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Bedömning av betydande miljöpåverkan  
Detaljplan för Kumla-Stensta 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. 

Detaljplanen 

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för ca 10 nya tomter för friliggande enbostadshus. Huvuddraget är att fortsätta och fullfölja den småskaliga 
bostadsutbyggnad som redan påbörjats i området. 

Läge 

Föreslaget planområde är beläget i Stångberga väster om Gamla Norrtäljevägen, ca 7 km norr om Brottby. 
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Behovsbedömning 

Aspekt att bedöma Platsens särdrag och känslighet Planens karaktäristiska 
egenskaper 

Påverkanstyp och omfattning Påverkans-
grad 

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

    0 1 2 X 

Anmälan, tillstånd 
enl. MB 

  Befintliga fastigheter är anslutna 
till reningsverk som har kapacitet 
för fler hushåll. Anmälan till 
miljöavdelningen krävs för 
påkoppling av upp till tio hushåll. 
Om fler än tio fastigheter ansluts 
krävs ett nytt tillstånd från Miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

  X  

Riksintressen (RI)   Inget riksintresse påverkas X    

LUFT 

Miljökvalitetsnorm Miljökvalitetsnormen för luft 
överskrids inte idag. 

 Påverkan från exploateringen 
bedöms bli försumbar för 
luftkvaliteten. 

 X   

VATTEN 

Miljökvalitetsnorm Inom området finns inget 
kommunalt vatten- och avloppsnät.  

 Exploateringen bedöms inte 
innebära någon negativ påverkan 
på MKN för vatten.  

 

 X   
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Aspekt att bedöma Platsens särdrag och känslighet Planens karaktäristiska 
egenskaper 

Påverkanstyp och omfattning Påverkans-
grad 

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

    0 1 2 X 

 
En brunn kommer att anläggas på 
området för 
dricksvattenförsörjning. 

Om planens genomförande 
innebär ökat uttag av grundvatten 
krävs prövning enligt miljöbalken.  

Dagvatten, ytvatten, 
grundvatten 

  Planerade villatomter bedöms inte 
öka dagvattenbelastningen. Det 
finns inga ytvatten i närområdet 
och dagvatten kommer i stort 
infiltreras som innan. 

X    

MARK 

Geologiska 
förhållanden  / 
markstabilitet 

Marken består av berg och morän 
samt på vissa ställen lera enligt 
SGU:s översiktliga jordartskarta. 
Inga närmare geotekniska 
undersökningar är gjorda och kan 
behöva göras inför utbyggnad. 

 På grund av stark lutning måste 
det säkerställas att det inte blir 
jordskred eller att bergssprickor 
orsakas av sprängning.  

   X 

Radon   Radonmätning har genomförts i 
samband med tidigare bygglov. 
Om sprängning ska ske kan det 
behövas en övergripande 
radonmätning och kontroll av 

   X 
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Aspekt att bedöma Platsens särdrag och känslighet Planens karaktäristiska 
egenskaper 

Påverkanstyp och omfattning Påverkans-
grad 

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

    0 1 2 X 

vattnet efteråt.  

Markföroreningar   Inga X    

Topografi  Stark lutning på tomterna.  Det måste säkerställas att 
exploatering kan ske utan risk för 
ras och skred. 

   X 

BIOLOGISK MÅNGFALD 

Värdefull natur, 
rödlistade arter, 
nyckelbiotoper 

I området finns hällmarker med tall 
som kan innehålla värdefulla inslag.  

 Om träd skyddas i planen ges 
dessa ett skydd som de i 
dagsläget inte har. 

 X   

Naturreservat, 
strandskydd etc. 

  Inget naturreservat eller 
strandskydd påverkas av 
exploatering 

X    

Spridningskorridorer 
för växt- och djurliv 

  Påverkas inte X    

Sjöar, åar, 
vattendrag 

  Påverkas inte X    
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Aspekt att bedöma Platsens särdrag och känslighet Planens karaktäristiska 
egenskaper 

Påverkanstyp och omfattning Påverkans-
grad 

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

    0 1 2 X 

Biotopskyddsområden   Påverkas inte X    

BEFOLKNING 

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

Det finns mycket obebyggd natur i 
omkringliggande områden. 

