuna och Ormsta studeras. 

Grönt samband med intilliggande 
FÖP-område. 

   X   

Sjöar, åar, 

vattendrag 

  Ev. påverkan på vattenmängd och 

föroreningshalt om LOD inte 
genomförs 

 X   

BEFOLKNING 

Friluftsliv, 
strövområden, 
parker, gröna 
stråk, barriärer, 
riksintresse 

  Osäkert hur mycket närboende 
använder skogen som 
strövområde. De markerade stigar 
som finns ligger i kanten eller 
precis utanför planområdet. 

 X   

Tysta områden     X   

Lokalklimat och 
ljusförhållanden 

   X    
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Aspekt att 
bedöma 

Platsens särdrag och känslighet Planens karaktäristiska 
egenskaper 

Påverkanstyp och omfattning Påverkansgrad 

0 = ingen 
1 = till viss del 

2 = betydande 
X = osäker 

    0 1 2 X 

Tillgänglighet    X    

KULTUR 

Kulturhistoriskt 
intressant 
bebyggelse/miljö 

  Befintlig bebyggelse är av varierad 
ålder och karaktär. 

 X   

Fornlämningar 

 

  Bronsålderns strandlinje går 

genom planområdet. 

En fast fornlämning finns 
registrerad inom planområdet, 
RAÄ 319:1, ett röse, behov av 
arkeologisk utredning aktualiseras 
vid eventuella förändringar i 

anslutning till denna. Norr om 
planområdet (ca 180m) ligger 
gravfält RAÄ 306:1. 

 X   

LANDSKAPS- OCH STADSBILD 

Struktur     X    
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Aspekt att 
bedöma 

Platsens särdrag och känslighet Planens karaktäristiska 
egenskaper 

Påverkanstyp och omfattning Påverkansgrad 

0 = ingen 
1 = till viss del 

2 = betydande 
X = osäker 

    0 1 2 X 

Utblickar och 

landmärken 

  Utblickar åt Molnby/Ubby åt väster 

och Ubbysjön åt öster när man 
åker norrut på Lindholmsvägen i 
”dalgångsläget”. 

 X   

Historiska samband   Bronsålderns strandlinje går 
genom planområdet. Den gamla 
ägogränsen mellan Ubby och 
Ormsta gård går också genom 
området som utgjort utägomark 

till respektive gård. 

 X   

HÄLSA OCH SÄKERHET 

Verksamheter som 
kräver skyddsav-
stånd till bostäder 
(rekommenderat 
skyddsavstånd) 

  Det som finns sen gammalt är 
bostäder och det planeras för 
bostäder. Sanering efter nedlagd 
bilverkstad ska ske innan planen 
tas. 

X    

Transport av farligt 

gods 

   X    

Buller och 
vibrationer (trafik, 
verksamheter) 

  Risk för buller från 
Lindholmsvägen 3000-4500 bilar 
om dagen 

 X   
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Aspekt att 
bedöma 

Platsens särdrag och känslighet Planens karaktäristiska 
egenskaper 

Påverkanstyp och omfattning Påverkansgrad 

0 = ingen 
1 = till viss del 

2 = betydande 
X = osäker 

    0 1 2 X 

Trafiksäkerhet  En säker utfart på 

Lindholmsvägen måste 
anordnas. Planen arbetar för att 
begränsa mängden små utfarten 
och istället göra några större för 
en ökad trafiksäkerhet. 

  X   

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER 

Transporter   Ökad mängd transporter under 

utbyggnadsskedet och sedan vissa 
transporter till och från bostäder. 
Närhet till kollektivtrafik tas upp i 
start PM. 

 X   

Avfall   Eftersom det inte sker någon 
avfallshämtning alls idag så blir 
det en viss påverkan 

 X   

Energi   Eftersom det kommer byggas nya 
bostäder så kommer det blir en 

större elförbrukning mot 
nollalternativet 

 X   

Byggmaterial   Beroende av vilket byggmaterial 
som används 

 X   
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Aspekt att 
bedöma 

Platsens särdrag och känslighet Planens karaktäristiska 
egenskaper 

Påverkanstyp och omfattning Påverkansgrad 

0 = ingen 
1 = till viss del 

2 = betydande 
X = osäker 

    0 1 2 X 

Mark- och 

vattenanvändning 

  Då dagens mark är i träda så 

påverkas markanvändningen 

 X   

Klimatpåverkan   Då området idag är skog så 
fungerar det som upptagning av 
koldioxid, vid byggnation så 
kommer det att ändras till utsläpp. 

 X   

Avlopp   Kommunalt avlopp, det blir därför 
ingen skillnad inom planområdet 

X    

MÅLUPPFYLLELSE 

Lokala, regionala 
och nationella mål 

  Planen ska i så stor utsträckning 
som möjligt uppfylla de nationella 
miljömålen 

 X   

*) Förkortningar: ARO = avrinningsområde, MB = miljöbalken, MKN = miljökvalitetsnorm, N2000 = Natura 2000, RI = riksintresse 


