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Diarenummer: EDP 2017.2014

INLEDNING
Om genomförandet av ett planförslag kan antas medföra betydande miljöpåverkan skall enligt
plan- och bygglagens 5 kapitel (18 §) och miljöbalkens 6 kapitel (11-18 §§ och 22 §) en
miljöbedömning alltid göras. Vid upprättandet av en ny detaljplan gör kommunen därför alltid
en bedömning av planens möjliga miljöpåverkan, och om miljöpåverkan sammantaget kan
anses vara av betydande art eller ej. Detaljplanens påverkan vid planförslagets genomförande
ställs i relation till de möjliga förändringar som medges i gällande detaljplan.
Bestämmelser för hur behovsbedömningen skall genomföras finns angivet i miljöbalkens
(SFS 1998:808) 6 kapitel liksom i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS
1998:905). Följande bedömning utgår från kriterierna i förordningens bilaga 2 och 4.
Det kommunala bostadsbolaget Tierpsbyggen AB inkom 2017-12-01 med en ansökan om
planbesked för del av fastigheten Libbarbo 8:1. Sökanden önskar ändring av gällande
detaljplans användning för att möjliggöra nybyggnation av bostäder.
Utskottet samhällsbyggnad gav 2017-12-17 § 123 samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att
inleda arbetet med ersättning av detaljplan för fastigheten Libbarbo 8:1. Planområdet har
sedan dess utökats till att även inkludera fastigheterna Libbarbo 1:36, 1:179, 1:192, 1:193
m.fl. eftersom kommunen avser ta ett helhetsgrepp om det som är Örbyhus centrum.
GEOGRAFISKT LÄGE
Huvuddelen av planområdet återfinns i Örbyhus centrala delar omkring 250 meter sydväst om
järnvägen. För en karta över planområdet och den närmaste omgivningen, se figur 1.
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Figur 1: Plangräns markerad med svart streckad linje.

Planområdets sydöstra del gränsar till Slottsvägen medan den nordöstra delen omfattar ett
område öster om Slottsvägen. I norr gränsar planområdet delvis till Bruksvägen men omfattar
även en del av marken norr om Bruksvägen. Planområdet gränsar i nordväst till Uppsalavägen
medan sydvästra delen gränsar till det grönområde som ligger i anslutning till Vendelbadet
och idrottsplatsen. Ungefär 250 meter öster om planområdet rinner Tegelsmoraån som
sedermera mynnar i Vendelsjön.
GEOTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Enligt planbeskrivningen för gällande plan (DP 315 från 1995) utgörs marken av lera.
Eftersom lera kan medföra geotekniska problem vid grundläggning ställs krav på geoteknisk
undersökning inför utbyggnad. Kommunen har kännedom gällande att delar av planområdet
utgörs av fyllnadsmassor. Jordartskartan från Sveriges geologiska undersökning (SGU) visar
att en del av planområdet utgörs av fyllnadsmassor, se figur 2.
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Figur 2: Utsnitt ur jordartskartan från Sveriges geologiska undersökning (SGU). Planområdets gräns markerad med svart
streckad linje.

Det skrafferade området (streckade) indikerar att marken är fyllnad. Kommunen kan dock
med hjälp av äldre grundkartor, med bebyggelse från tiden innan fyllnadsmassorna
deponerades, konstatera att fyllnadsmassornas utbredning inte är fullt lika stor som
jordartskartan indikerar. Utredning av markens beskaffenhet krävs för att tydliggöra
förhållanden inom planområdet. Jordartskartan bekräftar även information från gällande plan
och visar förekomsten av lera. Gul färg indikerar lera (gul för glacial lera och ljusare gul för
postglacial lera) medan ljusblå färg indikerar morän. Utan en närmare undersökning är det
svårt att redogöra för de geotekniska förhållandena men det är rimligt att anta att delar av
marken under fyllnadsmassorna också består av lera samt viss förekomst av morän.
Kommunen avser säkerställa markens lämplighet för den ändrade användningen, framförallt
vad gäller bostäderna, genom att utreda frågorna under arbetet med detaljplanen. Det
förekommer inga uppgifter om att fyllnadsmassorna ska vara förorenade. Det bör dock
genomföras en miljöteknisk markundersökning för att bekräfta att marken inte är förorenad,
samt en geoteknisk undersökning som visar att marken kan bebyggas.
DETALJPLANEN
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att säkerställa markens lämplighet och genom en ändring
av gällande plan möjliggöra för nya bostäder inom del av Libbarbo 8:1. Detaljplanen syftar
även till att ta bort möjlighet enligt gällande plan (DP 315) att anlägga verksamhet för
bilservice i anslutning till östra infarten samt att ta bort möjligheten enligt gällande plan (DP