 Tillgången till rekreations-  och 
friluftsområden kommer inte 
försämras av exploateringen. 

X    

Tysta områden   Kommer finnas även efter 
exploatering 

X    

Lokalklimat och 
ljusförhållanden 

  Borde inte påverkas    X 

Tillgänglighet   Kan vara svårtillgängligt till fots 
för personer med 
funktionsnedsättning, men 
lättillgängligt med fordon 

X    

KULTUR 

Kulturhistoriskt 
intressant 
bebyggelse/miljö 

   X    
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Aspekt att bedöma Platsens särdrag och känslighet Planens karaktäristiska 
egenskaper 

Påverkanstyp och omfattning Påverkans-
grad 

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

    0 1 2 X 

Fornlämningar Inga kända.   X    

LANDSKAPS- OCH STADSBILD 

Struktur   Relativt stora fastigheter, delvis 
beläget på en höjd. Tätare 
bebyggelse.  

Ingrepp som ändrar topografin 
ska undvikas. 

 X   

Utblickar och 
landmärken 

   X    

Historiska samband    X    

HÄLSA OCH SÄKERHET 

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

  Ingen farlig verksamhet i 
närområdet 

X    

Transport av farligt 
gods 

Rekommenderad primär eller 
sekundär väg för farligt gods berörs 
inte. 

  X    
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Aspekt att bedöma Platsens särdrag och känslighet Planens karaktäristiska 
egenskaper 

Påverkanstyp och omfattning Påverkans-
grad 

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

    0 1 2 X 

Buller och vibrationer 
(trafik, 
verksamheter) 

  Kommer inte påverkas av buller 
enl. den översiktliga 
bullerkartläggningen 

X    

Trafiksäkerhet   Stor lutning på vägar vilket 
kommer behöva hanteras på rätt 
sätt under vintern pga risk för 
halka.  

   X 

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER 

Transporter   Kommer resultera i fler 
transporter till området. 

 X   

Avfall   Kommer resultera i större 
avfallsmängder 

 X   

Energi   Kommer resultera i större 
energimängd används 

 X   

Byggmaterial   Bör använda miljövänliga material  X   
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Aspekt att bedöma Platsens särdrag och känslighet Planens karaktäristiska 
egenskaper 

Påverkanstyp och omfattning Påverkans-
grad 

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

    0 1 2 X 

Mark- och 
vattenanvändning 

  Kommer att öka  X   

Klimatpåverkan   Nyexploatering av 
permanentbostäder på 
landsbygden medför troligen ökat 

biltransportbehov. Det aktuella 
fåtalet tomter gör dock att 
påverkan blir marginell. 

 X   

Avlopp   Reningsverk finns för befintliga 
fastigheter. Tillkommande 
fastigheter avses anslutas. Det 
måste visas att det högre 
användandet klaras av.  

  X  

MÅLUPPFYLLELSE 

Lokala, regionala och 
nationella mål 

  Följer de mål som satts X    

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

Slutsats 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen, utifrån ovanstående checklista, att detaljplanen inte kommer att medföra en betydande miljöpåverkan. 
Med detta som underlag är Samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte behöver 
genomföras.  Bedömningen grundas på följande: 

• Området berör inte värdefull jordbruksmark. Planförslaget med nya bostäder anknyter till angränsande användning och bedöms som väl utnyttjad 
markanvändning. 

• Nytt transportbehov bedöms bli marginellt med hänsyn till antalet föreslagna tomter.  

• Några särskilt skyddade områden berörs inte av planförslaget.  

• Miljökvalitetsnormerna riskerar inte att överskridas. 

• Genomförandet bedöms inte innebära några risker för människors hälsa. Med föreslagna förändringar kommer dock VA-frågan behöva ses över för att 
säkerställa en godtagbar hantering. 

• Planen bedöms sammantaget ge en ringa miljöpåverkan. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Anna Winnersjö Edholm   Jakob Sahlén 

Miljöplanerare   Planarkitekt 

 


