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Version 5 - 2018-09-27 

Detta dokument och tillika verktyg innehåller sju checklistor för att underlätta undersökningen om 
en detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan och är framtaget av Ekerö kommun 

(projektledare) tillsammans med Upplands-Bro och Järfälla kommuner under år 2015. Projektet har 
finansierats av Boverket genom regeringsuppdraget PBL Kompetens. Verktyget är anpassat för att 

kunna användas av fler kommuner och är fri att använda och förändra. Under 2018 pågår 
revidering av verktyget för att förenkla hantering, samt anpassa till ny lagstiftning som gäller från 

och med 1 januari 2018. 

 



Inledning 
För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska en 
undersökning om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan genomföras. För att 
undersöka om den beskrivna detaljplanen nedan kan innebära betydande miljöpåverkan har sju 
checklistor använts.  

Den första checklistan behandlar särskilda bestämmelser, vilket omfattar om det gäller undantag 
eller krav på att genomföra miljöbedömning. De efterföljande fem checklistorna är tematiskt 
indelade i miljöaspekterna kulturvärden, naturvärden, sociala värden, materiella värden och risker 
för människors hälsa eller för miljön. I dessa checklistor beskrivs först platsens känslighet och 
nuvarande förhållanden, och sedan hur planen påverkar dessa förhållanden och hur stor 
störningen sannolikt kommer att bli. För att öka läsvänligheten tas de värden och risker som 
bedömts att inte beröra detaljplanen bort. Samtliga värden och risker som kan beskriva en 
miljöaspekt finns istället listade i bilaga 1. 

I den sista checklistan, Sammanvägd bedömning, sammanställs ställningstagandena från de 
tidigare ifyllda checklistorna. Syftet är att få en helhetssyn och just kunna göra en sammanvägd 
bedömning av inringade aspekter. Den senare delen av denna checklista hanterar omfattningen 
av påverkan och fylls inte i om det redan har fastslagits att planen medför betydande 
miljöpåverkan. Om det fanns oklarheter om planens påverkan var betydande efter de första sex 
checklistorna används denna del som ett stöd för ställningstagandet. Detta ställningstagande 
motiveras avslutningsvis.  

Planens syfte och huvuddrag 
I områdets södra del möjliggörs för en varsam förtätning med friliggande enbostadshus inom den 
befintliga bostadbyggelsen och att i planområdets norra del möjliggöra för en låg bebyggelse 
bestående av småhus och radhus. Vidare syftar planen till att på var sin sida om Metallvägen 
möjliggöra för lägre flerbostadshus med karaktären av hus i park samt  byggnation av en förskola. 
Vidare syftar planen till att skapa en mötesplats i form av en park centralt i området intill förskolan 
samt skapa förutsättningar för anläggning av kommunalt verksamhetsområde för vatten och 
avlopp och förutsättningar för en god fördröjning och rening av dagvattnet i området.  

Sammanvägd bedömning 
Utifrån undersökning om betydande miljöpåverkan anser samhällsbyggnadskontoret att den 
föreslagna exploateringen, enligt kriterier till bilaga 4 i MKB-förordningen och enligt PBL, inte kan 
anses utgöra en betydande miljöpåverkan. Med anledning av det kommer inte någon fortsatt 
miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, enligt 6 kap 11 § (1998:808) MB, 
att upprättas. 
 
Hantering 
Kompetens inom samhällsplanering, biologi, ekologi, och miljöplanering har medverkat i arbetet. 
Om bedömningen är att genomförandet av en detaljplan inte medför betydande miljöpåverkan 
ska kommunen samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser 
eller andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av 
planen eller programmet i enlighet med 6 kap. 6 § 2 MB. Om en strategisk miljöbedömning ska 
göras, ska kommunen samråda om omfattningen och detaljeringsgraden i en 
miljökonsekvensbeskrivning (avgränsningssamråd) i enlighet med 6 kap. 9 § MB. 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K6P6
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K6P9


 

Särskilda bestämmelser 

4 kap. 35 § 
PBL 

Undantag från miljöbedömning: En särskild mkb för detaljplaner 
med standardförfarande behöver inte upprättas om planen enbart 
gäller något av nedan nämnda ärenden, och mkb:n i detta ärende 
är aktuell och tillräcklig. 

Undantag 

Ja Nej 

5 kap. 7 a § 
PBL 

Gäller detaljplanen enbart en verksamhet som tillståndsprövas enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § MB (A- eller B-
verksamhet), och är mkb:n i detta ärende aktuell och tillräcklig? 

 x 

Gäller detaljplanen enbart en åtgärd som prövas genom fastställande 
av en vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en järnvägsplan enligt 
lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, och är mkb:n i detta 
ärende aktuell och tillräcklig för detaljplanen? 

 x 

Kommentar Detaljplanen gäller inte en verksamhet eller åtgärd enligt ovan.  

6 kap. 3 § 
MB 

Undantag från miljöbedömning: Skyldigheten att göra en 
strategisk miljöbedömning gäller inte för detaljplaner som endast 
syftar till att tjäna totalförsvaret eller räddningstjänsten. 

Undantag 

Ja Nej 

 Syftar detaljplanen endast till att tjäna totalförsvaret?  x 

Syftar detaljplanen endast till att tjäna räddningstjänsten?  x 

Kommentar Detaljplanen syftar inte till att tjäna totalförsvaret eller räddningstjänsten. 

2 § miljö-
bedömnings-
förordningen 

Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska antas 
medföra betydande miljöpåverkan om genomförandet kan komma 
att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 
7 kap. 28 a §. 

Krav 

Ja Nej 

7 kap. 
27 & 28 a §§ 

MB 

Kan genomförandet antas omfatta en verksamhet eller åtgärd som på 
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som 
förtecknats enligt fågeldirektivet (2009/147/EG) och därmed kräver 
tillstånd (Skyddad natur)? 

 x 

Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som på 
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som 
förtecknats enligt art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) och därmed 
kräver tillstånd (Skyddad natur)? 

 x 

Kommentar Detaljplanens antas inte påverka ett natura 2000-område. 