Behovsbedömning

Diarenummer: EDP 2017.2014

300) att anlägga industri och mark för lantbruksändamål i områdets östra del. Vidare syftar
planen till att se över övriga delar av Örbyhus centrum vad gäller lämpligheten till utveckling
av verksamheter för handel enligt gällande plan samt att möjliggöra för en modernisering och
utveckling av centrummiljön.
I huvuddrag föreslås följande förändringar från gällande plan:
• Kvartersmark för bostäder (B) föreslås på vad som enligt gällande plan är
kvartersmark för fritidsändamål (Y)
• Kvartersmark med möjlighet att anlägga drivmedelstation (G) tas bort och ersätts av
park
• Allmän plats och gata föreslås för del av området med hänsyn till trafiksituationen och
planområdets olika målpunkter
• Natur med möjlighet att anordna anläggning för dagvatten föreslås för den del av
planområdet som ligger öster om Slottsvägen/Dannemoravägen där gällande plan (DP
300 från 1945) ger möjlighet till industri (I) och lantbruksändamål (J).
Enligt gällande översiktsplan (ÖP 2010-2030) ska planeringen inriktas på att möjliggöra för
en ökning av Örbyhus befolkning från 2300 (vid tidpunkten) till 3000 personer. Örbyhus
anges som distriktsort för Vendelbygden varvid det är viktigt att kommunen har god
planberedskap. Möjligheten till boende i centrala delarna av Örbyhus samt en utveckling och
modernisering av centrum stämmer överens med intentionerna i översiktsplanen. Detaljplanen
bedöms inte strida mot kommunens gällande översiktsplan (ÖP 2010-2030).
Markanvändning inom planområdet regleras till största del av detaljplan DP 315 som vann
laga kraft 1995-11-02. Planområdet för DP 315 omfattar ett större område än det aktuella
planområdet. Vid referenser till gällande plan avses mark som nu planeras om. Utanför det
aktuella planområdet kommer DP 315 fortsättningsvis att gälla. Även byggnadsplanen för
Örbyhus stationssamhälle (DP 300) som vann laga kraft 1945 reglerar en del av området.
Den del av DP 315 som nu ingår i det nya planområdet består till största del av fastigheten
Libbarbo 8:1, men även Libbarbo 1:179, 1:36, 1:192, 1:193 med fler. Gällande plan tillåter
användningen idrott (Y) för Libbarbo 1:179 och för delar av Libbarbo 1:8. För Libbarbo 1:8
tillåts även TORG, PARK, handel (H) samt bilservice (G). För Libbarbo 1:36, 1:192 samt
1:193 tillåter planen handel (H). Gällande plan reglerar inte bebyggelsen med
exploateringsgrad för de nämnda fastigheterna utan istället används egenskapsgränser och
stora ytor med prickad mark (marken får ej bebyggas). Höjden på bebyggelsen regleras med
byggnadshöjd. För bebyggelsen inom planområdet gäller i stora drag 7 meter byggnadshöjd.
Gällande plan har endast en liten del lokalgata, istället sker all besöksparkering till respektive
målpunkt inom allmän plats TORG sker all besöksparkering till målpunkterna i anslutning
centrum. Den nya planen avser ändra på delar av användningen TORG till allmän plats gata
för att tydliggöra tillfart till de nya bostäderna.
Den del av byggnadsplanen DP 300 (från 1945) som ingår i planområdet är en del av
fastigheten Libbarbo 8:1. I byggnadsplanen regleras marken som industri (I) och
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lantbruksändamål (J). Marken som ingår i planområdet har inte exploaterats enligt
byggnadsplanen. Kommunen avser planlägga marken som natur på grund av de dåliga
geotekniska förhållandena i östra delen av området. Vidare avses hantering av dagvatten
tillåtas inom naturmarken för att skapa bra förutsättningar för hantering och fördröjning av
dagvatten, inte bara för planområdet utan ett större område av Örbyhus.
NOLLALTERNATIV
Nollalternativet utgör en framskrivning av dagens markanvändning. Vid ett nollalternativ
finns möjligheten att vidareutveckla verksamheter för handel och för bilservice eftersom
gällande detaljplan har outnyttjade byggrätter. Fortsättningsvis kommer användningsområdet
