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Tomträttsavtal Bro-Skällsta 1:168 

Förslag till beslut 

Upprättat förslag till tomträttsavtal mellan Upplands-Bro kommun och Indus 

Fastighets AB godkänns. 

Sammanfattning 

Under våren 2018 styckades den kommunägda fastigheten Bro-Skällsta 1:38 på 

Ullevivägen av till tre tomter på ca 11 000 kvm vardera. Av dessa tre tomter 

har kommunen för avsikt att upplåta nybildade Bro-Skällsta 1:168 med 

tomträtt. 

Beslutsunderlag 

 Upprättat förslag till tomträttsavtal, den 11 april 2019 

 Värdeutlåtande för Bro-Skällsta 1:168, den 20 december 2018 

Ärendet 

Under våren 2018 styckades den kommunägda fastigheten Bro-Skällsta 1:38 på 

Ullevivägen av till tre tomter på ca 11 000 kvm vardera. Av dessa tre tomter 

har kommunen för avsikt att sälja den ena och upplåta de andra två som 

tomträtter. 

Samhällsbyggnadskontoret lät göra en värdering av aktuell fastighet i 

december 2018 som ligger till grund för den årliga tomträttsavgälden. 

Tomträtt innebär att tomträttsinnehavaren inte äger fastigheten men att denne 

får nyttja den som den vore dess egen. I avtalet framgår tomträttsavgäldens 

storlek, tomträttsinnehavarens inskränkningar samt skyldigheter. 

Fastigheten Bro-Skällsta 1:168 har en markareal om 11 133 kvm. För 

fastigheten gäller industriändamål enligt gällande detaljplan för Skällsta, nr 

9003, antagen 1991-10-25. 

Barnperspektiv 

Beslutet bedöms inte påverka barn och ungdomar.  
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Mathias Rantanen Charlotte Ahlstrand 

Samhällsbyggnadschef Mar- och exploateringschef 

 

Bilagor 

1. Upprättat förslag till tomträttsavtal, den 11 april 2019 

2. Karta 

Beslut sänds till 

 Indus Fastighets AB 
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Remissvar - VA-utbyggnad 2020-2028 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att som eget yttrande överlämna 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2019 som eget 

yttrande. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen mottog den 18 april 2019 Tekniska nämndens remiss 

avseende VA-avdelningens förslag på tidplan för utbyggnad av vatten och 

avlopp i Upplands-Bro under året 2020-2028. VA-planen innehåller en 

utbyggnadsplan för kommunalt VA. I VA-utbyggnadsplanen identifieras vilka 

områden som ska anslutas till kommunalt VA och en övergripande tidsplan 

anges för när de ska anslutas. 

För att inbördes prioritera utpekade kommande utbyggnadsområden finns flera 

avgörande faktorer men framförallt är det beslutade planuppdrag, praktisk 

utbyggnadsföljd och områdets vattenkvalitet som varit styrande. 

Utifrån ovanstående så tillstyrker Samhällsbyggnadschefen tekniska 

avdelningens förslag till etappindelning och preliminär tidplan 

Beslutsunderlag 

• Remiss, Planerad tidplan för VA-utbyggnad 2020-2028, TN 19/0099 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2019 

• Fördjupad översiktsplan för landsbygden – FÖP 2016, antagen 14 juni 

2017 

Ärendet 

Kommunstyrelsen mottog den 18 april 2019 Tekniska nämndens remiss 

avseende VA-avdelningens förslag på tidplan för utbyggnad av vatten och 

avlopp i Upplands-Bro under året 2020-2028. VA-planen innehåller en 

utbyggnadsplan för kommunalt VA. I VA-utbyggnadsplanen identifieras vilka 

områden som ska anslutas till kommunalt VA och en övergripande tidsplan 

anges för när de ska anslutas. 

För att inbördes prioritera utpekade kommande utbyggnadsområden finns flera 

avgörande faktorer men framförallt är det beslutade planuppdrag, praktisk 
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utbyggnadsföljd och områdets vattenkvalitet som varit styrande. Förslaget är 

framarbetat i samråd med kontorets översiktliga planering och planavdelningen. 

Detaljplanearbetet och praktisk utbyggnadsföljd 

De detaljplaner som är under framtagande är Ålsta/Ensta/Aspvik (21) och 

Säbyholm (29). Områdena Ålsta/Ensta/Aspvik och Säbyholm ligger långt fram 

i detaljplanearbetet och beräknas ha antagna detaljplaner under 2019 eller 

2020.  

Ett detaljplanearbete pågår också strax norr om området Ängsudden (25) som 

beräknas vinna laga kraft till år 2022. Planen skapar förutsättningar för att 

ansluta området Ängsudden.  

I kommunens norra delar har den praktiska utbyggnadsföljden stor betydelse. 

En förutsättning för att ansluta områdena i norra delen av kommunen är de 

överföringsledningar som byggs med utgångspunkt i Bro och beräknas vara 

färdigbyggda till år 2020. Vattenledningen är Norrvattens och fortsätter vidare 

mot Sigtuna medan spillvattenledningen ägs av kommunen och stannar i Håbo-

Tibble (vid område 13). Det innebär att utbyggnaden av det kommunala VA-

nätet kommer att utgå från Håbo-Tibble. 

I kommunens fördjupade översiktsplan för landsbygden utpekas omrpåden som 

Killinge och Lunda som utvecklingsområde eller utvecklingsstråk för 

bebyggelse. Dessa områden kan vara intressanta för kommunen att peka ut för 

bebyggelseutveckling i ett längre perspektiv. Men antingen råder det oklara 

planeringsförutsättningar kring anslutning till kommunalt vatten och avlopp, 

vägdragning, kommunikationer men dessa områden är i praktiken områden på 

landsbygden där större bebyggelsegrupper kan tillskapas 

Utifrån ovanstående så tillstyrker Samhällsbyggnadschefen tekniska 

avdelningens förslag till etappindelning och preliminär tidplan. 

Barnperspektiv 

Ärendet är framskrivet med hänsyn till barnens bästa.  

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef  

Bilagor 

1. Remiss, Planerad tidplan för VA-utbyggnad 2020-2028, TN 19/0099 med 

tillhörande protokoll samt tjänsteskrivelse 

Beslut sänds till 

 Tekniska nämnden 
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 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2019-04-08 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 27 Planerad tidplan för VA-utbyggnad 
2020-2028 

 Dnr TN 19/0099 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att utan eget ställningstagande remittera förslaget 
om planerad tidsplan för VA-utbyggnad i Upplands-Bro kommun 2020-2028 
till Bygg- och miljönämnden och Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
I juni 2018 antog Kommunfullmäktige en VA-plan för hela kommunen enligt 
tekniska nämndens beslut. I samband med det fick Samhällsbyggnadskontoret 
ett tilläggsuppdrag om att ta fram en planerad tidsplan för utbyggnad av VA på 
landsbygden.  

VA-planen innehåller en utbyggnadsplan för kommunalt VA. I VA-
utbyggnadsplanen identifieras vilka områden som ska anslutas till kommunalt 
VA och en övergripande tidsplan anges för när de ska anslutas. Syftet med den 
planerade tidsplanen är att prioritera och tydliggöra i vilken ordning de 
utpekade områdena kommer att anslutas. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-03-15. 

• Förslag till planerad tidsplan för VA-utbyggnad 2020-2028 i Upplands-
Bro kommun. 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att förslaget om planerad tidsplan för VA-
utbyggnad i Upplands-Bro kommun 2020-2028 remitteras till Bygg- och 
miljönämnden och Kommunstyrelsen för inhämtande av synpunkter. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Catharina Andersson (S) föreslår följande förslag till beslut:  

Tekniska nämnden beslutar att utan eget ställningstagande remittera förslaget 
om planerad tidsplan för VA-utbyggnad i Upplands-Bro kommun 2020-2028 
till Bygg- och miljönämnden och Kommunstyrelsen. 
  



PROTOKOLL 5 (22) 

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2019-04-08 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Yrkande 
Markus Sköld (M) yrkar bifall till Catharina Anderssons (S) förslag till tillägg 
till kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen
• Bygg- och miljönämnden
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VA-ingenjör
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2019-03-15 TN 19/0099

Tekniska nämnden

UBK1
005,
v2.0,
2014-
11-03

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Planerad tidplan för VA-utbyggnad 2020-2028

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att förslaget om planerad tidsplan för VA-
utbyggnad i Upplands-Bro kommun 2020-2028 remitteras till Bygg- och
miljönämnden och Kommunstyrelsen för inhämtande av synpunkter.

Sammanfattning
I juni 2018 antog Kommunfullmäktige en VA-plan för hela kommunen enligt
tekniska nämndens beslut. I samband med det fick Samhällsbyggnadskontoret
ett tilläggsuppdrag om att ta fram en planerad tidsplan för utbyggnad av VA på
landsbygden.

VA-planen innehåller en utbyggnadsplan för kommunalt VA. I VA-
utbyggnadsplanen identifieras vilka områden som ska anslutas till kommunalt
VA och en övergripande tidsplan anges för när de ska anslutas. Syftet med den
planerade tidsplanen är att prioritera och tydliggöra i vilken ordning de
utpekade områdena kommer att anslutas.

Beslutsunderlag

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-03-15.

 Förslag till planerad tidsplan för VA-utbyggnad 2020-2028 i Upplands-
Bro kommun.

Ärendet
Den planerade tidsplanen fokuserar på de elva områden som enligt VA-planen
ska anslutas till kommunalt VA i tidsintervallet 2020-2028. Områdena
prioriteras framförallt efter faktorerna detaljplanearbete, praktisk
utbyggnadsföljd och vattenkvalitet.

För södra delen av kommunen planeras Säbyholm och Ålsta/Ensta/Aspvik
utföras i början av tidsintervallet 2020-2028 på grund av pågående
planuppdrag. Detaljplanerna för områdena beräknas vinna laga kraft år 2019-
2020.

Ängsudden har dåliga förutsättningar för enskilt vatten och avlopp och
detaljplanen norr om området beräknas färdig till år 2022, därav planeras
Ängsudden anslutas i mitten av tidsintervallet.



Datum Vår beteckning 2 (3)
2019-03-15 TN 19/0099

För Eriksberg behöver detaljplanearbetet inväntas och området planeras därför
att anslutas i slutet av intervallet. Detaljplanen förväntas vinna laga kraft 2025.
Ett tidigareläggande av VA-utbyggnad till Eriksberg är möjligt, men förutsätter
att detaljplanen tidigareläggs och att Ängsudden eller Kvarnnibble och
Björkudden/Killinge senareläggas i motsvarande grad. VA-utbyggnadsplanen
till områdena i hela tidsintervallet 2020-2028 bygger på att utbyggnad sker i tre
parallella processer.

I norra delen av kommunen byggs områdena ut i tur och ordning efter den
praktiska utbyggnadsföljden och det beräknas ta fram till 2028 innan samtliga
områden från Håbo-Tibble ner mot Lejondalssjön har byggts ut. De två
områdena väster om Håbo-Tibble (Björkudden/Killinge och Kvarnnibble)
beräknas byggas ut i mitten av tidsintervallet.

Barnperspektiv

Beslutet bedöms påverka barn positivt då de får tillgång till vatten av en hög
kvalitet och att näringsläckaget minskar till sjöar och vattendrag är också bra
för såväl nuvarande som kommande generationer.

Mathias Rantanen

Samhällsbyggnadschef Linda Edgren

Tf. Teknisk chef

Henrik Kristensson

VA-chef

Bilagor

1. Förslag till detaljerad tidplan för VA-utbyggnad 2020-2028 i Upplands-Bro
kommun.
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Detaljerad tidplan för VA-utbyggnad i Upplands-
Bro kommun, 2020-2028

1. Bakgrund

I maj 2018 antogs en VA-plan för hela kommunen. I VA-planen finns en 

utbyggnadsplan för kommunalt vatten och avlopp (VA). VA-utbyggnadsplanen 

identifierar vilka områden som ska anslutas till kommunalt VA och anger en 

övergripande tidplan för när de ska anslutas. Syftet med den här detaljerade 

tidplanen är att prioritera och tydliggöra i vilken ordning områdena ska 

anslutas.  

2. Områden

I VA-planen identifierades områden med samlad bebyggelse som delades in i 

tidsintervall utefter behovet av kommunalt VA. Områdena med respektive 

tilldelat tidsintervall presenteras i tabell 1.  

Tabell 1. Områden som utreds i VA-planen. För att se områdena i en karta, se Bilaga 1. 

Nr Område Tidsintervall för utbyggnad 

1 Sjöhagen Bevakningsområde 

2 Ryttarberget Bevakningsområde 

3 Håtunaholm Bevakningsområde 

4 Råby-Norränge-Skällsta 2029-2035 

5 Aske Bevakningsområde 

6 Vallbyvik Bevakningsområde 

7 Björkudden/Killinge 2020-2028 

8 Kvarnnibble 2020-2028 

9 Tjusta Påbörjas senast 2020 

10 Lunda 2029-2035 

11 Myggdansen/Kevans stugby Bevakningsområde 

12 Tibblehöjden 2020-2028 

13 Håbo-Tibble kyrkby Påbörjas senast 2020 

14 Kyrkbytorp 2020-2028 

15 Mariedal 2020-2028 

16 Långvreten 2020-2028 

17 Näshagen 2020-2028 
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18 Lövsta/Skepparudden 2029-2035 

19 Stentorp 2029-2035 

20 Eriksberg 2020-2028 

21 Ålsta/Ensta/Aspvik 2020-2028 

22 Skälby 2029-2035 

23 Öråker Bevakningsområde 

24 Lennartsnäs Bevakningsområde 

25 Ängsudden 2020-2028 

26 Ådöskog Påbörjas senast 2020 

27 Verkaviken Påbörjas senast 2020 

28 Sågbacken Påbörjas senast 2020 

29 Säbyholm 2020-2028 

30 Stora Ekeby/Leran Bevakningsområde 

31 Lindormsnäs Bevakningsområde 

32 Skarpskär Bevakningsområde 

33 Alholmen Bevakningsområde 

34 Gräsholmen Bevakningsområde 

 

Gröna områden är högst prioriterade och kommer att byggas ut först. Arbetet 

med VA-utbyggnaden är påbörjat för samtliga av de gröna områdena.  

Nästa steg är att bygga ut de blå områdena. De ska byggas ut inom tio år från 

VA-planens antagande, alltså till år 2028. Det är prioriteringsordningen för 

dessa områden som den här detaljerade tidplanen utreder.   

De gula områdena ligger för långt bort i tiden för att det ska vara meningsfullt i 

nuläget att göra en inbördes prioritering i den gruppen.  

Den orangea gruppen, bevakningsområden, är i nuläget inte aktuella för 

kommunal VA-anslutning.  

3. Prioriteringsgrunder 

För att inbördes prioritera de elva områdena i den blå gruppen finns flera 

avgörande faktorer men framförallt är det detaljplanearbete, praktisk 

utbyggnadsföljd och vattenkvalitet. Dessa tre faktorer beskrivs nedan.  

3.1 Detaljplanearbete 

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster anges i 4 § att: 

En allmän va-anläggning får inte ordnas 

   1. i strid med detaljplan, områdesbestämmelser eller andra bestämmelser om 

hur marken skall bebyggas, eller 

   2. så att den försvårar en ändamålsenlig bebyggelse eller lämplig 

planläggning. 
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Det innebär i praktiken att en VA-utbyggnad inte kan påbörjas när ett arbete 

med framtagande av detaljplan pågår. I flera av områdena i den blå gruppen 

pågår detaljplanearbete vilket påverkar när det är möjligt att bygga ut 

kommunalt VA till dem. Status för detaljplanearbetet presenteras i tabell 2. 

De detaljplaner som är under framtagande är områdena Eriksberg (20), 

Ålsta/Ensta/Aspvik (21) och Säbyholm (29). Områdena Ålsta/Ensta/Aspvik 

och Säbyholm ligger långt fram i detaljplanearbetet och beräknas ha antagna 

detaljplaner under 2019 eller 2020. Eriksberg är i ett tidigare skede och 

beräknas ha en antagen detaljplan runt år 2025.  

Ett detaljplanearbete pågår också strax norr om området Ängsudden (25) som 

beräknas vinna laga kraft till år 2022. Planen skapar förutsättningar för att 

ansluta området Ängsudden.  

Tabell 2 

Nr Område Status detaljplan 

7 Björkudden/Killinge Ej planlagt 

8 Kvarnibble Ej planlagt 

12 Tibblehöjden Planlagt 

14 Kyrkbytorp Planlagt 

15 Mariedal Planlagt 

16 Långvreten Planlagt 

17 Näshagen Planlagt 

20 Eriksberg Ej planlagt. Ett planuppdrag finns.  

21 Ålsta/Ensta/Aspvik Planlagt. En ny plan är under framtagande.  

25 Ängsudden Planlagt 

29 Säbyholm Ej planlagt. En ny plan är under framtagande.  

 

3.2 Praktisk utbyggnadsföljd 

I kommunens norra delar har den praktiska utbyggnadsföljden stor betydelse. 

En förutsättning för att ansluta områdena i norra delen av kommunen är de 

överföringsledningar som byggs med utgångspunkt i Bro och beräknas vara 

färdigbyggda till år 2020. Vattenledningen är Norrvattens och fortsätter vidare 

mot Sigtuna medan spillvattenledningen ägs av kommunen och stannar i Håbo-

Tibble (vid område 13). Det innebär att utbyggnaden av det kommunala VA-

nätet kommer att utgå från Håbo-Tibble.  

Områdena som ska anslutas ligger på rad österut från Håbo-Tibble ned mot 

Lejondalssjön samt västerut från Håbo-Tibble via Tjusta, se figur 1. Det leder 

till en naturlig utbyggnadsföljd och en stegvis anslutning av områdena vartefter 

ledningsnätet byggs ut.  

Områdena i den södra delen av kommunen ligger spridda och påverkas därför 

inte av varandra.  
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Figur 1. Karta över norra delen av kommunen där de röda pilarna visar på en naturlig 
utbyggnadsföljd för de utpekade områdena. 

3.3 Vattenkvalitet 

Kommunen har kännedom om att området Ängsudden har problem med 

dricksvattnet i de enskilda brunnarna. Problemen består bland annat av 

koliforma bakterier och brist i mängden vatten.  

4. Prioriteringsordning 

För södra delen av kommunen planeras Säbyholm och Ålsta/Ensta/Aspvik 

utföras i början av tidsintervallet 2020-2028 eftersom detaljplanerna beräknas 

vinna laga kraft 2019-2020. Ängsudden har dåliga förutsättningar för enskilt 

vatten och detaljplanen norr om området beräknas färdig till 2022, så 

Ängsudden hamnar i mitten av tidsintervallet. För Eriksberg behöver 

detaljplanen inväntas och området byggs därför ut i slutet av intervallet.  

I norra delen av kommunen byggs områdena ut efter den praktiska 

utbyggnadsföljden och det beräknas ta tio år innan samtliga områden mot 

Lejondalssjön har byggts ut. De två områdena väster om Håbo-Tibble 

(Björkudden/Killinge och Kvarnnibble) beräknas byggas ut i mitten av 

tidsintervallet.  
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Figur 2. Illustration som visar när områdena i tidsintervallet 2020-2028 planeras att anslutas till 
kommunalt VA.  
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Bilaga 1 – VA-utbyggnadsplan  
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Mathias Rantanen 

Samhällsbyggnadschef 

Samhällsbyggnadskontoret/KS 

+46 8-581 691 53 

Mathias.Rantanen@upplands-bro.se 

2019-04-03 KS 17/0183  

Samhällsbyggnadsutskottet 
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Svar på skrivelse 2019-02-10 - begäran om 
planbesked gällande Eriksberg/Raskeboda 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadskontorets förslag till svar på skrivelse 2019-02-10 antas som 

Samhällsbyggnadsutskottets svar.  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsutskottets ledamöter har tillsänts en skrivelse daterad 2019-

02-10 med frågor som refererar till kommunstyrelsens tidigare beslut gällande 

planbesked för Eriksberg/Raskeboda (KS 17/0183).  

Samhällsbyggnadskontoret har skrivit fram förslag till svar på de frågor som 

framförs i skrivelsen. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 3 april 2019 

 Skrivelse 2019-02-11, (inkom till kommunen 2019-02-11) 

 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-03-07 § 37, planbesked för 

Eriksberg/Raskeboda  

Barnperspektiv 

Ärendet har inga direkta konsekvenser  

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef  

  



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-04-03 KS 17/0183 

 
 

 

Bilagor 

1. S skrivelse 2019-02-11 - begäran om planbesked gällande 

Eriksberg/Raskeboda 

2. Skrivelse 2019-02-11, (inkom till kommunen 2019-02-11) 

3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-03-07 § 37, planbesked för 

Eriksberg/Raskeboda 

Beslut sänds till 

 Fastighetsägarna Husby 1:12 (avsändare till skrivelsen) 
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 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 

2019-04-10 

 

 

§ 20 Svar på skrivelse 2019-02-10 - begäran 
om planbesked gällande 
Eriksberg/Raskeboda 

 Dnr KS 17/0183 

Beslut 

Ärendet tas bort från dagordningen. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsutskottets ledamöter har tillsänts en skrivelse daterad 2019-

02-10 med frågor som refererar till kommunstyrelsens tidigare beslut gällande 

planbesked för Eriksberg/Raskeboda (KS 17/0183).  

Samhällsbyggnadskontoret har skrivit fram förslag till svar på de frågor som 

framförs i skrivelsen. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 3 april 2019 

 Skrivelse 2019-02-11, (inkom till kommunen 2019-02-11) 

 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-03-07 § 37, planbesked för 

Eriksberg/Raskeboda  

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadskontorets förslag till svar på skrivelse 2019-02-10 antas som 

Samhällsbyggnadsutskottets svar.  

Beslutet skickas till: 

 Fastighetsägarna Husby 1:12 (avsändare till skrivelsen) 

 



 

  BREV 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Mathias Rantanen 

Samhällsbyggnadschef 

Samhällsbyggnadskontoret/KS 

+46 8-581 691 53 

Mathias.Rantanen@upplands-bro.se 

2019-04-03 KS 17/0183    

Samhällsbyggnadsutskottet 
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Svar på skrivelse 2019-02-11 - begäran om 
planbesked gällande Eriksberg/Raskeboda 
Samhällsbyggnadsutskottets ledamöter har 2019-02-10 från er tillsänts en 

skrivelse med frågor som gäller kommunens tidigare planbesked gällande 

Eriksberg/Raskeboda. 

I plan- och bygglagens 5:e kapitel så framgår det att meningen med ett 

planbesked är att alla som har för avsikt att genomföra en åtgärd ska kunna få 

ett snabbt och tydligt besked om huruvida kommunen tänker inleda ett 

planläggningsarbete eller inte. Kommunens besked ska vara skriftligt och 

motiverat. 

Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, 

ändras eller upphävs har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att påbörja 

ett sådant planarbete. I ett sådant fall ska kommunen även meddela när 

planarbetet bedöms vara klart. 

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan 

överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutligt ställningstagande 

från kommunens sida. 

Här följer Samhällsbyggnadsutskottets svar på de frågor som ni ställer i er 

skrivelse. 

 I maj 2017 skickade vi in en begäran om planbesked gällande 

Eriksberg (KS17/0183). Enligt PBL ska en kommun på en fråga om 

planbesked ge svar på om man har för avsikt att inled planläggning och 

i så fall ange när ett beslut att anta plan kan ske. 

 

Svar: Kommunstyrelsen beviljade 2018-03-07 planbesked, dvs ett 

ställningstagande att pröva planläggning av området Eriksberg/Raskeboda. Av 

beslutshandlingen (tjänsteskrivelsen) så framgår dels förutsättningarna för att 

en planläggning ska kunna påbörjas men också en bedömd tidpunkt för när 

detaljplanen kan förväntas antas. 

”När förutsättningarna för en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp kan 

det också bli aktuellt att påbörja en planläggning och 

samhällsbyggnadskontoret ges då ett planuppdrag. Tidpunkten för när en 

sådan plan kan antas är dock beroende av många osäkra faktorer och kan i 



 

Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 2 (2)  
2015-06-03 KS 15/0002 

 
 

dagsläget inte uttryckas tydligare än att det inte är sannolikt att så kan ske 

förrän tidigast 2025”. 

Samhällsbyggnadsutskottet kan som nästa steg ge Samhällsbyggnadskontoret i 

uppdrag att påbörja planläggning (planuppdrag) först när beslut om kommande 

etapper i kommunens VA-utbyggnad tagits i tekniska nämnden. Den frågan är 

för närvarande under beredning och beslut väntas i Tekniska nämnden under 

våren 2019.   

 På kommunstyrelsens möte 2018-03-07 gavs endast beskedet att 

tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram en mer detaljerad tidplan 

för planerad VA-utbyggnad och att belysa konsekvenserna av att belysa 

möjligheterna och konsekvenserna av att tidigarelägga startdatum för 

utbyggnad av VA och detaljplaneläggning av Eriksberg/Raskeboda. I 

kommunens VA-plan är Eriksberg ett av de områden som bedöms ha ett 

stort behov av kommunalt VA. 

 

Tekniska nämnden har under de senaste månaderna berett frågan om fortsatt 

tidplan för utbyggnad av VA under etapp 2, dvs 2020-2028. Underlaget 

beslutas för samråd vid kommande möte i tekniska nämnden 10 april. 

Eriksberg är ett identifierat område för utbyggnad under denna period i likhet 

med ett flertal andra prioriterade områden i kommunen. 

Ett beslut om att påbörja planläggning för Eriksberg kan först tas när ett beslut 

om VA-utbyggnad finns. Planläggningen ska samordnas med kommunens plan 

för VA-utbyggnad i området. 

För Samhällsbyggnadsutskottet 

 

Jan Stefansson (KD) 

Ordförande Samhällsbyggnadsutskottet 

 

 





 PROTOKOLLSUTDRAG 16 (48)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2018-03-07 

 

 

§ 37 Planbesked för Eriksberg/Raskeboda 
 Dnr KS 17/0183 

Beslut 

1. Planbesked ges enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag.  

2. Avgift för planbesked på 10 000 kronor tas enligt taxa fastställd av 

Kommunfullmäktige. 

3. Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram en mer detaljerad tidplan 

för planerad VA-utbyggnad efter 2020. I uppdraget ingår att belysa 

möjligheterna och konsekvenserna av att tidigarelägga startdatum för 

utbyggnad av VA och detaljplaneläggning av Eriksberg/Raskeboda. 

__________ 

Förslag till beslut 

1. Planbesked ges enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag.  

2. Avgift för planbesked på 10 000 kronor tas enligt taxa fastställd av 

Kommunfullmäktige.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S), Annika Falk (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S), 

Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP, Jan Stefanson (KD) och Lisa 

Edwards (C) föreslår att Kommunstyrelsen om följande tillägg: 

Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram en mer detaljerad tidplan för 

planerad VA-utbyggnad efter 2020. I uppdraget ingår att belysa möjligheterna 

och konsekvenserna av att tidigarelägga startdatum för utbyggnad av VA och 

detaljplaneläggning av Eriksberg/Raskeboda.  

Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), 

Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) föreslår att Kommunstyrelsen 

återremitterar ärendet till förvaltningen för att, som grund för beslut om 

planbesked, i samråd med berörda fastighetsägare pröva förutsättningar att 

efter antagande av kommunens va-plan genomföra och finansiera en 

detaljplanläggning som standardförfarande med ambition att minimera åtgärder 

och kostnader. 

Johan Tireland (SD) stödjer Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth 

Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) 

förslag 

Sammanfattning 

Under våren 2017 har två begäranden om planbesked kommit in till kommunen 

gällande Eriksberg/Raskeboda från fastighetsägare till två olika fastigheter 

inom området. Enligt plan- och bygglagen ska en kommun på en fråga om 
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planbesked ge svar på om man har för avsikt att inleda en planläggning och om 

man har den avsikten, i så fall ange när ett beslut att anta en plan kan ske. 

Det aktuella området omfattas inte av någon detaljplan i dagsläget. Sedan 

tidigare har det vuxit genom enskilda avstyckningar men kommunens 

ställningstagande är nu att en sådan utveckling inte kan fortsätta utan krav på 

detaljplaneläggning. Denna hållning är sedan tidigare uttryckt i kommunens 

fördjupade översiktsplan för landsbygden. En viktig fråga att lösa i en sådan 

planprocess är en anslutning till kommunalt vatten och avlopp. 

När förutsättningarna för en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp kan 

det också bli aktuellt att påbörja en planläggning och 

samhällsbyggnadskontoret ges då ett planuppdrag. Tidpunkten för när en sådan 

plan kan antas är dock beroende av många osäkra faktorer och kan i dagsläget 

inte uttryckas tydligare än att det inte är sannolikt att så kan ske förrän tidigast 

2025. 

Beslutsunderlag 

1 Begäran om planbesked Eriksberg/Raskeboda, 2017-05-24 

2 Begäran om planbesked Eriksberg/Raskeboda, 2017-05-31 

3 Landsbygdsplan FÖP 2016 

4 Beslut från Länsstyrelsen: Överklagande av beslut med negativt 

förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och garage inom 

fastigheten Husby 1:12 i Upplands-Bro kommun  

Beslutsgång 1 

Ordförande ställer frågan till Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag 

och finner att Kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag. 

Votering begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Den som vill att Kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag röstar Ja. 

Den som vill att Kommunstyrelsen ska återremittera ärendet röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Under omröstning lämnas följande resultat: 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 

Mary Svenberg (S) X   

Conny Timan (S) X   
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Annika Falk (S) X   

Sara Ridderstedt (MP) X   

Anna Norberg (MP) X   

Jan Stefanson (KD) X   

Lisa Edwards (C) X   

Fredrik Kjos (M)  X  

Marcus Sköld (M)  X  

Lisbeth Waern (M)  X  

Kaj Bergenhill (M)  X  

Anders Åkerlind (M)  X  

Martin Normark (L)  X  

Johan Tireland (SD)  X  

Camilla Janson (S) X   

Under upprop lämnas åtta (8) Ja-röster till att ärendet ska avgöras idag och sju 

(7) Nej-röster till att återremittera ärendet. 