  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K4P35
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K4P35
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K5P7a
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K5P7a
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K9P6
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K6P3
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K6P3
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobedomningsforordning-2017966_sfs-2017-966#P2
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobedomningsforordning-2017966_sfs-2017-966#P2
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobedomningsforordning-2017966_sfs-2017-966#P2
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K7P27
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K7P27
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K7P27
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/


Kulturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till kulturvärden.  

Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

☒ Biologiskt kulturarv (Information) 
☒ Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse 
☒ Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer  
☒ Arkitektoniskt värdefulla kulturmiljöer och byggnader 
☒ Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) 
☐ Immateriella företeelser (till exempel ortnamn eller berättelser som är knutna till platsen) 
☐ Kulturvärden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskrivning Området Vantarboda är inte utpekat som kulturhistoriskt värdefull i Sigtuna kommuns 
kulturmiljöprogram från 1988.  
 
En kulturmiljöutredning har tagits fram för att utreda vilka kulturhistoriska värden som kan 
identifieras kring området Vantarboda. Utredningen beskriver att bebyggelsen inom 
utredningsområdet består av bostadshus, uthus, garage och ett fåtal äldre ekonomibyggnader 
uppförda från 1800-talets slut till 2000-talets början. Byggnaderna är oregelbundet placerade och 
uppdelade på 14 fastigheter. Bebyggelsen har kompletterats och fastigheter styckats av 
allteftersom. Tätast bebyggelse återfinns kring Vantarbodas gamla gårdstomt. Söder om Åkerlids 
huvudbyggnad finns ytterligare en grupp byggnader. Byggnaderna är nästan uteslutande i 
rödmålad träpanel och området framstår som en liten ö av äldre bebyggelse i ett närområde allt 
mer präglat av stora industribyggnader och infrastruktur.  
 
Genom området går en äldre landsväg, delar av sträckningen tillkom troligen innan 1900-talets 
mitt, en äldre sträckning finns bevarad som stig genom skogsdungen. Andra värdefulla spår är en 
stengärdesgård som markerar ägogräns mot kungsgården och flertalet äldre grindstolpar som 
visar tomtindelning. Byggnaderna ligger samlade i två huvudsakliga grupper kring varderas 
torpställes tomt. Byggnaderna är placerade med hänsyn till befintlig terräng och skogsridåer kring 
området avgränsar platsen väl. Särskilt de äldre bostadsenheterna präglas av stora trädgårdar med 
fruktträd av hög ålder. Bebyggelsen är placerad anpassat efter topografin, kringgärdas i norr och 
nordväst av en skogsridå i kontrast till det öppna flacka åkerlandskapet. Utredningen pekar på 
fyra kulturhistoriska värdefulla byggnader Åkerslid, Södra Vilan, Tallboda och Björkboda. Läs 
mer om byggnadernas kulturhistoriska värde i kulturmiljöutredningen samt i planbeskrivning 
under rubriken förutsättningar. 
 
En arkeologisk utredning för området gjordes senast 2016, inom ramen för planprogrammet. 
Inom området finns tretton registrerade fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetet. Dessa är 
skyddade enligt kulturmiljölagens 2 kap. 1 och 1 a §§. Två övriga kulturhistoriska lämningar finns 
också noterade i området. Se karta i planbeskrivning under rubriken förutsättningar. 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade kulturvärdet.  

http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/7731/Varia%202014_37.pdf?sequence=1


☒ Statliga byggnadsminnen enligt 3 kap. KML (SFS 2013:558; BeBR; Förteckning; Vägledning) 
☐ Kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. KML (BeBR; Vägledning) 
☒ Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) enligt 

2 kap. KML (Fornsök; Vägledning; Lista med lämningstyper) 
☐ Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur) 
☐ Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur) 
☐ Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) 
☐ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) 
☐ Världsarv (Information) 

Beskrivning Rosersbergs slott, som uppfördes under 1600-talets första halva, återfinns cirka en kilometer 
väster om planområdet och utgör ett statligt byggnadsminne. Slottet har bytt ägare och 
restaureras i olika omgångar sedan dess. Sedan 1962 bedriver civilförsvarsskolan sin verksamhet 
här.  
 
En arkeologisk utredning för området gjordes senast 2016, inom ramen för planprogrammet. 
Inom området finns tretton registrerade fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetet. Dessa är 
skyddade enligt kulturmiljölagens 2 kap. 1 och 1 a §§. Två övriga kulturhistoriska lämningar finns 
också noterade i området. Se karta i planbeskrivning under rubriken förutsättningar. 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna kulturvärdena. 

Beskrivning Rosersbergs slott, som utgör ett statligt byggnadsminne, bedöms inte påverka av planens 
genomförande. 
 
En kulturmiljöutredning har tagits fram för att utreda vilka kulturhistoriska värden som kan 
identifieras kring området Vantarboda. Utredningen beskriver att utveckling av området inte 
behöver stå i motsats till bevarande av befintliga värden med en hänsynsfull planering. Planens 
genomförande kan därför påverka bebyggelsestrukturen i området genom ytterligare bebyggelse. 
 
Naturvärdesinventeringen har noterat en stenmur (B1) som värdeelement som omfattas av det 
generella biotopsskyddsbestämmelserna. Planen föreslår en utformning av väg som anpassas till 
de befintliga förhållandena och inte behöver ge åverkan på den kortare stenmuren i området. 
Om vägföreningen väljer en annan utformning, än vägreservatet i plankartan, som riskerar att ge 
åverkan på stenmuren krävs att dispens ges från biotopskyddsbestämmelserna. Ansökan om 
dispens sker till länsstyrelsen och kompensationsåtgärder behövs i regel göras. Ansökan skickas 
och bekostas av den befintliga vägsamfälligheten i området om utbyggnad av väg sker på ett 
sådant sätt som riskerar åverkan på stenmuren.  
 
