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Sammanställning medborgardialog 1  

Bakgrund 
Medborgardialog 1 utgick från kommunens vision ”Vårt Håbo 2030”. Visionen användes som 
utgångspunkt för dialogen där fyra övergripande inriktningar var rubriker:  

• En aktiv part i Mälardalen 
• Mälarkommunen nära naturen 
• Bålsta – en levande småstad 
• I Hållbara Håbo finns det goda livet 

Dessa i sin tur blev uppdelat i fyra underrubriker som man sedan fick besvara hur de skulle 
uppnås. 

Medborgardialogen pågick mellan 5 februari- 18 februari 2016. 

95 svar inkom på medborgardialogen. 

Vanligt förekommande svar 
Nedan följer en sammanställning av de svar som kom in från medborgarna. Detta är ett över-
skådligt resultat där svaren är sammanställda med varandra. Separata svar som inkom redovi-
sas inte. För att se en mer detaljerad sammanställning av inkomna svar, samt frågeformuläret 
för medborgardialogen, se bilaga. 

Håbo – en aktiv part i Mälardalen:  
Enligt medborgarna behövs det fler bostäder i alla typer av former. För att bli en större kom-
mun med ett mål på 25 000 invånare behövs det bostäder till alla. Arbetstillfällen, utbild-
ningsmöjligheter och service i kommunen är också något som det behövs mer av samtidigt 
som att kollektivtrafikens turer måste utökas.  

Det är många som nämnt att en färja mellan Skokloster och Knivsta skulle underlätta resväg 
till och från bland annat Uppsala. Medborgarna påpekar att Bålsta tätort måste bli mer levande 
både på dagtid och på kvällstid. Ett stort utbud av fritidsaktiviteter, som också fungerar som 
mötesplatser, och att känna trygghet är något som är viktigt för att kunna bo och leva i kom-
munen hela livet.  
 
Mälarkommunen nära naturen: 
Håbo kommun ligger nära Mälaren och många medborgare har pekat på att tillgängliggöra 
Mälaren mer. Promenadstråk längs med vattnet är ett exempel som kan urskiljas från de svar 
som inkom. Andra påpekade att vi måste tillvarata stränderna som finns och inte bygga bort 
dessa med bostäder. Natur runt bostadsområden ska behållas och närheten till naturen är vik-
tigt för människors hälsa och för rekreation. Att marknadsföra kommunens vackra Mälarnära 
platser är också viktigt för att locka besökare till kommunen. Bevarandet av natur och vatten 
samt att skydda naturreservaten lyfts fram som viktigt. Det är även viktigt att ha kvar lugnet 
som finns i kommunen anser många. ”Landetkänslan” ska behållas. Andra påpekade att 
kommunen måste ta hänsyn till och bevara ett rikt växt- och djurliv och att ta ansvar så att 
färre gifter hamnar i marken.  
 
 



Bålsta – en levande småstad: 
I svaren från medborgarna kan trygghet och gemenskap utskiljas som viktigt att tillvarata i 
kommunen. Det ska inte finnas några trånga utrymmen och den så kallade ”Bykänslan” där 
alla känner alla ska fortgå. Det krävs bättre gatubelysning för att skapa  ökad trygghet. I en le-
vande småstad vill man känna närheten till Mälaren och göra den tillgänglig för alla. Det ska 
inte finnas några hinder för att kunna ta sig till vattnet från centrum. För att skapa en stark 
identitet är gemenskap och stolthet över kommunen viktiga ståndpunkter enligt medborgarna.  
 
Hållbara Håbo: 
Håbo kommun ska vara en kommun för alla där medborgarna ska få delta i kommunens ar-
bete genom bland annat medborgardialoger. I ett hållbart Håbo krävs bra skolor, bostäder för 
alla samt hänsynstagande till miljön. Det är många som påpekar att exploatering vid vattnet 
måste ske varsamt. Att skapa ett gott liv i Håbo kan ske genom att bygga ett samhälle kring 
Mälaren och att tillgängliggöra Mälaren för alla.  

Kommunen ska även verka för att bli fossilbränslefri genom att minska antalet transporter och 
använda miljövänliga fordon. En effektivare återvinning och 100 % förnybar energi i kom-
munen är några av de exempel som framkom från medborgarna. För att fungera som en håll-
bar kommun behövs också tillgänglig kollektivtrafik. Att bevara naturen och skapa mer at-
traktiva besöksmål lyfts också fram som viktigt för att behålla kommunens karaktär. Att prio-
ritera gång- och cykelvägar och miljövänliga fordon är viktigt menar medborgarna.  
 

Slutsats 
Ett genomgående svar i medborgardialogen är att Mälaren måste tillgängliggöras. Vi måste ta 
vara på kommunens närhet till vattnet. Det anses även viktigt att bevara de naturområden som 
finns i kommunen. Håbo ska vara en resurseffektiv kommun där miljön tas omhand.  

En effektivare kollektivtrafik med goda möjligheter att ta sig till omkringliggande städer är 
också något som nämns ett flertal gånger.  

Att behålla ”landetkänslan” och lugnet men samtidigt skapa mer service, arbetstillfällen och 
mötesplatser, är enligt medborgarna, något som måste prioriteras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanställning medborgardialog 2  

Bakgrund 
Under Medborgardialog 2 låg fokus på mindre orter i Håbo kommun. De orter som behandla-
des var; Skokloster, Övergran, Häggeby/Vreta och Krägga.  

Medborgardialogen pågick mellan 18 februari – 3 mars 2016. 

80 svar inkom under medborgardialogen. Mest svar inkom för Skokloster, där 28 svar inkom.  

Vanligt förekommande svar 
Nedan följer en sammanfattning av de vanligaste förkommande svar som inkom under med-
borgardialogen. Detta är ett överskådligt resultat där svaren är sammanställda med varandra. 
Separata svar som inkom redovisas inte. För att se en mer detaljerad sammanställning av in-
komna svar, samt frågeformuläret för medborgardialogen, se bilaga.   

Skokloster:  

Beskriv orten med 3 ord:  
- Vacker 
- Naturnära 
- Lugn 
 

Favoritplats i orten:  
- Hemma 
- Slottet och slottsområdet 
- Naturen 

Det bästa med orten:  
- Vacker natur 
- Närhet till Mälaren 
- Närhet till natur 

Det sämsta med orten:  
- Kommunikationerna 
- Vägarnas skick 
- Ingen service 

Hur ska orten utvecklas:  
- Mer boende 
- Färja/bro till Knivsta 
- Fler gång- och cykelvägar 

Övergran: 

Beskriv orten med 3 ord:  
- Vackert 
- Trygg 
- Lugn 

Favoritplats i orten: 



- Skogsområden 
- Kyrkan 

 
Det bästa med orten:  

- Skogen 
- Vattnet 

Det sämsta med orten:  
- Genomfartsled  
- Vägens skick 

Hur ska orten utvecklas:  
- Bättre vägar 
- Ny fotbollsanläggning 

 
Häggeby/Vreta: 

Beskriv orten med 3 ord:  
- Vackert 
- Tryggt 
- Lugnt 

Favoritplats i orten:  
- Hemma 
- Naturen 
- Utsikt 
- Kyrkan 

Det bästa med orten:  
- Lugnet  
- Närheten till naturen och vattnet 
- ”Semesterkänslan”  
- Närhet till ”social service” 

Det sämsta med orten:  
- Ej kommunalt VA 
- Höga hastigheter 
- Avsaknad av service  

Hur ska orten utvecklas:  
- Kommunalt VA 
- Fler gång- och cykelvägar 
- Långsam utveckling  

Krägga: 

Beskriv orten med 3 ord:  
- Vacker 
- Trygg 

Favoritplats i orten:  
- Hemma 



- Stranden 
- Skogen 

Det bästa med orten:  
- Närhet till Mälaren 
- Närhet till naturen 
- Lugnet 

Det sämsta med orten:  
- Brist på service 
- Dåliga kommunikationer (buss och cykelbanor) 
- Ingen motorvägspåfart 

Hur ska orten utvecklas:  
- Bättre kommunikationer 
- Mer service 
- Motorvägspåfart 
- Lekplats 

Slutsats 
Den övergripande slutsatsen är att alla orterna beskrivs som vackra och trygga. Den mest fö-
rekommande favoritplatsen i orterna är enligt medborgarna – naturen eller hemmet. Närhet till 
naturen beskrivs ofta som det bästa med orterna. Stränderna samt lugnet uppmärksammas 
också ofta som styrkor i orterna.  

När det kommer till vad som är sämst med respektive ort är det ofta kommunikationsbristen 
som kommer upp. Många tycker även att det är dålig service i orten.  

Enligt inkomna svar ska orterna utvecklas genom mer service och bättre kommunikationer.  
En del efterfrågar mer bostäder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanställning medborgardialog 3  

Bakgrund 
Medborgardialog 3 handlade om att besvara frågor gällande stadsdelar i Bålsta. Exempel på 
frågor var: hur de vistas i stadsdelen och vad som är bäst respektive sämst med stadsdelen.  

Medborgardialogen pågick mellan 3 mars- 18 mars 2016. 

48 svar inkom. Flest svar inkom för stadsdelarna Centrum, Kalmarsand och Åsen.  

Vanligt förekommande svar 
Nedan följer en övergripande sammanställning av respektive stadsdel som det lämnades 
kommentarer på.  Detta är ett överskådligt resultat där svaren är sammanställda med varandra. 
Separata svar som inkom redovisas inte. För att se en mer detaljerad sammanställning av in-
komna svar, samt frågeformuläret för medborgardialogen, se bilaga.  
 
Centrum 
Anledning till vistelse: Boende, fritidsaktiviteter, arbetsplats, användning av service, start-
/slutpunkt för pendling 
Frekvens på vistelse: varje dag eller minst en gång i veckan. 
Beskrivning av stadsdelen: Tråkig, ful, sliten, otrygg 
Favoritplats i stadsdelen: ICA, biblioteket, parkeringen vid tågstationen  
Det bästa med stadsdelen: Centralt, pendlarparkering, aktiviteter 
Det sämsta med stadsdelen: ingen tilltalande utformning, risig stadsdel, få tåg från Bålsta 
Utveckling av stadsdelen: fler tåg bör avgå, inte höga hus, smartare parkeringslösningar 
 
Kalmarsand 
Anledning till vistelse: fritidsaktiviteter 
Frekvens på vistelse: minst en gång i veckan eller mer sällan 
Beskrivning av stadsdelen: Mälarnära, vacker men underutvecklad 
Favoritplats i stadsdelen: stranden och badplatsen 
Det bästa med stadsdelen: närheten till Mälaren och dess möjligheter 
Det sämsta med stadsdelen: Silon är oestetisk, vägen har mycket genomfartstrafik  
Utveckling av stadsdelen: bygga bostäder, gästhamn, Mälarnära samhälle 
 
Draget 
Anledning till vistelse: fritidsaktiviteter, passerar 
Frekvens på vistelse: minst en gång i månaden eller mer sällan 
Beskrivning av stadsdelen: tråkig, grå, höga naturvärden 
Favoritplats i stadsdelen: Lillsjön och salamanderdammarna 
Det bästa med stadsdelen: naturvärdena 
Det sämsta med stadsdelen: industrin 
Utveckling av stadsdelen: varsam utveckling, respekt för naturvärdena 
 
Åsen 
Anledning till vistelse: boende, vänner 
Frekvens på vistelse: varje dag eller minst en gång i veckan 
Beskrivning av stadsdelen: lugn, naturnära, central 
Favoritplats i stadsdelen: hemmet 
Det bästa med stadsdelen: lugnet, luften 



Det sämsta med stadsdelen: infrastrukturen 
Utveckling av stadsdelen: förbättra infrastrukturen 
 
Lilla Ullfjärden/Yttergran 
Anledning till vistelse: boende 
Frekvens på vistelse: varje dag 
Beskrivning av stadsdelen: naturlig, lantligt och nära till allt 
Favoritplats i stadsdelen: vattnet 
Det bästa med stadsdelen: närheten till Bålsta 
Det sämsta med stadsdelen: inga framtidsplaner 
Utveckling av stadsdelen: VA-utveckling, viss förtätning av bebyggelse och badområde 
 
Frösundavik 
Anledning till vistelse: boende, fritidsaktiviteter 
Frekvens på vistelse: minst en gång i veckan, varje dag 
Beskrivning av stadsdelen: sjönära, har potential, vacker 
Favoritplats i stadsdelen: båthamnen 
Det bästa med stadsdelen: båtlivet 
Det sämsta med stadsdelen: ny bebyggelse nära vattnet, outvecklad möjlighet för fler båtplat-
ser 
Utveckling av stadsdelen: utökad plats för båtaktiviteter, sjönära bebyggelse avta  
 