Ordförande finner att Kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag. 

Reservationer och särskilda uttalanden 1 

Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), 

Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) reserverar sig till beslutet till 

förmån för eget förslag. 

Johan Tireland (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 2 

Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M) 

och Anders Åkerlind (M) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt följande: 

1. Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram 

detaljplan för området Eriksberg/Raskeboda. 

2. Frågan om avgift för planbesked ställs till kommunfullmäktige för 

möjlig nedsättande till noll. 

Martin Normark (L) stödjer Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth 

Waern (M), Kaj Bergenhill (M) och Anders Åkerlind (M) förslag. 
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Johan Tireland (SD) stödjer Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth 

Waern (M), Kaj Bergenhill (M) och Anders Åkerlind (M) förslag. 

Beslutsgång 2 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut enligt Camilla Janson (S), 

Annika Falk (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S), Sara Ridderstedt (MP), 

Anna Norberg (MP, Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) och enligt 

Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M) 

och Anders Åkerlind (M). 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen 

beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag med tillägg enligt Camilla 

Janson (S), Annika Falk (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S), Sara 

Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards 

(C). 

Reservationer och särskilda uttalanden 2 

Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M) 

och Anders Åkerlind (M) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut 

med motiveringen: 

”Vårt yrkande att kommunstyrelsen i detta ärende skulle nedsätta avgiften till 

noll är föranlett av att kommunstyrelsens beslut om planbesked är ett icke-

besked. Vi yrkade först på återremiss av ärendet för att, som grund för beslut 

om planbesked, i samråd med berörda fastighetsägare pröva förutsättningar att 

efter antagande av kommunens va-plan genomföra och finansiera en 

detaljplanläggning som standardförfarande med ambition att minimera åtgärder 

och kostnader. Den styrande koalitionen röstade dock ner återremissen. Den 

syftade alltså till att klargöra de faktiska förutsättningarna för ett planbesked i 

dialog med fastighetsägarna i området. Det besked som den styrande 

koalitionen nu har beslutat ge är ett icke-besked, endast en allmän hänvisning 

till kommunens planeringsprocesser. Det är oskäligt att ta betalt för detta och 

rimligen inte vad kommunfullmäktige har förutsatt när taxan fastställdes.” 

Martin Normark (L) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Johan Tireland (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Protokollsanteckning 

Camilla Janson (S), Annika Falk (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S), 

Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa 

Edwards (C) medges lämna följande protokollsanteckning: 

Kommunfullmäktige fastställer taxor för Upplands-Bro kommun. Justeringar 

och ändringar gällande taxor ska beredas och beslut fattas i 

kommunfullmäktige. Det är en fråga om rättssäkerhet och likställighet för 

kommunens medlemmar.” 
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Beslutet skickas till: 

 Sökande 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Nassim Pourshah Badinzadeh 

Planarkitekt 

Planavdelningen 

   

Nassim.PourshahBadinzadeh@upplands-bro.se 

2019-03-22 KS 17/0322  

Samhällsbyggnadsutskottet 
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Beslut om samråd - Detaljplan för 
Trumpetartorp (del av Finnsta 2:5 m.fl.), Bro 

Förslag till beslut 

Förslag till detaljplan för Trumpetartorp (del av Finnsta 2:5 m.fl.), Bro, nr 

1901, och miljökonsekvensbeskrivning sänds ut på samråd enligt reglerna för 

utökat förfarande i plan-och bygglagen (PBL) SFS 2010:900.  

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att utveckla området norr om Kockbacka nya 

trafikplats i Bro. Inom området föreslås en drivmedelsanläggning med 

fullservice inklusive butik och biltvätt, en vägrestaurang samt en entréplats 

/besöksparkering (med sittplatser och informationsskylt till Lejondals 

naturreservat) till intilliggande naturområde. 

Detaljplan ska också möjliggöra byggnation av en gång- och cykelväg längs 

med E18 som ska anslutas till befintlig gång- och cykelväg längs med 

Lejondalsvägen. 

Genomförande av förslaget har bedömts kunna medföra betydande 

miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram. 

Del av planområdet ligger inom strandskydd för Lejondalssjön som är utökat 

till 300 meter enligt Länsstyrelsens beslut den 13 november 2018. 

Detaljplaneförslaget föreslår att strandskyddet inom planområdet upphävs.  

Beslutsunderlag 

 Beslut om planuppdrag, Kommunstyrelsens beslut den 6 december 

2017, § 134 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 22 mars 2019. 

 ÖP 2010, Kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2011, § 162 

 Plankarta, den 3 maj 2019 

 Planbeskrivning, den 3 maj 2019 

 Behovsbedömning, den 21 januari 2019 

 Miljökonsekvensbeskrivning, den 11 april 2019  
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Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 6 december 2017, § 134, att ge 

samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för 

Trumpetartorp (del av Finnsta 2:5, m.fl.), inkluderade rastplats med 

information om kommunen och parkering för besökare till naturreservatet. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av en drivmedelsanläggning 

med fullservice inklusive butik och biltvätt, en vägrestaurang, en 

parkeringsplats med sittplatser och informationsskyltar med information om 

Lejondals naturreservat samt en gång- och cykelvägen intill E18.  

Planarbetet handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (SFS 

2010:900) 

Det förslagna planområdet ligger norr om Trafikplats Kockbacka i Bro. Planen 

innefattar del av fastigheterna Finnsta 2:5, 2:6 samt 2:20. Platsen består idag av 

ängs- och skogsmark. Planområdet är inte detaljplanelagt. 

I Översiktsplanen anges att kompletterande ytor längs E18 ska skapas för att 

erbjuda plats för verksamheter att etablera sig i kommunen. Ingen övrig 

specifik markanvändning är utpekad för platsen. 

Planbestämmelserna för ny bebyggelse är flexibla och styr inte exakt placering 

av byggnader. Gång- och cykelvägen ska öka tillgängligheten till området samt 

Lejondals naturreservat för gående och cyklister från Bro. 

Miljöbedömning 

Detaljplanens genomförande har bedömts kunna medföra betydande 

miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram. Bland 

de negativa konsekvenser som planen kan få finns ianspråktagande av och 

avverkning inom orört naturområde, avrinning till Broviken som utgör ett 

Natura 2000-område, avrinning mot Östra Mälarens vattenskyddsområde och 

en minskning av en redan smal korridor av Grönkilen mellan E18 och 

Lejondalssjön. Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver de miljömässiga 

konsekvenserna av planens genomförande.  

Befintlig strandskydd för Lejondalssjön är idag utökat till 300 meter. Del av 

planområdet ligger inom detta område. Detaljplaneförslaget föreslår att 

strandskyddet inom planområdet upphävs. Kommunen uppger följande skäl 

enligt Miljöbalken för att upphäva strandskyddet inom planområdet. Skäl nr 5: 

”Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 

som inte kan tillgodoses utanför området.” 

Barnperspektiv 

Den gång- och cykelväg som föreslås till planområdet från Lejondalsvägen 

kommer att möjliggöra för barn tillsammans med föräldrar, samt ungdomar, att 

besöka verksamheterna speciellt snabb restaurangen. Platsens närhet till 

motorvägen inbjuder inte till lek och vistelse för barn, men lokaliseringen för 
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Sammanfattning 

Vid Kockbacka nya trafikplats tas en ny detaljplan fram för att utveckla området nära 

trafikplatsen. Inom detaljplaneområdet föreslås en drivmedelsanläggning med 

fullservice inklusive butik och biltvätt, en vägrestaurang samt en rastplats/ 

besöksparkering till intilliggande naturområde och naturreservat. En gång- och cykelväg 

från Lejondalsvägen till anläggningarna ingår också i detaljplanen. Upplands-Bro 

kommun har gjort bedömningen att planens genomförande kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan och att en MKB därför ska upprättas för detaljplanen. Föreliggande 

dokument är en miljökonsekvensbeskrivning till detaljplanen för Trumpetartorp. 

Planområdet utgörs av 2,8 ha obebyggd skogs- och gräsmark och ligger vid E18 

omedelbart nordväst om Kockbacka nya trafikplats. Planförslaget medför att skog 

avverkas i detaljplaneområdet för att göra plats för drivmedelsanläggning och 

vägrestaurang. 

Förslaget medför att andel hårdgjord yta i planområdet ökar, vilket kan ändra 

dagvattenmängder och dagvattenkvalitet. Hanteringen av drivmedel i planområdet kan 

medföra risk för miljöföroreningar och trafiken inom planområdet och vid trafikplats 

Kockbacka kommer att öka. I dagvattenutredningen rekommenderas att dagvatten vid 

drivmedelsanläggningen passerar oljeavskiljare och att dagvatten från vägrestaurangen 

infiltreras i grönyta där så är möjligt. Utredningen anger att fyllnadslager inom 

detaljplaneområdet kommer att fungera som ett magasin för dagvatten, vilket sedan kan 

infiltrera ut i naturmarken. Reningen av dagvattnet kommer att ske genom att partiklar 

och lösta föroreningar tillåts infiltrera ner i moränlagret. Infiltration av dagvattnet via 

stenkistan kommer att bidra till en naturlig vattenbalans samtidigt som att rening erhålls 

genom markprofilen. Infiltration av allt dagvatten innebär att utsläpp till recipient i de 

flesta fall helt uteblir. Därmed bedöms ingen påverkan på nedströms liggande 

vattenförekomsten Mälaren-Görväln eller Natura 2000-området Brovikarna uppkomma. 

Detaljplaneförslaget äventyrar därmed inte möjligheten att uppnå miljökvalitets-

normerna för vatten.  

Det finns miljökvalitetsnormer för luft och halterna av de ämnen som regleras i 

miljökvalitetsnormerna ligger långt under gällande miljökvalitetsnormer i detaljplane-

området. Detaljplaneförslaget kommer att medföra marginellt ökade utsläpp till luft i 

området, till följd av en viss trafikökning till anläggningarna, men det bedöms inte vara 

några problem att klara miljökvalitetsnormerna för luft. 

Avverkningen av skog medför att en redan relativt smal skogskorridor mellan 

Lejondalssjön och E18 blir smalare. Det kan påverka spridningsmöjligheter för djur och 

växtlighet negativt. Den skog som kommer att avverkas bedöms dock vara trivial i 

naturvärdeshänseende och den ligger i ett mycket bullerstört område. För att minska de 

negativa miljökonsekvenserna har 10% av planområdets yta avsatts som 

grönyta/planteringsyta. Gång- och cykelvägens sträckning korsar en brynmiljö med 

något högre naturmiljövärde och träd i brynzonen behöver sannolikt avverkas. Området 

för gång- och cykelvägen i detaljplanen är brett och bedöms ge möjlighet till anpassning 

av vägens dragning i syfte att avverka så få träd som möjligt i brynzonen. Många gröna 
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åtgärder som avser att omhänderta dagvatten kan också ha en ekologiskt stärkande 

funktion och där så är möjligt bör båda dessa perspektiv integreras i utformningen av 

anläggningen.  

Detaljplanen ökar tillgängligheten till Lejondals naturreservat genom en ny bilväg och 

ny gång- och cykelväg. Område för allmän cykel- och bilparkering är avsatt på 

plankartan och i planbeskrivningen anges att en rastplats med separat bil- och 

cykelparkering för besökare till naturområdet ska anläggas i detaljplaneområdet och att 

information om Upplands Bro kommun och Lejondals naturreservat kommer att finnas 

vid parkeringen. Detta bedöms medföra positiva konsekvenser för naturreservatet, vars 

syfte är att möjliggöra allmänhetens friluftsliv. 

Detaljplaneförslaget föreslår att strandskyddet inom planområdet upphävs, vilket 

minskar strandskyddat område från 300 m till 240 m söder om Lejondalssjön. Området 

skiljs från Lejondalssjön av Hällkanavägen och detaljplanen bedöms även öka 

tillgängligheten till Lejondalssjön, vilket ligger i linje med strandskyddets syfte. Detalj-

planens anläggningar bedöms vara ett angeläget intresse för den regionala försörjningen 

med bränslen, fossila såväl som fossilfria och parkeringen/entrén för besökande till 

naturreservatet bedöms också vara ett angeläget allmänt intresse. Dessa intressen kan 

inte uppfyllas på annan plats eftersom närhet behövs både till trafikplats längs E18 och 

till Lejondals naturreservat.   

En riskutredning har tagits fram som underlag till detaljplanearbetet. De skyddsobjekt 

som identifierats är vägrestaurangen och drivmedelstationen, eftersom avstånd till andra 

byggnader anses betryggande. De riskhändelser som identifierats är en olycka med 

farligt gods på E18, utsläpp av brandfarlig gas, olycka med brandfarlig vätska vid 

bränslepumparna på drivmedelsanläggningen och olycka med brandfarlig vätska vid 

lossningsplats för denna. Både drivmedelsanläggning och vägrestaurang ligger på 

sådant avstånd från E18 att risken till följd av olycka med farligt gods bedöms 

acceptabel. Gång- och cykelvägen genom verksamhetsområdet bedöms ge ett avstånd 

om ca 10 m mellan drivmedelsanläggningens och vägrestaurangens byggnader.  

Riskutredningen har rekommenderat skyddsavstånd mellan delar av drivmedels-

anläggningen och omgivande bebyggelse, vilka bör beaktas vid utformningen av 

området. Byggnader inom detaljplaneområdet lyder även under lagen om brandfarliga 

och explosiva varor (LBE), som bl a reglerar olika skyddsavstånd.  

Detaljplaneområdet ligger nära E18 och bedöms vara mycket bullerstört. 

Verksamheterna inom detaljplaneområdet förväntas medföra viss trafikökning i detalj-

planeområdets närhet, men ökningen bedöms inte medföra någon märkbar skillnad i 

bullernivåer. Avverkning av skog och hårdgörande av mark inom detaljplaneområdet 

kan medföra sämre bullerdämpning från E18 för bakomliggande naturområden. Mellan 

detaljplaneområdet och bakomliggande naturreservat ligger dock en hög bergsrygg och 

denna bedöms dämpa bullret från E18 i naturreservatet. Mjuka material och grönytor 

inom detaljplaneområdet medverkar också till att minska bullernivåerna i skogsområdet.   
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1. INLEDNING 

I storstadsområden och främst i Stockholm med kranskommuner har ett stort antal 

drivmedelsanläggningar försvunnit de senaste 20 åren. Anläggningar har stängts av 

främst stadsbyggnadsskäl, huvudsakligen för att ge plats för bostäder direkt eller 

indirekt (p g a tankbilens körväg till anläggningen). Av de 26 anläggningar som fanns i 

Stockholms innerstad 2002 (enligt Stockholms Utrednings- och Statistikkontor) finns 8 

kvar i drift 2019. Utvecklingen i kranskommunerna har varit likartad. För att fortsatt 

kunna erbjuda kunderna en möjlighet att tanka, serva och tvätta sina fordon har OKQ8 

sökt finna ersättningslägen främst i anslutning till trafikleder inom - eller ut från staden.  

E18 västerut från Stockholm har tidigt identifierats som ett stråk med svag försörjning 

av serviceanläggningar. Vid den nya trafikplatsen i Kockbacka har ett lämpligt läge för 

en ny drivmedelsanläggning identifierats, direkt norr om E18. 

Trafikplats 149 Kockbacka ligger ca 30 min ut från Stockholm. När trafikplatsen 

planerades av Trafikverket påbörjade OKQ8 arbetet med att etablera en 

serviceanläggning på platsen. Förutom att serva trafik på väg ut från Stockholm med 

drivmedel, reservdelar, toaletter, fika och mat kan en anläggning på platsen att ge 

service till boende i områdena Kungsängen – Bro. En anläggning vid Kockbacka 

trafikplats kan på sikt även komma att behövas som ersättning för OKQ8:s drivmedels-

station vid Enköpingsvägen i Kungsängen. 

För att möjliggöra en etablering av en serviceanläggning vid Kockbacka trafikplats tar 

Upplands-Bro kommun fram en detaljplan för Trumpetartorp, som syftar till att 

utveckla området kring Kockbacka trafikplats. Inom detaljplaneområdet föreslås en 

drivmedelsanläggning med fullservice inklusive butik och biltvätt, en vägrestaurang 

samt en rastplats/besöksparkering (med sittplatser och informationsskylt till Lejondals 

naturreservat) till intilliggande naturområde. Detaljplanen ska också möjliggöra 

byggnation av en gång och cykelväg längs med E18 som ska anslutas till befintlig gång- 

och cykelväg längs med Lejondalsvägen som ska komma från Finnsta till planområdet. 

Föreliggande dokument är en miljökonsekvensbeskrivning till detaljplanen för 

Trumpetartorp. 

2. MILJÖBEDÖMNING 

2.1. Betydande miljöpåverkan 
Vid årsskiftet 2017/2018 infördes nya bestämmelser i miljöbalken och i PBL avseende 

miljöbedömningar av planer och program och om miljöbedömningar för verksamheter 

och åtgärder. Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) upphörde att 

gälla och miljöbedömningsförordningen (2017:966) trädde i kraft. 

Övergångsbestämmelser innebär att för planläggning och andra ärenden enligt PBL ska 

de äldre lagbestämmelserna och förordningsföreskrifterna fortfarande gälla för mål och 
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ärenden om planer som har påbörjats före 2018-01-01. Eftersom handläggningen av 

detaljplanen för Trumpetartorp påbörjades innan 2018-01-01 bedöms därför de äldre 

lagbestämmelserna vara tillämpliga för den nu aktuella detaljplanen. 

Enligt Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska en myndighet 

eller en kommun som upprättar en plan göra en behovsbedömning huruvida planens 

genomförande kan medföra betydande miljöpåverkan. Om planen antas medföra 

betydande miljöpåverkan ska planen genomgå en miljöbedömning och en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Kommunen ska göra sin bedömning 

utifrån de kriterier som anges i miljöbedömningsförordningen (2017:966). 

Upplands-Bro kommun har gjort bedömningen att planens genomförande kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan och att en MKB därför ska upprättas för detaljplanen. 

Bedömningen grundar sig främst på detaljplaneområdets närhet till naturreservat, att 

planområdet delvis är orört och delvis ligger inom strandskyddat område, avrinning till 

Natura 2000- och vattenskyddsområde, att detaljplanen medger avverkning av skog och 

slutligen att området inte är utpekat i översiktsplanen för drivmedelsanläggning och att 

föreslagen markanvändning därmed inte omfattas av översiktsplanens MKB. 

Detaljplanen anger också förutsättningar för sådan verksamhet som tas upp i bilaga 3 till 

förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar – avskogning i syfte att ändra 

markanvändning, anläggningar för lagring av olja, petrokemiska produkter eller 

kemiska produkter samt byggande av rörledningar för gas eller olja. 

Ett skriftligt samråd om behovsbedömningen har genomförts med Länsstyrelsen i 

Stockholms län. I samband med samrådet kring behovsbedömningen samråddes även 

om avgränsningen av MKB:n, se kapitel 4. Enligt yttrande 2018-12-19 (dnr 402-49500-

2018) gör länsstyrelsen ingen annan bedömning än Upplands-Bro kommun i 

behovsbedömningen, d v s att planen kan antas få en betydande miljöpåverkan. 

2.2. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Enligt 6 kap miljöbalken är syftet med en miljöbedömning att integrera miljöaspekter i 

planen så att en hållbar utveckling främjas. En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, 

innefattar analys och bedömning av konsekvenser av en planerad markanvändning och 

dess inverkan på miljö, hälsa och hushållning med naturresurser. Arbetet med 

miljökonsekvensbeskrivningen ska integreras med den övriga planeringsprocessen så att 

konflikter mellan olika intressen tidigt kan identifieras och så att möjligheter att finna 

miljöanpassade lösningar ökar.  

Enligt 6 kap miljöbalken ska en MKB bl.a. innehålla en beskrivning av 

miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen, programmet eller 

ändringen inte genomförs, en beskrivning av miljöförhållandena i de områden som kan 

antas komma att påverkas betydligt och en beskrivning av den betydande miljöpåverkan 

som kan antas uppkomma med avseende på biologisk mångfald, befolkning, 

människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella 

tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv samt det 

inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter. MKB:n ska också innehålla en 
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beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktas i planen 

eller programmet. 

3. OMRÅDESBESKRIVNING  

3.1. Lokalisering och nuvarande markanvändning  
Planområdet utgörs av 2,8 ha obebyggd skogs- och gräsmark och ligger vid E18 

omedelbart nordväst om Kockbacka nya trafikplats, se Figur 1.  

Figur 1. Detaljplaneområdets ungefärliga lokalisering i Upplands-Bro kommun utmärkt med gul ring.   

Planområdet inrymmer en gång- och cykelväg från Lejondalsvägens tunnel under E18. 

Gång- och cykelvägen löper längs E18 upp till platsen för drivmedelsanläggning, 

restaurang, parkering och rastplats. Planområdets utformning och mer exakta läge ses i 

Figur 2. 

Lejondalssjön 

Tpl Kockbacka 

Bro 

Kungsängen 

Detaljplaneområde 
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Figur 2. Planområdet  markerat med blå linje.   

3.2. Omgivning 
Detaljplaneområdet ligger nordost om E18 och norr om trafikplats Kockbacka. Planområdet 

är huvudsakligen skogsbevuxet idag och det löper en kraftig bergrygg i planområdets östra 

och bredaste del. Bergryggen sluttar brant ned mot trafikplatsen och höjdskillnaden är ca 10 

höjdmeter. Detaljplaneområdets smala utstickande del i nordväst utgörs av odlingsmark, 

se  Figur 3. 

 Norr om detaljplaneområdet ligger Lejondalssjön. Mellan detaljplaneområdet och 

Lejondalssjön är marken huvudsakligen skogsbevuxen med öppen mark nära sjön. 

Enstaka bostads- och fritidshus ligger mellan detaljplaneområdet och Lejondalssjön. 

Närmaste sammanhållna bebyggelse är av villa/radhuskaraktär och ligger ca 400 m 

väster om området, på andra sidan E18. Öster om planområdet ligger Lejondals 

naturreservat som även sträcker sig upp emot Lejondalssjön, odlingsmark och skog. 
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 Figur 3. Satellitbild över detaljplaneområdet, som är ungefärligt markerat med gul ring.  

3.3. Planförhållanden 
Planområdet är inte detaljplanelagt.  

I den översiktsplan som gäller för Upplands-Bro kommun är platsen utpekad som ny 

trafikplats för Kockbacka. Ingen övrig specifik markanvändning är utpekad för platsen i 

kommunens översiktsplan.  

Under 2016 togs en fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro fram. I den 

pekas inte platsen för detaljplanen ut specifikt. Den ligger dock i ett större område som 

är utpekat som område för rekreation, natur- och kulturmiljö.  

3.4. Riksintressen och skyddade områden 
E18 är av riksintresse för väg. Broviken, ca 3 km söder om detaljplaneområdet, anges 

som Natura 2000-område i kommunens fördjupade översiktsplan.1 I övrigt finns inte 

några riksintressen i berört område. Norr och öster om detaljplaneområdet ligger 

Lejondals naturreservat.  

3.5. Strandskydd 
Lejondalssjön omfattas av utökat strandskydd om 300 meter. Det innebär att norra delen 

av detaljplaneområdet ligger inom strandskyddat område. Beslut om utökat strandskydd 

fattades av länsstyrelsen i Stockholms län 2018-11-13. Kommunen önskar 100 m 

strandskydd och har överklagat Länsstyrelsens beslut. 

För Lejondals slott, som ligger närmare Lejondalssjön än vad detaljplaneområdet gör, 

anges i fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro att det vid Lejondals 

slott ska ske en utveckling av bostäder, konferensanläggning samt restaurang öppen för 

                                                 

1 Planeringsförutsättningar. Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro 14 juni 2017. Upplands-Bro kommun, 2017. 
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allmänheten och att området ska utvecklas och tillgängliggöras för turism och 

besöksnäring. 

4. ALTERNATIV  

4.1. Detaljplaneförslaget  
Syftet med detaljplanen är att utveckla området kring Kockbacka nya trafikplats. Inom 

detaljplaneområdet föreslås en drivmedelsanläggning med fullservice inklusive butik 

och biltvätt, en vägrestaurang samt en rastplats/besöksparkering (med sittplatser och 

informationsskylt till Lejondals naturreservat) till intilliggande naturområde och 

naturreservat. En gång- och cykelväg från Lejondalsvägen till anläggningarna ingår 

också i detaljplanen, se Figur 4 och Figur 5. Området är 2,8 ha, varav gång- och 

cykelvägen utgör ca 1 ha.  

 

Figur 4. Detaljplaneområdet i sin helhet.  
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 Figur 5.  Utsnitt av detaljplaneområdet inom vilket drivmedelsanläggning, vägrestaurang och 

rastplats/parkering till naturområde planeras.  

Den interna dispositionen mellan drivmedelsanläggning och vägrestaurang är inte 

bestämd i detalj och till sin karaktär sådan att den behöver ändras över tid, därför är 

detaljplanen utformad för att möjliggöra flexibilitet. Drivmedelsanläggningen utformas 

för att möjliggöra tankning av fossila och icke-fossila bränslen, som t ex bensin, diesel, 

biogas, HVO och etanol. Den planeras också ha butik, biltvätt och parkering. 

Vägrestaurangen utformas med egen parkering, möjlighet att äta utomhus och en mindre 

lekplats. Rastplatsen/parkeringen med entré till naturreservatet placeras i den norra 

delen av detaljplaneområdet, för att ge så enkel tillgänglighet till skogsområdet och 

naturreservatet som möjligt via befintlig skogsstig. Kring denna rastplats/parkering 

planeras också för sittplatser och informationsskylt om Lejondals naturreservat. I 

verksamhetsområdets mitt löper mark som reserveras för en gång- och cykelväg. 

I planbeskrivningen anges att gällande säkerhetsavstånd inom och mellan verksamheter 

på och vid drivmedelsanläggningar ska beaktas. Det anges också att avstånd till 

transportled för farligt gods ska följa riskutredningens riktlinjer.  

Planbeskrivningen anger också att trafiklösning planeras så att stora fordon ges egen 

slinga i området och att byggnadernas placering bör anpassas i nivåer som ger minsta 

påverkan på omgivande terräng, samtidigt som tillgänglighet för rörelsehindrade 

tillgodoses.  
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Detaljplaneområdet ligger ca fem meter högre upp än E18. Byggnaderna inom området 

får ha en maximal byggnadshöjd på 10 meter och enligt planbeskrivningen ska 

placeringen anpassas till landskapet som har en huvudsaklig fallande lutning mot 

sydväst. Byggnadernas detaljutformning planeras att följa OKQ8:s och 

restaurangkedjans designkoncept beträffande materialval och kulörsättning. 

4.2. Nollalternativet 
Nollalternativet beskriver den utveckling som skulle ske i detaljplaneområdet om 

detaljplanen inte kom till stånd. Nollalternativet beskrivs med samma tidshorisont som 

fullt utbyggd detaljplan, dvs ca år 2030. Nollalternativet till detaljplaneförslaget bedöms 

vara att nuvarande markanvändning fortsätter, dvs att skogen och odlingsmarken 

fortsätter brukas. Odlingsmarken kommer med stor sannolikhet att fortsätta slås eller 

betas årligen, och vid lämplig ålder kommer skogen att avverkas. Det är oklart om 

avverkning av skog kommer att ha hunnit ske till år 2030.  

4.3. Övervägda lokaliseringar   
I storstadsområden och främst i Stockholm med kranskommuner har ett stort antal 

drivmedelsanläggningar försvunnit de senaste 20 åren. Anläggningar har ofta avvecklats 

för att ge plats för bostäder. Av de 26 anläggningar som fanns i Stockholms innerstad 

2002 (enligt Stockholms Utrednings- och Statistikkontor) finns 8 kvar i drift 2019. 

Utvecklingen i kranskommunerna har varit likartad.  

OKQ8 har sökt ersättningslägen för drivmedelsanläggningar med servicemöjlighet 

främst i anslutning till trafikleder i staden eller på väg ut från staden, eftersom det finns 

ett fortsatt framtida behov av denna typ av anläggningar vid trafikleder, också för den 

regionala försörjningen med fossilfria bränslen (t ex etanol, HVO och biogas). 

Anläggningarna har även en strategisk betydelse som en samhällsviktig verksamhet vid 

krissituationer av olika slag.  

E18 västerut från Stockholm har identifierats som ett stråk med svag försörjning av 

serviceanläggningar.  En serviceanläggning vid en utfart från Stockholm riktar sig 

främst till trafik ut från staden men även till kunder i närområdet.  För att vara 

kommersiellt gångbar behöver serviceanläggningen ligga på rätt sida för trafik på väg ut 

från Stockholm, d v s på höger sida, för snabb och enkel tillgänglighet. Anläggningen 

behöver enligt OKQ8 också vara kombinerad med snabbmat av ett etablerat varumärke. 

Infarten skall vara enkel och ligga nära huvudvägen, i detta fall E18. Anläggningen ska 

dessutom ligga på ett ”lagom” avstånd ut från staden: så pass långt ut att bilisten 

upplever att den är ute ur köande trafik ut från staden och tillräckligt nära för att säkert 

hinna fylla upp tanken, byta torkarblad, kaffe, toalettbesök etc.  

Längs E18 västerut finns ingen sådan serviceanläggning innan Enköping, som ligger 

ungefär en timmes bilfärd från Stockholm. Som jämförelse kan nämnas utfartsleden E4 

söderut som inom 30 min från Stockholm har fem serviceanläggningar med 
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kombinationen drivmedel och snabbmat som uppfyller kriterierna ovan (höger sida vid 

utfart från Stockholm, enkel tillgänglighet).2  

OKQ8 har undersökt andra platser längs E18 västerut för en serviceanläggning. Vid  

Hjulsta trafikplats ges inte något läge från Stockholm stad, vid trafikplats nr 155   

Barkarby ges inte något läge av Järfälla kommun, vid trafikplats 154 Jakobsberg är de 

möjliga lägena för långt från E18, vid trafikplats 153 Kallhäll finns ingen möjlighet att 

ansluta en anläggning på E18s högra sida på väg ut från Stockholm, vid trafikplats 152 

Stäket omöjliggör utformningen av den nybyggda trafikplatsen etablering, vid 

trafikplats 151 Kungsängen saknas påfart västerut, vid trafikplats 150 Brunna och 148 

Bro blir möjligt läge för långt från E18, vid trafikplats 147 Draget är topografin svår 

och ger bergskärning mot E18 och vid trafikplats 146 Åsen har Trafikverket sagt nej till 

läget. Trafikplatserna 146 och 147 kan också vara för långt ut från Stockholm.  