Den längre stenmuren i området omfattas även av det generella biotopsskyddsbestämmelserna. 
Värden kopplade till biotopskyddet riskerar att påverkas av den något ökade trafiken och en 
eventuell upprustning av vägområdet. Stenmuren kan samtidigt påverkas svagt positivt genom att 
en större del av muren kan komma att bli solbelyst. 

Bedömning av påverkan 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K3
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2013558-om-statl_sfs-2013-558/
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/sok/search.raa
http://www.raa.se/app/uploads/2014/02/SBM-mars-2015-webb.xls
http://www.raa.se/app/uploads/2013/11/Statliga-byggnads-minnen.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K4
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/sok/search.raa
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/7810/Varia%202014_38.pdf?sequence=1
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K2
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?utm_source=fornsok&utm_medium=block&utm_campaign=ux-test
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/7317/Varia%202014_18.pdf?sequence=1
http://www.raa.se/app/uploads/2014/07/L%C3%A4mningstypslistan_ver-4_1_20140626.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Nationalparksforordning-1987_sfs-1987-938/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P9
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Jordabalk-1970994_sfs-1970-994/#K7
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog-och-miljo/Skyddad-skog/Naturvardsavtal/
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/skyddade-omraden/naturvardsavtal/naturvardsavtal-riktlinjer-20130620.pdf
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/GetMetaDataURL?metaDataURL=http://mdp01.vic-metria.nu/geonetwork/srv/en/csw?request=GetRecordById!!!service=CSW!!!version=2.0.2!!!elementSetName=full!!!id=bf435698-15a4-4b0b-85ec-727605a0a6ba!!!outputSchema=csw:IsoRecord
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P6
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-svar/varldsarv/


Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? Ja Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden? Ja Nej 

Kommentar Planens genomförande kan antas medföra påverkan på kulturvärden enligt ovan.  
Planens genomförande antas inte medföra betydande miljöpåverkan på kulturvärdena.  

  



 Naturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till naturvärden.   

Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa: 
☒ Naturtyper enligt habitatdirektivet (Lista över naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1; Arter & 

naturtyper i habitatdirektivet; Skyddad natur)  
☐ Områden enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering eller objekt med högt naturvärde 

(Skogens pärlor; Skyddad natur) 
☐ Områden enligt Naturvårdsverkets myrskyddsplan eller nationalparksplan (Skyddad natur) 
☐ Områden enligt ängs- och betesmarksinventeringen (Skyddad natur) 
☐ Värdefulla vatten i enlighet med Levande sjöar och vattendrag (Information: Skyddad natur) 
☐ Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer 

Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa: 
☐ Värdefulla fågelarter (I Sverige regelbundet förekommande fågelarter [från bilaga 1 i 

Fågeldirektivet] för vilka Särskilda skyddsområden skall avsättas) 
☒ Värdefulla växt-, djur-, eller svamparter (Lista över arter i habitatdirektivets bilaga 2 som 

förekommer i Sverige; Arter & naturtyper i habitatdirektivet – Bevarandestatus i Sverige) 
☒ Fridlysta växt-, djur-, eller svamparter (4-9 §§ Artskyddsförordningen) 
☐ Fortplantningsområden eller viloplatser för fridlysta djur (4 § Artskyddsförordningen) 

Nyckelbegrepp samt fortplantnings- vilo- och övervintringsområden) 
☐ Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter (ArtDatabanken)  
☐ Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer 

Beskrivning Efter vetskap om eventuell förekomst av vattensalamander i närheten av planområdet har en 
inventering av potentiella livsmiljöer för arterna större och mindre vattensalamander utförts av 
WSP. Vid inventeringen hittades ett antal diken varav inget bedömdes som lämplig livsmiljö för 
salamandrar. Två av dikena var bitvis så pass djupa att mindre vattensalamander skulle kunna 
leva där men bedömningen är att dikena så pass sällan är vattenförande att det ändå är 
osannolikt. Att större vattensalamander skulle ha en population i området bedöms som helt 
uteslutet. 
 
Två naturvärdesinventeringar med fältnivå medel har genomförts som tillsammans täcker hela 
detaljplaneområdet. Vid inventeringen hittades inte några större naturvärden. Fem delområden 
har avgränsats då de bedömdes ha visst naturvärde (klass 4 enligt SIS-standard). I detta fall 
handlade det mest om medelålders skog med strukturer som liggande död ved och en variation 
av olika trädarter. Ingen rödlistad, fridlyst eller på något annat sätt naturvårdsintressant art 
hittades vid inventeringen. Ett fåtal värdeelement i form av diken, äldre sälgar samt en stenmur 
noterades. Ett nollalternativ utan plangenomförande skulle troligen innebära att alla dessa värden 
finns kvar. 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade naturvärdet. 
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☐ Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur) 
☐ Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur)  
☐ Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Naturminne enligt 7 kap. 10 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Natura 2000 enligt 7 kap. 27 § MB (Förteckning över områden; Skyddad natur) 
☐ Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § MB; övrigt och skogligt biotopskydd i Skyddad natur) 
☒ Generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB, förteckning i SFS 1998:1252 bilaga 1) 
☐ Djur- och växtskyddsområde enligt 7 kap. 12 § MB (Skyddad natur) 
☐ Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 
☐ Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur) 
☐ Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB (ska redovisas i översiktsplan) 
☐ Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3 § MB (Information; ska redovisas i översiktsplan) 
☐ Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) 
☐ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) 
☐ Världsarv (Information) 
☐ Biosfärsområden (Information; Skyddad natur) 
☐ Våtmarksområden enligt ramsarkonventionen (Information; RAMSAR-områden i Skyddad natur) 
☐ Skyddade marina områden enligt OSPAR (Information; Skyddad natur) 
☐ Skyddade marina områden enligt HELCOM (Information; BSPA-områden i Skyddad natur) 

Beskrivning Generellt biotopskydd bedöms gälla för två stenmurar i området, dels stenmur B1 enligt 
naturvärdesinventering för detaljplaneområdet, men även muren nordost om Åkerslid som 
utgjorde gränsen mellan Rosersbergs slotts och Vallstanäs herrgårds ägor. Det dike i området 
som hade kunnat omfattas av biotopskydd eftersom det ligger i anslutning till jordbruksmark 
bedömdes i naturinventeringen som för grunt och för sällan vattenfyllt för att omfattas av 
generellt biotopskydd.  

