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Yttrande om remiss av förslag till beslut om 
utvidgat strandskydd i Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 

Kommunen yttrar sig över Länsstyrelsen i Stockholms förslag till beslut om 
utvidgat strandskydd i Upplands-Bro kommun enligt 
Samhällsbyggnadskontorets förslag den 5 juni 2018. 

Sammanfattning   

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade den 16 september 2014 om utvidgat 
strandskydd i Upplands-Bro kommun. Upplands-Bro kommun med flera 
överklagade beslutet till regeringen som i sitt beslut den 13 december 2017 
upphävde Länsstyrelsens beslut och återförvisade ärendet till Länsstyrelsen för 
fortsatt handläggning. Skälen för regeringens beslut var att Länsstyrelsen inte 
fullgjort kraven på delgivning enligt 49 § tredje stycket delgivningslagen 
(2010:1932). Ärendet är alltså inte prövat i sak ännu. Länsstyrelsen beslutade 
sedan om tidsbegränsat utvidgat strandskydd för Upplands-Bro kommun  
den 12 februari 2018. 

Länsstyrelsens har nu den 8 maj 2018 lämnat en remiss med nytt förslag till 
beslut om utvidgat strandskydd för Upplands-Bro kommun. Den nya remissen 
överensstämmer i huvudsak med beslutet från 2014 men med några marginella 
förändringar. Tidplanen för remisshanteringen är mycket kort. Svar ska sändas 
till Länsstyrelsen senast den 25 juni. Ett beslut förväntas komma under 
sommaren 2018. Länsstyrelsens beslut om tidsbegränsat utvidgat strandskydd 
för Upplands-Bro kommun sträcker sig till och med den 11 augusti 2018. 

Upplands-Bro kommun vill framhålla att strandskyddet och dess syften är 
viktiga. Kommunen ifrågasätter inte vikten av strandskyddets betydelse eller 
behovet av att i vissa fall utvidga strandskyddet. Samhällsbyggnadskontoret 
delar däremot inte Länsstyrelsens bedömning när det gäller omfattningen och 
skalan på det utvidgade strandskyddet för Upplands-Bro kommun och har tagit 
fram ett förslag till yttrande över förslaget till beslut. 

Samhällsbyggnadskontoret vidhåller de skäl som redovisats i tidigare process 
och redovisar också de förutsättningar som förändrats sedan det första beslutet 
togs 2014.  Bland annat har en ny fördjupad översiktsplan för landsbygden i 
Upplands-Bro samt en Vattenplan för kommunen antagits sedan dess. 
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Inför kommunens yttrande har önskemål inkommit från markägare om att det 
inte bör vara något utvidgat strandskydd i Rankhusområdet norr om Stigstorp. 
Detta önskemål har inte behandlats som en del i Samhällsbyggnadskontorets 
förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 juni 2018. 

• Länsstyrelsens remiss med nytt förslag till beslut om utvidgat 
strandskydd för Upplands-Bro kommun den 8 maj 2018. 

• Länsstyrelsens beslut om tidsbegränsat utvidgat strandskydd för 
Upplands-Bro kommun, den 12 februari 2018. 

• Regeringsbeslut om överklagande i fråga om utvidgat strandskydd för 
Upplands-Bro kommun den 13 december 2017. 

• Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, antagen av 
kommunfullmäktige den 15 december 2011, § 162 och 
aktualitetsförklarad av Kommunfullmäktige den 21 mars 2018, § 42. 

• Fördjupad översiktsplan för  landsbygden i Upplands-Bro, FÖP 2016,  
antagen av Kommunfullmäktige den 14 juni 2017, § 81. 

• Tillväxtkontorets analys av bebyggd/exploaterad yta och strandskydd i 
Upplands-Bro, den 19 januari 2016. 

• Upplands-Bro kommuns yttrande över länsstyrelsens yttrande om 
överklagande av beslut om utvidgat strandskydd i Upplands-Bro 
kommun, den 19 januari 2016. 

• Regeringsdepartementets brev till Upplands-Bro kommun för 
kännedom och eventuellt yttrande, den 9 december 2015, inkom den 11 
december 2015. Brevet innehåller en kopia av aktbilaga 7, det vill säga 
Länsstyrelsens yttrande över överklaganden i fråga om utvidgat 
strandskydd i Upplands-Bro kommun, den 16 november 2015. 

• Kommunens underlag till Länsstyrelsens uppdrag angående 
tillämpningen av miljöbalkens bestämmelser om riksintressen, KS § 
160, den 9 december 2015. 

• Planprogram Norra Stäksön, samrådsversion 2015. 

• Vattenplan för Upplands-Bro kommun, antagen av 
Kommunfullmäktige, KF § 79, den 9 september 2015. 

• Kommunens överklagan av Länsstyrelsens beslut om utvidgat 
strandskydd för Upplands-Bro-kommun, den 10 oktober 2014. 

• Kommunstyrelsens beslut om att överklaga Länsstyrelsens beslut om 
utvidgat strandskydd, KS § 132, den 1 oktober 2014. 
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• Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd, den 16 september 2014. 

• Kommunens yttrande till Länsstyrelsen över förslag till beslut om 
utvidgat strandskydd för Upplands-Bro kommun, daterad den 24 
september 2013, expedierad den 9 oktober 2013. 

• Kommunstyrelsens beslut om att yttra sig över Länsstyrelsens remiss av 
förslag till beslut om utvidgat strandskydd, KS § 122 den 25 september 
2013. 

• Länsstyrelsens remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd för 
Upplands-Bro kommun, den 4 juni 2013. 

• SCB. Statistiska meddelanden. MI 50 SM 1102, den 19 oktober 2011. 

Barnperspektiv 

Det utvidgade strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna 
för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet på land och i vatten. För att skydda och bevara våra 
strandområden för framtida generationer, krävs målmedvetenhet och 
långsiktigt arbete. Den öppna landskapsbilden, natur- och kulturmiljön samt 
möjligheten till många olika slags aktiviteter bidrar till strändernas stora 
upplevelsevärden, både på landsbygden och i tätorten. 

Samhällsbyggnadskontorets linje är att långsiktigt arbeta för att tillgängliggöra 
mer strandlinje för allmänheten. Detta görs bland annat genom strategiskt 
arbete i form av till exempel den fördjupade översiktsplanen för landsbygden. 
Det är en väldigt liten andel av den totala ytan utvidgat strandskydd som 
kommunen överklagar och det kan därför inte anses utgöra en fragmentisering 
av de strandskyddade områdena i kommunen som Länsstyrelsen gör gällande. 
Kommunen hävdar att strandskyddets syften uppnås med det generella 
strandskyddet inom dessa förhållandevis små områden och lilla andel av den 
totala ytan strandskyddat område. Även fortsättningsvis kommer det att finnas 
god tillgång till allemansrättsliga strandområden för framtida generationer. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Ulrika Gyllenberg 

 Översiktsplanerare 

Bilagor 

1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande, den 5 juni 2018. 
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2. Länsstyrelsens remiss med nytt förslag till beslut om utvidgat 
strandskydd för Upplands-Bro kommun den 8 maj 2018. 

Beslut sänds till 

• Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 220 67, 104 22 Stockholm, 
stockholm@lansstyrelsen.se 
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Yttrande med anledning av förslag till beslut om 
utvidgat strandskydd för Upplands-Bro kommun 
Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade den 16 september 2014 om utvidgat 
strandskydd i Upplands-Bro kommun. Upplands-Bro kommun med flera 
överklagade beslutet till regeringen som i sitt beslut den 13 december 2017 
upphävde Länsstyrelsens beslut och återförvisade ärendet till Länsstyrelsen för 
fortsatt handläggning. Skälen för regeringens beslut var att Länsstyrelsen inte 
fullgjort kraven på delgivning enligt 49 § tredje stycket delgivningslagen 
(2010:1932). Övriga yrkanden har, vid denna utgång i ärendet, inte föranlett 
någon åtgärd från regeringens sida. 

Kommunstyrelsen har nu tagit del av Länsstyrelsens remiss med nytt förslag 
till beslut om utvidgat strandskydd för Upplands-Bro kommun den 8 maj 2018 
och lämnar följande yttrande. 

Upplands-Bro kommun vill framhålla att strandskyddet och dess syften är 
viktiga. Kommunen ifrågasätter inte vikten av strandskyddets betydelse eller 
behovet av att i vissa fall utvidga strandskyddet. Kommunen delar däremot inte 
Länsstyrelsens bedömning när det gäller omfattningen och skalan på det 
utvidgade strandskyddet för Upplands-Bro kommun. Länsstyrelsens förslag till 
beslut innebär i praktiken att 300 meters strandskydd är normalfallet. 
Länsstyrelsens uppdrag att ”i enskilda fall” utvidga strandskyddet har inte 
tillämpats. I stället innebär förslaget en ensidig avvägning mellan olika 
samhällsintressen och en långtgående inskränkning i det kommunala 
planeringsansvaret. Upplands-Bro kommun vidhåller därför de skäl som 
redovisats i tidigare process. 

Landområden som bör undantas innebär en komplettering 
och inte en fragmentisering 

Möjlighet till utveckling behövs 

Kommunens ståndpunkt är att strandskyddet inte ska utvidgas i områden som 
redan är ianspråktagna av bebyggelse, framförallt när det gäller äldre 
gårdsmiljöer. Det är ett starkt allmänt intresse att dessa ska kunna utvecklas i 
framtiden och kommunens översiktsplan har samma inriktning. Den 
kommunövergripande översiktsplanen i Upplands-Bro, ÖP 2010, antogs av 
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kommunfullmäktige i december 2011. Den har aktualitetsprövats1 under 
nuvarande mandatperiod och beslutades vara aktuell i mars 2018. Från och 
med i juni 2017 finns också en antagen fördjupning av översiktsplanen som 
gäller landsbygden, FÖP 20162. Dessa två dokument bildar tillsammans den 
aktuella översiktsplanen för Upplands-Bro. 

Kommunstyrelsen anser att följande gårdsmiljöer ska undantas från det 
utvidgade strandskyddet; Signhildsberg, Ådö, Lejondal och de delar av 
Lennartsnäs som omfattar säteriet och slottet. Därutöver finns andra typer av 
etablerade bebyggelsegrupper som delvis är undantagna men som bör undantas 
för hela den etablerade bebyggelsen som Sjöhagen, Vallbyvik och del av 
Saltvik. Även bebyggelsegrupperna Ängsholmen och Skepparudden anser 
Kommunstyrelsen ska undantas från det utvidgade strandskyddet. 

Vid Eriksberg-Raskeboda är avgränsningen för det utvidgade strandskyddet i 
förslaget till beslut nu justerat för två av de ianspråktagna fastigheterna, men 
Kommunstyrelsen anser att inte heller Husby 1:19 och 1:20 ska omfattas av 
utvidgat strandskydd. 

LIS-områden är utpekade av Upplands-Bro 

Utöver de ovan nämnda bebyggelsegrupperna så har kommunen pekat ut 
ytterligare ett antal områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge3. 
Utpekade LIS-områden anser kommunen också ska undantas från det 
utvidgade strandskyddet. Där föreslås möjlighet till en varsam komplettering 
av befintlig bebyggelse med stor hänsyn till förekommande natur- och 
kulturvärden. Kommunen ser behov av landsbygdsutveckling och anser att 
LIS-områdena är motiverade med ett antal punkter. En lista på områdena4, 
motiveringar till utpekanden5 samt karta över utpekade LIS-områden6 och 
vilken typ av åtgärder som avses7 utvecklas vidare i FÖP 2016, se bilaga 2. 

Det är inte fråga om några nya orörda områden längs med strandzonen som ska 
tas i anspråk för exploatering utan en varsam komplettering av befintlig 
bebyggelse med stor hänsyn till befintliga natur- och kulturvärden. Kommunen 
hävdar att strandskyddets syften uppnås med det generella strandskyddet inom 
dessa förhållandevis små områden med liten andel av den totala ytan 
strandskyddat område. 

                                                 

1 Aktualitetprövning av översiktsplan för Upplands-Bro kommun. Godkänd av 
Kommunfullmäktige den 21 mars 2018 § 42. Se bilaga 1. 
2 Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro, antagen av Kommunfullmäktige 
den 14 juni 2017, §81. Se bilaga 2. 
3 Utpekat i FÖP 2016. 
4 Sida 59–60 i FÖP 2016. 
5 Sidan 56–57 i FÖP 2016. 
6 Sidan 61 i FÖP 2016. 
7 Sida 59–60 i FÖP 2016. 
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Norra Stäksön är viktig för tätortens expansion 

För att möjliggöra expansionen av Kungsängens tätort så är Norra Stäksön 
mycket viktig. Översiktsplanen redovisar genom tätortsavgränsningar hur 
tätortsbebyggelsen kan utvecklas fram till år 2030. I FÖP 2016 har gränsen 
reviderats något jämfört med i ÖP 2010. Bland annat omfattar den nu Norra 
Stäksön. När beslutet om utvidgat strandskydd togs 2014 så var Norra Stäksön 
endast utpekat som utredningsområde i kommunens översiktsplan. Sedan dess 
är området behandlat i ett planprogram. Utöver detta planarbete pågår också 
arbete med en fördjupad översiktsplan för tätorten Kungsängen8. 

Programområdet är cirka 164 hektar. Det utvidgade strandskyddet, det vill säga 
zonen upp till 300 meter från strandlinjen utgör cirka 106 hektar, nästan 64,5 % 
av programområdet. Förslaget innebär en utvidgning av Kungsängens tätort, 
med cirka 2500–3000 nya bostäder. Avsikten är att utveckla området till en 
levande bebyggelsemiljö med bostäder, natur och en ny stadsdelspark. 
Kommunens bedömning är att exploateringen ligger i ett strategiskt läge för 
expansion av tätorten. Området omfattas i sin helhet av riksintresset för rörligt 
friluftsliv (Mälaren med öar och strandområden), enligt 4 kapitlet i 
miljöbalken. Bebyggelsen kan resultera i ett mycket bra bostadsområde och ge 
en bättre tillgänglighet till riksintresset för rörligt friluftsliv och bidra till att 
fler människor tar del av dess värden. 

Kommunens bedömning är också att det fortsatta detaljplanearbetet både skulle 
försvåras och förlängas ifall prövningen om det utvidgade strandskyddet kan 
upphävas måste utföras under planprocessen. Det finns en betydande risk för 
att ett utvidgat strandskydd i praktiken kommer att stoppa planeringsprocessen. 

Både i kommande detaljplanearbete och i arbetet med FÖP Kungsängen så 
kommer resonemangen kring behoven av att utvidga tätorten utvecklas 
tillsammans med konsekvensbeskrivning. Men redan nu så går det att 
konstatera att Kungsängens tätort är kringgärdad av barriärer, såväl juridiska 
som fysiska, så som till exempel riksintresse för Totalförsvaret och för 
Kulturmiljövården. Detta begränsar möjligheterna till tätortsutvidgning.  

Ur det perspektivet bedömer kommunen att Norra Stäksön har samma 
förutsättningar som Rankhus att utgöra ett positivt tillskott till Kungsängen och 
därigenom ge premisser för en utveckling av bostäder och såväl offentlig som 
kommersiell service. Kungsängen knyter då också närmare an till Stäket och 
Kallhäll. En ny stadsdel skulle till exempel kunna ge möjlighet till en busslinje 
mellan de två pendeltågsstationerna Kungsängen och Kallhäll. I det 
planprogram som Upplands-Bro skickat ut visas också ett förslag där det 
generella strandskyddet på 100 meter inte utgör någon betydande svårighet för 
en utbyggnad. 

                                                 

8 Uppdrag FÖP Kungsängen, beslutat i Kommunstyrelsen den 31 maj 2017, §49. 
Diarienummer KS 15/0261. 
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I ett fortsatt planarbete kommer det utvecklas hur tätortsutvidgning kan ske 
med hänsyn taget till riksintresset för rörligt friluftsliv. Avvägningen mellan de 
värden som skyddas av riksintresset och en tätortsutvidgning bedöms fullt 
möjliga att hantera i ett kommande planarbete. Däremot är det med ett utvidgat 
strandskydd över området en uppenbar risk att utbyggnad omöjliggörs då den 
typen av avväganden är svårare att föra i ett sådant sammanhang. Det är inte 
tydligt att detta är syftet med det utvidgade strandskyddet. 

Mark- och vattenområden som behöver skyddas mer 

Kommunstyrelsen ser positivt på att det utvidgade strandskyddet i vatten har 
analyserats utifrån vattendjupet. Grunda sjöbottnar innehar ofta höga värden 
för flora och fauna. Av områdesbeskrivningarna framkommer vissa vikar med 
höga naturvärden, som saknar annat skydd och som inte ingår i det utvidgade 
strandskyddet vilket bör justeras. De vikar och grunda bottnar som vi särskilt 
har uppmärksammat är; Håtunaholmsviken, Hojan-Kräpplan, vattenområdena 
mellan Svalgarn och Gullhällsviken, viken mellan Skarpskärsudd och Smidö, 
Köpenhamnsviken, Bastuviken, nordöst om Skoggarn, viken vid Dävensö 
mellan Norrsundet och Skeppsbackasundet samt vikarna vid Nybygget och 
Kummelvik. Många av dessa vikar är utpekade som ekologiskt särskilt 
känsliga områden enligt kommunens vattenplan9. Där finns nu beslutade 
ekologiskt särskilt känsliga vattenområden. Dessa har pekats ut med ledning av 
ny kunskap om vattenobjektens naturvärden (punkt 4) och känslighet i 
objektbladen som ingår i vattenplanen. Dessutom omfattas de inte av något 
annat områdesskydd (punkt 7). Länsstyrelsen har också tagit med dem i 
Värdebeskrivningarna, bilaga 2 tillhörande länsstyrelsens förslag till beslut, 
som motiv till utvidgat strandskydd. 

När beslutet om utvidgat strandskydd togs 2014 så var Lillsjöns-Örnässjöns 
naturreservat endast utpekat som förslag i kommunens översiktsplan. Beslut 
om att inrätta detta naturreservat fattades i december 2016.  Inom Örnäs-
Lillsjöns naturreservat anser kommunstyrelsen att det utvidgade strandskyddet 
vid Örnäs gård, Lillsjöbadet samt vid Lillsjögården ska följa och avgränsas av 
naturreservatsgränsen. 

Övrigt 

Detaljplan för Tegelhagen10 saknas på beslutskarta 3. I redovisat underlag till 
Länsstyrelsens förslag till beslut saknas dessutom både Aktualitetprövningen 
av översiktsplan för Upplands-Bro kommun, den fördjupade översiktsplanen 
för landsbygden i Upplands-Bro, dokumentet med planeringsförutsättningar 
tillhörande Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro samt 
antagen Vattenplan för Upplands-Bro kommun. 

                                                 

9 Vattenplan för Upplands-Bro, antagen av Kommunfullmäktige den 9 september 2015, §79. 
10 Detaljplan för Brogård 1:84 med flera (Tegelhagen), antagen av Kommunfullmäktige den 20 
december 2017, §164. 
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Bakgrund och motivering till yttrandet 

Upplands-Bro är en lågt exploaterad storstadsnära landsbygdskommun 

Upplands-Bro kommun ligger vid Mälaren i Stockholms län och gränsar i 
väster till Uppsala län. Historiskt har kommunen tillhört Uppsala län men 
tillhör sedan 1971 Stockholm. Kommunen är en landsbygdskommun enligt 
Länsstyrelsens egen landsbygdsdefinition och består av storslagen natur med 
starka inslag av kulturhistoria. Kommunens yta som också inbegriper ett 50-tal 
öar ute i Mälaren består av cirka 235 km² landareal och cirka 90 km² 
vattenareal. En väldigt liten andel av kommunens totala markyta räknas som 
bebyggd och exploaterad. Kommunen har tre större sjöar förutom Mälaren.  

Landsbygden i Upplands-Bro direkt utanför huvudtätorterna består mestadels 
av obebyggd mark med undantag av gårdsmiljöer, fritidshusområden och ett 
femtiotal mindre bebyggelsegrupper. Kommunen är en lågt exploaterad 
storstadsnära landsbygdskommun. Tillgången på strandområden är god. 
Landsbygdsdelarna har framför allt likheter med andra landsbygdspräglade 
Mälardalsområden utanför Stockholms län.11  

Upplands-Bro är nästan en ö i Mälaren med väldigt mycket strand 

Kommunen ligger nästan som en ö i Mälaren och omges där av 136 km 
strandlinje. I Länsstyrelsens förslag till beslut framförs att länet i ett nationellt 
perspektiv redan är högexploaterat. Exploateringstrycket är betydande både i 
storstadsområdet och i vissa övriga delar av länet. Vidare säger man att 
Stockholms län i en nationell jämförelse är det län som har högst andel 
byggnader, 84 procent, inom 300 meter från strandlinjen längs kuststräckan, 
inklusive de större öarna i Östersjön. För landet som helhet är motsvarande 
siffra 74 procent. Dessa siffror gäller då för kust- och skärgårdskommunerna, 
inte Mälarens stränder. 

För Mälarens stränder inom Stockholms län säger Länsstyrelsen att andelen 
byggnader inom 300 meter från strandlinjen är 73 procent. För siffrorna 
hänvisar de till statistik från SCB, Statistiska meddelanden, MI 50 SM 1102. 
Upplands-Bro kommun hittar inga länsvisa uppgifter för Mälaren i SCB:s 
Statistiska meddelande, gällande andelen byggnader inom 300 meter från 
strandlinjen, vilket gör att kommunen har svårt att jämföra uppgiften med 
andra län. 
Kommunen kan däremot konstatera att SCB anger att av de tre största sjöarna i 
Sverige har Mälaren störst andel bebyggelsepåverkad kust. 36 procent av 
kusten runt Mälaren har bebyggelse inom 100 meter, och 67 procent har 
bebyggelse inom 300 meter från kustlinjen. Störst andel kust med byggnader 
inom 100 meter har Nacka kommun med 81 procent. I Lidingö och Solna 
                                                 

11 Upplands-Bro kommun har analyserat hur mycket byggnadsyta som finns inom 300-
meterszonen, för fastland, öar och större sjöar (bilaga 1). Byggnadsytan inom 300 meter från 
strandzon på fastlandet, öar och vid större sjöar utgörs av 0,66 %, se bilaga 3. 
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kommuner har 100 procent av kusten bebyggelse inom 300 meter. Upplands-
Bro kommun ligger på 54 procent inom 300 meter respektive 21 procent inom 
100 meter. Endast tre andra kommuner vid Mälaren har lika liten eller mindre 
andel bebyggelsepåverkad strand inom 300 meter: Upplands Väsby har 53 
procent, Enköping 54 procent och Hallstahammar 22 procent. Genomsnittet för 
kommunerna runt Mälaren är 67 procent bebyggelsepåverkad kust inom 300 
meter från strandlinjen. 

Upplands-Bro tillhör de kommuner som har mest strandlinje vid Mälaren mätt i 
kilometer, vi kommer där på 4:e plats med våra 136 km. Vår andel av Mälarens 
hela strandlinje uppgår därmed till nästan 11 procent. Totalt har kommunen 
275 km strand och 21 procent av den totala längden strand i kommunen är 
bebyggelsepåverkad. Spannet i länet är 15–86 procent med ett genomsnitt på 
30 procent. I Uppsala respektive Södermanlands län, ligger genomsnittet på 16 
respektive 19 procent. 

Utläst ur SCB:s statistik är Upplands-Bro kommun alltså i många fall mer 
jämförbar med kommunerna i Uppsala och Södermanlands län än de mer 
högexploaterade kommunerna i Stockholms län. Av kommunens alla 
byggnader ligger endast 10 procent inom 100-meterszonen av den totala 
strandlinjen. Motsvarande siffra finns dock inte för 300-meterszonen. 

Riksintressen som skäl för utvidgat strandskydd är i vissa områden 
alltför schematiskt beskrivna 

Länsstyrelsen lägger i sitt underlag stor vikt vid de områden som är av 
riksintresse enligt 4 kap. 1–2 §§ miljöbalken samt de riksintresseområden för 
naturvård och friluftsliv, och delvis för kulturmiljövård, som utpekats med stöd 
av 3 kap. 6 § miljöbalken. 

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att prioritera sitt arbete med 
riksintressen. Länsstyrelsen ska verka för att riksintresseunderlag omprövas 
och förtydligas inom områden som är aktuella för bostadsbyggande och annan 
bebyggelseutveckling. Kommunen har den 9 december 2015 överlämnat en 
skrivelse med bilagor till Länsstyrelsen som underlag för översyn av 
riksintressen. Det är framförallt riksintresset för Mälaren med dess öar och 
strandområden, riksintresset för Totalförsvaret, Livgardet och Kungsängens- 
övnings- och skjutfält med dess påverkans- och influensområde samt 
riksintressena för kulturmiljövård, Görväln, Bro, Låssa och Håtuna – Håbo-
Tibble som kommunen ser behöver förtydligas när det gäller 
värdebeskrivningar och vad som kan innebära påtaglig skada. Kommunen ser 
också ett behov av översyn av både klassificeringar och avgränsningar. 

Riksintresset för Mälaren med dess öar och strandområden, 4 kap MB 
redovisas enbart som en schematisk geografisk utbredning i Länsstyrelsens 
underlag. Riksintresset handlar om ett av de mest värdefulla landskapen i 
landet med särskilt stora natur- och kulturvärden och betydelse för friluftsliv 
och turism. Bestämmelserna omfattar öar, vattenområden samt strandområden 
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med intilliggande större sammanhängande oexploaterade natur- och 
kulturlandskap. Om riksintresset står det också i miljöbalken att det inte utgör 
hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. I 
princip allt som ligger söder om järnvägen Mälarbanan, både landsbygd och 
tätbebyggelse, till exempel stora delar av Kungsängens centrala delar, omfattas 
av detta riksintresse. Det vore därför önskvärt att hela detta riksintresse 
förtydligades för just Upplands-Bro kommun. Vilka värden är det som är av 
riksintresse och som kan påtagligt skadas av bebyggelseutveckling både på 
landsbygden och av tätorten? Den geografiska avgränsningen behöver 
definitivt ses över för att inte längre vara schematisk. 

Riksintresset för Mälaren handlar om helhetsmiljön, det vill säga både natur- 
och kulturvärdena, alltså både bebyggelse- och landskapsmiljöer. De värdefulla 
landskapen är i stora delar beroende av de areella näringarnas fortlevnad och 
att en hävd av marken fortsätter. Möjligheten att kunna utveckla befintlig 
bebyggelse och komplettera med ny bebyggelse är oftast en nödvändighet för 
att verksamma gårdar ska kunna fortleva och utvecklas. 

Länsstyrelsen hävdar att ytterligare bebyggelse inom de riksintresseområden 
som idag omfattas av utvidgat strandskydd riskerar att urholka riksintressenas 
värden. Länsstyrelsen hävdar också att om större sammanhängande utvidgade 
strandskyddsområden fragmentiseras av exploatering riskerar värdena för 
friluftsliv och djur- och växtliv att gå förlorade. 

Kommunen anser att en varsam utveckling i form av försiktig komplettering av 
områden med befintlig bebyggelse inte urholkar riksintressenas värden. Ett 
utvidgat strandskydd innebär i praktiken ett nybyggnadsförbud och omöjliggör 
därmed en varsam komplettering av den befintliga bebyggelsen. Ett utvidgat 
strandskydd försvårar eller omöjliggör därför för boende och verksamma på 
landsbygden att utveckla sina boenden och verksamheter. En försiktig 
komplettering av befintliga bebyggelsegrupper kan inte heller anses utgöra en 
fragmentisering av de strandskyddade områdena i kommunen som 
Länsstyrelsen hävdar. Det skulle ändå fortfarande finnas kvar stora 
sammanhängande utvidgade strandskyddsområden med värden för såväl 
allmänheten som växt- och djurlivet. 

UPPLANDS-BRO KOMMUN 

Camilla Janson   Maria Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommundirektör 
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Bilagor och länkar 

1. Aktualitetprövning av översiktsplan för Upplands-Bro kommun. Godkänd 
av Kommunfullmäktige den 21 mars 2018 § 42.  
http://www.upplands-bro.se/bo-bygga--miljo/stadsplanering-och-
byggprojekt/overgripande-planering/oversiktsplan-op-2010.html 

2. Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro, antagen av 
Kommunfullmäktige den 14 juni 2017, §81.  
http://www.upplands-bro.se/bo-bygga--miljo/stadsplanering-och-
byggprojekt/overgripande-planering/fordjupad-oversiktsplan-for-
landsbygden.html 

3. Analys av bebyggd och exploaterad yta och strandskydd i Upplands-Bro, 
den 19 januari 2016. 

4. Vattenplan för Upplands-Bro kommun, antagen av Kommunfullmäktige 
den 9 september 2015, §79. 
http://www.upplands-bro.se/bo-bygga--miljo/stadsplanering-och-
byggprojekt/overgripande-planering/vattenplan.html 

5. Samrådsversion av detaljplanprogram för Norra Stäksön. 
http://www.upplands-bro.se/bo-bygga--miljo/stadsplanering-och-
byggprojekt/detaljplanering---pagaende-planer/norra-stakson.html 

6. Detaljplan för Brogård 1:84 med flera (Tegelhagen), antagen av 
Kommunfullmäktige den 20 december 2017, §164. 
http://www.upplands-bro.se/bo-bygga--miljo/stadsplanering-och-
byggprojekt/detaljplanering---pagaende-planer/tegelhagen.html 

http://www.upplands-bro.se/bo-bygga--miljo/stadsplanering-och-byggprojekt/overgripande-planering/oversiktsplan-op-2010.html
http://www.upplands-bro.se/bo-bygga--miljo/stadsplanering-och-byggprojekt/overgripande-planering/oversiktsplan-op-2010.html
http://www.upplands-bro.se/bo-bygga--miljo/stadsplanering-och-byggprojekt/overgripande-planering/fordjupad-oversiktsplan-for-landsbygden.html
http://www.upplands-bro.se/bo-bygga--miljo/stadsplanering-och-byggprojekt/overgripande-planering/fordjupad-oversiktsplan-for-landsbygden.html
http://www.upplands-bro.se/bo-bygga--miljo/stadsplanering-och-byggprojekt/overgripande-planering/fordjupad-oversiktsplan-for-landsbygden.html
http://www.upplands-bro.se/bo-bygga--miljo/stadsplanering-och-byggprojekt/overgripande-planering/vattenplan.html
http://www.upplands-bro.se/bo-bygga--miljo/stadsplanering-och-byggprojekt/overgripande-planering/vattenplan.html
http://www.upplands-bro.se/bo-bygga--miljo/stadsplanering-och-byggprojekt/detaljplanering---pagaende-planer/norra-stakson.html
http://www.upplands-bro.se/bo-bygga--miljo/stadsplanering-och-byggprojekt/detaljplanering---pagaende-planer/norra-stakson.html
http://www.upplands-bro.se/bo-bygga--miljo/stadsplanering-och-byggprojekt/detaljplanering---pagaende-planer/tegelhagen.html
http://www.upplands-bro.se/bo-bygga--miljo/stadsplanering-och-byggprojekt/detaljplanering---pagaende-planer/tegelhagen.html
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Beslut om utvidgat strandskydd för Upplands-Bro kommun  
 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 14 § andra stycket miljöbalken att 
strandskyddsområdena i Upplands-Bro kommun enligt bifogade kartor (bilaga 1) 
ska omfattas av utvidgat strandskydd.   
 

- Utvidgningen omfattar land- eller vattenområde mellan 100 och 300 meter 
från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Strandskyddszonen saknar 
angiven bakre begränsningslinje på bifogade kartor.  

- Utvidgningen omfattar även land- eller vattenområde 100 meter men 
mindre än 300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd och 
avgränsas av en detaljplanegräns respektive av en angiven bakre 
begränsningslinje på bifogade kartor. 

- Utvidgat strandskydd ska därutöver råda för område inom detaljplan för 
Brogård (Konferens-, destilleri- och golfanläggning), Brogård 1:88 samt 
del av Brogård 1:84 i enlighet med tidigare beslut ifråga om utvidgat 
strandskydd. 
  

Detta beslut ersätter tidigare beslut den 12 februari 2018 (se dnr 511-4887-2018) 
om tidsbegränsat utvidgat strandskydd för Upplands-Bro kommun som genom 
detta beslut upphör att gälla. 
 

Upplysningar 
Beslutet gäller, enligt 7 kap. 14 § tredje stycket miljöbalken, omedelbart även om 
det överklagas, såvida inte regeringen efter ett överklagande föreskriver annat.  
 