Fånäs 
Anledning till vistelse: boende, vänner 
Frekvens på vistelse: varje dag 
Beskrivning av stadsdelen: naturskön, bebodd, bullrig 
Favoritplats i stadsdelen: hemma 
Det bästa med stadsdelen: nära Mälaren 
Det sämsta med stadsdelen: vägen som går rakt igenom, bebyggelse, rörigt hamnområde 
Utveckling av stadsdelen: förbjuda tung trafik, bevara rekreation, fler cykel- och gångvägar 
 
Torresta  
Anledning till vistelse: boende 
Frekvens på vistelse: varje dag 
Beskrivning av stadsdelen: vacker, naturnära, oförstörd 
Favoritplats i stadsdelen: skogen, öppna marker, nära Mälaren 
Det bästa med stadsdelen: orörd natur 
Det sämsta med stadsdelen: inga påpekanden inkom 
Utveckling av stadsdelen: bevara höga naturvärden  
 
Myrskären 
Anledning till vistelse: boende 
Frekvens på vistelse: varje dag 
Beskrivning av stadsdelen: naturskön, lugn, harmonisk 
Favoritplats i stadsdelen: hemma 
Det bästa med stadsdelen: vattnet, djurlivet 
Det sämsta med stadsdelen: avsaknad av modern detaljplan 
Utveckling av stadsdelen: en modern detaljplan 
 
 



Skörby 
Anledning till vistelse: boende 
Frekvens på vistelse: varje dag 
Beskrivning av stadsdelen: vacker, lugn, naturligt charmig, tilltalande 
Favoritplats i stadsdelen: hemma, gångvägarna, strövområden, Stallområdet (borta nu) 
Det bästa med stadsdelen: bevarad skog runt om, lugnt, tryggt, gångvägarna 
Det sämsta med stadsdelen: stallet togs bort, oljud från Benders, industrierna kommer närmre 
Utveckling av stadsdelen: förtätning av området, 4H-gård 
 
Eneby 
Anledning till vistelse: boende 
Frekvens på vistelse: varje dag 
Beskrivning av stadsdelen: låg bebyggelse, många gångvägar, öppet landskap 
Favoritplats i stadsdelen: hemmet, grönområden 
Det bästa med stadsdelen: villabebyggelse med stora grönytor 
Det sämsta med stadsdelen: underhållet av grönområden, skog och gångvägar, inga lekplatser 
Utveckling av stadsdelen: upprustning och kontinuerligt underhåll 
 
Mansängen  
Anledning till vistelse: boende 
Frekvens på vistelse: varje dag 
Beskrivning av stadsdelen: trygg, barnvänlig, tyst 
Favoritplats i stadsdelen: hemmet, uteplatser 
Det bästa med stadsdelen: variation i bebyggelsen , gångavstånd till kollektivtrafik och ser-
vice 
Det sämsta med stadsdelen: ingen mötesplats, inget gemensamt ansvar i området 
Utveckling av stadsdelen: mer planering, bygg bostäder på parkering, bättre belysning 
 
Västerängen  
Anledning till vistelse: boende 
Frekvens på vistelse: varje dag 
Beskrivning av stadsdelen: fin, grön, tråkig 
Favoritplats i stadsdelen: ängarna, hemmet 
Det bästa med stadsdelen: skolor, grönska, gångvägar 
Det sämsta med stadsdelen: oplanerad stadsdel, lite arbetsplatser, inget fibernät 
Utveckling av stadsdelen: knyta samman området närmast centrumleden med pågående cent-
rumutvecklingen, gemensamhetslokaler, bibehålla stadsdelen som den är idag 
 
Västerskog  
Anledning till vistelse: boende  
Frekvens på vistelse: varje dag 
Beskrivning av stadsdelen: trygg, barnvänlig, perfekt 
Favoritplats i stadsdelen: hemmet, skogen 
Det bästa med stadsdelen: omringad av skog, ingen genomfartstrafik, endast två gator 
Det sämsta med stadsdelen: närheten till industriområde 
Utveckling av stadsdelen: fler parkeringsplatser, ingen utveckling 
 
Gamla Bålsta 
Anledning till vistelse: besöker området då och då 
Frekvens på vistelse: mer sällan 



Beskrivning av stadsdelen: besjälad, charmig 
Favoritplats i stadsdelen: inga svar 
Det bästa med stadsdelen: inga svar 
Det sämsta med stadsdelen: inga svar 
Utveckling av stadsdelen: området ska bevaras, näringsidkare ska uppmuntras, gamla järn-
vägsstationen ska fräschas upp 
 
Uppåkra 
Anledning till vistelse: boende 
Frekvens på vistelse: varje dag 
Beskrivning av stadsdelen: lugn, fantastisk natur 
Favoritplats i stadsdelen: skogen 
Det bästa med stadsdelen: skogen 
Det sämsta med stadsdelen: lastbilar från Kraftleden 
Utveckling av stadsdelen: behålla som det är idag  
 
Viby/Viby äng 
 
Anledning till vistelse: Vänner och fritidsaktiviteter 
Frekvens på vistelse: minst en gång i veckan 
Beskrivning av stadsdelen: Lugnt och mysigt 
Favoritplats i stadsdelen: Vibyspåret 
Det bästa med stadsdelen: Skogen 
Det sämsta med stadsdelen: Dåliga kommunikationer och mörkt 
Utveckling av stadsdelen: Avveckla utveckling av ny bebyggelse 

  
Slutsats 
Det som kan urskiljas ur svaren från medborgardialog 3 är att närheten till Mälaren uppskattas 
i de stadsdelar som ligger längs med vattnet. Ofta framhålls det som det bästa med stadsdelar-
na.  

Hemmet är den övervägande favoritplatsen i stadsdelarna. Många anser att naturen är det 
bästa i stadsdelen, grönområden och promenadstråk är vanligt förekommande svar.  

Många tar upp oljud från industrier och från vägarna som det sämsta med stadsdelarna. I vissa 
stadsdelar förekommer svar att stadsdelarna anses vara risiga och i dåligt skick.  

 

 

 

 

 

 

 



Sammanställning medborgardialog 4  

Bakgrund 
I medborgardialog 4 skulle ens favoritplats i kommunen markeras ut. Det gavs även tillfälle 
att beskriva och motivera valet. Kartan som finns bifogad visar en sammanställning av de svar 
som inkom. Liknande svar har slagits samman för att få en överblickbar bild över hur fördel-
ningen av favoritplatser i kommunen ser ut.  

Medborgardialogen pågick mellan 18 mars- 31 mars 2016. 

53 svar inkom på medborgardialogen.  

Vanligt förekommande svar 
Ett mönster som kan urskiljas från de inkomna svaren är att de flesta favoritplatser är längs 
med strandlinjen, fördelade över hela kommunen. Närheten till vattnet är något som värderas 
högt.  De kommentarer som har inkommit på dessa platser är att det är närheten till vattnet 
som gör det till en favoritplats samt att det är fina områden.  

Utöver fina grönområden längs med strandlinjen var även områden i Bålsta favoritplatser.  
Vackra gångstråk och att det finns plats för alla utgjorde bland annat motivering för dessa om-
råden.  

Skokloster är utpekat som en favoritplats, inklusive Skokloster slott tillsammans med omgi-
vande landskap och natur. Även promenad utmed stränder och det lugn som finns i området 
uppmärksammades.  

Torresta/Talltorp var ett område som pekades ut av flera, detta för att det finns härlig natur 
och trevliga gångstigar så som Torresta naturstig i området.  

Kalmarsand pekades ut för närheten till Mälaren och för badet som finns där.  

Granåsen är också ett område som pekades ut av flera för dess fina friluftsmöjligheter.  

Slutsats 
En slutsats som kan dras från medborgardialogen är att det är områden kring kusten som är 
populärast. Det är framförallt områden i och i närheten av Bålsta som framhävs mest. Prome-
nadstråk, fin utsikt och bra plats för alla åldrar är några av motiveringarna som beskrivs för de 
valda favoritplatserna.  
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Tillvägagångssätt 

Bakgrund och metod 
Håbo kommun arbetar med en ny översikt-
plan som ska antas år 2018. Översiktspla-
nen har ett långsiktigt perspektiv och utgår 
från kommunens vision som sträcker sig 
till år 2030 men har en utblick mot år 
2050.  

Översiktsplanen anger inriktningen för den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön i kommunen. Planen ska ge vägled-
ning för beslut om hur mark- och vatten-
områden ska användas, utvecklas och be-
varas. En översiktsplan anger till exempel 
vart nya bostäder ska byggas, vart vägar 
ska gå och vilka områden som är extra vik-
tiga att bevara.  

Översiktsplanen ger ett helhetsperspektiv 
och hanterar utvecklingen på en övergri-
pande nivå. Planen är en sammanvägning 
av flera olika intressen med syfte att ut-
veckla kommunen på ett långsiktigt håll-
bart sätt.  

Håbo kommun har i arbetet med den nya 
översiktsplanen valt att genomföra en ort-
sanalys över Krägga/Stämsvik tätort under 
våren 2016.  

Syftet med ortsanalysarbetet är att föra en 
aktiv dialog med invånarna i 
Krägga/Stämsvik för att få inspel om or-
tens förutsättningar för framtida utveckl-
ing. Ortsanalysen är ett sätt för invånarna 
att föra fram sina önskningar och behov på 
ortens framtida utveckling.  

Ortsanalysen presenterar en bakgrundsbe-
skrivning av orten utifrån bland annat 
historia, demografi, service och infrastruk-
tur.  

Ortsanalysen redogör vidare för ortens 
identitet samt styrkor och svagheter. Dessa 
utgör utgångspunkt när ortens framtida ut-
veckling slutligen presenteras. Analysen 
baseras på de synpunkter som inkom under 
en genomförd medborgardialog.  

Ortsanalysen kommer att användas som ett 
underlag till det fortsatta arbetet med över-
siktsplanen. 

Så här gjorde vi 
Arbetet började med att en bakgrundsbe-
skrivning som arbetades fram med hjälp av 
underlag från kommunen, föreningsliv och 
näringsliv. Bakgrundsbeskrivningen lade 
grunden för den kommande medborgardia-
logen. 

Medborgardialogen började planeras tidigt 
i arbetsprocessen. Den genomfördes tisda-
gen den 17 maj på Krägga herrgård och 
cirka 60 personer och 14 tjänstemän del-
tog. Representanter från samtliga kommu-
nens förvaltningar samt kollektivtrafikför-
valtningen UL fanns på plats på dialogen.  

Mötet bestod av tre pass och som inledning 
till det första passet berättade tre inspirat-
ionstalare om sin syn på orten och dess 
identitet. Deltagarna fick sedan fortsätta 
diskutera Krägga/Stämsviks identitet för 
att därefter gå vidare till att diskutera dess 
styrkor och svagheter samt framtida ut-
veckling. 

Efter medborgardialogen sammanställdes 
allt material i en ortsanalys som sedan pub-
licerades på kommunens hemsida. 

Vi vill tacka alla personer som varit med 
och hjälpt till under arbetet med ortsana-
lysen! 
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Beskrivning av 
Krägga/Stämsvik 

Geografi 
Krägga/Stämsvik ligger precis intill Mäla-
ren i den västra delen av Håbo kommun. 
Orten ligger alldeles söder om E18 och 
Mälarbanan.  Det är knappt en mil till 
Bålsta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orten uppkom i början av 1900-talet som 
ett sommarstugeområde. Många av dessa 
sommarstugor har idag permanentats och 
nybyggnation av permanentbostäder har 
även tillkommit. Det bor cirka 500 perso-
ner i orten. Ett kulturhistoriskt landmärke i 
orten är Krägga Herrgård. 

  

Karta 1. Krägga/Stämsviks läge i Håbo kommun. 
Copyright: Lantmäteriet 

Karta 2. Krägga/Stämsvik tätort. Copyright: Lant-
mäteriet 
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Historia 
De äldsta kända spåren av människor i 
Håbotrakten är från senare delen av stenål-
dern, cirka 4000– 1800 f.Kr. Dåtidens kli-
mat var milt och behagligt vilket gav rika 
förutsättningar för både djur- och växtliv. 
Håbo förmodas ha varit attraktivt för bo-
sättning, särskilt för samhällen som liv-
närde sig på jakt, fiske och annan fångst 
samt insamling av växtföda. Under den 
allra yngsta delen av stenåldern blev jord-
bruket och boskapsskötseln det domine-
rande näringsfånget.  

