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Behovsbedömningens syfte 

Enligt Plan- och bygglagen 4 kap 34§ och Miljöbalken 6 kap 11§ ska alla detaljplaner föregås av en 

miljöbedömning om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En 

behovsbedömning är det underlag som analyserar och avgör om planförslaget kan antas påverka 

miljön på sådant sätt att en miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.  

Samlad bedömning  

Det är Gävle kommuns bedömning att ett genomförande av planen inte kommer att innebära en 

betydande miljöpåverkan. Ingen miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning 

kommer därför att upprättas. Ifall länsstyrelsen anser att en miljökonsekvensbeskrivning behöver 

upprättas vill kommunen samråda om omfattning och detaljeringsgrad.  

Se vidare under Motiverat ställningstagande. 

Detaljplanens syfte 

Beskriv kortfattat:  

1. Planens syfte 

Syftet med planen är att möjliggöra ca 40 nya bostäder i form av villor och/eller radhus på 

fastigheten Årbyggeby 8:40.  

 

2. Planförfarande som tillämpas 

Standardförfarande 

Planområdet 

Beskriv kortfattat:  

1. Planområdets lokalisering 

Planområdet är beläget i Åsbyggeby ca 7 km väster om centrala Gävle.  

 

2. Nuvarande markanvändning 
På fastigheten Åsbyggeby 8:40 har tidigare funnits en såg och impregneringsanläggning för 
trä (Rundvirke AB). Efter att verksamheten avvecklats så påbörjades arbetet med 
omvandling av fastigheten från träindustri till bostäder.  
Aktuell fastighet är idag planlagd för bostäder, detaljplanen antogs 1992 och var då 

skräddarsydd för ett projekt som innehöll 25 mindre enplanshus (bostadsrätt). Projektet 

förverkligades aldrig och området har sedan dess varit obebyggt. 

 

3. Planförhållanden – gällande dp, ÖP/FÖP, program, fastighetsplan/tomtindelning 

För området gäller en detaljplan som vann laga kraft 1992-12-18. Detaljplanen anger 

användningssätt bostäder i en våning, antalet lägenheter är inom planområdet begränsat 

till 25 stycken och fastigheten får inte delas.  

Området är utpekat i översiktsplan för Gävle stad 2025, som utvecklings-område för 

bostäder. 
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Motiverat ställningstagande  

Utifrån den sammanställning som gjorts i checklistan bedömer Gävle kommun att planförslaget 

inte förväntas medföra betydande miljöpåverkan. Under nedanstående rubrik beskrivs de frågor 

som kommer att påverkas av planförslaget och därför kommer att hanteras vidare under det 

fortsatta planarbetet men dessa förväntas inte medföra betydande miljöpåverkan. 

 

Följande frågor kommer att behandlas vidare i detaljplanen 

Miljöfrågor som ändå är aktuella kommer att hanteras vidare under det fortsatta planarbetet. I 

planarbetet ska frågor om strandskydd, landskapsbild, eventuellt angränsande djurhållning, 

förorenad mark, dagvattenhantering och eventuellt fornlämningar vidare hanteras.  

Medverkande tjänstemän  

Behovsbedömningen har tagits fram av:  

Sara Andersson, planarkitekt 

Mirja Törnquist, miljöutredare 

Maria Lind, kommunekolog 

Lena Boox, kommunantikvarie 
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Checklista för behovsbedömning 

Bedöms planen påverka: Kommentar 

Naturvård 
  

Riksintresse naturvård 

3 kap. 6 § MB.  

Dalälven 4 kap. 2 § MB 

Nej  

Natura 2000 

7 kap. 4 § MB (SFS 

1998:1252) 

Nej  

Naturreservat 

7 kap. 4 § MB (SFS 

1998:1252) 

Nej  

Naturminne 

7 kap. 10 § MB (SFS 

1998:1252) 

Nej  

Biotopskyddsområde 

7 kap. 11 § MB 

Nej  

Generellt biotopskydd 

7 kap. 11 § MB (förteckning i 

SFS 1998:1252 bilaga 1) 

Nej  

Strandskyddsområde 

7 kap. 13-18 §§ MB 

Ja Ca 60 meter öster om aktuellt planområde finns 

en grävd damm, ca 0,15 ha stor. 

Kommunekologerna har efter platsbesök gjort 

bedömningen att strandskydd gäller. En ansökan 

om upphävande av strandskydd kommer lämnas 

till länsstyrelsen tillsammans med ansökan om 

upphävande av strandskydd vid det mindre 

vattendraget som dammen utgör en utgrävning 

av. 