Lokalt vid Kockbacka trafikplats har tre lokaliseringar övervägts, Nord, Ost och Väst, 

se Figur 6. Lokalt vid Kockbacka trafikplats har tre lokaliseringar övervägts, Nord, Ost 

och Väst, se Figur 6. Alternativ Nord bedömdes som bra för trafikens tillgänglighet, 

men valdes bort eftersom alternativet skulle innebära att grönkilens gröna korridor 

skulle bli ännu smalare, det finns fornlämningar på platsen, boende störs av 

verksamheterna och alternativet ligger också längre in i strandskyddat område än 

alternativ Väst. Alternativ Ost valdes bort därför att det delvis skulle ligga inom 

Lejondals naturreservat, det finns fornlämningar på platsen, boende riskerar att störas av 

verksamheterna och det ligger också inom strandskyddat område. Alternativ Väst 

bedömdes därför som lämpligast, trots att alternativ Nord och Ost kommersiellt sett är 

bättre, då anläggningen syns från motorvägen för bilar som är på väg västerut i de 

alternativen. 

                                                 

2 Anläggningar inom 30 min söderut på E4 är Ingo/McDonald´s i Lindvreten, Shell/MAX i Fittja, 

OKQ8/Burger King i Hallunda, Shell/McDonald´s i Tumba och Preem/McDonald´s i Moraberg.  
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Figur 6. Ungefärlig utbredning för alternativ Nord, Ost och Väst vid Kockbacka trafikplats. Alternativ Väst 

har bedömts vara lämpligast. 

4.4. Övervägda utformningar 
Under arbetet med detaljplanen har vissa anpassningar av detaljplanens utformning 

gjorts. Detaljplaneområdet har minskats i nordvästlig riktning, dvs detaljplanegränsen 

har flyttats åt sydost, för att undvika en brant bergrygg, som skulle ha krävt mycket 

sprängning. I söder avgränsas detaljplaneområdet av fastighetsgränsen, och den del av 

detaljplanen som avser gång- och cykelväg har anpassats för att inte gå igenom 

fornlämningsområde och åkerholme. 

5. AVGRÄNSNING  

5.1. Övergripande  
Inom ramen för en miljöbedömning ska innehållet i en MKB avgränsas så att den 

fokuserar på de faktorer som kan leda till betydande miljöeffekter. MKB:n avgränsas till 

att fokusera på att beskriva konsekvenserna av de förändringar som görs i förhållande 

till nollalternativet. 

5.2. Geografisk avgränsning 
Geografiskt omfattar miljökonsekvensbeskrivningen primärt planområdet. För vissa 

aspekter som t.ex. vattenmiljö, naturmiljö och grönstruktur är det aktuellt att ha ett 

större geografiskt perspektiv än endast planområdet. Konsekvenserna beskrivs därför 

även för tillämpliga delar utanför planområdesgränsen, t.ex. för närbelägna 

verksamheter, grönstruktur, naturområden, vatten och infrastruktur.  
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5.3. Tidsmässig 
Bedömningen av miljö- och hälsokonsekvenser kommer främst att utgå från det år då 

planområdet beräknas vara fullt utbyggt, som beräknas vara ca år 2025.  

5.4. Saklig 
Under behovsbedömningen har ett antal miljöaspekter bedömts vara betydande och för 

ett antal miljöaspekter har utredningar rekommenderats. Baserat på 

rekommendationerna i behovsbedömningen och i Länsstyrelsens samrådsyttrande över 

behovsbedömningen har följande miljökonsekvenser tagits med i 

miljökonsekvensbeskrivningen 

• Naturmiljö 

• Rekreation 

• Strandskydd 

• Dagvatten och miljökvalitetsnormer för vatten 

• Risk 

• Buller 

• Luftkvalitet 

Kulturmiljö har avgränsats bort eftersom det inte finns några kända fornlämningar i 

detaljplaneområdet, trots att det finns flera kända fornlämningar i närheten av 

planområdet. Detaljplanen har utformats för att inte påverka kända fornlämningar.   

6. MILJÖKONSEKVENSER 

DETALJPLANEFÖRSLAGET 

I detta avsnitt beskrivs miljökonsekvenser av detaljplanens genomförande. 

Konsekvensbedömningen baseras på rådande förutsättningar inom detaljplaneområdet 

och dess omgivning samt utifrån den påverkan som förväntas uppstå. 

Konsekvensbedömningen görs med utgångspunkt från att området är fullt utbyggt i 

enlighet med detaljplaneförslaget. Både positiva och negativa konsekvenser beskrivs.  

6.1. Naturmiljö 

6.1.1. Bedömningsgrunder 
Grönplan för Upplands-Bro 2008  

Kommunens grönplan från år 2008 visar de övergripande målen för grönstrukturen i 

kommunen. Grönplanen är en del i arbetet med att nå målen för att bevara, skydda och 

utveckla den gröna strukturen i kommunen, främst inom tätortsområdena. Grönplanen 

behandlar grönstrukturens biologiska, rekreativa och/eller sociala värden. I planen anges 

att i Upplands-Bro kommun finns gott om grönområden, de är dock inte alltid 

lättillgängliga. 
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Åtgärderna i Upplands-Bro kommuns grönstruktur när det aktuellt område kan 

sammanfattas i följande punkter: 

• Bevara värdefulla grönområden med hjälp av lagstiftning och 

skötselprogram/skötselavtal. 

• Skapa ett sammanhängande grönt nät genom att utveckla gröna stråk. 

• Tillgängliggöra natur- och friluftsområden med hjälp av nya gång- och 

cykelvägar samt skyltning. 

Som rekommendation till grönplanen anges att samtliga områden som har avgränsats 

och bedömts ha naturvärden av riksintresse, länsintresse eller kommunalt intressanta 

nyckelbiotoper - bör i möjligaste mån lämnas utanför exploateringsområden. 

Grön kil 

Den regionala grönstrukturen i Stockholms län utgörs av tio gröna kilar med natur-, 

kultur- samt sociala värden. Storstockholms gröna kilar är den stjärnformiga struktur av 

naturområden som sträcker sig från kranskommunernas ytterkanter ända in till 

Stockholm stads centrala delar. De inre delarna av kilarna gränsar ofta mot bebyggelse 

medan de yttre gränserna ofta följer gränser för riksintressen för natur eller kultur. I 

grönkilarna finns värdekärnor utpekade. Värdekärnorna är områden där flera av de ovan 

nämnda värdena sammanfaller. Med sin sammanhängande gröna struktur, är de gröna 

kilarna viktiga för bland annat den biologiska mångfalden, rekreation och spridning av 

arter mellan de gröna värdekärnor som finns i kilarna. I grönkilar finns sk svaga 

samband, vilket är smala partier i de sammanhängande gröna kilarna. Dessa partier är 

avgörande för att binda samman de gröna kilarna och värdekärnorna i syfte att säkra 

rekreationsstråk, skapa tillgång till större strövområden och upprätthålla ekologiska 

spridningssamband. Om sambanden byggs bort bryts kilen upp i separata delar.  

Naturreservat 

Naturreservat bildas för att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla 

naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av friluftsområden. Varje naturreservat är 

unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärden. Syftet med 

naturreservatet avgör vilka begränsningar som gäller.  

6.1.2. Förutsättningar 
Platsen består idag av en flack ängsmark och blandskog som devis utgör en naturlig 

avgränsning från motorvägen mot naturreservatet och Lejondalssjön i norr. Platsen har 

en naturlig ängsmark med öppna gräsytor samt blandskog med både barr- och lövträd, 

se Figur 7 och Figur 8. 
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Figur 7. Planområdet idag, vy från sydöst. 

 

Figur 8. Planområdet idag, vy från sydväst (E18). 

Detaljplaneområdet ligger i Görvälns gröna kil. Detaljplaneområdet ligger utanför den 

gröna kilens värdekärna runt Lejondalssjön, men i en relativt smal korridor mellan 

Lejondalssjön och E18. Området bedöms inte ingå i ett sk svagt samband i kilen.  
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Figur 9. Utdrag ur Upplands-Bro kommuns grönplan, som visar Görvälns grönkil markerad med grönt. 

Mörkgrön färg anger värdekärna för grönkil. 

I kommunens grönplan anges aktuellt område som skyddsvärt. Grönplanen anger att det 

i norra Bro tätort är gott om naturmark och att skogen har en viktig funktion som skydd 

mot buller och föroreningar från trafiken på E18 och att skog därför bör bevaras. 

Tillgängligheten till de större natur- och rekreationsområdena anges vara begränsad, 

främst p g a att motorvägen utgör en kraftig barriär och passagerna förbi den är få. 

Grönplanen visar också att detaljplaneområdet ligger i Lejondalsstråket. Stråket löper i 

skogen norr om Bro centrum, passerar under E18 och leder vidare ut i naturen kring 

Lejondalssjön. Upplands-Broleden går i Lejondalsstråket. Grönstråkets kraftigaste 

störning är E18.  

Lejondals naturreservat ligger nordöst och öster om detaljplaneområdet, se Figur 10. 

Naturreservatet syftar till att med hänsyn till kulturlandskap och områdets växt- och 

djurvärld säkra och iordningsställa ett naturskönt område av väsentlig betydelse för+ 

allmänhetens friluftsliv. Naturreservatet ligger vackert med hagmarker, 

rekreationsområden, badhällar och sandstränder mot Lejondalssjön. Huvuddelen av 

reservatet består av barrskog, men där finns också jordbruksmark som utgörs av betes- 

och åkermark. 
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Figur 10 Lejondals naturreservat markerat med grön linje. Detaljplaneområdet markerat med röd linje. 

I den behovsbedömning som kommunen gjort för planen nämns två områden i 

detaljplaneområdet och dess närhet, en brynmiljö (område 1) och en åkerholme (område 

2), se Figur 11. Båda nämnda områden bedöms ha naturvärde 3, påtagligt naturvärde, på 

en skala 1-4 där 1 är högsta naturvärde och 4 visst naturvärde. Område 2 ligger utanför 

detaljplaneområdet. Brynmiljön i område 1 består av äldre aspträd och lite död ved som 

är en viktig struktur för många sällsynta insekter. Närmast avfarten från E18 har även 

barrskogen i område 1 påtagliga naturvärden genom äldre tallar. Åkerholmen är 

bevuxen med ädellövträd som ek, ask och alm. Här finns även en spår av en 

hävdgynnad flora som vittnar om att området har tidigare betats.   

På norra sidan om E18, ca 10 m från påfartsrampen mot Enköping, finns en tall med ett 

potentiellt rovfågelbo. Trafikverket noterade detta bo i samband med arbetet med 

Kockbacka trafikplats. Det var oklart om boet användes och i så fall av vilken art, men 

en ormvråksliknande fågel hade observerats vid ett tillfälle i området. Boets storlek och 

placering tyder också på att det skulle kunna tillhöra ormvråk. Arten bygger ett 

plattformslikt bo, som består av ganska grova grenar och kvistar. Boet mäter ofta cirka 

en meter i diameter och placeras i ett större träd. Boet ligger utanför detaljplaneområdet.  
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Figur 11. Utdrag ur kommunens behovsbedömning med område 1, brynmiljö, och område 2, åkerholme, 

markerade med rött. 

6.1.3. Miljökonsekvenser och skyddsåtgärder 
Detaljplanen medför att skog avverkas i detaljplaneområdet för att göra plats för 

drivmedelsanläggning och vägrestaurang. Avverkningen medför att en redan relativt 

smal skogskorridor mellan Lejondalssjön och E18 blir smalare. Det kan påverka 

spridningsmöjligheter för djur och växtlighet negativt. Den skog som kommer att 

avverkas bedöms dock vara trivial i naturvärdeshänseende och den ligger på södra sidan 

av en hög bergsrygg som sluttar ned mot påfarten till E18, vilket gör den till något av en 

återvändsgränd för markbundna djur. Detaljplaneområdet minskar huvudsakligen den 

gröna korridoren på västra sidan av trafikplats Kockbacka, men även trettiotalet meter 

nordöst om trafikplatsens nordöstra gräns.  

Det rovfågelsbo (troligen ormvråksbo) som noterats i en tall strax utanför 

detaljplaneområdet kan komma att påverkas av exploateringen, främst under 

detaljplanens byggskede. Ormvråk föredrar skogens randområden, d v s gränser mot 

exempelvis åkrar, och jagar också gärna längs vägar. Varje par har normalt två eller 

flera bon att växla mellan i reviret. Boets placering tyder på att fåglarna i nuläget inte 

upplever trafiken i närområdet som störande och kommer sannolikt inte heller att störas 

av drivmedelsanläggning och vägrestaurang. Det kommer att finnas fortsatt god tillgång 

på värdefulla närmiljöer både inom Lejondals naturreservat.  
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Många gröna åtgärder som avser att omhänderta dagvatten kan också ha en ekologiskt 

stärkande funktion. I detaljplanen finns planbestämmelser om att lägst 10 % av 

kvartersmarken ska vara grönyta/planteringsyta, utöver sedumtak och gröna 

parkeringar. Ett dike för omhändertagande av dagvatten finns också markerat på 

plankartan. I den dagvattenutredning som tagits fram som underlag till 

detaljplanearbetet föreslås en utformning med en större andel gröna ytor än så inom 

planområdet, se Figur 14. I dagvattenutredningens utformningsförslag beräknas större 

andel än planbestämmelsens 10% bestå av gröna ytor. De gröna ytorna i 

detaljplaneområdet bedöms minska detaljplanens negativa påverkan på naturmiljön.  

Gång- och cykelbanan i planens västra del kommer att anläggas på odlingsmark i nära 

anslutning till E18. Det är den enda del av planområdet som tar odlingsmark i anspråk. 

Där gång- och cykelbanan ansluter till vägrestaurangens och drivmedelsanläggningens 

område behöver den dras genom den brynmiljö med påtagligt naturvärde som avgränsar 

odlingsmarken gentemot skogsmarken. Träd i brynzonen behöver sannolikt avverkas. 

Området för gång- och cykelvägen i detaljplanen är brett och bedöms ge möjlighet till 

anpassning av vägens dragning i syfte att avverka så få träd som möjligt i brynzonen. 

Åkerholmen ligger utanför detaljplaneområdet och bedöms inte påverkas av 

detaljplanen.  

Rekommendationer och skyddsåtgärder 

Bestämmelserna om grönyta/planteringsytor i planområdet är skyddsåtgärder som 

minskar den negativa påverkan som exploateringen ger på den gröna kilens funktion. 

Många gröna åtgärder som avser att omhänderta dagvatten kan också ha en ekologiskt 

stärkande funktion och där så är möjligt bör båda dessa perspektiv integreras i 

utformningen av anläggningen. En annan skyddsåtgärd är att i möjligaste mån anpassa 

dragningen av gång- och cykelvägen så att avverkning av så få träd som möjligt i 

brynmiljön behövs. Ytterligare skyddsåtgärd är att lämna avverkade träd kvar i 

närområdet, så att den döda veden kan utgöra livsmiljö för t ex insekter.  

6.2. Rekreation 

6.2.1. Bedömningsgrunder 
Naturreservat 

Naturreservat bildas för att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla 

naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av friluftsområden. Varje naturreservat är 

unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärden. Syftet med 

naturreservatet avgör vilka begränsningar som gäller.  

6.2.2. Förutsättningar 
Rekreation inom föreslaget detaljplaneområde bedöms vara mycket begränsad, till följd 

av närheten till E18 och de bullerstörningar det medför. Men ca 200 meter norr och 

öster om planområdet ligger Lejondals naturreservat, se figur 5.  

Naturreservatet syftar till att med hänsyn till kulturlandskap och områdets växt- och 

djurvärld säkra och iordningsställa ett naturskönt område av väsentlig betydelse för 

allmänhetens friluftsliv. Naturreservatet ligger vackert med hagmarker, 
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rekreationsområden, badhällar och sandstränder mot Lejondalssjön. I reservatet finns 

det flera märkta stigar och motionsspår och Upplands-Broleden löper genom reservatet. 

Det finns också flera vindskydd för övernattning i reservatet. Parkering och huvudsaklig 

entré till reservatet ligger vid Hällkana friluftsgård, på sjöns östra sida ca en kilometer 

från sjöns sydspets. 

6.2.3. Miljökonsekvenser och skyddsåtgärder 
Detaljplanens genomförande ökar tillgängligheten till reservatet genom en ny bilväg och 

ny gång- och cykelväg. I den nordöstligaste delen av planområdet, närmast angränsande 

naturområde, finns ett område som anges som parkering på plankartan. Det finns också 

planbestämmelser om allmän cykel- och bilparkering i anslutning till naturområdet samt 

att cykelparkering ska finnas i anslutning till respektive anläggning. En gång- och 

cykelväg planeras löpa genom verksamhetsområdet fram till cykelparkeringen. I 

planbeskrivningen anges även att det ska anläggas en rastplats vid naturområdet, i 

närheten av befintlig naturstig samt att information om Upplands Bro kommun och 

Lejondals naturreservat kommer att finnas vid parkeringen. Dessa åtgärder bedöms 

medföra positiva konsekvenser för naturreservatet, vars syfte är att möjliggöra 

allmänhetens friluftsliv. En parkering och information om naturreservatet kan fungera 

som en ytterligare entré till naturreservatet, och ökad tillgänglighet kan i sig driva 

besöksantalet uppåt, vilket bedöms medverka till att reservatets syfte uppfylls.  

6.3. Strandskydd 

6.3.1. Bedömningsgrunder 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig 

tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land 

och i vatten (miljöbalken 7 kapitlet 13 §). Strandskyddet har stor betydelse för att uppnå 

flera av Sveriges miljökvalitetsmål och friluftsmål. Strandskyddsområden utgör en 

viktig del av den gröna infrastrukturen och förser oss med en rad ekosystemtjänster vad 

gäller till exempel rekreation, biologisk mångfald och vattenrening. 

Inom ett strandskyddsområde får inte 

1. nya byggnader uppföras, 

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 

anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 

område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 

anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 

 

För att en dispens eller ett upphävande av strandskydd ska kunna beviljas krävs att det 

finns särskilda skäl. Som särskilda skäl får man endast använda något av de sex 

särskilda skäl som anges i miljöbalken 7 kapitlet 18 c §.  
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Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från 

strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen 

avser: 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 

avskilt från området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 

behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 

genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 

kan tillgodoses utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

6.3.2. Förutsättningar 
För Lejondalssjön gäller utökat strandskydd, dvs strandskyddat område sträcker sig 300 

meter från sjön. Beslut om utökat strandskydd fattades av länsstyrelsen i Stockholms län 

2018-11-13. Kommunen önskar 100 m strandskydd och har överklagat Länsstyrelsens 

beslut. Det innebär att delar av planområdet ligger inom strandskyddat område och att 

detaljplanen behöver upphäva strandskyddet för att kunna genomföras.  

 

Figur 12. Skiss som visar strandskyddets utbredning, detaljplaneområdets ungefärliga läge och 

Hällkanavägen som avskiljer detaljplaneområdet från Lejondalssjön.  
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6.3.3. Miljökonsekvenser och skyddsåtgärder 
Strandskydd bedöms kunna upphävas för detaljplaneområdet utan att strandskyddets 

syften motverkas. Som särskilda skäl för detta anförs skäl 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför området 

Skäl 5 uppfylls genom att detaljplanens anläggningar bedöms vara ett angeläget intresse 

för den regionala försörjningen med bränslen, fossila såväl som fossilfria. Parkeringen/ 

entrén för besökande till naturreservatet bedöms också vara ett angeläget allmänt 

intresse. 

Drivmedelsanläggningen inom detaljplaneområdet har en strategisk betydelse som en 

samhällsviktig verksamhet vid krissituationer av olika slag. Eftersom ett stort antal 

drivmedelsanläggningar försvunnit de senaste 20 åren i Storstockholmsregionen, behövs 

anläggningar där det går att tanka, serva och tvätta fordon.  E18 västerut från Stockholm 

har identifierats som ett stråk med svag försörjning av serviceanläggningar. För att en 

drivmedelsanläggning ska fungera kommersiellt behöver den ligga på höger sida av E18 

för snabb och enkel tillgänglighet och vara kombinerad med snabbmat av ett etablerat 

varumärke. Samtliga trafikplatser på E18 inom ett acceptabelt avstånd ut från 

Stockholm har undersökts med avseende på möjlig lokalisering av anläggningen, se 

avsnitt 4.3 Övervägda lokaliseringar. Ingen annan trafikplats har varit tekniskt och 

kommersiellt möjlig för anläggningen.  

Parkeringen/entrén till naturreservatet behöver ligga i närheten av naturreservatet. 

Lokaliseringen av de angelägna allmänna intressena drivmedelsanläggning och entré till 

naturreservatet styrs alltså av att man behöver närhet till både trafikplats Kockbacka och 

till naturreservatet. Lokalt vid Kockbacka trafikplats har tre lokaliseringar övervägts, 

Nord, Ost och Väst, se avsnitt 4.3 Övervägda lokaliseringar. För alternativ Nord och Ost 

fanns förhinder i form av fornlämningar, större ingrepp i strandskyddat område och i 

viss mån större påverkan på grönkilen. Det föreslagna detaljplaneområdet bedöms 

därmed vara den enda kvarstående lokalisering där dessa två angelägna intressen är 

möjliga att uppfylla med endast en exploatering.   

Det finns även en väg, Hällkanavägen, som avskiljer detaljplaneområdet från 

Lejondalssjön, se Figur 12. Enligt Länsstyrelsen bedöms vägen vara för liten för att 

uppfylla det särskilda skälet med nummer 2,3 men den har ändå en något avskiljande 

effekt mellan detaljplaneområdet och Lejondalssjön.  

Detaljplanen bedöms också öka tillgängligheten till Lejondalssjön, vilket ligger i linje 

med strandskyddets syfte. Detaljplaneförslaget skulle innebära att strandskyddat område 

från Lejondalssjön sträcker sig 240 m söderut från Lejondalssjön, jämfört med dagens 

300 m. 

                                                 

3 Mejlkontakt med Catarina Fogelberg, Länsstyrelsen i Stockholms län, 2018-09-24. 
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6.4. Dagvatten och miljökvalitetsnormer för vatten 

6.4.1. Bedömningsgrunder 
Miljökvalitetsnormer för vatten 

För att komma till rätta med hälso- och miljöpåverkan från så kallade diffusa utsläpp 

infördes miljökvalitetsnormer i och med miljöbalken år 1999. Sedan december 2009 

finns miljökvalitetsnormer för vatten. En miljökvalitetsnorm uttrycker den kvalitet som 

en vattenförekomst ska ha uppnått vid en viss tidpunkt och uttrycks i ekologisk status, 

ekologisk potential samt kemisk status.  

Områden som har fastställts för skydd av ekonomiskt betydelsefulla vattenlevande djur- 

eller växtarter omfattas av fiskvattendirektivet och skaldjursdirektivet. Målet för 

fiskvattendirektivet är att bevara eller förbättra kvaliteten på strömmande eller 

stillastående sötvatten där fisk lever eller skulle kunna leva om föroreningarna där 

kunde minskas eller elimineras. Dessa områden är antingen laxfiskvatten, som är 

fiskevatten där fiskar som lax, öring, sik, siklöja, nors och harr lever eller skulle kunna 

leva, eller också är områdena annat fiskevatten där det finns eller skulle kunna finnas 

gädda, abborre, ål och karpfiskar. Fiskvattenområden i Sverige framgår av bilagan till 

Naturvårdsverkets fiskvattenförteckning (NFS 2002:6) med förteckning över fiskevatten 

som ska skyddas enligt förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och 

musselvatten.  

Ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO)  

Enligt 3 kap, 3 § Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från 

ekologisk synpunkt så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. 

För att konkretisera skyddet av dessa ekologiskt känsliga områden, ska dessa pekas ut i 

kommunens översiktsplan.  

Natura 2000-områden 

Natura 2000 heter det nätverk av områden som alla EU: s medlemsstater ska bidra till 

att skapa enligt två EG-direktiv, Habitatdirektivet respektive Fågeldirektivet, vilka är 

bindande. Syftet är att bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden inom 

gemenskapen genom att alla länderna behöver ta ett ansvar för att säkra sin del av det 

gemensamma arv som naturen är.  

Tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken krävs för att bedriva verksamheter och vidta 

åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i sådana områden som har 

förtecknats med stöd av 7 kap 27 § miljöbalken. Alla av regeringen beslutade Natura 

2000 områden har fr. om 1 juli, 2001 status av riksintresse. Även planer omfattas av 

tillståndskravet. 

Av betydelse för tillståndskravet är inte var verksamheten eller åtgärden bedrivs eller 

vidtas, avgörande är istället den effekt, påverkan, den kan få på Natura 2000-områdets 

värden. Tillståndskravet gäller oberoende av Natura 2000-områdets avgränsningar, 

vilket innebär att tillståndskravet aktualisera såväl för verksamheter och åtgärder som 

bedrivs eller vidtas i eller utanför ett sådant område. Exempel på åtgärder som bedrivs 

utanför Natura 2000-områden och som kan kräva tillstånd enligt 7 kap 28 a § är: 
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nytt/ökat utsläpp till vatten, i vissa fall luft, ny/ökad bullrande verksamhet och åtgärder 

som påverkar hydrologin i området.  

Vattenskyddsområde 

Östra Mälarens vattenskyddsområde är skapat för att skydda dricksvattentäkten som 

Mälaren utgör. Skyddsföreskrifterna reglerar bl.a. ny verksamhet och hantering som 

innebär risk för vattenförorening. Utsläpp av dagvatten från nya eller ombyggda 

hårdgjorda ytor där risk för vattenförorening föreligger, t.ex. större vägar, broar och 

parkeringsanläggningar, får inte ske direkt till ytvatten utan föregående rening. 

Dräneringssystem vid sådana anläggningar ska vara försett med möjlighet till 

fördröjning och uppsamling i samband med t.ex. kemikalieolyckor.  

Upplands-Bro kommuns vattenplan  

Upplands-Bro kommun har tagit fram en vattenplan som antogs 2015-09-09. Arbetet 

med vattenmiljöfrågor knutna till EGs ramdirektiv för vatten och till de nationella 

miljökvalitetsmålen ställer stora krav på kommunerna. Eftersom kommunerna har ett 

stort ansvar för att miljökvalitetsnormer och mål följs är det mycket viktigt att behoven 

av åtgärder och hänsyn så tidigt och tydligt som möjligt lyfts in i den kommunala 

planeringen. Genom att inom en vattenplan identifiera status, naturvärden, 

miljöproblem, påverkansfaktorer och åtgärdsbehov och inkorporera denna kunskap i 

kommunens övriga planarbete, ökar förutsättningarna att lyckas nå uppsatta mål. 

Vattenplanen omfattar elva sjöar/delar av Mälaren, tio vattendrag och fyra 

grundvattenmagasin. Planen presenteras i huvudsak i form av separata objektdatablad 

för dessa objekt. Objektdatabladen är avsedda att uppdateras årligen. 

Checklista för dagvatten 

Upplands-Bros kommun har en vägledande checklista för dagvatten (2018-05-25) som 

syftar till att vara vägledande vid beställning, utförande och granskning av 

dagvattenutredningar som tas fram inom ramen för detaljplanearbete. Checklistan anger 

att omfattning och detaljeringsgrad av en dagvattenutredning beror på områdets 

förutsättningar. Checklistan ska därför inte ses som ett styrande dokument utan behovet 

av varje punkt ska bedömas i det enskilda fallet. 

Checklistan anger även specifikt att:  

• Flöden efter exploatering ska beräknas med 1,25 klimatfaktor på ett 20-årsregn  

• Flöden får inte öka efter exploatering av naturmark så att nedströms 

ledningssystem överbelastas  

• Förorening av dagvatten ska undvikas och förorenat dagvatten ska hållas åtskilt 

från mindre förorenat dagvatten  

• Förslag ska ges på åtgärder/alternativa avrinningsvägar för att undvika skador på 

byggnader och viktig infrastruktur vid större än 20-årsregn med 1,25 

klimatfaktor  

• Där det är möjligt ska dagvatten gynna den biologiska mångfalden samt fungera 

som en rekreativ, pedagogisk och estetisk resurs  

• Dagvattenhanteringen ska bidra till förbättrad vattenkvalitet i kommunens vatten  
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Fördröjning av 20 mm regn 

Stockholm Vatten och Avfall har tagit fram riktlinjer som en hjälp för att planera så att 

miljökvalitetsnormer för vattenförekomster ska kunna uppnås. De utgår från behoven i 

Stockholms stad och för dess vattenförekomster, men har kommit att användas som en 

planeringshjälp för fler kommuner. Målet för Stockholm Vatten och Avfall är att 

minska föroreningsbelastningen från stadens dagvatten med i storleksordningen 70–80 

procent. För att nå det målet måste en mycket stor andel, cirka 90 procent av dagvattnets 

årsvolym fördröjas och renas. Fördröjande steg som klarar att magasinera 20 mm 

nederbörd kan fånga den volymen och motsvarar åtgärdsnivån för dagvatten i 

Stockholms stad.  

6.4.2. Förutsättningar  
En dagvattenutredning har tagits fram för anläggningarna. Sedan dagvattenutredningen 

togs fram har planområdet förändrats något, det har ökats ca 5 m norrut vid 

drivmedelsstation och restaurang samtidigt som den totala ytan för detaljplaneområdet 

har minskat med ca 3000 m2. Förändringarna bedöms inte påverka de bedömningar och 

slutsatser som gjorts i dagvattenutredningen.  

I dagvattenutredningen antas att recipient för dagvatten är Broviken i Mälaren-Görväln 

ca 3 km söderut, eftersom detaljplaneområdet ligger inom det naturliga 

avrinningsområdet för den vattenförekomsten och detaljplaneområdet i nuläget är 

obebyggt och saknar anlagt avvattningssystem. Inget avrinnande vatten från 

detaljplaneområdet bedöms alltså gå till relativt närliggande Lejondalssjön. 
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Figur 13. Avrinnande dagvattens väg till utlopp i Broviken, del av Mälaren-Görvelns vattenförekomst. 