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna naturvärdena. 

Beskrivning Detaljplanen bedöms utifrån utförd utredning inte inverka negativt på någon 
salamanderpopulation. 
 
För de delområdena med visst naturvärde med bland annat död ved och variation av olika 
trädarter som identifierats i naturvärdesinventeringen, kommer strax över hälften av ytorna av 
dessa omvandlas från skogsmark till tomtmark med bostäder. 
 
För delområde 4 i naturvårdsinventeringen (2019) från planprogrammer kommer delar av 
området planläggas för bostäder, vilket innebär att vissa naturvärden troligen försvinner. 
Delområdet är till stor del utanför planområdet och denna del av området blir kvar 
 
Delområde 1 i naturvårdsinventeringen planläggs en remsa om 75 m som naturmark för att spara 
brynzonen mot öster. Det finns chans att delar av den hävdgynnade vegetationen kan behållas på 
de större tomterna, men den sparsamt förekommande döda veden bedöms försvinna.  
 
Delområde 2 är utanför planområdet och värdena kopplade till skogsbrynet blir kvar.  
 
Delområde 3, med värdeelementet T2, planläggs för bostäder, vilket innebär att naturvärdena 
kopplade till den olikåldriga men relativt unga skogen med variation i arter och flertalet lövträd 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Nationalparksforordning-1987_sfs-1987-938/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P9
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P10
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P27
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Foreskrifter-allmanna-rad/NFS/2014/NFS-201429---Forteckning-over-naturomraden/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P11
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P11
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P12
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P13
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Jordabalk-1970994_sfs-1970-994/#K7
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog-och-miljo/Skyddad-skog/Naturvardsavtal/
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/skyddade-omraden/naturvardsavtal/naturvardsavtal-riktlinjer-20130620.pdf
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P3
http://web05.lansstyrelsen.se/RUM/katalogen/ekologisktkansligaomraden.asp
http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/GetMetaDataURL?metaDataURL=http://mdp01.vic-metria.nu/geonetwork/srv/en/csw?request=GetRecordById!!!service=CSW!!!version=2.0.2!!!elementSetName=full!!!id=bf435698-15a4-4b0b-85ec-727605a0a6ba!!!outputSchema=csw:IsoRecord
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P6
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-svar/varldsarv/
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Biosfaromraden/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-miljoarbete/miljokonventioner/Vatmarkskonventionen/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/konventioner/ospar---skydd-av-den-marina-miljon-i-nordostatlanten.html
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/konventioner/helcom---skydd-av-den-marina-miljon-i-ostersjon.html
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/


samt en del död ved troligen försvinner för det planlagda området. Delområde 3 sträcker sig även 
utanför planområdet och denna del av området blir kvar. Det finns en chans att vissa lövträd 
sparas även på tomterna med tanke på att de regleras till att bli relativt stora. 
 
Delområde 4 ligger utanför både detaljplaneområde och fastighetsgräns, men har inventerats då 
även en bit utanför detaljplanområdet har inventerats. Värdena bedöms inte påverkas av 
detaljplanens genomförande.  
 
Dikena som identifierats som värdeelement i naturvårdsinventeringen (D1, D2) läggs delvis igen i 
och med genomförandet av detaljplanen, men omkring hälften av sträckningarna blir kvar. 
Dessutom anläggs flertalet vägdiken som kan fungera som en kompensationsåtgärd.  
 
För att kunna bygga ut och bredda den väg som ansluter till södra delen av detaljplaneområdet 
kommer troligen en av de två äldre sälgarna (T1) att behöva tas bort. Av samma anledning finns 
även risk för att åverkan på den kortare stenmuren i området (B1) behöver göras på dess västra 
sida. För att kunna göra detta krävs att dispens ges från biotopskyddsbestämmelserna. Ansökan 
om dispens sker till länsstyrelsen och kompensationsåtgärder behövs i regel göras. Ansökan 
skickas och bekostas av den befintliga vägsamfälligheten i området om utbyggnad av väg sker på 
ett sådant sätt som riskerar åverkan på stenmuren. 
 
Den längre stenmuren i området omfattas även av det generella biotopsskyddsbestämmelserna. 
Värden kopplade till biotopskyddet riskerar att påverkas av den något ökade trafiken och en 
eventuell upprustning av vägområdet. Stenmuren kan samtidigt påverkas svagt positivt genom att 
en större del av muren kan komma att bli solbelyst. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?  Ja Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden? Ja Nej 

Kommentar Planen kan antas medföra påverkan på naturvärden. Bedömningen är att vi har gjort 
anpassningar efter utredningarna som innebär att det inte antas kunna medföra betydande 
miljöpåverkan på naturvärden.  

  
  



Sociala värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till sociala värden.  

Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

☒ Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen 
bebyggelse (tätorts- eller bostadsnära natur) (2 kap. 7 § PBL) 

☐ Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 § PBL), t.ex. badplatser, 
skidbackar, lekplatser, ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, jakt och 
fiske, orientering, skogsmulle, scouting och klättring. 

☐ Tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och annan utevistelse (8 kap. 9 § PBL) 
☐ Tysta områden 
☐ Turistdestinationer 
☒ Mötesplatser 
☐ Sociala värden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskrivning Planområdet består av en samling bostadsbebyggelse i skogspartier och öppna betes- 
/ängsmarker. Området har en lantlig karaktär. Inom området finns idag inga parker, anlagda 
lekplatser eller andra typer av mötesplatser. En del av grönstrukturen i området kommer påverka 
som följd av exploateringen.   

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet. 

