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UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN  

 

Detaljplan för 
Riddersdal 2:11 (2) m.fl. 
Älvkarleby, Älvkarleby kommun, Uppsala län  
 

MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM 

Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska en myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en 

plan eller ett program som krävs i lag eller annan författning göra en strategisk 

miljöbedömning om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra 

en betydande miljöpåverkan. 

 

Om frågan om en plan eller program kan antas medföra betydande miljöpåverkan inte är 

klarlagd ska denna fråga bestämmas genom en undersökning (6 kap. 5 § miljöbalken). 

 

Bestämmelser om vilka planer som omfattas av krav på strategisk miljöbedömning och 

undersökning finns i 6 kap. 3–8 §§ miljöbalken. I 2-5 §§ miljöbedömningsförordningen finns 

bestämmelser om vilka planer som ska och inte ska antas medföra betydande miljöpåverkan 

samt underlag för att bedöma betydande miljöpåverkan. 

 

Undersökningen är preliminär. Ny kunskap som tillförs planarbetet kan innebära att 

bedömningarna i denna lista måste omvärderas. 

 

PLANENS BETECKNING 

Undersökningen görs i samband med planläggning av en ny detaljplan för fastigheten 

Riddersdal 2:11 (2) m.fl. 

PLANENS SYFTE 

Syftet med detaljplanen är att tillskapa byggrätt för uppförande av trygghetsboende i centrala 

Älvkarleby. Planförslaget möjliggör också parkeringslösningar inom de egna fastigheterna för 

att förbättra trafiksäkerheten. 

PLANOMRÅDET 

Planområdet är beläget intill Östanåvägen i Älvkarleby. Planområdet är cirka 0,75 ha.  

  



 

 

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 
 

Ingen  

eller liten 

inverkan 

Risk för 

inverkan 

Risk för 

betydande 

påverkan 

Kommentar 

Den befintliga miljöns 

nuvarande känslighet 
X   

Planområdets miljö bedöms inte 

vara av hög känslighet.  

Radon  X  

Planområdet är inom område för 

förhöjd potential för radon. Det 

behandlas vid bygglovsprövning.  

Geologi X   

Planområdet består av postglacial 

sand. Grundläggningssätt för 

bebyggelse prövas i bygglov.  

Skredrisk X   
Det finns inga kända skredrisker 

inom planområdet. 

Översvämningsrisk   X    

Ljusförhållanden   X  

Planens genomförande minskar 

ljusinsläppen. En solstudie 

redovisar potentiella 

ljusförhållanden av planens 

genomförande.  

Lokalklimat X    

Markföroreningar X    

Buller  X  

En bullerutredning ska 

genomföras om byggnader 

placeras inom utpekat område 

som riskerar att överskrida 

bullervärden.  

Förekomst av 

verksamheter som 

medför risk för 

X   

Det finns inga verksamheter som 

medför risk för omgivningen i 

eller nära planområdet.  



 

 

Ingen  

eller liten 

inverkan 

Risk för 

inverkan 

Risk för 

betydande 

påverkan 

Kommentar 

omgivningen i eller 

nära planområdet 

Grönytor i tätort  X  
Grönytor reduceras av planens 

genomförande.  

Tätortsnära 

rekreationsområde och 

rörligt friluftsliv 

X    

Nuvarande verksamhet 

riskerar att överträda 

miljökvalitetsnormer 

X   

Befintliga verksamheter riskerar 

inte att överträda 

miljökvalitetsnormer. 

Riksintresse för 

friluftsliv (MB 3 kap)  
X   

Planen är inom område för 

friluftsliv. Planens genomförande 

har ingen inverkan på 

riksintresset. 

Riksintresse för rörligt 

friluftsliv (MB 4 kap)  
X   

Planen är inom område för rörligt 

friluftsliv. Planens genomförande 

har ingen inverkan på 

riksintresset.  

Arkeologi X   
Det finns inga kända 

fornlämningar. 

Särdrag i naturen X   
Det finns inga kända särdrag i 

naturen.  

Strandskydd X   
Planen omfattas inte av 

strandskydd.  

Naturminne X   Det finns inga kända naturminnen.  

 

 

Ingen eller 

liten 

inverkan 

Risk för 

inverkan 

Risk för 

betydande 

påverkan 

Kommentar 

Projektets omfattning X    

Är planen del av ett 

större projekt 
X   Nej. 

Miljöpåverkan av det 

överordnade projektet 
X    

Påverkan på 

trafiksituationen inom 

och utom planområdet 

X   

Trafikmängden förväntas endast 

öka i låg grad av planens 

genomförande. Parkeringar kan 

bli mer trafiksäkra genom 

planförslaget.   

Påverkan på 

landskapsbilden 
 X  

Landskapsbilden förändras 

eftersom planens genomförande 



 

 

Ingen eller 

liten 

inverkan 

Risk för 

inverkan 

Risk för 

betydande 

påverkan 

Kommentar 

innebär att öppen gräsyta 

bebyggs.  

Dagvattenhantering X   
Planområdet är inom 

verksamhetsområde för dagvatten.  

Utnyttjande av mark X   Området förtätas.  

Utnyttjande av vatten- 

och andra naturresurser 
X    

Alstrande av avfall X    

Alstrande av 

föroreningar 
X    

Alstrande av störningar X    

Risker X   Det finns inga kända risker.  

Hälsa X   
Det finns ingen negativ inverkan 

på hälsan.  

 

Ja Nej Kommentar 

Ger planen möjlighet till miljöfarlig 

verksamhet? 
 X  

Avser planen reglera miljöfarlig verksamhet 

eller åtgärd som kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan? 

 X  

Har planen betydelse för andra planers 

miljöpåverkan? 
 X  

Kan planen medföra att miljökvalitetsnorm 

kommer att överskridas? 
 X  

Kan planen medföra att vattenförekomst får 

försämrad miljöstatus eller att den inte uppnår 

fastställt kvalitetskrav? 

 X  

Är planen förenlig med folkhälsomålen? X  

Planen ger möjlighet till 

social gemenskap som 

bidrar till trygghet, tillit 

och en god och jämlik 

hälsa.  

Är planen förenlig med miljömålen? X  

Planen bidrar bland annat 

till ett varierat utbud av 

bostäder.  

 

 



 

 

Planens eventuella 

positiva inverkan på 

miljön, hälsa med mera. 

Planen möjliggör bostäder för äldre i ett attraktivt läge i Älvkarleby. 

Närheten till Östanån som trafikeras av busslinjer uppmuntrar kollektivt 

resande och har en positiv inverkan på både ekologisk- och social 

hållbarhet. 

 

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: 

- Planförslag för nytt trygghetsboende med 15 nya lägenheter i centrala Älvkarleby.  

- Planen bedöms inte ha någon negativ miljöpåverkan.  

- Inga riksintressen påverkas negativt av planens genomförande. 

- Planens genomförande innebär inga risker för människors hälsa.  

- Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas eller försämras. 

- Ingen miljökonsekvensbeskrivning behövs för detaljplanen. 

 

Handläggare 

Linn Dahlvik 

Fysisk planerare 