Sedan istiden har en landhöjning pågått, 
under slutdelen av stenåldern cirka år 2000 
f.Kr. låg landnivån mellan 20 och 25 m 
lägre än idag. Håbo var vid denna tid ett 
skärgårdslandskap. 

Att förutsättningarna för bosättning varit 
gynnsamma visar det rika beståndet av 
fornlämningar i området. En holkyxa har 
påträffats vid Ekolsundsviken. Det finns 
även två hällristningar och så kallade älv-
kvarnar, som är små skålgropar, påträffade 
i Krägga/Stämsvik. Namnet Älvkvarnar 
anknyter till senare tiders folktro som för-
knippat dessa gropar med övernaturliga vä-
sen. 

Vid övergången mellan brons- och järnål-
dern cirka år 500 f.Kr skedde en klimatför-
ändring som innebar en utveckling mot 
kallare och fuktigare förhållanden, lik-
nande våra dagars klimat. Under den tiden 
förändrades också bosättningsförhållan-
dena och bebyggelsen blev mer stationär. 

Spår från den äldre järnåldern cirka år 500 
f.Kr-0 e.Kr representeras i hög grad av 
gravar, som är stensättningar av varierande 
storlek och med ett flertal olika former. Tre 
sådana stensättningar finns i norra delen av 

Krägga/Stämsvik. I hagmarkerna runt 
Krägga Herrgård finns spridda forntida 
gravlämningar och i områdets södra del 
ligger ett större gravfält från järnåldern.  

Historiska kommunikationer 
Generellt kan antas att dagens vägsystem 
till stor del är uppbyggt utifrån vägsträck-
ningar från forntid och medeltid. Vägnätet 
överensstämmer till stor del med gamla 
bygde- och sockenvägar. De båda vägarna 
som går mot Krägga/Stämsvik, från Gamla 
Bålsta och Ekilla utgår båda från äldre 
vägsträckningar.  

Sedan urminnes tider har vägfarande pas-
serat över Ekolsund. Från början var plat-
serna vadställen, därefter har det funnits 
färjeförbindelser och slutligen har broar 
anlagts. Under 1700-talet fanns en 
kronoägd bro med brovaktarbostad vid 
Ekolsund. Den nuvarande enspanniga bron 
uppfördes år 1919 med en vägbredd om 
fem meter. Den alltmer livliga trafiken 
medförde en breddning av bron år 1935.   

I Håbo, som i det närmaste är helt omgiven 
av Mälaren, har sjökommunikationerna all-
tid haft mycket stor betydelse. Många av 
dem blev betydande redan under yngre 
järnåldern då Uppsalaområdet utvecklats 
till ett viktigt centrum. Krägga gård var 
under förhistorisk tid strategiskt placerad 
nära flera viktiga farleder.  

Under 1800-talet blomstrade sjötrafiken då 
ångbåtarna började trafikera Mälaren. 
Ångbåtstrafikens snabba utveckling kom 
att bli oerhört viktig för framförallt boende 
längs Mälarens stränder. Befolkningen 
kunde på ett praktiskt sätt transportera sina 
produkter för försäljning till torgen i 
Stockholm och Uppsala. Ångbåtstrafiken 
medförde att ett stort antal bryggor och 
lastplatser anlades längs med stränderna. 
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En av dessa ångbåtsbryggor har bland an-
nat funnits i Krägga/Stämsvik. Under 
1800-talets slut började de snabbare järn-
vägskommunikationerna att konkurrera ut 
ångbåtstrafiken.  

Krägga Herrgård 
Krägga herrgård nämns för första gången i 
skriftliga källor år 1344 och tillhörde då 
Uppsala domkyrkas egendomar.  

Herrgården har haft flera olika ägare under 
århundraden. Huvudbyggnaden uppfördes 
på 1830-talet som bröllopsgåva till Agnes 
Seton av hennes far Patrik Seton. Den 
byggdes om för konferensändamål under 
1980-talet.  

Krägga herrgård har ett kultur- och arkitek-
turhistoriskt värde med sin långa bebyggel-
sekontinuitet och välbevarade huvudbygg-
nad. I närheten av mangården finns flera 
arbetarbostäder och före detta ekonomi-
byggnader. Den lantliga miljön kring går-
den har förändrats kraftigt då ett femtiotal 
villor har byggts i området. 

 
Administrativ indelning 
Vid 1952 års storkommunreform bildades 
Håbo kommun av de sedan 1862 självstän-
diga landskommunerna Skokloster, Häg-
geby, Övergran, Yttergran och Kalmar. 
Krägga/Stämsvik är en del av Övergran 
socken. 
 

Landskap och natur 
Krägga Herrgård ligger vid Ekolsundsvi-
kens östra strand och utgör ett typiskt herr-
gårdsområde. Området har hög natur- och 
friluftslivsvärden.  

Två små bäckar rinner genom området, den 
ena norr om herrgården och den andra sö-
der om intill Fågelsången. Bäckar med na-

turliga flöden är en sällsynt och skydds-
värd biotop i kommunen.   

Bebyggelsen kring herrgården har expan-
derat under de senaste decennierna men 
fortfarande finns gröna partier kvar med al-
léer, grova ädellövträd och parkmiljöer. De 
öppna markerna med lövträdsrika partier är 
en betydelsefull del i det tilltalande od-
lingslandskapet. 

Området nordöst om Krägga herrgård be-
står av bland annat en betesmark på en 10 
meter hög, jämnt rundad, blockfattig mo-
ränkulle. Kullen är bevuxen med ett glest 
bestånd av björk och ek samt ett parti av 
30-åriga granar. Området har tills nyligen 
betats av får, men hävden har troligen upp-
hört de senaste åren. Betesmarkerna har en 
ganska örtfattig vegetation på grund av 
fårbetet.  

Norr om moränkullen finns en före detta 
åkermark samt en mindre bäck i en grund 
ravin. Bäckravinen är huvudsakligen be-
vuxen med klibbal, men även alm, ask, 
björk och ek förekommer. På en grov, le-
vande alm i ravinen finns några skydds-
värda arter, bl.a. prakttagging, liten blek-
spik och lönnlav. 

På en sträcka av cirka 500 m utmed områ-
dets norra kant löper den gamla järn-
vägsvallen med öppna grus- och sandblot-
tor. Vissa partier håller dock på att växa 
igen med buskvegetation. Stora delar av 
banvallen är blomsterrik med mycket fjäri-
lar, bin och humlor. 

Bombmurklan är en rödlistad vårsvamp 
som trivs i Mälarlandskap. Svampen har 
dokumenterats i Krägga/Stämsvik.  
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Riksintressen 
Riksintressen är geografiska områden som 
har utpekats med anledning av dess nation-
ellt viktiga värden och kvaliteter.  

Krägga/Stämsvik omfattas av två riksin-
tressen, för det rörliga friluftslivet och för 
yrkesfisket. Områden av riksintresse för 
yrkesfisket skall skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan försvåra näringens bedri-
vande. Ökad hänsyn måste tas till fisket i 
samband med sjöfart, muddring och vat-
tenreglering. Riksintresset för det rörliga 
friluftslivet ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada miljön. 

Strandskydd 
Strandskydd syftar till att trygga allmän-
hetens friluftsliv och goda livsvillkor för 
djur- och växtliv. Det innebär ett förbud 
mot att uppföra byggnader eller att utföra 
andra åtgärder inom strandskyddsområde. 
Dispens får medges om den sökande kan 
visa att särskilda skäl finns.  

I Krägga/Stämsvik ligger bebyggelsen till 
viss del inom strandskyddat område. Fas-
tigheter som saknar detaljplan inom orten 
kan omfattas av strandskydd medan grann-
tomter med detaljplan kan sakna strand-
skyddsreglering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demografi 
Befolkning 
Det bor cirka 500 personer på orten. De 
senaste fem åren har det skett en kraftig 
befolkningsökning i Krägga/Stämsvik. Be-
folkningen har ökat med 19 procent sedan 
2005, vilket kan jämföras med Håbo kom-
mun där motsvarande ökning är 5 procent. 

 

 

 

Den största andelen av befolkningen är 40-
59 år gamla. Även andelen 0-9 år är stor i 
Krägga/Stämsvik, vilket innebär att det 
finns en betydande andel barnfamiljer. Be-
folkningsstrukturen är relativt lik struk-
turen i Håbo kommun. Andelen i åldern 
10-29 år är dock lägre i Krägga/Stämsvik 
än i kommunen.  

 

År  2005 2010 2015 

Invånare 279 401 499 
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Krägga/Stämsvik
Håbo

Diagram 1. Befolkningsstruktur i Krägga/Stämsvik och Håbo kommun år 2015. 

Tabell 1. Befolkningsmängd i 
Krägga/Stämsvik (SCB) 



Andelen personer med utländsk bakgrund 
är cirka 16 procent i Krägga/Stämsvik, vil-
ket är något lägre än i hela Håbo kommun 
där andelen personer med utländsk bak-
grund är cirka 18 procent. Till personer 
med utländsk bakgrund hör personer som 
är födda utomlands samt personer vars 
båda föräldrar är födda utomlands.  

 
Arbete och utbildningsnivå 
Den mest vanligt förekommande utbild-
ningsnivån bland de boende i 
Krägga/Stämsvik är gymnasial utbildning. 
Den näst största andelen av befolkningen 
har en förgymnasial utbildning. Utbild-
ningsnivån är nästintill identisk med ut-
bildningsnivån i kommunen. 

Förvärvsarbetande från Krägga/Stämsvik 
jobbar främst inom handel och byggverk-
samhet. 

19 personer som bor på orten jobbar också 
i orten. 45 personer av de som bor i 
Krägga/Stämsvik jobbar i övriga delar av 
kommunen. Resterande del av invånarna 
jobbar utanför Håbo kommun vilket är att 
förvänta då Håbo ligger strategiskt i Mä-
lardalen med närhet till flera storstäder 
som Stockholm, Uppsala, Enköping och 
Västerås.  

Utöver de 19 personer som bor och jobbar 
på orten är det 21 personer som pendlar in 
till orten. De kommer främst från Upp-
lands-Bro kommun och övriga delar av 
Stockholms län.  

Sammanlagt består alltså dagbefolkningen 
av 40 personer och de jobbar främst med 
byggverksamhet och företagstjänster. Man 
kan anta att flera av dem arbetar på Stom-
bergs Massiva Trägolv AB eller Krägga 

Herrgård som är de största arbetsgivarna i 
Krägga. 

Bebyggelseutveckling 
I början av 1900-talet uppfördes en del 
sommarvillabebyggelse längs med 
Ekolsundvikens stränder. I Krägga/ Stäms-
vik fanns då en järnvägsstation, vilket fick 
till följd att många sommarbostäder bygg-
des kring den.  

Idag präglas området av detaljplanelagda 
fritidshusområden med byggnader från 
framför allt 1950-talet och framåt. Många 
av fritidshusen har permanentats och det 
har också tillkommit nya permanentbostä-
der. Från år 2005 till idag har det skapats 
detaljplaner som medger cirka 110 nya bo-
städer.  

Kommunens bostadsförsörjningsprogram 
anger 50 planerade småhus mellan år 
2015-2018. Bostadsförsörjningsprogram-
met är en bedömning om framtida bostads-
produktion. Den har sin utgångspunkt i 
kommunens målsättningar och riktlinjer 
för bostadsförsörjningen men är i hög grad 
beroende av interna och externa faktorer. 

Service och handel 
Det finns begränsad service i 
Krägga/Stämsvik. På orten finns en åter-
vinningsstation samt Krägga Herrgård vars 
målgrupp framförallt är konferensgäster. 

Barnen i Krägga/Stämsvik går i förskola, 
grundskola och gymnasium i Bålsta.   Barn 
i grundskoleålder i Krägga/Stämsvik tillhör 
Gransäterskolan som ligger i Bålsta. Bar-
nen tar sig till skolan med skolskjuts som i 
första hand utgörs av vanlig kollektivtrafik. 
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Fritid och kultur 
På orten finns en kommunal badplats och 
en liten båthamn som sköts av båtklubben. 
Båtklubben är en del av Krägga tomtägares 
ekonomiska förening. 

Fritidsaktiviteter på orten består främst av 
fiske, natur- och båtliv. Det finns även en 
fotbollsplan och den gamla banvallen som 
är fin att promenera på. Orten har även ett 
kulturhistoriskt värde som beskrevs under 
det historiska avsnittet. 

 

 
Kommunikationer och infrastruktur 
Kollektivtrafikförvaltningen UL trafikerar 
Krägga/Stämsvik med en buss. Linjen går 
mellan orten och Bålsta. Bussen börjar gå 
omkring klockan sex på morgonen och slu-
tar omkring åtta på kvällen. Under rus-
ningstrafik går den ungefär en gång per 
timme annars ungefär en gång varannan 
timme. Resan tar mellan 10-12 minuter.  

