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Samråd om behovsbedömning till detaljplan för Kalle Blanks väg,
Uppsala kommun, Uppsala län
Kommunen har för rubricerad detaljplan begärt samråd med Länsstyrelsen om
behovsbedömning enligt 6 § förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.
Syftet med planförslaget
Syftet med detaljplanen är att pröva ny bebyggelse och en skola. Bebyggelsen omfattar
totalt cirka 150 bostäder i form av enbostadshus, radhus, parhus, kedjehus samt
flerbostadshus.

Länsstyrelsen bedömer, med beaktande av kriterierna i bilaga 4 till förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), att rubricerad detaljplan inte kan antas medföra
sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken (MB).
Länsstyrelsens synpunkter och upplysningar
Artskydd
Som underlag till behovsbedömningen finns en naturvärdesinventering, som inkluderar
fördjupad artkartering av fladdermöss, fåglar och insekter, samt en riktad inventering
efter större vattensalamander. Inventeringarna visade på områden med högt respektive
påtagligt naturvärde inom planområdet, samt förekomst av fridlysta arter, bland annat
fladdermöss och mindre vattensalamander.
I behovsbedömningen framgår att detaljplanen kommer att anpassas till resultaten av
naturvärdesinventeringen. Länsstyrelsen anser dock att det inte helt klart framgår i
behovsbedömningen att och hur hänsyn kommer att tas till de arter som omfattas av
artskyddsförordningen, och som förekommer inom planområdet. En förutsättning för att
bedömningen ovan ska gälla är att frågan om artskydd behandlas vidare i det fortsatta
planarbetet och att detaljplanen anpassas även till förekomster av fridlysta arter. I första
hand ska skadeförebyggande åtgärder vidtas för att undvika påverka som är förbjuden
enligt artskyddsförordningen.
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De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av chef för plan- och bostadsenheten Annika Israelsson med
planhandläggare Johanna Boman som föredragande. I den slutliga handläggningen har
också naturvårdshandläggare Gabriel Bernhardsson deltagit.
Ärendet har hanterats med digital signering och har därför inga underskrifter.
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