Av 31 kap. 4 § punkterna 1-7 miljöbalken framgår i vilka fall fastighetsägare har 
rätt till ersättning på grund av beslut som innebär att mark tas i anspråk eller att 
pågående markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras. 
Beslut om utvidgning av strandskyddet ingår inte i uppräkningen vilket innebär att 
ägare och innehavare av särskild rätt till marken inte har rätt till ersättning med 
anledning av ett beslut om utvidgat strandskydd.  
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Redogörelse för ärendet 

Bakgrund 
När det generella strandskyddet infördes 1975 syftade det till att trygga 
allmänhetens tillgång till platser för bad och friluftsliv inom strandområdena. År 
1994 tillkom ett nytt, biologiskt, syfte för strandskyddet. Enligt 7 kap. 13 § 
miljöbalken syftar strandskyddet idag till att långsiktigt trygga förutsättningarna 
för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet på land och i vatten.  
 
Stränderna har stor betydelse för både människor, djur och växter. 
Strandmiljöerna är betydelsefulla för naturupplevelser, avkoppling och aktiviteter. 
Att vistas ute i natursköna miljöer är också gynnsamt för hälsan. Dessutom utgör 
strandzonerna generellt sett mycket artrika biotoper, och de har stor betydelse för 
djur- och växtlivet. Stränderna har därmed särskild betydelse för den biologiska 
mångfalden, och de kan tillhandahålla viktiga ekosystemtjänster.  
 
Stockholms läns varierade natur- och kulturlandskap har generellt sett höga 
värden för djur- och växtliv. Länet är i ett nationellt perspektiv redan 
högexploaterat, och exploateringstrycket är betydande både i storstadsområdet 
och vissa övriga delar av länet. I en nationell jämförelse mellan länen1 är det 
Stockholms län som har högst andel byggnader, 84 procent, inom 300 meter från 
strandlinjen längs kuststräckan, inklusive de större öarna. För landet som helhet är 
motsvarande siffra 74 procent. För Mälarens stränder inom Stockholms län är 
andelen byggnader inom 300 meter från strandlinjen 73 procent. Den stora och 
växande befolkningen är i stort behov av allemansrättsligt tillgängliga områden 
och i synnerhet strandområdena är då attraktiva.  
 
Samtidigt som delar av länet är högexploaterat finns det delar av skärgården som 
delvis möter motsvarande problem som glesbygdsområden i andra delar av landet. 
Det är angeläget att boende och företagande i dessa områden även framöver kan 
utvecklas utan att komma i konflikt med strandskyddets syften.  

Utvidgat strandskydd i Stockholms län 
Sedan strandlagen från 1952 infördes, och även med stöd av naturvårdslagen 
(1964:822), har länsstyrelserna kunnat förordna om områden om maximalt 300 
meter från strandlinjen där bebyggelse inte fick uppföras utan tillstånd. 
Länsstyrelsen i Stockholms län har också fattat sådana beslut för områden i länet 
med stöd av dessa äldre lagstiftningar.  
 
Länsstyrelsen fattade den 3 juni 1999 ett beslut om utvidgat strandskydd m.m. i 
länet. Det ersatte bland andra Länsstyrelsens två beslut om utvidgat strandskydd 
m.m. från den 18 oktober 1977 och den 28 februari 1980, som tillsammans 
omfattade huvuddelen av länets kommuner. Beslutet från 1999 innebar i praktiken 
                                                 
1 SCB. Statistiska meddelanden. MI 50 SM 1102. 
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ingen omprövning av de två äldre besluten, utan det utvidgade strandskyddet 
fortsatte att gälla i den omfattning som angavs i dessa, med undantag för 
Stockholms stad. Länsstyrelsen har även fattat beslut om att införa utvidgat 
strandskydd på delar av Möja i Värmdö kommun, för Trolldalen i Lidingö stad 
och vid Näsudden i Haninge kommun. Vid delar av Grindsjön i Nynäshamns 
kommun och på delar av Ornö har Länsstyrelsen fattat beslut om att upphäva 
utvidgat strandskydd. I vissa fall har Länsstyrelsen beslutat att upphäva utvidgat 
strandskydd inom förslag till detaljplan.  
 
Hittillsvarande beslut om utvidgat strandskydd innebär att de flesta obebyggda 
eller glest bebyggda delarna av länets kust- och skärgårdsområden samt 
Mälarstranden omfattas av utvidgat strandskydd på land. Kring ett antal sjöar och 
några vattendrag gäller också utvidgat strandskydd. Endast några av länets 
vattenområden omfattas av utvidgat strandskydd, exempelvis vissa områden längs 
Upplands-Bro kommuns Mälarstrand.  

Skäl för översynen av utvidgat strandskydd 
Förändringar i strandskyddslagstiftningen infördes i enlighet med proposition 
2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden. Enligt den nya 
lydelsen av 7 kap. 14 § miljöbalken får Länsstyrelsen i det enskilda fallet besluta 
att utvidga strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen om det 
behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. Utvidgat strandskydd 
gäller efter den 31 december 2014 endast om utvidgningen har beslutats med stöd 
av 7 kap. 14 § miljöbalken i dess nya lydelse.  
 
Regeringen ansåg att en översyn av det utvidgade strandskyddet var motiverad då 
skälen för utvidgningarna behövde klargöras. Regeringen anförde att det bör 
framgå att det finns ett tydligt och långsiktigt behov av utvidgat strandskydd och 
att besluten ska motiveras utifrån strandskyddets båda syften. Länsstyrelserna fick 
därför i uppgift att se över det utvidgade strandskyddet i landet2.  

Länsstyrelsens arbete med översynen 
Inför Länsstyrelsens beslut den 16 september 2014 valde Länsstyrelsen att i första 
hand göra en översyn av de strandområden som redan omfattades av utvidgat 
strandskydd. Kommunerna väckte i vissa fall frågan om utvidgat strandskydd för 
nya områden, vilka då också fick ingå i översynen.  Eftersom vattenområdena inte 
tidigare har undersökts i samma utsträckning som landområdena, har bara några få 
vattenområden omfattats av utvidgat strandskydd. Därför är några vattenområden 
också uppmärksammade i översynen. Områden som omfattas av detaljplan enligt 
plan- och bygglagen (2010:900) ingick i normalfallet inte i Länsstyrelsens analys 
av de aktuella strandområdena. I arbetet uppmärksammades dock särskilt några 
områden med utvidgat strandskydd inom detaljplan varför även de ingått i 
översynen. 
                                                 
2 Prop. 2008/09:119 s. 37-38 samt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende länsstyrelserna, 
återrapportering nr 51. 
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Under arbetets gång träffade Länsstyrelsen Upplands-Bro kommun den 7 juni 
2012 och den 22 februari 2013 för att diskutera arbetet i dialog med företrädare 
för kommunen. Vid det första mötet beskrev Länsstyrelsen sin arbetsmetod, och 
kommunalt underlagsmaterial efterfrågades till Länsstyrelsens analys. Eventuella 
kommunala utvecklingsplaner i de aktuella strandområdena diskuterades även. 
Därefter analyserade Länsstyrelsen berörda strandområden utifrån nationellt, 
regionalt och kommunalt underlag. Vid det andra mötestillfället var syftet främst 
att diskutera, och så långt som möjligt förankra, Länsstyrelsens förslag till det 
utvidgade strandskyddets utbredning. Några av de strandområden som 
diskuterades besöktes av Länsstyrelsen och kommunen i fält.  
 
Efter remiss fattade Länsstyrelsen den 16 september 2014 beslut (dnr 511-39869-
2012) om utvidgat strandskydd i Upplands-Bro kommun. Beslutet överklagades 
därefter till regeringen, som i sitt beslut den 13 december 2017 upphävde 
Länsstyrelsens beslut och återförvisade ärendet till Länsstyrelsen för fortsatt 
handläggning. Skälen för regeringens beslut var att Länsstyrelsen inte fullgjort 
kraven på delgivning enligt 49 § tredje stycket delgivningslagen (2010:1932). 
Regeringens beslut innebar att det från beslutsdatumet för regeringens beslut inte 
rådde något utvidgat strandskydd i kommunen. 
 
För att säkra de värden som finns längs stränder inom Upplands-Bro kommun och 
säkerställa strandskyddets syften under tiden handläggningen av det nya 
permanenta beslutet pågår, fattade Länsstyrelsen den 12 februari 2018 beslut om 
tidsbegränsat utvidgat strandskydd för Upplands-Bro kommun (dnr 511-4887-
2018). De utgångspunkter för översynen som redovisades i Länsstyrelsens tidigare 
beslut den 16 september 2014 kvarstod i det tidsbegränsade beslutet.  
 
Inför framtagandet av nu aktuellt permanent beslut om utvidgat strandskydd i 
Upplands-Bro kommun träffade Länsstyrelsen den 18 april 2018 företrädare för 
kommunen.  

Inkomna yttranden 
 
Nedan följer en sammanställning av yttranden som inkommit på förslaget till 
utvidgat strandskydd i Upplands-Bro kommun. Kompletteras efter remiss. 
 

Skälen för Länsstyrelsens beslut 

Utgångspunkter 
Av författningskommentaren till 7 kap. 14 § miljöbalken3 framgår att 
bestämmelsen innebär att ett beslut om utvidgat strandskyddsområde behöver 
grundas med hänsyn till berörda områdens värden samt till nuvarande och 
                                                 
3 Prop. 2008/09:119 s. 99. 
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förväntade behov av tillgängliga strandområden. Beslut om utvidgat 
strandskyddsområde kan komma att avse:  
 

1. områden som omfattas av annat områdesskydd, t.ex. naturreservat, som 
inte innebär samma skydd för strandområden som bestämmelserna om 
strandskydd,  

2. riksintresseområden enligt 3 kap. 6 § andra stycket och 4 kap. 2–8 §§ 
miljöbalken som är relevanta för strandskyddet,  

3. kust- och skärgårdsområden som inte redan har förlorat i betydelse på 
grund av exploatering,  

4. grunda havsbottnar av betydelse för flora och fauna,  
5. välbesökta friluftsområden eller områden som har tydlig potential att bli 

det och som riskerar att gå förlorade utan ett nybyggnadsförbud,  
6. tätortsnära strövområden, eller  
7. ekologiskt känsliga områden som inte omfattas av annat områdesskydd. 

 
Länsstyrelsen har använt ovan nämnda sju punkter som grund för analysen av de 
aktuella strandområdena i syfte att bedöma värdena för strandskyddets syften 
inom dessa. Värdena redovisas i till beslutet hörande värdebeskrivningar. 
Nationellt, regionalt och lokalt underlag har använts i bedömningarna, som till 
exempel kommunernas översiktsplaner och olika inventeringar av värdefull natur. 
I analysen har bland annat tagits i beaktande de områdesskydd enligt 7 kap. 
miljöbalken som är relevanta för strandskyddet, exempelvis nationalparker, 
naturreservat och Natura 2000-områden. Länsstyrelsen anser att inte bara 
ekologiskt känsliga områden, utan även biologiskt värdefulla områden, som inte 
omfattas av annat områdesskydd bör beaktas. Höga naturvärden kan också finnas i 
vattenmiljöer. Enligt Länsstyrelsens mening kan såväl grunda havsbottnar som 
grunda sjöbottnar av viss omfattning ha betydelse för djur- och växtlivet.   
 
Länsstyrelsen lägger stor vikt vid de områden som är av riksintresse enligt 4 kap. 
2 och 4 §§ miljöbalken då de är direkt utpekade av riksdagen med hänsyn till sina 
nationellt sett höga natur- och kulturvärden. Länets kust- och skärgårdsområde 
samt Mälarens öar och strandområden omfattas av detta riksintresse och de har 
också särskilda förutsättningar för turism och friluftsliv. Områdena har en central 
betydelse för en långsiktigt god hushållning med naturresurserna, nationellt sett. 
Konkurrensen om de fysiska resurserna är, eller kan förväntas bli, särskilt 
framträdande. Genom att kust- och skärgårdsområdet och Mälaren är utpekade på 
detta sätt i miljöbalken har en vägning mellan olika intressen redan gjorts, och 
natur- och kulturvärdena ska huvudsakligen ges företräde i konkurrenssituationer. 
Bedömningen av en exploateringsåtgärds påverkan ska inte bara göras för den 
närmaste omgivningen, utan ett helhetsperspektiv ska anläggas på vad som är 
lämplig utveckling i hela det geografiska område som bestämmelsen omfattar4. 
Länsstyrelsen lägger även stor vikt vid de riksintresseområden för naturvård och 
friluftsliv, och delvis för kulturmiljövård, som utpekats med stöd av 3 kap. 6 § 

                                                 
4 Prop. 1985/86:3 med förslag till lag om hushållning med naturresurser m.m. s. 80-82, 170-178.  
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miljöbalken. Dessa områden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 
natur- eller kulturmiljön, och behovet av grönområden i tätorter och i närheten av 
tätorter ska särskilt beaktas.  
 
När det gäller friluftsområden kan Länsstyrelsen konstatera att den stora 
befolkningen gör att flera av friluftsområdena i länet är välbesökta och att behovet 
av friluftsområden kan antas öka. Det är dock svårt att förutspå exakt vilka 
områden som har en tydlig potential att bli välbesökta friluftsområden. Områdena 
bör vara förhållandevis stora och kan i vissa fall antas hysa anläggningar som 
främjar friluftslivet. För tätortsnära strövområden kan hänsyn tas även till 
strövområden vars tätort ligger i ett grannlän.  
 
Vid prövningen av var utvidgat strandskydd ska råda kan Länsstyrelsen även ta 
hänsyn till vissa planerade utbyggnadsområden som preciseras närmare i det 
följande. Det rör sig om tätortsnära utbyggnadsområden som är utpekade i 
antagna kommunala översiktsplaner. Om utbyggnadsområdet har betydelse för 
bostadsförsörjningen eller möjliggör en samhällsviktig verksamhet, och ligger i 
närhet till en tätort med god tillgång till service och kollektivtrafik och 
Länsstyrelsen bedömer att det utgör ett viktigt samhällsintresse, kan det vara 
lämpligt att områdena inte omfattas av utvidgat strandskydd redan i detta skede. 
Länsstyrelsen kan i bedömningarna även väga in exploateringsplaner för andra 
utbyggnadsområden. De ska vara redovisade i en översiktsplan eller vara väl 
dokumenterade på annat sätt till exempel genom ett planuppdrag. Kommunen ska 
ha visat att det finns ett behov av att utvidgat strandskydd inte ska råda för att 
nyttja området i en nära framtid. När det gäller översiktsplaner och övriga nämnda 
exploateringsplaner är dessa dock inte juridiskt bindande och de visar ofta endast 
översiktliga redovisningar av mer eller mindre preciserade planer som eventuellt 
ska genomföras i framtiden. Vid Länsstyrelsens samlade bedömning kan det 
därför i denna översyn vara svårt att i förväg bedöma om ett område med värden 
för det utvidgade strandskyddet bör stå tillbaka för det samhällsintresse en 
exploatering kan innebära. I sådana fall får frågan om strandskyddet kan upphävas 
istället avgöras inför, eller i, det efterföljande detaljplanearbetet. Mot denna 
bakgrund vill Länsstyrelsen därför framhålla att en avvägning mellan bevarande 
och exploatering av ett strandområde inte alltid kan göras fullt ut inom ramen för 
Länsstyrelsens pågående översyn av det utvidgade strandskyddet. 

Bedömning av områden för utvidgat strandskydd 
Strandskyddet ska ses i ett långsiktigt perspektiv. Att ett område nu är av mindre 
intresse för något av strandskyddets syften behöver inte betyda att området 
kommer att vara ointressant i framtiden.  
 
Strandskyddets betydelse för såväl friluftslivet som den biologiska mångfalden 
utgör en viktig förutsättning för arbetet med att uppfylla flera av riksdagens 
antagna miljökvalitetsmål. Ett utvidgat strandskydd kan även antas medverka till 
att miljökvalitetsnormer för vatten lättare klaras. Därutöver kan det bidra till att 
säkerställa de riksintressen i länet som har betydelse för strandskyddets syften, då 
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trycket på framför allt bebyggelse i länet är stort kring stränderna, samtidigt som 
de värden som riksintressena ska skydda många gånger är nära kopplade till de 
strandnära områdena. Ytterligare bebyggelse inom de riksintresseområden som 
idag omfattas av utvidgat strandskydd riskerar att urholka riksintressenas värden.  
 
I ett långsiktigt perspektiv är det motiverat att bevara större sammanhängande 
utvidgade strandskyddsområden med värden för såväl allmänheten som växt- och 
djurlivet. Om områdena fragmentiseras av exploateringar riskerar värdena för 
friluftsliv och djur- och växtliv att gå förlorade. Även om strandområdena är små 
kan de ha mycket höga värden för strandskyddet just för att de kan vara de enda 
kvarvarande, kanske oexploaterade, stränderna i ett område. 
 
Många naturmiljöer utanför 100-meterszonen är en del av samma 
naturgeografiska landskap som zonen närmast vattnet. Lokalklimatet kring 
vattenområdena påverkas av närheten till vattnet i större områden, vilket i sin tur 
påverkar livsmiljöerna för, och förekomsterna av, djur- och växtlivet. Vissa av de 
djur- och växtarter som kan återfinnas närmast vatten kan också ha behov av 
områden längre från vattnet för att söka föda, föröka/sprida sig, etc. För den 
allemansrättsliga tillgängligheten och friluftslivets behov är det många gånger 
värdefullt för naturupplevelsen med bredare strandskyddszoner. Värdet kan ligga i 
att inte ha bebyggelse och vissa typer av exploateringar inom syn- och hörhåll, 
och då särskilt i ett förhållandevis högexploaterat och bullerstört storstadslän.  
 
Med hänsyn till de värden inom de aktuella strandområdena som framkom i 
översynen bedömer Länsstyrelsen att den utvidgade strandskyddszonen i 
normalfallet ska vara 300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. 
Längs vissa strandsträckor gör detaljplanelagda områden, tätbebyggda områden 
utanför detaljplan eller tydligt avskiljande stora och tungt trafikerade vägar och 
järnvägar att strandskyddsområdet utvidgas till mindre än 300 meter.  
 
När det gäller avskiljande exploateringar kan höga värden för allemansrättslig 
tillgänglighet eller djur- och växtlivet inom strandområdet motivera att 
strandskyddet ändå bör ligga kvar bakom den avskiljande exploateringen.  
 
Utvidgat strandskydd har redan i tidigare förslag till beslut föreslagits upphävas 
för ett par av de områden som angavs av kommunen, och i beslutet 2014 
upphävdes det utvidgade strandskyddet för ytterligare några områden, till exempel 
vid Saltvik, Lindormsnäs och Lennartsnäs. Anledningen var dessa områdens 
bebyggelsetäthet som gjorde att värdena för den allemansrättsliga tillgängligheten 
eller djur- och växtlivet inte bedömdes vara tillräckligt höga för att områdena 
skulle omfattas av utvidgat strandskydd. Vidare beaktades tätortsnära 
exploateringsplaner för bostäder, till exempel Örnäs. Det utvidgade strandskyddet 
i dessa områden förföll den 31 december 2014 eftersom Länsstyrelsen inte hade 
fattat beslut om utvidgat strandskydd med stöd av 7 kap. 14 § miljöbalken i dess 
nya lydelse.  
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För nu aktuellt beslut gör Länsstyrelsen samma bedömning som tidigare för ovan 
nämnda områden, dvs de bör inte omfattas av utvidgat strandskydd. I andra 
områden bedömer Länsstyrelsen att utvidgat strandskydd är motiverat utifrån 
strandskyddets syften. Områdena kan komma att utredas för framtida 
exploatering, men någon mer detaljerad planering har inte skett, och det är oklart 
om exploateringarna kommer att genomföras.  
 
I övrigt bibehålls huvudsakligen det tidigare utvidgade strandskyddet. Många av 
de analyserade vattenområdena är tillräckligt stora och grunda inom den 
utvidgade zonen och har höga värden för strandskyddet vilket lett till att en 
betydande del av vattenområdena fortfarande omfattas av utvidgat strandskydd i 
beslutet. Övriga områden har inte bedömts ha dessa förutsättningar och där 
beslutas därför inte om utvidgat strandskydd. 
 
Med anledning av tidigare synpunkter rörande underlag och motiveringar för 
beslutet konstaterar Länsstyrelsen att de underlag som används för att påvisa vissa 
av värdena är av mer övergripande karaktär, som till exempel beskrivningar av 
områden som omfattas av riksintressen. När det gäller natur- och friluftsvärden 
beskrivs dessa för varje delområde, och en koppling görs mellan värde-
beskrivningarna och de ovan nämnda sju punkterna i propositionen som ligger till 
grund för motiven till varför utvidgat strandskydd bör råda. Mot denna bakgrund 
anser Länsstyrelsen att underlag och värdebeskrivningar är tillräckliga för att 
kunna ligga till grund för beslut om utvidgat strandskydd. De skärpta kraven för 
att få utvidga strandskyddet torde därmed ha uppfyllts, och Länsstyrelsen 
bedömer att motiveringarna är tillräckliga.  
 
Att Länsstyrelsen ska fatta beslut i det enskilda fallet innebär att det inte får ske 
genom generella föreskrifter5. Det ska således inte råda osäkerhet om för vilka 
land- eller vattenområden beslutet gäller. Exempelvis får ett beslut inte formuleras 
i termer av att det omfattar alla obebyggda stränder i kommunen. Som underlag 
för Länsstyrelsens prövning har specifika värdebeskrivningar för enskilda 
områden tagits fram och dessa utgör grund för Länsstyrelsens bedömning av om 
ett område ska omfattas av utvidgat strandskydd eller ej. Vidare har kartor som 
preciserar var det råder utvidgat strandskydd upprättats. Enligt Länsstyrelsens 
mening sker således aktuellt beslut om utvidgade strandskyddsområden genom ett 
beslut av Länsstyrelsen i det enskilda fallet och inte genom någon generell 
föreskrift. Länsstyrelsen bedömer inte heller att det råder osäkerhet om beslutets 
räckvidd i förhållande till markägare eller allmänhet6. 
 
När det gäller de utvidgade strandskyddsområden som analyserats inför 
Länsstyrelsens beslut den 16 september 2014 gör Länsstyrelsen nu samma 
bedömning som i det nämnda beslutet. Länsstyrelsen har dock justerat gränsen för 
det utvidgade strandskyddet vid vid Tibble-Vallby och Raskeboda/Eriksberg. 

                                                 
5 Prop. 2008/09:119 s. 99. 
6 Jämför regeringsbeslut 2004-05-06, M1999/3326/F/M. 
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Utifrån förhållandena i länet samt de aktuella strandområdenas värden som 
beskrivs i värdebeskrivningarna, se bilaga 2, gör Länsstyrelsen således 
bedömningen att berörda områden behöver omfattas av utvidgat strandskydd för 
att säkerställa strandskyddets syften. Syftena är att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. De områden som omfattas 
av utvidgat strandskydd redovisas i bilaga 1.  

Intresseprövning 
Vid prövningen av förslaget till utvidgade strandskyddsområden ska hänsyn tas 
även till enskilda intressen enligt 7 kap. 25 § miljöbalken. Med hänsyn till 
naturvårds- och miljöintressen får inskränkningar i användningen av mark och 
byggnader göras om det är nödvändigt för att tillgodose angelägna allmänna 
intressen. Miljöbalkens bestämmelser avseende strandskydd syftar till att 
tillgodose ett sådant angeläget allmänt intresse7. Länsstyrelsen bedömer, vid en 
avvägning mellan enskilda och allmänna intressen, att beslutet om att utvidga 
strandskyddsområdena i Upplands-Bro kommun inte innebär någon inskränkning 
i enskildas rätt att använda mark eller vatten som går längre än vad som krävs för 
att syftet med strandskyddet ska tillgodoses.  
 

Kungörelse   
Enligt vad som framgår av 27 § förordningen om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. ska beslutet införas i länets författningssamling och kungöras i 
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 
 
 
 
 
 

Bilagor 
1. Beslutskartor 
2. Värdebeskrivningar, inkl. källförteckning för dessa 
3. Hur man överklagar (ej i remissen) 
4. Sändlista (ej i remissen)  

                                                 
7 Prop. 1993/94:117 s. 16 och prop. 1997/98:45, del 1, s. 321-322. 
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Upplands-Bro kommun, värdebeskrivningar samt 
källförteckning 

Mälarstranden nord, värdebeskrivning A 
 
Hela delområdet ingår i Mälarens öar och strandområden som i sin helhet 
omfattas av riksintresse enligt 4 kap. 1 och 2 §§ miljöbalken (MB) med hänsyn till 
de samlade natur- och kulturvärdena. Bestämmelserna syftar till att värna det 
värdefulla Mälarlandskapet med sina unika natur- och kulturvärden. Det har 
särskilt stora värden för friluftsliv och turism. 
 
Den östra sidan av Stora och Lilla Ullfjärden består av en långsträckt 
förkastningsbrant. Vid Nyborg, längs strandzonen mot Stora Ullfjärden, finns 
marker som enligt Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering har höga 
värden som berättigar till miljöersättning. Det rör sig om en betad hage med 
förekomster av hävdgynnade arter. Lilla Ullfjärdens strand- och vattenområde 
omfattas av ett område av riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 § MB (Lilla 
Ullfjärden). Lilla Ullfjärden har förhållandevis branta stränder. Den östra branten 
består främst av glest bevuxna hällmarker. I övrigt utgörs de höga naturvärdena 
främst av partier med gammal orörd barrskog, örtrik flora, raviner samt små 
partier med ädellövskog. Skogsstyrelsen har utpekat flera nyckelbiotoper samt ett 
objekt med naturvärde inom området. I stort sett samma land- och vattenområden 
som omfattas av Lilla Ullfjärdens riksintresse för naturvård omfattas även av 
landskapsbildsskydd. Den sydligaste delen av strandområdet längs Lilla 
Ullfjärden ingår i ett område som bedömts vara regionalt intressant för 
kulturmiljövården (Skansenberget). Platsen har haft ett strategiskt läge längs 
vattenvägen mellan Uppsala och Stockholm. Här finns en av länets större 
fornborgar, ett system av hålvägar och några fångstgropar.  
 
Enligt kommunens översiktsplan föreslås en ny vandringsled inom strandområdet. 
 
De aktuella vattenområdena i Stora och Lilla Ullfjärden har dokumenterat höga 
naturvärden. Enligt kommunens översiktsplan utgör de bägge fjärdarna ekologiskt 
särskilt känsliga områden. Lilla Ullfjärden är en måttligt näringsrik sprickdalssjö 
som är 20-30 m djup. Sjön är 52 m som djupast vilket gör den till en av Mälarens 
djupaste fjärdar. Den har ett förhållandevis litet tillrinningsområde, och anses unik 
med sin förekomst av minst sex reliktarter, främst bottenlevande kräftdjur, från 
tidigare Östersjöstadier. Viken är känslig för störningar och har mycket höga 
natur- och friluftsvärden. Stora Ullfjärden är en måttligt näringsrik sjö och är som 
djupast 27 meter. Den är mer näringsrik än Lilla Ullfjärden då det finns en hel del 
jordbruksmark inom avrinningsområdet. Sjön med omgivningar har höga värden 



  2 (12) 
VÄRDEBESKRIVNINGAR      Bilaga 2 
  

 
Datum 
2018-05-08 
  

Beteckning 
511-53095-2017 
  

 
för det rörliga friluftslivet. Sjön hyser även rödlistade arter och har höga 
naturvärden.  
 
I princip hela den aktuella strandsträckan längs Håtunaviken/Sigtunafjärden 
ligger inom ett område som omfattas av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 
kap. 6 § MB (Håtuna - Håbo-Tibble). Det är en centralbygd med förhistorisk 
bruknings- och bosättningskontinuitet, en fornlämningsmiljö, bymiljö och 
kyrkomiljö samt ett herrgårdslandskap. Inom samma strandsträcka utpekar 
översiktsplanen flera områden som naturvärden av kommunalt intresse. Vid 
Vallbyvik finns en badplats. 
 
Vid Håtunaholm ligger Håtunaholmsviken som är en grund mindre vik med en 
förhållandevis artfattig undervattensvegetation. Den utpekas i översiktsplanen 
som ett ekologiskt särskilt känsligt område. Av kommunens naturinventering 
framgår att viken är ett skyddsvärt område med högt naturvärde. Dess vassar och 
grunda mjukbottenområden utgör ett viktigt reproduktionsområde för fisk och är 
dessutom intressant för fågellivet. Något längre österut ligger den lilla viken 
Hojan/Kräpplan mellan Signhildsberg och Vallbyvik. Även den är ett ekologiskt 
särskilt känsligt område. I naturinventeringen anges att den utgör ett skyddsvärt 
område med högt naturvärde. Det breda vassbältet innanför Getholmen hyser ett 
rikt fågelliv, och den grunda mjukbotten utgör en god reproduktionslokal för fisk. 
 
Motiv till utvidgat strandskydd inom Mälarstranden nord, värdebeskrivning A 
(jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i 
beslutstexten): 2, 4, 7. 

Sjöar, värdebeskrivning B 
 
I princip alla de aktuella strandområdena ligger inom den i regionplanen utpekade 
Görvälnkilens värdekärna. De gröna kilarna utgör en sammanhängande struktur 
av områden med höga rekreations-, natur- och kulturmiljövärden. Fynd av 
rödlistade arter har gjorts inom strandzonerna, och det är mycket fornlämningstätt. 
 
Lejondalssjön är en måttligt näringsrik och relativt djup sprickdalssjö. Den är 
utpekad som ett ekologiskt särskilt känsligt område enligt översiktsplanen. Sjön är 
störningskänslig och har påtagliga övergödningsproblem. Sjön och dess 
strandområden har dokumenterat höga naturvärden. Naturvärdena har 
helhetsvärde enligt kommunens naturinventering. Lejondalssjön omges av ett 
varierat och kuperat landskap med ädellövskog, alstrandskog, örtrik granskog och 
jordbruksmarker. Fågellivet är rikt, och området har stor betydelse för rekreation. 
Sjön används bland annat för fiske. Vid den sydöstra delen av sjön ligger 
Lejondals naturreservat som omfattar både land- och vattenområde. Ändamålet 
med reservatet är att, med hänsyn till kulturlandskap och områdets växt- och 
djurvärld, säkra och iordningställa ett naturskönt område av väsentlig betydelse 
för allmänhetens friluftsliv. Inom reservatet finns en friluftsgård som enligt 
kommunens översiktsplan är en målpunkt för fritidsaktiviteter. Där finns 
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exempelvis motionsspår, badplats, och vandringsleden Upplands-Broleden 
passerar. Lejondalssjön och en stor del av dess strandområden ingår i ett område 
som utpekats som regionalt intressant för kulturmiljövården (Lejondals slott). 
Slottet är naturskönt beläget på sjöns västra sida, och med omgivande landskap 
och bebyggelse utgör området en komplex och kulturhistoriskt värdefull miljö. 
 
Örnässjön och Lillsjön har naturvärden av kommunalt intresse men bitvis även 
naturvärden av länsintresse. Örnässjön är en näringsrik och övergödningspåverkad 
slättsjö medan Lillsjön är en relativt näringsfattig liten sjö.  
Området är lättillgängligt och välbesökt och det genomkorsas av ett flertal 
stigar/leder. Det används för bland annat promenader, jogging, bad och som 
studieområde för skolor och daghem. Sjöarna och deras omgivningar har även 
höga värden för fågellivet samt artrika växt- och djursamhällen med flera 
skyddsvärda arter. Av översiktsplanen framgår att de bägge sjöarna är utpekade 
som ekologiskt särskilt känsliga områden och att friluftsområdet Lillsjön, där även 
Örnässjön ingår, utgör ett tätortsnära friluftsområde som bör utvecklas.  
 
Längs den nordvästliga delen av Örnäsjön finns ett område som har mycket högt 
värde enligt den nationella våtmarksinventeringen. Norr om sjön har 
Skogsstyrelsen pekat ut en nyckelbiotop i form av en ädellövskog och en 
hassellund, med rikligt med grova träd. Vid Lillsjön finns en meandrande naturlig 
skogsbäck som också är nyckelbiotop. Invid det aktuella strandavsnittet ligger en 
målpunkt för fritidsaktiviteter, och i sjöns norra ände finns en badplats.  
Sjöarna och deras strandområden omfattas av Östra Mälarens 
vattenskyddsområde. Av översiktsplanen framgår att naturreservat planeras för de 
bägge sjöarna och deras omgivningar. 
 
Motiv till utvidgat strandskydd inom Sjöar, värdebeskrivning B (jämför de sju 
punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 1, 5, 
6, 7. 

Mälarstranden syd, Låssaområdet, värdebeskrivning C1 
 
Hela delområdet ingår i Mälarens öar och strandområden som i sin helhet 
omfattas av riksintresse enligt 4 kap. 1 och 2 §§ MB med hänsyn till de samlade 
natur- och kulturvärdena. Bestämmelserna syftar till att värna det värdefulla 
Mälarlandskapet med sina unika natur- och kulturvärden. Det har särskilt stora 
värden för friluftsliv och turism. 
 