idrott att gälla vid ett nollalternativ. Även inom användningsområdet idrott finns möjlighet till
utveckling. Möjligheten till utveckling är dock begränsad enligt gällande plan eftersom stora
delar av området ej får bebyggas. Möjligheten att anlägga industri och lantbruksändamål
kvarstår för den östra delen av planområdet.
BEDÖMNING AV PÅVERKAN
Se checklista för behovsbedömning.
SAMLAD BEDÖMNING
Efter behovsbedömningen har kommunen bedömt att föreslagen detaljplan inte kan antas
medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalken 6 kap. 11§.
Planens negativa konsekvenser bedöms vara av sådan karaktär, och möjliga att avhjälpa, att
planen sammantaget inte bedöms kunna leda till någon sådan betydande miljöpåverkan som
avses i miljöbalkens 6 kap.
MOTIVERAT STÄLLNINGSTAGANDE
Kommunens ställningstagande grundar sig på de förändringar som detaljplanen innebär samt
hur förändringarna förhåller sig till vad gällande detaljplan tillåter. Ny bebyggelse är möjlig
enligt gällande detaljplan. Den nya detaljplanen tillåter endast ny form av användning för en
del av planområdet. Planområdet är en del av Örbyhus centrum. Det bör finnas utrymme för
utveckling, dels vad gäller Örbyhus framtida behov av service men även avseende utformning
och gestaltning.
Kommunen avser planera för bostäder inom en del av det område som tidigare varit planlagt
för idrott (Y). Marken för bostäder är ianspråktagen sedan tidigare. Den nya detaljplanen
syftar även till att begränsa viss användning enligt gällande plan genom att ta bort möjligheten
till verksamhet för bilservice (G). Inom gällande planer finns även outnyttjade byggrätter för
handel (H) och till viss del outnyttjade byggrätt inom idrott (Y), samt mark tänkt för
industriändamål (I). Kommunen avser se över lämpligheten för de outnyttjade byggrätterna
och om möjligt bekräfta dem, men även ta bort möjligheten där verksamhet inte bedöms
lämplig. Övriga förändringar som planen innebär bedöms vara möjliga även inom gällande
plan, till exempel gällande utformning av allmän plats för torg och förändringar inom området
för idrottsändamål, även den mark som inte får bebyggas.
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Bostäder kan antas medföra en ökad mängd trafikrörelser. Bostäderna är dock lokaliserade i
direkt anslutning till service och inom promenadavstånd till Örbyhus station. Örbyhus
centrum är redan trafikerat och andelen trafikrörelser som de nya bostäderna genererar bör
vara marginell sett till helhetsbilden och vad gällande plan tillåter.
Eftersom delar av planområdet består av fyllnadsmassor avser kommunen inom ramen för
detaljplanen att ta fram en geoteknisk utredning och en miljöteknisk markundersökning. Det
finns inga uppgifter som signalerar att förorenade fyllnadsmassor har använts men
utredningarna avser bekräfta markens lämplighet för bostäder.
Kommunen ser dagvatten som en faktor som möjligtvis riskerar ha en inverkan på miljön,
men att dagvattnet inte bör vara av den karaktär eller dagvattenhanteringen av den omfattning
som medför en betydande miljöpåverkan. Kommunen har medvetet tagit med östra delen av
planområdet eftersom det finns goda möjligheter att skapa varaktiga och hållbara lösningar
för dagvattenfrågan inom det området. Lösningar som kan gynna både människan och
naturen. Dagvattenhanteringen är en fråga som är möjlig att hantera inom ramen för
detaljplanen och således inte något som får kommunen att ändra sin sammantagna
bedömning.
Sammantaget bör förändringarna i nya detaljplanen medföra oförändrad alternativt minskad
risk för betydande miljöpåverkan.
MEDFÖLJANDE HANDLINGAR
Checklista för behovsbedömning
MEDVERKADE TJÄNSTEMÄN
Adam Nyström – kommunarkitekt
Maria Berg – naturvårdshandläggare
Wiltrud Neumann – miljö- & hälsoskyddsinspektör
Kristoffer Blomfeldt – planarkitekt

