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Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning  
 

Detaljplan för nytt kyllager på del av Boländerna 13:2 

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 kommunens plangrupp hölls 
den 2016-01-11.  
Samråd med länsstyrelsen har hållits. Länsstyrelsens yttrande daterat 2016-08-24  bifogas.  
 
PLANEN 
Planläggningen syftar till att möjliggöra en hög cistern för vatten till fjärrkyla så att stadens system för 
fjärrkyla kan utvecklas. En användning av fjärrkyla istället för lokalproducerad kyla kan bidra till minskade 
koldioxidutsläpp. 
 
PLATSEN 
Planområdet ligger i den sydöstra delen av Vattenfalls anläggning för produktion av fjärrvärme och gränsar 
till Bolandsparken. Planområdet omfattar cirka 1 000 kvm. Strax söder om området ligger det industrispår 
som försörjer kraftvärmeverket med bränsle. Söder om industrispåret ligger det f.d. slakteriet med ett stort 
antal byggnader som hyrs ut till olika verksamheter.  

 

 

http://www.uppsala.se/
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Nuvarande markanvändning och planläge 
Marken ingår i Vattenfalls värmeproduktionsanläggning och är planlagd för industriändamål. 
Delar av området ska vara tillgängliga för allmänna underjordiska ledningar (u) och där det finns en 
byggrätt är den alltför låg för att rymma den tornbyggand som behövs för att ackumulera fjärrkyla. 
 
Stadsbild/landskapsbild 
Området ligger omgivet av storskalig industri och en ny anläggning kommer inte att hamna i blickfånget 
utanför det absoluta närområdet. Danmarksgatan har visserligen en hel del trafik, men de flesta som 
använder gatan har målpunkten där eftersom det finns andra alternativ för de som ska till Verkstadsgata. 
Gång- och cykelvägarna har däremot närkontakt med det aktuella området och ett nytt kyllagertorn 
kommer att bli väl synligt, särskilt mot den nordsydliga gång- och cykelvägen i Bolandsparkens 
förlängning. Eftersom kyltornet kommer att ligga i kanten av Bolandsparken bör det ha en utformning som 
avspeglar att det bidrar till en hållbar energiförsörjning och inte innehåller farliga ämnen. 

 
Planområdet sett från Danmarksgatan. 

 

 
Sektioner, vy mot sydost Vy mot nordost 
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Miljöbelastning 
Nordost om kraftvärmeverket finns en nedlagd deponi med troligt innehåll av bygg- och rivningsavfall, 
schaktmassor samt hushållsavfall. Deponin ligger dock långt från det nu aktuella planområdet. 
 
Samhälls- och naturresurser 
Inom den gällande detaljplanen för kvarteret Brännugnen, söder om det aktuella området, ligger 
kraftledningar som är av riksintresse för energiförsörjning. 
 
Planområdet ligger inom yttre grundvattenskyddsområde enligt miljöbalken 7 kap. 
 
Hälsa och säkerhet 
Kyllagertornet utgör ingen olycksrisk och begränsas inte heller av det finns två anläggningar i närområdet 
(värmeverket och läkemedelssindustrin) som klassas enligt de s.k. “Seveso Il reglerna” (Lag om åtgärder 
för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor).  
 
Kyllagertornet medför ingen ökning av trafiken på omgivande gator. 
 
Kulturarv  
Det finns ingen värdefull kulturmiljö inom eller intill planområdet. 
 
Naturmiljö 
Det finns ingen värdefull naturmiljö inom eller intill planområdet. 
 
Rekreation och friluftsliv 
Det finns ingen värdefull miljö för rekreation och friluftsliv inom planområdet. 
Planområdet gränsar till den södra delen av Bolandsparken. 
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PÅVERKAN  
Stadsbild/ landskapsbild 
Kyllagret blir väl synligt från Verkstadsgatan och från gång- och cykelvägen i södra Bolandsparken. Det 
kommer dock att framträda mot en bakgrund av andra, ännu mer storskaliga industriella byggnader. I vissa 
lägen kommer kyllagertornet att samspela med byggnaden för avfallsförbränning, en av få 
märkesbyggnader i Boländerna.  
 
Miljöbelastning 
Detaljplanens genomförande kan bidra till en minskad och mer hållbar energianvändning för framställning 
av kylsystem i byggnader. 
 
Samhälls- och naturresurser 
Detaljplanens genomförande kan bidra till en bättre hushållning med samhälls- och naturresurser genom att 
utnyttja fjärrvärmeanläggningens system till distribution av fjärrkyla. 
 
Hälsa och säkerhet 
Detaljplanens genomförande kan bidra till en minskning av buller vid de byggnader som använder fjärrkyla 
istället för kyla producerad inom den egna fastigheten. 
 
Måluppfyllelse 
Detaljplanens genomförande motverkar inte några nationella, regionala eller lokala mål. 
 
Kulturarv 
Detaljplanens genomförande påverkar inte Uppsalasiluetten och riksintresset för kulturmiljö. Det påverkar 
inte heller någon kulturmiljö av kommunalt intresse. 
 
Naturmiljö 
Detaljplanens genomförande påverkar ingen värdefull naturmiljö. 
 
Rekreation och friluftsliv 
Detaljplanens genomförande påverkar ingen miljö av värde för rekreation och friluftsliv. 
 
Samlad påverkan 
De sammantagna effekterna av detaljplanens genomförande medför en mycket liten inverkan på 
stadsbilden samt en bättre hushållning av naturresurser. Utöver detta sker ingen påverkan. 

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. 
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