Ungefärligt detaljplaneområde markerat med röd ring. 

Mälaren-Görväln har enligt senaste statusklassning god ekologisk status men uppnår ej 

god kemisk status. Recipienten är belastad med höga halter av överallt överskridande 

ämnen (kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE)). För höga halter av nickel, 

antracen, kadmium, bly och tributyltenn belastar också recipienten. Gränsvärdes-

överskridande halter av tributyltenn har uppmätts i sediment utanför Lövsta.  Förslag till 

uppdaterad miljökvalitetsnorm innebär att god status ska uppnås med tidsfrist till 2027 

för blyföreningar, kadmiumföreningar, tributyltenn och antracen.4 

Broviken omfattas av miljökvalitetsnormen för fiskvatten enligt förordningen 

(2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk och musselvatten. 

                                                 

4https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA11895268&managementCycleName=Cykel_

2,5 

Trafikplats 
Kockbacka 

Broviken 

N 
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Broviken utgör också ett Natura 2000-område. Länsstyrelsen har upprättat en 

bevarandeplan för Natura 2000-området som Broviken ingår i. Tre hot som identifieras 

för området är grumling/sedimentering, att löst fosfor ökar och att de naturliga 

vattenståndsvariationerna som är viktiga för strandängarna störs.  

Kommunen initierade ett samordnat recipientkontrollprogram för Broviken och dess 

tillflöden under åren 2015-2018. Resultaten från de första provtagningarna, som 

genomfördes under perioden juli-december 2015, har sammanställts och utvärderats.5 

Baserat på resultaten bedömdes Broviken ha otillfredsställande ekologisk status och ej 

uppnå god kemisk status. Natura 2000-området bedömdes inte uppnå gynnsam 

bevarandestatus eftersom tillståndet för vattenvegetation och siktdjup inte motsvarar de 

mål som anges i bevarandeplanen.   

Detaljplaneområdet ligger strax utanför den sekundära skyddszonen för Östra Mälarens 

vattenskyddsområde men dess dagvatten avrinner in i skyddszonen. 

Det finns en lågpunktskartering för området som genomfördes av länsstyrelsen innan 

byggnation av trafikplats Kockbacka. Trafikplatsen kan ha påverkat flödesvägarna, men 

sannolikt rinner dagvatten vid flöden motsvarande 100-årsregn i nuläget till 

trafikplatsens dike, varifrån det rinner vidare till identifierade lågpunkter sydöst eller 

nordväst om detaljplaneområdet.   

Grundvattennivåer i området är inte kända men enligt SGU grundvattenkarta är 

uttagsmöjligheterna i urberget tämligen goda i urberg. Att uttagsmöjligheterna är goda 

(på stora djup) har ingen koppling till mer ytligt grundvatten. Ett inledande PM om 

geoteknik har tagits fram inom ramen för detaljplanearbetet. Där bedömdes 

grundvattenytans trycknivå ligga djupare ner i vattenförande jordlager, sannolikt i 

underkant på förekommande friktionsjord och/eller utmed bergets överyta. Lokalt 

bedömdes även mindre vattenytor kunna förekomma i lågpunkter utmed bergets 

överyta. Området bedömdes allmänt som ett infiltrationsområde. 

6.4.3. Miljökonsekvenser och skyddsåtgärder 
Att anlägga en drivmedelsanläggning och en vägrestaurang medför att 

markanvändningen ändras och andelen hårdgjord yta i detaljplaneområdet ökar. 

Hanteringen av drivmedel i detaljplaneområdet kan komma att medföra spill och 

trafiken i detaljplaneområdet kommer att öka. Eftersom dagvatten från 

drivmedelstationen riskerar att innehålla högre halter förorening jämfört med 

vägrestaurangens ytor, föreslår den dagvattenutredning som tagits fram att dagvatten 

från respektive område omhändertas i separata dagvattensystem.  

                                                 

5 Samordnat recipientkontrollprogram för Broviken och dess tillflöden, Rapport 2016:19, Naturvatten, 

2016-03-17.  
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Figur 14. Ytor som används vi beräkning av avrinning samt indelning av utredningsområdet. Bild från 

dagvattenutredning. 

Beräkningar i dagvattenutredningen visar att såväl mängderna avrinnande dagvatten, 

som halterna föroreningar i avrinnande dagvatten ökar, se tabell Tabell 1, Tabell 2 och 

Tabell 3. 

Tabell 1. Beräkning av avrinning från detaljplaneområdet för och efter exploatering, utan åtgärder för 

fördröjning. Delområde 1 avser drivmedelsanläggning och delområde 2 avser vägrestaurang.

 

Tabell 2. Beräkning av föroreningsmängder (kg/år) före och efter exploatering i detaljplaneområdets två 

planerade delområden, utan åtgärder för rening.  
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Tabell 3. Beräkning av föroreningshalter (ug/l dagvatten) före och efter exploatering i detaljplaneområdets två 

planerade delområden, utan åtgärder för rening. 

 

För att omhänderta och rena dagvattnet som uppstår föreslår dagvattenutredningen 

åtgärder för båda delområdena. En utgångspunkt för åtgärderna i bägge delområdena är 

att en yta på ungefär 5500 m2 i detaljplaneområdet efter exploatering består av ett tjockt 

fyllnadslager som på vissa platser uppgår till ca 3 meter. Fyllningen kan då användas 

som en stenkista för magasinering av vatten. Hålrummen i krossen fungerar som 

magasin för dagvatten som sedan kan infiltrera ut i naturmarken för bevarande av 

vattenbalansen. Reningen av dagvattnet kommer att ske genom att partiklar och lösta 

föroreningar tillåts infiltrera ner i moränlagret. Infiltration av dagvattnet via stenkistan 

kommer att bidra till en naturlig vattenbalans samtidigt som att rening erhålls genom 

markprofilen. Infiltration av allt dagvatten innebär att utsläpp till recipient i de flesta fall 

helt uteblir. Dagvattenutredningen baserar lösningen för dagvattenhanteringen på att 

delar av detaljplaneområdet ligger på morän, och att dagvattnet därmed kan infiltrera 

genom stenkistan via morän under stenkistan till grundvattnet. Antagandet om morän 
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grundar sig på SGUs karta. Det inledande geotekniska PMet har hänvisat till 

sonderingar och provtagningar som gjordes vid projektering av Kockbacka trafikplats 

och från dessa dragit slutsatsen att jordlagerföljden i södra delen av detaljplaneområdet i 

allmänhet överst utgörs av ett lager mulljord ovan morän vilandes på berg. Inom övriga 

delar av området bedöms stora ytor utgöras av berg i dagen eller berg på ringa djup. 

Och området bedömdes som ett infiltrationsområde. 

Dagvattenhanteringen vid drivmedelsanläggningen föreslås ske via dagvattenbrunnar 

med klass 1 oljeavskiljare varefter dagvattnet leds till ett tätt dike med 

avstängningsmöjlighet vid utloppet. Från diket leds vatten vidare till stenkistan där 

dagvatten kan infiltrera naturligt ner i marken. Det täta diket med 

avstängningsmöjlighet fungerar som katastrofskydd i händelse av utsläpp. Inom 

sekundär skyddszon för Östra Mälaren får drivmedel mm inte hanteras om det kan 

medföra risk för vattenförorening. Med det täta diket bedöms riskerna för att 

vattenförorening ska förekomma som minimala och eftersom detaljplaneområdet ligger 

utanför sekundära skyddszonen bedöms det inte heller vara en risk för Östra Mälaren. 

Dagvattenhanteringen vid vägrestaurangen föreslås ske via infiltration i grönyta 

eftersom grönytan i utformningsförslaget som dagvattenutredningen baseras på 

motsvarar 37 % av den hårdgjorda ytan. Den stora andelen grönyta möjliggör effektiv 

rening av dagvatten, även med ett ökat nederbördsmönster till följd av förändrat klimat. 

Rekommendation ges också att anlägga rasterbeläggning med armerat gräs på lämpliga 

ytor (t ex uteplatser och parkeringsplatser), se Figur 15. Dessa ytor kan bidra till 

minskad avrinning eftersom dagvatten tillåts infiltrera lokalt. Infiltrationen ger även 

rening av dagvattnet. Inom vägrestaurangens dagvattenområde behöver dock delar av 

grönytorna dräneras eftersom området delvis består av berg, där infiltration inte är 

möjligt. Dränvattnet från grönytorna kan ledas stenkistan, magasineras, renas och 

därefter infiltrera.  

För båda delområdena rekommenderas att takvatten leds till grönyta om möjligt, annars 

till stenkista. 
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Figur 15. Exempel på rasterbeläggning under bilarna i bilden. Armerat gräs är en annan sorts 

rasterbeläggning.  

Det stora fyllnadsområdet kommer generera en stor magasinvolym som även kan 

omhänderta t ex 100-års regn för hela området. Vid 100-års regn kommer delar av 

flödet att rinna via E18:s dike till naturmarken i sydöst som tillfälligt kan ligga under 

vatten.  

Ovanstående beskrivningar av dagvattenlösningar är tagna från dagvattenutredningens 

rekommendationer. I detaljplanen finns planbestämmelser som anger att dagvatten 

omhändertas lokalt genom rening, fördröjning och infiltration, dike för avledning av 

dagvatten, att minst 10% av kvartersmarken utöver sedumtak och gröna parkeringar ska 

vara grönyta/planteringsyta samt att lägst 50% av p-platserna ska utföras med armerat 

gräs. I plankartan finns också ett område där dike är markerat. Dessa åtgärder bedöms 

positiva för omhändertagandet av dagvatten.  

Med dagvattenutredningens föreslagna lösningar för omhändertagande av dagvatten 

bedöms transport av dagvatten och föroreningar till recipient att utebli vid ett 

dimensionerande 20-årsregn med 25 % klimatfaktor. Detta innebär även att exploatering 

av området inte kommer att förhindra att miljökvalitetsnormer uppnås i recipienten eller 

påverka Natura 2000-området Brovikarna.  

6.5. Risk 

6.5.1. Bedömningsgrunder 
Risk avser en kombination av sannolikheten för en händelse och dess konsekvenser. 

Sannolikheten anger hur troligt det är att en viss händelse kommer att inträffa. 

Konsekvens avser det negativa utfallet av en händelse.  
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Det finns tre olika perspektiv på risker, risker inom ett område, risker från ett område 

mot omgivningen och slutligen risker från omgivningen som påverkar området, se Figur 

16.  

 

Figur 16. Det finns tre olika typer av risker, en från omgivningen som påverkar området (grön pil), risker som 

området påverkar omgivningen (gul pil) samt risker inom området. 

Länsstyrelsen i Stockholms län har gett ut rekommendationerna Riktlinjer för riskanalys 

som beslutsunderlag6 och Riskanalyser i detaljplaneprocessen7. Dessa är generella 

rekommendationer beträffande krav på innehåll i riskanalyser för bland annat 

planärenden. Utöver de allmänna rekommendationerna har Länsstyrelsen i Stockholms 

län publicerat mer specifika rekommendationer rörande transporter av farligt gods8, se 

Figur 17.  

                                                 

6 Riktlinjer för riskanalyser som beslutsunderlag. Länsstyrelsen i Stockholms Län, 2003. 
7 Riskanalyser i detaljplaneprocessen - vem, vad, när & hur? Länsstyrelsen i Stockholms Län, 2003. 
8 Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods. Länsstyrelsen i 

Stockholms Län, 2016.  
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Figur 17. Följande figur är hämtad från Länsstyrelsen riktlinjer och sammanfattar rekommenderade 

skyddsavstånd vid ny bebyggelse intill leder med farligt gods. 

Länsstyrelsen i Stockholms län rekommenderar att riskbedömningar i planärenden bör 

jämföras mot acceptanskriterier framtagna i Räddningsverkets rapport Värdering av 

risk9 om inte avstånden överstiger rekommendationerna i riktlinjerna10 som de själva 

har gett ut. 

                                                 

9 Värdering av Risk. Statens Räddningsverk, 1997. 
10 Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods. Länsstyrelsen i 

Stockholms Län, 2016. 
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6.5.2. Förutsättningar 
En riskutredning har tagits fram som underlag till detaljplanearbetet. Sedan 

riskutredningen togs fram har planområdet förändrats något, det har ökats ca 5 m norrut 

vid drivmedelsstation och restaurang samtidigt som den totala ytan för 

detaljplaneområdet har minskat med ca 3000 m2. Förändringarna bedöms inte påverka 

de bedömningar och slutsatser som gjorts i riskutredningen. 

Detaljplaneområdet ligger direkt norr om E18 som utgör en primärled för farlig gods. 

Transporter av farligt gods sker dagligen förbi trafikplats Kockbacka. Farligt gods är ett 

samlingsbegrepp för farliga ämnen och produkter som har sådana egenskaper att de kan 

skada människor, miljö och egendom om de inte hanteras rätt under transport. På E18 är 

det framförallt brandfarlig vätska (klass 3), gaser (klass 2) och frätande ämnen (klass 8) 

som dominerar transporterna av farligt gods. I den riskutredning som tagits fram inom 

detaljplanearbetet anges att det kan antas passera 55-110 transporter per dygn med 

farligt gods på E18, söder om detaljplaneområdet. Håtunavägen och Enköpingsvägen 

utgör sekundära transportleder för farligt gods. Rekommenderade leder för transporter 

av farligt gods illustreras i Figur 18. Avståndet mellan planområdet och övriga 

riskkällor (bensinstationer samt övriga rekommenderade transportleder för farligt gods) 

överstiger med stor marginal de 150 meter som är rekommenderade som skyddsavstånd.  

 
 
Figur 18: Rekommenderade leder för farligt gods (WebbGis, 2018). Röda prickar anger närmaste 

bensinstationer. Röd ring anger detaljplaneområdets ungefärliga läge.   
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6.5.3. Miljökonsekvenser och skyddsåtgärder 
På drivmedelsanläggningen planeras hantering av de vanligaste drivmedlen såsom 

bensin, diesel, HVO, E85 och fordonsgas. Till stationen beräknas 3-5 leveranser av 

drivmedel i veckan ske. Det är i nuläget inte klart om hur många personer restaurangen 

maximalt inrymmer, men antas från liknande verksamheter vara maximalt 150 personer. 

Maximalt personantal på drivmedelstationen uppskattas vara 50 personer. 

En riskutredning har tagits fram som underlag till detaljplanearbetet. I utredningen har 

två riskkällor identifierats, dels transporter av farligt gods på E18, dels 

drivmedelshantering i vätske- och gasform på drivmedelstationen. De skyddsobjekt som 

identifierats är vägrestaurangen och drivmedelstationen, eftersom avstånd till andra 

byggnader anses betryggande.  

De riskhändelser som identifierats i riskutredningen är en olycka med farligt gods på 

E18, utsläpp av brandfarlig gas, olycka med brandfarlig vätska vid bränslepumparna på 

drivmedelsanläggningen och olycka med brandfarlig vätska vid lossningsplats för 

denna.   

Både drivmedelsanläggning och vägrestaurang ligger på större avstånd från E18 än 

Länsstyrelsens rekommendationer, varför risken till följd av olycka med farligt gods 

bedöms acceptabel. Etableringens placering bidrar också till en ökad säkerhet då den 

förläggs högre än E18 i ett område som i huvudsak består i skogs- och ängsmark. 

Påkörningsrisken från trafik på av- och påfart bedöms som låg då trafikplatsen är 

utformad med räcken, diken och hastighetsreducering. Gång- och cykelvägen som 

ansluter till etableringen bedöms inte riskfylld, då möjligheter att avlägsna sig från 

området bedöms som goda.  

Gaslager omfattas av rekommendationer för skyddsavstånd. Energigas Sverige ger ut en 

vägledning kallad Anvisningar - tankstationer för metangasdrivna fordon, där den 

senaste versionen är TSA 2015. I TSA 2015 har en mängd lagstiftningar samlats, bland 

annat föreskrift SÄIFS 1998:5 Tankstationer för metangasdrivna fordon. 

Rekommenderat skyddsavstånd mellan gaslager och trafikerad väg är minst 10 meter 

för påfarten och minst 25 meter till E18. Detaljplaneförslagets avstånd till påfart och 

E18 är större än 25 m.  

Drivmedelstationen och dess hantering av brandfarliga varor innebär alltid en risk för 

omkringliggande verksamheter, i detta fall t ex vägrestaurangen och parkering. Det 

område för gång- och cykelväg med ca 10 m bredd som anges i plankartan, innebär ett 

minsta avstånd om ca 10 m mellan byggnader som hör till vägrestaurangen och 

byggnader som hör till drivmedelsanläggningen. Att avskilja verksamheterna fysiskt är 

positivt sett ur riskminimeringshänseende. I fortsatt planarbete kan hänsyn till risk för 

t ex olycka med brandfarlig vätska vid bränslepumpar, brandfarlig vätska vid 

lossningsplats samt utsläpp av brandfarlig gas tas genom att följa rekommendationer 

nedan.  
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Rekommendationer och skyddsåtgärder 

För att reducera riskerna till acceptabla nivåer uppmanar riktlinjer och regelverk i första 

hand skyddsavstånd mellan sannolika olycksplatser inom drivmedelstationen och 

skyddsobjekt. 

  

Med hänsyn till brand- och explosionsrisken bör inga byggnader uppföras inom ett 

avstånd av 25 meter från: 11  

• Tankfordonets lossningsplats  

• Avluftningsanordningar från bensincistern.  

• Tankställe där fordon tankas (pump).  

 

Detta avstånd om 25 meter gäller byggnader generellt, men omfattar inte 

drivmedelsstations-byggnaden. Placering av byggnader och utrustning inom området för 

drivmedelsanläggningen behöver också beakta de avstånd som LBE-regelverket ställer 

krav på. LBE-regelverket är omfattande och innehåller olika skyddsavstånd, bland annat 

beroende på hanterade mängder, typ av ämnen som hanteras samt vilka skyddsåtgärder 

som vidtas. Dessa avstånd rör i huvudsak utformning av anläggningen och bör inte 

regleras i detaljplan.  

De objekt inom drivmedelsanläggningar som bedöms vara särskilt förknippade med 

riskfyllda moment är pumpar och lossningsplats/påfyllnadspunkt för brandfarlig vätska. 

Olyckor som involverar pumpar bedöms endast kunna ge upphov till lokal påverkan 

med skada på fordon och människor i direkt anslutning till den berörda pumpen. 

Olyckor som rör påfyllnadspunkten för brandfarlig vätska bedöms kunna ge påverkan 

på längre avstånd. Som referens kan nämnas att spillzonen vid påfyllningen på en 

drivmedelsanläggning bör vara 16 x 4 meter, dvs 64 m2, om lossning ska kunna ske med 

bil och släp.12 

I Energigas Sveriges vägledning Anvisningar - tankstationer för metangasdrivna fordon 

anges bland annat minsta avstånd till byggnader och verksamheter utanför 

drivmedelstationsområdet. Från ett gaslager ≥4 000 l och från gasdispenser 

rekommenderas ett avstånd till byggnad i allmänhet (restaurang) på minst 25 m.  

I syfte att skydda människor i omgivningen gäller Länsstyrelsen i Stockholms läns 

rekommendationer i Riskhänsyn vid ny bebyggelse.13 Riktlinjen innebär att inom 100 

meter från en bensinstation med medelstor försäljningsvolym ska alltid risksituationen 

och olägenheterna för människor och miljö analyseras och bedömas. Länsstyrelsens 

rekommendationer anger även att ett minimiavstånd på 50 meter alltid bör hållas från 

bensinstation till samlingsplatser utomhus där oskyddade människor uppehåller sig 

(t.ex. uteservering, lekplats m.m.) och att personintensiva verksamheter inte bör 

                                                 

11 Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill väg och järnväg för transport av farligt gods samt intill 

bensinstationer. Rapport 2000:01, Länsstyrelsen i Stockholms län, 2000.   
12 Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer. MSB822, MSB, mars 2015. 
13 Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill väg och järnväg för transport av farligt gods samt intill 

bensinstationer. Rapport 2000:01, Länsstyrelsen i Stockholms län, 2000.   
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lokaliseras närmare än 50 meter från en bensinstation om de ska inrymma människor 

som kan ha svårt att snabbt genomföra en utrymning. Mot bakgrund av ovanstående bör 

ett avstånd på 50 meter upprätthållas mellan drivmedelsanläggningen och 

snabbmatsrestaurangens uteservering.   

6.6. Buller 
Det är aldrig helt tyst i vår omgivning. Ljud som är oönskat och stör kallas för buller. 

Samhällsbuller är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige. För buller 

finns riktlinjer både för vägtrafik mot omgivning och från verksamheter till 

omgivningen.  

Ljud mäts i enheten decibel. Ofta görs en viktning av ljudnivån för att simulera det sätt 

som ett mänskligt öra uppfattar ljud vid olika frekvenser. Har sådan viktning gjorts 

anges ljudnivån i decibel A, dBA.  

För buller från industrier och trafikleder används två storheter, ekvivalent ljudnivå 

respektive maximal ljudnivå: 

• Ekvivalent ljudnivå är en form av medelvärde av en ljudnivå som varierar i 

tiden. För trafikbuller är tidsperioden ett dygn som motsvarar medelvärdet för ett 

år. För annan verksamhet, t ex industrier, delas dygnet in i dag, kväll och natt.   

• Den högsta momentana ljudnivån som uppstår under en viss tid kallas för 

maximalnivå eller maximal ljudnivå. Vid beräkning av trafikbuller avses med 

maximalnivå den högsta momentana ljudnivå som uppstår vid en 

fordonspassage. 

I Figur 19 nedan ges några exempel på olika ljudnivåer. Exemplen är ungefärliga, 

ljudnivåerna varierar mycket, och beror bl a på avståndet till bullerkällan.  

 

Figur 19. Exempel på ljudnivåer 

6.6.1. Bedömningsgrunder 
Miljökvalitetsnorm för buller 



 

M:\1. Uppdrag\2019\M1900012_PT_OKQ8_MKB Trumpetartorp\3. Projektredovisning\Rev MKB 20190417.docx 

 

 MKB Trumpetartorp 

 M1900012 

 20190417, s  41 (50)  

 

I förordning (2004:675) om omgivningsbuller finns bestämmelser om 

miljökvalitetsnormen för buller. Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en slags 

målsättningsnorm, och anges i förordningen som ”Genom kartläggning av 

omgivningsbuller samt upprättande och fastställande av åtgärdsprogram ska det 

eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa” 

Normen följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av 

omgivningsbuller.  

Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik 

I infrastrukturpropositionen 1996/97:53 angavs att nedanstående riktvärden normalt inte 

bör överskridas vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. 

Riktvärdena angavs som långsiktiga mål. 

• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus 

• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 

• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 

• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

I de fall som utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan, till exempel i stora 

tätorter med stadsstruktur, bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. 

Naturvårdsverket anser därutöver att följande värden ska eftersträvas: 

• Rekreationsområden i tätort, ekvivalentnivå 55 dBA för vardagsmedeldygn 

• Friluftsområden där låg ljudnivå utgör en särskild kvalitet, ekvivalentnivå 40 

dBA för vardagsmedeldygn. 

6.6.2. Förutsättningar 
Detaljplaneområdet ligger precis nordväst om trafikplats Kockbacka. Närmaste 

sammanhållna bebyggelse är av villa/radhuskaraktär och ligger ca 400 m väster om 

området, på andra sidan E18. Enstaka bostads- och fritidshus ligger norr om 

detaljplaneområdet, det närmaste på ett avstånd av strax under 200 meter. Öster om 

planområdet ligger Lejondals naturreservat, som även sträcker sig norrut mot 

Lejondalssjön, odlingsmark och skog. 

Platsen är mycket bullerstörd till följd av läget nära E18 och trafikplatsen. Dagens trafik 

ligger på drygt 30 000 fordon/dygn. Bullernivåerna i planområdet ligger enligt 

planbeskrivningen på 60-65 dBA. 

6.6.3. Miljökonsekvenser och skyddsåtgärder 
Totalt beräknas verksamheterna inom detaljplaneområdet generera cirka 3000 

fordon/dygn, varav 10% under maxtimmen. Ca två tredjedelar av den alstrade trafiken 

till serviceanläggningen antas vara trafik som tillkommer till trafikplatsen på grund av 

verksamheterna inom detaljplaneområdet. Den resterande tredjedelen av alstrad trafik 

antas ingå i den prognosticerade trafiken, alltså besökare till anläggningen som ändå kör 
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förbi trafikplatsen i vanliga fall.14  Denna ökning av trafik bedöms inte ge upphov till 

någon märkbar skillnad i bullernivåer. Som jämförelse kan sägas att en ökning med från 

30 000 till 40 000 fordon ger upphov till ca 1 dBA ökning i bullernivå. För att 

förändring av bullernivåer ska vara märkbar krävs en förändring om ca 3 dBA.   

Detaljplanen medför avverkning av skog och hårdgörande av mark inom 

detaljplaneområdet, vilket kan medföra sämre bullerdämpning av vägbuller för 

bakomliggande områden. Mellan detaljplaneområdet och naturreservatet ligger dock en 

hög bergsrygg och denna bedöms i sig dämpa bullret från E18 i naturreservatet, varför 

förändring av bullernivåerna i naturreservatet sannolikt inte blir så stora. 

Anläggningarnas byggnader kan ge lokal bullerdämpning inom detaljplaneområdet.  

Värt att notera är att skogen brukas, vilket innebär att den vid lämplig ålder kommer att 

avverkas, och ett antal år efter avverkningen blir den bullermässiga konsekvensen för 

naturreservatet samma som med detaljplaneförslaget.   

Rekommendationer och skyddsåtgärder 

Vid utformning av byggnader som innehåller arbetsplatser bör anpassning till den höga 

bullernivån i detaljplaneområdet beaktas. Vädringsmöjlighet och uteplatser kan t ex 

placeras så att de ligger på den sida som vetter från E18 eller bakom bulleravskärmande 

konstruktioner. Dessa åtgärder bedöms inte vara nödvändiga att reglera i detaljplan. I 

detaljplanekartan anges att lägst 50% av p-platserna i området ska utföras med armerat 

gräs samt att 10% av kvartersmarken ska vara grönyta/planteringsyta. Dessa akustiskt 

mjuka material bedöms medföra en minskad bullernivå i naturreservatet norr om 

detaljplaneområdet än om akustiskt hårda ytor hade använts.  

6.7. Luftkvalitet 

6.7.1. Bedömningsgrunder 
Miljökvalitetsnormer för luft 

Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för 

utomhusluft, Luftkvalitetsförordning (2010:477). Miljökvalitetsnormer syftar till att 

skydda människors hälsa och naturmiljön. Normerna är bindande nationella föreskrifter 

som har utarbetats i anslutning till miljöbalken. Normvärden och begrepp grundas på 

gemensamma direktiv inom EU och ska spegla den lägsta godtagbara luftkvaliteten som 

människa och miljö tål enligt befintligt vetenskapligt underlag. Vid planering och 

planläggning ska kommuner och myndigheter ta hänsyn till miljökvalitetsnormerna. I 

plan- och bygglagen anges bl.a. att planläggning inte får medverka till att en 

miljökvalitetsnorm överträds. I förordningen framgår att miljökvalitetsnormer gäller för 

utomhusluft med undantag av arbetsplatser samt väg- och tunnelbanetunnlar. 

För närvarande finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid (NO2), partiklar (PM10 och 

PM2,5), bensen, kolmonoxid, svaveldioxid, ozon, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, 

nickel och bly. Halterna av svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, bens(a)pyren, arsenik, 

                                                 

14 PM Serviceanläggning trafikplats Kockbacka. 2018-12-07. Sweco 2018. 
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kadmium, nickel och bly är så låga att miljökvalitetsnormer för dessa ämnen klaras i 

hela regionen. Den kartläggning av halter av partiklar, PM2,5 som genomfördes av 

Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund (SLB-analys) under 2010 visar att även 

miljökvalitetsnormen för partiklar, PM2,5 klaras i hela regionen.15 Generellt är det 

normerna för kvävedioxid (dygnsmedelvärdet) och PM10 (dygnsmedelvärdet) som är 

svårast att klara i Stockholmsregionen. 

Miljökvalitetsnormer för luft gäller utomhus där människor vistas och ska uppfyllas så 

snart som möjligt, dock senast till den tidpunkt som fastställts av regeringen för varje 

specifikt ämne. 

Tabell 4. Miljökvalitetsnormer för PM10 och kvävedioxid. 

Parameter Miljökvalitetsnorm (μg/m3) Anmärkning 

Kvävedioxid, NO2 40 μg/m3 (årsmedelvärde) 

60 μg/m3 (dygnsmedelvärde) 

 

90 μg/m3 (timmedelvärde) 

 

Får ej överskridas 

Får ej överskridas mer än 7 

dygn per år. 

Får ej överskridas mer än 

175 timmar per år* 

Partiklar, PM10 40 μg/m3 (årsmedelvärde) 

50 μg/m3 (dygnsmedelvärde) 

Får ej överskridas 

Får ej överskridas mer än 35 

dygn per år 

 

* Förutsatt att halten inte överskrider 200 μg/m3 under en timme mer än 18 gånger per 

kalenderår. 

6.7.2. Förutsättningar 
Enligt Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund klaras generellt 

miljökvalitetsnormer för bly, svaveldioxid, kolmonoxid, bens(a)pyren, arsenik, 

kadmium, nickel och bensen, reglerade i Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477). 

Halterna av dessa ämnen i regionen är långt under gällande miljökvalitetsnormer varför 

de inte mäts årligen.  

Partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) är de luftföroreningar som har de högsta 

nivåerna i jämförelse med miljökvalitetsnormerna till skydd för människors hälsa. De 

normvärden som är svårast att klara gäller för dygnsmedelvärdet av både partiklar och 

kvävedioxid och avser korttidsexponering vid höga halter. Enligt luftvårdsförbundets 

luftföroreningskartor överskrids inte miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och 

partiklar inom planområdet, se Figur 20 och Fel! Hittar inte referenskälla.. Halterna är 

som högst längs med E18 men även längs med vägen underskrids normerna. 

