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Delegationsbeslut 

Beslut om betydande miljöpåverkan- 
Lindholmens Centrum   
 

 

Beslut 
Enligt undersökning av betydande miljöpåverkan antas detaljplanens genomförande 
medföra betydande miljöpåverkan. 

 
Planförslag 
Detaljplanen avser att möjliggöra bostäder. Dessa bostäder ska främst uppföras som 
flerbostadshus men även rad- parhus kan förekomma. Detaljplanearbetet ska också 
utreda möjligheterna att uppföra en ny livsmedelsbutik i centralt läge samt skapa 
förutsättningar för mindre butiker/verksamheter och multifunktionella ytor. 
Stationsområdet i Lindholmen är strategiskt viktigt och planläggningen ska 
möjliggöra tydliga stråk till och från stationen. Planläggningen ska undersöka möjliga 
ytor för infartsparkering, såväl för cykel som för biltrafik.  
 
Avgränsningssamråd med Länsstyrelsen  
Vallentuna kommun har genomfört en utredning om betydande miljöpåverkan enligt 
5 kap. 11 a § plan- och bygglagen och 6 kap. 5 § miljöbalken (MB). Den 10 augusti 
2021 genomfördes ett samråd om undersökningen med länsstyrelsen (6 kap. 6 § MB) 
som instämde i kommunens bedömning att planens genomförande kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan.  
 
Länsstyrelsen påpekade att en groddjursinventering behöver tas i samband med 
miljöbedömningen samt tydligt motiv i Miljökonsekvensbeskrivningen och 
planhandlingarna att det är ett väsentligt allmänt intresse att utveckla 
jordbruksmarken för bostadsändamål och tydliggöra att alternativa platser har utretts 
genom en lokaliseringsutredning. Ett beslut i fråga om betydande miljöpåverkan 
upprättas nu av kommunen i enlighet med 6 kap. 7 § MB. Planförslaget tar 
jordbruksmark i anspråk för bebyggelse. Enligt miljöbalken 3 kap. § 4 är jord- och 
skogsbruk av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på annat tillfredsställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk. Exploatering av jordbruksmark genom 
bebyggelse är irreversibel och kan ha stor påverkan på omgivningen. Därför är det 
viktigt att exploateringen av jordbruksmark i första hand undviks och att alternativa 
lokaliseringar prövas.  

 
Utförda utredningar 
En översiktlig miljö- och geoteknisk undersökning har påvisat halter över riktvärdet 
”känslig markanvändning” avseende PAH-H i mark och i grundvatten på fastigheten 
Lindholmen 5:78, vilket innebär att en fördjupad miljöteknisk utredning kommer 
behövas i fortsatt planarbete för att klara riktvärden godkända för bostadsbebyggelse.  
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Geologin i området visar att jorden i området består av fyllning på kohesionsjord 
(lera/torrskorpelera/silt) på friktionsjord på berg. I samband med geotekniska 
undersökningar utfördes grundvattenmätningar. Mätningarna visade höga 
grundvattennivåer som ligger mellan 0-1,7 meter under markytan. En mätning av 
grundvattennivåer som pågår under ett kalenderår påbörjades i maj 2021 till och med 
maj 2022, hittills har artesiska grundvattennivåer uppmätts.  
 
En utförd naturvärdesinventering visar att det finns två alléer samt tre diken i 
jordbruksmark som omfattas av biotopskydd enligt MB 7 kap 11 §. Planförslaget 
medför att livsmiljöer för fåglar kan försvinna. Vidare förvinner öppna marker med 
gynnsamma förutsättningar för insekter och fjärilar. Eftersom samtliga fågelarter i 
Sverige är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen kommer det troligen att krävas 
en artskyddsutredning för att klargöra om berörda fågelarter riskerar att påverkas 
negativt av detaljplanen.  Naturvärdesinventeringen belyser också ett fynd i 
Artdatabanken av den rödlistade arten Anthocoris amplicollis (fyndet är dock inte 
validerat). Arten klassas som starkt hotad (EN) på rödlistan, men har inget formellt 
skydd. Det är en ovanlig skinnbagge som främst är knuten till ask. Med tanke på att 
området i sin helhet kommer att exploateras är det möjligt att arten påverkas negativt 
 
Slutsats 
De nu kända förhållandena om området som redovisas ovan och kommande 
detaljplan innebär, enligt Vallentuna kommuns bedömning samt instämmande från 
Länsstyrelsen, att det kan antas att planens genomförande medför betydande 
miljöpåverkan. 

 
Beslutet fattas med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning, punkt 9.5 
 

BESLUTANDE 

 

[Signatur sker digitalt] 
________________  

Christer Foglé 

Planchef  

 

Beslut fattat 2022-05-16 

 

Beslutsunderlag, bilagor 

Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2022-05-16 

Länsstyrelsens yttrande avgränsningssamråd, 2021-08-10 

 
Expedieras till: 

Registratur 
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: JYGHSVn68QN0zUOyMprXGA

Christer Harry Foglé
Planchef

2022-05-16 14:25

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Beslut_undersökning av betydande miljöpåverkan_Lindholmen centrum.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet
2022-05-16 13:29 Underskriftsprocessen har startat
2022-05-16 13:29 En avisering har skickats till Christer Foglé
2022-05-16 14:24 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Christer Foglé
2022-05-16 14:25 Christer Harry Foglé har signerat dokumentet Beslut_undersökning av betydande miljöpåverkan_Lindholmen 

centrum.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: JYGHSVn68QN0zUOyMprXGA)
2022-05-16 14:25 Alla dokument har undertecknats av Christer Foglé

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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Beslut 
Enligt undersökning av betydande miljöpåverkan antas detaljplanens genomförande 
medföra betydande miljöpåverkan. 