Kollektivtrafikutbudet är problematiskt, 
speciellt för ungdomar vars fritidsaktivite-
ter är centrerat till Bålsta. Ortens läge och 
svårigheterna att resa dit med kollektivtra-
fiken medför att bilberoendet är stort på or-
ten. Tvärförbindelser som förbinder 
Krägga/Stämsvik med övriga delar av 
kommunen saknas då kollektivtrafiken är 

monocentriskt uppbyggd med Bålsta som 
kärna.  

Möjligheterna att transportera sig till fots 
eller med cykel är begränsad och gång- 
och cykelvägar till Bålsta saknas. Inom or-
ten har det anlagts en gång- och cykelväg 
längs strandkanten, utöver det nyttjas bil-
vägnätet för gång- och cykeltrafik. 

Vägarna i Krägga/Stämsvik ägs av Krägga 
samfällighetsförening och Segerstavägens 
samfällighetsförening. Det finns inga 
kommunala vägar på orten.  

Området förses med kommunalt vatten och 
avlopp via en överföringsledning som har 
byggts ut från Bålsta.  Det är dock möjligt 
att någon fastighet har enskilt avlopp.  

Dagvattenledningsnätet i orten sköts av 
samfälligheterna. Dagvattenledningsnätet 
leder dagvattnet, oftast med självfall, till 
ett närbeläget vattendrag, dike eller sjö.   

Riksintressen 
Motorväg E18 som går norr om 
Krägga/Stämsvik och järnvägen Mälarba-
nan som går genom orten är anläggningar 
av riksintresse för kommunikationer. Det 
innebär att de ska skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan försvåra tillkomsten el-
ler utnyttjandet av anläggningarna. Funkt-
ionen hos transportsystemet ska säkerstäl-
las och tillkommande bebyggelse får inte 
påverka nuvarande eller framtida nyttjande 
negativt. 

  

Bild 1. Krägga badplats 
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Medborgardialog 

Identitet 
Under första passet på medborgardialogen 
diskuterades ortens identitet. Passet inled-
des med att tre inspirationstalare berättade 
om sin syn på orten och dess identitet. 

Håkan Nihlman från Naturskyddsförening-
en talade om Kräggas höga naturvärden. 
Bengt Björkman belyste ortens fördelakt-
iga och vackra läge. Linnéa Björkén och 
Mats Berggren som planerar att öppna 
Krägga Café & Lanthandel talade om or-
tens lugn och hur den möjliggör avkopp-
ling och återhämtning. 

Ortsborna fortsatte sedan att diskutera 
identiteten i smågrupper.  

Krägga/Stämsviks identitet kännetecknas 
av en lugn lantlig småbygd avskild från 
staden. Orten upplevs som naturnära med 
Mälaren intill.  

 

 

 

 

Det finns en social trygghet där man hälsar 
på varandra. Krägga Herrgård ger orten 
kulturhistorisk identitet.   

Någon kallade Krägga/Stämsvik för ett 
“pendlarsamhälle i en pendlarkommun”, 
vilket syftar till ortens sovstadskänsla.  

En annan del av identiteten på orten är en 
känsla av att vara bortglömda från kom-
munens sida. 

Ordmoln 
Dialogdeltagarna fick möjlighet att skriva 
ner tre ord som de tycker kännetecknar 
Krägga/Stämsvik. Orden som framkom 
presenteras i ordmolnet nedan. Ordets stor-
lek representerar hur många gånger ordet 
förekom. Ju fler gånger desto större ord. 
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Styrkor och svagheter 
Under det andra passet var uppgiften att 
diskutera tätortens styrkor och svagheter. 
Dialogdeltagarna skulle därefter lista tätor-
tens fem främsta styrkor och fem främsta 
svagheter. I pausen hängdes listorna upp 
och dialogdeltagarna fick var och en rösta 
på de tre styrkor och svagheter som de an-
såg stämde bäst in på orten. 
 
Tätortens tre främsta styrkor som röstades 
fram var: 

• Närhet till natur 
• Närhet till vatten 
• Avskilt men ändå nära 

Som framgått är naturen och vattnet en av 
ortens styrkor och stora anledning till var-
för man valt att bosätta sig i 
Krägga/Stämsvik. 

En annan styrka som lyftes fram är dess 
avskilda läge från staden, men att staden 
ändå finns på ett bekvämt avstånd.  

Utöver dessa tre styrkor uppmärksamma-
des även ortens lugn och lantliga idyll, 
Krägga Café och Lanthandel som är under 
uppstart och Krägga Herrgård. 

Tätortens främsta svagheter som röstades 
fram var: 

• Avsaknad av på- och avfart till 
E18, vid återvinningsstationen 

• Kollektivtrafiken 
• Avsaknad av gång-och cykelväg till 

Bålsta 

Det tre saker som röstades fram som ortens 
svagheter och som man ansåg orten var i 
störst behov av var förbättrade kommuni-
kationer.  

Krägga/Stämsvik ligger bra till med närhet 
till Bålsta och E18 men kommunikationer-
na dit anser man behöver bli bättre.                                       

Fler saker som man vill se förbättras är be-
lysning på orten, tillkomst av en förskola, 
en lekplats samt bullerskydd vid E18. 

Framtidens Krägga/Stämsvik 
Medborgardialogens sista pass fokuserade 
på den framtida utvecklingen i 
Krägga/Stämsvik. Dialogdeltagarna fick 
gruppvis diskutera områdena bostäder, kol-
lektivtrafik och vägnät, näringsliv och tur-
ism, natur, fritid och kultur samt utbildning 
och omsorg. 16 tjänstemän från Håbo 
kommun och kollektivtrafikförvaltningen 
UL bidrog med sin expertiskunskap.  

 
Bostäder 
Vilken typ av boende behövs? 
Åsikterna gick isär i Krägga/Stämsvik gäl-
lande hur man vill se utvecklingen av bo-
städer. Ungefär hälften är emot förtätning 
av orten. En av anledningarna till varför 
man flyttat hit är för lugnet och avskildhet-
en. Avsaknaden av service var man inför-
stådd med från början. En ökad exploate-
ring menar man kommer förstöra ortens 
själ, man vill inte ha ett nytt ”Frösunda-
vik”. De flesta som har fritidshus i 
Krägga/Stämsvik vill inte ha en ökad be-
byggelse. 

Bild 2. Medborgardialog på Krägga herrgård 
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Den andra hälften vill förtäta och på det 
sättet skapa ett större underlag för service 
på orten.  

Fler permanentbostäder förväntas öka en-
gagemanget och göra att fler blir villiga att 
betala för ökad service och bättre vägar. 

-Vilken typ av boende skulle kunna 
locka nya invånare till orten? 
Den typ av bebyggelse man vill se är villor 
med relativt stora tomter som harmonierar 
med befintlig bebyggelse. Man vill gärna 
att den är småskalig så att den lantliga ka-
raktären bibehålls. Flerfamiljhus och hy-
resrätter är man negativt inställd till.  

 
 

Kollektivtrafik och vägnät 
- Hur fungerar kollektivtrafiken till och 
från Krägga/Stämsvik? 
I nuläget används kollektivtrafiken främst 
av skolbarn och anses inte som ett reellt al-
ternativ till bilen. Tätare turer med bussen 
tycker majoriteten är den viktigaste åtgär-
den för att förbättra kommunikationerna.   

Under lågtrafik tänker man att mindre bus-
sar kan trafikera för att inte belasta vägarna 
och för att öka trafiksäkerheten då de kan 
köra på de mindre vägarna.  

Från Kollektivförvaltningen UL:s håll är 
detta inte möjligt. Under rusningstrafik be-
hövs större bussar. Varje linje kan bara ha 
en fordonsstorlek då det blir för kostsamt 
och ineffektivt att nyttja olika fordonstyper 
på samma busslinje.  

Fler förslag på förbättring var att matcha 
bussarna till pendeltågstrafiken i Bålsta 
samt till skolschemat. 

  

En direktlinje till Bålsta station, för att 
slippa åka runt Bålsta, skulle också under-
lätta.  

Säkrare busshållplatser efterfrågas då de i 
dagsläget bara utgörs av en stolpe i mar-
ken.  

Bild. 3 Förslag på placering av bostäder, från medborgardialogen. 
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Ett bättre samarbete mellan UL och SL 
som möjliggör samma biljettsystem för 
båda länen efterfrågades också.  

- Finns det problematiska platser i väg-
nätet för bilar, kollektivtrafik, cyklister 
och gående?   
Vägen till Bålsta från Krägga/Stämsvik är 
smal och innebär en säkerhetsrisk för 
gång- och cykeltrafikanter. Behovet av en 
gång- och cykelväg uppmärksammades.  

Den gamla banvallen ges som förslag där 
en gång- och cykelväg kan anläggas. Det 
som är problematiskt är att banvallar inne-
håller mycket föroreningar och måste ge-
nomgå en grundlig sanering innan detta 
skulle vara möjligt. Cykelväg på banvallen 
över vattnet mot Enköping nämns också 

I nuläget ägs vägarna på orten av samfäl-
lighetsföreningarna. Flertalet uttrycker att 
de vill att kommunen ska överta dem. Det 
kan exempelvis bidra till att det införskaf-
fas belysning på orten, som idag är en de-
battfråga inom samfälligheterna. Vidare 
anses att övertagandet av vägen kommer 
höja kvaliteten och möjliggöra gångväg 
och bättre busshållplatser.  

Något som har diskuterats länge på orten 
och som många vill ha är en på- och avfart 
till E18 vid återvinningsstationen. Det 
skulle förbättra kommunikationsmöjlighet-
erna avsevärt för Krägga/Stämsvik.  

Några tar upp att denna avfart skulle kunna 
vara vid Ekolskrog. Det anses dock med-
föra att orten får ökad genomströmning av 
människor, vilket många är negativa till. 
De flesta önskar att Krägga/Stämsvik fort-
sätter vara den återvändsgränd som den är 
idag.  

I relation till E18 är bullret något som 
många anser störande, ett bullerskydd mot 
motorvägen skulle förbättra situationen.   

En av de största säkerhetsbrister som finns 
på orten är att vägen för räddningstjänsten 
inte är farbar. Majoriteten av de tillfrågade 
ser detta som väldigt viktigt att åtgärda.  

Fler säkerhetsproblem som togs upp är att 
många kör över hastighetsbegränsningen 
30 km/h som finns i området.  

Näringsliv och turism 
- Finns det några platser ni gärna visar 
upp i Krägga/Stämsvik? 
Den vackra naturen och Mälaren är något 
man är stolt över. Badplatsen är ett favorit-
ställe med dess grillplats. För att utveckla 
dessa platser vill man att naturen ska skö-
tas bättre då den ser vildvuxen ut. För att 
göra badplatsen mer trivsam vill många att 
det anordnas en toalett där.  

Krägga Herrgård är en annan plats man 
gärna visar upp. Det finns en önskan att 
herrgården ska öppna upp mer för de bo-
ende då de i dagsläget främst riktar sig mot 
konferensgäster. Förutom att öppna upp re-
staurangdelen oftare för ortsborna gavs det 
förslag på konstutställningar och musik- 
och teaterevenemang som kunde hållas på 
herrgården för att göra Krägga/Stämsvik 
mer levande.  

- Finns det platser ni undviker att visa 
upp i Krägga/Stämsvik? Hur kan man 
göra dem mer attraktiva? 
Det man inte är stolt över är återvinning-
stationen som är det första man ser när 
man kommer till orten. Pumpstationen och 
gångvägen till Ekolskrog har blivit skräpig 
och är heller inget man gärna visar upp. 
Fler papperskorgar är ett sätt att snygga 
upp. 
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- Hur skulle näringslivet och företagan-
det på orten kunna utvecklas? Hur kan 
fler arbetstillfällen skapas? 
Ortsborna ser att näringslivet har stor pot-
ential att utvecklas. Om mer service kom-
mer till området genereras arbetstillfällen i 
form av till exempel skola, äldreboende, 
butik och fritidsverksamhet. Ett initiativ 
som man är mycket positiv till är Krägga 
Café och Lanthandel som är i uppstarts-
skedet.  

Genom att dra in fibernätverk för snabbare 
internet skulle småföretagare som jobbar 
hemifrån och även boende på orten gyn-
nas.  

Jordbruk och djurskötsel uppmärksamma-
des också under dialogen. Större verksam-
hetsområden och industrier efterfrågas inte 
i orten.   

