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Undersökning om betydande miljöpåverkan för del av 
detaljplan Vallentuna Mörby 1:297 i Vallentuna kommun

En undersökning för rubricerad detaljplan har inkommit till Länsstyrelsen den 
1 juli 2019. Undersökningen görs i syfte att avgöra om genomförandet av 
detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om kommunen 
beslutar att en betydande miljöpåverkan kan antas ska en strategisk 
miljöbedömning göras.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för anläggning av ett ställverk. Ställverket 
ska utgöras av ett s.k. GIS-ställverk som är gasisolerat samt inbyggt i en byggnad. 
På angränsande fastighet finns redan en befintlig transformatorstation dit det 
tänkta ställverket ska anslutas. 

Enligt 6 kap. 6 § punkt 2 miljöbalken ska kommunen samråda med Länsstyrelsen 
i frågan om betydande miljöpåverkan om inte kommunen redan i identifieringen 
kommer fram till att en strategisk miljöbedömning ska göras. 

Kommunen bedömer att genomförandet av planförslaget inte kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning därför inte är 
nödvändig. Kommunen har dock identifierat att följande aspekter är viktiga att 
följa upp i kommande planarbete:

- Risker kopplat till närliggande rekommenderad transportled för farligt 
gods. 

Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen gör på nuvarande underlag ingen annan bedömning än kommunen 
och anser att de viktigaste aspekterna har identifierats i undersökningen. 
Kommunen bör kunna hantera identifierade aspekter inom ramen för 
detaljplanearbetet utan att en strategisk miljöbedömning görs och en särskild 
MBK tas fram. Vad som i övrigt behövs för att bebyggelsen ska bli lämplig med 
hänsyn till miljö, hälsa, säkerhet och miljökvalitetsnormer förutsätts också belysas 
i planens beskrivning samt i erforderlig omfattning regleras i detaljplanen.
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Beslutet har fattats av tf avdelningschef Anna Conzen med planhandläggare 
Johanna Gauffin som föredragande. I den slutliga handläggningen av ärendet har 
också tf planchef Lisa Palmér medverkat. 
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