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Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning  

Detaljplan för Brillinge 2:2 och 4:4  

 

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 14 januari 2016. Samråd 
med länsstyrelsen ska hållas. Länsstyrelsens yttrande kommer att bifogas. 

PLANEN 
Uppsala Vatten och Avfall AB ska anlägga en fjärde avfallsanläggning i Uppsala 
tätort för att kunna upprätthålla en väl fungerande hantering av hushållens grovavfall 
då två av de tre befintliga anläggningarna har nått sitt kapacitetstak.  

Återvinningscentralen ska innehålla olika fraktioner för avfall, en station där 
förpackningar sorteras och en del för kretsloppsfunktion. Dessutom behövs 
stödfunktioner såsom personalutrymmen, rangeringsytor, parkering.  

Utöver återvinningscentralen ska planen pröva lokalisering av en bensinmack längs 
med Iduns väg, på fastigheten Brillinge 4:4. Angöringen till verksamheterna ska 
samordnas.  

Planuppdrag gavs 2015-06-23. Planläggningen föreslås ske med standardförfarande. 

Detaljplanen ska bland annat reglera: 

 Användning av bensinmack och återvinningscentral 
 Skyddsavstånd 
 Placering av in- och utfart 
 En gång- och cykelpassage genom området 
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PLATSEN 
Nuvarande markanvändning och planläge 
Det föreslagna planområdet ligger i östra delen av Lerdammsparken. Från 
planområdet är det knappt fyra kilometer till Resecentrum. Området utgörs av delar 
av fastigheterna Brillinge 2:2 och Brillinge 4:4, och avgränsas av Bärbyleden i öster, 
Österleden i söder och E4:an i norr. Planområdet omfattar cirka fyra hektar. 

Området är idag planlagt som naturområde och som område som skyddar mot 
störning, och består av gräsbevuxna överskottsmassor från byggena av E4:an och 
Bärbyleden. Förslaget är förenligt med översiktsplanen.  

Karta som visar det föreslagna planområdet med streckad linje. Placering av återvinningscentralen 
är föreslagen i den östra delen av planområdet och macken i den västra delen. 

Lerdammsparken 
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Landskapsbild 
Det föreslagna planområdet ligger i östra delen av Lerdammsparken. 
Landskapsbilden präglas av grönska, trafikleder och större verksamheter såsom 
storhandel, bensinmack och vägkrogar.  

Påverkan 
Planområdet ligger i en miljö som är visuellt påverkad av trafikleder och 
verksamheter. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande negativ påverkan på 
landskapsbilden. 

Utformningen av kretsloppsparken ska studeras vidare i planarbetet så att infarten till 
Uppsala från denna sida blir värdig och inte störs av återvinningscentralens 
verksamhet.  

Kulturarv 
Planområdet ligger idag inom riksintresset för kulturmiljövården Vaksala (C 39). 
Riksintresset är uttryckt som: ”Omfattande och representativa fornlämningsmiljöer, 
i huvudsak från bronsåldern men med väsentliga inslag från hela järnåldern. Grav 
och boplatsområden med stensättningar, skärvstenshögar, röjda ytor och 
terrasseringar från främst bronsåldern. Äldre och yngre järnåldersgravfält, de 
senare belägna intill nuvarande eller övergivna byar samt runstenar.”  I 
riksintresset ingår också Vaksala kyrka och sockencentrum. Det föreslagna 
planområdet berörs dock inte direkt av vare sig fornlämnings- eller kyrkomiljön. 
 
Den nya E4:an har byggts sedan riksintresset definierades vilket visuellt har flyttat 
gränsen för kulturlandskapet norrut. Gränsen för riksintresset kan också komma att 
omprövas i samband med den nya översiksplanen under 2016, och då flyttas norr om 
E4:an. 
 
Söder om skogen i västra delen av det föreslagna planområdet fanns tidigare 
fornlämningar. Dessa undersöktes och fraktades bort i samband med vägbyggena i 
området, varpå platsen fylldes ut med överskottsmassor. 
 
Påverkan 
Detaljplanen bedöms inte innebära betydande påverkan på riksintresset för 
kulturmiljövården Vaksala. Det föreslagna planområdet berörs inte direkt av 
fornlämnings- eller kyrkomiljön. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande 
negativ påverkan på kulturmiljön. 

 
Naturmiljö 
Det finns inga dokumenterade höga naturvärden inom planområdet enligt ÖP 2010. 
Skogsområdet strax nordväst om planområdet har höga naturvärden.  
 