 

 
 

Natur, fritid och kultur 
 
- Vad tycker du om naturen i 
Krägga/Stämsvik? Hur kan den bevaras 
och utvecklas?  
Naturen anses fantastisk men en bättre 
skötsel av den efterfrågas. De vilda djuren 
som vildsvin, rådjur och kanadagäss togs 
upp under medborgardialogen, och önskan 
om att skjuta av en del av dem framfördes. 
Huruvida detta kan ske får bedömas av 
kommunjägaren. 

 - Finns det ett jämnt utbud av fritidsak-
tiviteter? Hur kan det utvecklas? 
Ortsborna vill ha fler fritidsaktiviteter utö-
ver befintligt natur- och båtliv. Det som 
framförallt uppmärksammades var behovet 
av lekplats. Ortsborna skulle själva kunna 
anordna en lekplats exempelvis genom 
samfälligheterna.   

 

 Bild 4. Förslag på service, från medborgardialogen. 
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En annan sak som tidigare nämnts är att 
många vill ha belysning för att kunna pro-
menera och cykla när det är mörkt.  

Detta är en fråga för samfälligheterna då 
vägarna ägs av dem.   

Andra förslag som kom upp för att ut-
veckla fritidsaktiviteterna var utegym, 
skidspår, skridskobana, boulebana, hock-
eyrink, sporthall, förbättring av Mälardals-
leden och skyltning av de historiska plat-
serna så att man lättare kan ta del av kul-
turhistorien.  

De mötesplatser som finns på orten idag är 
främst båtklubben och ortsborna känner ett 
stort behov av fler mötesplatser. Under 
medborgardialogen talades det bland annat 
om ett ”Allaktivitetshus” som kan vara för-
skola och fritids på dagarna och fritidsgård 
på kvällar och helger för större barn. 

- Vad tycker ni om föreningslivet på or-
ten? Hur kan det utvecklas? 
Föreningslivet anser man är en bristvara på 
orten trots samfällighetsföreningarna och 
båtklubben. Förmodligen är det fler före-
ningar kopplade till fritidsaktiviteter som 
åsyftas, vilket Håbo kommun generellt sett 
är väldigt rikt på. 

Utbildning och omsorg 
 
- Hur vill ni att skolan ska utvecklas i 
Krägga/Stämsvik? 
En het fråga som en övervägande del tyck-
er är viktigt är förskola. Man anser att un-
derlaget för det är tillräckligt.  

Det finns 41 barn från ett till sex år i 
Krägga/Stämsvik. Lokalen till förskolan 
kan sedan utnyttjas som fritidsgård på 
kvällar och helger.  

Från kommunens sida är det inte aktuellt 
att öppna en förskola i Krägga/Stämsvik i 
dagsläget. För att underlätta förskoleverk-
samheten förespråkar kommunen sex till 
åtta avdelningar när en ny förskola byggs. 
Underlaget i Krägga/Stämsvik är därmed 
inte tillräckligt. Boende på orten kan dock 
genom egna initiativ starta exempelvis ett 
föräldrakooperativ eller dagmammaverk-
samhet och driva det i privat regi.  

- Hur vill ni att omsorgen ska utvecklas 
i Krägga/Stämsvik? 
På orten finns en åldrande befolkning som 
kommer vilja bo kvar. Därför anser man att 
orten skulle gynnas av ett äldreboende. 
Genom att ha en restaurang på äldreboen-
det ses även möjligheten att utveckla det 
till en mötesplats.  

I samband med att äldreomsorgen diskute-
ras nämndes även dagverksamhet för äldre 
och en mobil läkare. 
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Slutsats 

Under medborgardialogen framkom det 
vilka saker som ansågs som mest ange-
lägna för den fortsatta utvecklingen i 
Krägga/Stämsvik. De saker som framkom 
var alla kopplade till att förbättra kommu-
nikationerna och tillgängligheten. Det vill 
säga tätare turer med kollektivtrafiken, på- 
och avfart till E18 vid återvinningsstation-
en, farbar räddningsväg och cykel- och 
gångväg till Bålsta. De här anses som vik-
tiga förutsättningar för att orten ska vara 
attraktiv och en bra plats att bo på.  

Det som delar orten är frågan om ökad ex-
ploatering. För att lättare etablera mer ser-
vice behövs ett större underlag av boende. 
Det är avgörande också för en förbättrad 
kollektivtrafik.                                 Om or-
ten förtätas är det samtidigt viktigt att 
värna om den vackra naturen och den lant-
liga idyllen som är Krägga/Stämviks 
främsta styrka och identitet. 

 

 

 

 

 

Tanken är att kommunen, näringsliv och 
ortsbor tillsammans ska jobba för att ut-
vecklingen ska gå i önskad riktning även 
om den inte är entydig.                         För-
bättrade kommunikationer är en bra ut-
gångspunkt för fortsatt utvecklingsarbete. 

 

 

 

Bild. 5 Medborgardialog på Krägga Herrgård 
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Tillvägagångssätt 

Bakgrund och metod 
Håbo kommun arbetar med en ny översikt-
plan som ska antas år 2018. Översiktspla-
nen har ett långsiktigt perspektiv och utgår 
från kommunens vision som sträcker sig 
till år 2030 men har en utblick mot år 
2050.  

Översiktsplanen anger inriktningen för den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön i kommunen. Planen ska ge vägled-
ning för beslut om hur mark- och vatten-
områden ska användas, utvecklas och be-
varas. En översiktsplan anger till exempel 
vart nya bostäder ska byggas, vart vägar 
ska gå och vilka områden som är extra vik-
tiga att bevara.  

Översiktsplanen ger ett helhetsperspektiv 
och hanterar utvecklingen på en övergri-
pande nivå. Planen är en sammanvägning 
av flera olika intressen med syfte att ut-
veckla kommunen på ett långsiktigt håll-
bart sätt.  

Håbo kommun har i arbetet med den nya 
översiktsplanen valt att genomföra en ort-
sanalys över Skokloster tätort under våren 
2016.  

Syftet med ortsanalysarbetet är att föra en 
aktiv dialog med invånarna i Skokloster för 
att få inspel om ortens förutsättningar för 
framtida utveckling. Ortsanalysen är ett 
sätt för invånarna att föra fram sina önsk-
ningar och behov på ortens framtida ut-
veckling.  

Ortsanalysen presenterar en bakgrundsbe-
skrivning av orten utifrån bland annat 
historia, demografi, service och infrastruk-
tur.  

Ortsanalysen redogör vidare för ortens 
identitet samt styrkor och svagheter. Dessa 
utgör utgångspunkt när ortens framtida ut-
veckling slutligen presenteras. Analysen 
baseras på de synpunkter som inkom under 
en genomförd medborgardialog.  

Ortsanalysen kommer att användas som ett 
underlag till det fortsatta arbetet med över-
siktsplanen. 

Så här gjorde vi 

Arbetet började med att en bakgrundsbe-
skrivning som arbetades fram med hjälp av 
underlag från kommunen, föreningsliv och 
näringsliv. Bakgrundsbeskrivningen lade 
grunden för den kommande medborgardia-
logen. 

Medborgardialogen började planeras tidigt 
i arbetsprocessen. Den genomfördes tisda-
gen den 10 maj i Slottsskolans matsal och 
cirka 65 personer och 16 tjänstemän del-
tog. Representanter från samtliga kommu-
nens förvaltningar samt kollektivtrafikför-
valtningen UL fanns på plats på dialogen.  

Mötet bestod av tre pass och som inledning 
till det första passet berättade tre inspirat-
ionstalare om sin syn på orten och dess 
identitet. Deltagarna fick sedan fortsätta 
diskutera Skoklosters identitet för att däref-
ter gå vidare till att diskutera dess styrkor 
och svagheter samt framtida utveckling. 

Efter medborgardialogen sammanställdes 
allt material i en ortsanalys som sedan pub-
licerades på kommunens hemsida. 

Vi vill tacka alla personer som varit med 
och hjälpt till under arbetet med ortsana-
lysen! 
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Beskrivning av Skokloster 

Geografi 

På östra Skohalvön intill Skofjärden i Mä-
laren ligger ett antal bebyggelsekoncentrat-
ioner som tillsammans bildar Skokloster 
tätort.  

Tätorten växte fram under 1960-talet och 
utgör en del i Skoklosters socken. Skoklos-
terssocknen har medeltida ursprung och 
blev år 1971 en del av Håbo kommun.  

 

 

 

 

Orten består av områdena Söderskogen, 
Idealbyn och Slottskogen och har cirka 
2000 invånare. Områdena har bebyggts 
och exploaterats oberoende av varandra 
men bildar idag en sammanhängande be-
byggelse.  

Orten ligger i Håbo kommun, knappt 20 
kilometer norr om Bålsta mellan Stock-
holm, Uppsala och Enköping. Orten är 
kustnära och strandängarna är ett viktigt 
inslag i naturen. I väster begränsas orten av 
Skokloster naturreservat och i öster av 
Skofjärden. Orten har ett relativt isolerat 
läge. 

Karta 1. Skokloster tätorts läge i Håbo kommun. 
Copyright: Lantmäteriet 

Karta 2. Skokloster tätort. Copyright: Lantmäteriet 
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Historia 
De äldsta kända spåren av människor i 
Håbotrakten är från senare delen av stenål-
dern, cirka 4000– 1800 f.Kr. Dåtidens kli-
mat var milt och behagligt vilket gav rika 
förutsättningar för både djur- och växtliv. 
Håbo förmodas ha varit attraktivt för bo-
sättning, särskilt för samhällen som liv-
närde sig på jakt, fiske och annan fångst 
samt insamling av växtföda. Under den 
allra yngsta delen av stenåldern blev jord-
bruket och boskapsskötseln det domine-
rande näringsfånget.  

 

Att förutsättningarna för bosättning på 
skohalvön varit gynnsamma under en lång 
tid visar det stora beståndet av anrika forn-
lämningar. Under järnåldern var jakt och 
fiske den främsta försörjningen på halvön 
och skogsbruket hade en central roll.  

Den äldre järnåldern cirka 500 f.kr- 0 re-
presenteras i hög grad av de gravar som 
utgörs av stensättningar av varierande stor-
lek och form.  Sådana stensättningar finns 

utspridda över hela skohalvön och även i 
Skokloster tätort. I tätorten finns även läm-
ningar i form av bland annat runstenar och 
ett röse. 

Under 1800-talet blomstrade sjötrafiken då 
ångbåtarna började trafikera Mälaren. 
Ångbåtstrafikens snabba utveckling kom 
att bli oerhört viktig för framförallt boende 
längs Mälarens stränder. Befolkningen 
kunde på ett praktiskt sätt transportera sina 
produkter för försäljning till torgen i 
Stockholm och Uppsala. Ångbåtstrafiken 
medförde att ett stort antal bryggor och 
lastplatser anlades längs med stränderna. 
En av dessa anlades i Skokloster. Sko-
halvöns idag relativt isolerade läge uppfat-
tades förr som förhållandevis centralt. 
Skokloster låg för sjöfarten vid ett strate-
giskt läge mellan Gamla Uppsala och 
Birka. Sjövägen var en betydelsefull 
färdsträcka för Håbobygden. 

Kulturhistoriska byggnader 
Skohalvön är berikad med flera kulturhi-
storiska byggnader. Flasta kyrka byggdes 
under 1100-talets början. Kyrkan var 
byggd i sten och hade en typisk romanstil. 
Den var uppbyggd av långhus och ett sma-
lare kor med ett torn i väster. I slutet av 
1200-talet brann kyrkan ner. I dag utgör 
kyrkan en kulturhistorisk ruin kallad Flasta 

Bild 2. Skoklosters kyrka 

Bild 1. Runsten i Skokloster 
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kyrkoruin eller Flasta mur.  

Under tidig medeltid var flera stormanna-
ätter betydande jordägare på halvön. Under 
1240-talet upprättades en kyrkobyggnad 
med tillhörande klosteranläggning. Kyrkan 
är idag skoklosters sockenkyrka. 

Skoklosters slott är beläget på halvöns 
östra sida i höjd med Knivsta. Slottet anses 
vara ett av Europas främsta barockslott och 
är det största privatpalats som någonsin har 
byggts i Sverige. Slottet började byggas år 
1654 under den svenska stormaktstiden. 
Slottet är än idag inte färdigställt då bygg-
herren Carl Gustaf Wrangel dog år 1676. 
År 1967 förvärvades slottet av staten och 
slottet är idag ett museum. 

Sedan slutet av 1600-talet har det funnits 
nio soldattorp på Skohalvön, varav åtta är 
bevarade än idag. Ett av torpen är idag ett 
museum.  

