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BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING 
Enligt PBL 5:18 ska bestämmelserna i MB 6:11- 6:18 och 6:22 tillämpas om ett genomförande av en 
detaljplan kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan (Eu-direktiv 2001/42 EG). Vid betydande 
miljöpåverkan ska en miljöbedömning av planen göras under vars process en miljökonsekvensbeskrivning 
tas fram. För att kommunen ska kunna ta ställning till om en detaljplan medför risk för betydande 
miljöpåverkan eller inte görs en behovsbedömning utifrån förordningen (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar, bilaga 2 och 4. Kommunens checklista för behovsbedömningar utgår från 
bilagorna och har utgjort underlag för nedanstående bedömning. 
 
Samråd med länsstyrelsen har hållits. Länsstyrelsens yttrande daterat 2014-11-07 bifogas. 
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PLANEN 
 Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en skola/förskola på egen tomt samt att 

ersätta en del av industrispåret med gatumark. 
 

 
PLATSEN 

 
 
 
 
 
 
 

Nuvarande markanvändning och planläge 
Planområdet ligger i Kungsängen, ett centralt beläget industriområde som är under 
omvandling till innerstad med bostäder och verksamheter. Skolan/förskolan föreslås 
dels på planlagd parkmark som är bevuxen med gräs och enstaka yngre lövträd och 
dels på ett industrispår, som kommer att tas bort. Gatumarken föreslås på ett 
industrispår (planlagt som tågområde) som kommer att tas bort.  
 
De omgivande fastigheterna i väster, norr och öster består av industri- och 
kontorslokaler som snart kommer att rivas och ersättas av bostadshus med 
verksamheter i bottenvåningen. Längst i nordväst, gränsade till industrispåret, finns 
lantmännen som avser att fortsätta sin verksamhet under överskådlig tid. 
 
Söder om Kungsängsesplanaden finns industrilokaler och en båtuppläggningsplats. 
Det är drygt 500 meter mellan planområdet och reningsverket. 
 

 Stadsbild/ landskapsbild 
De befintliga industribyggnaderna väster, norr och öster om planområdet kommer att 
rivas och ersättas med bostadshus med verksamheter i bottenvåningen. 
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 Kulturarv 

Området är obebyggt och ligger i en stadsdel under omvandling.  
 

 Naturmiljö 
I den norra delen har lövsly vuxit upp längs det övergivna industrispåret. Det finns 
dock inga dokumenterade naturvärden i området. 
 

 Rekreation och friluftsliv 
Området är planlagt som park men rymmer för närvarande inga större värden för 
rekreation och friluftsliv. 
 

 Mark och vatten  
Marken kan eventuellt vara förorenad, t.ex. av slipers från järnvägen. 
 

 Miljöbelastning 
Marken kan eventuellt vara förorenad, t.ex. av slipers från järnvägen.  
 

 Samhälls- och naturresurser 
Industrispåret kan ses som en samhällsresurs. Beslutet att ta bort det är dock redan 
fattat i ett annat sammanhang. 
 

 Hälsa 
Platsen för skola/förskola är för närvarande inte särskilt belastad av industribuller 
eftersom verksamheterna väster, norr och öster om planområdet har försvunnit och 
kommer att ersättas med bostäder. Kungsängsesplanaden har inte mycket trafik i 
dagsläget, men trafiken kommer att öka kraftigt om/när en ny bro byggs i gatans 
förlängning över Fyrisån. 
 

 Risk och säkerhet 
Planområdet ligger inom ett område med en viss översvämningsrisk från Fyrisån.  
 
Det finns ingen verksamhet i närheten som medför risker för omgivningen.  
 
Tågtrafiken på industrispåret medför vissa säkerhetsrisker, särskilt för barn, men 
eftersom det ändå ska tas bort finns inte den risken kvar när planen genomförs. 
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 PÅVERKAN  

Planförslaget medför att marken bebyggs med en skola/förskola i 1–2 våningar och att 
industrispåret norr om Tullgarnsgatan ersätts med gatumark. Skolan/förskolan 
kommer troligen att medföra en viss ökning av biltrafiken eftersom en del föräldrar 
skjutsar sina barn med bil till förskolan. 
 