                                                 

15 Spridningsberäkningar för halter av partiklar (PM10) och kvävedioxid (No2). SLB-analys, april 2013. 
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Figur 20. PM10 dygnsmedelvärde, Lejondalssjön i norr. (karta från SLB-analys på uppdrag av Östra Sveriges 

Luftvårdsförbund 2019-02-15). Ungefärligt planområde markerat med svart ring.  

Figur 21. NO2 dygnsmedelvärde, Lejondalssjön i norr. (karta från SLB-analys på uppdrag av Östra Sveriges 

Luftvårdsförbund 2019-02-15) 
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6.7.3. Miljökonsekvenser och skyddsåtgärder 
Detaljplanen kommer att medföra marginellt ökade utsläpp till luft i området, till följd 

av en viss trafikökning till anläggningarna. De ökade utsläppen till luft från trafik är 

dock mycket små i förhållande till de utsläpp som redan ges av trafiken på E18 och det 

bedöms inte vara några problem att klara miljökvalitetsnormerna för luft.  

6.8. Miljökonsekvenser av nollalternativet 
Nollalternativet beskrivs för år 2030 och innebär att detaljplaneområdet fortsätter att 

användas som det gör idag, d v s huvudsakliga delar av området omfattar skogsbruk och 

mindre delar omfattar odlingsmark. Luftkvalitet, utsläpp till vatten och risk för utsläpp 

av kemikalier bedöms inte förändras jämfört med nuläget till följd av fortsatt bruk av 

skog och odlingsmark inom området. Historiskt sett har trafik alltid ökat med tid, och 

trafikökning på E18 och vid trafikplats Kockbacka kan komma att medföra något sämre 

luftkvalitet och något större risk för utsläpp av kemikalier till området i nollalternativet. 

Klimatförändringen kan medföra större mängder nederbörd, men detta bedöms inte 

påverka detaljplaneområdet i större uträckning eftersom det är naturmark. Naturmark 

ger goda marginaler för att omhänderta även intensiv nederbörd och låga skadevärden 

inom området i förhållande till ökande nederbörd. Grönkilen kommer att behålla sin 

nuvarande utbredning i nollalternativet. Det är oklart om skogen kommer att avverkas 

inom nollalternativets tidshorisont 2030, men om skogen avverkas påverkas 

naturvärdena och naturområdet bakom detaljplaneområdet skulle bli mer bullerstört än 

det är i nuläget, eftersom skogens bullerskyddande egenskaper försvinner. 

Nollalternativet innebär att det inte etableras någon besöksparkering till naturområdet 

och naturreservatet. Ingen gång- och cykelväg anläggs heller. Detta bedöms ge sämre 

möjligheter till rekreation i området, och i någon mån ger det också sämre tillgänglighet 

till strandskyddat område för friluftslivet, eftersom strandskyddat område blir mer 

svårtillgängligt än i detaljplaneförslaget.  

7. SAMLAD KONSEKVENSBEDÖMNING 

7.1. Generellt 
Syftet med detaljplanen är att utveckla området kring Kockbacka nya trafikplats. Inom 

detaljplaneområdet föreslås en drivmedelsanläggning med fullservice inklusive butik 

och biltvätt, en vägrestaurang samt en rastplats/besöksparkering (med sittplatser och 

informationsskylt till Lejondals naturreservat) till intilliggande naturområde och 

naturreservat. En gång- och cykelväg från Lejondalsvägen till anläggningarna ingår 

också i detaljplanen. 

Detaljplanen medför att skog avverkas i detaljplaneområdet för att göra plats för 

drivmedelsanläggning och vägrestaurang. Avverkningen medför att en redan relativt 

smal skogskorridor mellan Lejondalssjön och E18 blir smalare. Det kan påverka 

spridningsmöjligheter för djur och växtlighet negativt. Den skog som kommer att 

avverkas bedöms dock vara trivial i naturvärdeshänseende och den ligger i ett mycket 

bullerstört område. Gång- och cykelbanan i planens västra del kommer att gå på 
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odlingsmark i nära anslutning till E18. Gång- och cykelvägens sträckning korsar en 

brynmiljö mellan odlingsmark och skog och träd i brynzonen behöver sannolikt 

avverkas. För att minska de negativa miljökonsekvenserna har 10% av planområdets yta 

avsatts som grönyta/planteringsyta. Många gröna åtgärder som avser att omhänderta 

dagvatten kan också ha en ekologiskt stärkande funktion och där så är möjligt bör båda 

dessa perspektiv integreras i utformningen av anläggningen. Gång- och cykelvägens 

sträckning bör också anpassas för att minimera behovet av att avverka träd och 

avverkade träd kan lämnas kvar i närområdet. 

Detaljplanen ökar tillgängligheten till Lejondals naturreservat genom en ny bilväg och 

ny gång- och cykelväg. I den nordöstliga delen av planområdet finns ett område som 

anges som parkering på plankartan och det finns också planbestämmelser om allmän 

cykel- och bilparkering i anslutning till naturområdet. I planbeskrivningen anges även 

att en rastplats med separat bil- och cykelparkering för besökare till naturområdet ska 

anläggas i detaljplaneområdet och att information om Upplands Bro kommun och 

Lejondals naturreservat kommer att finnas vid parkeringen. Detta bedöms medföra 

positiva konsekvenser för naturreservatet, vars syfte är att möjliggöra allmänhetens 

friluftsliv. En parkering och information om naturreservatet kan fungera som en 

ytterligare entré till naturreservatet, och ökad tillgänglighet kan i sig driva besöksantalet 

uppåt, vilket bedöms medverka till att reservatets syfte uppfylls.  

Detaljplaneförslaget föreslår att strandskyddet inom planområdet upphävs, vilket 

minskar strandskyddat område från 300 m till 240 m söder om Lejondalssjön. Som 

särskilda skäl för detta anförs skäl 5. Skäl 5 innebär att området behöver tas i anspråk 

för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 

Skäl 5 uppfylls genom att detaljplanens anläggningar bedöms vara ett angeläget intresse 

för den regionala försörjningen med bränslen, fossila såväl som fossilfria. 

Parkeringen/entrén för besökande till naturreservatet bedöms också vara ett angeläget 

allmänt intresse. Lokaliseringen till området styrs av att man behöver närhet till både 

trafikplats Kockbacka och till Lejondals naturreservat. Samtliga trafikplatser mellan 

Stockholm och Enköping har undersökts med avseende på möjlig lokalisering av 

serviceanläggningen och ingen annan trafikplats har varit lämplig. Vid Kockbacka 

trafikplats har tre lokaliseringar övervägts. I de två övervägda men bortvalda 

alternativen fanns förhinder i form av fornlämningar, större ingrepp i strandskyddat 

område och i viss mån större påverkan på grönkilen. Detaljplaneområdet är dessutom 

avskilt från området närmast strandlinjen genom Hällkanavägen, och detaljplanen 

bedöms också öka tillgängligheten till Lejondalssjön, vilket ligger i linje med 

strandskyddets syfte. 

En riskutredning har tagits fram som underlag till detaljplanearbetet. I utredningen har 

två riskkällor identifierats, dels transporter av farligt gods på E18, dels drivmedels-

hantering i vätske- och gasform på drivmedelstationen. De skyddsobjekt som 

identifierats är vägrestaurangen och drivmedelstationen, eftersom avstånd till andra 

byggnader anses betryggande. De riskhändelser som identifierats i riskutredningen är en 

olycka med farligt gods på E18, utsläpp av brandfarlig gas, olycka med brandfarlig 

vätska vid bränslepumparna på drivmedelsanläggningen och olycka med brandfarlig 

vätska vid lossningsplats för denna. Både drivmedelsanläggning och vägrestaurang 

ligger på sådant avstånd från E18 att risken till följd av olycka med farligt gods bedöms 
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acceptabel. Den planlagda gång- och cykelvägen bedöms ge ett avstånd om ca 10 m 

mellan drivmedelsanläggningens och vägrestaurangens byggnader. Riskutredningen har 

rekommenderat skyddsavstånd mellan delar av drivmedelsanläggningen och omgivande 

bebyggelse, vilka bör beaktas vid utformningen av området. Byggnader inom detalj-

planeområdet lyder även under lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

(LBE). LBE-regelverket är omfattande och innehåller bl a olika skyddsavstånd. Dessa 

avstånd rör i huvudsak utformning av anläggningen och bör inte regleras i detaljplan. 

Totalt beräknas verksamheterna inom detaljplaneområdet generera cirka 3000 

fordon/dygn. Denna ökning av trafik bedöms dock inte ge upphov till någon märkbar 

skillnad i bullernivåer. Detaljplanen medför avverkning av skog och hårdgörande av 

mark inom detaljplaneområdet, vilket kan medföra sämre bullerdämpning av vägbuller 

för bakomliggande naturområden. Mellan detaljplaneområdet och bakomliggande 

naturreservat ligger dock en hög bergsrygg och denna bedöms dämpa bullret från E18 i 

naturreservatet, varför förändring av bullernivåerna i naturreservatet sannolikt inte blir 

så stora. Armerat gräs för lägst 50% av parkeringsplatserna och grönyta/planteringsyta 

på minst 10% av planområdet medverkar till att minska bullernivåerna i naturområdet 

norr om detaljplaneområdet. För att ytterligare minimera bullernivån i naturreservatet 

kan akustiskt mjuka material användas som markbeläggning inom detaljplaneområdet 

på fler ytor än ovan angivet, om så är möjligt.  

Nollalternativets miljökonsekvenser bedöms inte skilja sig så mycket från dagsläget 

avseende naturmiljö, vattenmiljö, risker och luftkvalitet. För rekreationsaspekten 

bedöms nollalternativet ge sämre tillgänglighet till naturområdena norr om 

detaljplaneområdet än vad detaljplaneförslaget ger. 

7.2. Miljökvalitetsnormer (MKN) 
Det finns miljökvalitetsnormer för luft och för vatten som kan komma att påverkas av 

detaljplaneförslaget, därför har dessa miljöaspekter utretts i MKB:n. Detaljplane-

förslaget medför att andel hårdgjord yta i detaljplaneområdet ökar, vilket kan ändra 

dagvattenmängder och dagvattenkvalitet. Hanteringen av drivmedel i detaljplane-

området kan komma att medföra spill och trafiken i detaljplaneområdet kommer att öka. 

I dagvattenutredningen rekommenderas dagvatten vid drivmedelsanläggningen att 

passera oljeavskiljare och dagvatten från vägrestaurangen att infiltrera i grönyta där så 

är möjligt. Dagvattenutredningen anger att det tjocka fyllnadslager som planeras att 

bygga upp delar av detaljplaneområdet kommer att fungera som ett magasin för 

dagvatten som sedan kan infiltrera ut i naturmarken. Reningen av dagvattnet kommer att 

ske genom att partiklar och lösta föroreningar tillåts infiltrera ner i moränlagret. 

Infiltration av dagvattnet via stenkistan kommer att bidra till en naturlig vattenbalans 

samtidigt som att rening erhålls genom markprofilen. Infiltration av allt dagvatten 

innebär att utsläpp till recipient i de flesta fall helt uteblir.  Därmed bedöms ingen 

påverkan på nedströms liggande vattenförekomsten Mälaren-Görväln eller Natura 2000-

området Brovikarna uppkomma. Detaljplaneförslaget äventyrar därmed inte möjligheten 

att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten.  

Det finns miljökvalitetsnormer för luft avseende för partiklar, kväveoxider, bly, 

svaveldioxid, kolmonoxid, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bensen. 
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Halterna av dessa ämnen i detaljplaneområdet ligger i nuläget långt under gällande 

miljökvalitetsnormer. Även längs med E18 underskrids normerna, även om halterna av 

t ex partiklar och kvävedioxid är högst där. Detaljplaneförslaget kommer att medföra 

marginellt ökade utsläpp till luft i området, till följd av en viss trafikökning till 

anläggningarna. De ökade utsläppen till luft från trafik är dock mycket små och det 

bedöms inte vara några problem att klara miljökvalitetsnormerna för luft. 

7.3. Jämförelse mellan alternativ 

 

Detaljplaneförslaget Nollalternativet 

N
a
tu
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En relativt smal skogskorridor mellan 
Lejondalssjön och E18 blir smalare. 
Skogen i planområdet är mycket 
bullerstörd och har triviala 
naturvärdeskvaliteter. Enstaka träd 
kan behöva avverkas i brynmiljö med 
påtagligt naturvärde. 

Ett bullerstört skogsområde med triviala 
naturvärdeskvaliteter samt en brynmiljö 
med påtagligt naturvärde kommer 
fortsatt att användas för skogsbruk. 

R
e
k
re

a
ti

o
n

 Entré med information om 
närliggande naturreservat ökar 
rekreationsvärdet i närliggande 
naturområde. Ökad tillgänglighet till 
naturreservatet till fots, till cykel och 
med bil. 

Detaljplaneområdet bedöms inte ha högt 
rekreativt värde.  
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Utökat strandskydd om 300 m*  
minskas till 240 m söder om 
Lejondalssjön. En mindre väg, skog 
och höjder ligger mellan 
detaljplaneområdet och aktuell sjö. 

Överklagat strandskydd om 300 m* 
kvarstår.  
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Dagvatten renas genom infiltration. 
Ingen påverkan på 
vattenförekomsten Mälaren-Görväln 
eller Natura 2000-området 
Brovikarna. 

Nederbörd och snö omhändertas av 
naturmarken. Ingen påverkan på 
vattenförekomsten Mälaren-Görväln 
eller Natura 2000-området Brovikarna. 

R
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k
 

Anläggningar i detaljplaneområdet 
ligger på acceptabelt avstånd från 
E18 map olycka med farligt gods. 
Drivmedelsanläggningen kan utgöra 
en risk gentemot vägrestaurangen.  

Inga anläggningar som tar skada vid 
olycka med farligt god på E18 finns. Det 
finns inga riskkällor inom 
detaljplaneområdet.  

B
u

ll
e
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Ev viss ökning bullernivåer i 
naturreservatet till följd av avverkning 
av skog i detaljplaneområdet.  

Bullernivåer i naturreservatet kan bli 
tillfälligt högre när skog avverkas genom 
skogsbruk, men minskar när skog växer 
upp igen.  

L
u

ft
-
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v
a
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Marginellt ökade utsläpp till luft i 
området. Miljökvalitetsnormerna för 
luft innehålls.  

Miljökvalitetsnormerna för luft innehålls. 

*Utökat strandskydd överklagat av kommunen. 

7.4. Avstämning mot miljömål  
Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd 

som ska uppnås i ett generationsperspektiv. För detaljplaneförslaget har tio nationella 
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miljökvalitetsmål bedömts vara relevanta att utvärdera. Övriga miljömål (skyddande 

ozonskikt, säker strålmiljö, grundvatten av god kvalitet, hav i balans samt levande kust 

och skärgård, myllrande våtmarker, storslagen fjällmiljö) bedöms inte beröras av 

planens genomförande. 

Detaljplaneförslaget bedöms medverka till att markanvändning ändras från skogs- och 

odlingsmark till exploaterad mark vilket kan påverka miljömålen levande skogar, ett 

rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv i viss utsträckning. Påverkan bedöms 

dock som så liten att den inte bedöms motverka miljökvalitetsmålen. Detaljplane-

förslaget medger en drivmedelsanläggning som planeras för bränslen, såväl fossila som 

icke-fossila. Flera miljömål påverkas av trafik och utsläpp från fossila bränslen, t ex 

begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning och ingen övergödning. 

Eftersom detaljplanen inte styr om det är fossila eller icke-fossila bränslen som erbjuds 

på drivmedelsanläggningen kan dessa miljömål påverkas i såväl negativ som positiv 

riktning. Inom detaljplanområdet kommer kemikalier, bl a drivmedel, att hanteras. 

Därmed ökar riskerna för oavsiktliga utsläpp av dessa ämnen, vilket kan påverka 

miljökvalitetsmålet giftfri miljö. Med relevanta skyddsåtgärder inom verksamheten 

bedöms dock miljömålet inte motverkas av detaljplaneförslaget. Möjligheten att uppnå 

miljökvalitetsnormer för vatten bedöms inte påverkas negativt och därmed inte heller 

miljökvalitetsmålet levande sjöar och vattendrag. Detaljplaneförslaget bedöms på lång 

sikt kunna medverka till att miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö kan uppfyllas, 

eftersom detaljplanen medger anläggningar som på lång sikt kan möjliggöra att 

drivmedelsanläggningar närmare Kungsängen och Bro tätort kan avvecklas, till gagn för 

den bebyggda miljön nära Bro tätort.   

8. UPPFÖLJNING 

Enligt 6 kap 11 § miljöbalken skall en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en 

redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den 

betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför. 

Uppföljning har stor betydelse för att tillgodose syftet med miljöbedömningen och det 

långsiktiga målet om en hållbar utveckling. Uppföljning är även viktigt för att följa upp 

om de i MKB:n föreslagna skyddsåtgärderna verkligen genomförs.  

I fortsatt arbete med planen och detaljprojektering bör föreslagna åtgärder i 

underlagsutredningar och MKB beaktas samt följas upp. Nedan beskrivs föreslagna 

åtgärder och fortsatt arbete som bör följas upp för respektive miljöaspekt. 

Naturmiljö - anlägga gröna ytor inom detaljplaneområdet, utforma de gröna ytorna så 

att de fungerar som spridningsöar i förhållande till omgivande naturmark, anpassa gång- 

och cykelvägens dragning för att minimera avverkning av träd samt lämna avverkade 

träd kvar i närområdet. 
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Vattenmiljö – följa dagvattenutredningens föreslagna åtgärder, eftersom dessa innebär 

fördröjning och infiltration av dagvatten samt anläggande av grönytor inom 

detaljplaneområdet. 

Risk – arbeta med skyddsavstånd mellan verksamheter, framför allt mellan 

drivmedelsanläggningens mest riskfyllda delar och samlingsplatser utomhus där 

oskyddade människor uppehåller sig (uteservering, lekplats etc) samt att följa slutsatser 

i riskutredningen.  

Buller – anpassa byggnader med arbetsplatser till områdets höga ljudnivå samt att 

använda mjuka material som marktäckning där så är möjligt.  

Miljöfarlig verksamhet - detaljplanen medger verksamhet som med största sannolikhet 

behöver hanteras genom en anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt Miljöprövnings-

förordningen (SFS 2013:251), kap 23 §§1-2. 

 



 

 

 

’  

Behovsbedömning 

Detaljplan för Trumpetartorp (del av fastigheterna Finnsta 2:5 och 2:6) 

 i Upplands-Bro kommun och Stockholm län    

(dnr KS 17/0322) 



 

 

 

Planens syfte: 

Syftet med detaljplanen är att utveckla området kring Kockbacka nya trafikplats. Inom området 

föreslås en drivmedelsanläggning med fullservice inklusive butik och biltvätt samt en vägrestaurang 

samt en rastplats/besöksparkering med informationsskyltar och sittplatser till förmån för Lejondalssjön 

och naturreservat. 

Detaljplan ska också möjliggöra byggnation av en gång och cykelväg längs men E18 som ska 

anslutas till befintlig gång och cykelvägen längs med Lejondalsvägen som kommer från Finnsta till 

planområdet. 

 

 
 
 
  

Version 1 - 2015-12-18 

Detta dokument och tillika verktyg för genomförande av behovsbedömning 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. Syftet med 

regeringsuppdraget är att skapa en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (PBL) i hela 
Sverige. Verktyget är anpassat för kunna användas av fler kommuner och är fri att använda och 

förändra. 

 



 

 

 
Verktyg för behovsbedömning  

När en kommun upprättar eller ändrar en detaljplan ska kommunen alltid ta ställning till behovet av att 

göra en miljöbedömning av planen i enlighet med 6 kap. 11-18 §§ miljöbalken (MB). En detaljplan ska 

genomgå miljöbedömning om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömning 

är den process som leder fram till ställningstagandet om en plan kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan och därmed ska miljöbedömas. Detta dokument är utformat som ett verktyg för 

genomförandet av behovsbedömning. Verktyget är anpassat för kunna användas av fler kommuner 

och är fri att använda och förändra. 

Verktyget består av checklistor som är tematiskt indelade i miljöaspekterna kulturvärden, naturvärden, 

sociala värden, materiella värden och risker för människors hälsa eller för miljön. Indelningen baseras i 

första hand på de kriterier som finns i bilaga 4 till mkb-förordningen, vilka är de kriterier som en 

behovsbedömning enligt förordningen ska bygga på (4 § mkb-förordningen). Enligt rekommendationer 

från Boverket (2006, s.55) och Naturvårdsverket (2009, s.42) bör en behovsbedömning även utgå från 

kriterierna i bilaga 2 till förordningen. Den tematiska indelningen har därför också samordnats med 

kriterierna i bilaga 2. Miljöbedömningen ska utgå från de miljöaspekter som finns i 6 kap. 12 § MB p 6. 

Av praktiska skäl har därför även dessa miljöaspekter inarbetats i behovsbedömningen. 

Två kriterier i bilaga 4 till mkb-förordningen har uteslutits ur behovsbedömningen. Dessa två kriterier 

har inte bedömts vara relevanta för behovsbedömning av detaljplaner. Det första kriteriet, i vilken 

utsträckning planen har betydelse för integreringen av miljöaspekter för att främja en hållbar utveckling 

(1c), har inte medtagits eftersom kriteriet bedömts vara lika för alla detaljplaner och därför inte kan 

understödja ett beslut om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Det andra kriteriet är 

miljöproblem som är relevanta för planen (1d) och har inte medtagits eftersom kriteriet bedöms 

hanteras i behovsbedömningen på andra sätt. Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten har inte 

medtagits i verktyget eftersom Fiskevattendirektivet (78/659/EEG) upphört att gälla som en 

konsekvens av genomförandet av Vattendirektivet.  Den svenska lagstiftningen gäller fortfarande (SFS 

2001:554), men utvärderas under år 2016 av Havs- och vattenmyndigheten.  

 

En vanlig svårighet som uppkommer under behovs- och miljöbedömningsprocessen är hur lokalisering 

ska hanteras. Att redovisa alternativa platser (6 kap. 7 § MB) är ett krav för miljökonsekvens-

beskrivningar för detaljplaner om genomförandet kan antas få en betydande miljöpåverkan på grund 

av att planområdet får tas i anspråk för industriändamål, ett köpcentrum, en parkeringsanläggning 

etcetera i enlighet med 4 kap. 34 § PBL (för fullständig uppräkning se 4 kap. 34 § PBL). Prövningen av 

alternativa platser har dock vanligtvis föregått arbetet med en detaljplan genom översiktsplanering och 

planbesked, samt är en naturlig del under hela planarbetet (4 kap. 2 § PBL). Rekommendationen är 

därför att utreda lokalisering enbart om frågan inte anses vara utredd eller om det föreligger särskilda 

behov. Detta arbete bör föregå en behovsbedömning. Alternativa platser ska inte blandas samman 

med kravet att i samband med miljöbedömning identifiera, beskriva och bedöma rimliga alternativ med 

hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd (6 kap. 12 § MB). Med rimliga alternativ menas olika 

alternativa sätt att uppnå syftet med planen (Prop. 2003/04:116, s. 64; NFS 2009:1). 

Verktyget vilar på lagstiftningen som reglerar miljöbedömning: 6 kap. miljöbalken (1998:808), 4 och 

5 kap. plan- och bygglagen (2010:900), förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, samt 

Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program (NFS 2009:1). 

Boverkets (2006) vägledning och Naturvårdsverkets (2009) handbok för miljöbedömning av planer har 



 

 

också varit viktiga utgångpunkter i arbetet med verktyget. Verktyget kommer att vara i behov av 

revidering när ny lagstiftning träder i kraft eller nya vägledningar fastställs. 

Den svenska lagstiftningen bygger på Rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om 

bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt respektive 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs 

miljöpåverkan. Det förstnämnda direktivet har nyligen ändrats genom Rådets direktiv 2014/52/EU av 

den 16 april 2014 om ändring av direktiv 2011/92/EU ombedömning av inverkan på miljön av vissa 

offentliga och privata projekt. Detta direktiv är ännu ej infört i svensk lagstiftning.  

Syftet med detta verktyg för behovsbedömning är att avgöra om en plan kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. Det finns fler miljöaspekter inom fysik planering för att främja en hållbar utveckling än 

vad som är relevant att hantera i en behovsbedömning. För att främja hållbar utveckling inom fysisk 

planering finns därför möjligheten att utveckla ett kompletterande verktyg som hanterar fler aspekter 

inom fysisk planering. 

Observera att all förklarande text som är [kursiverad inom hakklamrar] med fördel bör tas bort 

efter hand som behovsbedömningen färdigställs. Det gäller även detta inledande avsnitt 

benämnt Behovsbedömning som bör betraktas som en bakgrund till verktygets utformning. 

 

 

 

  



 

 

Introduktion 

Syftet med reglerna kring miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planarbetet för att främja 

hållbar utveckling (6 kap. 11-18 §§). För att uppnå detta är det av stor vikt att behovsbedömningen 

genomförs tidigt i planprocessen. I takt med att nytt underlag framkommer bör bedömningen 

uppdateras, vilket även innebär att tidigare ställningstagande kring betydande miljöpåverkan kan 

behöva revideras. Hur behovsbedömning och miljöbedömning bäst genomförs beskrivs i Boverkets 

(2006) och Naturvårdsverkets (2009) vägledningar för miljöbedömning av planer. 

Det finns inget krav på att en behovsbedömning ska genomföras redan vid upprättande av 

planprogram, eftersom planprogram inte krävs enligt lag (se 5 kap. 10 § PBL och 6 kap. 11 § MB). 

Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd bör en behovsbedömning genomföras så snart det är möjligt 

(NFS 2009:1). Rekommendationen är därför att ändå påbörja arbetet med behovsbedömning redan 

under detta skede i planarbetet (Boverket 2006, s.21). I ett planprogram anges planens 

utgångspunkter och mål. I detta skede bör behovsbedömningen därför främst användas för att 

identifiera viktiga miljöaspekter för det vidare detaljplanearbetet. 

Verktyget består av sju checklistor. Den första checklistan behandlar särskilda bestämmelser, vilket 

omfattar om det gäller undantag eller krav på att genomföra miljöbedömning. De efterföljande fem 

checklistorna utgör kärnan i verktyget och är tematiskt indelade i miljöaspekterna kulturvärden, 

naturvärden, sociala värden, materiella värden och risker för människors hälsa eller för miljön. I dessa 

checklistor ska platsens känslighet och nuvarande förhållanden först beskrivas, för att sedan redogöra 

för hur planen påverkar dessa förhållanden och hur stor störningen sannolikt kommer att bli. 

Det räcker med att planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan för en miljöaspekt för att så 

ska anses vara fallet och miljöbedömning ska inledas (NFS 2009:1). En fullständig genomgång av alla 

checklistor bör ändå göras för att klargöra på vilka grunder planen kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. En fullständig genomgång är även värdefull om det senare visar sig att den först 

utpekade aspekten inte längre kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En väl utförd och 

dokumenterad behovsbedömning är också en bra utgångspunkt för avgränsningen av 

miljökonsekvensbeskrivningen. Behovsbedömningen har även ett värde för arbetet med 

planbeskrivningen även om det inte krävs en miljöbedömning. 

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 checklistan hanterar omfattningen av påverkan och behöver 

inte fyllas i om det redan har fastslagits att planen medför betydande miljöpåverkan (Boverket 2006, 

s.19). Råder det fortfarande oklarheter om planens påverkan är betydande kan denna del användas 

som ett stöd för ställningstagandet. Detta ställningstagande ska avslutningsvis motiveras. Sist i 

dokumentet beskrivs hanteringen av behovsbedömningen i avsnittet som är benämnt Hantering.  

Betydande miljöpåverkan 

Vid bedömning av betydande miljöpåverkan är det skillnaden mellan den miljöpåverkan som 

genomförandet av detaljplanen medför och den miljöpåverkan som blir följden av om detaljplanen inte 

genomförs, som är i fokus (Naturvårdsverket 2009, s.36). Det står inte entydigt definierat i 

lagstiftningen eller förarbeten hur stor påverkan ska vara för att den ska antas vara betydande 

(Naturvårdsverket 2009, s.35). Skälet till detta är sannolikt att det är platsens känslighet och storleken 

på störningen som avgör om påverkan blir betydande eller inte. 



 

 

Ju större sannolikheten är för att en viss typ av miljöpåverkan ska inträffa, desto större är risken för att 

planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan (Boverket 2006, s.20). Likaså ökar risken om 

varaktigheten blir lång eller om påverkan förväntas uppkomma ofta. Är området särskilt värdefullt eller 

känsligt eller om det är svårt att avhjälpa negativ påverkan ökar också risken för betydande påverkan.  

Kriterierna för bedömning av miljöpåverkan innehåller framför allt negativa aspekter men även positiva 

aspekter ska beaktas (Boverket 2006, s.18). Det är dock den negativa påverkan som är 

utslagsgivande vid ställningstagandet om betydande miljöpåverkan. Osäkerhet om vilken påverkan 

planens genomförande kan få, bör hanteras som en risk för betydande miljöpåverkan. En positiv 

påverkan av en aspekt kan inte vägas mot en negativ påverkan av en annan (Boverkets 2006, s.18). 

  



 

 

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  

4 § mkb-

förordningen 

Krav på miljöbedömning: En detaljplan ska antas medföra 

betydande miljöpåverkan om genomförandet kan antas innefatta 

en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 §. 

Krav 

Ja Nej 

7 kap. 

27 & 28 a §§ 

MB 

Kan genomförandet antas innefatta 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 Det föreslagna detaljplaneområdet ligger i Brovikens avrinningsområde samt Natur 

2000, vattnet rinner inte till Lejondalssjön.  

 

Om det blir ett stort läckage av bensin/diesel och man inte får stopp på det innan 

Broviken kan det bli betydande skador. En riskanalys och dagvattenutredning ska 

göras med åtgärder som måste beaktas i planarbetet. 