☐ Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur) 
☐ Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 
☐ Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur) 
☐ Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB (ska redovisas i översiktsplan) 
☐ Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) 
☐ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) 
☐ Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB (Skyddad natur) 
☐ Världsarv (Information) 
☐ Biosfärsområden (Information; Skyddad natur) 

Beskrivning Planen antas inte komma att påverka de ovan nämnda skyddade och utpekade objekt eller 
områden.  

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena. 

Beskrivning Planförslaget föreslår en hänsynsfull bebyggelseutveckling men som kommer innebära 
grönområden i området kommer ersättas med tomtmark. Stora grönområden, skogsområden och 
öppna marker, kommer fortfarande finnas kvar i området och säkerställas med angivna 
bestämmelser i plankartan.  
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Genomförande av planen kommer stärka andra sociala värden och skapa fler mötesplatser. 
Planen föreslår asfaltering av den grusade vägen i området med belysning och fler gång- och 
cykelstråk till naturområden och mot Rosersbergs station. Planen föreslår även förskola och en 
kommunal lekplats i området för att tillföra sociala värden i området.  

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden? Ja Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden? Ja Nej 

Kommentar Planen kan antas tillföra fler sociala värden i området genom bland annat tryggare gaturum och  
fler mötesplatser i området.  
Planen antas inte kunna medföra betydande påverkan på sociala värden. 

 
  



Materiella värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till materiella värden.  

Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av 
planen. 

Naturresurser med högre förnyelseförmåga: 
☐ Skog (skogsbruk) 
☐ Fiske (vilt och odling) 
☐ Mark till rennäring 
☐ Ängs- och betesmark (jordbruk) 
☐ Vilda växter och djur (t.ex. bär och fisk) 
☐ Energiresurser (t.ex. vattendrag, vind, sol) 
☐ Färskvatten (ytvattentillgångar) 

Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga: 
☒ Åkermark (även plöjbar betesmark, jordbruk) 
☐ Mineraler, bergarter, jordarter 
☐ Energiresurser (t.ex. torv, kol) 
☐ Färskvatten (grundvattentillgångar) 
☐ Övriga geologiska resurser (t.ex. landformer, 

och fossil) 

Övriga materiella värden: 
☐ Rekreation, idrott, friluftsliv och turism (större anläggningar) 
☒ Energiförsörjning (t.ex. anläggningar för energiproduktion, elnät [stamnät, regionnät, lokalt elnät, 

transformator- och kopplingsstationer, utlandskopplingar], ledningsnät för fjärrvärme och 
fjärrkyla, gasledningsnät, drivmedelstationer för båt och bil) 

☐ Omsorg och sjukvård (t.ex. sjukvård, apotek, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre) 
☐ Information och kommunikation (t.ex. telefoni, internet, radiokommunikation) 
☒ Vatten och avlopp (t.ex. reningsverk och ledningsnät för vatten- och avloppsvatten, reservoar, 

brandpost, tryckstegrings- och pumpstationer, tömningsstationer för båt) 
☐ Renhållning (t.ex. deponier, återvinningscentraler och återvinningsstationer) 
☒ Skydd och säkerhet (t.ex. domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, 

kustbevakning, polis, räddningstjänst, tullkontroll, gränsskydd och immigrationskontroll) 
☒ Transporter (t.ex. bil-, järn-, gång- och cykelväg, flygplats, hållplatser och stationer, färjelägen, 

hamn, bro, omlastningspunkter, parkering för bil och cykel) 

Beskrivning Planområdet består bland annat av mark som används för vallodling och tidigare åkermark som 
till stor del växt igen. Enligt Länsstyrelsens åkermarksgradering från 1976 innefattas 
jordbruksmarken inom planområdet av klassning 3. Total yta jordbruksmark som berörs 
motsvarar knappa 2 hektar utspritt över olika delar inom planområdet.  
 
Inom planområdet går en kraftledning som ägs av Trafikverket. Sigtuna kommun tillsammans 
med Trafikverket planerar i ett separat projekt att flytta ledningen. Flytten planeras att ha 
genomförts till år 2027.  Planen möjliggör byggnation av bostäder på platser när ledningarna är 
flyttade.  
 
Boenden i området omfattas inte idag av verksamhetsområde för vatten och avlopp. VA finns 
draget runt omkring planområdet och i samband med genomförandet av planen planerar Sigtuna 
vatten och renhållning, SIVAB, att utöka verksamhetsområdet att även omfatta 
detaljplaneområdet. Befintlig och ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.  
 
Planområdet ligger utanför det militära övningsområdet och utanför dess påverkansområde. 
Detaljplanens genomförande medför inte någon begränsning av möjligheten att utnyttja 



övningsområdet och bedöms inte medföra påtaglig skada på riksintresset för totalförsvar.  

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade materiella värdet. 

☐ Miljöskyddsområde (7 kap. 19-20 §§ MB; Okänt om miljöskyddsområden förekommer) 
☐ Vattenskyddsområde (7 kap. 21- 22 §§ MB; SFS 1998:1252; Skyddad natur)  
☒ Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB) 
☐ Riksintresse för rennäring, yrkesfiske eller odling av akvatiska djur och växter (3 kap 5 § MB) 
☐ Riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material (3 kap 7 § MB) 
☐ Riksintresse för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, 

kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering (3 kap 8 § MB) 
☒ Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 § MB) 

Beskrivning Planområdet består bland annat av mark som används för vallodling och tidigare åkermark som 
till stor del växt igen. Enligt Länsstyrelsens åkermarksgradering från 1976 innefattas 
jordbruksmarken inom planområdet av klassning 3. Total yta jordbruks-/betesmark som berörs 
motsvaras till knappa 2 hektar utspritt över olika delar inom planområdet.  
 
Planområdet ligger utanför det militära övningsområdet och utanför dess påverkansområde. 
Detaljplanens genomförande medför inte någon begränsning av möjligheten att utnyttja 
övningsområdet och bedöms inte medföra påtaglig skada på riksintresset för totalförsvar. 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna materiella värdena. 

