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Samhällsbyggnadsnämnden 
Bygg- och miljöavdelningen 

 
Sofie Åberg 
Sofie.aberg@alvkarleby.se 
026- 831 29 

 

BEHOVSBEDÖMNING  

 

Detaljplan för 
Siggeboda 3:3 m.fl. (Bodaån DP1), Skutskär 

Älvkarleby kommun, Uppsala län  
 

MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM 

Enligt 6 kap § 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller 

ett program ska upprättas eller ändras. Miljöbedömningens första steg, behovsbedömningen, 

ska avgöra om detaljplanen, programmets eller ändringens genomförande medför en 

betydande miljöpåverkan. Avvägningar görs om påverkan är betydande eller inte och 

bedömningar görs om planen får en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en 

miljökonsekvensbeskrivning genomföras. För bedömning om detaljplanens genomförande 

kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska kriterierna som finns i MKB-förordningens 

bilaga 4 användas. Behovsbedömning för detaljplaner som omfattar något av de projekt som 

anges i 4 kap. 34 § PBL ska utföras enligt bilaga 2 i MKB-förordningen. Detta innebär att 

behovsbedömning sker efter mer detaljerade kriterier och krav på vilka miljöaspekter som ska 

bedömas för betydande miljöpåverkan. 

Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs planarbetet kan innebära att 

bedömningarna i denna lista måste omvärderas. 

 

PLANENS BETECKNING 

Behovsbedömningen görs i samband med ny detaljplan för fastigheterna del av Kyrkslätten 

1:95, del av Tebo 1:400, del av Siggeboda 3:3, Siggeboda 17:9 och Siggeboda 3:5. 

PLANENS SYFTE 

Aktuellt planförslag är del av Skutskärs centrumutveckling där två områden har utpekats som 

potentiella kandidater för nya bostäder. Aktuellt detaljplaneförslag kommer vara den första av 

två detaljplaner som tas fram i syftet att möjliggöra för ett centrumnära boende. 

 

Planområdet förväntas rymma ca 40 bostäder i radhus, kedjehus eller flerbostadshus. Det 

arbete med parkstråk utefter Bodaån som kommunen genomfört ska med aktuellt förslag 

förstärkas och stråket ska integreras med den nya detaljplanen.  

 

Med aktuellt planförslag tillåts också sjöbodar och vattenrelaterad verksamhet med 

tillhörande handel att etablera sig.. Att möjliggöra för denna typ av användning väntas bidra 

till en attraktivare och mer inbjudande miljö för allmänheten att vistas i.    
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PLANOMRÅDET 

Planområdet är beläget mellan Bodaån i öst och riksväg 76 i väst. I norr angränsar 

planområdet mot ett handelsområde och i söder mot industrimark. Planområdets areal 

omfattar ca 3,5 ha.  

 

Den mark inom planområdet som omfattas av kvartersmark för bostadsändamål är flack. 

Höjdskillnaden ned mot älvfåran är dock betydande.  

 

Figur 1: Aktuellt planområde mellan riksväg 76 och Bodaån i centrala Skutskär. 
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Ja = miljöbedömning JA NEJ 

Påverkas Natura 2000 på ett betydande sätt  X 

Detaljplan för tillståndspliktig verksamhet enligt MKB-förordningen 3 §   X 

Detaljplan för tillståndspliktig verksamhet enligt MKB-förordningen bilaga 3  X 

 

Om risk för inverkan = ta med i planbeskrivning 

Om risk för betydande påverkan = miljöbedömning 
 

PLATSEN 
Ingen  

eller liten 

inverkan 

Risk för 

inverkan 

Risk för 

betydande 

påverkan 

Kommentar 

Den befintliga miljöns 

nuvarande känslighet 
X   

Områdena avsedda för 

bebyggelseexploatering bedöms 

inte vara av särskilt skyddsvärd 

natur. 

Radon X   Behandlas vid bygglov 

Geologi X   

Postglacial sand, svämsediment, 

sand. Älvsediment, sand. Lera och 

silt. 

Geoteknik X   

En geoteknisk utredning påvisar 

att området har en tillfredställande 

stabilitet för exploatering. 

Bygglovet villkoras med 

hänvisning till att en geoteknisk 

undersökning ska tas fram som 

visar lämpligt grundläggningssätt 

för byggnader.  

Översvämningsrisk   X   
Viss påverkan vid 100 års regn 

men enbart vid strandlinjen. 

Ljusförhållanden  X   

Planförslaget bedöms inte komma 

att skugga eller skuggas av 

befintlig närliggande bebyggelse 

nämnvärt. 

Lokalklimat X   

Mindre förändringar av 

lokalklimatet kan väntas med 

uppförandet av ny bebyggelse då 

vind och lä från dessa kan komma 

att förändras. 

Markföroreningar X   
Inga kända markföroreningar 

inom planområdet. 
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PLATSEN 
Ingen  

eller liten 

inverkan 

Risk för 

inverkan 

Risk för 

betydande 

påverkan 

Kommentar 

Buller  X  

Bullerinverkan finns men regleras 

genom planbestämmelser. 

 

Förekomst av 

verksamheter som 

medför risk för 

omgivningen i eller 

nära planområdet 

X   

Planen medger inga verksamheter 

som medför risk. 

Ett befintligt industriområde finns 

lokaliserat söder om aktuellt 

planområdet. Detta har ingen 

betydande påverkan på 

planområdet.  