 

 
 
  



 

 

Kulturvärden 

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

till kulturvärden. Checklistan bör utvecklas av eller tillsammans med sakkunnig inom 

kulturmiljöer. 

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 Det finns flera kända fornlämningar i närheten av planområdet. 

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 (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) 

☐ Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB (Skyddad natur) 

☐ Världsarv (Information) 

Beskrivning Platsen är obebyggd och har inga specifika kulturhistoriska värden att ta hänsyn till 

mer än de fornlämningar som ligger i närheten av planområdet. 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna kulturvärdena. 

Beskrivning Fornlämningar ligger inte inom detaljplanområdet. Anläggningen ska läggas inom 

fastigheterna Finnsta 2:5 och 2:6 och utanför fornlämningsområdet. Då planen inte 

ska påverka fornlämningar och ytterligare utredningar behöver inte göras angående 

fornlämningar. 

Bedömning av påverkan 



 

 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kommentar Eftersom det inte finns kulturvärden inom planområdet då planen inte antas medföra 

betydande påverkan på kulturvärden. 

 

Hänvisning till bilaga i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar: 

Bilaga 2: 1 d och 2 c samt 3 a-b, d-e 

Bilaga 4: 2 a, c, e-g 

 

Miljöaspekter i 6 kap. 12 § p 6 MB som berörs: 

Bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv, landskap 

 Naturvärden 

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

till naturvärden. Checklistan bör utvecklas av eller tillsammans med sakkunnig inom ekologi.  

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 Enligt kommunens information finns det inget naturvärde inom planområdet. 

En naturinventering behöver inte göras för området. 

 

 

 

 



 

 

 Område 1  

Naturvärde: Klass 3 påtagligt naturvärde  

Beskrivning: Brynmiljön, närmast åkern, har ett påtagligt naturvärde (klass 3 enligt 

SIS-standaren). Här finns lite äldre aspträd och lite död ved som är en viktig struktur 

för många sällsynta insekter. I området närmast avfarten har även barrskogen 

påtagliga naturvärden, äldre tallar.  

Motivering: Brynmiljön har inslag av äldre träd och viktiga strukturer som är viktiga för 

den biologiska mångfalden.  

Område 2  

Naturvärde: Klass 3 påtagligt naturvärde  

Beskrivning: Åkerholme med ädellövträd som ek ask och alm. Här finns även en spår 

av en hävdgynnad flora som vittna om att området har tidigare betats. (OBS ligger 

utanför plaområdet)  

Motivering: Förekomst av ädellövträd och hävdgynnad flora 

 

Planens Genomförande ska påverka området 1 enligt kartan. En gång och cykelväg 

ska passera genom området 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 (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) 

☐ Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § 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 Det föreslagna detaljplaneområdet ligger i Brovikens avrinningsområde samt Natur 

2000, vattnet rinner inte till Lejondalssjön. 

  

Planområdet gränsar till ett skogsområde samt Lejondals naturreservat i öst som har 

högt rekreativt värde för allmänheten. 

 

Delar av planområdet är inom strandskyddsområde för Lejondalssjön. Strandskyddet 

behöver upphävas för planområdet. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose 

ett allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Den här placeringen 

har valts med tanken på att mer tillgängliggöra både naturreservaten och sjön.  

Både bensinmack och restaurangen kan ha stor påverkan på antal besökare till 

Lejondalsjön och Lejondals naturreservaten. Dessutom en ytterligare parkeringsplats 

ska uppföras som ska vara tillgänglig för besökare till Lejondals naturreservaten med 

informationsskyltar och sittplatser som kan bidra till turistindustri. Men samtidigt 

nedskräpning kan bli ett problem som måste låsas.  

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna naturvärdena. 

Beskrivning Planen ska inte påverka Lejondals naturreservaten. Ytterligare skog måste avverkas 

i anslutning till den skog som redan idag har avverkats i och med byggnationen av 

den nya trafikplatsen. 

Det är viktigt att se till att ytterligare avverkning av skog för att utveckla området inte 

får negativa konsekvenser, en kontakt med Skogsstyrelsen är lämplig för att 



 

 

säkerställa att åtgärden inte påverkar området negativt. 

Strandskydd behöver upphävas för del av detaljplanområdet. 

 

 

 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?  Ja   

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden?  Nej 

Kommentar En naturinventering behöver inte göras för området. Det finns inget naturvärde inom 

planområdet men naturvärdet omkring planområdet ska påverkas av planen. 

Planens genomförande ska påverka naturen. Många träd ska avverkas. Platsen är 

väldig bullerstörd och är inte en bra plats för friluftsliv. 

Hänvisning till bilaga i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar: 

Bilaga 2: 1 d och 2 c samt 3 a-b, d-e 

Bilaga 4: 2 a, c, e-g 

 

Miljöaspekter i 6 kap. 12 § p 6 MB som berörs: 

Biologisk mångfald, djurliv, växtliv, mark, vatten, landskap 

  
  



 

 

Sociala värden 

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

till sociala värden. Checklistan bör utvecklas av eller tillsammans med sakkunnig inom 

exempelvis friluftsliv, rekreation, parker, grönområden och näringsliv. 

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 Naturreservatet nyttjas som utevistelse, motionsspår mm i dagsläget. Som det står 

nedanför så kommer planen antas medföra en positiv påverkan på naturreservatet. 

   

Genomförande av planen ska skapa en ny mötesplats för olika människor. Det kan 

också påverka antal personer som besöker Lejondals naturreservat med tanken att 

det ska finnas parkeringsplatser en restaurang i området och en gång och 

cykelvägen som ska ansluta planområdet till Finnsta i Bro. 

 

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 Antalet besökare till naturreservatet kan komma att förändras av genomförande av 

planen. Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse osv är utpekat som 

socialt värde pga naturreservatet och naturreservatet antas påverkas av planen.   

 

Del av planområdet ligger inom strandskydd för lejondalssjön. Strandskyddet för 

lejondalssjön är utökat till 300 meter och den planerade bebyggelsen kommer delvis 



 

 

förläggas inom det strandskyddadeområdet. 

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena. 

Beskrivning Genomförande av planen ska ha positiv påverkan på naturreservat eftersom antal 

besökare ska åkas och tillgängligheten ska förbättras.  

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden? Ja  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden?  Nej 

Kommentar Genomförande av planen ska skapa mer möjligheter för mer människor för att möta. 

Mer tillgänglighet, bättre möte platser är resultat av planen. 

Hänvisning till bilaga i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar: 

Bilaga 2: 1 d och 2 a, c samt 3 a-b, d-e 

Bilaga 4: 2 a, c, e-g 

 

Miljöaspekter i 6 kap. 12 § p 6 MB som berörs: 

Befolkning, landskap 

 
  



 

 

Materiella värden 

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

till materiella värden. Checklistan bör utvecklas av eller tillsammans med sakkunnig inom 

exempelvis miljö, näringsliv och trafik. 

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, 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  Platsen består idag av en flack ängsmark och blandskog som devis utgör en naturlig 

avgränsning från motorvägen mot naturreservatet och Lejondalssjön i norr. Platsen har en 

naturlig ängsmark med öppna gräsytor samt blandskog med både barr- och lövträd. Att 

bebygga platsen med verksamheter leder till avverkning av skogen i områdets östra delar och 

det kan till viss del försvaga den barriären upp mot sjön samt för naturområdena.  

Det finns inga kommunala VA-ledningar inom planområdet men förbindelsen till kommunala 

ledningar går att ordna. 

 

Det finns en telekabel som ligger från öst till väst genom det planerade verksamhetsområdet. 

Planen medför åkning av transporter med bil och lastbil inom planområdet. 

Tanken är att en till parkeringsplats ska uppföras inom planområdet som ska användas av de 

som kommer att besöka Lejondals naturreservat. 

 

En GC väg har planerats längs med motorväg från befintlig GC väg längs med 

Lejondalsvägen till planområdet för att åka tillgänglighet för de som vill gå. 

 



 

 

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 Området ligger inte inom Östra Mälarens vattenskyddsområde men avrinningen går 

till Broviken som ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde. 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna materiella värdena. 

Beskrivning Planens genomförande innebär ökad andel hårdgjorda ytor. Planen innebär en att 

trafiken kommer att öka inom planområdet. En dagvattenutredning kommer att göras. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?  Ja  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden? Ja  

Kommentar Området ligger inte inom Östra Mälarens vattenskyddsområde men avrinningen går 

till Broviken som ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde. En 

dagvattenutredning behöver genomföras för området. 

Även hantering av miljöfarliga ämnen på drivmedelsstationen behöver hanteras i ett 

tidigt skede av samma anledning. 

 

Hänvisning till bilaga i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar: 

Bilaga 2: 1 c-d och 2 a-c samt 3 a-b, d-e 

Bilaga 4: 2 a, c, e, g 

 

Miljöaspekter i 6 kap. 12 § p 6 MB som berörs: 

Bebyggelse, mark, vatten, materiella tillgångar 

 
  



 

 

 

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. Checklistan bör utvecklas av eller tillsammans 

med sakkunnig inom miljö- och hälsoskydd. 

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) 

☒ Inomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, fukt, temperatur, radon, strålning, elektromagnetiska fält) 

☐ Vattenbrist, tele- eller elavbrott, fjärrvärmebortfall, IT-bortfall, transportstörning, drivmedelsbrist 

☐ Klimatfaktorer (t.ex. lokalklimat, skuggning) 

Beskrivning E18 är utpekad som primärled för transport av farligt gods. En drivmedelsstation 

skulle öka riskerna i området eftersom de hanterar både brandfarliga varor men även 

explosiva varor. En riskanalys behöver göras för planområdet som innebär 

eventuella åtgärder som behovs för att skapa säkerhet inom området. 

 

Det finns inga byggnader eller bostäder i närheten av planområdet som ska påverkas 

av buller från planområdet. Platsen är mycket bullerstörd eftersom den ligger i direkt 

anslutning till motorvägen. Planens genomförande kan också utgöra bullerstörning 

för dem som ska jobba inom planområdet. Det kan räknas som en negativ 

konsekvens för arbetsplatsen. Åtgärder ska vidtas för att minska den negativa 

påverkan av buller inom hus vid uppförande av byggnader. 

 

Baserat på planerad höjdsättning av utredningsområdet samt topografin av 

omkringliggande mark befaras ingen översvämningsrisk på grund av påtryckande 

vatten utifrån. Enligt länsstyrelsens lågpunktskartering föreligger dock risk för 

översvämning sydost och nordväst om utredningsområdet. En dagvattenutredning 

har gjort för planområdet som innebär förslag för hantering av dagvatten. 

 

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 luftkvalitetsutredning ska genomföras pga närhet till E18 som ska innehålla 

eventuella åtgärder som måste vidtas inom planområdet. Miljökvalitetsnormer för luft 

så som NO2 och PM10 överskrids eller riskerar att överskridas längs med vägen på 

denna plats. Ni behöver därmed utföra en fördjupad utredning för luftkvalitet för att 

komma vidare med planeringen.  

 

 

Avrinningen sker till Broviken. 

 

Broviken är redan idag hårt belastat från Bro tätort, Bro Park och Högbytorp. 

Ytterligare belastning kan medföra att miljökvalitetsnormerna inte uppfylls. Därför är 

det viktigt att hanteringen av dagvatten görs på ett bra sätt. Även hantering av 

miljöfarliga ämnen på drivmedelsstationen behöver hanteras i ett tidigt skede av 

samma anledning. En dagvattenutredning och en riskanalys ska genomföras för 

planen. 

Planens påverkan 

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

Beskrivning  

Bedömning av påverkan 

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

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

Kommentar Det finns risker för att planen ska påverka människor hälsa med avseende på 

trafikolyckor, buller och luftkvalitet. Risk finns också under genomförandeskedet av 

planen. Genom planens utformning kan riskerna förebyggas. 

Hänvisning till bilaga i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar: 

Bilaga 2: 1 d-f och 2 a, c samt 3 a-b, d-e 

Bilaga 4: 2 a, c-g 

 

Miljöaspekter i 6 kap. 12 § p 6 MB som berörs: 

Människors hälsa, mark, vatten, luft, klimatfaktorer 

 

  



 

 

 

Sammanvägd bedömning 

Särskilda bestämmelser 

Gäller undantag från att genomföra miljöbedömning?  Nej 

Gäller krav på att genomföra miljöbedömning? Ja  

Betydande miljöpåverkan 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?  Ja  

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

Bedömning Planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan pga närhet till naturreservat, 

delvis orört område, avrinning till Natura 2000-område och vattenskyddsområde, 

avverkning, inom strandskyddat område, inte utpekat i översiktsplanen för 

bensinstation och snabbmatskedja och därmed så omfattas den inte av ÖPs MKB. 

Påverkans totaleffekt 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden? Ja  

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden? Ja  

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?  Ja  

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

Bedömning Planen bedöms påverka naturvärden och risker för människors hälsa och miljö. En 

luftkvalitetanalys, riskanalys och dagvattenutredning ska göras för området. 

Är det fortarande 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  

Planens karaktäristiska egenskaper måste beaktas, särskilt planens omfattning. 



 

 

Beskrivning Planområdet är ca 20 000 kvadratmeter. 

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

Beskrivning Planområdet är inte detaljplanelagt från tidigare.  

I den Översiktsplan som gäller för Upplands Bro kommun är platsen utpekad som ny 

trafikplats för Kockbacka. Trafikplats innebär inte per definition en rastplats med 

bensinstation och snabbmatsrestaurang.  Ingen övrig specifik markanvändning är 

utpekad för platsen i kommunens översiktsplan. 

 

I vilken utsträckning har planen betydelse för andra planers miljöpåverkan? 

Beskrivning Planens genomförande bedöms inte få någon påverkan på andra planers 

genomförande. 

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

Beskrivning  

Motiverat ställningstagande 

Kommunens sammanlagda bedömning är att planen antas medföra en betydande miljöpåverkan 

pga närhet till naturreservat, delvis orört område, avrinning till Natura 2000-område och 

vattenskyddsområde, avverkning, inom strandskyddat område, inte utpekat i översiktsplanen för 

bensinstation och snabbmatskedja och därmed så omfattas den inte av ÖPs MKB. Vi anser således 

att det behöver tas fram en MKB för planen. 

Eftersom att handläggningen av denna plan påbörjades innan ikraftträdandet av 

Miljöbedömningsförordningen (2017:966) gäller den upphävda förordningen (1998:905) om 

miljökonsekvensbeskrivningar i enlighet med punkt 3 under rubriken övergångsbestämmelser i 

miljöbedömningsförordningen. I bilaga 3 till denna förordning finns verksamheter och åtgärder som 

gör att planen antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om OKQ8 ska lagra naturgas eller 

fossila bränslen ovan gjord medför det att planen antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om 

avskogning sker i syfte att ändra markanvändningen ska planen antas medföra en betydande 

miljöpåverkan.  

 

Hänvisning till bilaga i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar: 

Bilaga 2: 2 a-b samt 3 c 

Bilaga 4: 1 a-b, e samt 2 b 

 

  



 

 

Hantering 

Behovsbedömningen har genomförts av kommunens sakkunniga tjänstemän utifrån tillgängligt 

kunskapsunderlag. Följande tjänstemän har varit delaktiga under arbetet: [Här skrivs förnamn och 

efternamn på de personer som har medverkat under behovsbedömningen, samt vilken yrkestitel 

respektive person har]. 

Vid bedömningen av om genomförandet av en detaljplan ska antas medföra en betydande 

miljöpåverkan ska kommunen ge den eller de länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter som 

berörs av detaljplanen tillfälle att yttra sig i enlighet med 6 § mkb-förordningen. Samråd har 

genomförts med [här skrivs vilka myndigheter som har givits tillfälle att yttra sig, datum för detta 

tillfälle, samt vad dessa myndigheter har yttrat]. 

Kommunens bedömning i frågan om en detaljplan kan antas med föra en betydande miljöpåverkan 

ska, enligt 6 § mkb-förordningen, göras tillgängligt för allmänheten. Det krav uppfylls genom att [här 

beskrivs hur detta tillkännagivande har eller ska genomföras]. 
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Handlingar 

Planhandlingar 
Plankarta med bestämmelser i skala [1:1000]  , daterad den 3 maj 2019. 
Denna planbeskrivning. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), Structor                       2019-04-11 
 

Övriga handlingar 
Behovsbedömning                                     2018-12-19 
Dagvattenutredning, Tyréns       2018-07-02  
Inledande PM Geoteknik, Bjerking      2018-04-18 
PM Serviceanläggning trafikplats Kockbacka, Sweco  2018-12-07 
Riskutredning, Carlens Brand & Risk AB    2018-08-22 
  
 

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 

Bakgrund 
OKQ8 har 2017-10-31 inkommit med en ansökan om planbesked för att planlägga del av fastigheterna 
Finnsta 2:5 samt 2:6, i anslutning till kommunens nya trafikplats Kockbacka. 
 
Området är idag delvis påverkat av utbyggnationen av nya trafikplatsen. Förutom den mark som är 
påverkad av byggnationen består platsen i dagsläget av ängs- och skogsmark. Platsen ligger i direkt 
anslutning norr om E18. Marken är inte detaljplanerad. 
 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att utveckla området kring Kockbacka nya trafikplats. Inom området 
föreslås en drivmedelsanläggning med fullservice inklusive butik och biltvätt, en vägrestaurang samt 
en entréplats /besöksparkering (med sittplatser och informationsskylt till Lejondals naturreservat) till 
intilliggande naturområde. 
Detaljplanen ska också möjliggöra byggnation av en gång-och cykelväg längs med E18 som ska 
anslutas till befintlig gång-och cykelväg längs med Lejondalsvägen och ska komma från Finnsta till 
planområdet. Planen ska bidra till mer tillgänglighet till området rund Lejondalssjön. 
Dagvatten ska hanteras lokalt inom planområdet. Eftersom dagvatten från planområdet kommer att 
rinna igenom vattenskyddsområdet till Mälaren-Görväln som används som dricksvattentäkt och till ett 
Natura 2000-område är det jätteviktigt att hantera dagvatten på ett bra sätt. Dagvatten kommer att 
fördröjas och infiltreras ner i marken till dagvattenmagasin efter rening. 
  
 

Planprocessen 

Handläggning 
Detaljplanearbetet inleddes under våren 2018 och handläggs enligt plan- och bygglagen (SFS 
2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015. 
Handläggning av detaljplanen sker med utökat förfarande.  
Eftersom planområdet inte är ett stort område och planuppdraget är i linje med gällande översiktsplan 
bedömdes inte program som något nödvändigt utan detaljplanen börjar i plansamrådsskedet. 
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Det aktuella planskedet är samråd då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del av 
förslaget och komma med synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där yttranden 
som framförts under samrådet redovisas. Planförslaget kan komma att justeras och kompletteras vid 
behov innan ett granskningsförslag upprättas. 
 

 

Preliminär tidplan 
Samrådsbeslut (SBU)   29 maj 2019  
Samrådstid     juni – juli 2019 
Beslut om granskning (SBU)  hösten 2019 
Granskningstid    hösten 2019  
Antagande (KF)    vinter 2020 
 

Planuppdrag 
Kommunstyrelsens gav 2017-12-06 §134, samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag till ny 
detaljplan för Trumpetartorp (del av Finnsta 2:5 m.fl) inkluderande rastplats med information om 
kommunen och parkering för besökare till naturreservatet. Planprocessen avses ske genom utökat 
förfarande. 
 
 

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken 
Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende lämplig 
användning av mark och vatten samt 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer. Något riskintresse 
enligt 4 kapitlet berörs inte. Planområdet gränsar till Europaväg 18 i söder, E18 omfattas av 
riksintresse för kommunikation. 
 

Hushållning med mark- och vattenområden 
Mark- och vattenområden ska enligt miljöbalken användas för det ändamål vilket området är mest 
lämpat för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan 
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 
 
Planförslaget innebär ingen märkbar påverkan på hushållning av mark och vatten.  
 
 

Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden 
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten, buller 
och ekologiskt känsliga områden. 
  
 

Utomhusluft  
För närvarande finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid (NO2), partiklar (PM10 och PM2,5), 
bensen, kolmonoxid, svaveldioxid, ozon, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly. Halterna av 
svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly är så låga att 
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miljökvalitetsnormer för dessa ämnen klaras i hela regionen. Enligt luftvårdsförbundets normkartor 
över Upplands-Bro kommun överskrids inte heller normerna för kvävedioxid, bensen och partiklar 
inom planområdet.  
Detaljplanens genomförande medför ökad trafik i området men riskerar inte att bidra till överskridande 
av någon miljökvalitetsnorm för luft. 
 
 

Vatten 
Exploateringsområdet ingår i vattenförekomsten Mälaren-Görväln som omfattas av beslutade 
miljökvalitetsnormer. Normerna innebär att den ekologiska och kemiska statusen ska vara ”god”. 

Detaljplanen bedöms inte ha någon negativ inverkan på den ekologiska statusen i Mälaren-Görväln.  
 
 

Buller 
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnorm för buller. Normen uttrycks som att 
”det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa”. Normen 

följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 
 
En bullerutredning från 2013 som har gjorts av trafikverket i samband med byggnation av trafikplats 
Kockbacka visar att ljudnivån inom stora delar av planområdet är mellan 60 till 65 dBA (uteplats).  
Verksamheterna är inte bullerkänsliga och platsen är liksom liknande lokaliseringar kring motorvägar 
typisk vid trafikplatser i närheten av tätorter.  
Bullret från verksamheterna mot naturreservatet kommer att vara lägre än från E18 då hastigheterna 
inom planområdet kommer att vara låga.  
För sådana lokaler som till exempel hotell eller restauranger, finns det inte några regler i BBR om 
buller. Även sådana lokaler måste dock uppfylla de grundläggande kraven på bullerskydd i PBL (SFS 
2010:900) och PBF (2011:338) samt uppfylla allmänna hänsynsregler enligt 2 kap i Miljöbalken 
(1998:808). 
 

Ekologiskt känsliga områden 
I Upplands-Bro finns ett antal ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) som ofta sammanfaller 
med områden av riksintresse för natur- och kulturminnesvård eller friluftsliv. Enligt 3 kap, 3 § 
Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.  
På cirka tre kilometers avstånd sydöst från planområdet ligger ett ekologiskt särskilt känsligt område 
(ESKO) enligt MB 3 kap. Broviken. Det omfattar själva stranden, de strandnära bottnarna samt 
omgivande strandängar. Planområdet ligger väl skilt från ESKO-områden och detaljplanen har 
utformats så att dagvattenhanteringen inte påverkar vattenmiljön negativt. Föreslagna lösningar i 
dagvattenutredning med lokalt omhändertagande innebär att transport av dagvatten och föroreningar 
till recipient kommer att utebli vid ett dimensionerande 20-årsregn. 
 
 
 

Behovsbedömning/Undersökning om betydande 
miljöpåverkan 
Kommunens sammanlagda bedömning är att planen antas medföra risk för en betydande 
miljöpåverkan pga närhet till naturreservat, delvis orört område, avrinning till Natura 2000-område 
och vattenskyddsområde, avverkning, inom strandskyddat område, inte utpekat i översiktsplanen för 
bensinstation och snabbmatskedja och därmed så omfattas den inte av ÖPs MKB. Kommunen anser 
således att det behöver tas fram en MKB för planen. 
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Detta är även avstämt med Länsstyrelsen, samråddatum 2018-12-19. Länsstyrelsen delar kommunens 
bedömning, baserat på redovisat underlag, att ett genomförande av detaljplanen kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning enligt 6 kap. 11 § miljöbalken och 4 kap. 34 § 
plan- och bygglagen (2010:900) behöver tas fram.  
Beträffande avgränsning av MKB, enligt 6 kap. 13 § miljöbalken, anser Länsstyrelsen att de 
väsentligaste frågorna har lyfts fram i underlaget och att dessa behöver hanteras i MKB:n. 
Länsstyrelsen vill särskilt påtala vikten av att utreda påverkan på grönkilen som löper söder om 
Lejondalssjön (en del av Görvälnkilen) då planförslaget innebär en minskning av en redan smal 
korridor mellan E18 och Lejondalssjön. Vidare vikten av att utreda påverkan på strandskyddet, Östra 
Mälarens vattenskyddsområde och Natura 2000-området i Broviken samt riskerna med hantering av 
miljöfarliga ämnen på drivmedelsstationen. 
 
Inför plansamråd krävs att utredningar ska göras beträffande risker (E18 är utpekad som primärled för 
transport av farligt gods. En drivmedelsstation skulle öka riskerna i området eftersom de hanterar både 
brandfarliga varor men även explosiva varor), dagvattenhantering, trafik samt geotekniska 
förhållanden. Förebyggande åtgärder för att minska riskerna kommer att föreslås i detaljplanen  
 
 
Fokus i MKB:n föreslås vara att beskriva betydande miljöpåverkan på: 
 
- Närhet till Lejondals naturreservatet. 
- Ianspråktagande av och avverkning inom orört naturområde. 
- Avrinning till Broviken som utgör ett Natura 2000-område. 
- Avrinning mot Östra Mälarens vattenskyddsområde. 
- Upphävande av strandskydd. 
- Påverkan på grönkilen som löper söder om Lejondalssjön 
- Riskerna med hantering av miljöfarliga ämnen på drivmedelsstationen. 
Dessutom har en lokaliseringsprövning genomförts för att visa att placering inte kan tillgodoses på 
annan plats. 
 
 
 

Plandata 

Läge och areal 
Planområdet utgörs av ca 2,8 ha obebyggd skogs- och ängsmark och ligger vid E18 omedelbart norr 
om Kockbacka nya trafikplats. 
 

 
Planområdet markerat med gul linje. 
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Markägoförhållande 
Planområdet omfattar delar av fastigheterna Finnsta 2:5, 2:6 samt 2:20 som ägs av privatpersoner.  
Ett avtal har upprättats mellan exploatören och markägarna. Fastighetsreglering kommer att ske när 
detaljplanen vunnit laga kraft. 
 
 

Gällande planer och tidigare ställningstaganden 

Riksintresse  
Detaljplaneområdet omfattas inte av något riksintresse men ligger ca 100 meter norr om E18 som är 
riksintresse för väg. 
 

Strandskydd 
Befintlig strandskydd för Lejondalssjön är idag utökat till 300 meter. Del av planområdet ligger inom 
detta område.  
 

 
 

Vattenskyddsområde 
Recipient för dagvatten från planområdet är Mälaren-Görväln. Vattenförekomsten har god ekologisk 
status men uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Mälaren-Görväln omfattas av de särskilda 
skyddsföreskrifterna för Östra Mälarens vattenskyddsområde. Det innebär enligt 7 kap. 21 och 22 §§ i 
Miljöbalken att området omfattas av speciella områdesskydd och speciella regler för exempelvis 
dagvattenhanteringen med syfte att skydda vattentäkten. Enligt Länsstyrelsen i Stockholms län gäller 
att dagvatten från hårdgjorda ytor där det finns risk för förorenat vatten, både inom den inre och det 
yttre skyddsområdet (primära och sekundära skyddszonen) måste föregås av rening innan det släpps 
till recipient. Dock ligger planområdet strax utanför den sekundära skyddszonen. Dagvattnet från 
området kommer att rinna igenom vattenskyddsområdet till Mälaren-Görväln som används som 
dricksvattentäkt och till ett Natura 2000-område. Därför är det viktigt att hanteringen av dagvatten 
görs på ett bra sätt. Även hantering av miljöfarliga ämnen på drivmedelsstationen behöver hanteras i 
ett tidigt skede av samma anledning.  
 
 

Regionala planer och program 
RUFS 
Enligt RUFS 2050 ligger planområdet inom grönkilen som löper söder om Lejondalssjön (en del av 
Görvälnkilen). Hällkanavägen som ligger norr om planområdet är utpekat som Regional vandringsled 
i RUFS 2050. 
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Kommunala planer och program 
Vision 2035 
Visionen 2035 ska leda till mer nöjda invånare, en ökad inflyttning och ett växande näringsliv. 
Morgondagens invånare har krav och förväntningar på kommunen. För att kunna leva upp till dem är 
det nödvändigt att jobba långsiktigt och uthålligt för att utveckla och stärka kommunen inom tre 
strategiska fokusområden; Tillgänglig plats – Mötesplats – Levande plats. Den här planen ska skapa 
möjligheter för mer mötesplatser och ska göra naturreservaten mer tillgänglig för allmänhet. 

Översiktsplan 
Syftet med aktuell detaljplanering för området överensstämmer med gällande Översiktsplan ÖP 2010. 
Där anges att kompletterande ytor längs E18 ska skapas för att erbjuda plats för verksamheter att 
etablera sig i kommunen. Ingen övrig specifik markanvändning är utpekad för platsen i kommunens 
översiktsplan. 
 

Grönplan 
Området kring Lejondalssjön är utpekat som regionalt intresse och skyddsvärda område i Grönplan.  
 

Detaljplaner och förordnanden 
Planområdet är inte detaljplanelagt i dagsläge men i samband med att planbesked gavs för Örnäs 1:22 
m.fl. gavs ett uppdrag att verka för att trafikplats Kockbacka skulle kunna kopplas till Brunna 
logistikområde. 
 

Vägplanen 
Det finns en Vägplan (2014-06-27) för trafikplats Kockbacka som ligger söder om planområdet. 
 

Förutsättningar och planförslag  

Natur 
Mark och vegetation 
Nuläge 
Planområdet avgränsas i söder och sydväst, dels av norrgående påfart till E18, dels av befintligt 
trädbevuxet bryn mot odlingsmark.  
Norr och sydost om området består marken av kraftigt kuperad blandskog med blockterräng och berg i 
dagen. 
 
