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Behovsbedömning –  
Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan  

Tillhörande upphävande för del av detaljplan för Tellusområdet, Vallentuna-Åby 1:153 i Vallentuna kommun, Stockholms län. 

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. 

Bakgrund 

Upphävande föreslås av del av detaljplan D 2003 05 28, omfattande fastighet Vallentuna-Åby 1:153. Syftet med upphävandet av del av detaljplan D 2003 05 

28 är att säkerställa detaljplaneprogrammets genomförande och en förbättrad trafiksituation i östra delen av centrala Vallentuna.  

Detaljplanen möjliggör handel eller restaurangändamål (H) genomförande enligt detaljplanen inom fastighet Vallentuna-Åby 1:153 bedöms hindra en 

utveckling av Centrala Vallentuna enligt planprogram för Centrala Vallentuna från 2014. Utveckling enligt programmet förutsätter att Gymnasievägens 

anslutning till Smidesvägen flyttas längre från rondellen vid Angarnsvägen. Därmed bedöms delar av D 2003 05 28 vara inaktuell och behöva upphävas.  

Områdesbeskrivning 

Området utgör en obebyggd och gräsbevuxen markyta. Fastigheten gränsar till Smidesvägen, Gymnasievägen och Tellusvägen, och angränsar till fastighet 

med livsmedelsbutik och tillhörande markparkering.  
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Figur 1. Områdesbild.  

Ställningstagande 

Upphävandet innebär att nuvarande markanvändning kan fortgå. Inga åtgärder som kräver lov, plan och andra tillstånd inom området kan komma till 

stånd utan prövning. Därmed bedöms risk för betydande miljöpåverkan inte finnas.  

Fastigheten avses planläggas i ett senare skede. Då görs en ny bedömning huruvida risk för betydande miljöpåverkan föreligger med anledning av den 

markanvändning som föreslås enligt den detaljplanen. I behovsbedömningen för detta upphävande noteras dock vissa möjliga konsekvenser som kommer 

behöva utredas i ett följande planarbete. 
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Aspekt Nuläge  

(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  

(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  

(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-

grad 

0 = ingen 
1 = till viss del 
2 = betydande 

X = osäker 

     0 1 2 X 

Anmälan, tillstånd 
enl. MB 

- Upphävandet medför inte någon 
verksamhet eller dylikt som 
kräver anmälan eller tillstånd 
enligt MB.   

- x    

Riksintressen (RI) Inga riksintressen inom eller i 
anslutning till området för 

upphävande.  

- - x    

LUFT 

Miljökvalitetsnorm Miljökvalitetsnormer för luft 
överskrids inte i området.   

Nuvarande markanvändning, ej 
bebyggd ej hårdgjord mark kan 
fortgå.  

Ingen påverkan på MKN. x    

Luftkvalitet Se ovan.   Nuvarande markanvändning, ej 
bebyggd ej hårdgjord mark kan 
fortgå. 

- x    

VATTEN 

Miljökvalitetsnorm God ekologisk status 2027. God 
kemisk status.  

Nuvarande markanvändning, ej 
bebyggd ej hårdgjord mark kan 
fortgå.  

Innebär ingen ökad avrinning och 
inget ökat behov av rening av 
dagvatten. Ingen påverkan på 
MKN.  

x    



VALLENTUNA KOMMUN  SID 4/14 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  

186 86 VALLENTUNA 

BESÖK: TUNA TORG 2 

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

SBF@VALLENTUNA.SE 

WWW.VALLENTUNA.SE 

 

 

 

 

 

Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

Idag otillfredsställande ekologisk 
status och uppnår ej god kemisk 
status. 

Inga åtgärder som kräver lov, 
plan och andra tillstånd inom 
området kan komma till stånd 

utan prövning. 

Gällandet detaljplan tillåter att 
fastigheten hårdgörs till stor del 
vilket försvåras genom 
detaljplanens upphävande.   

Vattenskyddsområden Nej  -  -  x    

Strandskydd Ligger inte inom eller nära 

strandskyddat område.  