Till övervägande del ligger stränderna inom den i regionplanen utpekade 
Görvälnkilen, och delvis även inom dess värdekärna. De gröna kilarna utgör en 
sammanhängande struktur av områden med höga rekreations-, natur- och 
kulturmiljövärden. En del fynd av rödlistade arter har gjorts inom de aktuella 
strandavsnitten. Här finns också flera utsiktsplatser och många fornlämningar. 
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En relativt stor del av Låssahalvöns landområden omfattas av ett område av 
riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Låssa). Riksintresset 
utgörs bland annat av en centralbygd i en viktig korsning mellan den norra 
Mälarvägen och den forna vattenleden Birka-Uppsala. Fornlämningsmiljön på och 
kring åskrönet är unik.  
 
Stränderna i delområdets nordligare del omfattas delvis av ett område av 
riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 § MB (Rösaringsåsen). Rösaringsåsen 
utgör en av de värdefullaste geologiska isälvsavlagringarna i länet. Den distinkta 
och mäktiga åsformen samt de fossila strandvallarna och strandterrasserna är av 
högsta värde från geovetenskaplig synpunkt. Rösaringsåsens nordliga del är också 
utpekad i kommunens översiktsplan då den har höga geologiska och biologiska 
värden (naturvärden av länsintresse). Inom strandzonen ligger Ruddammen, som 
är ekologiskt särskilt känslig. Nära Toresta har Skogsstyrelsen pekat ut en 
nyckelbiotop i form av en åsgranskog med rikligt med grova träd. 
 
De aktuella strandområdena strax söderut har, enligt översiktsplanen, 
helhetsvärden för naturvärden. Genom dessa föreslås en ny vandringled dras.  
 
Norr om Hebbo finns en badplats, och vid Sjö herrgård ligger Hebbokärret, som 
är ett Natura 2000-område som delvis även är biotopskyddat. Norr om 
Gullhällsvik finns naturvärden av kommunalt intresse, och ett område vid själva 
Gullhällsviken anges som ekologiskt särskilt känsligt enligt översiktsplanen.  
 
Ön Svalgarn är naturreservat och ett Natura 2000-område. Vegetationen består i 
huvudsak av barrskog, som delvis har naturskogskaraktär med gamla träd, lågor 
och torrträd. Runt stränderna finns alstrandskog. På Svalgarn har flera 
skyddsvärda svamparter hittats. Svalgarn ligger också inom ett större område som 
omfattas av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB (Björkfjärden – 
Prästfjärdens övärld). Norra Björkfjärdens öar består av åskullar av Uppsalaåsen 
och det är ett omväxlande natur- och kulturlandskap som erbjuder rika tillfällen 
till exempelvis natur- och kulturstudier, fritidsfiske och båtsport. Svalgarn ligger 
inom den i regionplanen utpekade regionala grönstrukturen och då inom ett 
område med stora samlade rekreations-, natur- och kulturvärden.  
 
Öster om Saltvik, vid Hattberget har Skogsstyrelsen utpekat två nyckelbiotoper - 
en bergbrant med rikligt med död ved och en barrnaturskog – samt ett objekt med 
naturvärde. Det finns planer på att inrätta ett naturreservat i området. 
 
Enligt kommunens översiktsplan har det aktuella strandområdet vid Tegeludden 
naturvärden av kommunalt intresse. Här finns också en nyckelbiotop som utgörs 
av en sekundär ädellövnaturskog. Området är viktigt för insekter och fåglar. 
 
Vid Säbyholm finns flera områden med naturvärden av kommunalt intresse, 
bland annat betade strandängar och ädellövskog som är botaniskt intressant, och 
även flera områden med skyddsvärda träd. 
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Västra Högholmen och Askholmen ligger inom Norra Björkfjärdens 
naturreservat. Reservatet delas med Enköpings kommun i Uppsala län. Öarna är 
skogbevuxna och har stor andel lövskog med ett ganska stort inslag av 
ädellövskog. Skog med naturskogskaraktär förekommer vilket gynnar ovanlig 
flora och fauna. Området är ett Natura 2000-område, och det omfattas av 
riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 § MB (Norra Björkfjärdens övärld – 
Ådö). Det är mycket värdefullt, och har en stor variationsrikedom av naturtyper 
och ett rikt djurliv. Västra Högholmen och Askholmen ligger inom samma 
område av riksintresse för friluftslivet (Björkfjärden – Prästfjärdens övärld) som 
Svalgarn. Västra Högholmen är har varierad vegetation, och är med sina attraktiva 
stränder och lundar ett uppskattat utflyktsmål för det båtburna friluftslivet.  
 
Även de aktuella vattenområdena i nordväst omfattas av riksintresseområdet för 
kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Rösaringsåsen). Vattnen utanför den 
sydvästra delen av Låssahalvön och öarna i norra Björkfjärden ligger inom 
riksintresseområde för friluftslivet (Björkfjärden – Prästfjärdens övärld). Med 
undantag av Svalgarn omfattas vattenområdet kring öarna också av riksintresse 
för naturvården enligt 3 kap. 6 § MB (Norra Björkfjärdens övärld – Ådö). Enligt 
riksintressebeskrivningen är vattnet här klart och det har förhållandevis låga 
näringshalter. De dominerande bottentyperna kring öarna i Norra Björkfjärden 
utgörs av sten- och grus samt i mindre utsträckning av sand och block. Det finns 
tämligen stora områden med grunda sandbottnar som har mycket artrika och 
välutvecklade växtsamhällen av kortskottsväxter. Dessa naturtyper är värdefulla.  
Grundvattenområdena är viktiga lek- och uppväxtområden för fisk. Vattnen kring 
öarna ligger inom naturreservatet Norra Björkfjärden, som delas med Enköpings 
kommun i Uppsala län. Området omfattas även av ett Natura 2000-område, och av 
kommunens översiktsplan framgår att det är ekologiskt särskilt känsligt. Särskilt 
mellan Västra Högholmen och Jungfruöarna, och söder om Askholmen är 
grundområdena på ner till 3-5 meter mer omfattande. I övriga delar är det djupare. 
Nordöst om Svalgarn finns också ett mindre grundparti. Vattenområdena kring 
Svalgarn är enligt översiktsplanen ekologiskt särskilt känsliga. Det gäller även för 
den näraliggande Gullhällsviken.  
 
De grunda vattenområdena utanför Tegeludden utgör ett viktigt 
reproduktionsområde för fisk och de breda vassbältena är mycket viktiga för 
fågellivet, enligt kommunens naturinventering. Området är utpekat som 
ekologiskt särskilt känsligt. 
 
De inre och västra delarna av Säbyholmsviken är grunda och de består delvis av 
sandbottnar. Enligt kommunens naturinventering utgör de mjuka grundbottnarna 
goda reproduktionslokaler för fisk. Hela delområdets del av Säbyholmsviken är 
utpekad som ekologiskt särskilt känslig. Här finns särskilt värdefulla 
undervattenväxter som är känsliga för övergödningspåverkan. 
 
Längs en stor del av de aktuella strandområdena finns en kanotled som utpekas i 
översiktsplanen.  
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Motiv till utvidgat strandskydd inom Mälarstranden syd, Låssaområdet, 
värdebeskrivning C1 (jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för 
Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 2, 4, 5, 7.  

Mälarstranden syd, Ådö-området, värdebeskrivning C2 
 
Hela delområdet ingår i Mälarens öar och strandområden som i sin helhet 
omfattas av riksintresse enligt 4 kap. 1 och 2 §§ MB med hänsyn till de samlade 
natur- och kulturvärdena. Bestämmelserna syftar till att värna det värdefulla 
Mälarlandskapet med sina unika natur- och kulturvärden. Det har särskilt stora 
värden för friluftsliv och turism. 
 
De södra delarna av delområdet ligger inom ett område av riksintresse för 
friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB (Björkfjärden – Prästfjärdens övärld). Området 
är ett omväxlande natur- och kulturlandskap som erbjuder rika tillfällen till 
exempelvis natur- och kulturstudier, fritidsfiske och båtsport. De nordligare 
strandområdena ligger inom den i regionplanen utpekade Görvälnkilen, och delar 
av Hackholmssundshalvön och Lagnö ligger även inom dess värdekärna. De 
gröna kilarna utgör en sammanhängande struktur av områden med höga 
rekreations-, natur- och kulturmiljövärden. Dävensö, Skoggarn och Broknapparna 
har, enligt regionplanen stora samlade rekreations-, natur- och kulturvärden. Den 
östra delen av delområdet ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde. 
 
Den norra delen av det aktuella strandområdet väster om Rättarboda ingår i en 
del av ett större område av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB 
(Låssa). Den östra delen ligger inom ett kulturmiljöområde av lokalt intresse, 
Kvistaberg, där det finns ett gammalt observatorium. Enligt kommunens 
översiktsplan planeras ett promenadstråk passera igenom den aktuella 
strandzonen. Området har mycket höga naturvärden, enligt en inventering gjord 
2008. 
 
På Hackholmssundshalvön har Skogsstyrelsen pekat ut flera nyckelbiotoper och 
objekt med naturvärden. Här finns även områden med skyddsvärda träd inom de 
aktuella strandavsnitten, och förhållandevis mycket fornlämningar. Den västra 
delen av halvön omfattas av ovan nämnda område av riksintresse för naturvården 
enligt 3 kap. 6 § MB (Norra Björkfjärdens övärld – Ådö). Kring Ekbo finns en 
stor andel ädellövskog med många gamla ekar och askar, men även 
hällmarkstallskog på höjderna. Området har stora rekreationsvärden. 
Vattenområdet väster om Hackholmssundshalvön är i översiktsplanen utpekat 
som ett ekologiskt särskilt känsligt område. De aktuella landområdena på Norra 
Hackholmssundshalvön har naturvärden av kommunalt intresse. Den sydöstra 
delen av halvön har naturvärden av länsintresse. Naturinventeringen pekar på att 
det där finns äldre trädbestånd och utbredda buskmarker som har betydelse för 
bland annat fåglar och insekter. På den södra delen av Hackholmssundshalvön 
finns mark med sådana naturvärden att ett naturvårdsavtal för skötseln upprättats 
mellan markägare och Skogsstyrelsen.  
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Östra Högholmen är en hög och brant holme med hällmarkstallskog, granskog 
med inslag av ädellövträd, samt rasbranter. Det finns en utsiktsplats på holmen 
som har dokumenterat höga naturvärden, främst knutna till den rika floran.  
 
Den större delen av halvön Lagnö ligger inom naturreservatet Ådö-Lagnö. Lagnö 
utmärks av stora sammanhängande ädellövskogsområden med mellanliggande 
åkrar. Områdets växlande natur ger goda förutsättningar för ett rikt fågelliv. I 
ädellövskogarna finns en intressant insektsfauna. Ådö-Lagnö omfattas av 
landskapsbildsskydd. Lagnö omfattas också av samma område av riksintresse för 
naturvården (Norra Björkfjärdens övärld – Ådö) som Hackholmssundshalvön. Av 
de fynd av rödlistade arter som gjorts inom delområdets aktuella strandområden, 
har de flesta gjorts på Lagnö. Andredalsudden – Lagnös norra udde – ligger 
utanför naturreservatet Ådö-Lagnö. Udden, på vilken det bland annat växer 
gammal och grov tallskog, har naturvärden av kommunalt intresse. Floran är rik 
och området är intressant för fågellivet. På Lagnö ligger Ådö herrgård vars 
omgivningar utgör en kulturmiljö av lokalt intresse. Även vattnen runt Lagnö är 
ekologiskt särskilt känsliga. Enligt kommunens naturinventering är de grunda 
mjukbottnarna runt Lagnö goda reproduktionslokaler för fisk. De mest långgrunda 
bottnarna vid Lagnö är Bastuviken (i nordväst) och viken mot 
Hackholmssundshalvön (i nordöst). Delar av grundområdena ligger inom Ådö-
Lagnö naturreservat. 
 
Åkermark och barrskog täcker stora delar av Dävensö, och flera stränder är 
bevuxna med breda vassbälten. Ön har naturvärden av kommunalt intresse, och 
det finns en hel del fornlämningar. De grundaste bottenområdena runt Dävensö 
ligger väster och sydöst om ön. Enligt kommunens naturinventering är dessa 
grunda bottenområden viktiga reproduktionslokaler för fisk, och i översiktsplanen 
utpekas de som ekologiskt särskilt känsliga. Nordöst om Skoggarn finns ett 
mindre grundområde som utgör ett ekologiskt särskilt känsligt område. På ön 
Skoggarn, finns en mosaik av olika naturtyper. Ön är lättillgänglig för friluftslivet 
och har bra badmöjligheter. Skoggarn har dokumenterat höga botaniska och 
zoologiska naturvärden.  
 
Motiv till utvidgat strandskydd inom Mälarstranden syd, Ådö-området, 
värdebeskrivning C2 (jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för 
Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 2, 4, 5, 7. 

Mälarstranden syd, Lennartsnäs-området, värdebeskrivning C3 
 
Hela delområdet ingår i Mälarens öar och strandområden som i sin helhet 
omfattas av riksintresse enligt 4 kap. 1 och 2 §§ MB med hänsyn till de samlade 
natur- och kulturvärdena. Bestämmelserna syftar till att värna det värdefulla 
Mälarlandskapet med sina unika natur- och kulturvärden. Det har särskilt stora 
värden för friluftsliv och turism. De ligger också inom Östra Mälarens 
vattenskyddsområde. 
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I stort sett alla de aktuella strandområdena ligger inom den i regionplanen 
utpekade Görvälnkilen. De gröna kilarna utgör en sammanhängande struktur av 
områden med höga rekreations-, natur- och kulturmiljövärden. Strandzonen 
mellan Rättarboda och Brogård omfattas av ett område av riksintresse för 
kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Bro). Det rör sig om en centralbygd med 
förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet.  
 
Vid Tegelbruket pekar kommunens översiktsplan ut en kulturmiljö av lokalt 
intresse, och det finns en del fornlämningar.  
 
Strandområdena öster om Brogård ingår i Görvälnkilens värdekärna. I området 
ligger Broängarnas naturreservat som utgörs av ett våtmarksområde. Det är ett av 
länets fågelrikare områden med ca 225 observerade arter. Förutom fågellivet är 
floran i hagmarkerna skyddsvärd. Här finns ett fågeltorn och en natur- och 
kulturstig. Strandområdena omfattas också av ett Natura 2000-område och ett 
fågelskyddsområde. De östra delarna av strandområdena kring Broviken 
ingår inte i reservatet, men enligt kommunens naturinventering är området ett 
naturvärde av länsintresse. Området öster om Broviken har mycket höga 
biologiska värden samt värden för friluftslivet. Växt- och fågellivet är rikt.  
 
Av översiktsplanen framgår att det strandnära vattenområdet mellan Broängarnas 
naturreservat och Frölunda naturreservat är ekologiskt särskilt känsligt. Till 
övervägande del är det också mycket långgrunt. Broängarnas naturreservat 
omfattar en del av grundområdet. Mjukbottnarna här är viktiga yngelkammare för 
fisk och hyser sällsynta vattenväxter. I Broviken finns ett stort vegetationstäckt 
och artrikt undervattensområde. De grunda mjukbottnarna i östra Broviken, just 
öster om naturreservatet, anges i översiktsplanen ha naturvärden av länsintresse. 
Området har mycket höga biologiska värden för bland annat växt- och fågellivet, 
samt värden för friluftslivet. Det aktuella vattenområdet berörs av ett 
fågelskyddsområde och ovan nämnda Natura 2000-område. Land- och 
vattenområden i anslutning till Broviken föreslås bli naturreservat. 
 
Norr om Hästholmen finns en utsiktsplats. Längre söderut, vid viken väster om 
Frölunda, finns en strandsumpskog som enligt den nationella 
våtmarksinventeringen har högt naturvärde. Söder om detta har strandområdet 
naturvärden av kommunalt intresse. Enligt naturinventeringen är naturvärdena 
stora både ur flora- och faunasynpunkt. Enligt kommunens naturinventering utgör 
de större områdena med grunda mjukbottnar mellan Granholmen och 
Bockholmen, som ligger söder om Hästholmen, betydelsefulla 
reproduktionsområden för fisk.  
 
Lennartsnäshalvön består till större delen av ett öppet och herrgårdspräglat 
kulturlandskap och några större barrskogspartier. Området har stor betydelse för 
det rörliga friluftslivet. Den större delen av halvön har naturvärden av 
helhetsvärde enligt kommunens översiktliga naturinventering. Strandområdena 
utgör en värdekärna i den regionala Görvälnkilen. En del av en längre 
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vandringsled, Upplands-Broleden, berör strandområdena längs den västra sidan av 
Lennartsnäshalvön. I sydväst ligger Frölunda naturreservat. Skogsmiljön 
domineras av barrträd men har inslag av olika lövträdsarter. Området har stora 
värden för friluftslivet. Här finns strövvänliga stigar och möjligheter till bland 
annat naturstudier, svampplockning, bad och fiske. Inom reservatet finns också 
ridleder. Enligt översiktsplanen är området en stor målpunkt för fritidsaktiviteter.  
 
Hela den östra delen av delområdet ligger inom ett område av riksintresse för 
kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Görväln). Det utgörs här av ett 
herrgårdslandskap med rötter i järnålderns och medeltidens stormannabygd och 
med herrgårdsanaläggningar som speglar 1600-, 1700- och 1800-talet.  
 
På den södra delen av Lennartsnäshalvön finns två mindre vikar som pekats ut 
som ekologiskt särskilt känsliga; dels vid Nybygget, dels vid Kummelvik. Likaså 
är vattenområdena norr om Ekholmen och norr om Foderholmen utpekade som 
ekologiskt särskilt känsliga, enligt översiktsplanen.  
 
Strandområdet på land vid Eldholmen, söder om Öråker, har dokumenterat höga 
naturvärden. Där finns en hagmark med gamla grova ekar. Marken ingår som en 
del av ett område med skyddsvärda träd. Även vid Öråker finns ett område med 
skyddsvärda träd. 
 
Inom strandzonen söder om Tibbleviken har Skogsstyrelsen pekat ut en 
nyckelbiotop i form av en betad hagmark med grova ädellövsträd. Upplands-
Broleden berör de aktuella strandområdena. Tibbleviken har grunda mjukbottnar 
som utgör mycket viktiga reproduktionsområden för många fiskarter, enligt 
naturinventeringen. Undervattensvegetationen är relativt artrik. Det strandnära 
vattenområdet mellan Tibbleviken och Lennartsnäs säteri, längre söderut, är grunt 
och ekologiskt särskilt känsligt. Tibble strandängar, som inkluderar såväl land- 
som vattenområden, föreslås inrättas som naturreservat enligt översiktsplanen. 
Främst är det fågellivet och floran som är värdefulla.  
 
Motiv till utvidgat strandskydd inom Mälarstranden syd, Lennartsnäs-området, 
värdebeskrivning C3 (jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för 
Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 1, 2, 4, 5, 7. 

Mälarstranden syd, Stäket-området, värdebeskrivning C4 
 
Hela delområdet ingår i Mälarens öar och strandområden som i sin helhet 
omfattas av riksintresse enligt 4 kap. 1 och 2 §§ MB med hänsyn till de samlade 
natur- och kulturvärdena. Bestämmelserna syftar till att värna det värdefulla 
Mälarlandskapet med sina unika natur- och kulturvärden. Det har särskilt stora 
värden för friluftsliv och turism. 
 
Enligt kommunens översiktsplan finns naturvärden av kommunalt intresse inom 
strandzonen mellan Tärnsund och Nasudd, den spetsiga udden söder om 
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Tärnsund. Området täcks främst av barrskog och är brant mot vattnet. Häckande 
rovfågel gör att det är värdefullt för fågellivet. Flera fynd av rödlistade arter har 
påträffats främst längs delområdets nordligare delar, och vid Munkholmen. På 
den östra delen av Munkholmen har Skogsstyrelsen pekat ut en nyckelbiotop 
(barrnaturskog med rikligt med död ved).  
 
Området kring Lillsjön har dokumenterat höga naturvärden. Enligt 
översiktsplanen är naturvärdena av länsintresse och strandområdet är delvis 
ekologiskt särskilt känsligt. Sjön har ett brett vassbälte och skogsmarken i 
anslutning till den är varierad. Rödlistade arter förekommer och fågellivet är rikt.  
 
Vid Stigstorp finns naturvärden av kommunalt intresse, och en badplats. Området 
består av halvöppen igenväxande hagmark med inslag av ädellövträd. De buskrika 
markerna är värdefulla för fågellivet, men det finns även värden för floran. 
Området utgör en refug i det omgivande barrskogsområdet. Mellan Stigstorp och 
Brunna i väster finns flera promenadstråk. Vid Rankhus finns en utsiktsplats och 
en klättringsklippa. 
 
Stäksön är ett viktigt närströvområde för boende i Kungsängen och Stäket. Till 
exempel genomkorsar flera promenadstråk norra Stäksön. Inom det aktuella 
strandområdet på norra Stäksön, vid Strömsängsudd, finns en del av en 
nyckelbiotop (lövskogslund) som innehåller skyddsvärda grova träd. Längre 
söderut passerar vandringsleden Upplands-Broleden och cykelleden 
Mälardalsleden ön.  
 
Södra Stäksön omfattas av ett område av riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 
6 § MB (Stäksön). Utmärkande för området är de många och utvecklade De Geer-
moränerna. På den sydvästra delen av ön ligger det mindre naturreservatet 
Stäketskogen. Reservatet omfattar ett berg- och moränområde med delvis mycket 
gammal och urskogsartad barrblandskog. I området finns också De Geer-moräner. 
Land- och vattenområden vid Södra Stäksön ingår även i ett större område av 
riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Görväln). Det består här 
av en farleds- och kommunikationsmiljö.  
 
Inom de aktuella strandområdena på land finns också ett flertal fornlämningar. 
Utanför den södra delen av Stäksön har kommunen utpekat ett ekologiskt särskilt 
känsligt vattenområde, och området omfattas av Östra Mälarens 
vattenskyddsområde. Denna södra del av Stäksön ligger inom den i regionplanen 
utpekade Görvälnkilens värdekärna. De gröna kilarna utgör en sammanhängande 
struktur av områden med höga rekreations-, natur- och kulturmiljövärden. Just vid 
Stäksön finns ett utpekat grönt svagt samband i kilen. Enligt kommunens 
naturinventering finns det på Stäksöns sydöstra sida ett gammalt kulturlandskap 
med höga värden för flora och fauna. Landskapet är omväxlande, strövvänligt och 
lättillgängligt, och därmed viktigt för friluftslivet.  
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Motiv till utvidgat strandskydd inom Mälarstranden syd, Stäket-området, 
värdebeskrivning C4 (jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för 
Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 2, 6, 7. 
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1.1 Syfte 

Analysen har utförts i syfte att utreda hur stor andel bebyggd/exploaterad yta, i 
relation till yta med strandskydd, som finns i kommunen. 

Den första delen av analysen (tabell 1) utreder hur stor andel bebyggd yta som 
finns inom 300 meter strandzon räknad från strandlinjen. Den andra delen 
(tabell 2) utreder hur stor andel bebyggd/exploaterad yta som finns inom och 
utanför tätortsavgränsningen i förhållande till hela kommunytan respektive 
landsbygdsytan. Den tredje delen utreder hur stor andel av programområdet för 
Norra Stäksön som har strandskydd. 

1.2 Data 

Till analysen användes data från: 

 Strandlinje från Fastighetskartan 
 Bufferzon 300 m från strandlinje 
 Byggnadslager från Fastighetskartan 
 Bakgrundskarta, Fastighetskartan från Lantmäteriet 
 Tätortsavgränsning, enligt översiktsplan ÖP 2010 

1.3 Avgränsning 

Ingen hänsyn eller beräkning av/på respektavstånd från byggnaderna har ingått 
i analysen. I analysen för byggnadsyta inom 300 m strandszon är inte mindre 
obebodda öar inräknade utan endast de större med fritids-/permanentboende. 

1.4 Metod 

Analys av total byggnadsyta inom 300 m strandzon 
För att genomföra analysen skapades en bufferzon om 300 meter utifrån 
strandlinjen. Eftersom bufferzonen även berörde vattenområden 300 meter ut 
från strandlinjen klipptes den bort med hjälp av Clipverktyget och en mask 
över landmassorna i Upplands-Bro kommun. Kvar blev då bufferzonen om 300 
meter över land. 

För att få en sammanhållande bufferzon skapades två fiktiva linjer som band 
samman de områden som angränsar till Håbo kommun. Dessa är i kartan 
markerade med vita polygoner. Vid beräkningen av totalarean för 
bufferzonerna räknades dessa områden bort. 
 
För att hitta alla byggnader som finns inom 300 meter från strandlinjen valdes 
verktyget Välj med läge som selekterade ut alla byggnader inom bufferzonen. 
Det finns tre kartor som visar olika alternativ: 

 Byggnader inom 300 m fastland (bilaga A) 
 Byggnader inom 300 m fastland och större sjöar (bilaga B) 
 Byggnader inom 300 m fastland, öar och större sjöar (bilaga C) 

För att få reda på hur stor andel bebyggd yta som finns inom 300 meter från 
strandlinjen sammanräknades byggnadsytorna separat för de tre alternativen.  
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Byggnadsytan avser den yta som byggnaden upptar på marken. Sedan 
dividerades byggnadsytans totalarea med bufferzonens totala area för att få 
procentsatsen av hur stor andel yta som är bebyggd inom 300 meter från 
strandlinjen (tabell 1). 

Observera att alla öar inte är med i analysen och att slutsummorna därför är 
ungefärliga. Dock borde det inte skifta alltför mycket då få öar utöver de 
utvalda är bebodda. 

 

Analys av total bebyggd/exploaterad yta inom och utanför 
tätortsavgränsningen 
All yta inom tätortsavgränsningen definierades som bebyggd/exploaterad yta. I 
definitionen ingår exempelvis hårdgjorda ytor, parkeringsplatser, bebyggelse, 
grusplan m.m. I avgränsningen ingår även de i översiktsplan ÖP 2010 utpekade 
utvecklingsområden som idag är natur-/jordbruksmark. Tätorterna utgörs av 
Bro och Kungsängen. Tätortsytan dividerades med kommunytan för att få fram 
andelen bebyggd/exploaterad yta innanför tätortsavgränsningen (tabell 2 + 
bilaga D). 

Utanför tätortsavgränsningen har bara byggnadsyta räknats in. Ytan för 
tätortsavgränsningen räknades först bort från kommunytan. Därefter 
dividerades den totala byggnadsytan utanför tätortsavgränsningen med 
resterande kommunyta för att få andelen bebyggd yta utanför 
tätortsavgränsningen. (tabell 2 + bilaga D). 

Analys av andel strandskyddat område i programområdet för norra 
Stäksön 
I den pågående planprocessen för norra Stäksön utgörs programområdet av ca 
164 ha. Bufferzonen om 300 m utgörs av ca 106 ha vilket innebär att den totala 
ytan strandskyddat område utgör ca 64,5 % av hela programområdet 
(tabell 2 + bilaga E). 
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2 Resultat 
 
Tabell 1. Byggnader inom 300 m strandzon 

Byggnadsyta inom 300 m fastland = 196 016,99 kvm 
Buffer 300 m fastland= 32 728 879,42 kvm 

Byggnader inom 300 meter från strandzon på fastlandet utgörs av 0,60 % 

Byggnadsyta inom 300 m fastland och större sjöar= 268 383,70 kvm 
Buffer 300 m fastland, större sjöar =39 854 028,99 kvm 

Byggnader inom 300 meter från strandzon på fastlandet och större sjöar 
utgörs av 0,67 % 

Byggnadsyta inom 300 m fastland, öar och större sjöar= 286 535,64 kvm 
Buffer 300 m fastland, öar och större sjöar =43 656 528,64 kvm 

Byggnader inom 300 meter från strandzon på fastlandet och större sjöar 
utgörs av 0,66 % 

 
Tabell 2. Bebyggd/exploaterad yta inom och utanför tätortsavgränsningen samt 
yta med strandskydd på Norra Stäksön 

Tätortsavgränsning yta 33 516 988,5 kvm 
Kommunyta 237 061 883,7 kvm 

Total bebyggelseyta för tätortsavgränsningen utgörs av 14,14 % av hela 
kommunens yta 

Kommunyta utan tätortsytan 203 544 895,2 kvm 
Bebyggelseyta utanför tätortsavgränsning 670042,8397 kvm 

Total byggnadsyta utanför tätortsavgränsningen utgörs av 0,33 % av 
landsbygdsytan % 

Pågående planområde 1639999 kvm (164 ha) 
Bufferzon 300 m 1056801,614 kvm 

Yta med strandskydd på norra Stäksön (pågående detaljplaneprojekt) 
utgöra av ca 64,44 % av programområdet 
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strandskydd i Upplands-Bro 

2016-01-19 

 

  

 

 

 

Bilaga C 

 
 

 
  

8 
 



Analys av bebyggd/exploaterad yta och 
strandskydd i Upplands-Bro 

2016-01-19 

 

  

 

 

Bilaga D 

 
 

 

 
  

9 
 



Analys av bebyggd/exploaterad yta och 
strandskydd i Upplands-Bro 

2016-01-19 

 

  

 

 

Bilaga E 

 

10 
 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Johan Sjöstrand 
   
Samhällsbyggnadskontoret/KS 
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Kommunstyrelsen 
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Förvärv av Ekhammar 7:18 

Förslag till beslut 

Upprättat köpekontrakt gällande fastigheten Ekhammar 7:18 godkänns. 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Ekhammar 7:18 har kommit överens med Mark- och 
exploateringsavdelningen om att överlåta fastigheten till kommunen för en 
köpeskilling om 5 200 000.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse, den 26 mars 2018 

• Köpekontrakt, den 07 maj 2018 

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 7:18 tog i mars 2018 
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 7:18 om att kommunen får förvärva fastigheten. 
Köpekontrakt har upprättats och undertecknats av säljaren. Nuvarande ägare 
överlåter fastigheten Ekhammar 7:18 till kommunen mot en överenskommen 
köpeskilling om fem miljoner två hundra tusen (5 200 000) kronor. Fastigheten 
har värderats i mars 2018 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 bostadsbyggnad på cirka 86 m² samt en förrådslänga om cirka 
40 kvadratmeter m². Fastigheten är med garanti från säljaren inte pantsatt, 
belastad av servitut, nyttjanderätter, ledningsrätter, utmätnings- eller 
kvarstadsanteckningar. 
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Barnperspektiv 

Godkännande av upprättat köpekontrakt ger enligt Mark- och 
exploateringsavdelningens bedömning inte någon negativ inverkan på barns 
livsmiljö.   

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen Charlotte Ahlstrand 

Samhällsbyggnadschef Exploateringschef 

  

 

Johan Sjöstrand  

Projektledare exploatering  

Bilagor 

1. Köpekontrakt, den 7 maj 2018 
2. Karta, den 7 juni 2018 

Beslut sänds till 

• Säljaren 
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Kommunstyrelsen 
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Hyresavtal för del av Björknäs 1:3 och Björknäs 
2:1 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner hyresavtalet för del av Björknäs 1:3 och 

Björknäs 2:1. 

2. Hyresavtalet ersätter tidigare beslutat hyresavtal som godkändes av 

Kommunstyrelsen den 3 februari 2016 § 3 beslutspunkt nummer 1. 

Sammanfattning 

Framtaget förslag till hyresavtal mellan Upplands-Bro kommun och First 

Camp Upplands-Bro AB har tagits fram i syfte att möjliggöra långsiktiga 

investeringar för en hållbar utveckling av campingverksamheten, närservicen 

och badplatsen.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2018 

 Hyresavtal för del av Björknäs 1:3 och Björknäs 2:1 framtaget den 4 

juni 2018 

 Markanvisningsavtal för del av Björknäs 1:3 m.fl. beslutat av 

Kommunstyrelsen den 30 maj § 96 

 Begäran om planuppdrag för del av Björknäs 1:3 m.fl., beslutat av 

Kommunstyrelsen den 8 mars 2017 § 15. 

 Avtal rörande campingplats och badplats – First Camp, beslutat av 

Kommunstyrelsen den 3 februari 2016 § 3 

 Intentionsavtal rörande campingplats – First Camp, beslutat av 

Kommunstyrelsen den 27 maj 2015 § 89 

Ärendet 

Sedan 2015 driver First Camp verksamheten Björknäs camping som ligger på 

Ådöhalvön. I samband med att First Camp tog över verksamheten godkände 

Kommunstyrelsen en avsiktsförklaring som bland annat beskriver att 

kommunen tycker att det är positivt att det kommer in en aktör som satsar på 

campingplatsen. I enlighet med avsiktsförklaringen har kommunen sedan 
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upprättat ett 30 årigt hyresavtal för marken där Björknäs gård och 

campingverksamheten är belägen samt ett nyttjanderättsavtal för Björknäs 

badplats med First Camp Sverige AB. 2017 beslutade Kommunstyrelsen också 

om ett planuppdrag och i maj 2018 godkände Kommunstyrelsen ett 

markanvisningsavtal mellan kommunen och First Camp Upplands-Bro AB. 