 

 
Planområdet idag, vy från söder 
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Planområdet idag, vy från sydväst (E18) 

 

Översiktlig naturinventering  
Område 1: 
Naturvärde: Klass 3 påtagligt naturvärde  
Beskrivning: Brynmiljön, närmast åkern, har ett påtagligt naturvärde (klass 3 enligt SIS-standaren). 
Här finns lite äldre aspträd och lite död ved som är en viktig struktur för många sällsynta insekter. I 
området närmast avfarten har även barrskogen påtagliga naturvärden, äldre tallar.  
Motivering: Brynmiljön har inslag av äldre träd och viktiga strukturer som är viktiga för den 
biologiska mångfalden.  
Område 2  
Naturvärde: Klass 3 påtagligt naturvärde  
Beskrivning: Åkerholme med ädellövträd som ek ask och alm. Här finns även en spår av en 
hävdgynnad flora som vittnar om att området har tidigare betats. (OBS ligger utanför planområdet) 
Motivering: Förekomst av ädellövträd och hävdgynnad flora 
 

 
 
 

Förslag 
Område 1 kommer delvis påverkas av planens genomförande.  
Gång- och cykelbanan i planens västra del kommer att anläggas på odlingsmark i nära anslutning till 
E18. Där den ansluter till vägrestaurangens och drivmedelsanläggningens område behöver den dras 
genom den brynmiljö med påtagligt naturvärde som avgränsar odlingsmarken gentemot skogsmarken. 
I brynzonen behöver träd sannolikt avverkas. Området för gång- och cykelvägen i detaljplanen är brett 
och bedöms ge möjlighet till anpassning av vägens dragning i syfte att avverka så få träd som möjligt i 
brynzonen. Åkerholmen ligger utanför detaljplaneområdet och bedöms inte påverkas av detaljplanen. 
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Landskaps- och stadsbild 
Nuläge 
Området kring Lejondalssjön är utpekat som område för regionalt intresse enligt kommunens 
Grönplan (2008). Öster om planområdet ligger Lejondals naturreservat. En höjdrygg med blandskog 
finns mellan planområdet och Lejondalssjön.  
 
Brynmiljön närmast åkern i områdets västra del, har ett påtagligt naturvärde (klass 3 enligt SIS-
standaren) Öster om området finns odlingsmark och en åkerholme. 
 
 

 
 

 
Förslag 
Genomförande av planen påverkar grönkilen som löper söder om Lejondalssjön (en del av 
Görvälnkilen) då planförslaget innebär en minskning av en redan smal korridor mellan E18 och 
Lejondalssjön. En MKB har gjorts för planen för att utreda bland annat påverkan av planen på 
grönkilen. 
 

Rekreation och friluftsliv 
Nuläge 
Området som ligger öster om Lejondalssjön är en stor målpunkt för fritidsaktiviteter enligt Grönplan 
för Upplands-Bro kommun (2008).  
 
Förslag 
Tillgängligheten till naturmarken och Lejondalssjön kommer att avsevärt förbättras med anordnandet 
av en mindre parkering/rastplats i norra delen av planområdet samt en ny gång- och 
cykelvägsförbindelse via befintlig viadukt under E18 i planområdets norra del vid Lejondalsvägen.  
Parkeringen placeras i anslutning till befintlig skogsstig som kan leda besökare in i naturområdet och 
området runt Lejondalssjön. 
 

Fornlämningar 
Nuläge 
Kring planområdet finns flera tidigare utredda fornlämningar. Planen ska inte påverka fornlämningar 
som ligger i närheten. Enligt Länsstyrelsens förhandsbesked 2017-10-27, finns inte behov av 
ytterligare undersökningar av fornlämningar utöver de som tidigare är genomförda på platsen. 
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Geologi/Geotekniska förhållanden 
Nuläge 
Området består till stor del av morän och berg i dagen. Ett begränsat parti torrskorpelera kan 
förekomma i södra delen ner mot norrgående påfartsrampen till E18. Grundvattenytans trycknivå 
bedöms ligga djupare ned i vattenförande jordlager och området bedöms, i den geotekniska 
utredningen, vara ett infiltrationsområde. 
 
Förslag 
Utifrån kända förutsättningar, då den primära undergrunden utgörs av berg och morän enligt 
geotekniskt PM, bedöms planerade anläggningar kunna grundläggas direkt i mark utan några 
geotekniska förstärkningsåtgärder. 
 Bebyggelseområden 
 

Befintlig bebyggelse 
Nuläge 
Närmaste bebyggelse utgörs i väster av villa/radhusområden på andra sidan om E18 ca 400 meter från 
planområdet. I norr och öster finns enstaka bostadshus och fritidshus i området kring Lejondalssjön, 
som närmast ca 300 meter från planområdet. Befintlig bebyggelse kommer inte att påverkas av 
exploateringen i nämnvärd grad. 
 

Kulturmiljö 
Platsen är obebyggd och har inga specifika kulturhistoriska värden.  
 
Förslag 

Övergripande disposition 
Servicestationen placeras i den södra delen med skärmtak över drivemedelsanläggning vänd mot 
infarten. Restaurangen placeras i områdets norra del med egen parkering samt ”drive thru”-slinga. Den 
interna dispositionen är inte bestämd i detalj och därför är detaljplanen utformad för att möjliggöra 
flexibilitet i dispositionen av planområdet. Gällande säkerhetsavstånd enligt MSB (Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap) inom och mellan verksamheter på och vid drivmedelsanläggningar ska 
beaktas. Avstånd till transportled för farligt gods ska följa riskutredningens riktlinjer. Att ta hänsyn till 
gällande säkerhetsavstånden är en viktig fråga som ska hanteras i samband med bygglov.  
Trafiklösning anordnas så att stora fordon ges egen slinga i området. Byggnadernas placering bör 
anpassas i nivåer som ger minsta påverkan på omgivande terräng, samtidigt som tillgänglighet för 
rörelsehindrade tillgodoses. En entréplats med parkering föreslås placerad i närheten av befintlig 
skogsstig.  
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Ny bebyggelse, verksamheter 
Inom området föreslås en drivmedelsanläggning med fullservice inklusive butik och biltvätt, en 
vägrestaurang samt en rastplats/besöksparkering (med sittplatser och informationsskylt till Lejondals 
naturreservat) till intilliggande naturområde. Drivmedelsanläggningen kommer att erbjuda såväl 
fossila som alternativa drivmedel såsom etanol, biogas, RME och snabbladdare för elbilar. 
 
Gestaltning 
Byggnaderna inom området får ha en maximal byggnadshöjd på 10 meter och placeringen ska 
anpassas till landskapet som har en huvudsaklig fallande lutning mot sydväst. 
Byggnadernas detaljutformning kommer att följa OKQ8s och MAX-restaurangens designkoncept 
beträffande materialval och kulörsättning. 
 
 

 

Servicestation 
 

Restaurang 
 

Entréplats - besöksparkering 
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Material/byggteknik 
Hållbar byggteknik avseende materialval och energihushållning ska eftersträvas.  
Vid utformning av byggnader som innehåller arbetsplatser bör anpassning till den höga bullernivån i 
detaljplaneområdet beaktas. Vädringsmöjlighet och uteplatser kan t ex placeras så att de ligger på den 
sida som vetter från E18 eller bakom bulleravskärmande konstruktioner. 
 

Tillgänglighet 
Nuläge 
Idag är området otillgängligt och outnyttjat.  
 
Förslag 
Med verksamheternas etablering kommer tillgängligheten till omgivande natur att öka genom att en ny 
bilväg och ny gång- och cykelväg till verksamheterna anläggs. För besökare till naturområdet anläggs 
dessutom en entréplats med separat bil-och cykelparkering. 
Parkeringen till naturområdet utförs i närheten av till befintlig naturstig. Information om Upplands Bro 
kommun och Lejondals naturreservat kommer att finnas vid parkeringen.  
För rörelsehindrade kommer P-platser att finnas i omedelbar närhet till entréer till restaurangen 
respektive servicestationens butik. 

 

 
Lejondalsvägen 

 
Den blåa pilen: befintliga gång och cykelvägen längs med Lejondalsvägen 

Den gula pilen: Planerad gång och cykelväg till planområdet längs med E18 
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Tillgänglighet till planområdet 

 

Offentlig service och kommersiell service 
Servicestationen och restaurangen kommer att innebära ett tillskott till den kommersiella servicen både 
lokalt för Upplands Bro och även göra området mer attraktivt för resande/förbipasserande på E18. 

 
 

Upphävande av strandskydd 
Gällande strandskydd 
Befintlig strandskydd för Lejondalssjön är idag utökat till 300 meter. Del av planområdet ligger inom 
detta område.  
 

Särskilda skäl till upphävande av strandskydd 
En kommun får enligt plan- och bygglagen i detaljplan bestämma att strandskyddet enligt miljöbalken 
ska upphävas för ett område om det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken. 
 
Kommunen har för avsikt att upphäva strandskyddet inom den del av planområdet som omfattas av 
strandskydd. Kommunen uppger följande skäl för att upphäva strandskyddet inom planområdet: 
 
Skäl nr 5 enligt MB: ”Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 

som inte kan tillgodoses utanför området.” 
 
Skälet är att detaljplanens anläggningar bedöms vara ett angeläget intresse för den regionala 
försörjningen av drivmedel, fossila såväl som fossilfria. Parkeringen/entrén för besökande till 
naturreservatet bedöms också vara ett angeläget allmänt intresse i och med att den ökar 
tillgängligheten till naturområdet, vilket ligger i linje med strandskyddets syfte. 
Platsen ska fungera som en entré till Kungsängen och Stockholm. Åtgärden bedöms därför vara 
förenlig med strandskyddets syften.  
 
Ett stort antal drivmedelsanläggningar har försvunnit de senaste 20 åren i Stockholmregionen. 
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En lokaliseringsprövning visar att E18 för trafik västerut från Stockholm är ett stråk med svag 
försörjning av serviceanläggningar. Det finns ett fortsatt framtida behov av denna typ av anläggningar 
vid trafikleder också för den regionala försörjningen med fossilfria bränslen (t.ex. etanol, HVO och 
biogas). Anläggningarna har även en strategisk betydelse som en samhällsviktig verksamhet vid 
krissituationer av olika slag.  
 
I MKB ”4.3 Övervägda lokaliseringar” redovisas prövning av samtliga trafikplatser på E18 inom ett 

acceptabelt avstånd från Stockholm med avseende på möjlig lokalisering av anläggningen där endast 
Kockbacka trafikplats uppfyller kriterierna.  
För att en drivmedelsanläggning ska fungera kommersiellt behöver den ligga på rätt sida om E18 för 
snabb och enkel tillgänglighet och vara kombinerad med snabbmatsrestaurang av etablerat varumärke. 
Vid trafikplatsen har tre lokaliseringar övervägts där den valda platsen kallad ”Väst” funnits vara den 

lämpligaste. 
 
 

Trafik och kommunikationer 
Gatunät, parkering, varumottagning, utfarter 
Nuläge  
Ingen koppling finns idag från trafikplatsen Kockbacka till omgivningen norr om E18. 
 
Förslag 
In-och utfart till planområdet kommer att ske via ”droppen” i Kockbacka trafikplats. En 
trafikutredning har gjorts i samband med detaljplanarbetet som visar att planerat område inte kommer 
att påverka tillgänglighet till trafikplatsen Kockbacka på något sätt. 
 
Servicestationen och restaurangen kommer att ha separata parkeringar. Stora fordon såsom bussar, 
husbilar och lastfordon bereds egen slinga/parkering inom området.  
Antalet planerade besöksparkeringar till verksamheterna baseras på erfarenhet och statistik gällande 
antal besökare på ett flertal liknande anläggningar i anslutning till trafikplatser vid motorvägar.  
 

 

Gång-, cykel- och mopedtrafik 
Nuläge  
I dagsläge finns en gång- och cykelväg längs med Lejondalsvägen som kopplar Bro till Lejondals 
naturreservat. Enligt Grönplanen (2008) är den gång- och cykelvägen en av de mest använda 
rörelsestråken i Bro. 
 
Förslag 
En ny gång- och cykelväg ska anslutas till den befintliga för att tillgängliggöra planområdet för 
allmänhet som kommer att cykla från Bro. Där gång- och cykelväg inom planområdet passerar bilväg 
bör övergångställen med upphöjd passage utföras. 
 

Kollektivtrafik 
Nuläge  
I direkt anslutning till planområdet finns idag ingen kollektivtrafik. Närmaste busshållplats finns i 
Finnsta samt Råby väster om E18 och har ingen direkt koppling till planområdet.  
 
Förslag 
Exploateringen innebär ingen förändring beträffande kollektivtrafik. 
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Störningar och risker 
En drivmedelsanläggning kan innebära en riskkälla mot omgivningen med avseende på hantering av 
brandfarlig- samt explosiv vara. Gällande säkerhetsavstånd enl MSB samt Länsstyrelsens 
rekommendationer inom och mot intilliggande verksamhet har beaktats i planförslaget. För att 
reducera riskerna till acceptabla nivåer uppmanar riktlinjer och regelverk i första hand skyddsavstånd 
mellan sannolika olyckplatser inom drivmedelstationen och skyddsobjekt. Aktuella avstånd överstiger 
rekommendationerna.  
 
Insatstiden för räddningstjänsten är mindre än 10 min. Ställverket i etableringsförslaget är beläget 
cirka 12 meter från den droppformade rondellen. Placeringen är sådan att risken för påkörning måste 
beaktas. Ställverket kommer att innehålla teknisk utrustning och inte vara avsedd för stadigvarande 
vistelse. Risken för personskada, utöver personer i fordonet, bedöms vara mycket låg. Den låga 
hastigheten som rondellens utformning medför i kombination med räcken reducerar risken ytterligare. 
Även olyckor där farligt gods är inblandat bedöms som mycket låg. Placeringen av ställverket bedöms 
vara acceptabel utifrån ovanstående resonemang. (text från riskbedömning).  
 

Buller  
Nuläge  
En bullerutredning från 2013 som har gjort av Trafikverket i samband med byggnation av trafikplats 
Kockbacka visar att ljudnivån inom stora delar av planområdet är mellan 60 till 65 dBA (uteplats).  
 
Förslag 
Verksamheterna är inte bullerkänsliga och platsen är liksom liknande lokaliseringar kring motorvägar 
typisk vid trafikplatser i närheten av tätorter.  
Bullret från verksamheterna mot friluftsområdet kommer att vara lägre än från E18 då hastigheterna 
inom planområdet kommer att vara låga. 
 

 
Karta visande dygnsekvivalent ljudnivåutbredning 2 m ovan mark i området år 2035. Från Trafikverkets hemsida 
 
 

Vibrationer  
Utifrån kända förutsättningar, då den primära undergrunden utgörs av berg och morän enligt 
geotekniskt PM, bedöms planerade anläggningar kunna grundläggas direkt i mark utan några 
geotekniska förstärkningsåtgärder för att motverka vibrationer. 
 

Radon 
Förekomsten av markradon ska undersökas i samband med byggnation och hanteras vid projektering 
av byggnaderna. 
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Översvämning 
Nuläge  
Planområdet ligger i ett område av berg, morän och lera. Inga markavvattningsföretag finns inom eller 
i direkt anslutning till området. Enligt länsstyrelsens lågpunktskartering föreligger dock risk för 
översvämning nordväst och sydost om exploateringsområdet. 
 
Förslag 
Baserat på planerad höjdsättning samt topografin på omgivande mark, befaras enligt 
dagvattenutredningen ingen översvämningsrisk på grund av påtryckande vatten utifrån. 
Enligt dagvattenutredningen kommer den planerade stenkistan, som skapas av stenkross, att kunna 
utjämna ett helt hundraårsregn med 10 minuters varaktighet.  
 
   

Farligt gods  
Nuläge  
Planområdet ligger norr om E18 som utgör en primär led för farligt gods. En riskbedömning har gjort 
för planen 2018. Syftet med riskbedömningen är att presentera riskbilden vid etablering av 
drivmedelstation och vägrestaurang intill Tpl Kockbacka. Riskbilden tas fram genom att följa den 
metodik som rekommenderas av Länsstyrelsen i Stockholms län. (Länsstyrelsen i Stockholms Län, 
2003)  
Målet med riskbedömningen är att skapa ett beslutsunderlag där riskbild och eventuella 
riskreducerande åtgärder presenteras. 
Aktuella riskkällor i området utgörs av drivmedelstationen i sig, där bränslen i vätske- och gasform 
hanteras, samt E18 som utgör en primär led för farligt gods. 
 
Förslag 
Avståndet till E18 som är huvudtransportled för farligt gods är från närmaste vistelsezon inom 
området ca 60 m och till närmaste byggnad ca 70 m.  
Påfartsrampen för norrgående trafik på E18 är ca 25 m från vistelsezon samt ca 38 m från byggnad och 
hastigheten på påfarten är förhållandevis låg och riktad bortåt från anläggningarna.  
 
Hantering av brandfarliga och explosiva varor. 
I utförd riskbedömning konstateras, att länsstyrelsens rekommenderade skyddsavstånd i förhållande 
till externa riskkällor (E18 och trafikplatsens påfartsramp) har tillämpats. MSBs (Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap) regelverk beträffande säkerhetsavstånd inom servicestationen såväl 
som till extern verksamhet (Vägrestaurangen och besöksparkering/rastplats) tillgodoses i 
planförslaget.  
 
Ljus  
Strålkastare och belysningsanläggningar från verksamhetsområdet kan bli störande för omgivande 
trafik och verksamheter om inte utformningen sker på ett genomtänkt sätt. Samråd ska ske med 
Trafikverket i bygglovhanteringen om man bedömer att ljus kan påverka omgivande trafikleder. 
 
Förorenad mark  
Planområdet består enbart av naturmark och skogsmark – inga uppgifter finns om verksamhet som 
kunnat föranleda markföroreningar. 
 
 

Teknisk försörjning 

Dagvatten 
Området ligger i ett område av berg, morän och lera. Infiltrationsförutsättningarna antas därför vara 
fläckvisa goda där morän förekommer. SGU:s karta för genomsläpplighet visar att marken inom 
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planområdet har medelhög genomsläpplighet. Exploateringsområdet ligger inom Östra Mälarens 
vattenskyddsområde. Särskilda åtgärder krävs för omhändertagandet av dagvatten från körytor. Utförd 
dagvattenutredning ligger till grund för föreslaget lokalt omhändertagande av dagvatten. Från 
hårdgjorda ytor inom drivmedelanläggningen leds dagvattnet via oljeavskiljare till ett tätt dike och 
vidare via kupolbrunn till fördröjningsmagasin för vidare infiltration inom området. Att skapa 
tillräcklig fördröjning inom detaljplaneområdet anses möjligt. Det täta diket kan även utgöra ett 
katastrofskydd i händelse av ett större utsläpp genom att inloppet till fördröjningsmagasinet förses 
med avstängningsventil.   
 
 
 

Vatten och avlopp 
Föreslagna anslutningspunkter för VA finns norr om E18 vid befintlig viadukt på Lejondalsvägen. 
Kommunen kommer att bygga en ny servis till Trumpetartorp och Lejondal norr om E 18, därifrån 
byggs anslutningsledningar som kommer att läggas under gång- och cykelvägen till området. 
Exploatören bekostar utbyggnaden av VA-åtgärder.  
 
Spillvatten från biltvättanläggning renas inom anläggningen och leds vidare till kommunens 
spillvattennät.  
 
 

Värme 
Uppvärmning kommer att ske via bergvärme och/eller luft-vattenvärmepump. 
  

El, tele, bredband 
Tekniska försörjningssystem som el-tele och bredband dras till planområdet.  
Befintligt kraftnät finns ca 500 meter sydost om planområdet. Ett E-område på ca 100 kvm är planerad 
inom planområdet. 
 

Avfall 
Utrymme för avfallshantering och källsortering för anläggningen ska finnas. Avfallsutrymmet ska 
dimensioneras så att så kallad fastighetsnära källsortering kan ske, av det avfall som uppkommer inom 
planområdet. Sophantering ska lösas inom fastigheten. Upplands-Bro kommun har infört ett system 
för insamling av matavfall. 

 

Konsekvenser av planens genomförande 
 

Miljökonsekvenser 
Förslaget medför att andel hårdgjord yta i planområdet ökar, vilket kan ändra dagvattenmängder och 
dagvattenkvalitet. Hanteringen av drivmedel i planområdet kan medföra risk för miljöföroreningar och 
trafiken inom planområdet och vid trafikplats Kockbacka kommer att öka. I dagvattenutredningen 
rekommenderas att dagvatten vid drivmedelsanläggningen passerar oljeavskiljare och att dagvatten 
från vägrestaurangen infiltreras i grönyta där så är möjligt. Utredningen anger att fyllnadslager inom 
detaljplaneområdet kommer att fungera som ett magasin för dagvatten, vilket sedan kan infiltrera ut i 
naturmarken. Reningen av dagvattnet kommer att ske genom att partiklar och lösta föroreningar tillåts 
infiltrera ner i moränlagret. Infiltration av dagvattnet via stenkistan kommer att bidra till en naturlig 
vattenbalans samtidigt som att rening erhålls genom markprofilen. Infiltration av allt dagvatten 
innebär att utsläpp till recipient i de flesta fall helt uteblir. Därmed bedöms ingen påverkan på 
nedströms liggande vattenförekomsten Mälaren-Görväln eller Natura 2000-området Brovikarna 
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uppkomma. Detaljplaneförslaget äventyrar därmed inte möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna 
för vatten.  
Det finns miljökvalitetsnormer för luft och halterna av de ämnen som regleras i 
miljökvalitetsnormerna ligger långt under gällande miljökvalitetsnormer i detaljplaneområdet. 
Detaljplaneförslaget kommer att medföra marginellt ökade utsläpp till luft i området, till följd av en 
viss trafikökning till anläggningarna, men det bedöms inte vara några problem att klara miljökvalitets-
normerna för luft. 
Avverkningen av skog medför att en redan relativt smal skogskorridor mellan Lejondalssjön och E18 
blir smalare. Det kan påverka spridningsmöjligheter för djur och växtlighet negativt. Den skog som 
kommer att avverkas bedöms dock vara trivial i naturvärdeshänseende och den ligger i ett mycket 
bullerstört område. För att minska de negativa miljökonsekvenserna har 10% av planområdets yta 
avsatts som grönyta/planteringsyta. Gång- och cykelvägens sträckning korsar en brynmiljö med något 
högre naturmiljövärde och träd i brynzonen behöver sannolikt avverkas. Området för gång- och 
cykelvägen i detaljplanen är brett och bedöms ge möjlighet till anpassning av vägens dragning i syfte 
att avverka så få träd som möjligt i brynzonen. Många gröna åtgärder som avser att omhänderta 
dagvatten kan också ha en ekologiskt stärkande funktion och där så är möjligt bör båda dessa 
perspektiv integreras i utformningen av anläggningen.  
Detaljplanen ökar tillgängligheten till Lejondals naturreservat genom en ny bilväg och ny gång- och 
cykelväg. Område för allmän cykel- och bilparkering är avsatt på plankartan och i planbeskrivningen 
anges att en entréplats med separat bil- och cykelparkering för besökare till naturområdet ska anläggas 
i detaljplaneområdet och att information om Upplands Bro kommun och Lejondals naturreservat 
kommer att finnas vid parkeringen. Detta bedöms medföra positiva konsekvenser för naturreservatet, 
vars syfte är att möjliggöra allmänhetens friluftsliv. 
Detaljplaneförslaget föreslår att strandskyddet inom planområdet upphävs, vilket minskar 
strandskyddat område från 300 m till 240 m söder om Lejondalssjön. Området skiljs från 
Lejondalssjön av Hällkanavägen och detaljplanen bedöms även öka tillgängligheten till Lejondalssjön, 
vilket ligger i linje med strandskyddets syfte. Detaljplanens anläggningar bedöms vara ett angeläget 
intresse för den regionala försörjningen med bränslen, fossila såväl som fossilfria och 
parkeringen/entrén för besökande till naturreservatet bedöms också vara ett angeläget allmänt intresse. 
Dessa intressen kan inte uppfyllas på annan plats eftersom närhet behövs både till trafikplats längs E18 
och till Lejondals naturreservat.   
En riskutredning har tagits fram som underlag till detaljplanearbetet. De skyddsobjekt som 
identifierats är vägrestaurangen och drivmedelstationen, eftersom avstånd till andra byggnader anses 
betryggande. De riskhändelser som identifierats är en olycka med farligt gods på E18, utsläpp av 
brandfarlig gas, olycka med brandfarlig vätska vid bränslepumparna på drivmedelsanläggningen och 
olycka med brandfarlig vätska vid lossningsplats för denna. Både drivmedelsanläggning och 
vägrestaurang ligger på sådant avstånd från E18 att risken till följd av olycka med farligt gods bedöms 
acceptabel. Riskutredningen har rekommenderat skyddsavstånd mellan delar av 
drivmedelsanläggningen och omgivande bebyggelse, vilka bör beaktas vid utformningen av området. 
Byggnader inom detaljplaneområdet lyder även under lagen om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE), som bl a reglerar olika skyddsavstånd.  
Detaljplaneområdet ligger nära E18 och bedöms vara mycket bullerstört. Verksamheterna inom 
detaljplaneområdet förväntas medföra viss trafikökning i detaljplaneområdets närhet, men ökningen 
bedöms inte medföra någon märkbar skillnad i bullernivåer. Avverkning av skog och hårdgörande av 
mark inom detaljplaneområdet kan medföra sämre bullerdämpning från E18 för bakomliggande 
naturområden. Mellan detaljplaneområdet och bakomliggande naturreservat ligger dock en hög 
bergsrygg och denna bedöms dämpa bullret från E18 i naturreservatet. Mjuka material och grönytor 
inom detaljplaneområdet medverkar också till att minska bullernivåerna i skogsområdet. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
När anläggningarna tas i bruk tillkommer ca 70 nya arbetstillfällen i Upplands bro kommun. 
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Sociala konsekvenser 
Genomförande av planen kommer att innebära att en ny mötesplats skapas och innebär också att 
antalet personer som besöker Lejondals naturreservat ökar. 
 

Barnkonsekvenser 
Den gång- och cykelväg som planeras till området kommer att möjliggöra för barn tillsammans med 
föräldrar, samt ungdomar, att besöka verksamheterna. Platsens närhet till motorvägen inbjuder inte till 
lek och vistelse för barn, men lokaliseringen för med sig ökad tillgänglighet till naturområdet kring 
Lejondalssjön. Cykelparkeringar kommer att finnas till respektive verksamhet och särskild 
cykelparkering för besökare till naturområdet.  
 

Trafik 
Planen medför transporter med bil och lastbil inom planområdet. En parkering med ca 10 platser för 
besökare till Lejondals naturreservat planeras.  
Enligt PM Serviceanläggning tpl Kockbacka 2018-12-07 skulle en eventuell etablering i trafikplats 
Kockbacka medföra en viss påverkan på kapaciteten i trafikplatsen. Korsningspunkten i trafikplatsen 
där vägen till etableringen ansluter skulle uppnå en belastningsgrad på knappt 0,9, som innebär en 
godtagbar servicenivå, men på gränsen till överbelastning. Kölängden på den anslutande vägen skulle 
uppgå till max 8 fordon. Kö bakåt in i droppen och inne i trafikplatsen ut på primärvägen bedöms inte 
uppstå till följd av etableringen.  
Den anslutande vägen bör utformas och regleras så att:  
- Det råder väjningsplikt mot fordon i trafikplatsen.  
- Utrymme för en kölängd till trafikplatsen på anslutningsvägen om 8 fordon finns.  
- VGU:s krav och råd gällande radier, sikt, lutning mm. kan uppfyllas. 
Den planerade utformningen uppfyller kraven ovan. Vid en väsentligt högre belastning än 
prognostiserats år 2040, kan trafikplatsen kompletteras med en fri högersväng för att förbättra 
framkomligheten och minska belastningen.  
Den södra korsningen har belastningsgrad under 0.8 även om trafiken skulle fördubblas till 2040. Det 
innebär en godtagbar service för trafikplatsen. För att klara siktkrav behöver hastighetsgränsen på 
Kockbackavägen och bron över E18 (mellan fyrvägskorsningen och droppe, Kockbackavägen) sänkas 
till 40 km/h. 
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Trafikplats Kockbacka 

 
Trafikplats med enfältig dropprefug och en fri högersväng vid Kungens kurva. Källa: Huddinge kommun. 

Ett exempel för utformning av anslutningsvägen till trafikplats Kockbacka 
 

 
  

Buller  
Då planområdet exploateras kommer mer trafik att genereras till och från området och även inom 
området. Även verksamheterna inom området kommer generera buller. Det är idag en hög bullernivå 
längs med E18. Trafiken som genereras av verksamhetsområdet beräknas ha liten inverkan på 
trafikbullret i området.  
 

Naturmiljö 
Exploateringen medför en viss påverkan av naturlandskapet, men eftersom planområdet ligger i direkt 
anslutning till motorvägen och de rekreativa kvaliteterna inte är av stor vikt och det finns inga 
naturvärden inom planområdet antas planen inte betydande påverkan på naturmiljö. I och med 
exploateringen kommer däremot tillgängligheten till naturområdet att öka.  
  
Höjdryggen med blandskog mellan planområdet och Lejondalssjön kommer att bevaras intakt. 
Brynmiljön närmast åkern i områdets västra del, kommer i stort sett att kunna bevaras intakt efter viss 
slygallring. Åkerholmen väster om planområdet kommer ej att påverkas.  
 
Område 1 (enligt Översiktlig naturinventering – sidan 11) kommer delvis påverkas av planens 
genomförande. Gång- och cykelbanan i planens västra del kommer att läggas längs med E18 från 
lejondalsvägen till verksamheterna. Där gång- och cykelvägen ansluter till vägrestaurangens och 
drivmedelsanläggningens område behöver den dras genom den brynmiljö med påtagligt naturvärde 
som avgränsar odlingsmarken gentemot skogsmarken. I brynzonen behöver träd sannolikt avverkas.  
 
För att inte allt ska vara hårdgjorda ytor inom planområdet föreslås en planbestämmelse på plankartan 
som reglerar att minst 10% av kvartersmark ska vara grönyta och planteringsyta. Tanken är att de 
ytorna ska vara en kompensation för gröna ytor som tas bort inom planområdet. 
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Rekreation, tillgänglighet och trygghet 
Idag är området otillgängligt och relativt outnyttjat. I och med verksamheternas etablering kommer 
tillgängligheten till omgivande natur att öka via ny bilväg och ny gång- och cykelväg till 
verksamheterna och till egen bil- och cykelparkering för besökande till naturområdet.  
Information om Upplands-Bro kommun och Lejondals naturreservat kommer att finnas vid 
parkeringen.  
För rörelsehindrade kommer P-platser att finnas i omedelbar närhet till entréer till restaurangen 
respektive servicestationens butik. 
 