…………………………………………………………
Kristoffer Blomfeldt – planarkitekt
Tierp 2018-02-23
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CHECKLISTA
PLANNAMN: DP 364 - ÖRBYHUS CENTRUM

PÅVERKAN
kriterier:

Planens påverkan bedöms utifrån tre kategorier: ”ja”, ”ev.” och ”nej”.
Indikerar att planens föreslagna mark- och vattenanvändning enskilt, eller sammanvägt med listans övriga
att medföra betydande, positiva (+) eller negativa (-)
+/- aspekter (redovisas sist i dokumentet), kan komma
konsekvenser för miljön. Ett sammanvägt
= en miljöbedömning kommer att genomföras.

JA

Syftar på att det finns en osäkerhet kring vilken miljöpåverkan planen kan medföra enskilt betraktat och/eller
+/- sammanvägt med omgivande faktorer. Detta resultat medför att frågan even-tuellt måste utredas mer ingående
för att ett ställningstagande skall kunna göras. Eventuellt kommer en miljöbedömning att genomföras.

EV.

NEJ

Innebär att planen varken enskilt eller sammanvägt med omgivande faktorer, bedöms ha en nämnvärd påverkan
på miljön. En miljöbedömning kommer således inte att genomföras.

MÅLUPPFYLLELSE
Strider planen mot...

ASPEKT

JA

Sveriges miljömål?

EV.

NEJ

Dagvatten från planområdet leds idag till Tegelsmoraån. En ökning av
dagvatten bör hanteras inom plan för att inte påverka miljömålet "levande sjöar
och vattendrag".

X

Riksintressen?

X

Planen berörs endast av riksintresset "influensområde för luftrum".
Planförslaget bedöms inte ha någon inverkan på riksintresset
eftersom det är tätbebyggt område.

X

Planförslaget bedöms ligga i linje med visionen. En utveckling av Örbyhus centrum
ger möjlighet till tillväxt och en uppdaterad plan ger möjligheter för god livsmiljö.
Planförslaget minskar förvisso området för idrott, men strävar också efter att
skapa bättre förutsättningar för utveckling av användningsområdet för idrott
(rekreation). Nya bostäder ger även möjlighet till bostäder för familjer i nära
anslutning till fritidsaktiviteter.

Kommunens vision

- Utveckling & tillväxt?
- God livsmiljö?
-Barn & ungdom?

BESKRIVNING

LANDSKAPSBILD/ STADSBILD
Medför planen störning av...

ASPEKT
In- och utblickar?
Siktlinjer?
Historiska spår/
kulturhistoriska
landskap?
Landskapet eller
stadsbildens helhetliga
karaktär?

JA

EV.

X

X

NEJ

BESKRIVNING
Planförslaget bedöms inte påverka in- och utblickar. Planförslaget skulle kunna
påverka siktlinjer i och med att det möjliggörs för högre bebyggelse. Kommunen
gör dock bedömningen att det inte föreligger någon större risk för störning
eftersom det inte är en känslig kulturhistorisk miljö eller känsligt kulturhistoriskt
landskap.

Eftersom planförslaget tillåter högre bebyggelse kommer stadsbilden förändras
något. Det är dock en plan som omfattar Örbyhus centralaste delar och
ambitionen är att stärka centrumets identitet, att ge området en tydligare
karaktär av centrum. Syftet med planen är bostäder som bidrar till att skapa liv
och rörelse i området. Sammantaget en förbättring av karaktären.
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KULTURMILJÖ / KULTURARV
Innebär planen en påverkan på...

ASPEKT

JA

EV.

NEJ

BESKRIVNING

Kulturreservat?

X

Inget kulturreservat berörs av planförslaget.

Fornminne?

X

Inga kända fornlämningar berörs av planförslaget.

Byggnadsminne?

X

Inga byggnadsminnen berörs av planförslaget.

Kulturlandskap?

X

Inget kulturlandskap berörs av planförslaget.

Annan värdefull
kulturmiljö?

X

Planförslaget bedöms inte beröra någon annan värdefull kulturmiljö.

SAMHÄLLS & NATURRESURSER

Påverkar planen hushållning av naturresurser såsom:

ASPEKT

JA

EV.

Mark?
Vatten?
Materialla resurser?

NEJ

X

Transporter?
Kommunikationer?
Energi, m.m.?

X

BESKRIVNING
Marken inom planområdet är ianspråktagen genom gällande plan. Planförslaget
medför till största del förändringar av användningen. För övrigt bedöms planen
inte medföra påverkan på naturresurser.
Nära till tågstation och pendling med kollektivtrafik. Nära till service, handel, skola
och fritidsaktiviteter.

NATURMILJÖ / NATURVÅRD / BIOLOGISK MÅNGFALD
Har planen en påverkan på omgivande...

ASPEKT

JA

EV.

NEJ

BESKRIVNING

Natura 2000- områden?

X

Inget natura 2000-område berörs av planförslaget.

Naturreservat/
Naturskydd?

X

Inget naturreservat eller naturskyddsområde berörs av planförslaget.