 

Naturvårdsarter 

bilaga 1 fågeldirektivet 

habitatdirektivets bilaga 2 

4-9§§ Artskyddsförordningen 

ArtDatabanken 

signalarter för skog 

 

Nej  

Annan värdefull natur  Nej  

Naturområde utpekat i ÖP Nej  

Friluftsliv och rekreation 
  

Riksintresse friluftsliv 

3 kap. 6 § MB 

Riksintresse turism och 

Nej  

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-faglar-Sverige.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-arter-i-sverige.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845/?bet=sfs-2007-845#P4
http://artfakta.artdatabanken.se/
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog-och-miljo/Biologisk-mangfald/Signalarter/
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rörligt friluftsliv 

4 kap 2 § MB 

Rekreationsområde, led, 

skolskog etc 

Nej  

Övriga friluftsintressen Nej  

Kulturmiljö 
  

Riksintresse kulturmiljö  

3 kap 6§ MB 

Nej  

Värdefull kulturmiljö.  

2 kap. 6§ PBL 

Nej  

Skydd i gällande detaljplan Nej  

Byggnadsminne/Kyrkomiljö 

3 kap KML (SFS 2013:558) 

4 kap KML 

Nej  

Fornlämning/Skog o Hist 

2 kap KML 

Nej I fastighetens västra del finns 3 st övriga 

kulturhistoriska lämningar som enligt inventering 

av riksantikvsrieämbetet 1981 är förstörda.  

 
Fråga till länsstyrelsen: Finns risk för 
oupptäckta lämningar i området som innebär att 
detta behöver studeras vidare/utredas under 
detaljplanearbetet?  

Värdefulla byggnader/ 

skyddsföreskrifter 

8 kap. 13§, 8 kap. 17§ PBL 

Nej   

Särskilt värdefull enl 2 kap. 

6§ PBL (Sista stycket. Krav 

på skydd av kulturvärden 

som uppnår PBL 8 kap. 13§) 

Nej  

 

Landskapsbild 
  

Landskaps-/stadsbild Ja Ny exploatering av bostäder på tidigare obebyggd 

mark kommer att förändra landskapsbilden. 

Placering och utformning av tillkommande 

bebyggelse kommer att studeras vidare under 

detaljplanearbetet.  

 

 

In- och utblickar Ja Föreslagen bebyggelse placeras i anslutning till 

befintliga bostäder. Påverkan på intilliggande 

bostäder kommer att studeras vidare under 

detaljplanearbetet.  

 

Historiska samband Nej  
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Finns det risk för:  Kommentar 

Människors hälsa 
  

Buller 

SFS (2015:216) om 

trafikbuller vid 

bostadsbyggnader, SFS 

(2004:675) om 

omgivningsbuller 

Nej I bullerberäkning från 2013 ligger hela området 

under 55 dBA ekvivalent ljudnivå från väg, och 

maximala ljudnivåer under 70 dBA. Ljudnivå från 

järnväg är under 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 

<70 dBA maximal ljudnivå i huvuddelen av 

området. Även sammanlagda ljudnivåer från tåg 

och vägtrafik uppfyller gällande riktvärden i 

området. 

 

Vibrationer Nej   

Risk (farligt gods, miljöfarlig 

verksamhet) 

2 kap 5 §  samt 4 kap 12 § 

PBL och 2 kap 6 § MB samt 

Lag 2003:778 om skydd mot 

olyckor, Seveso-lagen 

(1999:381) 

Nej Ligger ca 400 m från Bergslagsbanan. Ligger inte i 

anslutning till rekommenderad led för farligt 

gods. 

 

Ljus 

2 kap. 9§ PBL 

Nej  

 

Strålning  

(radon, kraftledning) 

Nej Området bedöms klassificeras som 

normalradonmark. 

Enligt ÖP ska alltid byggnader där människor 

vistas stadigvarande byggas radonskyddat.  

 

Det är drygt 350 m till 10 kV-kraftledningar i 

sydöst, planområdet bedöms inte påverkas av 

magnetiska fält från dessa. 

  

Djurhållning/allergi 

PBL, MB 

Eventuellt En jordbruksfastighet ligger nära planområdet. 

Eventuell djurhållning och påverkan på 

planområdet kommer att studeras närmare i 

planarbetet. 

 

Otrygga miljöer Nej  

Lukt 

2 kap. 9§ PBL 

Nej  

Mark 
  

Ras, skred, erosion 

2 kap. 5§ PBL 

Nej Bedöms inte vara risk för skred eller ras i 

området. 

Förorenade områden 

26 kap. 9§ MB, 10 kap. MB 

Ja Den aktuella fastigheten är delvis förorenad som 

en följd av den tidigare verksamheten. 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för 

verksamheten. För att bostäder ska kunna 
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Finns det risk för:  Kommentar 

etableras på platsen måste marken saneras. En 

miljöteknisk markundersökning har genomförts 

under 2017. Nuvarande fastighetsägare har 

påbörjat arbete med sanering och Länsstyrelsen 

har under sommaren 2017 godkänt en anmälan 

om att ta bort de förorenade massorna på 

fastigheten. Ett provtagningsprogram är 

framtaget. Frågan om markföroreningar kommer 

att studeras vidare under planarbetet. 

