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BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING 

 Miljöbalken 6:11- 6:18 och 6:22 tillämpas om ett genomförande av en detalj-

plan 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 förord-

ningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Kommunens checklista 

för behovsbedömningar utgår från förordningensbilagor 2 och 4 och har utgjort 

underlag för nedanstående bedömning. Samråd med kommunens plangrupp 

hölls vecka 19, 2013. Samråd med länsstyrelsen har hållits. Länsstyrelsens ytt-

rande daterat 2013-06-13 bifogas. 

 

 

 PLANEN 

Planen syftar till att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus i Brillinge. Sö-

kande är Uppsalahem AB. Befintliga byggnader inom planområdet är delvis 

uppförda i blåbetong. Befintlig bebyggelse avses rivas och ersättas med ny-

byggnation.  

 

Planerad nybyggnation består av flerbostadshus i varierad höjd och våningsan-

tal i tre huskroppar. Sammanlagt omfattar detaljplanen cirka 150 lägenheter. 

Fastigheter som berörs är framförallt Brillinge 3:3, samt mindre delar av Bril-

linge 1:17 och 3:1 (allmän platsmark). Planområdet omfattar omkring 6 400 

kvadratmeter.  

 

Detaljplanen ska bland annat reglera: 

 Användning 

 Placering och utformning av byggnader 
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 Gång- samt cykelpassage 

 Gångbanor runt kvarteret 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PLATSEN 

 

Nuvarande markanvändning och planläge 

Planområdet ligger längs Storkällsvägen i Brillingeområdet. Planområdet är 

bebyggt med ett flerbostadshus i två våningar samt sex stycken kedjehus i en 

våning. Området delas i gällande stadsplan av ett parkstråk. Inom parkstråket 

finns gång- och cykelväg som förbinder Storkällsvägen med gång- och cykel-

väg mot Nyby och mot Gränby centrum.  

 

 
Bild 1: Planområdet, markerat med röd kantfärg. 

 

Översiktsplan 

Enligt Översiktsplan 2010 ingår området i stadsväven, där riktning ska ske mot 

mer intensiv markanvändning. Intilliggande Gränby centrum är utpekat som 

kärnområde och knutpunkt för kollektivtrafik.  

 

Detaljplan 

Fastigheten är i stadsplan från 1974 planlagd för bostäder i en till två våningar.  
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Bild 2: Gällande stadsplan, planområdet markerat med röd kantfärg. 

 

Stadsbild/ landskapsbild 

Planområdet ligger i utkanten av Brillingeområdet. De angränsande bostäderna 

utgörs främst av låg småhusbebyggelse. Planområdet vetter med södersida mot 

ett öppet flackt naturområde innan Österleden och Gränby centrum möts.  

 

 
Bild 3: Vy mot planområdet från Österleden. 

 

Kulturarv 

Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö, K36, samt inom kommu-

nens inventerade kulturmiljöområde, U28. Områdena motiveras av de omfat-

tande och representativa fornlämningsområdena, från framförallt bronsåldern 

och med inslag från järnåldern, samt Vaksala kyrka och prästgård. Kyrkan lig-

ger i kanten av slättlandskapet och utgör en viktig del som landskapselement.  

 

Naturmiljö 

Planområdet har inga dokumenterade naturvärden. 

 

 

30%20Behovsbedömning%20NPF.doc#Landskapsbild
30%20Behovsbedömning%20NPF.doc#Kulturarv
30%20Behovsbedömning%20NPF.doc#Naturmiljö
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Rekreation och friluftsliv 

Inom planområdet finns ingen rekreationsmark. Sport och rekreationsmöjlig-

heter finns i närliggande Gränby park/sportfält, Vaksalaslätten samt i skogs- 

och betesmark direkt norr om Brillinge.  

 

Miljöbelastning 

Planområdet har ingen känd miljöbelastning eller förorenad mark från tidigare 

verksamheter.  

 

Samhälls- och naturresurser 

Planområdet ligger utanför vattenskyddsområde. 

 

Hälsa och säkerhet 

Befintliga bostadshus på fastigheten är delvis uppförda i blåbetong. Förhöjda 

värden av radon, på grund av radon från stomme och mark har konstaterats 

inom vissa bostäder.  

 

Trafikbuller alstras främst från Vaksalagatan, sydöst om planområdet, och Ös-

terleden, sydväst om planområdet. De båda vägarna har en hastighetsbegräns-

ning om 50 km/h.  

 

Vaksalagatan har en skyddszon om 30 meter. Planområdet ligger utanför 

denna. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÅVERKAN  

Detaljplanen berör inte naturmiljö eller rekreation och friluftsliv.  

 

Stadsbild/ landskapsbild 

Stadsbilden bedöms blir mer stadsmässig eftersom den tillkommande bebyg-

gelsen föreslås bli högre än befintliga. De befintliga kedjehusen föreslås ersät-

tas med flerbostadshus i 4 våningar. Det befintliga flerbostadshuset föreslås 

ersättas med byggnad i 5-6 våningar samt en tydlig hörnmarkering ut mot in-

farten till området. Ändringen av stadsbilden bedöms inte leda till negativ mil-

jöpåverkan. 

 

30%20Behovsbedömning%20NPF.doc#Rekreation
30%20Behovsbedömning%20NPF.doc#Miljöbelastning
30%20Behovsbedömning%20NPF.doc#Transport
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 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 4: Skiss över föreslagen ny bebyggelse. 

 

Kulturarv 

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar och föreslagen nybyggnat-

ion bedöms inte påverka Vaksala kyrka med omnejd eller dess siktlinjer.  

 

Samhälls- och naturresurser 

Antalet bostäder inom området ökar från befintliga 23 till cirka 150. Det kan 

medföra ökad avfallsmängd och ökat uppvärmningsbehov. Förändringarna är 

små och anses inte leda till betydande miljöpåverkan.  

 

Hälsa och säkerhet 

Ett genomförande av planen innebär att befintliga byggnader som innehåller 

blåbetong rivs och ersätts, ny bebyggelse ska uppföras radonsäkert. 

 

Fler boende medför fler bilrörelser. Ökningen är begränsad och medför inte att 

gatustrukturen måste åtgärdas. 

 

Nybyggnation kommer att påverka solförhållandena inom planområdet och 

dess omgivning. Solstudier genomförs under planarbetet. 

 

Ekvivalenta bullernivåer vid fasad ut mot Österleden har preliminärt beräknats 

till < 60 dBA. Bullerutredning är under framtagande.Eventuella avsteg från 

riktvärdena hanteras i planen och ska följa boverkets allmänna råd.  

 

Miljöbelastning 

Ny bebyggelse med fler antal lägenheter medför ökade transporter och därmed 

ökade koldioxidutsläpp. Planområdet är dock beläget med närhet till service 

och goda kollektivtrafikmöjligheter varför ökningen bedöms som begränsad.  

 

Planen bedöms inte medföra behov av särskild dagvattenhantering genom krav 

på rening eller fördröjning eftersom andelen hårdgjorda ytor ökar marginellt 

30%20Behovsbedömning%20NPF.doc#Kulturarv
30%20Behovsbedömning%20NPF.doc#Transport
30%20Behovsbedömning%20NPF.doc#Hälsa
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och befintliga dagvattenledningar i anslutning till området har kapacitet för ny 

bebyggelse.     

 

Måluppfyllelse 

Detaljplanen motverkar inte några nationella, regionala eller lokala mål. 

 

Samlad påverkan 

 Ovanstående effekter kan sammantaget och kumulativt inte sägas medföra en 

betydande miljöpåverkan. 

 

 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. 

 

 

PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
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