Markanvisningsavtalet betyder att First Camp har ensamrätt att förhandla med 

kommunen under 3 år om ett förvärv av kommunens mark och tillhörande 

byggnader. Byggnaderna har stora renoveringsbehov och First Camp avser att 

göra flera stora investeringar för att rusta och utveckla området kommande år.  

Under 2017 beviljade Bygg- och miljönämnden First Camps ansökan om 

bygglov för nya campingstugor. Då kommunen äger stugorna idag har First 

Camp och kommunen förhandlat fram ett längre hyresavtal i syfte att stödja de 

investeringar som krävs på både kort och sikt i det fall markanvisningen inte 

resulterar i en försäljning av kommunens mark till First Camp. 

Barnperspektiv 

Utveckling av campingverksamheten möjliggör att arbetstillfällen skapas i 

kommunen även för unga då det öppnar upp för sommarjobb av olika karaktär. 

Arbetet för ökad tillgänglighet till kultur- och naturliv inverkar också positivt 

på barn och ungas möjlighet till lek och fritid. En välutvecklad campingplats 

med möjlighet till olika aktiviteter och närhet till natur och kultur är positivt för 

barn och unga. 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

Mathias Rantanen Charlotte Ahlstrand 

Samhällsbyggnadschef Mark- och exploateringschef 

 

Sandra Henze  

Projektledare  

 

Bilagor 

1. Hyresavtal för del av Björknäs 1:3 och Björknäs 2:1 framtaget den 4 juni 

2018 

 

Beslut sänds till 

 First Camp Upplands-Bro AB 
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Hyresavtal 
Parter § 1 

Upplands-Bro kommun (organisationsnummer 212 
000-0100), 196 81 Kungsängen, nedan kallad 
hyresvärden 

och 

First Camp Upplands-Bro AB (organisationsnummer 
559055-4332), Box 11132, 404 23 Göteborg, nedan 
kallad hyresgästen. 

  

Hyresobjekt och 
omfattning 

§ 2 

Ett markområde (objektet) om cirka 26 hektar på 
fastigheterna Björknäs 2:1 och Björknäs 1:3 i 
Upplands-Bro-kommun, inklusive på marken 
uppförda byggnader och anläggningar. Objektet har 
markerats på bifogad karta, bilaga 1. 

  

Ändamål § 3 

I väntan på kommande fastighetsreglering (se § 19) 
hyrs objektet ut i enlighet med villkoren i detta avtal. 

Upplåtelsen sker för att hyresgästen på objektet, i 
enlighet med villkoren i detta avtal, ska driva rörelse 
med butik, restaurangverksamhet och uthyrning av 
campingstugor och husvagnscamping samt lägerskola 
och konferensverksamhet. På objektet får inte bedrivas 
verksamhet som strider mot detta ändamål. 

  

Hyrestid § 4 

Hyrestiden utgör 50 år räknat från 2018-07-01.  

  

Avtalsbrott § 5 

Om hyresgästen ej uppfyller villkoren i detta avtal och 
därmed gör sig skyldig till avtalsbrott äger 
hyresvärden rätt att säga upp avtalet i sin helhet. 
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Hyra § 6  

Hyran utgör 160 000 kronor per år (grundavgift). 
Därtill tillkommer vid för varje tillfälle lagstadgad 
mervärdesskatt. Hyran skall erläggas i förskott, hälften 
den 31 januari och hälften den 31 juli.  

Vid för sen betalning erlägger hyresgästen ränta efter 
en räntesats som vid varje tillfälle överstiger 
Riksbankens gällande referensränta med åtta 
procentenheter. 

  

Indexreglering § 7 

Avgiftsreglering skall ske med hänsyn till förändringar 
i Statistiska Centralbyråns konsumentprisindex 
(totalindex) med 1980 som basår. Om denna 
indexserie upphör att gälla skall annan motsvarande 
indexserie användas. 
Den första januari årligen ska grundavgiften sålunda 
förändras med samma procenttal, varmed index för 
närmast förfluten oktober månad över- eller 
underskrider index för oktober året innan (basindex 
oktober 2016 = 318,00). Dock uttages ej lägre hyra än 
grundavgiften. 

  

Avträdesersättning § 8 

Hyresgästen har inte rätt till avträdesersättning eller 
ersättning för genomförda åtgärder såsom drift, 
underhåll eller andra investeringar då avtalet upphör. 

  

Hyresobjektets 
skick  

§ 9 

Hyresobjektet hyrs ut i befintligt skick. Parterna skall 
göra en gemensam besiktning av objektet före/efter 
hyresförhållandets påbörjande respektive avslutande. 

Hyresgästen är införstådd med att Björknäs 
gårdsmiljön har viktiga kulturhistoriska värden som 
inte får förvanskas. Hyresgästen är även skyldig att 
bekosta upprustning och drift av dessa byggnader. 

Vid hyresförhållandets upphörande skall hyresgästen, 
om inte annan överenskommelse träffats, bortföra 
hyresgästens tillhörande inredning och återställa 
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objektet i godtagbart skick. Om hyresgästen underlåter 
att vidtaga dessa åtgärder äger hyresvärden rätt att 
åtgärda bristen på hyresgästens bekostnad. 

Hyresgästen är skyldig att under hyrestiden hålla 
objektet i vårdat skick. Försämras objektet genom att 
hyresgästen eftersätter sin underhållningsplikt har 
hyresvärden rätt till ersättning. 

Hyresgästen får inte uppföra egen byggnad, 
anläggning eller i övrigt vidta ändringar i objektet utan 
skriftligt tillstånd från hyresvärden. I annat fall ska 
hyresgästen bära alla kostnader för återställande. På 
objektet får inte uppsättas permanenta anordningar för 
reklam annat än den rörelse som bedrivs för området. 

Hyresgästen är skyldig att söka erforderliga tillstånd 
som krävs för objektets nyttjande. 

  

Drift- och 
underhållskostnader 

§ 10 

Hyresgästen svarar för objektets alla drift- och 
underhållskostnader såsom el, uppvärmning, 
sophantering, snöröjning, vatten och löpande 
underhåll av byggnader m.m. På objektet löpande 
fastighetsskatt betalas av hyresvärden. 

  

Upplåtelser i andra 
hand 

§ 11 

Hyresgästen äger rätt att hyra ut campingstugor samt 
platser för campingstugor i andra hand, dock ej för 
permanentboende. Hyresgästen skall därvid iakttaga 
den under § 4 angivna hyrestiden och får inte teckna 
hyreskontrakt i andra hand på annan tid än gällande 
hyrestid och/eller annan uppsägningstid. 

  

Vägavgifter § 12 

Hyresgästen ska betala på objektet eventuellt 
belöpande avgifter till vägsamfällighet. 
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Ledningsdragning § 13 

Hyresgästen medger att hyresvärden eller annan som 
har dennes tillstånd, får dra fram och vidmakthålla 
ledningar i eller över objektet med erforderliga 
ledningsstolpar och infästningsanordningar på 
byggnader, om detta kan ske utan avsevärd olägenhet 
för hyresgästen. Hyresgästen är skyldig att utan 
ersättning tåla det intrång som föranleds av att 
ledningarna anläggs och nyttjas, men har rätt till 
ersättning för direkta skador i övrigt. 

  

Naturvärden § 14 

Hyresgästen är medveten om att området har höga 
naturvärden och att detta ska tas i beaktande vid 
utvecklingen av området. Inga träd får fällas utan att 
detta har godkänts av hyresvärden. 

  

Överlåtelse § 15 

Överlåtelse får endast ske om hyresvärden ger sitt 
skriftliga medgivande. 

  

Säkerhet § 16 

För hyresgästens fullgörande av sina skyldigheter 
enligt detta avtal åligger det hyresgästen att ställa 
säkerhet i form av bankgarantier/borgen. 
Bankgarantin/borgensförbindelsen återfinns i bilaga 
till detta avtal. Säkerhet skall vid varje tillfälle 
motsvara minst en årshyra. 

  

Inskrivning § 17 

Detta avtal får inte inskrivas. 

  

Försäkring § 18 

Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla en 
ansvarsförsäkring för sin verksamhet på objektet. 
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Fastighetsreglering 

 

§ 19 

Parterna är överens om att en lantmäteriförrättning ska 
inledas, vilken syftar till att mark mellan fastigheterna 
Björknäs 1:3 och Björknäs 2:1 fastighetsregleras samt 
att mark styckas av från fastigheten Björknäs 2:1. 
Detta för att möjliggöra framtida försäljning av 
campingen och Björknäs gård. 

  

Särskilda villkor § 20 

För objektet skall härutöver gälla följande villkor: 

1 Hyresgästen har att följa gällande hälsoskydds- 
och miljöskyddslagstiftning. Hyresgästen svarar 
för kostnaderna för de åtgärder som kan påfordras 
enligt denna lagstiftning.  

2 Kommunala avgifter för miljöprövning står 
hyresgästen för. 

3 Hyresgästen äger rätt att använda befintlig 
vattenbrunn belägen vid Björknäs gård. 
Hyresgästen står för ev. iståndsättningsåtgärder 
samt i övrigt drift- och underhållskostnader för 
brunnen.  

4 Hyresgästen är införstådd med att det finns en 
outredd samfälld väg genom objektet vilket kan 
utgöra en formell begränsning. 

5 Parterna är överens om att gemensamt arbeta för 
att objektet ska anslutas till det kommunala VA-
nätet. Detta regleras i ett separat avtal. 

  

Tvister § 21 

Tvister om tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen 
av detta avtal och alla därav uppkomna 
rättsförhållanden skall avgöras av domstol. 
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Bilagor 

• Bilaga 1. Objektet 
 

Avtalet har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var 
sitt exemplar. 

För Upplands-Bro kommun 

Kungsängen 2018- 

 För First Camp Upplands-Bro AB 

Göteborg 2018- 

   

   

   

Mathias Rantanen 

Samhällsbyggnadschef  

 Unni Åström 

VD  

   

   

  Jan Yregård 

CFO  

   

   

   

Bevittnas  Bevittnas 

 

 



¯0 90 180 270 36045 Meter

Bilaga 1
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Kommunfullmäktige 
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Förslag till markstrategi 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner förslaget till 

markstrategi. 

Sammanfattning 

Förslaget till markstrategi tar ställning till vilken roll kommunen ska ta i olika 

markfrågor. Övergripande syftar strategin till att underlätta kommunens 

möjlighet att vara flexibel och förberedd på förändringar i samhället. Det är 

samhällsbyggnadskontorets exploateringsavdelning som har tagit fram 

förslaget. Strategin identifierar tre målområden och ett antal styrande principer 

som är centrala för arbetet.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2018 

 Förslag till markstrategi den 16 maj 2018 

 Kultur- och fritidskontorets tjänstemannayttrande den 4 maj 2018 

 Socialnämndens beslut den 26 april 2018 § 42 

 Bygg- och miljönämndens beslut den 19 april 2018 § 28 

 Kommunstyrelsens beslut den 7 mars 2018, KS § 36 

 Kommunfullmäktiges beslut den 13 september 2017, KF § 114 

 Kommunstyrelsens beslut den 3 februari 2016, KS § 3 

 Kommunstyrelsens beslut den 7 oktober 2015, KS § 122 

Ärendet 

Den 7 oktober 2015 lämnade kommunstyrelsen i uppdrag till 

samhällsbyggnadschefen att ta fram en kommunal markstrategi i enlighet med 

tolkningen ”Kommunstyrelsen ska leda arbetet med att ta fram ett 

bostadsförsörjningsprogram med en strategisk plan för att skapa attraktiva 

bostads- och verksamhetsområden med god kommunal service och välskött 

närmiljö.” 
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Inom ramen för uppdraget har sedan riktlinjer för markanvisning och 

exploateringsavtal antagits av kommunstyrelsen den 3 februari 2016 och 

riktlinjer för bostadsförsörjning av kommunfullmäktige den 13 september 

2017. Förslaget till markstrategi som nu har arbetats fram är därför den 

avslutande delen för uppdraget som lämnades 2015. 

Markstrategin är ett verktyg för att nå kommunens övergripande mål 

Strategin tar ställning till vilken roll kommunen ska ta i olika markfrågor och 

identifierar tre målområden och ett antal styrande principer som är centrala för 

det markstrategiska arbetet. Markstrategin ingår som en del i kommunens 

samhällsutvecklingsprogram. 

Övergripande syftar strategin till att bidra till att vi arbetar långsiktigt med god 

framförhållning och anpassning till aktuell översiktsplan och övriga beslutade 

styrdokument för att underlätta kommunens möjlighet att vara flexibel och 

förberedd på förändringar i samhället. 

Målet är att skapa en markberedskap för att snabbt och effektivt kunna möta 

behov av att bygga till exempel bostäder, kommunal service, infrastruktur, 

näringsliv och rekreationsområden i kommunen. 

Om remissen till kommunens nämnder och bolag 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars att skicka ut förslaget till markstrategi 

på remiss till alla nämnder och bolag i kommunen. Syftet med remissen var att 

få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt.  

Under remissperioden har vi fått in tre yttranden: Bygg- och miljönämnden, 

Socialnämnden och Kultur- och fritidskontoret. Alla de som yttrat sig ser 

positivt på att kommunen tar fram en markstrategi för hur kommunen förvaltar 

och utvecklar mark i kommunen långsiktigt. I yttrandena efterfrågar man bland 

annat en vision för hur kommunen hanterar och arbetar med att bevara 

kulturhistoriska värden samt tonen i dokumentet, med anledning av begreppet 

”vi” snarare än den del av organisationen som avses. I yttrandena efterfrågas 

även en princip för samverkan inom kommunen. 

I framtaget förslag till markstrategi har synpunkterna delvis arbetats in. 

Förslaget har jämfört med remissversionen en ny strategisk princip under 

målområdet 1.3 Vi skapar mervärden genom att förvalta marken. Förslaget 

innehåller även ett förtydligande om vikten av att en dialog mellan kommunens 

olika avdelningar och förvaltningar i markstrategiska frågor. Slutligen har en 

del formalia omarbetats i enlighet med yttranden som kommit in. 

Tonen i dokumentet har inte omarbetats. Anledningen till att vi valt att använda 

oss av begreppet ”vi” är att det markstrategiska arbetet bärs genom en hög grad 

av samverkan mellan kommunens olika avdelningar och förvaltningar. 

Eftersom att markstrategin är ett kommungemensamt dokument och riktar sig 

till hela organisationen har vi valt att använda oss av ett språk som samlar 
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kommunen genom att uttrycka ett gemensamt vi. Då vi även förtydligat i 

inledningen att strategin ställer höga krav på en god dialog inom kommunen 

och att befintliga forum kan och ska användas till att hantera frågor som berör 

hållbar markberedskap motiverar det synpunkten inte inarbetats i texten. I 

genomförandet av strategin blir det däremot särskilt viktigt att tydliggöra och 

levandegöra ansvaret och organisationen av de områden som berörs av 

markstrategin. 

Barnperspektiv 

Genom att strukturera och förbättra det markstrategiska arbetet kan goda 

förutsättningar skapas för de åtaganden kommunen har vad gäller barns sociala 

trygghet, rätt till bostad, tillgänglighet, plats för lek, utveckling med mera. Ett 

markstrategiskt dokument är ett verktyg för att på lång sikt skapa en 

markberedskap som stödjer de institutioner som har till uppgift att ta till vara 

på och öka barns rättigheter i samhället. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen Charlotte Ahlstrand 

Samhällsbyggnadschef Exploateringschef 

  

 

Sandra Henze Johan Sjöstrand 

Projektledare Projektledare 

Bilagor 

1. Förslag till markstrategi, den 16 maj 2018 

2. Kultur- och fritidskontorets tjänstemannayttrande den 4 maj 2018 

3. Socialnämndens beslut den 26 april 2018 § 42 

4. Bygg- och miljönämndens beslut den 19 april 2018 § 28 

Beslut sänds till 

 Alla nämnder 

 AB Upplands-Bro hus 

 Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 
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Antagen av K ommunfullmäktige den xx månad 2018 (KF § xx)
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Samhällsbyggnadskontoret

Mark - och e xploateringsavdelningen
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1 Upplands - Bro kommuns markstrategi
Upplands - Bro kommuns markstrategi beskriver våra övergripande
målsättningar och vilken roll kommunen ska ta i olika markfrågor . Strategin
syftar till att underlätta kommunens möjlighet att vara flexibel och förberedd
på förändringar i samhället.

Markstrategin är ett verktyg för att nå kommunens mål
Strategin är ett verktyg för at t på lång sikt skapa en markberedskap som stödjer
de kommunala verksamheterna s arbete , att människors levnadsvillkor
förbättras och att företag etableras och utvecklas i kommunen.

Genom strategin kan goda förutsättningar skapas för vårt arbete med
kommune ns vision o m att vara en levande och tillgänglig plats, mötesplats och
en kommun med god ekonomisk hushållning.

Vi arbetar för att skapa en markberedskap
Målet är att skapa en markberedskap för att snabbt och effektivt kunna möta
behov av att bygga till exempel bostäder, kommunal service, infrastruktur,
verksamheter inom när ingsliv och rekreationsområden . Detta genom att vi
arbetar långsiktigt med god framförhållning och i relation till aktu ell
översiktsplan, verksamhetsplan och övriga beslutade styrdokument.

Genom att s trategin anger principer att förhålla sig till vid frågor om mark och
markanvändning är den ett hjälpmedel för berörda tjänstepersoner i den
kommunala organisationen som arbet ar med samhä llsbyggnadsfrågor . Detta
ställer höga krav på en god dialog mellan kommunens olika förvaltningar och
avdelningar. De forum som finns för denna kommunikation ska kunna
användas till att hantera frågor som berör hållbar markberedskap.
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1.1 Vi köper mark för att styra mot en hållbar utveckling
Strategiska markförvärv på kort och lång sikt möjliggör en kommunal styrning,
målinriktad exploatering och ett gott samhällsbyggande. Genom att öka
kommunens markinnehav kan vi via markanvisning ställa högre krav på social,
ekologisk och ekonomisk hållbarhet i framtida exploateringsprojekt . Därför:

• t ar vi initiativ till fler markförvärv , bevakar marknaden och kontakta r
fastighetsägare som äger mark i kommunen. Markförvärven prioriteras
utifrån utpekade u tvecklingsområden i översiktsplanen.

• sker v åra markförvärv på marknadsmässiga grunder och i de fall
marknadspriset inte är känt bör det bedömas av en oberoende auktoriserad
värderare .

• b yter vi mark för att möjliggöra nybyggnation d å d et kan krävas för att
kunna genomföra en fastighetsaffär eller förhandla om mark i samband
med ett exploat eringsprojekt. Mark som kan vara intressant som
bytesobjekt ska därför köpas in och behållas i kommunen som markreserv.

1.2 Vi s äljer mark för att möjliggöra en ekonom i i balans
I linje med kommunens mål om att vara självförsörjande vad gäller mark för
bostäder, näringsliv och allmänna ändamål med mera ska en restriktiv hållning
tillämpas på försäljning av kommunal mark. Därför:

• u ndersöker vi pla tsens utvecklingsmöjligheter i samband med en
f örsäljning av kommunalt ägd mark . Försäljning av mark ska inte ske om
det medför hinder vid en kommande exploatering.

• genomför vi markförsäljningar då de tjänar ett strategiskt syfte i
enlighet med markstrategin oc h övri ga av kommunen antagna dokument.
Ett exempel på detta kan vara för att finansiera en kommande exploatering
eller för att möjliggöra förvärv av annan mark i kommunen.

• b ör vi inte sälja mark där syftet är att utöka området för en enskild
fastighet. F ö rsäljning av mark i syfte att regleras in i mindre privata
småhustomter ska undvikas om det inte kan motiveras utifrån ovanstående
principer. Vidare ska kommunen inte stycka upp mindre fastighetslotter för
försäljning om det inte kan motiveras utifrån anta gna styrdokument eller
som en del i ett större exploateringsprojekt.

• säljer vi mark på marknadsmässiga grunder och i de fall marknadspriset
inte är känt bör det bedömas av en oberoende auktoriserad värderare .
Kommunen som markägare saknar lagligt stöd i att sälja mark till
underpris.

• följer vi kommunens riktlinjer för markanvisning när vi säljer mark
genom markanvisning .
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1 .3 Vi skapar mervärden genom att förvalta marken
Vi har i uppdrag att aktivt inventera det kommuna la markinnehavet och bevaka
frågan hur mark ska förvaltas i väntan på exploatering. Enligt 8 kap. 2 §
kommunallagen ska en kommun förvalta sina medel så att krav på god
avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses. Därför :

• tar vi ställning i varje enskilt fall om det är möjligt att upplåta mark
med nyttjanderätt, arrendeavtal eller tomträtt . De av kommunen beslutade
dokument som reglerar riktlinjer för markanvändning, exempelvis
översiktsplanen, ska inte motverkas genom ett visst f örvaltarskap av mark.

• upplåter vi mark med nyttjanderätt för att skapa ett mervärde för
kommunen. E xempelvis för djurhållning och naturvård som bevarar och
berikar en levande landsbygd samt på ett ansvarsfullt sätt förvalta r marken.

• upplåter vi mark med tomträtt för bostadsändamål i de fall kommunen
inte på lång sikt ser ett behov av ändrad användning genom exempelvis
exploatering. Detta för att tomträttsinnehavaren ska kunna känna sig trygg i
sitt boende och nyttjande av tomt . I undantagsfall up plåter vi mark med
tomträtt i väntan på försäljning i ett större exploateringsprojekt. E n
u ppsägning av tomträtt får endast ske om det är av vikt för jordägaren att
fastigheten används för bebyggelse av annan art eller på annat sätt än
tidigare. På grund a v detta är bildande av tomträtter för bostadsändamål att
betrakta som mindre önskvärt. Den som har en tomträtt i kommunen har
möjlighet att friköpa tomten.

• använder vi möjligheten att upplåta mark med tomträtt för andra
ändamål än bostadsändamål, till exe mpel industriändamål, för att förvalta
marken i väntan på ändrad användning. I samband med sådan upplåtelse
vidtar vi åtgärder för att säkerställa att en fram tida uppsägning är möjlig.

• arbetar vi med att inventera kommunens mark för att säkerställa
allmän hetens tillgång och samtidigt möjliggöra utveckling av marken.
Mark som olovligen tagits i anspråk ses löpande över och ska åter
tillgängliggöras för allmänheten.

• Ska vi säkerställa att mark med höga kulturhistoriska värden kan
hanteras på ett hållbart sät t i dialog med den kulturhistoriska och
antikvariska kompetens som kommunen kan tillgodose. Ambitionen ska
vara att höga kulturhistoriska värden bevaras, och i den mån det går
förstärks, av kommunens strategiska markförvärv.



 

  YTTRANDE 1 (2)  

 Kultur- och fritidskontoret 

 Datum Vår beteckning   

Sara Hagström Yamamoto 

Kulturmiljöansvarig 

Kulturenheten 

0721-78 83 61 

sara.hagstromyamamoto@upplands-bro.se 

2018-05-04 Dnr KS 

17/0318 
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Remissvar angående Markstrategi Upplands-
Bro kommun 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars att skicka ut förslaget till markstrategi 

på remiss till alla nämnder i kommunen. Syftet med remissen är att få fram ett 

så bra beslutsunderlag som möjligt. 

Markstrategin ska tydliggöra hur kommunen ser på sitt markinnehav och vad 

kommunen vill med marken långsiktigt. Tre målområden har identifierats i 

markstrategin med ett antal styrande principer som är centrala för arbetet.  

 

Markstrategin och kulturmiljövärden 

Det är bra att kommunen har en uttalad markstrategi med styrande principer för 

förvärv och förvaltning av mark. Markstrategin anger att kommunen köper 

mark med syftet att styra mot en hållbar utveckling. I markstrategin lyfts den 

viktiga principen fram att förvärv och försäljning av mark ska ske på 

marknadsmässiga grunder. En aspekt att överväga i sammanhanget är dock hur 

markstrategiskt arbete som ska vila på marknadsmässiga grunder kan 

samordnas med värdering och långsiktigt hållbar förvaltning av kulturmiljöer, 

där kulturhistoriska värden behöver utgöra en viktig grund i både värdering och 

utvecklingsplaner. Med ett strikt ekonomiskt perspektiv finns fara för att 

kulturmiljövärden kommer i kläm. 

Kommunen har idag fastigheter som kommit till kommunens ägo genom 

strategiska markförvärv och som har bebyggelse med kulturmiljövärden 

(Inventering av äldre kommunägda byggnader i Upplands-Bro kommun, dnr 

KFN 15/064). Vissa av dessa byggnader finns upptagna i Kulturmiljöprogram 

och Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun (Prenzlau-

Enander 1991, 2001). Flera byggnader har inte underhållits tillfredsställande 

under förvaltningstiden, vilket gjort att kulturmiljövärden skadats under 

kommunens förvaltning. 

Remissversionen av markstrategin är allmänt hållen och innehåller inte några 

förtydliganden kring hur kulturmiljön ska hanteras, annat än att det 

markstrategiska arbetet ska ske i relation till aktuell översiktsplan, 
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verksamhetsplan och övriga beslutade styrdokument. Med anledning av 

tidigare skada på kulturmiljövärden inom kommunens markinnehav är det 

viktigt att markstrategin framöver arbetar förebyggande. Den behöver 

kompletteras med hur kommunen ser på sitt markinnehav med 

kulturmiljövärden och ange några grundläggande principer för hur 

kulturmiljövärden ska hanteras vid förvärv, förvaltning och försäljning av 

mark. Dessa principer kan sedan ligga till grund för riktlinjer och 

handlingsplaner. Där kan exempelvis övervägas om det är nödvändigt att redan 

i förvärvsskedet inventera kulturmiljövärden och utarbeta en plan för hållbar 

förvaltning av relevanta delar av dessa under tiden marken är i kommunens 

ägo. 

 

 

Hannah Rydstedt  

Kultur- och fritidschef   

Kultur- och fritidskontoret 
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Samhällsbyggnadskontoret/KS 
+46 8-581 691 31 
henric.carlson@upplands-bro.se 

2018-05-30 KS 15/0282  

Kommunstyrelsen 
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Beslut om samråd-Detaljplan för Säbyholm (del 
av Säbyholm 5:1) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att sända ut förslag till detaljplan för Säbyholm (del 
av Säbyholm 5:1) på samråd. 

Sammanfattning 

Planområdet Säbyholm är beläget cirka fyra kilometer västsydväst om Bro och 
cirka 500 meter från Mälaren. Inom planområdet låg tidigare ett 
naturbruksgymnasium. Dock har skolan en historia som sträcker sig tillbaka till 
1910-talet och området är utpekat som ett riksintresse för kulturmiljövården. 
Hösten 2013 sålde Landstingets fastighetsbolag Locum,  

Som ett första steg i planarbetet togs ett program fram. Detta var ute på samråd 
under hösten 2014.Inriktningen i detta var att utreda möjligheterna att 
omvandla området till ett bostadsområde med inslag av verksamheter. En 
sådan omvandling har delvis påbörjats då områdets befintliga 
elevhemsbyggnader har byggts om till bostadsrättslägenheter. En viktig fråga 
att reda ut i planprogrammet var hur området skulle kunna förtätas utan att 
förvanska de höga kulturmiljövärden som finns i området 

Ett reviderat förslag till planprogram godkändes av Kommunfullmäktige i juni 
2015. I samband med detta godkännande gavs också ett planuppdrag för den 
fortsatta planprocessen. 

Det planförslag som nu föreslås sändas ut för samråd har utvecklat de riktlinjer 
som slogs fast i planprogrammet avseende hur tillkommande bebyggelse kan 
anpassas till den befintliga kulturmiljön. Vidare föreslås också en ny 
väganslutning till Rösaringsvägen för att klara av den ökade trafiken. 
Parallellt med planen har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram då planen 
bedöms medföra en risk för betydande miljöpåverkan. Vid tillfället för beslut 
finns denna bara klar som utkast. Denna måste färdigställas innan ett beslut om 
samråd kan verkställas. 

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 30 maj 2018 

• Beslut om planuppdrag, § 85 KS, den 27 maj 2015 
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• Godkännande av planprogram, § 63 KF, den 3 juni 2015 

• Plankarta och illustrationsplan, 180604 

• Planbeskrivning, 180604 

• Gestaltningsprogram, 180604 

• MKB, utkast, 160208 

Ärendet 

Planområdet Säbyholm är beläget cirka fyra kilometer västsydväst om Bro och 
cirka 500 meter från Mälaren. Inom planområdet låg tidigare ett 
naturbruksgymnasium, med elevhem och verksamhetslokaler. Dock har skolan 
en historia som sträcker sig tillbaka till 1910-talet och området är utpekat som 
ett riksintresse för kulturmiljövården. Hösten 2013 sålde Landstingets 
fastighetsbolag Locum, hela fastigheten Säbyholm 5:1. Detta var startskottet 
för ett planarbete som syftar till att utreda möjligheterna att omvandla området 
till ett bostadsområde med inslag av verksamheter. En sådan omvandling har 
delvis påbörjats då områdets befintliga elevhemsbyggnader har byggts om till 
bostadsrättslägenheter. 

Som ett första steg i planarbetet togs ett program fram. Detta var ute på samråd 
under hösten 2014 och ett reviderat förslag godkändes av Kommunfullmäktige 
i juni 2015. En viktig fråga att reda ut i planprogrammet var hur området skulle 
kunna förtätas utan att förvanska de höga kulturmiljövärden som finns i 
området. I samband med detta godkännande gavs också ett planuppdrag för den 
fortsatta planprocessen. 

Det planförslag som nu föreslås sändas ut för samråd har utvecklat de riktlinjer 
som slogs fast i planprogrammet avseende hur tillkommande bebyggelse kan 
anpassas till den befintliga kulturmiljön. Vidare föreslås också en ny 
väganslutning till Rösaringsvägen för att klara av den ökade trafiken. 

I planen ingår också att den gamla skolans huvudbyggnad även fortsättningsvis 
används för skolverksamhet och att andra befintliga byggnader används för 
småindustriändamål. I dagsläget finns ett mikrobryggeri i området. 

Parallellt med planen har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram då planen 
bedöms medföra en risk för betydande miljöpåverkan. Vid tillfället för beslut 
finns denna bara klar som utkast. Denna måste färdigställas innan ett beslut om 
samråd kan verkställas. 