-  -  x    

Dagvatten Avrinner till Vallentunasjön, se 
ovan om status och MKN. Inom 
verksamhetsområde för dagvatten.  

Nuvarande markanvändning, ej 
bebyggd ej hårdgjord mark kan 
fortgå.  

Inga åtgärder som kräver lov, 

plan och andra tillstånd inom 
området kan komma till stånd 
utan prövning. 

Gällandet detaljplan tillåter att 
fastigheten hårdgörs till stor del 

Innebär ingen ökad avrinning och 
inget ökat behov av rening av 
dagvatten. 

x    
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

vilket försvåras genom 
detaljplanens upphävande. 

Ytvatten Närmast är Vallentunasjön.  Nuvarande markanvändning, ej 
bebyggd ej hårdgjord mark kan 

fortgå.  

Innebär ingen ökad avrinning och 
inget ökat behov av rening av 

dagvatten. 

x    

Grundvatten Ingen grundvattenförekomst i 
närområdet.  

Grundvattennivå är okänd.  

 

 

Nuvarande markanvändning, ej 
bebyggd ej hårdgjord mark kan 
fortgå.  

Gällandet detaljplan tillåter att 
fastigheten hårdgörs till stor del 
vilket försvåras genom 

detaljplanens upphävande. 

Förändrar inte förutsättningar för 
grundvattnets kvalitet och 
kvantitet.  

x    

MARK 

Geologiska 
förhållanden  / 
markstabilitet 

Enligt SGU:s jordartskarta består 
marken inom området till största 
del av postglacial finlera. Området 

gränsar mot ett område med 
fyllning.  

Förutsättningar för initialskred 
bedöms inte finnas enligt 
kommunens kartering för risk för 
ras och skred.  

Nuvarande markanvändning, ej 
bebyggd ej hårdgjord mark kan 
fortgå. 

Ingen påverkan.  x    
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

Radon I kommunens kartlager finns det 
ingen markerad radonundersökning 
på fastigheten. Inom närliggande 

fastighet Vallentuna-Prästgård 
1:146 överskrids gränsvärdet för 
radon. 

Nuvarande markanvändning kan 
fortgå. 

Inga åtgärder som kräver lov, 

plan och andra tillstånd inom 
området kan komma till stånd 
utan prövning.  

Vid framtida planläggning eller 
annan prövning av åtgärder som 
kräver lov eller tillstånd avgörs 

om utredning om radon bör 
göras.   

x    

Markföroreningar På fastigheten finns en notering om 

EBH-objekt med specificering ”Lidl, 

ringa oljehalter i VA-schakt”.  

Nuvarande markanvändning kan 
fortgå. 

Inga åtgärder som kräver lov, 
plan och andra tillstånd inom 
området kan komma till stånd 

utan prövning. 

Vid framtida planläggning eller 
annan prövning av åtgärder som 

kräver lov eller tillstånd avgörs 
om utredning om markförorening 
bör göras.  

 

x    

Topografi  Området är flackt med höjdskillnad 
på som mest en meter.  

Nuvarande markanvändning kan 
fortgå.  

Ingen påverkan på topografin.  x    

NATURMILJÖ 

Natura 2000-område Området ligger inte inom eller i 

anslutning till Natura 2000-område  

- - x    

Naturreservat Området ligger inte inom eller i 
anslutning till naturreservat.  

- - x    
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

Arter (fridlysta eller 
rödlistade) 

Området bedöms inte ha 
förutsättningar att utgöra habitat 
för några fridlysta eller rödlistade 

arter.  

- - x    

Djurskyddsområde Området ligger inte inom eller i 
anslutning till djurskyddsområde.  

- - x    

Värdefull naturmiljö Området ligger inom ett bebyggt 
område med verksamheter och 

utgör inte värdefull naturmiljö.  

- - x    

Djurliv (biologisk 
mångfald) 

Inga registrerade arter eller 
förutsättningar för biologisk 
mångfald inom området.  

