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Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning  

 

Detaljplan för Bälinge skola 

 

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.  

 

PLANEN 
Det kommunala bolaget Uppsala kommun Skolfastigheter AB har ansökt om 
begäran om planbesked för en ny detaljplan för Bälinge skola. Bolaget önskar en 
detaljplan som stödjer en utveckling av skolområdet där en ny större skola, en 
förskola samt en fullstor idrottshall kan byggas.   

I takt med att befolkningen ökar finns behov av större lokaler och avsikten är att 
planläggningen ska vara långsiktig så att en skola kan byggas som klarar en 
långsiktig ökning av antalet elever.  
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Läge 
Planområdet ligger i Bälinge tätort, drygt en mil norr om Uppsala stad. Länk till 
Google maps.  

    

Kartorna visar planområdets geografiska läge i tätorten samt dess geografiska 
förhållande till Uppsala stad. 

Bilden visar den skiss som begäran om planbesked visar vad fastighetsägaren 
önskar göra på platsen. Flera byggnader föreslås rivas för att ersättas av nya mer 
funktionsdugliga byggnader i större skala. 
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PLATSEN 
Nuvarande markanvändning och planläge 
Gällande detaljplan för området är Byggnadsplan för Bälinge centrum, fastställd 
1978. I denna detaljplan är ytan planlagd som och maximalt våningsantal varierar 
mellan en och två våningar. 

 

Bilden visar en planmosaik där det aktuella området finns inom röd ellips.  

 
Stadsbild/ landskapsbild 
Planområdet ligger centralt i Bälinge tätort. Byggnaderna inom planområdet är av 
varierat karaktär med olika kulörer och material men präglas, liksom närområdet, av 
småskalighet. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilderna visar exempel på de byggnader som finns inom planområdet. 
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Kulturarv 
Inom planområdet finns två äldre skolbyggnader med röda träfasader från 1928 samt 
1947. Båda dessa byggnader har i en byggnadsinventering från 2001 (Skolhus i 
Uppsala kommun, Dellbeck) bedömts ha kulturmiljövärden som bör beaktas. 
Värdena skiljer sig mellan byggnaderna men finns, enligt inventeringen, bland annat 
i fasadpanelerna, taken och fönstren. 

Bilderna visar till vänster Folkhuset från 1928 och till höger Skolhuset från 1947. 
 
 
Naturmiljö 
Utemiljön är en stor kvalitet i området med stora uppvuxna träd, hällmark och viss 
topografi ger en varierad och stark karaktär. Förutom dessa naturkvaliteter finns en 
bollplan och anlagd lekplats i området.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Bilderna visar exempel på hur gårdsmiljöerna som finns kring skolorna varierar 
med olika naturtyper och funktioner. 
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Miljöbelastning 
Skolan ger viss miljöbelastning genom de transporter som den genererar. Dock är 
skolan centralt placerat i tätorten, vilket bör hålla nere antalet transporter jämfört mot 
om placeringen inte varit lika central.   
 
Samhälls- och naturresurser 
Planområdet har varierade naturtyper, vilket är en resurs för verksamheten genom att 
det stärker skolgårdens kvaliteter.  

Kollektivtrafik finns i direkt anslutning till planområdet  

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten, vatten och spill. Risk för 
salt grundvatten finns inom området. Planområdet ligger ej inom 
vattenskyddsområde eller område med risk för översvämning.  

 
Hälsa och säkerhet 
Då inga vägar med stora trafikflöden ligger i närheten av planområdet är både 
bullersituationen och luftkvaliteten i området god. Även andra påvisbara risker 
saknas i området. Skolområdet bedöms därför vara väl lämpad för ändamålet med 
avseende på hälsa och säkerhet.  

 

PÅVERKAN  
 
Stadsbild 
Detaljplanen kommer att pröva en högre byggnadshöjd inom skolområdet. Förslaget 
innehåller i dag byggnader på upp till tre våningar samt högre större volymer. 
Stadsbilden kommer i första hand påverka området vid Allmänningsvägen eftersom 
det i första hand är där det är aktuellt med en högre byggnadshöjd. Med god 
gestaltning bedöms dock detta inte påverka stadsbilden negativt eftersom höjden 
fortfarande är förhållandevis småskalig.  

Kulturarv  
Målet är att de byggnader med kulturmiljövärden inte ska påverkas av detaljplanens 
genomförande. Dock är användningen av dem i dagsläget inte klargjord. 

Naturmiljö 
Med en ny struktur kan markanvändningen effektiviseras så att byggnadsvolymerna 
blir mer samlade. På detta sätt kan utemiljöerna få en mer samlad form, vilket ger 
förutsättningar för både stärkta ekologiska och sociala kvaliteter. 
 
Miljöbelastning  
Den nya planläggningen innebär att större byggnader kan byggas samt att skolan kan 
rymma fler elever. Detta kan generera mer trafikrörelser i området. Dock bedöms 
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placeringen av skolan vara bra eftersom den ligger centralt i tätorten och många 
människor kan ta sig dit med gång- cykel samt kollektivtrafik.  
 
Samhälls- och naturresurser 
Den något högre höjdskalan bedöms ge en mer effektiv markanvändning där mer 
naturytor kan sparas för uteverksamhet. Detta är positivt både ur ett socialt och 
ekologiskt perspektiv.  

Eftersom markanvändningen både för och efter detaljplanens genomförande är skola 
bedöms detaljplanens påverkan på samhälls- och naturresurser vara mycket 
marginell. En intensivare markanvändning inom tätorten medför ett gott utnyttjande 
av befintliga samhällsresurser såsom infrastruktur. 
 
Hälsa och säkerhet 
En utbyggnad av skolorna kan ge mer trafik vilket i sin tur kan ge något sämre ljud- 
och luftkvalitet i området, dock bedöms förändringen vara marginell. Då området 
idag har bullernivåer som med god marginal ligger under riktvärdet samt luftkvalitet 
som med marginal klarar miljömål och miljökvalitetsnormer bedöms detaljplanens 
genomförande inte ge någon påverkan på hälsa och säkerhet.  
 
Måluppfyllelse 
Detaljplanen bedöms inte ge någon påvisbar påverkan på nationella, regionala eller 
lokala mål. 
 
Samlad påverkan 
De samlade effekterna av detaljplanens genomförande bedöms vara små. Fler elever 
kan innebära mer transporter och mer avfall och dylikt. Dock är skolverksamhet en 
samhällsviktig funktion och det centrala läget bedöms gynna hållbara transportsätt.  
 
Vidare är målet att ny utformning och ny planläggning ska ta hänsyn till de natur- 
och kulturvärden som finns. Målet är också att markanvändningen ska bli mer 
effektiv. 
 
Ett genomförande av detaljplanen överensstämmer med översiktsplanens intentioner 
och bidrar till en förtätning längs ett kollektivtrafikstråk 
 

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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