Grönytor i tätort X   

Med planförslaget kommer 

grönytor inom planområdet att 

exploateras. Områdena för 

bostadsändamål bedöms dock inte 

vara särskilt bevarandevärda.  

Tätortsnära 

rekreationsområde och 

rörligt friluftsliv                   

 

X 

 

X 

  

Med aktuellt planförslag kommer 

Skutskärs centrum integreras 

ytterligare till Bodaån och ge 

förutsättningar för fler att vistas i 

parkområdet. 

Nuvarande verksamhet 

riskerar att överträda 

miljökvalitetsnormer 

X   
Bedöms inte överträda 

miljökvalitetsnormerna 

Riksintresse för 

friluftsliv (MB 3 kap)  
X   

Planområdet ligger inom 

riksintresset. Detaljplaneförslaget 

bedöms dock ha försumbar 

negativ inverkan på intresset. 

Riksintresse för 

hushållnings-

bestämmelser (MB 4 

kap)  

X   
Planområdet bedöms vara i linje 

med riksintresset. 

Arkeologi X   

Arkeologiska utgrävningar i två 

etapper har genomförts. Inga av 

fynden från utgrävningarna var 

värdefulla eller togs omhand. 

Särdrag i naturen X   
Att Bodaån rinner längs 

planområdets östra gräns. 

Strandskydd  X  

I och med ny detaljplaneläggning 

infaller strandskydd inom 

området. Samtligt strandskydd 

inom kvartersmarken, samt inom 

viss allmän plats, kommer med 

planens antagande att upphävas. 

Naturminne X   
Inga kända naturminnen på 

platsen. 
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PÅVERKAN 
Ingen eller 

liten 

inverkan 

Risk för 

inverkan 

Risk för 

betydande 

påverkan 

Kommentar 

Projektets omfattning X   

Detaljplanen är den första av två, 

intilliggande planer, som skall 

möjliggöra för ett centrumnära 

boende i Skutskär. 

Är planen del av ett 

större projekt 
X   

Detaljplanen är den första 

detaljplanen av två intillliggande 

tänkta utvecklingsområden för 

centrumnära boende i Skutskär. 

Miljöpåverkan av det 

överordnade projektet 
X   Ringa. 

Påverkan på 

trafiksituationen inom 

och utom planområdet 

X   

Med stöd från upprättad 

trafikanalys bedöms påverkan på 

trafiksituationen i området vara 

försumbar. 

Påverkan på 

landskapsbilden 
X   

Genom planens antagande 

kommer stora delar av 

planområdet att exploateras. Den 

bostadsbebyggelse som i förslaget 

tillåts inom området bedöms dock 

vara sådan att den passar väl in i 

landskapsbilden. 

Dagvattenhantering X   

En dagvattenutredning visar på 

lämpligt omhändertagande av 

planområdets dagvatten. 

Utnyttjande av mark X   
Markens utnyttjande i enlighet 

med planförslaget anses som gott. 

Utnyttjande av vatten- 

och andra naturresurser 
X   Nej. 

Alstrande av avfall X   Bedöms som försumbart. 

Alstrande av 

föroreningar 
X   Nej. 

Alstrande av störningar X   Försumbart. 

Risker  X  

Vid övergångstället över riksväg 

76 bör åtgärder vidtas för att 

åstadkomma en tryggare passage 

över vägen för gång- och 

cykeltrafikanter. 

Hälsa X   

Såväl allmänheten som de boende 

har möjlighet till att nyttja parken 

inom planområdet för rekreation.  
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PLANEN Ja Nej Kommentar 

Ger planen möjlighet till miljöfarlig 

verksamhet 
 X Nej 

Avser planen reglera miljöfarlig verksamhet 

eller åtgärd som kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan 

 X Nej 

Har planen betydelse för andra planers 

miljöpåverkan 
 X Nej 

Kan planen medföra att miljökvalitetsnorm 

kommer att överskridas 
 X Nej 

Kan planen medföra att vattenförekomst får 

försämrad miljöstatus eller att inte uppnår 

fastställt kvalitetskrav 

 X 

Dagvattnet skall så långt 

som möjligt tas omhand 

inom planområdet. Se 

dagvattenutredningen. 

Är planen förenlig med folkhälsomålen X  Ja 

Är planen förenlig med miljömålen X  Ja 

 

Planens eventuella 

positiva inverkan på 

miljön, hälsa med mera. 

- Genom åtgärder för passage över riksväg 76 kan en tryggare 

överfart till centrum skapas.  

- Bostadsbebyggelsen blir i sig ett skydd mot buller från riksväg 76. 

- Vattenkontakten och det rörliga friluftslivets intressen förstärks. 

 

STÄLLNINGSTAGANDE 

 

Planförslaget bedöms inte innebära en sådan betydande miljöpåverkan som enligt Miljöbalken 6 kap 

kräver att en särskild miljöbedömning behöver genomföras. 

 

Behovsbedömningen grundas på följande: 

- Syftet med detaljplanen är att möjliggöra exploatering av planområdet för bostadsändamål, 

viss centrumverksamhet, handel utom skrymmande varor och vattenrelaterad verksamhet 

samt sjöbodar.  

- Planen bedöms inte ha någon större miljöpåverkan. 

- Planens inverkan på riksintressena är inte av sådan dignitet att förslaget inte kan genomföras. 

 

Bedömningen är den att ingen miljökonsekvensbeskrivning krävs för aktuell detaljplan. 

 

 