 

Administrativ indelning 
Vid 1952 års storkommunreform bildades 
Håbo kommun av de sedan 1862 självstän-
diga landskommunerna Skokloster, Häg-
geby, Övergran, Yttergran och Kalmar. 
Skokloster tätort är en del av Skokloster 
socken. 

Landskap och natur 
Stora delar av skohalvön består av skyddad 
natur, framförallt i form av naturreservat. 
Arnö huvud ligger på skohalvöns nord-
västra udde och utgörs främst av en grusås 
samt lägre liggande morän- och sediment-
marker. Åsens högsta punkt är 45 m ö h 
och utgör med sitt fria läge en unik miljö. 
Åsen täcks av barrskog och området är ett 
naturreservat samt natura 2000-område. 
Andra naturreservat på ön är Skokloster, 
Sandviksåsen och Sandhagens naturreser-
vat. Bild 3. Skokloster slott 
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Stora delar av skohalvöns omland karaktä-
riseras av historisk natur typisk för Mälar-
dalen med uråldrig skog.  

 
 

 

Tätortens landskap har en typisk karaktär 
för Skohalvön med branta stränder med 
lövskogsbestånd och bebyggelse lokali-
serad på platåer.  

Stränderna är förhållandevis fredade från 
privatisering. Exploaterade områden vid 
stranden utgörs i stor utsträckning av bad-
platser med bryggor, småbåtshamn samt ett 
reningsverk.  

 

 

 

 

Vid Söderskogen finns grillplats, bollplan 
och lekplats i anslutning till badplatsen. 
Längre söderut, i närheten av Skoklosters 
reningsverk finns en cirka 20 meter hög 
förkastningsbrant. Nedanför branten i en 
blockrik sluttning förekommer den frid-
lysta svampen bombmurkla. 

  

Karta 3. Skyddsvärd natur på Skohalvön.  
Copyright: Lantmäteriet 

Bild 4. Informationsskylt i naturreservatet 
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Demografi 
Befolkning 
År 2015 bodde totalt 20 279 personer i 
Håbo kommun, vilket är en ökning med  
1 710 personer sedan år 2005. Likt Håbo 
kommun har folkmängden ökat i Skoklos-
ter tätort. I slutet av år 2015 var 1 889 per-
soner bosatta i tätorten och sedan år 2015 
har samhället haft en befolkningsökning på 
87 personer. 

Tabell 1. Befolkningsmängd i Skokloster tätort 
(SCB).  

De största åldersgrupperna i tätorten är 
personer i åldrarna 40-49 år och 50-59 år. 
Samma åldersspann utgör den största ål-
dersgruppen för hela Håbo kommun.  

Håbo kommun har en stor andel barn i åld-
rarna 0-9 år. I Skokloster tätort är den an-
delen ytterligare något högre än för kom-
munen totalt sett. Andelen barn i åldrarna 
10-19 år är större i kommunen än i tätor-
ten.  

Andelen äldre personer är betydligt lägre i 
tätorten än i kommunen (se diagram 1).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andelen personer med utländsk bakgrund 
är cirka 20 procent i Skokloster tätort, vil-
ket är något högre än i hela Håbo kommun 
där andelen personer med utländsk bak-
grund är cirka 18 procent. Till personer 
med utländsk bakgrund hör personer som 
är födda utomlands samt personer vars 
båda föräldrar är födda utomlands.  

Arbete och utbildningsnivå 
Andelen personer med gymnasial utbild-
ning är något högre i Skokloster tätort än i 
hela kommunen. I kommunen är andel per-
soner som även har eftergymnasial utbild-
ning större jämfört med tätorten.  
 
År 2014 arbetade 129 personer i tätorten. 
Över hälften av dessa arbetade som egen-
företagare, företagarandan i Skokloster 
tätort har länge varit framträdande. De tät-
ortsbor som inte arbetar på orten pendlar 
främst till Bålsta, Uppsala och Stockholm. 
Därifrån kommer också de få personer som 
arbetar i tätorten men som inte bor på or-
ten. 

Skoklosterborna arbetar främst med bygg-
verksamhet, handel och vård och omsorg. 
Cirka 30 procent av alla tätortsbor över 16 
år arbetar inte. Det kan bland annat bero på 
att befolkningen består av en stor andel 
pensionärer. 
  

År  2005 2010 2015 
Antal  
invånare 

1802 1875 1889 

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%
18%
20%

0-9 år 10-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70-79 år 80-89 år 90-99 år 100- år

Skokloster tätort
Håbo kommun

Diagram 1. Befolkningsstruktur i Skokloster tätort och Håbo kommun år 2015. 
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Bebyggelseutveckling 
Bebyggelsen i Skokloster har växt fram 
under en längre tid vilket har resulterat i att 
samhället är av varierande struktur och es-
tetik. Orten består av fritidshusområden, 
före detta fritidshusområden som perma-
nentats samt permanentbebyggelse som 
uppförts framförallt under 1970- och 80-
talen.  

År 1990 bildades en småort med beteck-
ningen Håbo:4 i det som idag utgör den 
västra delen av Slottsskogen. Fem år se-
nare växte småorten ihop med tätorten. I 
tätorten finns byggnader som har ett kul-
tur- och arkitekturhistoriskt egenvärde. 

Under början av 1990-talet lät stiftelsen 
Idealbyn uppföra ett tjugotal flerbostads-
hus som vardera innehåller sex lägenheter. 
Området där bostadshusen uppfördes är det 
område som idag utgör Idealbyn. Idealbyn 
var då influerad av TM-rörelsen (transcen-
dental meditation) och målet med bygg-
nadsprojektet var att skapa ett idealsam-
hälle. Tanken var att kombinera en god 
mental miljö med en god fysisk miljö. Hu-
sen är ritade av arkitekt Bengt Lindroos 
som har låtit sig inspireras av gammal 
vedisk arkitektur. Värdebärande egenskap-
er är husens kvadratiska uppbyggnad, alla 
entréer är vända mot öster för att möta so-
lens uppgång, kombinationen av stående 
och liggande träpanel, fönsterplacering och 
fönstertyper, lanterninerna och takfötternas 
smäckra utformning.  

Det stora antalet flerfamiljshus i Idealbyn 
ger ett monumentalt intryck som dock till 
viss del går förlorat genom att området 
idag innehåller en hel del enbostadshus av 
en helt annan karaktär. Till- och nybygg-
nader ska underordnas bostadshusen och 

inte avvika i stil, skala eller material enligt 
kommunens kulturmiljöprogram.  

Service och handel 

Den service som finns på halvön är främst 
lokaliserad till tätorten. Där finns bland 
annat förskole- och skolverksamhet, lant-
handel, restaurang, pool, brandstation samt 
vatten- och reningsverk.  

Slottsskolan är en av de viktigaste mötes-
platserna med sina cirka 115 elever. Både 
förskolan och skolan är lokaliserade i cen-
trala Skokloster i närhet till lanthandel och 
busshållplats. Lanthandeln erbjuder det 
mesta inom dagligvaruhandeln och är en 
viktig mötesplats för hela Skohalvön. 

Kommunen är tätortens främsta arbetsgi-
vare då framförallt skolan och den kom-
munala förskolan genererar många arbets-
tillfällen. Runt om på halvön finns en 
mängd småföretag och Skokloster tätort 
har en framträdande företagaranda.  

 

 

Fritid och kultur 
Hela skohalvön består av en miljö med 
kulturhistoriskt värde. Omgivningen är en 
stark dragningsfaktor när det gäller turism 
Skohalvön är ett populärt område för fri-
luftslivet bland annat tack vare dess goda 
strövmöjligheter.  

Bild 5. Slotsskolan 
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På halvön finns flera vandringsleder, bland 
annat två etapper av Upplandsleden. Upp-
landsleden passerar längs Skohalvöns östra 
strand, förbi Skokloster längs Mälaren. 
Upplandsleden är en 40 mil lång vand-
ringsled som sträcker sig genom Uppland. 
Den utvecklas och förvaltas av Upplands-
stiftelsen men sköts av respektive kom-
mun. Liksom hela Skohalvön består 
Skokloster tätort av naturskön miljö med 
kulturhistoriskt värde som lockar friluftsli-
vet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skokloster har ett starkt föreningsliv. I tä-
torten finns det en mängd föreningar som 
hjälper till att förvalta och utveckla den 
kulturella miljön och skapa viktiga mötes-
platser.  

Slottsskogens småbåtshamn används flitigt 
av fritidsbåtsägare och skridskoåkare och 
utgör en viktig knytpunkt för ortsborna. En 
annan viktig knytpunkt är skolans idrotts-
hall och fotbollsplanen där fysiska aktivite-
ter kan utövas. Under sommaren är poolen 
och badplatserna viktiga mötesplatser.  

Ett så kallat LIS-område (landsbygdsut-
veckling i strandnära läge) finns utpekat i 
Skokloster. LIS-området i Skokloster ska 
möjliggöra en fortsatt utveckling av områ-
det med fokus på att förstärka och utveckla 
den allemansrättsliga tillgängligheten och 
användning av strandområdet. Anlägg-
ningar för friluftsliv och rekreation på land 
och i vatten föreslås. I begränsad utsträck-
ning tillåts även ny bostadsbebyggelse till-
komma i området. 

  

Bild 6. Turistinformationsskylt i Skokloster 

Bild 7. Vy över naturen i Skokloster 
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Kommunikationer och infrastruktur 
Skokloster är kollektivtrafikförsörjt med 
buss som trafikeras av UL. Busslinjen 
sträcker sig i en cirkel runt halvön med 
start och ändhållplats vid Bålsta station. 
Det tar mellan 25 och 35 minuter att åka 
mellan Bålsta och Skokloster.  

Totalt går det 23 bussar om dagen på var-
dagar. Dessa går oftast en gång i timmen, 
förutom under rusningstid då linjen utökas 
till halvtimmestrafik.  

På helgen avgår 10 bussar från Bålsta stat-
ion, ungefär varannan timme. Bussen trafi-
kerar bland annat hållplatserna Lugnet, 
Skoklosters slott, Slottsskogen, Slottssko-
lan och Häggeby kyrka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förbindelser till kommunens övriga tätor-
ter saknas då kollektivtrafiken är mono-
centriskt uppbyggd med Bålsta centrum 
som kärna.  

Kommunen är väghållare för ett antal 
vägar i Skokloster tätort, men majoriteten 
av vägarna i tätorten drivs i enskild regi.  

Tätorten saknar till stor del separerade cy-
kel- och gångvägar och möjligheterna att 
transportera sig till fots eller med cykel på 
ett säkert sätt är begränsad. Den separerade 
cykel- och gångväg som finns går mellan 
Söderskogen och Slottsskogen. Cykelväg 
till övriga delar av kommunen saknas. 

Orten förses med kommunalt vatten och 
avlopp och har eget renings- samt vatten-
verk.   

Bild 8. Rondell i Skokloster 
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Medborgardialog 

Identitet 
Under första passet på medborgardialogen 
diskuterades ortens identitet. Passet inled-
des med att tre inspirationstalare berättade 
om sin syn på orten och dess identitet. 

Dessa personer var Fredrik Von Essen som 
äger en stor andel mark på halvön, Catha-
rina Kimby som driver Skoklostermacken 
och Jörgen Allstedt, projektledare för Nat-
ionaldagen i Skokloster. Dialogdeltagarna 
fick därefter diskutera ortens identitet i 
mindre grupper. 

Skokloster tätorts identitet kännetecknas av 
en lugn och naturskön miljö. Stränderna är 
viktiga naturområden som bör tas tillvara 
på. Liksom stränderna utgör naturreserva-
ten en stor del av den vackra miljön som är 
viktig att bevara. Den lugna och orörda na-
turen är en bra miljö för barn och är för 
många en anledning till varför de en gång 
flyttat till halvön.  Många flyttar dock ifrån 
halvön när barnen växt upp.  

Närheten till Mälaren och stränderna lik-
som närheten till större städer som Stock-
holm och Uppsala skapar en positiv anda 
och identitet för platsen – det går att bo 
lugnt och naturskönt men ändå relativt 
stadsnära.  

Det finns en god grannsämja och de bo-

ende tar hand om varandra. Den goda sam-
hörigheten gör att folk pratar med varandra 
och hälsar. Ibland skvallras det lite men 
alla är måna om att alla ska ha det bra. Be-
folkningen kommer från olika håll vilket 
ger en öppenhet.  

Närheten till Skoklosters slott utgör en stor 
del av den kulturella identiteten liksom 
närheten till kyrkan och annan kulturhisto-
risk miljö. Ska det förklaras för någon vart 
man bor är det enkelt att säga att man bor i 
närheten av Skokloster slott.  