Barnperspektiv 

Området har goda förutsättningar att erbjuda en god bostadsmiljö för barn och 
ungdomar. Planen möjliggör även för skolverksamhet. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Henric Carlson 

 Planchef 

Bilagor 

1. Plankarta och illustrationsplan, 180604 

2. Planbeskrivning, 180604 

3. Gestaltningsprogram, 180604 

4. MKB, utkast, 160208 

Beslut sänds till 

• Säbyholms intressenter AB 
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bostäder, omsorgsboende och kontor

Beträffande Trädinmätning: Säbyholm
(2015-12-16)
Inmätnings noggrannheten varierar
mellan 0,2 meter till ungefär 2 meter i
plan.
Siffror hänvisar till träd-inventerings
dokumentet

gräns strandskydd 300M (prel.)
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SÄBYHOLM
del av Säbyholm 5:1
BRO
UPPLANDS-BRO KOMMUN

ERIK EINARSSON HENRIC CARLSSON
PLANARKITEKT PLANCHEF

NR: 1505 BLAD    (2)DETALJPLAN
NORMALT PLANFÖRFARANDE
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Till planen hör:
- Planbeskrivning
- Genomförandebeskrivning
- Miljökonsekvensbeskrivning
- Gestaltningsprogram

Grundkarta upprättad av:
Mät och Gis enheten, Upplands-Bro kommun

Koordinatsystem i plan och höjd:
plan SWEREF 99 18 00 , höjd RH 2000

Ajourhållningsdatum:
Ajourhållen endast inom planerat Detaljplaneområde 2018-05-07
och övrigt endast utdrag ur ej ajourhållen Primärkarta 2018-05-15

2018-06-04

>23°

>35°

>23°

B II

B II

NATUR

NATUR

NATUR

NATUR
NATUR

NATUR

NATUR

NATUR

NATUR

LOKALGATA 1

LOKALGATA 2

LOKALGATA 2B II

 I

B

 II

 II

 II
 II

 II
 II

B1

B II

1

B II

S1

II

BII

B II

B II

B II

B II

L-GATA 3

L-GATA 3

L-GATA 3

L-GATA 3

L-GATA 3

 II
B

B

 II

 II

 II

 II

 II

B
BII

B II

B II

B II

B IIB

B

B

B

B

B

B

B

B I

B

B
HKJ

HKJ1

B II

 II

 II

II

II

II

LO
KA

LG
AT

A 
1

L-GATA 3

LOKALGATA 2

LO
KA

LG
AT

A 
1

L-GATA 3

LOKALGATA 2

L-GATA 3

LOKALGATA 2

L-G
ATA

 3

L-GATA 3

L-GATA 3

L-
GA

TA
 3

L-
GA

TA
 3

L-GATA 3

L-
GA

TA
 3

L-
GA

TA
 3

7,5

2n

1
m1

m1

g

g

g

g

g

g

g

g

e1  175

e1  1730

e1  710

e1  475

e1  250
e1  100

e1  955

7,5

7,5

e  2001

g

g

g

g

g

g

g

g

g g

g

g

g

g

g

g

g

gg

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

miljöstuga

miljöstuga

miljöstuga

miljöstuga

miljöstuga

e1  1000

E1

e1  590

e1  350

e1  700

e1  700

e1  700

e1  350

e1  350

e1  200

e1  300

k1
k2

e1  700

k1
n1

n2

n2

n2

n2

n2

n2

n2

n2

n2

n2

n2

n2
n2

n2

n2

n2

n2

n2

n2

n2

n2n2

n2
n2 n2

n2
n2 n2

n2
n2

n2

n2

n2

n2

n2

n2

n2

n2

n2

n2n2

n2

n2

n2

n2

n2

n2

n2
n2

n2

n2

n2

e1  200

f1, f2
n1

f3

f3

f3

f1, f2
n1

f1, f2, n1

f1, f2
n1

f1, f2
n1

k1
n1

k1
n1

k1
n1

k1
n1

k1
n1

f1, f2
n1

f1, f2
n1

f1, f2
n1

f1, f2
n1

f1, f2
n1

f1, f2
n1

f1, f2, n1

f1, f2
n1

f1, f2
n1

f1, f2
n1

f1, f2
n1

f1, f2, n1

f1, f2, n1
k1
n1

k1
n1

f1, f2, n1

f1, f2, n1

k1
n1

n1

n1

>23°

>35°

>35°

>23°

e1  475

>23°
>23°

g

g

g

>35°

>23°

>23°

>23°

>23°

>23°

>23°

>23°

>23°

>23°

>23°

>23°

>35°

>35°

>23°

g

 II

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning
saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning
och utformning är tillåten.

GRÄNSER
 Detaljplanegräns
 Användningsgräns
 Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
AIlmänna platser
LOKALGATA  Lokaltrafik  och parkering
NATUR Naturmark

Kvartersmark
B Bostäder
B1 Bostäder med samlingslokal,  omsorgsboende och kontor
HKJ1 Handel, kontors- och småindustri ändamål
E1 Teknisk anläggning med högsta tillåtna byggnadshöjd 2,7 m
N1 Friluftsbad
S1 Skola- och kontor

Vattenområden
W Öppet vattenområde
WB1 Brygga för intilliggande fastigheter
WV1 Småbåtshamn

UTNYTTJANDEGRAD
e1 000 Största byggnadsarea i m2 ovan mark
 Endast en huvudbyggnad. Utöver denna får gemensamhets-
 anläggning anordnas för parkering, förråd.

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
 Marken får inte bebyggas.
 Marken får endast bebyggas med mindre uthus och garage.

g Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för
 natur, lokalgata, lek, smärre förråd, pumpstation,  miljöstuga
 och ledningar för VA, el, tele/data.

MARKENS ANORDNANDE
Skötselplan skall upprättas för naturmarken inom planområdet.
Dagvatten skall så långt möjligt avledas till infiltrationsyta.
Takvatten skall så långt möjligt avledas till infiltrationsyta. Vid utvändig hantering av
miljöfarliga produkter ska dagvattenrening ske genom avskiljare dimensionerade
för aktuell verksamhet.

n1 Rumsavgränsande häckar, staket eller plank får ej utföras.
 Uteplatser skall ligga i nivå nära angränsande mark och vara
 med golv av stenmaterial.
n2 Träd får inte fällas.
 Träd som angrips av sjukdom, skadas eller på annat sätt
 medför betydande olägenheter får fällas efter marklov.
 Ersättningsplantering skall ske av borttaget träd.
miljöstuga Miljöstuga för sopsortering får anordnas.

PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE
  00 Högsta byggnadshöjd i meter för huvudbyggnad
     00 Största taklutning i grader
I-III Högsta antal våningar, vid 35° taklutning får vind inredas

p1 Uthus och garage förläggs, i förhållande till gaturummet,
 innanför bostadshusets fasadliv och med en högsta
 byggnadshöjd om 3,5 meter. Tillbyggnader på förgård mot
 gata får ej göras.

f1 Huvudbyggnad skall uppföras med sadeltak eller s.k.
 pyramidtak. Förskjutet sadeltak tillåts inte.
f2 Byggnader skall huvudsakligen utföras med fasader i träpanel
 och med tak av röda tegel- eller betongpannor. Fasader målas
 med utgångspunkt från traditionella slamfärger i den röd-
 bruna färgskalan.
f3 Fasader målas med utgångspunkt från traditionella slamfärger
  i den röd-svarta färgskalan.

Huvudbyggnads sockelnivå får inte placeras lägre än 2,3 meter över nollnivån
enligt RH2000.

Parkering
För lägenheter med en bruttoarea mindre an 100 kvm skall det finnas 1 p-plats.
För lägenheter med en bruttoarea större an 100 kvm skall det finnas 2 p-plats.
För verksamheter skall parkering ske inom respektive fastighet.

VARSAMHET
Hus skall utformas med hänsyn till platsens kulturmiljövärden.

k1 Fasaders och takutformningens karaktärsdrag skall bibehållas.
k2 Samlingssalarnas karaktärsdrag skall bevaras.

STÖRNINGSSKYDD
m1 Verksamheter får inte vara störande för omgivande bostäder.
 Ekvivalent ljudnivå för buller vid användningsgräns för bostad
 får inte överstiga 50 dB(A) dagtid 07.00-18.00, 45 dB(A)
 kvällstid 18.00-22.00, 40 dB(A) nattetid 22.00-07.00 samt
 55 dB(A) momentan ljudnivå nattetid 22.00-07.00.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmän plats. En gemensamhetsanläggning  är
huvudman för allmän plats.

Genomförandetid
Genomförandetiden är tio år från den dag planen vinner laga kraft.

ÄNDRAD LOVPLIKT
Marklov gäller för trädfällning inom område betecknat n2.

ILLUSTRATIONER
 Illustrationslinjer
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 Bullermätning Bryggeri, Akustikbyrån, 151118 
 Brandtekniskt utlåtande angående gasoltank, Brandkonsulten, 151028 
 
Teknisk försörjning 
 Dagvattenutredning, Cowi, 150914 
 VA-plan, 5 ritningar, Cowi, 150914 
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Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 
 
Bakgrund 
 
Bro samhälle växer och det sker i huvudsakligen söderut mot Mälaren. I gällande översiktsplan 
från 2010 skapas förutsättningar för invånarantalet i Bro att fördubblas till år 2030. Bro har ett 
strategiskt läge centralt i Mälarregionen med goda kollektiva förbindelser. Såväl Stockholm, 
Enköping och Arlanda ligger inom 30 minuters resväg bort. Utbyggnad mot Mälaren ger Bro en 
bättre kontakt med vattnet.  

Planområdet Säbyholm är beläget utom tätorten cirka fyra kilometer västsydväst om Bro 
centrum. Området ligger cirka 300 – 500 meter från Mälaren och till Rösaringsåsen är det mellan 
en och två kilometer. Inom planområdet låg tidigare ett naturbruksgymnasium, med elevhem och 
verksamhetslokaler, vilket flyttade våren 2013. Hösten 2013 sålde Landstingets fastighetsbolag 
Locum, hela fastigheten Säbyholm 5:1 till Säbyholms Intressenter AB, dotterbolag till Ladza 
Fastigheter AB 

Områdets skönhetsvärden och de vackra, kulturhistoriskt intressanta omgivningarna bedöms 
attraktiva för boende. Befintliga, oanvända lokaler lämpar sig väl för skolor, verksamheter och 
fritid. För planområdet finns ingen detaljplan. 

Befintliga elevhemsbyggnader, småhus, skolbyggnader, verksamhetsbyggnader står på 
avstyckade fastigheter inom planområdet. Elevhemsbyggnaderna är ombyggda till ca 60 
bostadsrättslägenheter under 2014-2017. En verksamhetslokal har byggts om till ett 
mikrobryggeri.  På bollplanen i centrala delen av området har en en-avdelningsförskola 
etablerats med tillfälligt bygglov. 

Planens syfte 

Syftet med planläggningen är att möjliggöra en framtida utveckling av Säbyholmsområdet. 
Målsättningen är att skapa en nod i kommunen och att i detta attraktiva, innehållsrika och 
mångsidiga område ta till vara och utveckla platsens kvaliteter. Genom en nyexploatering 
möjliggörs att kulturhistorisk värdefull bebyggelse och miljö kan bevaras och skyddas från 
förvanskning och annat nyttjande, som inte befrämjar områdets kulturmiljö.  Flertalet av de 
befintliga elevhemmen är uppförda under 1910-talet i en nationalromantisk stil och bör bevaras 
och upprustas på ett pietetsfullt sätt.  

Det planeras för att de befintliga lokalerna, ursprungligen nyttjade för utbildningen, används till 
undervisning, omsorg, gemenskap och produktion. Planområdets unika park-och 
landskapskvaliteter tillvaratas, utvecklas och tillgängliggörs. 

En restaurering av anläggningar på udden i Säbyholmsviken kommer också öka attraktiviteten i  
området, samt göra Mälaren mer lättillgänglig. 

Vidare skall framför allt natur- och landskapsvärden, teknisk försörjning, och kulturhistoriska 
intressen beaktas.  
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Huvuddrag 
En utveckling av lantbruksskolans område planeras med en stor del bibehållande av dels 
parkkaraktären i de centrala delarna dels hela det omkringliggande skogsområdet i öster. 
Skyddsvärda parkdelar och träd avses att bevaras. 

De befintliga elevhemmen, och en skolbyggnad har byggts om till ca 60 bostadsrättslägenheter. 
Den befintliga huvudbyggnaden planeras byggas om till både kontor och bostäder. Ca 90 nya 
småhus föreslås tillkomma. De flesta på det stora traktorkörfältet i norr, på befintliga 
fotbollsplanen i mitten av området och i söder längs norra kanten av inägan/åkern. Ett antal färre 
småhus planeras inne i parkmiljön. 

På udden i Säbyholmsviken planeras ett rekreationsområde, där badplatsen återskapas och 
restaurering av två befintliga bryggor samt ombyggnad av den stora bryggan vid sydspetsen, där 
stolparna i vattnet finns kvar. Bryggorna planeras förse närområdet med båtplatser för mindre 
båtar.  

 
Planprocessen 
 
Handläggning 
Detaljplanearbetet inleddes 22 januari 2014, då beslut togs om programuppdrag av 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Planen handläggs enligt den äldre Plan och 
Bygglagen (SFS 1987:10). Handläggandet sker med normalt planföfarande. 
Den 3 juni 2014 tog Kommunstyrelsen beslut att det framtagna förslaget på detaljplaneprogram 
skall skickas ut på samråd. Programsamråd skedde sedan mellan 21 augusti till 1 oktober 2014. 
Och den 3 juni 2015 godkände Kommunfullmäktige detaljplaneprogrammet daterat 22 april 
2015. Vidare gavs beslut om fortsatt planuppdrag. 
 
SBU  KS  SBU/KS  KS, KF 

 
Preliminär tidplan 
Planeringen är att kommunstyrelsen i maj 2018 tar beslut om att gå ut på plansamråd. Plansamråd 
planeras i juni –juli 2018 och beslut om granskning/utställning kan då planeras till mitten av 
hösten 2018. Planen kan då antas våren 2019 
 
Planuppdrag 
I samband med Kommunfullmäktiges beslut om planuppdrag den 3 juni 2015 (KF § 63), så 
beslöts Kommunfullmäktige att i det fortsatta planarbetet skall möjligheten till ytterligare 
bostadsbebyggelse sydost om planerad bebyggelse studeras. 

Uppdraget innebär att utreda lämpligheten av att planlägga för ny bebyggelse i Säbyholm genom 
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att ta fram samrådshandlingar. Platsen runt Låssa kyrka är utpekad som riksintresse för 
kulturmiljön enligt miljöbalken 3 kap. 6 §. Vid planering kommer det ställas stora krav på att 
tillkommande bebyggelse tar tillvara på och anpassas till den mycket speciella karaktär som 
platsen har idag. Förutom hänsyn till den kulturhistoriska miljön kommer en del frågor av teknisk 
karaktär vara viktiga att utreda, bland annat tillgänglighet för ökad trafik och tillgång till 
kommunalt VA. 

 

Förenlighet med 3-5 Kap Miljöbalken 
Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövård enligt miljöbalken 3 kap MB. De 
redovisade föreslagna åtgärderna bedöms inte skada riksintresset för kulturmiljön.  

Med hänsyn till de natur och kulturvärden som finns omfattas Mälaren med öar och 
strandområden i sin helhet av riksintresse enligt 4 kap MB. Inom detta riksintresse ska turismen 
och det rörliga friluftslivet, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid 
bedömningen av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Det rörliga friluftslivets 
intressen bedöms inte påverkas negativt, utan istället blir det positiva konsekvenser av att udden 
restaureras och tillgängliggörs. 

Gällande miljökvalitetsnormer för buller, luft och vattenkvalitet enligt miljöbalken kap 5 MB 
bedöms ej överskridas. Planområdet ligger inom vattenförekomsten Mälaren. Vattenförekomsten 
har god ekologisk status. Med de planerade åtgärderna för hantering av dagvattnet kommer 
statusen inte att försämras,  

Behovsbedömning 

Alla detaljplaner ska redovisa ett ställningstagande om planen bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan. Detta avgörs genom en behovsbedömning. Om programmet/planen bedöms 
medföra betydande miljöpåverkan ska reglerna om miljöbedömning och 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som följer av Plan- och Bygglagen och Miljöbalken 
tillämpas. En behovsbedömning har gjorts. Kommunen gör bedömningen att planens 
genomförande kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan. En MKB ska därför 
upprättas i kommande detaljplanearbete. Orsaken är bland annat förslagen till mikrobryggeri, 
småbåtshamn och hantering av dagvatten. Länsstyrelsen har därefter kompletterat med att MKB 
även skall behandla riksintresse kulturmiljö, riksintresse Mälaren med stränder och öar, skredrisk 
samt att påverkan på grönkilen enligt RUFs bör utredas. 
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Plandata 

Läge och areal 

Säbyholm är beläget ca fyra km västsydväst om Bro centrum. Planområdet utgör den egentliga 
kärnan av det tidigare Naturbruksgymnasiet (ursprungligen stiftelsen Sunnerdahls hemskolor på 
landet) och med Rösaringsvägen som huvudsaklig gräns i sydväst. Vidare ingår en mindre del 
planområdesdel på udden i anslutning till Säbyholmsviken. Området omfattar cirka 28 hektar 
varav 4 hektar avser delen vid Säbyholmsviken.  

För 19 befintliga hus inom planområdet har avstyckning skett 2015. 
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Gällande planer och tidigare ställningstaganden 

Riksintressen 

Cirka en kilometer västnordväst om planområdet ligger Rösaringsåsen. Där delar av området är 
Natura 2000 område och ett statligt naturreservat har bildats. Ungefär en halv kilometer väster 
om det centrala planområdet finns ett område klassat som Riksintresse för naturvård.  

Planområdet ligger inom område för Riksintresse för kulturmiljövård. Lagtexten är följande: 

Motivering: Centralbygd i viktig korsning mellan norra mälarvägen och den forna vattenleden 
Birka-Uppsala, med unik fornlämningsmiljö på och kring ett åskrön, med den troliga kultplatsen 
Rösaring och gravfält som visar på en omfattande bosättning från bronsåldern till vikingatid. Det 
öppna sammanhängande odlingslandskapet i de lägre landskapspartierna, med inslag av 
herrgårdar, bosättningsmönster som har kontinuitet ner i den yngre järnåldern och Låssa 
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medeltidskyrka, som uppfördes som patronatskyrka till Säbyholms gård. (Sockencentrum). 

Uttryck för riksintresset: Rösaring med stora gravrösen, labyrint och en stenkantad s.k. 
processionsväg samt längre ner på åsen spår av bronsåldersbosättning och flera stora 
järnåldersgravfält med storhögar. De stora gårdarna, bl.a. Säbyholm, Stora Ekeby och Toresta, 
med tillhörande anläggningar. Odlingslandskapets storskaliga karaktär, arbetarboställen och torp. 
Låssa kyrka med äldsta delar från 1200-talet och flera gravkor samt förhistoriska gravhögar på 
kyrkogården. Prästgården och klockarbostället vilka ligger vid Stora Ekeby, ett stycke väster om 
kyrkan. 

I lagtexten ingår inte den 4 ha stora åkern i sydost, men Länsstyrelsen har i sitt yttrande vid 
programsamrådet betonat att åkern är en viktig landskapsstruktur vid entrèn till den historiska 
miljön. 

Miljön kring Säbyholms naturbruksgymnasium, ursprungligen Sunnerdahls hemskola, med ett 
20-tal byggnader uppförda 1910-15 i nationalromantisk och klassicistisk stil och med omgivande 
park, nämns inte under lagtextens motiv eller uttryck. Men den anses ha höga kulturhistoriska 
värden, som bör beaktas i planeringen 

Vid planering kommer att ställas stora krav på att tillkommande bebyggelse tar tillvara på och 
passar in i den mycket speciella karaktär som platsen har idag. Strandskyddskravet är för 
närvarande 300 meter. Utöver delen vid Säbyholmsviken berörs endast en mycket liten del längst 
i sydost av skyddsavståndet.  

Hela området ingår i Riksintresse, Mälaren med öar och strandområden, för friluftsliv (MB 4 kap 
§ 1 och 2). 

Länsintressen 

I Stockholmsregionens regionala utvecklingsplan, RUFS 2010, ingår området i en grön 
värdekärna, Görvälnkilen. Säbyholm är också nämnt som ett tyst område. Lindallén från 
Rösaringsvägen ner till Säbyholmsviken, vegetationen kring Låssa kyrka och ett markområde i 
syd på ömse sidor av entrèn till området klassas av Länsstyrelsen som skyddsvärda trädmiljöer. 

Kommunala intressen 

Området ingår i Landsbygdsplan-FÖP2016.  Säbyholm utpekas där som landsbygdskärna och 
innehåller till exempel bostäder förskola, grundskola, samlingslokal, verksamheter som 
fyller viktiga samhällsfunktioner för landsbygdsdelarna runt omkring. 

Området ingår i Översiktsplan 2010, antagen den 15 december 2011, som ett område för 
kulturmiljö av lokalt intresse. Området närmast Säbyholmsviken inklusive udden, innehåller 
naturvärden av kommunalt intresse. Det vill säga att det hyser värden ur natur-, kultur-, 
landskapsbild- och/eller frilufts- synpunkt 
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Planprogram 
 
Ett Detaljplaneprogram för Säbyholm (del av Säbyholm 5:1) togs fram våren 2014, ställdes ut 
hösten 2014 och godkändes juni 2015. 
 
Detaljplaner 
 
Inga gällande detaljplaner finns i området 
 
 
Förutsättningar/planförslag 

Nuvarande bebyggelse och mark- användning 

Planområdets bebyggda huvuddel är belägen på en platå mellan två åshöjder, vilka i sin tur 
omges av mycket stora, vidsträckta åkermarksstråk, som löper i riktning nordväst-sydost. Platån 
genom området övergår i sydost till en på lägre nivå liggande åker om cirka fem hektar. 
Huvuddelen av bebyggelsen inom planområdets huvuddel är uppförd under 1910-talet och med 
vissa tillägg från bland annat 1970- och 1990-talen. Marken har använts som ett 
skolinternatsområde med elevhem, skolbyggnader, parker, trädplanteringar, 
traktorövningskörfält, bollplan och växthus. Områdets parkkaraktär är tydlig med slingrande, 
smala och terränganpassade vägar. Under de senaste decennierna på 1900-talet har en omfattande 
nybebyggelse av undervisningslokaler skett. Odlingsmark har samtidigt omvandlats till 
övningsområden för fordon, för att tillgodose skolans behov för undervisning i modernt lant- och 
jordbruk. Under senare år har även delar av området blivit övervuxna. Skolan flyttade under 
försommaren 2013 till Sollentuna. Hela planområdet med där befintliga byggnader har sedan 
dess stått tomställt och övergivet. Under det senaste året har området åter aktiverats. I en 
fastighet, en ekonomibyggnad med ett växthus, har ett mikrobryggeri etablerats. Gallring av 
växtligheten har även utförts. De befintliga elevhemshusen har byggts om till 
bostadsrättslägenheter och är inflyttade. En en-avdelningsförskola med tidsbegränsat bygglov har 
ställts upp på södra delen av befintliga bollplanen. Vid Säbyholmsviken finns brygganläggningar 
och rester av en större brygga samt badplats. 

 
Natur och Grönstruktur 

Förutsättningar 

Vegetation och ekologi: 

Planområdet ligger i ett representativt Mälarnära landskap, där platsens naturförutsättningar, 
historia och tidigare markanvändning lett fram till en värdefull mosaik av dungar med ask, ek och 
andra ädla lövträd, brynmiljöer och öppen barrblandskog med stort inslag av äldre tallar  
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Görvälnkilen: 

Säbyholm ligger nästan längst ut i den regionala grönkilen Görvälnkilen, som slutar vid gränsen 
mot Bålsta. Platsen utgör en liten, men viktig del av värdekärnans kulturhistoriska landskap, med 
omväxlande öppna marker, skogsdungar och naturliga stränder. Särskilt värdefulla är områdets 
allèer, skogsbryn och dungar med ädla lövträd för kilens ädellövsamband. Områdets 
barrblandskog i nordost är också av högt värde, men ligger lite solitärt utan direkt kontakt med 
andra barrmiljöer. 

Parkmark och trädgårdar: 

Park och trädgårdarna innehåller en oerhört stor mängd av kulturväxter och exotiska träd och 
buskar, som planterats i pedagogiskt syfte. Där finns också svenska lövträd som stora askar, lind 
och björk. Trädgårdarna hyser också ett betydande antal av gamla äppelträd och andra fruktträd, 
många med grova stammar 

Naturmiljöer: 

Områdets naturmiljöer består främst av skogsklädda kullar och höjder, som troligen varit utmark 
och skogsbete under tidigare epoker. På den stora skogsklädda höjden i nordöstra delen är 
vegetationen gles och träden står ljusöppet i många delar, vilket är värdefullt. Vissa partier är 
hällbundna med inslag av stående och liggande död ved, vilket är en värdefull resurs för en lång 
rad av arter. Den glesa barrskogen har ett mycket högt naturvärde, motsvarande regionalt värde. 
Grova äldre tallar finns spridda i hela området, medan ekar främst står i brynmiljöerna ut mot 
trädgårdarna, men också i en sydvänd sluttning i söder.  

Längst i sydost finns en åkermark om cirka fyra hektar. Åkermarken har klass 4 enligt 
Länsstyrelsens klassificering, dvs ej högsta åkermarkskvalitet. 

Delen av planområdet, som omfattar udden i Mälaren, utgörs av en frisk till fuktig högörtsäng 
med högväxta vanliga gräs och örter, samt en smal vassbård av homogena bladvassar utmed stora 
delar av stranden. De flesta av de förekomande arterna är vanligt förekommande och 
representativa för denna naturtyp. Vid halvöns sydvästra kant finns en aldunge med ett antal 
medelstora klibbalar, vilka börjat uppvisa sockelbildning. Dessa microhabitat är värdefulla 
småmiljöer för många arter. Vattenmiljön består av flytbladsväxter och andra växter utanför 
vassbården, med inslag av ovanliga arter, se nedan 

Värdefulla arter: 

På flera av områdets träd i parkerna växer mistel, som är fridlyst. Misteln finns det gott om  i 
Upplands Bro och i Mälardalen. I barrblandskogen har tallticka och grovticka påträffats, som 
indikerar värdefulla äldre skogsmiljöer. 

På udden i Mälaren visar inventering av växter att det finns en mycket stor variation av växter. 
Fem olika växtzoner kan urskiljas. Ytterst i vattnet finns en långskottszon ned till 3 m djup. I den 
vattenmiljön påträffades smal vattenpest, en främmande art som kommit in i Sverige från 
Nordamerika och som dominerar här. I den zonen påträffades också den rödlistade vattenväxten 
bandnate, klassad som nära hotad. Sannolikt var den övertäckt av vattenpesten.  Bandnaten har 
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enligt Naturvårdsverkets bevarandeprogram minskat i många län men förefaller ändå ha starka 
populationer i Östra Svealand, i synnerhet i Mälarens östra delar. I flytbladzonen i vattnet 
dominerar gul näckros. Innanför den zonen finns bladvassbälte, som innehåller ett fåtal olika 
sorters vass. På strandkanten på land finns sen ett jättegröebälte med utöver gröe en mångfald 
olika arter och på land innanför en hårdvall med bl.a höggräs. I den urgrävda våtmarken på udden 
sågs ett fåtal larver av vattensalamander. Det gick dock ej att avgöra arten av salamander. Alla 
groddjur omfattas av artskydd. Udden med sina strandområden är också en mycket lämplig lokal 
för en mångfald fåglar, en del av dem knutna till Mälaren. Att betet av udden har upphört, 
innebär att floran trivialiserats och att attraktiviteten för fåglarnas näringssök minskat. 

Från det centrala programområdet leder en lindallé ner till Säbyholmsviken. Rösaringsvägens allé 
mot Låssa kyrka i östra gränsen av planområdet bildar även ett tydligt inslag i landskapet. 

 

Planförslag 

Görvälkilen: 

Större delen av områdets sammanhängande naturmiljöer planeras att bevaras intakta. Största 
delen av inägan i söder planeras att bevaras som ett öppet fält. Den kan till exempel brukas som 
betesmark eller slåttas som äng som naturmark i planen. En antal stora parkytor är utpekade som 
skyddsvärda vegetationsytor i illustrationsplanen . Med bevarande av dessa bedöms de 
ekologiska grundförutsättningarna kvarstå, och Säbyholms värde som en del i grönkilens 
värdekärna likaså. Områdets funktion i kommunala och regionala spridningssamband bedöms i 
huvudsak vara detsamma som idag. 

Parkmark och trädgårdar: 

Planen innebär i stort att värdefulla alléer i plangränsen, samt ovannämnda parkområden bevaras 
intakta och att större delen av fruktträdgårdar likaså. Ett 40-tal träd har mätts in, de flesta inom de 
ovannämnda parkområdesdelarna och ca 35 av skyddsbenämnas i planen. 

Naturmiljöer 

Områdets skogsklädda partier och de stora parkdelområdena sparas som naturmark i planen och 
undantas därmed från bostadsbebyggelse. Naturvärden kopplad till områdets träd, park och 
skogsmiljöer bedöms därför kunna kvarstå. För att säkerställa detta kommer ca 35 av de inmätta 
träden märkas i planen med skyddsbestämmelser.  I och med att de nya småhusen, som till största 
delen ligger i tre samlade grupper, på gamla traktorkörfältet, på befintliga bollplanen och på del 
av åkern i söder, så kommer deras trädgårdsytor att öka biologiska mångfalden där jämfört med 
dagens ensartade nyttjande. 

Även udden i söder ut mot Mälarens stränder med sin frisk/fuktiga högörtsäng/strandäng 
bibehålls. Restaurering av bryggor mm bedöms inte få negativa konsekvenser för stränder och 
vattenmiljö, förutsatt att ingen ytterligare grävning/muddring sker. Planeringen av en mindre 
sandstrand bör anpassas till att behålla alarna i sydväst, även om dessa inte historiskt funnits. 
Strandskyddsdispens kommer att sökas i samband med den fortsatta planering. 
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Värdefulla arter: 

Sammantaget bedöms rödlistade arters fortlevnad i området som god, då större delen av deras 
livsmiljöer planeras att bevaras, främst i form av sparad naturmark och dungar av äldre träd. De 
flesta träd med mistel växer i områden, som planeras sparas som natur och skyddsvärd 
vegetation. Rödlistade arter knutna till skogsmiljöer och äldre träd bedöms också kunna bevaras, 
förutsatt att träden inte fälls och att värdefull död ved bevaras i området. 

De bryggor, som skall restaureras på udden planeras på redan befintliga fundament och i och med 
detta bedöms förutsättningarna för de rödlistade vattenväxterna kunna bibehållas. 

Anpassningar och åtgärdsförslag: 

Områdets större träd i parkområdet, ca 40 st, har mätts in och i planen förts ina att marklov och 
förbud skall gälla för trädfällning. En gemensanhetsanläggning planeras ansvara för de större 
park- och grönytorna. Tomtmark intill småhusen kommer de boende att sköta om. För att 
säkerställa att områdets höga naturvärden finns kvar även i fortsättningen kommer en enkel och 
tydlig skötselplan tas fram för området. Det är viktigt att Skolområdets parkkaraktär med sina 
smala och slingrande vägar, omväxlande natur med frukträdsodlingar, gräsytor och 
naturmarkspartier behålls. 

Siktstråk mot vattnet och de stora fälten eftersträvas från såväl befintlig, men också från ny 
bebyggelse.  

 

Fornlämningar 

 

Förutsättningar 

Inom och intill planområdet finns ett antal fornlämningar. De finns karterade och beskrivna av 
Riksantikvarieämbetet (se ritning avsnitt Riksintressen). Huvuddelen av dessa ligger utanför och 
sydväst om eller nordväst om planområdet. I nordväst tangerar planområdet ett gravfält (RAÄ 
64:1). 

En arkeologisk utredning har utförts under 2014. Resultatet av denna visar på nypåträffade 
fornlämningar i form av en bytomt och en torplämning mitt emot Låssa kyrka 

Planförslag 

Planförslaget har bearbetats utifrån denna utredning. Gravfältet 64:1 ligger inte enligt 
kartangivelsen. En avgränsningslinje för nytillkomande tomtmark har på plats markerats 
tillsammans med Länsstyrelsen. Det osäkra gravfältet på den stora östra höjdryggens sydöstra 
ände (Låssa 9:1) visade sig ej utgöra en fornlämning. Ett i programförslaget planerat nytt hus 
mittemot Låssa kyrka har borttagits med hänsyn till den nyupptäckta bytomten mittemot Låssa 
kyrka. 
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Kulturmiljö 

 
storskifteskartan från 1782  laga skifteskartan från 1909  

Förutsättningar 

För själva skolområdet har en kulturmiljöutredning daterad den 7 april 2014 upprättats. 
Utredningen behandlar områdets historik. Det gäller framför allt landskapsbilden och då med 
betoning på områdets historiska utveckling fram till 1970-talet. Utifrån aspekter från i första hand 
tiden före 1970-talet betonas i utredningen områdets “Bärande karaktärer och samband”. Vidare 
anges “Riktlinjer för planering med kulturmiljön som resurs”. 

I planförslaget ingår ett karaktärprogram och gestaltningsprogram där hänsyn tagits till 
tankegångar i dessa riktlinjer. Därutöver har hänsyn tagits till de genomförda ombyggnaderna. 

* ett bevarande av relationen mellan den oregelbundna planstrukturen på områdets äldre, högre 
partier och den regelbundna på den lägre liggande sänkan/stråket i det centrala delen. Genom att 
den nya bebyggelsens struktur här kontrasterar mot den befintliga, kulturhistoriskt värdefulla 
framhävs och bibehålls förståelsen för den äldre bebyggelsen - dess närmiljö och sammanhang. 

* ett återbruk av befintliga slingrande vägar där så är möjligt. 

* ett bevarande av befintliga, äldre värdefulla lövträd inom området. 

* en samklang mellan ny och befintlig bebyggelse vad gäller färgsättning och materialval. 

* ett återanvändande av formelement som trädgårdsstrukturer och odlingslotter.Detta görs till 
exempel genom att befintliga fruktträdplanteringar förnyas och kompletteras, genom att befintliga 
och nya vägar kompletteringsplanteras med alléer av fruktträd och genom att alla bostäder ges 
möjlighet till egen odling.  
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* en förstärkning av stråk med historiska relationer inom och intill området. 

* bevarande av en tydlig entré till den historiska miljön Rösaring och Låssa kyrka genom att hålla 
den sydöstra öppna delen nästan fri från bebyggelse. 

