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BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING 
 
Enligt PBL 5:18 ska bestämmelserna i Miljöbalken 6:11-6:18 och 6:22 tillämpas om ge-
nomförande av en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (Eu-direktiv 
2001/42 EG). Vid en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning av planen göras 
under vars process en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. För att kommunen ska kun-
na ta ställning till om en detaljplan medför en betydande miljöpåverkan eller inte, görs 
en behovsbedömning utifrån förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, 
bilaga 2 och 4. 
 
PLANENS SYFTE 
 
Syftet med planen är att undersöka möjligheterna för att uppföra dels en kombinerad 
skola/förskola i Alsike norr om Östra Brännkärr och Fjällhaga dels bostäder i anslutning 
till Brunnbyvägens förlängning  
 
SAMLAD BEHOVSBEDÖMNING 
 
Nedanstående bedömning av detaljplaneprogrammet för skola/förskola och bostäder i 
Alsike, har gjorts utifrån kriterierna i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar, 
bilaga 2 och 4. 
 

• Förslagen bebyggelse, kommer att ta skogsmak  i anspråk. Inga särkslida natur- 
eller kulturmiljövärden finns inom programområdet 

 
• Programområdet angränsar till detaljplanelagt område men ligger utanför detta. 

Området ligger enligt översiktsplanen inom utredningsområde för Alsike tätort 
med krav på fördjupad översiktsplan och detaljplan. Arbetet med att ta fram ett 
förslag till fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike har påbörjats. Enligt 
Översiktsplan för Knivsta kommun kan detaljplaneläggning i Alsike ske innan en 
fördjupad översiktsplan för Alsike är antagen under förutsättning att planen de-
taljplanen inte utgör ett hinder eller försämrar förutsättningarna för de två huvud-
alternativ som bör utredas i fördjupningen av översiktsplanen. Denna detaljplan 
bedöms inte hindra eller försämra förutsättningarna för något av de alternativ 
som diskuteras i översiktsplanen.  

 
• Tillgången till grönområden i Alsike minskar i och med att skolan uppförs. Samti-

digt föreslår planen att stora områden detaljplaneläggs som ”natur”. Syftet med 
detta är att åstadkomma ett sammanhängande stråk av sparad natur när Alsike 
fortsätter att växa.  
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• Förslaget berör inga områden av betydelse för hushållning med natur- och sam-
hällsresurser nationellt eller lokalt. 

 
• Förslaget leder inte till ökade störningar på omgivningen. 

 
• Omgivningen bedöms inte ge störningar som påverkar kommande detaljplan ne-

gativt. 
 

• Förslaget motverkar inte några nationella, regionala eller lokala mål.  
 
 
MOTIVERAT STÄLLNINGSTAGANDE 
 
Med utgångspunkt från ovanstående gör kommunen den bedömningen att ett genomfö-
rande av förslaget inte i något av alternativen medför någon betydande miljöpåverkan 
enligt MB 6:11. En miljöbedömning enligt 6:11-6:18 behöver således inte genomföras. 
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