Strandskydd?

X

Strandskyddat område berörs inte av planförslaget.

Rödlistade arter?

X

Nyckelbiotoper?

X

Annan värdefull natur?

X

Sannolikheten att rödlistade arter förekommer i området bedöms som liten på
grund av att området är ianspråktaget. Den natur som förekommer inom området
bekräftas i plan.
Inga nyckelbiotoper förekommer inom planområdet.
Bedöms inte påverkas. Den värdefulla naturen som förekommer avses bekräftas
och skyddas i planen. Träd som ej är livskraftiga i sin nuvarande miljö
(integrerade i asfalterade ytor) flyttas till bättre plats.
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REKREATION OCH FRILUFTSLIV

Påverkar planen kvantitet eller kvalitet av:

ASPEKT

JA

EV.

NEJ

BESKRIVNING

Grönstruktur?

X

Betydande grönstruktur inom planområdet avses bevaras och bekräftas. Ingen
betydande grönstruktur bedöms påverkas negativt av planförslaget.

Populära
rekreationsstråk?

X

Stigar förekommer i anslutning till östra delen av planområdet ("Borggården").
Eventuella stigar inom planområdets östra del får användningen natur enligt
planförslaget.

Friluftsanläggningar?

X

Planförslaget påverkar ytan för idrott (minskning) men ökar möjligheten till
utveckling av den genom ändrad byggrätt och högre koncentration.

Vandringsleder?

X

Inga vandringsleder förekommer inom planområdet.

Smultronställen?

X

Inga smultronställen förekommer inom planområdet.

HÄLSA & SÄKERHET

Innebär planen konsekvenser i form av ... , eller påverkas planområdet av externa faktorer såsom...

ASPEKT

JA

EV.

Buller
Vibrationer

NEJ

X

Föroreningar
mark, luft, vatten

X

Överskrids
miljökvalitetsnormer?

X

Övrigt?

X

BESKRIVNING
Nära väg men bedöms finnas bra förutsättningar (låg ÅDT och buffertzoner) att
hantera bullerfrågan. Inga verksamheter som genererar vibrationer förekommer.
Planförslaget medför viss del ökad trafik men bedöms inte innebära risk för
luftföroreningar. Dagvatten avses tas omhand. Eventuella föroreningar i utreds i
planarbetet. Planförslaget bedöms inte ge upphov till eventuella nya föroreningar.
Planförslagets ändringar medför ingen påverkan på miljökvalitetsnormer.

PÅVERKAN PÅ OMGIVNINGEN
Innebär planen en påverkan på...

ASPEKT
Mark?

JA

EV.

Klimat?

BESKRIVNING
Planförslaget skulle kunna medföra en påverkan på närliggande mark genom
dagvatten. Planförslaget möjliggör dock för lösning av dagvattenfrågan.

X
X

Luft?
Vatten?

NEJ

Planförslaget bedöms inte påverka omgivningens luft.

Planförslaget skulle kunna medföra en påverkan på närliggande vatten genom
dagvatten. Planförslaget möjliggör dock för lösning dagvattenfrågan.

X
X

Planförslaget ger inte upphov till klimatförändringar.
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NATURKATASTROFER, ÖVERBELASTNING

Medför planen en ökad risk för, eller löper planområdet risk att drabbas av...

ASPEKT

JA

EV.

NEJ

BESKRIVNING
Ingen risk föreligger

X

Översvämning?

X

Erosion?

Ingen risk föreligger

SAMLAD BEDÖMNING
Påverkar planförslaget sammantaget...

ASPEKT
Samtliga tidigare
aspekter i en helhetsbild:

JA

EV.

NEJ

X

BESKRIVNING
Planförslaget medför endast förändringar av användningen för delar av
planområdet. Förändringarna medför inte enbart ökad exploatering utan även till
viss del minskad exploatering. Enligt gällande plan finns outnyttjade byggrätter
för till exempel bilservice och industri. Planförslaget tar bort möjligheten till den
exploateringen eftersom användningen bedöms som olämplig. Vid ett
nollalternativ kvarstår de möjligheterna.
Det finns givetvis frågor som måste utredas, till exempel geoteknik och
dagvatten. Kommunen gör dock bedömningen att det finns goda möjligheter att
utreda frågorna samt föreslå lösningar inom ramen för planarbetet. Det är frågor
som är aktuella inom i princip alla detaljplaner.
Sammantaget bedöms förändringar enligt planförslaget inte kunna antas
medföra en betydande miljöpåverkan.

