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Detaljplan för Gunsta 1:2 

 
 

  
 

BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING 

 För att kommunen ska kunna ta ställning till om en detaljplan medför risk för 
betydande miljöpåverkan eller inte görs en behovsbedömning utifrån förord-
ningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Kommunens checklista 
för behovsbedömningar utgår från förordningens bilagor 2 och 4 och har ut-
gjort underlag för nedanstående bedömning. Samråd med länsstyrelsen har 
hållits. Länsstyrelsens yttrande daterat 2012-10-25 bifogas. 
 

 
 PLANEN 

Syftet med planläggningen är att pröva ny bostadsbebyggelse i form av enfa-
miljshus söder om Gunsta. Bostäderna ska anslutas till kommunalt va. Om pla-
nerna med utbyggnad i Funbo sker enligt intentionerna i översiktsplanen kom-
mer området få en bättre kollektivtrafik och ett bättre serviceutbud. 
 
Tidigare ställningstaganden  
Planområdet ligger inom det område som i kommunens översiktsplan anges 
som Större utvecklingsområde (Stråket längs väg 282). Planområdet ligger i ett 
område med samlad bebyggelse strax utanför det som i FÖP för Funbo utpekas 
som område för ny bebyggelse (bostäder). Planområdet är inte planlagt. 
 
Byggnadsnämnden gav 2007-10 25 (§ 403) stadsbyggnadskontoret i uppdrag 
att med normalt planförfarande undersöka möjligheten att upprätta detaljplan 
för Gunst 1:2 och under förutsättning att vatten och avlopp kan ordnas samt att 
värmeförsörjning sker med lokal fjärrvärmeanläggning. 
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PLATSEN 

 
Nuvarande markanvändning, planläge och miljöaspekter 
Planområdet, som är beläget i Ensta strax söder om Lennakatten vid Gunsta, 
består av måttligt kuperad skogsterräng med tydlig brant i väster mot lägre be-
läget större gärde väster om planområdet. På gärdet prövas bebyggelse i en 
annan plan dnr (2012/20040-1). Skogen är en uppvuxen blandskog med inslag 
av lind, asp ek, björk, avenbok samt, i höjdlägena, tall.  
 
Planområdet ligger inom Funboåns avrinningsområde. Vid sidan av detta be-
rörs inga värdefulla miljöer för stadsbild/ landskapsbild, kulturarv, naturmiljö, 
rekreation och friluftsliv samt natur- eller vattenresurser. I omgivningen och 
inom planområdet finns inget som belastar planområdet med risker för hälsa, 
säkerhet och miljö. Planläggningen berör inte några fasta fornlämningar eller 
objekt som omfattas av det generella biotopskyddet. I närområdet förekommer 
dock lagskyddade fornlämningar. Strax väster om planområdet löper en stens-
träng. I närområdet förekommer lagskyddade fasta fornlämningar samt kultur-
lämningar. Länsstyrelsen har meddelat exploatören att en arkeologisk utred-
ning inte är aktuell.  
 

  
 
 
 
 

1:2 



 

Behovsbedömning1.doc  3 (4) 
Fel! Hittar inte referenskälla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÅVERKAN  

Stadsbild/ landskapsbild 
Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan på vär-
defulla landskapsrum.  
 
Kulturarv 
Planens genomförande bedöms inte medföra någon betydande påverkan på 
värdefulla kulturmiljöer eller lagskyddade fasta fornlämningar.  
 
Naturmiljö 
Funboån som utgör Natura 2000-område kan beröras av dagvatten från hård-
gjorda ytor och tak om planen genomförs. Denna fråga hanteras enklast direkt i 
planarbetet. Dagvattenutredning ska göras inom ramen för planarbetet. Mål-
sättningen är att inte påverka Natura-2000 området och miljökvalitetsnormerna 
i övrigt. All utbyggnad i Funbo/Gunsta kommer att kräva den hanteringen. 
Eventuellt kan utredningen samordnas med den som ska göras för planlägg-
ningen av Gunsta 1:1, del av och Ärnevi 2:14. En del större ädellövträd kan 
komma att tas ned. Planarbetet bör inriktas på att ta till vara större uppvuxna karak-
tärsträd och mindre samlade bestånd av ädellövträd om det är möjligt.  
 
Rekreation och friluftsliv 
Inga dokumenterade värden för rekreation och friluftsliv berörs. Planarbetet 
bör undersöka möjligheterna att spara någon intressant del av ädellövbeståndet 
för det rörliga friluftslivet.  
 
Miljöbelastning 
Planens genomförande bedöms inte medföra någon betydande miljöbelastning. 
 
Samhälls- och naturresurser 
Skogsmark tas i anspråk för exploatering. Planens genomförande bedöms inte 
medföra någon betydande miljöpåverkan för hushållning med resurser. 
 
Hälsa och säkerhet 
Planens genomförande bedöms inte medföra betydande påverkan från planen 
på omgivningen eller från omgivningen på planen eller samlat planen och om-
givningen avseende buller, luft, trafik m.m. 
 
Måluppfyllelse 
Detaljplanen motverkar inte några nationella, regionala eller lokala mål. 
 
Samlad påverkan 
Effekterna sammantaget medför ingen betydande miljöpåverkan (sekundära 
och kumulativa effekter). 
 

  

 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 be-
döms därmed inte behöva genomföras. 
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