Även centrumområdet utgör en del av 
identiteten. Området med förskola, skola 
och handel utgör viktiga mötesplatser, det 
anses viktigt med ett samlat centrum och 
mötesplatser. Det finns även en stark före-
tagaranda och många småföretag som ut-
gör en del av ortens identitet.  

Bland personer utifrån kan det dock finnas 
en negativ bild av orten. Tätortens läge kan 
anses avlägset och vissa anser att det är 
oroligt i orten på grund av småbus bland 
ungdomarna.  

Ordmoln 
Dialogdeltagarna fick möjlighet att skriva 
ner tre ord som de tycker kännetecknar 
Skokloster. Orden som framkom presente-
ras i ordmolnet nedan. Ordets storlek re-
presenterar hur många gånger ordet före-
kom. Ju fler gånger desto större ord.  
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Styrkor och svagheter 
Under det andra passet var uppgiften att 
diskutera tätortens styrkor och svagheter. 
Dialogdeltagarna skulle därefter lista tätor-
tens fem främsta styrkor och fem främsta 
svagheter. I pausen hängdes listorna upp 
och dialogdeltagarna fick var och en rösta 
på de tre styrkor och svagheter som de an-
såg stämde bäst in på orten. 
 
Tätortens tre främsta styrkor som röstades 
fram var: 

• Närheten till Mälaren och en unik 
och naturskön miljö. 

• Närhet till kulturhistorisk omgiv-
ning och tillgång till kulturarv.  

• Befintliga ungdomsverksamheter. 

Det betonades att närheten till Mälaren och 
den natursköna miljön är en stor anledning 
till att många valt att bosätta sig i Skoklos-
ter tätort.  

En annan styrka är närheten till den kultur-
historiska omgivningen och tillgången till 
ett rikt kulturarv som inte bara skapar en 
idyllisk miljö utan även främjar turismen.  

Den tredje styrkan som framhävdes var de 
ungdomsverksamheter som finns på orten. 
Dessa utgör viktiga mötesplatser för 
halvöns ungdomar.  
Andra styrkor som också framfördes var 
bland annat närheten till andra städer i 
kombination med ett lantligt läge, stark 
entreprenörsanda med flera egenföretagare 
samt goda förutsättningar för turism.  

 
 
 
 
 

Tätortens främsta svagheter som röstades 
fram var: 

• Bristfällig kommunikation. 
• Bristfällig service. 
• Undermåligt kommunalt dricksvat-

ten. 
Det framhölls att den bristfälliga kollektiv-
trafiken är ett stort problem. Den försvårar 
pendlingsmöjligheterna till andra kommu-
ner vilket komplicerar tillvaron för de som 
går i skolan och arbetar på andra platser.  

En annan förbättringspunkt är det kommu-
nala dricksvattnet. Andra svagheter som 
också framfördes var bristande tillgång till 
cykelvägar och utomhusbelysning samt 
nedskräpade diken och olagliga soptippar. 

  
Bild 9. Medborgardialog i Slottsskolans matsal 
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Framtidens Skokloster 
Medborgardialogens sista pass fokuserade 
på den framtida utvecklingen av Skokloster 
tätort. Dialogdeltagarna fick gruppvis dis-
kutera områdena bostäder, kollektivtrafik 
och vägnät, näringsliv och turism, natur, 
fritid och kultur samt utbildning och om-
sorg. 16 tjänstemän från Håbo kommun 
och kollektivtrafikförvaltningen UL bidrog 
med sin expertiskunskap.  

Bostäder 
Vilken typ av boende behövs?  
Behovet av bostäder i Skokloster tätort an-
ses framförallt vara bostäder för barnfamil-
jer i form av villor, flerbostadshus och rad-
hus. För att halvöns ungdomar ska stanna 
kvar behövs det även ungdomslägenheter. 
Behovet av ett äldreboende samt ett bo-
ende för 65+ uppmärksammades även. 

Det anses viktigt att föra samman redan be-
fintliga områden med ny bebyggelse för att 
skapa ett mer sammanhängande samhälle. 
Ett område som diskuterades under med-
borgardialogen var området mellan Söder-
skogen och Slottsskogen. Området skulle 
kunna användas för nya bostäder och cent-
rumverksamhet och samtidigt binda ihop 
Söderskogen och Slottsskogen. Med bo-
stadsbebyggelse, vägar och cykelbanor 
skulle även Måttan kunna bindas ihop med 
Söderskogen. 

Det anses betydelsefullt att det byggs på ett 
sätt som tillvaratar områdets karaktär. Ny 
bebyggelse bör inte vara för hög och alla 
nybyggnationer ska smälta in i kulturbyg-
dens karaktär. Det ska byggas med naturen 
och inte mot den och därför bör man inte 
bygga på stränderna. Strandängarna bidrar 
till tystnad och lugn.  

-Vilken typ av boende skulle kunna 
locka nya invånare till orten?  
För att locka nya invånare till tätorten be-
hövs bostäder för barnfamiljer. För att 
locka ungdomar och för att få de ungdomar 
som finns att stanna kvar behövs små hy-
reslägenheter.  

Kollektivtrafik och vägnät 
- Hur fungerar kollektivtrafiken till och 
från Skokloster? 
I dagsläget anses kollektivförsörjningen till 
och från Skokloster vara svag, framförallt 
under kvällar och helger.  Bussens av-
gångs- och ankomsttider bör matchas 
bättre med övrig kollektivtrafik som avgår 
från Bålsta station.  

Tätare bussturer och att bussarna håller tid-
tabellens tider anses vara de bästa åtgär-
derna för att förbättra kollektivtrafiken. 

Det framkom ett förslag om att busslinjen 
kan trafikeras med mindre fordon under 
lågtrafik för att öka turtätheten. Kollektiv-
förvaltningen UL menade dock att det vid 
rusningstrafik behövs större bussar. Varje 
linje kan bara ha en fordonsstorlek då det 
blir för kostsamt och ineffektivt att nyttja 
olika fordonstyper på samma linje.  

Bättre trafikering till bland annat Uppsala, 
Sigtuna, Märsta och Arlanda efterfrågades. 
Även möjligheten till färja mellan Skoklos-
ter och Knivsta, och den ökade tillgänglig-
het till Uppsala som den skulle innebära, 
lyftes fram under medborgardialogen,  

Många barn har fritidsaktiviteter i Bålsta 
och har svårt att ta sig hem på kvällarna. 
Flera dialogdeltagare hade gärna sett att 
det fanns ett föreningskort för ungdomar. 
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- Finns det problematiska platser i väg-
nätet för bilar, kollektivtrafik, cyklister 
och gående?   
Det finns ett stort behov av separerade 
gång- och cykelvägar då bilvägarna är 
otrygga för gång- och cykeltrafik. Gatube-
lysning längs dessa vägar skulle öka trygg-
heten, speciellt under dygnets mörka tim-
mar. Ett övergångsställe utanför skolan 
skulle öka säkerheten för skolans elever. 

Gång- och cykelvägar saknas mellan de 
flesta områdena på Skohalvön, dock finns 
det en separerad gång- och cykelväg mel-
lan Söderskogen och Slottsskogen. Fler 
gång- och cykelvägar skulle binda ihop 
områdena och öka tillgängligheten. Till 
exempel kan Slottsskogen med en sam-
manlänkande gång- och cykelväg knytas 
ihop med Skoklosters slott.  

Idag är vissa delar av naturen svårtillgäng-
liga för personer med nedsatt rörelseför-
måga då vissa vägar utgörs av grusvägar. 
Det anses viktigt att naturen tillgängliggörs 
för alla.  

Näringsliv och turism 
- Finns det några platser ni gärna visar 
upp i Skokloster? 
Den vackra naturen med dess stränder och 
Arnö Huvud är trakter som gärna visas 
upp. Slottet, kyrkan och miljön däromkring 
är kulturarv som man känner sig stolt över 
och gärna delar med sig av.  Även poolen i 
Skokloster tätort är något som man gärna 
visar upp.  

- Finns det platser ni undviker att visa 
upp i Skokloster? Hur kan man göra 
dem mer attraktiva? 
Platser som är dåligt skötta och förfallna 
visas ogärna upp. På flera ställen finns det 
olagliga soptippar och nedskräpade diken. 
Det är den som äger marken som är ansva-
rig för skräpet och därför måste alla sam-
arbeta med att hålla rent. 

Idealbyn är något som flera vill visa upp 
eftersom husen har ett kulturvärde men ef-
tersom husen är nedgångna och slitna kan 
de också vara något ortsborna undviker att 
visa upp.  

- Hur skulle näringslivet och företagan-
det på orten kunna utvecklas? Hur kan 
fler arbetstillfällen skapas? 

Bättre kollektivtrafik anses främja 
näringslivet, då det innebär att fler 
verksamheter ges möjlighet att över-
leva på orten. 

Ett centrumområde med fler verk-
samheter skulle utveckla företagan-
det och skapa fler arbetstillfällen. 
Många småföretagare har webbshop 
och en utvecklad postservice skulle 
därmed underlätta deras arbete. 

Om besöksmålen utvecklades ännu 
mer skulle fler arbetstillfällen skap-
as.  

  
Bild 10. Medborgardialog i Slottsskolans matsal 
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Natur, fritid och kultur 
 
- Vad tycker du om naturen i Skoklos-
ter? Hur kan den bevaras och utveck-
las?  
Kulturmiljön och naturen är några av or-
tens främsta styrkor, dock saknas det gång- 
och cykelvägar som gör naturen och strän-
derna tillgängliga för alla. Grusvägar för-
hindrar personer med rörelsehinder att ta 
del av naturen. Fler mötesplatser i naturen 
skulle göra att fler vistades i den. Exempel 
på sådana mötesplatser är grillplatser och 
utegym. 

 - Finns det ett jämnt utbud av fritidsak-
tiviteter? Hur kan det utvecklas? 
Åsikterna kring utbudet av fritidsaktiviteter 
går isär. Flera dialogdeltagare menade att 
det finns spontana aktiviteter men att det 
saknas organiserade aktiviteter. Det finns 
organiserade verksamheter som till exem-
pel yoga och boule samt ungdomsgården 
och kyrkans verksamhet för unga.  

Vissa anser att det finns alldeles för lite ak-
tiviteter för barn och unga och att det kan 
vara en orsak till varför det är lite stökigt 
bland ungdomarna i Skokloster.  

Det finns en önskan om att kommunen ska 
vara mer aktiv i att locka fler besökare till 
event som anordnas, till exempel bilträf-
farna i Skokloster.  

Utbudet av fritidsaktiviteter anses kunna 
utvecklas genom att fler aktiviteter för alla 
åldersgrupper anordnas. 

- Vad tycker ni om föreningslivet på or-
ten? Hur kan det utvecklas? 
Kommunen kan hjälpa till med att starta 
upp nya föreningar och organisera och 
samordna aktiviteter och träffar. Kommu-
nen skulle till exempel kunna skapa en por-
tal för frivilliga som vill driva eller vara 

med i aktiviteter och där kan det även fin-
nas information om aktiviteter på orten. 
Eldsjälar som har viljan att engagera sig 
tröttnar utan kommunens hjälp. 

Skokloster tätort saknar en mötesplats som 
till exempel en scen eller en lokal. Ett akti-
vitetshus skulle fungera som en mötesplats 
för alla åldrar.  

Föreningslivet och idrottslivet kan utveck-
las med hjälp av anläggningar för till ex-
empel beach volley och fotboll men också 
av upplysta elljusspår. Elljusspår öppnar 
upp möjligheter för skidåkning på vintern 
och promenader och löpturer på somma-
ren.  

Bättre kommunikationer och möjligheter 
att försörja sig på halvön ger mer tid 
hemma så att man kan vara aktiv och en-
gagera sig i förenings- och kulturlivet. 

Utbildning och omsorg 
 
- Hur vill ni att skolan ska utvecklas i 
Skokloster? 
Skolan i Skokloster kan utvecklas genom 
att börja ta emot elever från förskoleklass 
upp till årskurs 9 och genom att göra det 
lättare att själv välja skola efter årskurs 6. 

Det borde finnas elevvård och skolbiblio-
tek på skolan samt en utbyggd skolgård 
med varierande aktiviteter och miljö. 

- Hur vill ni att omsorgen ska utvecklas 
i Skokloster? 
Det finns ett behov av ett äldreboende i 
Skokloster. Det finns även en önskan om 
ett vårdhus med plats för bland annat ung-
domsmottagning, barnavårdscentral och 
distriktssköterskemottagning.



Slutsats 

Under medborgardialogen var det några 
specifika punkter som var ständigt åter-
kommande.  