 
 

Genomförande 

Organisatoriska frågor 
  

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för samtliga allmänna anläggningar på blivande allmän platsmark inom 
planområdet. Med allmänna platser menas gata samt natur- och parkmark som är upplåtna åt 
allmänheten. Inom planområdet finns en allmän parkering för besökande till naturområdet.  
Ansvar för utbyggnad av allmänna anläggningar inom planområdet åvilar exploatören. 
Exploatören inom planområdet innefattar OK-Q8 AB. 
 

Avtal 
Kommunen har tecknat planavtal med OK-Q8 AB för att reglera kostnaderna för planarbetet.  
Avtal mellan exploatören och markägare har slutits. Exploateringsavtal kommer att upprättas mellan 
exploatören och kommunen.  
Exploateringsavtalet ska godkännas senast i samband med att detaljplanen antas.  
Avtalet reglerar kostnads- och ansvarsförhållandet och övriga samordningsfrågor mellan Kommunen 
och Exploatören.  
Genomförandeavtal kommer att tecknas mellan exploatören och berörda nät- och ledningsägare. 
 
  
 

Fastighetsrättsliga frågor 
Ägoförhållanden 
Planområdet omfattar delar av fastigheterna Finnsta 2:5, Finnsta 2:6 samt Finnsta 2:20 som ägs av 
privat fastighetsägare. 

  

Fastighetsbildning  
Genomförande av detaljplanen kräver fastighetsbildning och fastighetsreglering. All blivande allmän 
platsmark (Huvudgatan, Parkering/rastplats samt Gång- och cykelväg) enligt detaljplanen kommer att 
överföras till Kommunen. Överföring sker genom fastighetsreglering. 
Nya fastigheter för servicestation/snabbmatsrestaurang kommer att bildas (genom fastighetsreglering. 
Exploatören ombesörjer och bekostar för detaljplanens genomförande samtliga erforderliga 
förrättningar.  
 

Servitut, ledningsrätter och andra fastighetsrättsliga avtal 
I samband med fastighetsreglering bildas servitut för VA-ledningar som kommer att läggas under 
gång- och cykelvägen till området. 
Exploatören ombesörjer och bekostar för detaljplanens genomförande samtliga ombildade eller nya 
servitut och ledningsrätter.  
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Tekniska frågor 
Tekniska utredningar/undersökningar 
 
Radon 
Radonundersökning ska utföras efter terrassering. 
 
Dagvatten 
Dagvattenhantering ska ske enligt till planen genomförd dagvattenutredning. 
 
Gång- och cykelväg 
Gatuprojektering skall utföras innan granskningsskedet för att fastställa vägens placering. Projektering 
skall utföras enligt vid tidpunkten gällande föreskrifter i Upplands-Bro kommuns tekniska handbok. 
 

Dokumentation och kontroll 
I fortsatt arbete och detaljprojektering bör föreslagna åtgärder i underlagsutredningar följas upp. 
Enligt sammanställning i MKB bör uppföljning omfatta Naturmiljö, Vattenmiljö, Risker, Buller samt 
Hantering av brandfarlig vara. 
 

Höjdsättning 
Höjdsättning utgår från befintlig anslutningspunkt vid trafikplatsen med iakttagande av acceptabla 
lutningar för körbanor samt lutning mot dike i områdets sydvästra del. 
Denna detaljplan följer RH2000. 
 
  

Ekonomiska frågor 
Driftkostnader 
Planens genomförande medför ökade driftkostnader för kommunen. De driftkostnader som uppstår för 
kommunen är skötsel av rastplatsen, vägen från Droppen till rastplatsen samt gång- och cykelväg från 
verksamhetsområdet till Lejondalsvägen.  
Beräknade driftkostnader för planområdet (enligt schablon från Gata/Park/Trafik enheten): 
 
 
      Kvadratmeter                                Kronor/Kvadratmeter 
 
Väg och parkeringsplats  
Gång- och cykelväg 

Ca 3055   
Ca 4572  

3,81 kr/KVM 
3,81 kr/KVM 

 
 

Bygglov, bygganmälan 
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun. 
Ombesörjs och bekostas av exploatören. 
 

Avgift för vatten och avlopp 
Fastighetsägare bekostar anslutning till egen fastighet för vid varje tidpunkt gällande VA-taxa.  
 

Lantmäteriförrättning 
Ansökan om lantmäteriförrättning söks hos Lantmäteriet i Stockholms län. 
Ombesörjs och bekostas av exploatören. 
 
 
 
 



  Sida 26 av 26 
 
 
 

 
Detaljplan för Trumpetartorp (del av Finnsta 2:5 m.fl.), nr 1901 Planbeskrivning  
 

Administrativa frågor 
Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 
 

Medverkande i projektet 
Till grund för detaljplanen ligger flera studier av ARKOO arkitekter AB, Sweco, Bjerking, Tyrens, 
Structor och Carlens Risk&Brand. Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på kommunens 
tekniska avdelning, byggavdelning och miljöavdelning har också bidragit till arbetet.   
 
 
Upprättad 2019-05-03  
Planavdelningen 
Mark- och exploateringsavdelningen 
 
 
Henric Carlson                 Nassim Pourshah Badinzadeh   Andréas Silander 
Planchef   Planarkitekt      Projektledare exploatering 
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och

utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela området.

GRÄNSER

Lagstöd

Planområdesgräns PBL (2010_900) 4kap 5§

Användningsgräns PBL (2010_900) 4kap 5§

Egenskapsgräns PBL (2010_900) 4kap 5§

Egenskapsgräns och Administrativ gräns PBL (2010_900) 4kap 5§

Administrativ gräns PBL (2010_900) 4kap 5§

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Lagstöd

Allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap

Gata PBL (2010_900) 4kap 5§

GATA

Gång- och cykelväg PBL (2010_900) 4kap 5§

GÅNG

 

1

Parkeringsplats - Rastplats PBL (2010_900) 4kap 5§

P-PLATS

 

1

Kvartersmark

Tekniska anläggningar PBL (2010_900) 4kap 5§

E

Drivmedelsförsäljning, fordonsservice, resturang PBL (2010_900) 4kap 5§

GH

 

1

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark Lagstöd

Bebyggandets omfattning

Utnyttjandegrad

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea är 3000 kvadratmeter. PBL (2010_900) 4kap 11§e

 

1

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad PBL (2010_900) 4kap 11§

Utformning

Högsta byggnadshöjd i meter PBL (2010_900) 4kap 16§

Utförande

Dagvatten ska omhändertas lokalt; renas i oljeavskiljare och därefter

ledas till fördröjningsmagasin

PBL (2010_900) 4kap 16§b

 

1

Friskluftsintag får inte placeras i fasad mot E18. PBL (2010_900) 4kap 16§b

 

2

Markens anordnande och vegetation

Marken är avsedd för dike PBL (2010_900) 4kap 10§n

 

1

Minst 10% av kvartersmarken ska vara grönyta/planteringsyta PBL (2010_900) 4kap 10§n

 

2

Skydd mot störningar

Byggnader, anläggningar och skyltar ska ges en sådan utformning

och placering att ljud, ljus eller lukt från verksamheter inte verkar

störande för omgivningen

PBL (2010_900) 4kap 12§m

 

1

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Lagstöd

Administrativa bestämmelser Kvartersmark

Strandskydd

Strandskyddet är upphävt. PBL (2010_900) 4kap 17§a

 

1

Markreservat

Gång- och cykeltrafik

Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik PBL (2010_900) 4kap 6§x

 

1

Administrativa bestämmelser Hela planområdet

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. PBL (2010_900) 4kap 21§

GRUNDKARTAN UPPRÄTTAD AV KOMMUNENS KARTT- OCH MÄTAVDELNING

KOORDINATSYSTEM I PLAN SWEREF 99 18 00

KOORDINATSYSTEM I HÖJD RH 2000

Ajourförd endast inom planområdet

2018-08-27

Lina Delde

CHEF KART- OCH MÄTAVDELNINGEN

100 m40

Skala  1:1000

100 20 30 50

Detaljplan för Trumpetartorp (del av Finnsta 2:5 m.fl.) 	
NR 1901

Samråd

DETALJPLAN

Utökat förfarande  

Upprättad enligt PBL (2010:900)

Planhandlingar

Denna plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning

Fastighetsförteckning

Upprättad 2019-05-03

Samrådsremiss

Revidering

Utställning

Revidering

Antagen

Laga kraft

Genomförandetiden upphör

NR 1901

Henric Carlson

Planchef

Nassim Pourshah Badinzadeh

Planarkitekt

Andréas Silander

Projektledare exploatering

Detaljplan för

Trumpetartorp (del av Finnsta 2:5 m.fl.)

BRO

PLANKARTA



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Johan Sjöstrand 

   

Mark- och exploateringsavdelningen 

   

Johan.Sjostrand@upplands-bro.se 

2019-05-07 KS 19/0297  

Samhällsbyggnadsutskottet 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Förvärv av Ekhammar 4:125 

Förslag till beslut 

Upprättat köpekontrakt gällande fastigheten Ekhammar 4:125 godkänns. 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Ekhammar 4:125 har kommit överens med Mark- och 

exploateringsavdelningen om att överlåta fastigheten till kommunen för en 

köpeskilling om 5 300 000 kr.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 7 maj 2019 

 Köpekontrakt, den 7 maj 2019 

Ärendet 

Mark- och exploateringsavdelningen har i enlighet med kommunstyrelsens 

beslut 1989-0406, §127 i uppdrag att föra en aktiv förvärvspolitik i 

Rankhusområdet. Ägaren av fastigheten Ekhammar 4:125 tog vintern 2019 

kontakt med kommunen i syfte att undersöka om kommunen är intresserad av 

ett förvärv av fastigheten. I linje med beslut 1989-0406, §127 har Mark- och 

exploateringsavdelningen kommit överens med ägaren av fastigheten 

Ekhammar 4:125 om att kommunen får förvärva fastigheten. 

Köpekontrakt har upprättats och undertecknats av säljaren. Nuvarande ägare 

överlåter fastigheten Ekhammar 4:125 till kommunen mot en överenskommen 

köpeskilling om fem miljoner två hundra tusen (5 300 000) kronor. Fastigheten 

har värderats av certifierad värderare. Fastighetens värdering är bedömd utifrån 

det marknadsvärde som råder i området. Utöver detta kan läggas till det 

förväntansvärde som finns på fastigheten i samband med kommande 

planläggning. 

Fastigheten ligger i Rankhusområdet, drygt en kilometer norr om Kungsängen 

centrum och pendeltågsstationen. Fastigheten är bebyggd med ett friliggande 

småhus om en bostadsvåning samt källare. Fastigheten är med garanti från 

säljaren inte pantsatt, belastad av servitut, nyttjanderätter, ledningsrätter, 

utmätnings- eller kvarstadsanteckningar. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-05-07 KS 19/0297 

 
 

 

Barnperspektiv 

Godkännande av upprättat köpekontrakt ger enligt Mark- och 

exploateringsavdelningens bedömning inte någon negativ inverkan på barns 

livsmiljö.     

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen Charlotte Ahlstrand 

Samhällsbyggnadschef Mark- och exploateringschef 

Bilagor 

1. Köpekontrakt, den 7 maj 2019 

2. Karta, den 7 maj 2019 

Beslut sänds till 

 Säljaren 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andréas Silander 

   

Mark- och exploateringsavdelningen 

   

Andreas.Silander@upplands-bro.se 

2019-03-05 KS 19/0155  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Markanvisningsavtal för Köpmanvägen (del av 
Härnevi 1:71) 

Förslag till beslut 

Upprättat förslag till markanvisningsavtal mellan Upplands-Bro kommun och 

Ab Upplands-Brohus godkänns. 

Sammanfattning 

Syftet med markanvisningen är att sälja fastigheten till Upplands-Brohus AB i 

samband med att detaljplanen vinner laga kraft och fastighetsbildning är 

slutförd. Kommunstyrelsen beslutade 5 november 2014 (KF §158) att ge 

Tillväxtkontoret i uppdrag att pröva möjligheterna till planändring i enlighet 

med att Upplands-Brohus AB ansökte om planändring för fastighet Härnevi 

1:71. 

Markansvingsavtalet ersätter tidigare avtal, vilket godkändes 2014-12-17.   . 

Beslutsunderlag 

 ÖP 2010. KF den 15 november 2011, §162 

 Beslut om planuppdrag, KS den 5 november 2014, §158 

 Förslag till markanvisningsavtal den 10 oktober 2014 

 Behovsbedömning, den 4 november 2015 

 Samhällsbygnadskontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2019 

 Plankarta, den 24 maj 2016, reviderad 12 februari 2019 

 Planbeskrivning, den 23 januari 2019 

 Samrådsredogörelse, den 5 februari 2019 

Ärendet 

Syftet med markanvisningen är att inom ramen för en ändring av befintlig 

detaljplan, möjliggöra förtätning av bebyggelsen längs Köpmanvägen i Bro 

tätort med cirka 45 bostäder i flerbostadshus Målet är att ge kommunens 

bostadsbolag, möjlighet att, efter behov, utöka det allmännyttiga 

bostadsbeståndet i centralt och kollektivtrafiknära läge. Dessutom ska 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-03-05 KS 19/0155 

 
 

 

kopplingen mellan Bro pendeltågstation och Bro centrum längs Köpmanvägen 

stärkas genom bebyggelsens placering och utformning.  

Planen medger bebyggelse av flerbostadshus i fyra våningar, omplacering av 

den befintliga gång- och cykelväg som korsar södra delen av Härneviparken 

idag, samt ett nytt läge för den nätstation som försörjer närområdet och 

planområdet med el. Köpmanvägen och Kamrervägen planeras för att 

möjliggöra för trottoar längs med kvartersmarken, samt cykelbana längs 

Köpmanvägen. 

Barnperspektiv 

Planområdet består idag delvis av en grusplan som används av barnen i 

området. Grusplanen är eftersatt i underhåll och skulle behöva rustas upp. 

Eftersom platsen är eftersatt i underhåll kan den upplevas som öde och 

kvällstid en mindre trygg plats att befinna sig på. Med ett tillskott på bostäder 

som kommer överblicka området är förhoppningen att en känsla av mänsklig 

närvaro kan bidra till att platsen kan utnyttjas även under dygnets mörka 

timmar. Kommunen hoppas även kunna rusta upp platsen och utveckla den till 

en plats som inbjuder till lek och vistelse.  

Samhällsbyggnadskontoret 

Charlotte Ahlstrand  

Mark- och exploateringschef Andreas Silander 

 Projektledare mark- och exploatering 

Bilagor 

1. Markanvisningsavtal dat. 2019-02-01 

2. Karta över planområdet 

3. Tidigare markanvisningsavtal dat. 2014-12-17 

Beslut sänds till 

 AB Upplands-Brohus 



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (13)  

 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 

2019-04-10 

 

 

Innehållsförteckning 

§ 14 Markanvisningsavtal för Köpmanvägen (del av Härnevi 1:71) 3 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 3 (13)  

 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 

2019-04-10 

 

 

§ 14 Markanvisningsavtal för Köpmanvägen 
(del av Härnevi 1:71) 

 Dnr KS 19/0155 

Beslut 

Upprättat förslag till markanvisningsavtal mellan Upplands-Bro kommun och 

Ab Upplands-Brohus godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 5 november 2014 (KF §158) att ge 

Tillväxtkontoret i uppdrag att pröva möjligheterna till planändring i enlighet 

med att Upplands-Brohus AB ansökte om planändring för fastighet Härnevi 

1:71. Syftet med att skapa en ny detaljplan för området är att utreda 

möjligheten att bebygga den södra delen av Härneviparken (del av Härnevi 

1:71) och fastigheten Härnevi 31:1 med bostäder i maximalt 4 våningar. 

Ärendet var utsänt på samråd mellan den 22 juli 2016 och den 5 september 

2016. Efter samrådstiden har ärendets handlingar bearbetats efter de 

synpunkter som inkom under samrådstiden. Resultatet är att plankartan styr 

placeringen av byggnaderna, storlek samt höjd.  

Markansvingsavtalet ersätter tidigare avtal, vilket godkändes 2014-12-17.   

Nytt förslag har upprättats för att utförandetiden antagen detaljplan har löpt ut. 

Beslutsunderlag 

 ÖP 2010. KF den 15 november 2011, §162 

 Beslut om planuppdrag, KS den 5 november 2014, §158 

 Förslag till markanvisningsavtal den 10 oktober 2014 

 Behovsbedömning, den 4 november 2015 

 Samhällsbygnadskontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2019 

 Plankarta, den 24 maj 2016, reviderad 12 februari 2019 

 Planbeskrivning, den 23 januari 2019 

 Samrådsredogörelse, den 5 februari 2019 

Förslag till beslut 

Upprättat förslag till markanvisningsavtal mellan Upplands-Bro kommun och 

Ab Upplands-Brohus godkänns. 

Beslutet skickas till: 

 AB Upplands-Brohus 



 PROTOKOLLSUTDRAG 4 (13)  

 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 

2019-04-10 
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MARKANVISNINGSAVTAL 
 

 

Mellan Parterna 

 

Upplands-Bro kommun (org nr 212 000-0100), 

196 81  KUNGSÄNGEN, nedan kallad Kommunen 

 

och 

 

 AB Upplands-Brohus (org nr 556094-8613), Box 2070, 196 02 KUNGSÄNGEN, 

nedan kallad UBH,  

 

 har träffats följande 

 

 

§ 1     Giltighet 

 

Parterna förutsätter 

 

dels att behörigt organ i Upplands-Bro kommun senast 2019-06-30 godkänner detta avtal, 

 

dels  att UBHs styrelse senast 2019-05-30 godkänner detta avtal, 

 

dels att behörigt organ i Upplands-Bro kommun senast 2020-12-30 antar detaljplan för del 

av fastighet Härnevi 1:71 och fastighet Härnevi 31:1, genom beslut som sedermera 

vinner laga kraft. 

 

dels  att köp- och exploateringsavtal tecknas senast i samband med att detaljplanen antas.  

 

Om någon av dessa förutsättningar inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet utan 

rätt till ersättning för någondera av parten med undantag av ersättningen i § 6.  

 

 § 2     Fastighet     

 

Kommunen överlåter och försäljer härmed till UBH den del av fastigheten 

UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 1:71, nedan benämnt fastigheten, som i detaljplan 6803 

utgör mark för idrottsändamål men som i dagsläget används som grönyta.  

 

Parterna är överens om att kvartersmark i kommande detaljplan inom Markområdet på 

del av fastigheten Upplands-Bro Härnevi 1:71 enligt Bilaga 1 ska anvisas till 

Exploatören med äganderätt under förutsättning att detaljplanen för Markområdet, som 

tillåter bostadsbebyggelse, vinner laga kraft. Fastighetens exakta omfattning bestäms av 

detaljplanens utformning och i kommande fastighetsbildningsförrättning. 
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§ 3     Målsättning, ansvarsförhållanden 

 

Målsättningen med detta avtal är att reglera ansvar och kostnader för upprättande samt 

genomförande av detaljplan för del av Upplands-Bro Härnevi 1:71. 

 

§ 4     Köpeskilling 

 

Parterna är överens om att markpriset vid en försäljning av Fastigheten skall vara 

TVÅTUSEN  (2 000:-) KRONOR per m2 BTA. Den exakta arealen och därmed 

köpeskillingens storlek bestäms i samband med att detaljplanen har vunnit laga kraft. 

Köpeskillingen erläggs på den formella tillträdesdagen enligt § 10.  

 

§ 5     Köpebrev 

 

Kommunen överlämnar köpebrev till UBH i samband med att köpeskillingen erläggs. 

Kommunen ska dessutom tillhandahålla andra handlingar som eventuellt erfordras för 

att UBH ska erhålla lagfart. 

 

§ 6     Detaljplan, Utredningar 

 

Parterna skall gemensamt verka för att detaljplanen upprättas, antas och vinner laga 

kraft snarast möjligt i enlighet med detta avtal. 

UBH svarar för och bekostar detaljplanearbetet, såsom framtagandet av samtliga för 

planarbetet erforderliga handlingar, som är kopplade till fastigheten från den dag detta 

markanvisningsavtal tecknas.  

 

UBH skall utge ersättning till Kommunen för Kommunens kommande detaljplanearbete 

enligt följande. Kommunen debiterar UBH för Kommunens arbete i samband med 

upprättande och administrativ handläggning av detaljplan, från det datum detta 

markanvisningsavtal godkänns enligt § 1. Ersättning skall ske enligt löpande räkning 

och enligt vid varje tillfälle gällande PBL-taxa (framtagen av Sveriges kommuner och 

landsting och fastställd av kommunfullmäktige). Timpriserna är exklusive moms. Ingen 

moms utgår på Kommunens administrativa arbete. Dessutom tillkommer Kommunens 

verifierade kostnader för utredningar, grundkartor, fastighetsförteckning, tryck, porto, 

annonsering m.m. i den mån dessa inte bekostas direkt av UBH. 

Kommunen äger rätt att löpande månadsvis fakturera UBH. Som betalningsvillkor ska 

gälla TRETTIO (30) dagar från fakturadatum. 

Fakturan ska ställas till UBH.  

 

Även i det fall detaljplan ej antas eller vinner laga kraft eller UBH av något skäl ej vill 

fullfölja upprättandet av detaljplan, skall Kommunen ersättas för nedlagda kostnader 

enligt ovan. 

Genom att ersättning för detaljplan har erlagts genom detta avtal skall ägare till fastighet 

inom Markområdet anses ha erlagt planavgift (PBL SFS 2010:900) för all byggrätt som 

ges i detaljplan enligt § 2. 
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§ 7     Fastighetsbildning 

 

De fastighetsbildningsåtgärder som uppkommer på grund av detta avtal skall 

ombesörjas av kommunen och bekostas av UBH. Kommunen ansöker om 

fastighetsbildning snarast efter att detta avtal godkänts genom beslut som vunnit laga 

kraft. 

Lantmäteriförrättningar kan bli nödvändiga att utföra i samband med att befintliga 

ledningsrätter omprövas. De förrättningar som behöver göras ska ansökas om och 

bekostas av UBH. 

 

Parterna är överens om att detta avtal skall ligga till grund för kommande 

fastighetsbildningsåtgärd. 

 

§ 8     Inteckningar, inskrivningar m.m. 

 

Fastigheten besväras inte av några inteckningar eller nyttjanderätter. 

 

§ 9     Skatt m.m. 

 

Räntor, skatter och andra utgifter för fastigheten betalas av kommunen fram till 

tillträdesdagen och för tiden därefter av UBH. 

 

§ 10   Tillträde 

 

Fastigheten överlåts i godkänt och befintligt skick. Som formell tillträdesdag räknas den 

dag som infaller TVÅ (2) veckor efter det att fastighetsbildningen vunnit laga kraft. 

 

UBH tillåts dock disponera den blivande fastigheten genom förtida tillträde innan 

fastighetsbildning är genomförd. Avsikten är att genomförandet av planen inte skall 

behöva invänta lagakraftvunnet fastighetsbildningsbeslut. UBH skall skriftligen 

meddela kommunen innan det förtida tillträdet. Innan det förtida tillträdet skall UBH 

göra sig underrättad om de preliminära fastighetsgränserna. Vid det förtida tillträdet tar 

UBH genom undertecknandet av detta avtal på sig ansvaret inom fastigheten så som 

byggherre. 

 

  § 11   Lagfart m.m. 

 

Samtliga med förvärvet förenade lagfartsåtgärder handläggs och bekostas av UBH. 

 

  § 12  Allmänna anläggningar 

 

UBH ansvarar för nya anläggningar inom Fastigheten. UBH ansvarar även för 

erforderliga åtgärder för att förbinda anläggningar inom Fastigheten med allmänna 

anläggningar (infart, serviser m.m.) Kommunen skall godkänna dessa åtgärder innan de 

genomförs. 

UBH ansvara för återställning av mark och eventuella anläggningar, i gräns mellan 

kvartersmark och allmän platsmark som berörs av byggnationen. 

UBH förbinder sig att följa förskrifter i Upplands-Bro kommuns vid tidpunkten 

gällande tekniska handböcker för VA samt gata, park, trafik. 
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  § 13  Avgifter för VA, el m.m. 

 

Anslutningsavgift för vatten och avlopp skall UBH erlägga till kommunen enligt vid 

varje tidpunkt gällande taxa. 

 

Anslutningsavgifter för el, tele, värme och övriga icke kommunala avgifter erläggs till 

respektive huvudman.  

 

  § 14 Servitutsrätt 

 

Det åligger UBH att inom Markområdet ombesörja eventuell flytt av ledning som kan 

påverkas med genomförande av byggnation inom markområdet. UBH söker och 

bekostar eventuella förrättningsåtgärder som krävs för ovanstående servitutåtgärder. 

Övriga servitut inom Markområdet som måste ombildas eller bildas ombesörjs och 

bekostas av UBH. 

 

  § 15  Avfallshantering 

 

Samtliga kök skall utrustas för källsortering av avfall. 

Avfallshantering ska ske enligt förskrifter i vid tidpunkten gällande Förskrifter för 

avfallshantering i Upplands-Bro. 

 

  § 16  Värme 

 

  Den tillkommande bebyggelsen skall utföras med vattenburen uppvärmning. 

 

  § 17  Dagvatten 

 

Principen för dagvattenhanteringen i kommunen är att dagvatten ska omhändertas lokalt 

och renas innan det släpps vidare ut i recipienten. Dagvatten ska så långt möjligt avledas 

i öppna dagvattensystem.  
 

 Omhändertagandet av dagvattnet får inte ske på ett sådant sätt att kontroll av reningen 

omöjliggörs. Samtliga lösningar för omhändertagande av dagvatten ska utarbetas i 

samråd med och godkännas av kommunen. 

 

 § 18 Bullerskyddsåtgärder        

 

UBH ansvarar för och bekostar de bullerskyddsåtgärder på eller i anslutning till 

Fastigheten som krävs för projektets genomförande.  

 

UBH svarar för att fasaderna på planerade bostadshus på Fastigheten utformas på sådant 

sätt att de klarar de nationella föreskrivna riktvärdena för buller. 
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 § 19 Bygglov, övriga tillstånd         

 

UBH skall på egen bekostnad anskaffa bygglov samt andra för byggandet erforderliga 

tillstånd. 

 

§ 20   Etablering 

 

UBH skall nyttja mark inom den blivande fastigheten för sin etablering. 

 

§ 21   Skydd 

 

UBH skall svara för erforderlig syn av grannfastigheter vid grävning, sprängning, 

pålning m m. 

UBH ska avgränsa arbetsområdet för skydd av tredje man och ansvara för säkerhet och 

god ordning. 

 

§ 22   Tidsplan 

 

UBH skall före påbörjande av eventuella markarbeten som berör angränsande allmän 

platsmark tillhandahålla kommunen detaljerad produktionstidplan för hela utbyggnads-

tiden. 

 

§ 23   Gatukostnad och VA-avgift 

 

Har UBH till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt detta avtal anses UBH ha erlagt 

dels på fastigheten belöpande ersättning för gatukostnad avseende utförd gata och annan 

allmän plats med därtill hörande anordningar. 

 

Vad som angivits ovan omfattar inte ersättning för förbättringsarbeten på gata och 

annan allmän plats med därtill hörande anordningar som framledes kan komma att 

utföras. Vidare omfattas inte heller tilläggsavgift för vatten och avlopp för ny-, till- eller 

ombyggnad på fastigheten enligt vid varje tidpunkt gällande taxa. 

 

§ 24   Återtagande och förlängning 

 

a) Återtagande 

Om UBH inte avser eller inte förmår att genomföra projektet i den takt eller på sådant 

sätt som avsågs eller uttalades när markanvisningen gavs eller i övrigt inte uppfyller 

sina förpliktelser enligt detta avtal skall Kommunen ha rätt att omedelbart återta 

markanvisningen utan rätt till ersättning för UBH. 

 

Meddelande om återtagen markanvisning skall ske skriftligen. Om Kommunen återtar 

markanvisningen har Kommunen rätt att genast anvisa Fastigheten till annan intressent. 

Om kommunen anser att UBH inte uppfyller sina förpliktelser skall dock Kommunen, 

innan återtagande sker, ge UBH skälig möjlighet att vidta rättelse. 

 

b) Förlängning 

Kommunen kan medge förlängning av markanvisningen under förutsättning att 

förseningen inte beror på UBH eller på någon som UBH svarar för. 
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c) Avbrutet projekt 

Skulle projektet avbrytas under detaljplaneprocessen till följd av myndighetsbeslut, 

kommunalt beslut eller liknande eller andra åtgärder utom parternas kontroll eller 

återtas markanvisningen ger inte detta UBH rätt till ny markanvisning.   

 

d) Ekonomisk risk 

UBH står själv sin ekonomiska risk för planeringen och projektering inom ramen för 

detta avtal. Förfallen markanvisning enligt § 1 eller återtagen markanvisning enligt a) 

eller avbrutet projekt enligt c) ger inte UBH rätt att erhålla ersättning för nedlagda 

kostnader av vad slag det må vara. 

 

§ 25   Tvist 

 

Tvist mellan kommunen och UBH med anledning av detta avtal avgörs av allmän 

domstol. 

 

§ 26   Överlåtelse av avtal 

 

Detta avtal får ej överlåtas på annan utan den andra partens skriftliga medgivande. 

Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. 
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Bilagor:  

• Bilaga 1 Planområdet. 

 

 

 

Kungsängen den           2019- 

 

För Upplands-Bro kommun 

 

 

 

.......................................                   ......................................... 

Fredrik Kjos  

Kommunstyrelsens ordförande         

 

 

 

 

                                    BEVITTNAS: 

 

 

 

.......................................                   ......................................... 

 

 

 

Kungsängen den            2019- 

 

För AB Upplands-Bro hus               

 

 

 

......................................                   ........................................                    

    

Styrelseordförande         VD AB Upplands-Brohus 

AB Upplands-Brohus 

 

 

 

                                    BEVITTNAS: 

 

 

 

.......................................                   ........................................  
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