Planförslag 

Tyrens utredning ”Konsekvensbedömning avseende kulturmiljön” från 2015 tar också upp 
följande punkter att tänka på vid placering av bebyggelse: 

* låt den nya bebyggelsen på ett tydligt och medvetet sätt förhålla sig till områdets topografi 

* undvik förändringar i de topografiska förhållandena i form av schakt och sprängning 

* dra bebyggelse så långt ut mot höjdpartierna som möjligt 

* ge vägdragningarna en småskalig karaktär med grusbeläggning 

* förändra inte topografin, begränsa alla typer av markförändringar 

* låt ny bebyggelse underordna sig det omgivande landskapets bebyggelse vad gäller skala och 
utformning.   

* anpassa materialval och färgsättning till omgivande bebyggelse och omgivande landskap. 

* låt ny vägsträckning österut ansluta till skogspartiet och ansluta Rösaringsvägen längre österut 

Flera av ovanstående punkter har arbetats in i planen och har utvecklats vidare i 
gestaltningsprogrammet 

Konsekvensbedömningen redovisar sammanfattningsvis, att man i illustrationsplanen förhållit sig 
till områdets kulturhistoriska uttryck och karaktär på olika sätt i de olika delområdena. De olika 
valen har utgått från landskapets karaktär och ambition att ta de kulturhistoriska värdenas 
potential med sig i den nya miljön. En exploatering i en samlad miljö, såsom den inom 
Säbyholmsskolans område innebär alltid en påverkan på ursprungsmiljön. Med en medvetenhet 
om områdets omgivningar och sammanhang kan en negativ påverkan minskas.  

Planförslaget tar fasta på Länsstyrelsens yttrande om att mindre komplettering av bebyggelsen i 
områdets sydöstra del är att föredra med hänsyn till områdets kulturhistoriska värde och 
riksintresets motivering. Här har bebyggelsens utbredning minskat avsevärt jämfört med tidigare 
planförslag. Bebyggelsen tar fortfarande en mindre del av inägan i anspråk. Dock är bebyggelsen 
begränsad till inägans norra del.  

Sambandet mellan vägen mot Låssa kyrka och Säbyholms gård med sin inäga och 
ekonomibyggnader bedöms vara säkerställt även efter en utbyggnad enligt förslaget. 
Planförslaget bedöms därmed inte innebära någon risk för påtaglig skada på riksintressets värden 

Åtgärderna på udden innebär en återkoppling till en tidigare användning av platsen och den 
förändringen bedöms påverka kulturmiljön positivt. 
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Geologi/Geotekniska förhållanden 

Förutsättningar 

Slänterna från det stora skogspartiet i nordöst ner mot de centrala delarna består av morän. De 
centrala delarna inklusive åkern i söder består av postglacial eller glacial lera med ett djup om 5-
10 meter. Längs Rösaringsvägen finns även ett antal bergspartier, som på södra sidan omgärdar 
de ovan nämnda lerpartierna. I nordväst i området finns i kanterna postglacial finsand. 

Planförslag 

Normal grundläggning antas. Inför bygglov ska kompletterande grundundersökningar göras för 
kontroll av eventuell erforderlig pålning och kontroll av eventuella radonrisker 

 

 
utdrag ur jordartskarta från SGU  
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Bebyggelseområden 

 

 
Förutsättningar 

Det centrala planområdet kan sammanfattningsvis beskrivas som dels ett parkområde med 
bostadsbebyggelse/ elevhem, dels som område för lokaler för undervisning och dels som ett antal 
fält / planer. De sistnämnda är tre stycken: det grusade traktorövningsfältet i nordväst, bollplanen 
i det centrala läget och inägan i sydost. 

Historia Äldre tider 

I Säbyholms direkta närhet har det sedan bronsåldern funnits boplatser och begravningsplatser. 
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Mest bekant är Rösaringsåsen. Strax utanför planområdet finns i norr och i sydväst en mängd 
gravfält, rester av boplatser samt en hitflyttad runsten. Låssa Kyrka strax nordväst om 
planområdet, kan ha uppförts så tidigt som i slutet 1100-talet. I slutet av 1300-talet lät väpnaren 
Olof Haraldsson bygga sin sätesgård på den mark som idag är Säbyholm. Gårdens namn var 
Ladza eller Laatza. Gården låg söder om utanför detta planområde och dess exakta läge och 
utseende är osäkert. Gården grundades som säteri på 1600-talet och har därefter varit i ägo hos ett 
flertal familjer. Till säteriet hörde även gårdarna Bärby, Edeby, Säby samt senare även säterierna 
Toresta och Ålbrunna samt ladugården Ullevi. 

 
1900-talet 

1909 köptes Säbyholms ägor av stiftelsen "Sunnerdahls hemskolor på landet". Den instiftades 
genom en donation av filantropen Magna Sunnerdahl. Godset omvandlades då till en 
internatskola för barn. De kunde efter avslutad skolgång beredas plats för några års vistelse här. I 
hemskolan skulle finnas flera, ej alltför stora hem, med plats för cirka 14 elever och en 
hemföreståndarinna. 

Redan 1910 stod de första husen, Tuna och Boda, klara. De ritades av arkitekt Sigfrid Cronstedt. 
Husen Vika och Haga byggdes 1911-12, skolbyggnaden och rektorsbostaden (Tallgården, väster 
om planområdet) påbörjades 1911 efter ritningar av arkitekt Ivar Tengbom. 1913-1914 uppfördes 
Lillstugan och Berga och 1915 uppfördes Hamra, Torpa, Bränna och Stugan. Bebyggelsen från 
1910-talet är i huvudsak lokaliserad till platåns ytterkanter.  

Ytterligare några elevhem har uppförts så sent som under 1970-talet. Vid Säbyholmsviken 
anlades tidigt en badplats med bryggor och hopptorn och en lång brygga/kaj för båttrafiken. 

1970 köptes fastigheten av Stockholms Läns Landsting. Skolan utvecklades då till en 
lantbruksskola och har senare använts som naturbruksgymnasium. 

I platåns centrala och plana del genomfördes då under 1970-90-talen en omfattande nybebyggelse 
av undervisningslokaler och ekonomibyggnader - cirka tio stycken byggnader om drygt 7 400 m2 
byggnadsarea. Odlingsmarken här omvandlades till ett övningsfält för 
lantbruksmaskiner/traktorer samt en bollplan. Under den perioden byggdes också ytterligare tre 
elevhem i den södra delen av platån. 

2000-tal 

I samband med flytten av naturbruksgymnasiet 2013 blev området i det närmaste helt övergivet. 
Inga boende fanns där längre och inga verksamheter förekom. Begynnande vanskötsel och 
förstörelse började uppträda.  

Fastigheten köptes 2013 av Säbyholms Intressenter AB. Från och med 2014 har de befintliga 
elevhemmen och nya skolan byggts om till bostäder och är inflyttade. Verksamheter bedrivs i de 
befintliga lokaler, ett dagis har etablerats inom området. Skötseln av parkanläggningar sköts av 
byggherren i avvaktan på kommande gemensamhetsanläggning. 

  



sid 

 ____________________________________________________________________________  
Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands-Bro, nr 1505 18-06-04 Planbeskrivning	  

19 

Planförslag 

Området 

Det dominerande, befintliga och slingrande vägnätet avses i huvudsak bibehållas. En 
vägbreddning om cirka 0.5 meter torde dock erfordras på flera av dessa vägar liksom att 
mötesplatser för bilar behöver anläggas. 

Elevhemmen 
Innanför planområdet finns 13 elevhemsbyggnader. Husen, de flesta i nationalromantisk stil, ger 
hela området dess karaktär. Husen ligger oftast relativt fritt placerade på höjder och mot 
skogskanten.  

Elevhemmen med sin höga belägenhet, sitt fria läge, sina höga socklar, branta tak och höga 
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våningshöjder - tre till tre och en halv meter i vardera två våningar - kommer att fortsätta 
dominera i miljön.  

Förprojektering och byggnation visar att detta kan göras med minimala förändringar av 
exteriörerna. Interiörerna är oftast hårt medfarna med åren. Ursprungliga, specifika detaljer 
invändigt avses dock bibehållas i görligaste mån. De tre enplanshusen längst i sydost (Birka, 
Skoga, Bergängen), uppförda på 1970-talet kommer också att upprustas. 

Skolbyggnaderna 

Huvudbyggnaden, som intill Rösaringsvägen dominerar området med sin mäktighet, innehöll 
skolkontorslokaler, bostad och två stora samlingslokaler. Den utvändig karaktären på 
huvudbyggnaden och invändiga karaktären på samlingslokalerna kommer att bevaras. Övriga 
delar av byggnaden planeras att vara bostäder. Flygelbyggnaden i norr, Nya Skolbyggnaden i två 
våningar och uppförd på 1990-talet, planeras att byggas om till bostäder. Låssahuset, en byggnad 
mittemot kyrkan, också uppförd på 1990-talet, har 2015 byggts om till bostäder. 

I den centrala undervisnings- och skolbyggnaden, uppförd i huvudsak på 1970-talet, finns såväl 
storkök, matsal för ett hundratal, gymnastiksal och undervisningslokaler. Här planeras för en 
förskola och framgent även för en grundskola. En del av byggnaden nyttjas redan i dag för 
trädgårdsmästarutbildning. Samtliga växthusbyggnader, förutom två, avses bibehållas och är 
delvis ianspråktagna för verksamheter. I avvaktan på att behovet ökar av förskoleplatser har 2015 
en en-avdelningsförskola monterats på bollplanen med tillfälligt bygglov. Den är fullt utnyttjad. 
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Nya bostadshusen  

 

Huvuddelen av den föreslagna nya bebyggelsen föreslås lokaliserade till de två fälten 
traktorövningsfältet och bollplanen samt del av inägan i sydost. Den senare bebyggs endast i liten 
skala i den nordvästra delen. Formspråk, volymer, material ska här kännetecknas av en 
anpassning till befintlig bebyggelse och terräng. Här föreslås dock bebyggelsetätheten vara större. 
Bebyggelsestrukturen föreslås kontrastera något mot den fria bebyggelsegruppering för 
elevhemmen. Hänsyn har tagits till befintliga siktlinjer både inom och utom området vid 
placeringen av den nya bebyggelsen. 

Gestaltning 

De nya bebyggelsegrupperna planeras vidare ha sinsemellan något olika karaktärer. I förslaget är 
de benämnda ”Trädgårdskvarteret” (på traktorkörfältet i norr), ”Bygatan”(på bollplanen centralt) 
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och ”Lantliv”(på inägan i sydost. Därutöver planeras enstaka nybyggnader - ”Parkvillor” - inom 
parkområdet.  

Anpassning och gestaltning av nya hus och dess yttre närmiljö framgår i gestaltningsprogrammet. 
Där beskrivas hur de nya bostadshusens yttre och närmiljön ska gestaltas. För områdena 
”Trädgårdskvarteret”och ”Bygatan” samt ”Parkvillorna” kommer särskild vikt att läggas vid 
husens förhållande till de befintliga, äldre elevhemmen. De nya husen i sänkans öppna delar - 
Trädgårdskvarteret och Bygatan – planeras att organiseras i en planstruktur som kontrasterar med 
de befintliga elevhemmens 

Parkvillorna planeras att uppföras väl inplacerade i terrängen och följa elevhemmens relativt fria 
planstruktur.  Dessa byggnader avses utformade med en mycket god anpassning till de befintliga 
elevhemmens nationalromatiska arkitektur, dess volymer, uttryck och formspråk. De ligger också 
väl inplacerade i terrängen och följer elevhemmens relativt fria planstruktur. 

”Trädgårdskvarteret” utformas med hus längs gata. Förgårdsmarken anpassas till väderstreck och 
uteplatsplacering, parkering är förlagda mellan husen. ”Bygatan” föreslås som en gata med 
vartannat hus indraget för att öka det visuella avståndet mellan husen. I den centrala delen bildas 
en plats vid två stora askar. ”Lantliv” –husen placeras  så att de följer brynen i nordost och 
nordväst och lämnar den fria sikten mot Rösaringsvägen intakt. 

Utemiljöerna kring de enskilda bostadshusen utformas så att de ingår i parklandskapet. Den 
enskilda uteplatsen avses anläggas med en naturlig övergång till parkrummet och natur. 
Gaturummens gestaltning planeras utifrån att bebyggelsen ligger i en parkmiljö. Alla bostäder 
föreslås ha minst ett fruktträd och möjlighet till odling på tomten eller på odlingslotter. 

 

Skala/material 

Den föreslagna nya bebyggelsen underordnar sig med sina moderata byggnadshöjder i högst två 
våningar och med visst respektavstånd till de äldre elevhemmen. 

Beträffande material och kulör så utformas husen huvudsakligen med röda panelklädda fasader 
och sadeltak belagda med matta röda takpannor. Undersida takfot och taksprång, taktassar och 
knutbrädor, där sådana finns, målas i samma färg som fasaden.  
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Trafik och kommunikationer 

Förutsättningar 

Buss, som försörjer Säbyholm, går mellan Smidö och Bro station. På morgon och eftermiddag 
går bussen varannan timme. SL planerar för utökad turtäthet. SL kör nu upp i området och vänder 
för vissa turer. Till stationen är det strax under fem kilometer. Busstätheten är låg. Från Bro 
station når man Stockholm central på 33 minuter. Till Stockholm är det 41 km vilket vid 
normaltrafik tar ca 35-40 minuter med bil. Arbetsplatser i Kista och Solna når man på cirka 25-30 
minuter. Arlanda nås på cirka 30-35 minuter. Separat gång- och cykelstråk finns på delar av 
sträckan mellan Bro och Rättarboda. Till Rättarboda är det cirka två kilometer. Befintligt vägnät 
används i dag. Trafikverket är huvudman för Rösaringsvägen fram till Låssa kyrka. Denna del av 
Rösaringsvägen är ca 3,8 meter bred idag och är kantad av en allé. Den har ett körfält och 
årstrafiken är ca 100-200 fordon per dygn varav färre än 25 fordon är tunga. För väg 902 
(Rösaringsvägen-Smidövägen) är motsvarande siffra ca 300-500 fordon och antalet körfält två. 
Via de lantliga, lågtrafikerade vägarna når man även omgivande natur- och friområden såsom t 
ex Rösaringsåsen och Säbyholmsviken 

 

Planförslag 

Området planeras fullt utbyggt inrymma cirka 450 boende och cirka 50 verksamma. Tillsammans 
med cirka 350 boende i Rättarboda och med ytterligare boende på Ådö (pågående detaljplan) och 
Smidö pågående förtätning) bör detta vara tillräckligt för en utökning av turtätheten för 
busstrafiken. Nytt läge för busshållplats skall studeras. 

Gatuutformning, parkering, gång- och cykelvägar 

Den allmänna Trafikverksvägen med sin allé från gamla Säbyholm upp mot Låssa kyrka är 3,8 
meter bred och har inga mötesplatser. Vägens geometri, vertikalkurvorna, är mycket besvärande 
ur säkerhetssynpunkt. Trafiken från de planerade nya bebyggelsegrupperna föreslås fördelas, dels 
ut på denna del av Rösaringsvägen och dels med direktutfart på väg 902 norr om gamla 
Säbyholms ekonomibyggnader. Uppskattningsvis hälften av trafiken till planerad bebyggelse 
kommer att nyttja denna direkutfart. Trafiken totalt från det fullt utbyggda området uppskattas till 
800 bilar/dygn. 

Inom planområdet planeras vägar, såväl befintliga som nya, utföras som gårdsgator, dvs fordon 
får inte framföras med högre hastighet än gångfart, fordon får inte parkera på någon annan plats 
än särskilt anordnade parkeringsplatser och fordonsförare har väjningsplikt mot gående. I den 
känsliga parkmarken förordas smala vägar med mötesplatser framför mycket breda vägar. I det 
fortsatta arbetet med detaljplanen och det därtill hörande gestaltningsprogram finns  gators/vägars 
utformning preciserad.  

Parkeringsbehov för den nytillkommande bostadsbebyggelsen beräknas utifrån bostadens storlek 
och med placering på egen tomt eller som gemensamhetsanläggning i relativt god anslutning till 
respektive byggnad och detta regleras i planen. Verksamheter har parkering inom respektive 
fastighet 
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Störningar och risker 

Buller  
Förutsättningar 
Området präglas av tystnad. Området är ett av de få områden i Storstockholmsområdet som i 
RUFS är klassat som tyst område. Förbifarten på Rösaringsvägen /Smidövägen skapar på grund 
av sitt låga trafikflöde inga bullerproblem ur ekvivalentnivåsynpunkt. 

Anläggningar för mikrobryggeriet i norra delen av det stora centrala planområdet  har 
identifierats som tänkbara bullerkällor. Bullermätningar vid dels en ångpanna, dels en 
frånluftsvärmepump och dels två kylmedelskylare och beräkningar av dessas bullernivåer vid 
närmsta boendefasad visar att riktvärdena enligt Naturvårdsverket för industribuller underskrids 
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med mycket stor marginal. Under dagtid är nivåerna ca 20 dB(a), kvällstid, ca 15 dB(a) och 
nattetid ca 10 dB(a) under riktvärdena 

Planförslag 

Med de redovisade placeringarna av bostadshusen behöver inga åtgärder vidtas. 

Efter mätningar av Mikrobryggeriets ljudkällor har konstaterats att de med god marginal 
uppfyller Naturvårdsverkets riktlinjer vid angränsande bostäder 

 

Luft och vindförhållanden 

Förutsättningar 

60-65 % sydliga och sydvästliga vindar är de förhärskande vindarna 

I det närbelägna stallet öster om planområdet vid kurvan längs väg 902 finns 5-6 hästar. 
Avståndet till närmast belägna planerade nytt bostadshus är ca 250 m 

 

Planförslag 

Med anledning av det stora avståndet från närmsta bostadshuset till stallet och att de förhärskande 
vindriktningarna ytterligare minskar risken för spridning av hästallergener behöver inga vidare 
åtgärder vidtas. 

 

Markföroreningar, radon 

Förutsättningar 

Den tidigare användningen av området med växthusodling, traktorkörfält och verkstad/tvätthall 
kan medföra risk för olika slags föroreningar i marken. I MIFO-databasen förekommer 
fastigheten som icke riskklassat objekt inom branschen ”Bilvårdsanläggning/verkstad”. 
Föroreningar från oljecisterner kan också ha förekommit. 

Från ca 2000 till 2013 har växtodlingen skett ekologiskt. Provtagning har gjorts 2015 i 
odlingsmark och växtodlingar i växthusen. Rester av bekämpningsmedel ligger under utländska 
riktvärden, dvs inga åtgärder krävs. 

På traktorkörfältet, där risk kan finnas av oljespill, har provtagningarna 2015 visat att samtliga 
uppmätta halter underskrider riktvärdena. 

I samband med att den oljebaserade värmen för de befintliga husen ersätts med bergvärme eller 
pelletsvärme har oljecisternera borttagits och anmärkningar åtgärdats. En cistern finns kvar, men 
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ingen provtagning är där aktuell. 

Verkstad och tvätthall, som har betongbjälklag, kommer att behållas och vatten leds därifrån via 
ett antal oljeavskiljare till dagvattensystemet 

 Förekomst av ev. höga radonhalter prövas i samband med bygglov. 

Förslag 

Inga ytterligare åtgärder behövs för planeringen  av området 

 

Översvämningsrisk 

Förutsättningar 

Det centrala programområdet ligger helt utanför områden med översvämningsrisk från Mälaren.  

Delen nere vid Säbyholmsviken ligger inom område för tidigare utredd översvämningsrisk, dvs 
inom + 2,8 m över nollplanet.  Här ligger ett mindre befintligt båtförråd 

Planförslag 

Med hänsyn till att det enbart är ett mindre befintlig båtförråd som kommer att finnas på 
planområdets udde, är skaderisken försumbar.  

 

Skredrisk 

Förutsättningar 

Inga upplagda fyllningsmassor finns i planområdet 

Planförslag 

De nya husens höjdsättning skall anpassas till befintliga marknivåer, varför inga stora 
uppfyllnader planeras och därmed kan eventuell skredrisk elimineras. 

 

Tekniska försörjning 

Vatten och spillvatten 
Säbyholm är självförsörjande på vatten och avlopp och har tidigare varit i drift för cirka 300 
personer. Vatten pumpas i en pumpstation belägen söder om Smidövägen enligt servitut från en 
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vattentäkt på fastigheten Leran 1:3, belägen ca en halv km västerut. Vattenförsörjningen härifrån 
skall bibehållas för planområdet. Någon saltvatteninträngning förekommer ej. Avlopp renas i ett 
lokalt reningsverk beläget i programområdets norra del. Ytterligare sju intilliggande fastigheter är 
anslutna till VA-nätet söder och sydväst om Smidövägen. Dessa ska utredas av kommunen. En 
möjlig anslutning av Säbyholmsprojektet till kommunalt avloppsnät är förprojekterad av 
kommunen och då fram till planområdet. Det samfällda VA-nätet kommer dels att bestå av 
befintliga ledningar i planområdet, dels nya inklusive en avloppspumpstation norr om 
planområdet på annan del av Säbyholm 65:1. En befintlig pumpstation för brand/sjövatten nära 
Säbyholmsviken och tillhörande ledningar skall övertas av VA samfälligheten. 

Dagvatten 

Vattendelaren på de bebyggda delarna av skol- och elevhemsområdet ligger strax norr om de 
befintliga skolbyggnaderna – i nordost- sydvästlig sträckning. Dagvatten sydost därom letar sig 
mot den skålformade öppna åkermarken i sydost för att sedan i diken längs väg 902 gå söderut 
längs mindre väg ner mot Säbyholmsviken.  Dagvattnet från stor del av det centrala 
verksamhetsområdet leds norrut och ut i dike längs med Torestas åkermarker som är anslutet till 
en täckdikesledning. Säbyholmfastigheten ingår inte i detta täckdikningsföretag. Slutlig recipient 
är Kalmarviken i Mälaren nära Bålsta. 

Recipienten Mälaren har god ekologisk status 2009 och kravet 2015 är det samma. Samma 
relationer gäller med den kemiska ytvattenstatusen.  

Generellt gäller att ingen vattenförekomst (recipient) får försämras. I dagvattnet från den 
föreslagna typen av bebyggelse är föroreningshalterna förhållandevis låga och kräver normalt 
inga reningsåtgärder. Utan åtgärder ligger halterna för de flesta ämnen på halva nivån jämfört 
med riktvärden. På de övriga ämnena ligger nivån ännu lägre.  

Målsättningen skall ändå vara att föreslagen markanvändning inte skall medföra ökning av flöden 
och föroreningsmängder jämfört med befintliga förhållanden. Åtgärder som då ska vidtas är att 
en stor del av takvatten från gamla och nya hus ska hanteras vid respektive hus och avledas till 
svackdiken/krossdiken vid vägarna. Det innebär att planområdet  bedöms inte påverka 
vattenförekomsternas  status eller möjlighet att uppfylla miljökvalitetsnormerna. 

Värmeförsörjning 

Huvuddelen av den befintliga bebyggelsen uppvärms idag med olje- vedpannor och pelletspannor 
i respektive fastighet. Vid ombyggnationen av de befintliga husen har dessa pannor ersatts med 
bergvärmepumpar. De nya husen kommer att utrustas med frånluftsvärmepumpar. 

El, data, tele 

Området matas från närliggande transformatorstation. Behov av ytterligare elförsörjning måste 
säkerställas. Inom området finns täckning för såväl data som mobiltelefoni. De ombyggda 
bostadshusen har anslutits till ett nytt fibernät som är förberett för planerade nybyggnation. Inom 
området finns fast telenät. 
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Service   
Offentlig service såsom skolor med årskurser 1-9, förskolor, bibliotek och vårdcentral finns i 
centrala Bro. I Kungsängen finns ett gymnasium.   Kommersiell service, såsom restauranger, och 
mataffärer återfins i Bro tätort norr om järnvägen. I Skällsta i Bro invid motorvägspåfarten ligger 
en större livsmedelshall och diverse handelsytor. 

Närmaste större köpcentra ligger i Brunna, Bålsta, Jakobsberg, Barkarby och Kista 

En förskola har startat inom planområdet under hösten 2015. Lokalerna i det befintliga beståndet 
är tillräckliga för en utvidgning av antalet avdelningar och framgent för en grundskola. Här finns 
nu i dag även en trädgårdsmästarutbildning för cirka 25 elever. 

Under 2014 har ett mikrobryggeri etablerats i området för tillverkning av öl. För närvarande 
pågår samtal med intressenter om att etablera ytterligare verksamheter. Ändamålsenliga lokaler 
finns. I det fortsatta planarbetet kommer lokalernas verksamhet regleras med hänsyn till bland 
annat risker och störningar. 

Strax intill planområdet ligger Låssa kyrka. En populär kyrka för vigslar och dop. Deras 
parkeringsproblem har lösts genom att på fastigheten Säbyholm 5:1 har upplåtits mark till en 
parkering intill kyrkan och väster om Rösaringsvägen 

Skolbyggnadens samlingslokaler avses bibehållas för bl.a uthyrning till kyrkans gäster, de 
boende och kommande verksamheter. Sunnerdahlföreningen - en förening som önskar sprida 
information om den tidigare skolverksamheten och samtidigt vara en plats för återförening av 
gamla elever har behov av ytor för sina utensilier 

 

Fritid 

I skolbyggnaderna finns en gymnastik- motionssal avsedd även för de boende. Det är cirka 300-
800 meter till Säbyholmsviken, mot vilken en stor del av bebyggelsen har utsikt. I nordväst ligger 
Rösaringsåsen med sina strövområden. Strax utanför planområdet planeras att en hästgård ska 
anläggas. Inom fyra kilometers radie finns det tre golfbanor. 

 

Tillstånd för vattenverksamhet 
En del av upprustningen av bryggorna och badstranden kan kräva tillstånd för vattenverksamhet. 
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Strandskyddsdispens 

Aktuellt strandskydd 

Inom planområdet gäller strandskydd om 300 m upp på land och 300 m ut i vattnet från 
strandlinjen. 

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allemansrättsligt tillgång till 
stränderna och att bevara livsvillkor för djur- och växtliv på land och vatten (7 kap 13§ 
miljöbalken). Enligt 4 kap. 17§ miljöbalken får kommenen besluta om upphävande av 
strandskydd inom ett område som skall omfattas av detaljplan. 

I vilka delar förutsätter planen strandskyddsdispens 

På  kvartersmark inom planområdet på udden samt vattenområdena, betecknade WB1 och WV1 
utanför de tre bryggorna föreslås strandskyddet upphävas.  

Särskilda skäl för strandskyddsdispens 

Ianspråktagen mark 

Marken har historiskt varit ianspråktagen. Två befintliga flytbryggor, en i väst och en i sydöst 
finns på platsen. För den stora bryggan på sydspesten av udden, som skall restaureras finns 
pålarna kvar i vattenytan hela 70 m ut. Vid den planeras också platser för småbåtar. Intill den 
planeras restaurering av badstrand. På udden finns också en befintlig förrådsbyggnad samt en 
grävd damm. 

Tätortsutveckling 

I kommunens förslag till fördjupad översiktsplan för landsbygden är området runt 
Säbyholmsviken redovisat som ett LIS-område, dvs ett landsortläge för utveckling 

Påverkan av ett plangenomförande 

Växt, djurliv och vattenmiljö  

Marken säkras i detaljplanen som natur . Stor del av bryggornas fundament finns  på platsen och 
om speciella vattenarbeten måste utföras, så skall speciella skyddsåtgärder vidtas . Det gäller 
också röjning för badstranden. Med sådana åtgärder bedöms förutsättningarna för de rödlistade 
vattenväxterna  kunna bibehållas 

Friluftsliv 

Detaljplanen innebär att allmänhetens tillgång säkersälls. Tillgängligheten förbättras genom 
anlagda gångvägar till stranden och badplatsen. Området blir härmed mer tillgängligt både 
utseendemässigt och fysiskt.   
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Konsekvenser av planens genomförande 

Avvikelse från programförslag 

Inga avvikelser från innehållet programbeslutet 

Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivning 

Planerade bostäder och vägar i planförslaget har anpassats väl till områdets förutsättningar och 
bedöms huvudsakligen innebära positiva konsekvenser. Planområdet är en del av en historisk 
centralbygd omgiven av det öppna odlingslandskapet och ingår i riksintresseområde för 
kulturmiljön. Viktiga element i riksintresset är bland annat gårdsbebyggelsen vid Säbyholm samt 
närhet till Låssa medeltidskyrka. I planförslaget har man förhållit sig till områdets 
kulturhistoriska uttryck och karaktär på olika sätt i de olika delområdena. De olika valen har 
utgått från landskapets karaktär och det märks en tydlig medvetenhet och ambition att ta de 
kulturhistoriska värdenas potential med sig i den nya miljön. De historiska sambanden mellan 
vägen mot Låssa kyrka och Säbyholms gård med sin odlingsmark och ekonomibyggnader 
bedöms vara upplevelsebart även efter en utbyggnad enligt förslaget. Därmed bedöms 
planförslaget inte innebära någon risk för påtaglig skada på riksintressets värden. Hänsyn har 
tagits till befintliga fornlämningar, så att dessa inte påverkas av utbyggnaden.  

Planområdet utgör en del av Görvälnkilen och har höga naturvärden som till stora delar är 
kopplade till äldre träd i parker, trädgårdar, dungar och en barrblandskog. Planförslaget har 
anpassats till områdets naturvärden och nya bostäder planeras huvudsakligen på befintliga grus- 
och upplagsytor samt i de områden som har de lägsta naturvärdena, bland annat gräsytor och 
åkermark. Ett visst intrång sker i några brynmiljöer i norra delen, samt i sydost, ut mot den öppna 
jordbruksmarken. De negativa konsekvenserna för områdets naturmiljö och på Görvälnkilen 
bedöms sammantaget bli obetydliga.  

De rekreativa värdena inom och kring planområdet bedöms överlag bli mer tillgängliga för 
människor i samband med genomförande av planförslaget. Dels genom att fler kan bosätta sig 
inom området och ta del av kultur- och parkmiljön inom och intill planområdet. Dels att 
människor som besöker planområdet lättare bedöms kunna ta sig till och röra sig i området 
genom tillgång till bättre vägar och belysning mm. Tillgängligheten till vatten och strandområde i 
samband restaurering av brygga och badplats bedöms öka de rekreativa värdena, både för boende 
och allmänhet, i form av anlagda gångvägar till stranden och badplatsen samt att området blir mer 
inbjudande att ta sig till och stanna vid. Detaljplanens genomförande innebär att allmänhetens 
tillgång till strandområdet säkerställs.  

Den nya gatustrukturen med gårdsgator med låga hastighetsbegränsningar bedöms öka 
tillgängligheten inom området för gående, cyklister med flera och det blir en tryggare miljö. 
Planen medför att bostäder anläggs på ett relativt stort avstånd från Bro station och tätare 
kollektivtrafik och cykelvägar saknas till och från Bro station, vilket troligen medför ett 
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bilberoende för boende i området. För att motverka den påverkan biltrafiken får på luft och 
klimat bör möjlighet till ökad turtäthet för bussarna ses över för att främja kollektiva färdmedel 
och cykling framför bilåkande. 

Ett förslag till dagvattenhantering har tagits fram för dagvatten från planområdet med anledning 
av den förändrade markanvändningen med nya bostäder och vägar. Endast mindre omfattande 
åtgärder i form av exempelvis makadamfyllda och gräsklädda svackdiken bedöms krävas för att 
flöden och föroreningshalter inte ska öka till recipienten Mälaren. Med föreslagna åtgärder görs 
bedömningen att planerad markanvändning inte kommer påverka vattenförekomstens status eller 
möjlighet att uppfylla miljökvalitetsnormerna. Arbeten i vattenområdet (t ex schaktning eller 
påförande av massor i samband med restaurering av brygga och badstrand) är vattenverksamhet 
som behöver föregås av en juridisk hantering (anmälan/tillstånd).  

Ett microbryggeri med ölproduktion i mindre skala är beläget inom planområdet. Boende i 
planerade bostäder bedöms inte utsättas för störande buller, lukt eller risker från microbryggeriet 
i någon betydande utsträckning om föreslagna åtgärder vidtas. Omgivande vägar har ett relativt 
lågt trafikflöde och bedöms inte heller ge upphov till bullerstörningar vid planerade bostäder. 
Halterna av markföroreningar i området är låga och underskrider Naturvårdsverkets riktvärden 
för känslig markanvändning. 

Planförslaget innebär sammantaget, jämfört med nuläge och nollalternativ, framförallt en större 
ekonomisk möjlighet till bevarande och skötsel av områdets unika kulturhistoriska byggnader 
och trädgårdar och de naturvärden som finns. Planförslaget innebär också ett större skydd för 
områdets kulturmiljö och naturmiljö genom att värdefull naturmiljö avsatts som naturmark, 
marklov införts för fällande av värdefulla träd samt genom varsamhetsbestämmelser i plankartan. 
De rekreativa värdena som natur- och kulturmiljön i planområdet med omgivningar innehar 
bedöms också bli mer tillgängliga för människor i samband med genomförande av planförslaget 
och därmed kunna upplevas av fler. 