Beskrivning Planområdet består bland annat av mark som används för vallodling och tidigare åkermark som 
till stor del växt igen. Total yta jordbruks-/betesmark som berörs motsvaras till knappa 2 hektar 
utspritt över olika delar inom planområdet. Planförslaget innebär att del av dessa marker skulle 
omvandlas till tomtmark. Bebygger man åkermark i områden där åkermark är en bristvara kan 
detta få negativa följder för den biologiska mångfalden eftersom fragmenteringen i landskapet 
ökar.  
 
Kommunen bedömer att samhällsintresset för utveckling för bebyggelse väger tyngre än 
bevarandevärdet. Anledningen är framförallt möjligheten för ett ökat bostadsbestånd i ett 
kollektivtrafiknära område som har snabba regionala förbindelser. Utveckling på platsen bedöms 
som positiv då det planerade bostadsområdet, på sikt, blir en del av en större sammanhängande 
bebyggelsestruktur, och kommer att kunna nyttja redan existerande infrastruktur och motverkar 
spridd bebyggelse. Den samlade bebyggelsen kan ha fördelar för bland annat kommersiell och 
offentlig service samt allmänna kommunikationer. Kommunens sammanlagda bedömning är att 
detaljplanen för bostäder i Vantarboda inte strider mot 3 kap. 4 § miljöbalken. Planen antas 
därför inte medföra betydande miljöpåverkan på de materiella värdena. 
 
Planen påverka inte förekomsten av kraftledningen i området. Flytt av kraftledning sker i ett 
parallellt projekt. Planen möjliggör för bostäder när ledningen är flyttad.  
 
Planen skapar förutsättningar för att innefatta verksamhetsområde för vatten och avlopp.  
 
Planområdet ligger utanför det militära övningsområdet och utanför dess påverkansområde. 
Detaljplanens genomförande medför inte någon begränsning av möjligheten att utnyttja 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P19
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P21
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P5
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P7
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P8
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P8


övningsområdet och bedöms inte medföra påtaglig skada på riksintresset för totalförsvar. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?  Ja Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden? Ja Nej 

Kommentar Planen antas medföra påverkan på materiella värden.  
Planen antas inte medföra betydande påverkan på materiella värden.  

 
  



 

Risker för människors hälsa eller för miljön 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till risker för människors hälsa eller för miljön.  

Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön i de områden som kan antas komma att påverkas 
av planen.   

☒ Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, ras och skred, torka, 
värmebölja, lavin, erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla) 

☐ Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. tåg- och flygolycka) 
☒ Verksamheter eller störningar som medför risk för omgivningen (t.ex. buller, vibrationer, ljus, 

lukt, damm, sot, luftföroreningar inklusive allergiframkallande ämnen, utsläpp till vatten, 
markföroreningar) 

☐ Vattenbrist, tele- eller elavbrott, fjärrvärmebortfall, IT-bortfall, transportstörning, drivmedelsbrist 
☐ Inomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, fukt, temperatur, radon, strålning, elektromagnetiska fält) 
☐ Utomhusmiljö (t.ex. lokalklimat, skuggning) 

Beskrivning I samband med framtagande av planprogrammet togs en översvämningsutredning (2018a) fram i 
form av en skyfallsmodellering. Karteringarna visar det maximala vattendjupet och det maximala 
flödet vid ett 100-årsregn där klimatfaktor 1,25 har använts vid simuleringen. Inom ramen av 
detaljplaneprocessen för Vantarboda har en dagvattenutredning tagits fram som hämtat in 
tidigare data från översvämningsutredningen och gjort närmare studier av topografin i 
programvaran ScalgoLive.   
 
Beräkningarna i SCALGO Live utgår bara från höjddata, det vill säga de tar inte hänsyn till tid, 
infiltration eller underjordiska strukturer så som ledningsnät. Det är därmed ett betydligt 
trubbigare verktyg än modelleringen som använts i skyfallsmodellering (2018a), där 
beräkningarna tagit hänsyn till både tid och ledningsnät. Studien visar att det främst ansamlas 
vatten på tre platser inom utredningsområdet: på den västra (punkt A) och östra sidan om vägen 
(punkt B) i områdets norra del samt på ytan mellan bebyggelsen i söder (punkt C). Ansamlingen 
av vatten i nordöst sker på platsen för ett befintligt utjämningsmagasin för dagvatten (punkt B). 
Resultatet från WSP:s (2018a) översvämningsutredning visar stående vatten på samma platser 
som resultatet från Scalgo Live. Områdena med stående vatten i norr (punkt A och B) breder 
dock ut sig mer i Scalgo Live, vilket förklaras av att Scalgo Live inte tar hänsyn till 
trumma/ledning som avleder vatten under Slottsvägen. Resultatet från WSP:s (2018a) 
översvämningsutredning är att betrakta som mer med verkligenheten överresstämmande. 
Med implementeringen av utredningens dagvattenförslag och skyfallsåtgärder samt med en 
genomtänkt höjdsättning vid exploatering som säkerställer flödesvägar för dagvattnet kan 
översvämningar av bostadstomter förebyggas vid kraftigt skyfall. 
 
En kvalitativ riskbedömning har gjorts med målet att utreda lämpligheten på markanvändningen 
utifrån riskpåverkan från verksamhetsområdet utanför planområdet. Utredningen har identifierat 
fyra riskkällor. Individ- och samhällsrisken kopplad till verksamhetsområdet bedöms i 
utredningen vara acceptabla med avseende på skyddsavstånd och låg personintensitet. Utredning 
menar att inte riskreducerande åtgärder krävs, förutsatt att ett skyddsavstånd på 25 meter vidhålls 
till Sortera Skandinaviens fastighetsgräns och att markanvändningen anses vara lämplig utifrån 
plan- och bygglagen. 



Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs eller riskerar att inte följas i de områden som kan 
antas påverkas av planen. 