Luft 
  

Föroreningar luft 

EU direktiv 2008/50/EG, 

2004/107/EG, 5 kap MB 

Nej Bilflöden på Hagaströmsvägen ca 1390 ÅDT 

(2014). Aktuell exploatering med ca 40 nya 

bostäder bedöms inte innebära en betydande 

påverkan på trafikmängder och således 

luftföroreningar.  

 

Miljökvalitetsnormer/miljö-

mål  

Miljökvalitetsnormer för 

utomhusluft (SFS 2010:477), 

2 kap. 10 § PBL, 5 kap MB 

Nej Inga MKN för luft riskerar att överskridas till följd 

av planförslaget.  

 

Årsmedelvärde för NO2 beräknat 2010 till <5 

μg/m3 luft.  

Dygnsmedelvärden beräknades 2015 till NO2 12-

15 μg/m3 luft och PM10 14-16 µg/m3 luft. 

  

Vatten 
  

Grundvatten 

3 kap. 8§ MB 

Nej Området ligger i anslutning till kommunalt 

verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 

Planområdet bedöms lämpligen infattas i 

verksamhetsområdet.   

Ligger ovanpå vattenförekomsten Gävle-

Sandviken grundvattenmagasin (WA81382160), 

vars MKN är god kemisk och kvalitativ status.  

 

Ytvatten Nej Diken i området leder till bäckar som leder ut i 
Gavleån (WA13726432) som ligger knappt 1 km 
söder om planområdet. 
 

Dagvatten Ja Mottagande recipient för dagvatten är Gavleån. 

Dagvattenhantering inom planområdet ska 

studeras vidare under detaljplaneprocessen till 

följd av markföroreningar och eventuell påverkan 

på Valboåsens vattentäkt. 

 

Översvämning 

2 kap. 5§ PBL, NFS 2009:1 

Nej Finns inga särskilda lågpunkter inom området 

som bildar instängda områden. Området bedöms 

inte vara särskilt utsatt för översvämningsrisker. 
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Finns det risk för:  Kommentar 

 

Skyddsområde vattentäkt 

7 kap 21 § MB, föreskrifter 

för vattenskyddsområden. 

Eventuellt Planområdet ansluter till område med 

isälvsmaterial som sträcker sig ner till Gavleån. 

Eventuella kopplingar till Valboåsens 

dricksvattentäkt får studeras vidare i planarbetet. 

 

Föroreningar vatten Ja Alifater har påträffats i grundvattenprover i 

området. Markföroreningarnas påverkan på 

vatten ska studeras vidare i planprocessen. 

 

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer SFS 

2004:660, 2 kap 10§ PBL 
 
SFS 2010:1341; HVMFS 
2012:18 

Nej Planen bedöms inte medföra negativ påverkan på 

MKN för vatten.  

 

 

 

Miljömål Kommentar 

Frisk luft Planen bedöms inte ha någon påverkan på miljömålet. 

  

Grundvatten av god kvalitet Sanering av markföreoreningar till följd av planens 

genomförande bedöms bidra positivt till miljömålet. 

  

Levande sjöar och vattendrag Bedöms inte påverkas av planens genomförande. 

  

Myllrande våtmarker Bedöms inte påverkas av planens genomförande. 

 

Hav i balans samt levande 

kust och skärgård 

Bedöms inte påverkas av planens genomförande. 

 

Ingen övergödning Bedöms inte påverkas av planens genomförande. 

 

Bara naturlig försurning Bedöms inte påverkas av planens genomförande. 

 

Levande skogar Bedöms inte påverkas av planens genomförande. 

Ett rikt odlingslandskap Bedöms inte påverkas av planens genomförande. 

God bebyggd miljö Bostadsbebyggelse på en tidigare iansåpråktagen men 

obebyggd tomt i anslutning till sammanhållen bebyggelse 

anses som helhet bidra positivt till miljömålet. Möjligheterna 

till hållbart resande kommer att studeras vidare under 

detaljplanearbetet.  

 

Giftfri miljö Planens genomförande medför att markföroreningar saneras 

och bidrar därmed positivt till miljömålets uppfyllande. 
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Miljömål Kommentar 

Säker strålmiljö Bedöms inte påverkas av planens genomförande. 

 

Skyddande ozonskikt Ej relevant för denna plan. 

 

Begränsad klimatpåverkan Planområdet ligger i anslutning till kollektivtrafik. Bedöms ha 

liten påverkan på miljömålet. 

 

Ett rikt växt och djurliv  Bedöms inte påverkas av planens genomförande. 

 

Referenser: GIS – samlingskarta, Skyddad natur (Naturvårdsverkets digitala kartverktyg), 

bullerkartläggning 2013, Luftvårdsförbundet, aktuell översiktsplan för området med eventuella 

tillhörande bilagor, byggnadsinventeringar, grönstrukturinventeringar och andra 

naturinventeringar 



Åsbyggeby 8:40, norr om Hagaströmsvägen

Beslut om planbesked och planuppdrag

Initierare: 

Sågbocken AB
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