 
Planförslag 
Detaljplanen avser att möjliggöra bostäder. Dessa bostäder ska främst uppföras som 
flerbostadshus men även rad- parhus kan förekomma. Detaljplanearbetet ska också 
utreda möjligheterna att uppföra en ny livsmedelsbutik i centralt läge samt skapa 
förutsättningar för mindre butiker/verksamheter och multifunktionella ytor. 
Stationsområdet i Lindholmen är strategiskt viktigt och planläggningen ska 
möjliggöra tydliga stråk till och från stationen. Planläggningen ska undersöka möjliga 
ytor för infartsparkering, såväl för cykel som för biltrafik.  
 
Avgränsningssamråd med Länsstyrelsen  
Vallentuna kommun har genomfört en utredning om betydande miljöpåverkan enligt 
5 kap. 11 a § plan- och bygglagen och 6 kap. 5 § miljöbalken (MB). Den 10 augusti 
2021 genomfördes ett samråd om undersökningen med länsstyrelsen (6 kap. 6 § MB) 
som instämde i kommunens bedömning att planens genomförande kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan.  
 
Länsstyrelsen påpekade att en groddjursinventering behöver tas i samband med 
miljöbedömningen samt tydligt motiv i Miljökonsekvensbeskrivningen och 
planhandlingarna att det är ett väsentligt allmänt intresse att utveckla 
jordbruksmarken för bostadsändamål och tydliggöra att alternativa platser har utretts 
genom en lokaliseringsutredning. Ett beslut i fråga om betydande miljöpåverkan 
upprättas nu av kommunen i enlighet med 6 kap. 7 § MB. Planförslaget tar 
jordbruksmark i anspråk för bebyggelse. Enligt miljöbalken 3 kap. § 4 är jord- och 
skogsbruk av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på annat tillfredsställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk. Exploatering av jordbruksmark genom 
bebyggelse är irreversibel och kan ha stor påverkan på omgivningen. Därför är det 
viktigt att exploateringen av jordbruksmark i första hand undviks och att alternativa 
lokaliseringar prövas.  


 
Utförda utredningar 
En översiktlig miljö- och geoteknisk undersökning har påvisat halter över riktvärdet 
”känslig markanvändning” avseende PAH-H i mark och i grundvatten på fastigheten 
Lindholmen 5:78, vilket innebär att en fördjupad miljöteknisk utredning kommer 
behövas i fortsatt planarbete för att klara riktvärden godkända för bostadsbebyggelse.  
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Geologin i området visar att jorden i området består av fyllning på kohesionsjord 
(lera/torrskorpelera/silt) på friktionsjord på berg. I samband med geotekniska 
undersökningar utfördes grundvattenmätningar. Mätningarna visade höga 
grundvattennivåer som ligger mellan 0-1,7 meter under markytan. En mätning av 
grundvattennivåer som pågår under ett kalenderår påbörjades i maj 2021 till och med 
maj 2022, hittills har artesiska grundvattennivåer uppmätts.  
 
En utförd naturvärdesinventering visar att det finns två alléer samt tre diken i 
jordbruksmark som omfattas av biotopskydd enligt MB 7 kap 11 §. Planförslaget 
medför att livsmiljöer för fåglar kan försvinna. Vidare förvinner öppna marker med 
gynnsamma förutsättningar för insekter och fjärilar. Eftersom samtliga fågelarter i 
Sverige är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen kommer det troligen att krävas 
en artskyddsutredning för att klargöra om berörda fågelarter riskerar att påverkas 
negativt av detaljplanen.  Naturvärdesinventeringen belyser också ett fynd i 
Artdatabanken av den rödlistade arten Anthocoris amplicollis (fyndet är dock inte 
validerat). Arten klassas som starkt hotad (EN) på rödlistan, men har inget formellt 
skydd. Det är en ovanlig skinnbagge som främst är knuten till ask. Med tanke på att 
området i sin helhet kommer att exploateras är det möjligt att arten påverkas negativt 
 
Slutsats 
De nu kända förhållandena om området som redovisas ovan och kommande 
detaljplan innebär, enligt Vallentuna kommuns bedömning samt instämmande från 
Länsstyrelsen, att det kan antas att planens genomförande medför betydande 
miljöpåverkan. 
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[Signatur sker digitalt] 
________________  


Christer Foglé 


Planchef  


 


Beslut fattat 2022-05-16 


 


Beslutsunderlag, bilagor 


Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2022-05-16 


Länsstyrelsens yttrande avgränsningssamråd, 2021-08-10 
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