 

Allmän tillgänglighet 

I samband med att båthamn och badplats anläggs vid Säbyholmsviken görs stranden 
tillgänglig. I samband med en etablering av förskola och framgent en skola kommer hela 
elevhemsområdet likaledes att vara tillgängligt. Den pågående etableringen av 
kommersiella verksamheter bidrar även till att öka den allmänna tillgängligheten. 
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Planens genomförande 

Organisatoriska frågor 

Huvudmannaskap 

Planen genomförs med enskilt huvudmannaskap. 

Planområdet planeras ingå i kommunens verksamhetsområde för spillvatten. Kommunen 
ansvarar för drift och underhåll fram till och med en pumpstation i områdets östra del, vilken blir 
anslutningspunkt för det enskilda avloppssystemet. 

På kvartersmark inom planområdet ansvarar respektive fastighetsägare (ett antal brf , 
äganderätter och en gemensamhetsanläggning) för genomförande, drift och underhåll av samtliga 
anläggningar och byggnader 

Avtal 

Exploateringsavtal ska upprättas mellan kommun och Säbyholms Intressenter AB innan 
detaljplanen vinner laga kraft. 

I avtalet måste regleras hur fördelning av kostnader skall ske för allmänhetens tillträde till 
kvartersmarken på udden inklusive badstranden 

Fastighetsrättsliga frågor 

Ägoförhållanden 

Planområdet omfattar del av Säbyholm 5:1 samt Säbyholm 5:30-32, 5:37-39, 5:44   ägda av 
Säbyholms Intressenter AB samt fastigheterna  Säbyholm 5:27-29, 5:33-36 , 5:40-41 ägda av 
bostadrättsföreningar och privatägda småhusfastigheterna Säbyholm 5:47-48. 

Fastighetsbildning 

När detaljplanen vunnit laga kraft finns möjlighet att ansöka om fastighetsbildning av ytterligare 
avstyckningar. Ett antal fastighetsregleringar kommer att sökas för att redan befintliga insprängda 
fastigheter skall få ytterligare mark för att förenkla drift av sina parkeringar och ytor runt husen 

Gemensamhetsanläggningar 

Gemensamhetsanläggningar skall bildas av Lantmäteriet för den gemensamma förvaltningen av 
parkområdena, skogen i nordost, vägar, ett antal parkeringar, vatten-och spillvattenledningar och 
intern pumpstation, dagvattensystem, lekytor, åkermarken i söder, sophantering, el, fiber etc. 

Skötseln av udden skall hanteras av en gemensamhetsanläggning, där kommunen är medlem. För 
båtbryggorna inrättas båtföreningar 

Ledningsrätt, Servitut 
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För att säkerställa rätten till allmänna VA-ledningar och pumpstation inom kvartersmark kommer 
avtalsservitut behöva upprättas eller ledningsrätt bildas. 

För fastigheterna Säbyholm 5: 24, 5:26, 5:46 och Låssa kyrka 1:1 utanför planområdet i väster 
behöver de för sin anslutning till VA-nätet ingå i gemensamhetsanläggningen.  Kommunen måste 
också lösa VA frågan för de fastigheter som ligger söder och sydost om planområdet, vilka nu 
utan avtal är inkopplade på Säbyholm 5:1s nät 

E-område för pumpstation, transformatorstation och övriga anläggningar kan avstyckas till en 
särskild fastighet eller upplåtas med ledningsrätt. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Planområdet kommer att ingå i kommunens verksamhetsområde för spillvatten. 
Gemensamhetsanläggningen för VA ansluts till kommunens allmänna spillvattennät vid planerad 
pumpstation i öst vid Rösaringsvägen/Smidövägen 

Plankostnader 

Ram/Plan avtal är skrivet mellan kommun och Säbyholms Intressenter AB som reglerar 
framtagande av planhandlingar och övriga åtgärder nödvändiga för planens genomförande. 

Skyddsbestämmelser 

För att erhålla ett långsiktigt bevarande av befintlig värdefull bebyggelse innehåller planförslaget 
skyddsbestämmelser. Skyddsbestämmelserna kan under vissa förutsättningar motivera ersättning.  

Lantmäteriförrättnig 

Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av gemensamhetsanläggningar och andra fastighetsrättsliga 
frågor handläggs av Lantmäteriet. Exploatören bekostar samtliga lantmäteriförrättningar för 
planens genomförande utom åtgärder för fastigheter utanför planområdet. 

Avgifter VA 

VA-samfälligheten kommer att ansluta till kommunens pumpstation och anläggningsavgift 
erläggas enligt gällande taxa.   
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Administrativa frågor 

Genomförandetid 

Detaljplanens genomförandetid är 10 år från den dag den vinner laga kraft. 

Medverkande i projektet 

Planhandlingarna har upprättats av plan- och exploateringsavdelningen i Upplands-Bro kommun 
i samarbete med BIMS Projektutveckling genom Björn IM Svensson samt Södergruppen 
Arkitekter genom Hans Bäckström och Erik Einarsson. Ett antal specialistkompetenser på 
kommunen har också bidragit till framtagandet  

 

 

 

 

 

Upprättad 2018-04-25 

Plan- och exploateringsavdelningen 

 

Andreas Silander   Henric Carlsson 

Projektledare exploatering   Planchef 
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Skriften: Sunnerdahls hemskola, Esselte ab, 1936 * SGU Sveriges geologiska 
undersökningar * Stockholms läns museum 2001. Fördjupat kulturmiljö- program för 
Upplands Bro * http://gis.lst.se/lstgis/ * http://www.upplandia.se/ 
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INLEDNING	  
MÅL	  OCH	  SYFTE	  
Ett gestaltningsprogram är ett hjälpmedel för att 
styra utformningen av den yttre miljön. Det 
upprättas av byggherren i samråd med kommunen. 
Det skall underlätta för alla involverade att förstå 
planens intentioner vad gäller karaktär och kvalitet 
i projektering, byggande och förvaltning. 
Gestaltningsprogrammet är en konsekvens av 
platsens förutsättningar samt de värden som 
kommunen och byggherren satt upp för att nå en 
attraktiv och hållbar miljö. Det spänner från 
övergripande riktlinjer, funktions- och 
utformningskrav till exempel på lösningar. 
Gestaltningsprogrammet tar sin utgångspunkt i 
Planprogrammet från 2015 och utvecklar detta. 
 
Målsättningen är att skapa en nod i kommunen och 
att i detta attraktiva, innehållsrika och mångsidiga 
område ta till vara och utveckla platsens kvaliteter, 
vilket en nyexploatering möjliggör. De befintliga 
husen är till stor del uppförda under 1910-talet, i 
nationalromantisk stil. Husen har byggts om 
varsamt och successivt har skapats cirka 60 nya 
bostäder.  
 
Genom att på lämpliga platser uppföra nya 
byggnader, väl anpassade till omgivningen, kan 
ytterligare nya bostäder tillkomma. Befintliga 
lokaler, ursprungligen nyttjade som skollokaler, tas 
åter i anspråk för undervisning, omsorg,  handel, 
gemenskap och produktion. Planområdets unika 
park-och landskapskvaliteter tillvaratas och 
utvecklas 

 
 
Bakgrund	  
Planområdet Säbyholm är beläget cirka fyra 
kilometer västsydväst om Bro centrum. Mälaren 
ligger cirka 300 – 500 meter från planområdets 
egentliga bebyggelseområde och till Rösaringsåsen 
är det mellan en och två kilometer.  

Ladza Förvaltnings AB med dotterbolaget 
Säbyholms Intressenter AB har av Stockholms 
Läns Landsting förvärvat fastigheten Säbyholm 
5:1.  

Området har varit föremål för ett programsamråd 
under 2015. Programhandlingen antogs 3 juni 
2015.  

 
Medverkande	  
 
Gestaltningsprogrammet har utarbetats av 
Södergruppen arkitekter på uppdrag av Säbyholms 
intressenter AB i samarbete med Upplands Bro 
kommun. 
 
Upplands Bro kommun: 
 Planchef  
 Henric Carlsson 
  
 Projektledare exploatering 
 Andreas Silander 
  
 
Södergruppen arkitekter: 
 Hans Bäckström 
 Erik Einarsson 
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FÖRUTSÄTTNINGAR	  
AVGRÄNSNINGAR	  	  
 
Planområdets huvuddel är belägen på en platå 
mellan två höjdryggar, varav den i nordöst är större 
och skogbevuxen. Höjdryggarna omges i sin tur av 
mycket stora, vidsträckta åkermarks-stråk, som 
löper i riktning nordväst-sydost. Platån övergår i 
sydost i en lägre belägen åker om cirka fyra hektar. 
 
Huvuddelen av bebyggelsen inom program-
områdets huvuddel är uppförd under 1910-talet och 
med tillägg från bland annat 1970- och 1990-talen.  
 
Marken har planerats som ett skolinternatsområde 
med elevhem, skolbyggnader, parker, träd-
planteringar, bollplan och växthus. Områdets 
parkkaraktär är tydlig med slingrande, smala och 
terränganpassade vägar.  
 
Skolan flyttade under försommaren 2013 till 
Sollentuna och hela planområdet med befintliga 
byggnader stod sedan övergivna under en tid. 
Under det senaste åren har området åter aktiverats. 
De befintliga elevhemmen har varsamt byggts om 
och är samtliga inflyttade. En tillfällig förskola har 
öppnat i avvaktan på ombyggnaden av den 
befintliga skolbyggnaden. I en fastighet, en 
ekonomibyggnad, har ett mikrobryggeri etablerats. 
I det av underhåll eftersatta parkområdet har 
nyplantering och gallring av växtligheten utförts. 
 
Vid Säbyholmsviken finns flytbryggor, brygg-

fundament samt rester av en badplats. 
 

KULTURMILJÖ 
Området präglas av den tidigare 
skolverksamhetens inriktning under olika tider, 
detta har gett upphov till flera generationer av 
bebyggelse. Men här finns även strukturer från 
tiderna före skolans etablerande. Dessa strukturer 
har till viss del utgjort ramar för områdets 
utformning. I söder gränsar området till det 
historiska vägkorset mellan Rösaringsvägen, vägen 
mot Torresta herrgård och vägen mot Låssa kyrka 
och där gårdsbebyggelsen med ekonomibyggnader 
och arbetarbostäder vid den icke bevarade 
Säbyholms gård bidrar till områdets jordbruks-
präglade karaktär.  

Den under 1900 – talet nyanlagda vägen från 
skolans område ner mot vattnet binder ihop 
området med Mälarens strand. 

Den tidigare lantbruksskolans område är påtagligt 
präglat av det tidiga 1900 – talets national-
romantiska ideal, något som märks både i 
bebyggelsens läge och utformning, samt i områdets 
parkkaraktär och småskaliga, slingrande vägnät. 
Förändringen i skolans inriktning genom åren kan 
avläsas genom tillbyggnader och förändringar från 
olika epoker. De stora fruktträdgårdarna från 
områdets tidigaste fas har kompletterats med andra 
trädgårdar, växthus och experimentodlingar från 
den senare trädgårdsmästarutbildningen. Från det 
moderna naturbruksgymnasiets tid kommer 
maskinhallar och växthus och den nya 

skolbyggnaden från 1980 – talet.	  	  

flygbild från nordväst 

flygbild från sydväst	    
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LANDSKAPSBILD	  	  
	  
Det centrala programområdet är i väster, norr och 
öster omgärdat av stora öppna fält/stråk. I sin 
förlängning mot sydost leder de ner till Mälaren. 
Mot de öppna fälten avgränsas det centrala 
planområdet av långsträckta, skogbevuxna 
höjdryggar. I mitten finns en tidigare öppen platå. 
Bebyggelsen från 1910-talet är i huvudsak 
lokaliserad till platåns kanter. Platån har under 
1970-talet bebyggts med en mängd ekonomi- och 
institutionsbyggnader. Av den öppna delen av 
platån återstår ett hårdgjort övningsfält för traktorer 
och en bollplan. Platån domineras dock fortfarande 
av områdets parkkaraktär och de stora 
fruktträdsplanteringarna. Många växtarter är 
därutöver planterade i pedagogiskt syfte för 
skolans verksamhet. En vegetationsinventering har 
genomförts i planområdet.  
Längst i sydost finns en åkermark om cirka fyra 
hektar.  
Höjdryggarna mot de öppna fälten är bevuxna med 
tall, gran, en och lövträd. Här är marken delvis av 
hällmarkskaraktär. Från det centrala planområdet 
leder en lindallé ner till Säbyholmsviken. 
Rösaringsvägens allé mot Låssa kyrka bildar även 
ett tydligt inslag i landskapet.  

	  
	  

landskapsanalys från planprogrammet 
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ANALYS	  
LANDSKAPSELEMENT	  

förutsättningar	  /analys/karaktär	  

Planområdet	  är	  beläget	  i	  ett	  mosaikartat	  
odlingslandskap	  i	  Upplands	  –	  Bro	  kommuns	  
södra	  del.	  Området	  domineras	  av	  en	  större	  
uppodlad	  dalgång	  på	  en	  höjdplatå,	  som	  i	  sin	  
tur	  omges	  av	  skogbeklädda	  höjdpartier	  som	  
sträcker	  sig	  ut	  mot	  mälarstranden	  i	  sydost.	  
Landskapet	  i	  omgivningen	  är	  varierat	  med	  en	  
böljande	  topografi	  och	  rik	  på	  
landskapselement	  såsom	  öppna	  diken,	  
åkerholmar	  och	  busk	  –	  och	  trädrader.	  	  

Omgivningarna	  präglas	  av	  herrgårdslandskap	  
kring	  de	  båda	  herrgårdarna	  Säbyholm	  (finns	  ej	  
dokumenterat)	  och	  Toresta,	  med	  storskaliga	  
odlingsmarker,	  raka	  alléprydda	  vägar	  och	  
parkanläggningar.	  Centralt	  ligger	  Låssa	  
medeltida	  kyrka	  på	  en	  höjd	  väl	  synlig	  från	  den	  
omgivande	  dalgången.	  	  

Karaktäristiskt	  för	  herrgårdslandskapet	  är	  
också	  det	  stora	  antalet	  ädellövträd,	  både	  i	  
alléer	  och	  kring	  gårdstomter,	  på	  impediment	  
och	  i	  markslagsgränserna.	  

Den	  stora	  artrikedomen	  och	  mängden	  äldre	  
ädellövträden	  bidrar	  till	  variation	  i	  landskapet	  
och	  innehåller	  stora	  ekologiska	  och	  
kulturhistoriska	  värden.	  Samtidigt	  berättar	  de	  
om	  de	  historiska	  ägoförhållandena	  

Vägnätet	  är	  småskaligt	  och	  terränganpassat	  
och	  löper	  företrädesvis	  i	  tidigare	  markslags	  –	  
och	  ägogränser.	  Herrgårdarnas	  raka	  alléer	  
löper	  genom	  den	  öppna	  böljande	  
odlingsmarken	  och	  leder	  fram	  till	  de	  stora	  
herrgårdstomterna.	  	  

Parkmark	  och	  trädgårdar	  
- Bland	  park-‐	  och	  trädgårdens	  stora	  antal	  

kulturväxter	  och	  exotiska	  träd,	  finns	  
svenska	  lövträd	  som	  stora	  askar,	  lind	  och	  
björk.	  Trädgårdarna	  hyser	  ett	  betydande	  
antal	  av	  gamla	  äppelträd	  och	  andra	  
fruktträd,	  många	  med	  grova	  stammar	  och	  
naturliga	  hål,	  värdefulla	  för	  fåglar	  och	  
andra	  djur.	  

naturmiljöer	  
- Områdets	  naturmiljöer	  utgörs	  främst	  av	  

skogsklädda	  kullar	  och	  höjder,	  som	  troligen	  
varit	  utmark	  och	  skogsbete	  under	  tidigare	  
epoker.	  I	  nordöstra	  delen	  finns	  en	  avlång	  
skogsklädd	  höjd	  som	  löper	  utmed	  
planområdets	  hela	  östra	  del.	  Vegetationen	  
är	  fortfarande	  gles	  och	  träden	  står	  
ljusöppet	  i	  många	  delar.	  Grova	  äldre	  tallar	  
finns	  spridda	  i	  hela	  området,	  medan	  ekar	  
främst	  står	  i	  brynmiljöerna	  ut	  mot	  
trädgårdar	  och	  tomtmark,	  samt	  som	  en	  
lång	  sydvänd	  sluttning	  längst	  i	  söder.	  	  

- Inne	  bland	  trädgårdar	  och	  byggnader	  finns	  
ett	  par-‐tre	  mindre,	  skogsklädda	  kullar	  där	  
det	  också	  finns	  grova	  tallar	  och	  
medelålders	  ekar,	  och	  med	  inslag	  av	  
buskar	  som	  hagtorn,	  fläder	  och	  nyponros.	  	  

riktlinjer/åtgärder/förslag	  

Marklov	  för	  trädfällning	  
Områdets	  träd	  spelar	  en	  mycket	  stor	  roll	  för	  
naturvärdena	  på	  platsen	  och	  bör	  inte	  tas	  ned	  
utan	  mycket	  goda	  skäl.	  Områdets	  större	  ädla	  
lövträd	  och	  grova	  tallar	  bör	  omfattas	  av	  
marklov	  och	  tillstånd	  för	  ev.	  trädfällning	  .	  

Skötsel	  av	  naturmark	  
För	  att	  säkerställa	  att	  områdets	  höga	  
naturvärden	  finns	  kvar	  även	  i	  fortsättningen	  
bör	  en	  enkel	  och	  tydlig	  skötselplan	  tas	  fram	  för	  
området.	  Främst	  är	  det	  områdets	  brynmiljöer	  
med	  ek	  och	  tall	  som	  fortsatt	  behöver	  skötas	  
genom	  röjning	  och	  gallring	  av	  yngre	  träd,	  detta	  
för	  att	  bibehålla	  öppenhet	  och	  flerskiktning	  
(träd	  i	  flera	  nivåer).	  	  

Kanalisera	  besökare	  till	  udden	  
För	  att	  minska	  störning	  på	  flora	  och	  fauna	  vore	  
det	  bra	  om	  besökare	  kunde	  kanaliseras	  genom	  
att	  tydliga	  stigar	  leder	  till	  bryggorna.	  Övriga	  
rekreationsytor	  så	  som	  uppehållsytor	  bredvid	  
bryggorna	  och	  en	  återställd	  liten	  sandstrand	  
kan	  gärna	  läggas	  samlad	  intill	  bryggorna	  för	  att	  
minimera	  störning.	  	   	  
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KULTURMILJÖ	  OCH	  
KARAKTÄRSBYGGNADER	  

förutsättningar	  /analys/karaktär	  

Med	  kulturmiljö	  menas	  av	  människan	  
påverkade	  fysiska	  spår	  i	  landskapet	  som	  
berättar	  om	  de	  historiska	  skeenden	  och	  
processer	  som	  lett	  fram	  till	  det	  landskap	  vi	  ser	  
idag.	  	  

Bärande	  karaktärer	  och	  samband	  för	  kulturmilön	  
- Den	  raka	  allékantade	  vägen,	  som	  löper	  från	  

gamla	  Säbyholms	  gårds	  mangårds-‐
byggnader	  till	  Låssa	  kyrka,	  tillsammans	  
med	  vägsträckningen	  nordöst	  om	  området	  
mot	  Toresta,	  utgör	  axiala	  strukturer.	  De	  
visar	  på	  herrgårdarnas	  prägel	  på	  
landskapet	  i	  området.	  Vägarna	  ingår	  ej	  i	  
planområdet.	  

- 	  Sambanden	  mellan	  planområdet	  och	  de	  
omgivande	  odlingsmarkernas	  storskaliga	  
karaktär.	  	  

- Den	  befintliga	  bebyggelsens	  struktur,	  med	  
bostadshusen	  fritt	  placerade	  på	  höjdpartier	  
kring	  de	  verksamhetsanknutna	  
byggnaderna	  centralt	  i	  området.	  	  

- Vägnätets	  struktur	  –	  det	  platsanpassade	  
slingrande,	  delvis	  grusbelagda	  vägnätet	  
inom	  planområdet	  och	  det	  ålderdomligt	  
präglade	  vägnätet	  i	  närområdet.	  	  

- Grönstrukturen	  inom	  planområdet	  med	  
fruktträdgårdar,	  experimentodlingar	  och	  
arboretum.	  	  

- Mängden	  ädellövträd	  i	  alléer	  och	  kring	  
gårdstomter,	  samt	  ekbeståndet	  på	  
åkerholmar	  och	  i	  skogsbrynet	  som	  är	  en	  
del	  av	  det	  herrgårdspräglade	  landskapet	  	  

- Bebyggelsens	  skala,	  färg	  och	  utformning	  
som	  träpanel,	  spröjsade	  fönster	  och	  tak	  
täckta	  med	  lertegel.	  	  

Karaktärsbyggnader	  
- Den	  tidigare	  lantbruksskolans	  område	  är	  

påtagligt	  präglat	  av	  det	  tidiga	  1900	  –	  talets	  
nationalromantiska	  ideal,	  något	  som	  märks	  
både	  i	  bebyggelsens	  läge	  och	  utformning,	  
samt	  i	  områdets	  parkkaraktär	  och	  
småskaliga,	  slingrande	  vägnät.	  

- Redan	  1910	  stod	  de	  första	  elevhemmen,	  
Tuna	  och	  Boda	  klara.	  De	  ritades	  av	  arkitekt	  
Sigge	  Cronstedt.	  Husen	  Vika	  och	  Haga	  
byggdes	  1911-‐12,	  skolbyggnaden	  
påbörjades	  1911	  efter	  ritningar	  av	  arkitekt	  
Ivar	  Tengbom.	  1913-‐1914	  uppfördes	  
Lillstugan	  och	  Berga	  och	  1915	  uppfördes	  
Hamra,	  Torpa,	  Bränna	  och	  Stugan.	  	  

Huvudbygganden	  
- Till	  karaktären	  hör	  bland	  annat	  den	  

oputsade	  granitsockeln,	  slammade	  
tegelfasader,	  hörnkedjor,	  enkupigt	  rött	  
taktegel,	  oputsade	  skorstenar,	  entréernas	  

utformning	  med	  granittrappor	  och	  
smidesräcken,	  ytterdörrarnas	  och	  
fönstrens	  utformning	  samt	  vällingklockan.	  	  

De	  äldre	  elevhemmen	  mfl	  
- Till	  karaktären	  hör	  bland	  annat	  volymer,	  

tak	  och	  fönstersättning,	  höga	  socklar,	  
rödmålade	  panelklädda	  träfasader,	  
bearbetade	  snickerier,	  enkupigt	  rött	  
taktegel,	  	  ytterdörrarnas	  och	  fönstrens	  
utformning.	  	  

	  

riktlinjer/åtgärder/förslag/nybyggn
ader	  

- Anpassa	  materialval	  och	  färgsättning	  till	  
befintlig	  bebyggelse	  och	  omgivande	  
landskap	  utan	  att	  bygga	  pastischer.	  	  

- 	  Ny	  bebyggelse	  bör	  underordna	  sig	  
befintlig	  bebyggelse	  vad	  gäller	  utformning	  
och	  skala.	  	  

- Placera	  ny	  bebyggelse	  så	  att	  viktiga	  
befintliga	  samband	  och	  siktlinjer	  inte	  bryts.	  	  

- Ta	  hänsyn	  till	  områdets	  befintliga	  karaktär	  
vid	  placering	  av	  byggnader.	  	  

- Låt	  den	  nya	  bebyggelsen	  på	  ett	  tydligt	  och	  
medvetet	  sätt	  förhålla	  sig	  till	  områdets	  
topografi	  ,	  genom	  att	  placera	  husen	  på	  
lämpliga	  ställen	  i	  landskapet	  
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- Undvik	  förändringar	  i	  de	  topografiska	  
förhållandena	  i	  form	  av	  schaktning	  och	  
sprängning.	  	  

- För	  den	  nya	  bebyggelsen	  kan	  även	  ett	  väl	  
genomtänkt	  brott	  mot	  tidigare	  
bebyggelsestruktur	  medverka	  till	  att	  
framhäva	  den	  äldre	  bebyggelsen. 
	  

Huvudbyggnaden	  Exteriör	  
- Byggnadens	  volym	  och	  karaktär	  bevaras.	  	  

- Vid	  framtida	  underhåll	  bör	  ursprunglig	  
färgsättning	  (på	  puts,	  fönster,	  dörrar,	  
plåtdetaljer)	  undersökas	  och	  återställas.	  
Traditionella	  material	  och	  metoder,	  
anpassade	  efter	  byggnadens	  ålder	  och	  
utförande,	  används	  möjligaste	  mån	  vid	  
underhåll.	  	  

- Befintliga	  dörrar	  och	  fönster	  är	  mycket	  fint	  
formgivna	  och	  har	  stor	  betydelse	  för	  det	  
kulturhistoriska	  värdet.	  Fönstren	  finns	  i	  
olika	  format	  och	  med	  olika	  spröjsindelning,	  
de	  bör	  i	  första	  hand	  renoveras	  varsamt,	  i	  
andra	  hand	  tillverkas	  kopior	  av	  trä	  med	  
samma	  dimensioner.	  Eventuellt	  nya	  
fönster	  och	  fönsterdörrar	  utförs	  så	  lika	  
befintliga	  som	  möjligt.	  

- Listavtäckningar	  av	  plåt	  på	  tak	  och	  
takkupor	  är	  av	  fabrikslackerad	  plåt,	  svart,	  
där	  färgen	  delvis	  släpper.	  Plåtarna	  upplevs	  
på	  vissa	  ställen	  som	  klumpiga	  och	  dåligt	  

anpassade.	  Vid	  framtida	  underhåll	  bör	  ett	  
nättare	  utförande	  eftersträvas	  och	  rätt	  
kulör	  på	  plåt	  utredas	  och	  återställas.	  	  

Huvudbyggnaden	  Interiör	  
I	  samlingssalen	  	  
- Bevaras	  lokalens	  volym,	  takkonstruktion	  

och	  panelklädda	  ytor	  i	  taket.	  	  

- Dörrpartierna,	  med	  blyspröjsat	  överljus	  till	  
biblioteket	  och	  pardörrarna	  till	  
stolsförrådet,	  bevaras.	  	  

- Vid	  behandling	  av	  ytskikt	  på	  trä,	  i	  taket	  och	  
på	  dörrpartier	  och	  luckor,	  behålls/återställs	  
ursprunglig	  ytbehandling.	  	  

Biblioteket:	  
- 	  Rummets	  volym	  och	  takkonstruktion	  med	  

panelklädda	  ytor	  samt	  bröstningspanel	  på	  
delar	  av	  väggarna	  bevaras.	  	  

- Puts	  på	  väggar	  och	  i	  fönstersmygar,	  
fönsterbänkar	  av	  trä	  bevaras.	  	  

- Pardörrar	  till	  arbetsrum	  och	  korridor	  
bevaras.	  Kan	  vid	  behov	  sättas	  igen.	  

- Träluckorna	  till	  före	  detta	  ritsalen	  på	  andra	  
våningen	  bevaras.	  Kan	  vid	  behov	  sättas	  
igen.	  

- Vid	  behandling	  av	  ytskikt	  på	  trä,	  i	  taket	  och	  
på	  dörrpartier	  och	  luckor,	  behålls/återställs	  
ursprunglig	  ytbehandling.	  	  

De	  äldre	  elevhemmen	  Exteriör	  
- Byggnadens	  volym	  och	  karaktär	  bevaras.	  	  

- Vid	  framtida	  underhåll	  bör	  ursprunglig	  
färgsättning	  (på	  fasad,	  fönster,	  dörrar,	  
plåtdetaljer)	  behållas.	  Traditionella	  
material	  och	  metoder,	  anpassade	  efter	  
byggnadens	  ålder	  och	  utförande,	  bör	  
användas	  i	  möjligaste	  mån	  vid	  underhåll.	  	  

- Befintliga	  dörrar	  och	  fönster	  är	  mycket	  fint	  
formgivna	  och	  har	  stor	  betydelse	  för	  det	  
kulturhistoriska	  värdet.	  Fönstren	  finns	  i	  
olika	  format	  och	  med	  olika	  spröjsindelning,	  
de	  bör	  i	  första	  hand	  renoveras	  varsamt,	  i	  
andra	  hand	  tillverkas	  kopior	  av	  trä	  med	  
samma	  dimensioner.	  Eventuellt	  nya	  
fönster	  och	  fönsterdörrar	  utförs	  så	  lika	  
befintliga	  som	  möjligt.	  
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UTFORMNING	  

ILLUSTRATIONSPLAN	  
 
Säbyholm ligger naturskönt invid Mälaren i en 
historisk kulturmiljö. Detta är en viktig 
utgångspunkt i utformningen av området. 
Målsättningen är att på bästa sätt ta tillvara och 
förstärka platsens kvalitéer och skapa en miljö med 
plats för både boende, besökande och 
verksamheter. 
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GESTALTNINGSPRINCIPER	  
Övergripande	  inriktning	  och	  allmänna	  riktlinjer	  	  
Samtliga elevhem liksom skolbyggnaderna avses 
att bevaras. För att säkerställa att framtida 
förvanskningar minimeras har ett karaktärsprogram 
upprättats som redovisar bevarandevärda 
egenskaper. Skyddsbestämmelser har även införts i 
detaljplanen. 
 
Skolbyggnaderna är tänkta att användas för bland 
annat bostäder, förskola, skola, omsorg och  
samlingslokaler. Några byggnader lämpar sig väl 
för tillverkning, handel och odling.  
 
Det centrala programområdet kan idag 
sammanfattningsvis beskrivas dels som ett 
parkområde med bostadsbebyggelse/elevhem, dels 
som område för lokaler för undervisning och dels 
som ett antal fält/planer. De sistnämnda är tre 
stycken: traktorövningsfältet i nordväst, bollplanen 
i det centrala läget och en mindre del av 
åkermarken i sydost.  
 
Huvuddelen av den föreslagna nya bebyggelsen har 
lokaliserats till de tre sistnämnda. Formspråk, 
volymer, material ska här kännetecknas av en 
anpassning till befintlig bebyggelse och terräng. 
Här föreslås dock bebyggelsetätheten vara större. 
För att ytterligare framhäva den gamla strukturen 
föreslås den nya bebyggelsestrukturen kontrastera 

något mot den fria placeringen av elevhemmen.  
Hänsyn har tagits till befintliga siktlinjer både 
inom och utom området vid placering av den nya 
bebyggelsen. 
 
De nya bebyggelsegrupperna är tänkta att utformas 
med sinsemellan något olika karaktärer. I förslaget 
är de benämnda: 
”Trädgårdskvarteret”, på det tidigare benämnda 
traktorövningsfältet och norrut. 
”Bygatan” på den tidigare benämnda bollplanen  

”Lantliv” i ytterkanten södra åkermarken  
Därutöver planeras enstaka nybyggnader -
 ”Parkvillor” - inom parkområdet.  
 
I den södra delen av planen nere vid 
Säbyholmsviken planeras för restaurering av 
bryggor för bad och båtar vid de tidigare 
brygglägena.   
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 Elevhemmen  
Innanför programområdet finns 11 
elevhemsbyggnader. Åtta av elevhemsbyggnaderna 
är i nationalromantisk stil från 1910- talet. Dessa 
ger tillsammans med Lillstugan och de äldre 
skolbyggnaderna hela området dess karaktär.  
 

 

Vika 

 

Haga 

 
Husen ligger oftast relativt fritt placerade på höjder 
och mot skogskanten. De äldre elevhemmen har 
succesiv byggts om invändigt till bostäder. 
Exteriöra ändringar har minimerats. 
  
 

 

Tuna 

 

Bergängen 

 

 
De tre elevhemmen längst i sydost (Birka, Skoga, 
Bergängen), uppförda på 1970-talet, har även de 
byggts om till bostäder.  
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Skolbyggnaderna	  	  
Huvudbyggnaden, som dominerar området med sin 
karaktärsfyllda gestaltning, har även skyddsvärda 
samlingslokaler. Både dessa lokaler och 
byggnadens yttre gestaltning bevaras med 
skyddsbestämmelser i detaljplanen. Byggnaden 
kan lämpligen användas som samlingssal, kontor, 
bostäder och för omsorg. 
Haga 

 

Huvudbyggnaden 

 

Nya skolbyggnaden 
 

 
Flygelbyggnaden i norr, Nya Skolbyggnaden i två 
våningar och uppförd på 1990-talet, är ombyggd 
till i huvudsak smålägenheter. Exteriören har i stort 
sett behållits med komplettering av nya balkonger 
och uteplatser. Låssahuset, också uppförd på 1990-
talet, har byggts om till bostäder.   
 