☐ Miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2010:477; Information; Beslutade eller föreslagna 
åtgärdsprogram; Överskridanden av miljökvalitetsnormerna 2014) 

☒ Miljökvalitetsnorm för buller (SFS 2004:675; Åtgärdsprogram för omgivningsbuller; Trafikverkets 
åtgärdsprogram enligt förordning om omgivningsbuller) 

☐ Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassn.) 
☐ Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 
☒ Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 
☒ Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 
☐ Miljökvalitetsnormer för havsmiljö (SFS 2010:1341; HVMFS 2012:18; HVMFS 2012:18; 

statusklassning kommer att finnas i åtgärdsprogram för havsmiljön som fastställs 2016.) 

Beskrivning En bullerutredning har tagits fram för detaljplan Vantarboda. Beräkningarna av trafikbuller visar 
att de nya bostäderna i stor grad klara gällande riktvärde utan särskilda bestämmelser. Undantaget 
är bostäder längst med Metallvägen, som dock klarar riktvärdena med föreslagna 
störningsbestämmelser. Bestämmelserna har implementerats i plankartan.  
 
En dagvattenutredning har tagits fram för området. Om inga dagvattenåtgärder görs bedöms 
föroreningshalterna och –belastningen samt dagvattenflödet öka i samband med exploateringen. 
Med implementering av utredningens dagvattenhanteringsförslag kommer föroreningshalterna 
och -belastningen från utredningsområdet att minska. Dagvattenflödet bedöms kunna fördröjas 
till den befintliga nivån, enligt Sigtuna kommuns riktlinjer. Dagvattenhanteringsåtgärderna ska 
följas i genomförande och möjligorts i plankartan med angivna planbestämmelser.  

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna riskerna för människors hälsa och för miljön. 

Beskrivning Med utförda utredningar, skrivelser i planbeskrivning och angivna planbestämmelser i plankarta 
bedöms inte planen riskera människors hälsa och för miljö. Med anslutning till det kommunala 
vatten och avlopp samt med de angivna dagvattenåtgärderna bedöms miljökvalitetsnormer för 
vatten att förbättras.  
Med implementeringen av utredningens dagvattenförslag och skyfallsåtgärder samt med en 
genomtänkt höjdsättning vid exploatering som säkerställer flödesvägar för dagvattnet kan 
översvämningar av bostadstomter förebyggas vid kraftigt skyfall.  

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra risker för människors hälsa eller för miljön?  Ja Nej 

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön?  Ja Nej 

Kommentar Planen kan antas medföra risker för människors hälsa och för miljön. Planen kan dock leda till att 
föroreningshalterna och belastningen från området minskar med implementeringen av föreslagna 
dagvattenåtgärder. Planen antas inte medföra betydande risker för människors hälsa eller miljön. 

 

  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-2010-477/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljokvalitetsnormer/Miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljokvalitetsnormer/Miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/Atgardsprogram-for-luft/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljokvalitetsnormer/Miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/Atgardsprogram-for-luft/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljokvalitetsnormer/Miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/Overskridanden-2014/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-2004-675/
http://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/miljohalsa/luftbuller/buller/kartlaggningomgivningsbuller/atgardsprogram.2698.html
https://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/48414
https://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/48414
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-2010-1341/
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/foreskrifter/hvmfs/hvmfs-201218.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/foreskrifter/hvmfs/hvmfs-201218.html


Sammanvägd bedömning 

Särskilda bestämmelser 

Gäller undantag från att genomföra miljöbedömning? Ja Nej 

Gäller krav på att genomföra miljöbedömning? Ja Nej 

Betydande miljöpåverkan 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden? Ja Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden? Ja Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden? Ja Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?  Ja Nej 

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön? Ja Nej 

Bedömning Planen antas inte medföra betydande miljöpåverkan enligt ovan.  

Påverkans totaleffekt 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? Ja Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden? Ja Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden? Ja Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?  Ja Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på risker för människors hälsa eller för miljön? Ja Nej 

Bedömning Den samlade bedömningen av planens genomförande och totala effekt är att det inte 
bedöms medföra betydande miljöpåverkan.  

Är det fortfarande oklart om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör 
omfattningen av planens påverkan fastställas som stöd för det slutliga ställningstagandet. 

Kan möjliga effekter till följd av planen föranleda att allmänhetens behov av information är 
betydande? 

Beskrivning Planen medför inte att allmänhetens behov av information är betydande. 

Planens karaktäristiska egenskaper måste beaktas, särskilt planens omfattning. 

Beskrivning Planens omfattning antas inte medföra betydande miljöpåverkan. 

Planens karaktäristiska egenskaper ska beaktas, särskilt planens förening med andra planer?  

Beskrivning Planen är förenlig med kommunala och regionala styrdokument och antas därför inte 



innebära betydande miljöpåverkan. 

I vilken utsträckning har planen betydelse för andra planers miljöpåverkan? 

Beskrivning Planen antas inte ha en betydande påverkan för andra planers miljöpåverkan. 

I vilken utsträckning har planen betydelse för genomförande av gemenskapens miljölagstiftning? 

Beskrivning Planen antas inte påverka miljökvalitetsnormer eller natura 2000-område. 

Motiverat ställningstagande 

Enligt vad som framkommer tidigare antas vissa naturvärden och kulturvärden påverkas av 
exploateringen. Det antas dock inte medföra en betydande miljöpåverkan av de värdena. De andra 
värdena bedöms inte påverkas av exploateringen. Sammanfattningsvis anses inte planen utgöra en 
betydande miljöpåverkan. Med anledning av det kommer inte någon fortsatt miljöbedömning, med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, enligt 6 kap 11 § (1998:808) MB, att upprättas. 

 

  



 

Bilaga 1 
Kulturvärden 
Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen: 

 Biologiskt kulturarv 
 Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse 
 Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer  
 Arkitektoniskt värdefulla kulturmiljöer och byggnader 
 Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) 
� Immateriella företeelser (till exempel ortnamn eller berättelser som är knutna till platsen) 
� Kulturvärden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 
avseende på det skyddade eller utpekade kulturvärdet. 

