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Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning 
gällande detaljplan för Lindholmens centrum i 
Vallentuna kommun
Bakgrund 
Vallentuna kommun har vid undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken, MB, 
kommit fram till att genomförandet av rubricerad detaljplan kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning ska genomföras. 
Kommunen har skickat underlag för samråd om omfattning och detaljeringsgrad 
för kommande miljökonsekvensbeskrivning. Länsstyrelsens synpunkter i detta 
yttrande utgår från innehållet i 6 kap. 11-12 §§ MB. 

Bedömning 
Länsstyrelsen instämmer i kommunens förslag till avgränsning av 
miljökonsekvensbeskrivningen och vill även göra nedanstående medskick.

Naturmiljö
De blöta dikena kan vara lekmiljö för skyddade groddjur och en 
groddjursinventering bör därför tas fram i samband med miljöbedömningen.

Hushållning med brukningsvärd jordbruksmark
I samrådsunderlaget framkommer att kommunen kommit fram till att det är
brukningsvärd jordbruksmark, vilket Länsstyrelsen instämmer i. Enligt 3 kap.4§ 
MB får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse endast för att
tillgodose väsentligt samhällsintresse och detta behov inte kan tillgodoses på ett
från allmän synpunkt tillfredställande sätt och genom att annan mark tas i anspråk.
I miljökonsekvensbeskrivningen och planhandlingarna bör det därför framgå att 
kommunen gjort en bedömning att detta är ett väsentligt samhällsintresse. Det bör 
då även framgå hur bedömningen är gjord och att intresset inte kan tillgodoses 
någon annanstans genom att kommunen redogör för vilka alternativa 
lokaliseringar som utretts.

Medverkande i beslutet
Beslut i detta ställningstagande har fattats av planhandläggare Maria Kjell-
Andrén. 
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