- - x    

Växtliv (biologisk 
mångfald) 

Området bedöms inte ha 
förutsättningar som innebär att det 

är av betydelse för att säkerställa 
biologisk mångfald. 

- - x    

Spridningskorridorer 
för växt- och djurliv 

Området bedöms inte ha 
förutsättningar som innebär att det 
är av betydelse för att säkerställa 
spridningskorridor för växt- eller 
djurliv.  

- - x    
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

Naturminnen Inga naturminnen inom eller i 
anslutning till området.  

- - x    

Biotopskyddsområden 
och nyckelbiotoper 

Inom området finns inga 
nyckelbiotoper eller 

biotopskyddsområden.  

- - x    

REKREATION 

Rekreation (t.ex. 
tysta områden) 

Området utgör inte ett tyst område 
eller på annat sätt ett värdefullt 
område för rekreation.  

- - x    

Friluftsliv Området utgör inte ett mål för 
friluftslivet eller ligger i anslutning 

till sådant området.  

- - x    

Allergener (t.ex. 
hästallergen) 

Inga kända allergener finns inom 
området.  

- - x    

KULTURMILJÖ 

Kulturhistoriskt 
värdefull miljö 

Området ingår inte i område med 
höga kulturhistoriska värden.  

- - x    
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

Kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse 

Ingen kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse finns inom området.  

- - x    

Forn- och 
kulturlämningar 

Inga kända forn- eller 
kulturlämningar finns inom 

området.  

- - x    

LANDSKAPS- OCH STADSBILD 

Landskapsbildsskydd Området ingår inte i område med 
landskapsbildsskydd.  

- - x    

Landskapselement 
(värden, struktur, 
utblickar, 

landmärken, 
historiska samband) 

Inom området som omfattas av 
upphävande finns inga enskilda 
element som har betydelse för 

lanskapsbilden. Området är idag ej 
bebyggd och gräsbevuxen. Det 
innebär att sikten är fri in mot 
Tellusområdet.   

Nuvarande markanvändning kan 
fortgå.  

Landskapsbilden påverkas inte.  x    

RISK OCH SÄKERHET 

Verksamheter som 
kräver skyddsav-

stånd till bostäder 

Nära området finns två stationer 
för drivmedelsförsäljning. 

Säkerhetsavstånd ska hållas 
mellan dessa och bebyggelse.  

Nuvarande markanvändning kan 
fortgå. 

Inga åtgärder som kräver lov, 
plan och andra tillstånd inom 

Vid framtida planläggning eller 
annan prövning av åtgärder som 

kräver lov eller tillstånd bör 
utredas huruvida risk föreligger 
från drivmedelstation och hur 

x    
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

(rekommenderat 
skyddsavstånd) 

området kan komma till stånd 
utan prövning.  

långt säkerhetsavstånd som ska 
hållas.  

Transport av farligt 
gods 

Angarnsvägen, cirka 80 meter från 
området, är transportled för farligt 

gods. 

Nuvarande markanvändning kan 
fortgå. 

Inga åtgärder som kräver lov, 
plan och andra tillstånd inom 
området kan komma tillstånd 
utan prövning.  

Vid framtida planläggning eller 
annan prövning av åtgärder som 

kräver lov eller tillstånd bör 
utredas huruvida risk föreligger 
från transportled för farligt gods 
och hur långt säkerhetsavstånd 

som ska hållas.   

x    

NATURRESURSER OCH MATERIELLA TILLGÅNGAR 

Jordbruk Jordbruk bedrivs inte inom 

område. 

- - x    

Skogsbruk Skogsbruk bedrivs inte inom 
området.  

- - x    

Bebyggelse Inom området finns inte någon 
bebyggelse. Nära området finns 
såväl skola, sporthall och 
butikslokaler. Dessa byggnader 
utgör stora volymer på tillika stora 

fastigheter.  

Nuvarande markanvändning, ej 
bebyggd ej hårdgjord mark kan 
fortgå. 

 

Ingen påverkan.  X    
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

Vattenförsörjning Området ligger inom 
verksamhetsområde för vatten.  