 Stadsbild 
En gräsyta med två industrispår och lövsly ersätts av en förskolebyggnad med en 
förskolegård samt med gatumark. Ett industrispår ersätts med gatumark. Inga 
dokumenterade värden påverkas. 
  

 Kulturarv 
En gräsyta med två industrispår och lövsly ersätts av en förskolebyggnad med en 
förskolegård samt med gatumark. Ett industrispår ersätts med gatumark. Inga 
dokumenterade värden påverkas. 
 

 Naturmiljö 
En gräsyta med två industrispår och lövsly ersätts av en förskolebyggnad med en 
förskolegård samt med gatumark. Ett industrispår ersätts med gatumark. Inga 
dokumenterade värden påverkas. 
 

 Rekreation och friluftsliv 
En gräsyta med två industrispår och lövsly ersätts av en förskolebyggnad med en 
förskolegård samt med gatumark. Ett industrispår ersätts med gatumark. Inga 
dokumenterade värden påverkas. 
 

 Mark och vatten  
Eventuella markföroreningar saneras 
 
Dagvatten led ut till Fyrisån. Sammantaget kommer den hårdgjorda ytan att öka med 
cirka 800 kvm när skolbyggnaden uppförs. Angöringen sker från redan planlagd 
gatumark och bidrar inte till en ökad hårdgörning inom planområdet. Industrispåret 
överförs till förskoletomt och till gatumark. Det är i dagsläget oklart hur stor del av det 
utökade gaturummet som blir hårdgjord och hur stor del som blir planterad. 
 

 Miljöbelastning 
Ingen påverkan. Beslutet att ta bort industrispåret har fattats i ett annat sammanhang. 
 

 Samhälls- och naturresurser 
Ingen påverkan. Beslutet att ta bort industrispåret har fattats i ett annat sammanhang. 
Boende i Kungsängen får nära till en förskola, vilket kan minska behovet av bilresor 
till andra förskolor. 
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 Transport, kommunikationer och teknisk försörjning 

Ingen påverkan. Beslutet att ta bort industrispåret har fattats i ett annat sammanhang. 
Detaljplanen påverkar inte möjligheten att bredda Kungsängsesplanaden när en bro 
över Fyrisån byggs. 
 

 Hälsa och säkerhet 
Ingen påverkan. 

 Måluppfyllelse 
Ingen påverkan 

 Samlad påverkan 
Sammantaget bedöms genomförandet av detaljplanen medföra mycket liten påverkan. 

• Parkmarken minskar. Den planerade nya bron över Fyrisån gör dock park- och 
naturområdena väster om ån mer tillgängliga för de boende i stadsdelen. 

• Dagvattenavrinningen mot Fyrisån ökar när gräsytan bebyggs med ca 800 
kvm. 

• Markföroreningar i industrispåret saneras. 
• Behovet av att resa med bil till barnens förskola minskar för de boende i 

Kungsängen.  
 
 

MOTIVERAT STÄLLNINGSTAGANDE 
Med utgångspunkt från ovanstående gör kommunen den bedömningen att ett genomförande av detaljplanen 
inte antas medföra någon risk för betydande miljöpåverkan enligt MB 6:11. En miljöbedömning enligt MB 
6:11–6:18 bedöms därmed inte behöva genomföras. 

 

REVIDERINGAR 
Redaktionella revideringar har gjorts inför plan- och byggnadsnämndens beslut om ej betydande 
miljöpåverkan i april 2016 eftersom behovsbedömningen gjordes 2014 (inom ramen för enkelt 
planförfarande) med avsikten att plan- och byggnadsnämnden skulle besluta om ej betydande 
miljöpåverkan i samband med antagande.  
 
 
 
PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

Januari 2014 och April 2016 
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