 Statliga byggnadsminnen enligt 3 kap. KML  
� Kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. KML  
 Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) enligt 2 kap. KML  
� Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB  
� Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB 
� Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB  
� Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 
� Landskapsbildskyddsområde  
� Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB  
� Världsarv (Information) 

 
Naturvärden 
Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 
Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa: 

 Naturtyper enligt habitatdirektivet  
� Områden enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering eller objekt med högt naturvärde 
� Områden enligt Naturvårdsverkets myrskyddsplan eller nationalparksplan  
� Områden enligt ängs- och betesmarksinventeringen  
� Värdefulla vatten i enlighet med Levande sjöar och vattendrag  
� Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer 

Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa: 

� Värdefulla fågelarter (I Sverige regelbundet förekommande fågelarter [från bilaga 1 i Fågeldirektivet] för vilka 
Särskilda skyddsområden skall avsättas) 

 Värdefulla växt-, djur-, eller svamparter (Lista över arter i habitatdirektivets bilaga 2 som förekommer i Sverige; Arter & 
naturtyper i habitatdirektivet – Bevarandestatus i Sverige) 

 Fridlysta växt-, djur-, eller svamparter (4-9 §§ Artskyddsförordningen) 
� Fortplantningsområden eller viloplatser för fridlysta djur (4 § Artskyddsförordningen) 
� Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter  
� Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 
avseende på det skyddade eller utpekade naturvärdet. 

� Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB  
� Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB  
� Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB  
� Naturminne enligt 7 kap. 10 § MB 
� Natura 2000 enligt 7 kap. 27 § MB  
� Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § MB 
 Generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB, 
� Djur- och växtskyddsområde enligt 7 kap. 12 § MB 
� Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 
� Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 
� Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB 
� Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3 § MB 
� Landskapsbildskyddsområde 
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� Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB  
� Världsarv  
� Biosfärsområden  
� Våtmarksområden enligt ramsarkonventionen  
� Skyddade marina områden enligt OSPAR  
� Skyddade marina områden enligt HELCOM 

 
Sociala värden 

 Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 
 Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse (tätorts- eller 

bostadsnära natur) (2 kap. 7 § PBL) 
� Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 § PBL), t.ex. badplatser, skidbackar, lekplatser, 

ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, jakt och fiske, orientering, skogsmulle, scouting och 
klättring. 

� Tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och annan utevistelse (8 kap. 9 § PBL) 
� Tysta områden 
� Turistdestinationer 
 Mötesplatser 
� Sociala värden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 
avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet. 

� Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB  
� Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB  
� Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB  
� Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 
� Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 
� Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB 
� Landskapsbildskyddsområde  
� Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB  
� Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB  
� Världsarv 
� Biosfärsområden 

 

Materiella värden  
Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen 
Naturresurser med högre förnyelseförmåga: 

� Skog (skogsbruk) 
� Fiske (vilt och odling) 
� Mark till rennäring 
� Ängs- och betesmark (jordbruk) 
� Vilda växter och djur (t.ex. bär och fisk) 
� Energiresurser (t.ex. vattendrag, vind, sol) 
� Färskvatten (ytvattenförekomster) 

Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga: 
 Åkermark (även plöjbar betesmark, jordbruk) 
� Mineraler, bergarter, jordarter 
� Energiresurser (t.ex. torv, kol) 
� Färskvatten (grundvattenförekomster) 
� Övriga geologiska resurser (t.ex. landformer och fossil) 

Övriga materiella värden: 

� Rekreation, idrott, friluftsliv och turism (större anläggningar) 
 Energiförsörjning (t.ex. anläggningar för energiproduktion, elnät [stamnät, regionnät, lokalt elnät, transformator- och 

kopplingsstationer, utlandskopplingar], ledningsnät för fjärrvärme och fjärrkyla, gasledningsnät, drivmedelstationer för 
båt och bil) 

� Hälso- och sjukvård (t.ex. sjukvård, apotek, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre) 
� Information och kommunikation (t.ex. telefoni, internet, radiokommunikation) 
 Vatten och avlopp (t.ex. reningsverk och ledningsnät för vatten- och avloppsvatten, reservoar, brandpost, 
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tryckstegrings- och pumpstationer, tömningsstationer för båt) 
� Renhållning (t.ex. deponier, återvinningscentraler och återvinningsstationer) 
 Skydd och säkerhet (t.ex. domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, kustbevakning, polis, 

räddningstjänst, tullkontroll, gränsskydd och immigrationskontroll) 
 Transporter (t.ex. bil-, järn-, gång- och cykelväg, flygplats, hållplatser och stationer, färjelägen, hamn, bro, 

omlastningspunkter, parkering för bil och cykel) 
Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 
avseende på det skyddade eller utpekade materiella värdet. 

� Miljöskyddsområde (7 kap. 19–20 §§ MB; Okänt om miljöskyddsområden förekommer) 
� Vattenskyddsområde (7 kap. 21–22 §§ MB) 
 Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB) 
� Riksintresse för rennäring, yrkesfiske eller odling av akvatiska djur och växter (3 kap 5 § MB) 
� Riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material (3 kap 7 § MB) 
� Riksintresse för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, 

vattenförsörjning eller avfallshantering (3 kap 8 § MB) 
 Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 § MB) 

 

Risker för människors hälsa eller för miljön 
Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

 Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, ras och skred, torka, värmebölja, lavin, 
erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla) 

� Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. tåg- och flygolycka) 
 Verksamheter eller störningar som medför risk för omgivningen (t.ex. buller, vibrationer, ljus, lukt, damm, sot, 

luftföroreningar inklusive allergiframkallande ämnen, utsläpp till vatten, markföroreningar) 
� Vattenbrist, tele- eller elavbrott, fjärrvärmebortfall, IT-bortfall, transportstörning, drivmedelsbrist 
� Inomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, fukt, temperatur, radon, strålning, elektromagnetiska fält) 
� Utomhusmiljö (t.ex. lokalklimat, skuggning) 

Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs eller riskerar att inte följas i de områden som kan antas påverkas av planen. 

� Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
 Miljökvalitetsnorm för buller  
� Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status för grundvatten  
� Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten  
 Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten  
 Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten  
� Miljökvalitetsnormer för havsmiljö 
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