Påverkan 
Detaljplanen bedöms inte innebära betydande påverkan på naturmiljön. 



4(5) 

 
Rekreation och friluftsliv 
I de norra delarna av staden där det föreslagna planområdet är beläget är tillgången 
till skog mycket begränsad. Lerdammsparken är utpekad som mycket viktig att 
bevara och utveckla för rekreation i Uppsalas parkplan. Den östra delen har ett värde 
som natur och skog medan den västra delen är mer parklik. Dessutom har 
Lerdammsparken en viktig koppling till skogsmarker norr om E4:an i form av en 
Linnéstig. Från Iduns väg söder om det föreslagna planområdet syns skogen i 
Lerdammsparken som ett sydvänt skogsbryn. 
 
Påverkan 
Detaljplanen bedöms inte innebära betydande negativ påverkan för friluftslivet. 
Placering och utformning av återvinningscentralen och bensinmacken ska göras så 
att skogsområdet i Lerdammsparken bevaras och utvecklas. Kopplingen till 
skogsområdet på norra sidan av E4:an ska bevaras.  

Vatten 
Skogen i den östra delen av Lerdammsparken är översvämningsdrabbad då den 
ligger i en lågpunkt. Runt om skogen finns vallar som kommit till av 
överskottsmassor vid de stora vägbyggena i området. När vägarna byggdes gjordes 
ingen fullgod lösning för vattenavrinning. Senare har området dikats och en 
regleringsdamm har anlagts för att förbättra situationen. Dessa har inte kapacitet att 
emot mer vatten än i dagsläget.  

Planområdet ligger i närheten av en snödeponi, vilket också kan påverka dagvattnet 
inom planområdet. 

Planområdet ligger inte inom vattenskyddsområde. Enligt sårbarhetskartan är 
sårbarheten i planområdet låg. Jordarten består av glacial och postglacial lera. 

Påverkan 
En utbyggnad av planområdet leder till fler hårdgjorda ytor. En dagvattenutredning 
ska tas fram med syftet att utreda hur vattenavrinning kan lösas för området. 
Avrinningen får inte öka till skogen norr om planområdet, åtgärder ska studeras som 
förbättrar situationen för träden. 
 
Detaljplanen bedöms inte innebära negativ påverkan på dagvattnet. 
 
Samhälls- och naturresurser 
Planområdet ligger i en miljö som har utbyggd infrastruktur av hög kapacitet. 

Påverkan 
En utbyggnad av detaljplanen leder till ett ökat energibehov på kort sikt, 
förändringen är liten och bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan.  
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Detaljplanen möjliggör en återvinningscentral, vilket möjliggör en satsning på ökad 
återvinning. Den nya återvinningscentralen föreslår också få en kretsloppsfunktion. 
Verksamheten bedöms medföra en positiv påverkan på resurshushållningen.  

Hälsa och säkerhet 
Planområdet ligger nära Bärbyleden och E4 som är leder för farligt gods. I närheten 
av trafiklederna är miljön bullerutsatt. Pga. av dessa yttre störningar bedöms 
verksamheter vara den bästa användingen för planområdet. 
 
Partikelhalterna i luften är mycket låga (Stockholm och Uppsala läns 
luftvårdsförbund 2010). 

Påverkan 
Anläggningen kommer tidvis att generera ett stort antal besökare med bil samtidigt 
som avfallet ska kunna fraktas bort av 24-meters lastbilar. Infartsvägen till 
anläggningen ska därför klara att magasinera ett stort antal fordon så att omgivande 
trafik inte hindras. Vid rusningstrafik bildas köer till rondellen där Bärbyleden och 
Österleden möts. Den befintliga rondellen där Råbyvägen möter Österleden kan inte 
få fler infarter, infarten till återvinningscentralen och bensinmacken ska därför ske 
från Iduns väg längre västerut.  

Avståndet mellan bensinstationen och bostäder ska vara minst 50 meter, ambitionen 
är att hålla ett avstånd på 100 meter. Skyddsavstånd på 50 meter motiveras av 
riskhänsyn och ett skyddsavstånd på 100 meter motiveras av att minska störningar i 
form av buller, lukt, ljus och luftföroreningar.  

Detaljplanen bedöms inte innebära betydande risk för negativ påverkan på 
människors hälsa och säkerhet. 

 
Måluppfyllelse 
Detaljplanen motverkar inte några nationella, regionala eller lokala mål. 

Samlad påverkan 
Inga sekundära eller kumulativa effekter bedöms uppstå till följd av planens 
genomförande. 

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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