Området ligger inte i anslutning till 

grundvattentäkt.  

Nuvarande markanvändning kan 
fortgå. 

- x    

Energi Ingen energiåtgång då platsen idag 
är obebyggd.  

Nuvarande markanvändning kan 
fortgå.  

Ingen förändrad energiåtgång.  x    

Värme Ingen värmeåtgång då platsen idag 

är obebyggd.  

Nuvarande markanvändning kan 

fortgå.  

Ingen förändrad värmeåtgång.  x    

Avfall Inget avfall från platsen idag.  Nuvarande markanvändning kan 
fortgå.  

Ingen förändring med avseende 
på avfall.  

x    

Byggmaterial Finns inget bebyggt på platsen 
idag.  

Nuvarande markanvändning kan 
fortgå.  

Upphävandet medför ingen 
förändring som kräver 
byggmaterial.  

x    

KLIMAT 

Klimatpåverkan 
(energi, utsläpp) 

Ingen klimatpåverkan från området 
idag då det är obebyggt.  

Nuvarande markanvändning kan 
fortgå.  

Ingen ökad klimatpåverkan.  x    
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

Klimatanpassning Ingen klimatanpassning idag. Ytan 
är en obebyggd gräsyta.  

Nuvarande markanvändning kan 
fortgå. 

Upphävandet ger inte upphov till 
några särskilda åtgärder för 
klimatanpassning.  

x    

Översvämningar Översvämningsrisk föreligger vid 

skyfall. Enligt kommunens 
kartering bedöms fastigheten 
kunna översvämmas med upp till 
0,5 meter.  

Nuvarande markanvändning kan 

fortgå.  

Inga åtgärder som kräver lov, 
plan och andra tillstånd inom 
området kan komma till stånd 

utan prövning. 

Upphävandet innebär inga 

förändringar som kräver att 
risken för översvämning riskeras.  

Vid framtida planläggning eller 
annan prövning av åtgärder som 

kräver lov eller tillstånd bör 
risken för översvämning bedömas 
och eventuella åtgärder för att 

hantera denna risk fastställas. 

   x 

Lokalklimat En obebyggd gräsyta.  Nuvarande markanvändning kan 
fortgå.  

Ingen förändring.  x    

Ljus och skugga Platsen är obebyggd.  Nuvarande markanvändning kan 
fortgå.  

Ingen förändring.  x    

Vind Platsen är obebyggd. Nuvarande markanvändning kan 
fortgå.  

Ingen förändring.  x    
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

BULLER 

Miljökvalitetsnorm Inte tillämpbart.  - - x    

Trafikbuller Området utsätt för trafikbuller från 

Smidesvägen. Högsta ekvivalenta 
bullernivåer nuläge (enligt 

utredning från 2015) inom spannet 
55-60 dB(A) och högsta maximala 
bullernivåer ligger inom spannet 
65-70 dB(A).  

Nuvarande markanvändning kan 

fortgå.  

Gällandet detaljplan tillåter att 

större yta än idag hårgörs och 
anläggs som parkering vilket 
skulle orsaka fler trafikrörelser.   

Ingen förändring från dagsläget.   x    

Flygbuller Påverkas inte av influensområdet 

från Arlanda idag.  

- - x    

Industribuller Området bedöms inte utsättas för 
industribuller idag.  

- - x    

Vibrationer Området ligger cirka 150 meter 
från Roslagsbanan och nära 
Smidesvägen och Angarnsvägen 
som båda är högt trafikerade.  

Nuvarande markanvändning kan 
fortgå.  

Inga åtgärder som kräver lov, 
plan och andra tillstånd inom 

Vid framtida planläggning eller 
annan prövning av åtgärder som 
kräver lov eller tillstånd bör 
bedömas huruvida risk för 
vibrationer föreligger.  

x    
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

Inom området förekommer mycket 
lera vilket kan ge förutsättningar 
för vibrationer.   

området kan komma till stånd 
utan prövning. 

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