 

 

Låssa  

 

Lillstugan  

 
Lillstugan det tidigare spädbarnshemmet har också 
det byggts om till bostäder- 
 
Stugan är ursprungligen en sommarbostad i 
nationalromantisk stil från 1910- talet som varsamt 
byggts om till enbostadshus. 
 
Skogsbo, är en personalbostad från 1940-talet och 
används som enbostadshus. 
 
I den centrala undervisnings- och skolbyggnaden, 
uppförd i huvudsak på 1970-talet, finns såväl 
storkök, matsal för ett hundratal, gymnastiksal och 
undervisningslokaler. Här planeras för en förskola 
och i framtiden även för en grundskola. I lokalerna 
bör även finnas utrymme för mindre handel och 
verksamhet 
En del av byggnaden används redan i dag för 
trädgårdsmästareutbildning.  
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Centrala undervisnings- och skolbyggnaden 

Av övriga byggnader är en del i anspråkstagen av 
ett bryggeri. För att möjliggöra dessa nya 
verksamheter förutsätts att vissa om- och 
tillbyggnader kommer att ske, dessa ska ske med 
stor hänsyn till områdets övergripande karaktär. 
 
Vegetationen och marken  
Området har en rik växtlighet. Dels förekommer 
planteringar av fruktträd och dels solitära träd, som 
ofta planterats i pedagogiskt syfte. Merparten 
bevaras, föryngras och nya planteringar föreslås 
dels längs vägnätet men även vid enskilda 
byggnader. 

 

Höjdpartierna med sina hällmarker är bevuxna med 
tall, gran, en och lövskog. Fortlöpande vård och 
gallring görs redan nu. För att säkerställa att 
befintliga kvalitéer behålls skall en skötselplan 
upprättas. Stor vikt fästes vid att bevara 
skolområdets parkkaraktär med sina slingrande 
smala vägar, omväxlande natur med 
fruktträdodlingar, gräsytor, naturmarkspartier. 
Siktstråk mot vattnet och de stora fälten 
eftersträvas från såväl befintlig, men också från ny 
bebyggelse. 
 

 

NY	  BEBYGGELSE	  OCH	  DESS	  YTTRE	  
MILJÖ	  	  
 
Anpassning och gestaltning av nya hus 
och dess yttre närmiljö  
För områdena "Bygatan" och "Trädgårdskvarteret" 

samt "Parkvillorna" kommer särskild vikt att 
läggas vid husens förhållande till de befintliga, 
äldre elevhemmen.   
 
De nya husen i det centrala planområdets öppna 
fält – ”Bygatan” och ”Trädgårdskvarteret” – är 
tänkta att ha en planstruktur som kontrasterar med 
de befintliga elevhemmens. Elevhemmen med sin 
höga belägenhet, sitt fria läge, sina höga socklar, 
branta tak och höga våningshöjder - tre till tre och 
en halv meter i vardera två våningar - kommer att 
fortsätta dominera i miljön.  
Genom sin moderata byggnadshöjd i två våningar 
och med respektavstånd till de äldre elevhemmen 
kommer den nya bebyggelsen underordna sig.  
Även planmönstret i de begränsade nya kvarteren 
planeras att ges en avvikande mer stringent 
utformning för att ytterligare förstärka och 
framhålla kontrasten.  
 
 
En viktig karaktär för området är det befintliga och 
slingrande vägnätet som avses behållas i huvudsak. 
Nya vägar följer det gamla mönstret. För att klara 
försörjning och hålla ned farten inom området med 
smala vägar anläggs bilmötesplatser, i vissa fall 
måste dock även vägbreddning utföras. 
Vägområden dimensioneras för att säkerställa att 
framkomlighet (sophämtning, räddningstjänsten 
mm), teknisk-försörjning och till viss del att 
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dagvattenhantering klaras. 
Gaturummens gestaltning planeras utifrån att 
bebyggelsen ligger i en parkmiljö. 
 
 
Utemiljöerna kring de enskilda bostadshusen 
utformas så att de ingår i parklandskapet. 
Grundtanken är att alla har egna uteplatser men 
fokus ligger inte på den enskilda tomten utan att 
den ska vara del av det stora parklandskapet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

uteplats på mark vid Haga

Mark och vegetation vid nya hus 
På enskilda ”tomter” såsom entrégångar, 
parkeringsuppfarter, parkeringsplatser och 
uteplatser bör i första hand väljas grusmaterial, 
sten- eller betongplattor (asfalt bör undvikas). 
 
Karaktären av hus i park bör eftersträvas. 
Rumsavgränsande häckar, staket eller plank mellan 
bostadshusen undviks och istället förordas en friare 
plantering - enskilda eller grupper av buskar. Val 
av växtmaterial bör anknyta till det inom området 
vanliga sortimentet. Till varje bostad föreslås att ett 
fruktträd planteras och att en yta för egen odling 
iordningsställs.För att åstadkomma en naturlig 
övergång till parkrummet och naturen förläggs 
uteplatser i nivå med angränsande mark. 
 

 

Segersäng 

Gator och bebyggelse utformas så att stor hänsyn 
tas till befintlig mark och vegetation. Slänter och 
skärningar minimeras. Stödmurar bör inte 
förekomma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

fruktträd,  Ur ”Den svenska trädgårdsstaden”	    
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GESTALTNING	  HUS 
 
Ambitionen med Säbyholm är att forma ett område 
med varierad bebyggelse betecknad av omsorg och 
variation i sin utformning, men ändå baserad på en 
gemensam gestaltning med utgångspunkt i den 
kulturhistoriska miljön. Detta för att på så sätt lyfta 
fram och möjliggöra bevarandet att de kvalitéer 
området har.  
 
Olika hustyper men med en sammanhållen 
gestaltning är tänkt att kunna rymmas inom de 
olika delområdena.  
 
Bostadskomplement och parkeringar ska 
gestaltningsmässigt och i sin placering underordna 
sig till bostadsbebyggelsen. 
 
Entréer placeras med fördel mot gatan. Husen 
förläggs gärna med långsida mot gatan. Eventuella 
tillbyggnader sker mot gavlar eller gårdssidan. 
 
 

LANTLIV 
Byggnader placeras så att de följer brynet och 
lämnar den fria sikten mot Rösaringsvägen intakt. 
De kurviga vägarna följer landskapet.  
För att i sydost trappa ner bebyggelseskalan 
föreslås att byggnaderna närmast det öppna fältet 
begränsas till en våning. 
 
I sydöstra delen av området föreslås ett 
genomgående öppet fält möjligt för lek, bollspel 
sammankomster och fria spontanaktiviteter. 
Alternativt kan det användas för fårbete. 
 
Närmiljön föreslås ges ett friare, mer lantligt 
uttryck. En här tänkt, något större tomtstorlek, 
medger möjlighet till egenodling.  
 

 

Segersäng 

 

BYGATAN 
Utformas som en gata där vartannat hus föreslås 
indraget från gatan för att öka det visuella 
avståndet mellan husen. Parkering bör ske mellan 
husen och bostadskomplementen och utformas 
underordnade i förhållande till 
bostadsbebyggelsen. I den centrala delen bildas en 
plats kring två bevarade träd. 
 
TRÄDGÅRDSKVARTERET 
Utformas med hus längs de svagt krökta gatorna. 
Förgårdsmarken anpassas till väderstreck och 
uteplatsplacering. Parkering sker mellan husen. 
Bostadskomplement ligger underordnade i 
förhållande till bostadsbebyggelsen. 
 
 

 
Hovs by 
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PARKVILLOR 
Dessa byggnader avses utformade med en mycket 
god anpassning till de befintliga elevhemmens 
nationalromantiska arkitektur, dess volymer, 
uttryck och formspråk. Parkvillorna ligger också 
väl inplacerade i terrängen och följa elevhemmens 
relativt fria planstruktur. 
 
 

 

Hestra park, arkitekt Niels Torp

Bebyggelseskala	  
Bebyggelsen är i förslaget, förutom den tidigare 
nämnda bebyggelsen i Lantliv, i två våningar. 
Bebyggelsen utgörs av friliggande småhus, små 
flerbostadshus, parhus eller radhus.  
 
 
 
 

	  

Segersäng 

	  

Placering på tomt	  
Huvudprincipen för placeringen av byggnaderna är 
att de ska placeras i ett tydligt och konsekvent 
förhållande till gatan.  
 
Hus med entré mot gata utförs med förgårdsmark. 
Här bör finnas plats för t ex cyklar, en 
välkomnande entré. Tillbyggnader på förgård 
såsom t.ex. entrérum, pergola, tak över uteplats, 
plank får ej förekomma. Eventuella tillbyggnader 
ska ske mot gårdssidan. 
Nivåskillnader mellan hus i gaturummet tas upp 
med varierande sockelhöjder.  
 

Garage, carport och förrådsbyggnader förläggs, i 
förhållande till gaturummet, alltid innanför 
bostadshusen. 
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MATERIAL	  OCH	  KULÖR	  
Byggnaderna ska utföras med målade, i huvudsak 
panelklädda träfasader och sadeltak belagt med 
matta röda takpannor.  
Undersida takfot, undersida taksprång, taktassar, 
och knutbrädor där sådana förekommer målas i 
samma färg som fasaden. Skorstenar, 
takkomplettering och taksäkerhet infärgas gärna i 
samma kulör som taket. Elskåp och dylikt bör ej 
placeras synliga på gatufasaden. 
 
Färgsättningen av området samordnas med en 
Färgpalett med utgångpunkt från traditionella 
slamfärger. Den består av ett antal kulörer som 
bestäms till NCS kod. Med hjälp av paletten kan 
bebyggelsen varieras i färg men ändå hållas 
samman till en helhet som samordnas i 
bygglovsskedet. Mindre avvikelser kan godkännas 
av bygglovhandläggare men inte större skillnader 
än att tillkommande kulörer håller sig till temat och 
intentionen för den föreslagna färgskalan. 
 
För att variera och föreslås bostadsbebyggelsen 
hålla sig till den röd-bruna färgskalan medan 
verksamheterna förslås använda de mörkare brun  
-svarta nyanser. 
 
Naturmaterial som sten, trä och tegel tillåts i sina 
egenfärger.  
Inom varje område kan med fördel fasadfärgerna 

varieras med olika nyanser inom det förslagna 
färgspektrumet, Avsikten är att delområdena får sin 
egen karaktär genom sin gruppering istället för 
genom olika kulörer 
 
En god detaljbearbetning är viktigt för att husen 
ska upplevas som kvalitetsmässiga. 
Elementskarvar undviks, och i de fall de 
förekommer ska de tas omhand med lister och inte 
bli dominerande. Knutbrädor görs alltid hela.  
Det är eftersträvansvärt att sockelytans liv kommer 
så nära fasadlivet som möjligt. Mötet mellan 
fasadytan, och sockeln kan tas upp av en 
offerbräda. Skorstenar och takhuvar utförs 
vertikala och med god detaljutformning. 
 
 
 

 

Sands Hus arkitekt Thomas Marcks 

Fönster ska ha en tydlig vertikalitet. 
Fönstersnickerierna ska vara nätt profilerade och 
vackert leda in ljus. Fönstersnickerier och dörrar 
ska utföras i trä. Fönster utförs sidohängda och 
placeras så långt ut i fasaden som möjligt. Poster 
och spröjsar görs genomgående i ytterglaset och 
inte som lösa tillbehör.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Villa Karlsson. Arkitekt Tham, Videgård och Hansson 
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Fasadernas proportioner	  
	  
Husen bör vara resliga i sin form. Byggnadshöjd på 
husets gavel ska vara lägst 0,6 x gavelbredden  
 
Bostadshusen utförs med sadeltak. Även pyramid 
tak kan prövas. Takvinkel ska vara mellan 23-35°. 
 
Garage kan med fördel byggas ihop med annan 
funktion som gästrum eller uthus och ha ett enklare 
uttryck än huvudbyggnaden. 
 
Komplementbyggnader såsom garage, 
parkeringsgårdar och förråd ska i huvudsak ha 
fasader i trä och underordnas bostadshusens 
volymer, formspråk och färger. Tekniska 
byggnader såsom nätstationer och pumpstationer 
anpassas i färg och material till omgivande 
bebyggelse. Avfallshantering och sopseparering 
sker på gemensamma uppsamlingsplatserna med 
staket runt kärl som utformas lika fasader i 
området.  
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GATOR	  OCH	  STRÅK	  
Inom planområdet planeras vägar, såväl befintliga 
som nya, utföras som gårdsgator, det innebär att 
fordon får inte framföras med högre hastighet än 
gångfart, fordon får inte parkera på någon annan 
plats än särskilt anordnade parkeringsplatser och 
fordonsförare har väjningsplikt mot gående.  
 
Gaturummen ska präglas av en hög kvalitet vad 
gäller material, vegetation och utförande. Samtliga 
gator är körbara med bil vilket ger goda 
angöringsförhållanden. Återvändsgator undviks.   
 
I den känsliga parkmarken förordas smala vägar 
med mötesplatser framför mycket breda vägar.  
Området innehåller 3 olika vägtyper. 
 
Typ A, Huvudgata 
Avsedd att möjliggöra transporter till och från 
verksamheterna med plats för diken. 
 
Typ B, Områdesgata 
Avsedd att möjliggöra transporter till och från 
bostäder inklusive sophantering, med plats för 
mötesfickor och diken. 
 
Typ C, Bostadsgata 
Bostadsgata avsedd att möjliggöra transporter till 
och från bostäder. 
 

Körbanorna ska vara belagda med grus, bundet 
grus eller asfalt. 
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BÅT	  OCH	  BAD	  	  
De vid Säbyholmsviken tidigare förlagda 
bryggorna föreslås restaureras för småbåtar och 
badplatsen återställs likaledes. 
 
 

PARKERING	  
Parkeringsbehov för den nytillkommande 
bebyggelsen byggelsen beräknas, beroende på 
bostadsstorlek, till en eller två bilar per bostad och 
inklusive gästparkering. Parkering ordnas på egen 
tomt eller samlad till små parkeringsytor inom 
respektive kvarter. 
 
Parkeringsbehov för den till bostäder ombyggda 
byggelsen beräknas till 1 bil per bostad plus 
gästparkering. Dessa utförs som markparkering på 
befintliga p-platser som ibland även utökats.  
 
Parkering för verksamheter placeras i anslutning 
till respektive verksamhet. 
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Ändring av detaljplan för Ådö (Ådö skog), nr 
7808Ä 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen ger i uppdrag åt samhällsbyggnadschefen att ändra 

byggnadsplan 7808-F 

2. Planarbetet ges prioritet 3 

Sammanfattning 

Detta ärende gäller för den del av Ådö skog som omfattas av byggnadsplan 

7808-F. Parallellt med detta begärs ytterligare ett uppdrag om ändring och ett 

uppdrag för ny plan. 

I den del av Ådöhalvön som kallas Ådö skog finns ett fritidshusområde där 

många av fritidshusen har omvandlats till permanentboende. För att anpassa 

området till de nya förhållandena påbörjades ett planarbete med syfte att ge 

utökade byggrätter och möjlighet till avstyckningar för befintliga fastigheter. 

Ett samrådsförslag av detaljplanen skickades ut hösten 2014. Detta förslag 

mötte starkt motstånd, framförallt ifrågasattes att bygga ut gator till en bredd 

som ansågs onödig och att den kostnaden skulle tas ut med 

gatukostnadsavgifter. Som resultatet av en dialog med de boende i området 

beslutades att avsluta detaljplanearbetet för den detaljplan som varit ute på 

samråd men att ändå ge möjlighet för de fastighetsägare som var intresserade 

av att se över möjligheten till att få utökad byggrätt och möjlighet till 

avstyckning.  

Nu begärs tre nya uppdrag. Två uppdrag för ändring av de två befintliga 

detaljplanerna och ett för ny plan i Ekdalen. 

Länsstyrelsen inkom i december 2016 med en remiss till kommunen över en 

orosanmälan om allmänna vattentjänster. Denna besvarades av VA-avdelnigen 

med att ett arbete för att förse området med kommunalt vatten är påbörjat och 

detta beräknades vara klart senast 2020. Då detta arbete fortfarande pågår är 

det av största vikt att planarbetet inte pågår parallellt. Därför föreslås att planen 

vilar tills VA byggts ut. 

Beslutsunderlag 

 Denna tjänsteskrivelse, den 30 maj, 2018. 
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 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse avseende uppdrag att ändra 

detaljplanen 9507, den 30 maj, 2018 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse avseende uppdrag att ta 

fram ny detaljplan för Ekdalen, den 30 maj 2018 

 Kommunstyrelsen beslut att avsluta planuppdrag avseende Ådö 1:10 

med flera (Ådö skog, Stora lugnet, och Ekbacken), §113, den 31 

augusti 2016 

 VA-enhetens remissvar till begäran om allmänna vattentjänster på 

Ådöhalvön, Upplands-Bro Kommun, den 6 februari 2017. 

Ärendet 

Detta ärende gäller för den del av Ådö skog som omfattas av byggnadsplan 

7808-F. Parallellt med detta begärs ytterligare ett uppdrag om ändring och ett 

uppdrag för ny plan. 

I den del av Ådöhalvön som kallas Ådö skog finns ett fritidshusområde där 

många av fritidshusen har omvandlats till permanentboende. Området styrs i 

dag av byggnadsplan 7808 och detaljplan 9507. Byggrätten för fritidshusen är 

liten och byggnaderna är anslutna till enskilda anläggningar för vatten och 

avlopp. Det senare har lett till en miljöbelastning på Verkaviken. För att 

anpassa området till de nya förhållandena påbörjades ett planarbete med syfte 

att ge utökade byggrätter och möjlighet till avstyckningar för befintliga 

fastigheter. I samband med en utökad bebyggelse föreslogs även att gatorna 

skulle breddas och att kostnaderna för detta skulle betalas av de boende i 

området med gatukostnadsavgifter. I de nya gatorna skulle också nya VA-

ledningar byggas och området planerades att anslutas till verksamhetsområdet 

för kommunal VA-verksamhet. Ett samrådsförslag av detaljplanen skickades ut 

hösten 2014. Detta förslag mötte starkt motstånd, framförallt ifrågasattes att 

bygga ut gator till en bredd som ansågs onödig och att den kostnaden skulle tas 

ut med gatukostnadsavgifter. Som resultatet av en dialog med de boende i 

området beslutades att avsluta detaljplanearbetet för den detaljplan som varit 

ute på samråd men att ändå ge möjlighet för de fastighetsägare som var 

intresserade av att se över möjligheten till att få utökad byggrätt och möjlighet 

till avstyckning. Förutsättningen skulle då vara att man också skulle vara med 

och bekosta en sådan planprocess. Resultatet av den förfrågan som skickades ut 

till fastighetsägarna i området var att 16 fastighetsägare var intresserade av att 

delta i ett fortsatt detaljplanearbete. 17 ville inte delta och 14 svarade inte. 

Bedömning utifrån det inkomna resultatet är att det inte är rationellt att arbeta 

med flera små planer. Istället begärs tre nya uppdrag. Två uppdrag för ändring 

av de två befintliga detaljplanerna och ett för ny plan i Ekdalen. Frågan om 

finansiering av planarbetet behöver inte lösas i detta skede men ett alternativ 

till att bekosta det med separata planavtal är att finansiera det med planavgifter 

i bygglovsskedet.  
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Länsstyrelsen inkom i december 2016 med en remiss till kommunen över en 

orosanmälan om allmänna vattentjänster. Denna besvarades av VA-avdelnigen 

med att ett arbete för att förse området med kommunalt vatten är påbörjat och 

detta beräknades vara klart senast 2020. Då detta arbete fortfarande pågår är 

det av största vikt att planarbetet inte pågår parallellt. Därför föreslås att planen 

vilar i avvaktan på att VA byggts ut. När detta arbete är klart kan planarbetet 

aktiveras och VA-anläggningen kommer då att ge de dimensionerande 

förutsättningarna för möjlighet till utökad byggrätt och avstyckningar. 

Barnperspektiv 

En permanentning av boende i fritidshusområdet vid Ådö skog har redan skett. 

Möjligheten att utöka befintlig bebyggelse försiktigt och att ge möjlighet till ett 

mindre antal avstyckningar förväntas inte få några betydande konsekvenser för 

barn- och ungas situation. Dock kommer det att vara svårt att som ung och 

boende i området röra sig på ett trafiksäkert sätt om gång- och cykelväg inte 

byggs. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnads chef Henric Carlson 

 Planchef 
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Ändring av detaljplan för Ådö 1:92-93, nr 9507Ä 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ger i uppdrag åt samhällsbyggnadschefen att ändra 

detaljplanen 9507. 

Sammanfattning 

Detta ärende gäller för den del av Ådö skog som omfattas av detaljplanen 

9507. Parallellt med detta begärs ytterligare ett uppdrag om ändring och ett 

uppdrag för ny plan. Texten nedan gäller generellt för området. En särskild 

förutsättning för den aktuella planen är att den är framtagen för att möjliggöra 

en utökad byggrätt i samband med en sammanslagning av två fastigheter. Då 

denna reglering inte har gjorts bör det utredas om det går att återföra den 

ursprungliga byggrätten till fastigheten Ådö 1:93. Det bör också utredas om 

detta kan ses som en så ringa förändring att det kan göras trots att det pågår en 

VA-utbyggnad. 

I den del av Ådöhalvön som kallas Ådö skog finns ett fritidshusområde där 

många av fritidshusen har omvandlats till permanentboende. För att anpassa 

området till de nya förhållandena påbörjades ett planarbete med syfte att ge 

utökade byggrätter och möjlighet till avstyckningar för befintliga fastigheter. 

Ett samrådsförslag av detaljplanen skickades ut hösten 2014. Detta förslag 

mötte starkt motstånd, framförallt ifrågasattes att bygga ut gator till en bredd 

som ansågs onödig och att den kostnaden skulle tas ut med 

gatukostnadsavgifter. Som resultatet av en dialog med de boende i området 

beslutades att avsluta detaljplanearbetet för den detaljplan som varit ute på 

samråd men att ändå ge möjlighet för de fastighetsägare som var intresserade 

av att se över möjligheten till att få utökad byggrätt och möjlighet till 

avstyckning.  

Nu begärs tre nya uppdrag. Två uppdrag för ändring av de två befintliga 

detaljplanerna och ett för ny plan i Ekdalen. 

Länsstyrelsen inkom i december 2016 med en remiss till kommunen över en 

orosanmälan om allmänna vattentjänster. Denna besvarades av VA-enheten 

med att ett arbete för att förse området med kommunalt vatten är påbörjat och 

detta beräknades vara klart senast 2020. 
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Beslutsunderlag 

 Denna tjänsteskrivelse, den 30 maj, 2018. 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse avseende uppdrag att ändra 

detaljplanen 9507, den 30 maj, 2018 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse avseende uppdrag att ta 

fram ny detaljplan för Ekdalen, den 30 maj 2018 

 Kommunstyrelsen beslut att avsluta planuppdrag avseende Ådö 1:10 

med flera (Ådö skog, Stora lugnet, och Ekbacken), §113, den 31 

augusti 2016 

 VA-enhetens remissvar till begäran om allmänna vattentjänster på 

Ådöhalvön, Upplands-Bro Kommun, den 6 februari 2017. 

Ärendet 

Detta ärende gäller för den del av Ådö skog som omfattas av detaljplanen 

9507. Parallellt med detta begärs ytterligare ett uppdrag om ändring och ett 

uppdrag för ny plan. Texten nedan gäller generellt för området. En särskild 

förutsättning för den aktuella planen är att den är framtagen för att möjliggöra 

en utökad byggrätt i samband med en sammanslagning av två fastigheter. Då 

denna reglering inte har gjorts bör det utredas om det går att återföra den 

ursprungliga byggrätten till fastigheten Ådö 1:93. Det bör också utredas om 

detta kan ses som en så ringa förändring att det kan göras trots att det pågår en 

VA-utbyggnad. 

I den del av Ådöhalvön som kallas Ådö skog finns ett fritidshusområde där 

många av fritidshusen har omvandlats till permanentboende. Området styrs i 

dag av byggnadsplan 7808 och detaljplan 9507. Byggrätten för fritidshusen är 

liten och byggnaderna är anslutna till enskilda anläggningar för vatten och 

avlopp. Det senare har lett till en miljöbelastning på Verkaviken. För att 

anpassa området till de nya förhållandena påbörjades ett planarbete med syfte 

att ge utökade byggrätter och möjlighet till avstyckningar för befintliga 

fastigheter. I samband med en utökad bebyggelse föreslogs även att gatorna 

skulle breddas och att kostnaderna för detta skulle betalas av de boende i 

området med gatukostnadsavgifter. I de nya gatorna skulle också nya VA-

ledningar byggas och området planerades att anslutas till verksamhetsområdet 

för kommunal VA-verksamhet. Ett samrådsförslag av detaljplanen skickades ut 

hösten 2014. Detta förslag mötte starkt motstånd, framförallt ifrågasattes att 

bygga ut gator till en bredd som ansågs onödig och att den kostnaden skulle tas 

ut med gatukostnadsavgifter. Som resultatet av en dialog med de boende i 

området beslutades att avsluta detaljplanearbetet för den detaljplan som varit 

ute på samråd men att ändå ge möjlighet för de fastighetsägare som var 

intresserade av att se över möjligheten till att få utökad byggrätt och möjlighet 

till avstyckning. Förutsättningen skulle då vara att man också skulle vara med 

och bekosta en sådan planprocess. Resultatet av den förfrågan som skickades ut 
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till fastighetsägarna i området var att 16 fastighetsägare var intresserade av att 

delta i ett fortsatt detaljplanearbete medan 17 inte ville delta. (14 svarade inte). 

Bedömning utifrån det inkomna resultatet är att det inte är rationellt att arbeta 

med flera små planer. Istället begärs tre nya uppdrag. Två uppdrag för ändring 

av de två befintliga detaljplanerna och ett för ny plan i Ekdalen. Frågan om 

finansiering av planarbetet behöver inte lösas i detta skede men ett alternativ 

till att bekosta det med separata planavtal är att finansiera det med planavgifter 

i bygglovsskedet.  

Länsstyrelsen inkom i december 2016 med en remiss till kommunen över en 

orosanmälan om allmänna vattentjänster. Denna besvarades av VA-avdelnigen 

med att ett arbete för att förse området med kommunalt vatten är påbörjat och 

detta beräknades vara klart senast 2020. 

Barnperspektiv 

En ändring av den aktuella planen bedöms inte få någon betydelse för barn och 

ungas livssituation.  

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef  Henric Carlson 

 Planchef  
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Planuppdrag för detaljplan för Ekdalen (Ådö 
skog) 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen ger i uppdrag åt samhällsbyggnadschefen att påbörja 

detaljplanering för Ekdalen, Ådö. 

2 Planarbetet ges prioritet 3. 

Sammanfattning 

Detta ärende gäller för den del av Ådö skog som inte omfattas av någon plan 

men som ingick i planarbetet avseende Ådö 1:10 med flera (Ådö skog, Stora 

lugnet, och Ekbacken). Parallellt med detta begärs ytterligare två uppdrag för 

ändringar av befintliga planer. 

I den del av Ådöhalvön som kallas Ådö skog finns ett fritidshusområde där 

många av fritidshusen har omvandlats till permanentboende. För att anpassa 

området till de nya förhållandena påbörjades ett planarbete med syfte att ge 

utökade byggrätter och möjlighet till avstyckningar för befintliga fastigheter. 

Ett samrådsförslag av detaljplanen skickades ut hösten 2014. Detta förslag 

mötte starkt motstånd, framförallt ifrågasattes att bygga ut gator till en bredd 

som ansågs onödig och att den kostnaden skulle tas ut med 

gatukostnadsavgifter. Som resultatet av en dialog med de boende i området 

beslutades att avsluta detaljplanearbetet för den detaljplan som varit ute på 

samråd men att ändå ge möjlighet för de fastighetsägare som var intresserade 

av att se över möjligheten till att få utökad byggrätt och möjlighet till 

avstyckning. 

Nu begärs tre nya uppdrag. Två uppdrag för ändring av de två befintliga 

detaljplanerna och ett för ny plan i Ekdalen. 

Länsstyrelsen inkom i december 2016 med en remiss till kommunen över en 

orosanmälan om allmänna vattentjänster. Denna besvarades av VA-

avdelningen med att ett arbete för att förse området med kommunalt vatten är 

påbörjat och detta beräknades vara klart senast 2020. Då detta arbete 

fortfarande pågår är det av största vikt att planarbetet inte pågår parallellt. 

Därför föreslås att planen vilar tills VA byggts ut. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 30 maj, 2018. 
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 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse avseende uppdrag att ändra 

byggnadsplanen 7808-F, den 30 maj, 2018 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse avseende uppdrag att ändra 

detaljplanen 9507, den 30 maj, 2018 

 Kommunstyrelsen beslut att avsluta planuppdrag avseende Ådö 1:10 

med flera (Ådö skog, Stora lugnet, och Ekbacken), §113, den 31 

augusti 2016 

 VA-enhetens remissvar till begäran om allmänna vattentjänster på 

Ådöhalvön, Upplands-Bro Kommun, den 6 februari 2017. 

Ärendet 

Detta ärende gäller för den del av Ådö skog som inte omfattas av någon plan 

men som ingick i planarbetet avseende Ådö 1:10 med flera (Ådö skog, Stora 

lugnet, och Ekbacken). Parallellt med detta begärs ytterligare två uppdrag för 

ändringar av befintliga planer. 

I den del av Ådöhalvön som kallas Ådö skog finns ett fritidshusområde där 

många av fritidshusen har omvandlats till permanentboende. Området styrs i 

dag av byggnadsplan 7808 och detaljplan 9507. Byggrätten för fritidshusen är 

liten och byggnaderna är anslutna till enskilda anläggningar för vatten och 

avlopp. Det senare har lett till en miljöbelastning på Verkaviken. För att 

anpassa området till de nya förhållandena påbörjades ett planarbete med syfte 

att ge utökade byggrätter och möjlighet till avstyckningar för befintliga 

fastigheter. I samband med en utökad bebyggelse föreslogs även att gatorna 

skulle breddas och att kostnaderna för detta skulle betalas av de boende i 

området med gatukostnadsavgifter. I de nya gatorna skulle också nya VA-

ledningar byggas och området planerades att anslutas till verksamhetsområdet 

för kommunal VA-verksamhet. Ett samrådsförslag av detaljplanen skickades ut 

hösten 2014. Detta förslag mötte starkt motstånd, framförallt ifrågasattes att 

bygga ut gator till en bredd som ansågs onödig och att den kostnaden skulle tas 

ut med gatukostnadsavgifter. Som resultatet av en dialog med de boende i 

området beslutades att avsluta detaljplanearbetet för den detaljplan som varit 

ute på samråd men att ändå ge möjlighet för de fastighetsägare som var 

intresserade av att se över möjligheten till att få utökad byggrätt och möjlighet 

till avstyckning. Förutsättningen skulle då vara att man också skulle vara med 

och bekosta en sådan planprocess. Resultatet av den förfrågan som skickades ut 

till fastighetsägarna i området var att 16 fastighetsägare var intresserade av att 

delta i ett fortsatt detaljplanearbete. 17 ville inte delta och 14 svarade inte. 

Bedömning utifrån det inkomna resultatet är att det inte är rationellt att arbeta 

med flera små planer. Istället begärs tre nya uppdrag. Två uppdrag för ändring 

av de två befintliga detaljplanerna och ett för ny plan i Ekdalen. Frågan om 

finansiering av planarbetet behöver inte lösas i detta skede men ett alternativ 
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till att bekosta det med separata planavtal är att finansiera det med planavgifter 

i bygglovsskedet. 

Länsstyrelsen inkom i december 2016 med en remiss till kommunen över en 

orosanmälan om allmänna vattentjänster. Denna besvarades av VA-avdelnigen 

med att ett arbete för att förse området med kommunalt vatten är påbörjat och 

detta beräknades vara klart senast 2020. Då detta arbete fortfarande pågår är 

det av största vikt att planarbetet inte pågår parallellt. Därför föreslås att planen 

vilar i avvaktan på att VA byggts ut. När detta arbete är klart kan planarbetet 

aktiveras och VA-anläggningen kommer då att ge de dimensionerande 

förutsättningarna för möjlighet till utökad byggrätt och avstyckningar. 

Barnperspektiv 

En permanentning av boende i fritidshusområdet vid Ådö skog har redan skett. 

Möjligheten att utöka befintlig bebyggelse försiktigt och att ge möjlighet till ett 

mindre antal avstyckningar förväntas inte få några betydande konsekvenser för 

barn- och ungas situation. Dock kommer det att vara svårt att som ung och 

boende i området röra sig på ett trafiksäkert sätt om gång- och cykelväg inte 

byggs. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Henric Carlson 

Planchef 
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