Dialogdeltagarna ser närheten till unika 
kulturarv som Skoklosters slott och natu-
ren med närhet till stränder och Mälaren 
som några av tätortens främsta styrkor och 
som även kännetecknar ortens identitet. 
Naturen behöver tillgängliggöras mer så att 
fler kan ta del av den.  

Centrumområdet vid skolan och lanthan-
deln utgör en viktig del av Skokloster 
tätort och dialogdeltagarna skulle gärna se 
en utveckling av området.  

Under medborgardialogen framgick det 
även att en förbättrad kollektivtrafik an-
sågs bana väg för utveckling på orten. För-
bättrad kollektivtrafik skulle innebära 
bättre pendlingsmöjligheter vilket skulle 
göra området attraktivare. Bättre kollektiv-
trafik skulle även främja näringslivet då 
det underlättar för fler lokala verksamheter 
att överleva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra förbättringsbehov i tätorten som 
uppmärksammas är separerade gång- och 
cykelbanor för en ökad trafiksäkerhet samt 
gatubelysning.  

Denna ortsanalys är ett underlag till Håbo 
kommuns nya översiktsplan. Det är värde-
fullt att de som känner sig berörda av 
Skokloster tätorts framtida utveckling är 
delaktiga och berättar hur de vill att orten 
ska utvecklas. Vi kan tillsammans nå 
längre än vad var och en kan göra på egen 
hand. 
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Sammanfattning 
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) är ett verktyg i planeringslagstiftningen för att 
stimulera en lokal och regional utveckling. Syftet är att områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen, så kallade LIS-områden, ska bidra till en levande och långsiktigt hållbar 
landsbygdsutveckling. Detta dokument är ett tematiskt tillägg till den kommunomfattande 
översiktsplanen och redovisar LIS-områden i Håbo kommun.  

Håbo är en kommun vid Mälaren med stor tillgång till stränder. Tillgängligheten till vattnet är en 
tillgång men samtidigt ett ansvar. Kommunens vision, Vårt Håbo 2030, målar upp en bild där 
kommunens koppling till vattnet lyfts fram och stränderna tillgängliggörs. Visionen säger vidare att 
Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun där utveckling sker med hänsyn till växt- och 
djurliv.  

Kommunens översiktsplan från 2006 redovisar den strategiska inriktningen på kommunens framtida 
mark- och vattenanvändning. Ambitionen i översiktsplanen är att Håbo kommun ska fortsätta växa 
som en funktionell och aktiv del i Mälardalen. Bebyggelsetillväxten ska framförallt lokaliseras vid 
befintlig bebyggelse och utefter kommunikationsstråk. Natur- och kulturvärden ska värnas och 
tillväxten ska ske i balans med miljö och klimat. Kopplat till översiktsplanen kan en kommun peka ut 
LIS-områden som genom utveckling kan bidra till en positiv landsbygdsutveckling. 

Med utgångspunkt i kommunens vision och översiktsplan har fyra planeringsinriktningar tagits fram. 
Dessa utgör inriktningen för kommunens landsbygdsutveckling i strandnära lägen. De fyra 
planeringsinriktningarna är Nyttja befintlig bebyggelse och infrastruktur, Utveckla Mälarnära boende 
och friluftsliv, Värna om växt- och djurliv samt Ta hänsyn till kulturmiljöer.  

Utifrån planeringsinriktningarna pekas fyra LIS-områden ut, Skokloster, Skokloster slott, Övergran 
och Sånka. Gemensamt för samtliga områden är förutom deras sjönära läge att de genom en 
utveckling kan bidra till en attraktivare landsbygd för invånare i området, i kommunen såväl som för 
besökare. Hur områdena kan bidra till en utveckling av Håbo kommuns landsbygd skiljer sig åt. För 
respektive område presenteras ett utvecklingsförslag samt en konsekvensanalys. Nedan presenteras 
kortfattat utvecklingsförslagen för respektive område.  

LIS-området i Skokloster ska möjliggöra en fortsatt utveckling av området med fokus på att förstärka 
och utveckla den allemansrättsliga tillgängligheten och användning av strandområdet. Framförallt bör 
anläggningar för friluftsliv och rekreation på land och i vatten möjliggöras. I begränsad utsträckning 
kan ny bostadsbebyggelse tillkomma i området.  

LIS-området vid Skokloster slott ska möjliggöra en utveckling av områdets turism- och 
rekreationsvärden, på land så väl som i vatten, och ske med utgångspunkt i områdets stora 
kulturhistoriska värden. Åtgärder i området ska främja och utveckla platsens funktion som 
besöksmål. Förändringar som genomförs ska bevara eller vidareutveckla tillgängligheten till stranden.  

LIS-området i Övergran ska möjliggöra en ökad tillgänglighet till stranden för boende och besökare. 
Det kan bland annat ske genom anläggningar för friluftsliv, så som fågeltorn, gångstråk utmed 
Ryssvikens västra strand och genom skyltning.  

LIS-området i Sånka ska möjliggöra en utveckling av områdets friluftsvärden genom att 
vidareutveckla befintlig campingverksamhet, stranden och badplatsen. Åtgärder som syftar till att öka 
tillgängligheten till stranden ska främjas.  
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1. Landsbygdsutveckling i strandnära läge 
En kommun kan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-
områden. Det är områden som genom utveckling av exempelvis bostäder, verksamheter eller 
förutsättningar för rekreation, friluftsliv och turism kan bidra till en mer livskraftig landsbygd. 
Utpekandet av LIS-områden syftar till att stimulera den lokala och regionala utvecklingen och ska 
bidra till en levande och långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling. För att områdena ska vara lämpliga 
för utveckling av landsbygden krävs att strandskyddets syften tillgodoses långsiktigt. 

1.1 Strandskyddet i Sverige 

I Sverige finns en skyddslagstiftning som syftar till att bevara och skydda särskilda geografiska 
områden från exploatering och överutnyttjande. Strandskyddet är ett sådant skydd som tillkom för att 
förhindra överexploatering av Sveriges stränder. Det generella strandskyddet, som innebär ett allmänt 
förbud att bebygga stränderna, infördes 1975. Strandskyddet hanteras i miljöbalken (MB) och dess 
syfte är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden samt att bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Fri passage i strandzonen ska alltid 
finnas, även då strandskyddet upphävs genom detaljplanering eller bygglovsgivning.  

Det generella strandskyddet är 100 meter från strandlinjen, i vattnet och på land, och innebär förbud 
att uppföra nya byggnader, ändra befintlig bebyggelse, utföra grävarbeten, anlägga bryggor, 
båthamnar eller parkeringsplatser och utföra åtgärder som kan skada växt- och djurlivet. 
Länsstyrelsen har möjlighet att utvidga strandskyddets omfattning till maximalt 300 meter om det 
behövs för att säkerställa strandskyddets syfte.  

Under 2014 genomförde Länsstyrelsen i Uppsala län en översyn av det utvidgade strandskyddet. 
Innan översynen omfattades stora delar av Håbo kommuns stränder av ett utvidgat strandskydd på 
300 meter. Översynen innebar att ett antal tätortsnära stränder, där exploatering redan skett, 
undantogs från den utvidgade strandskyddet. För dessa områden gäller istället det generella 
strandskyddet på 100 meter. 
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Karta 1. Strandskydd i Håbo kommun.  
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1.1.1 Särskilda skäl för att upphäva strandskyddet 

Det finns möjlighet för en kommun att göra avsteg från strandskyddet, bland annat vid detaljplanering 
och bygglovsgivning. Ett avsteg får göras om det finns särskilda skäl och om intresset av att ta 
området i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset. I miljöbalken finns sex särskilda skäl att 
beakta vid en sådan bedömning. Särskilda skäl för att upphäva eller tillåta dispens från strandskyddet 
finns om området:  

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 

området närmast strandlinjen, 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 

tillgodoses utanför området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 

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

utanför området, eller 
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

1.2 LIS och ett sjunde skäl 

Utpekandet av LIS-områden ger kommunen möjlighet att använda ett sjunde skäl vid upphävande av 
strandskyddet. Det sjunde skälet innebär att avsteg från strandskyddet får göras om ett strandnära läge 
för byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utveckling av landsbygden.  

För att LIS ska kunna tillämpas ska läget vara lämpligt för utveckling av landsbygden, vara av ett 
sådant slag och ha en sådan begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses 
långsiktigt och endast ha en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften i eller i närheten 
av tätorter.  

På vilket sätt ett LIS-område ska bidra med positiva effekter på landsbygden kan variera. Området 
kan exempelvis syfta till att stärka arbetsmarknaden i bygden och bidra med positiva 
sysselsättningseffekter lokalt. Det kan även vara ett område som genom bostadsbyggnation bidrar till 
att upprätthålla eller stärka serviceunderlaget på landsbygden. Ett annat exempel är LIS-områden som 
pekas ut i syfte att utveckla friluftslivet och öka tillgängligheten till stranden. 

1.3 LIS vid Mälaren 

I områden där det råder stor efterfrågan på mark och ett högt exploateringstryck samt där stränderna 
fyller en särskilt viktig funktion för det rörliga friluftslivet är det extra viktigt att värna om 
strandskyddet. LIS är på grund av det inte lämpligt utmed vissa stränder i Sverige, medan det längs 
med andra stränder ska tillämpas med restriktivitet. Mälarens stränder är ett exempel på stränder där 
en restriktivare syn på utpekande av LIS bör tillämpas, då det råder ett högt bebyggelsetryck och 
stränderna fyller en viktig funktion för det rörliga friluftslivet.  

Utpekande av LIS-områden är fortfarande möjlig vid Mälaren, men LIS ska endast tillämpas om 
området har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. Samma restriktivitet ska 
tillämpas om strandområdet är tätbebyggt eller om det finns ett rikt friluftsliv starkt kopplat till 
stränderna. Då Håbo kommuns strandlinjer nästan uteslutande består av Mälarstränder måste 
hanteringen av LIS i kommunen ske med det i beaktande. 
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Länsstyrelserna runt Mälaren har tagit fram ett informationsblad om tillämpningen av LIS vid 
Mälaren, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen vid Mälaren – ett gemensamt förhållningssätt för 
länsstyrelserna runt Mälaren. Länsstyrelserna framhåller att möjligheterna att peka ut LIS-områden 
främst finns i anslutning till redan exploaterade områden. Det kan röra sig om områden som redan är 
ianspråktagna för fritidshusbebyggelse som gradvis håller på att omvandlas till permanentboende 
eller industrimarksområden som inte är allemansrättsligt tillgängliga. I och i anslutning till orter som 
redan har service, i syfte att stärka eller utöka befintlig service, är ett annat exempel där LIS är 
tillämpbart. Verksamheter som främjar natur, turism och friluftsliv är särskilt lämpliga som LIS-
områden eftersom turismen och det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid exploatering 
kring Mälaren enligt länsstyrelserna.  

Länsstyrelserna gör fem ställningstaganden om var LIS-områden vid Mälaren är olämpligt. Dessa 
områden är: 

- tidigare oexploaterade lägen, 
- i och i anslutning till större tätorter, 
- i områden som efter översynen fortsatt har ett utökat strandskydd, 
- områden som omfattas av andra områdesskydd enligt miljöbalken som exempelvis 

naturreservat, kulturreservat och vattenskyddsområde, 
- områden som riskerar att drabbas av skred, ras eller översvämning. 

1.4 LIS i den kommunala planeringsprocessen 

En kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. 
Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen 
är inte bindande men ger vägledning för kommande beslut om hur den byggda miljön ska användas. 

Processen med identifiering och utpekande av LIS-områden i en kommun är nära kopplad till den 
översiktliga planeringen. LIS-områden presenterar kommunens intention om den framtida 
användningen av stränderna och är en del av översiktsplanens mark- och vattenstrategi.  

LIS-områden kan presenteras som en del i den kommunomfattande översiktsplanen, en fördjupning 
av översiktsplanen eller som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. I Håbo kommun hanteras LIS 
genom ett tematiskt tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen från 2006. Ett tematiskt 
tillägg till översiktsplanen innebär att en specifik fråga, i det här fallet landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen, hanteras mer ingående. Att göra tillägg till översiktsplanen är ett sätt att hålla 
översiktsplanen aktuell i avvaktan på en ombearbetning. Processen vid framtagandet av ett tematiskt 
tillägg till en översiktsplan är densamma som vid en kommunomfattande översiktsplan. Plan- och 
bygglagen ställer krav på samråd, utställning och antagande.  

 
Bild 1. Process för tematiskt tillägg till översiktsplan. 

  

    PROGRAM SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE 
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Avsteg och dispenser från strandskyddet hanteras genom detaljplanering och/eller bygglov. Samma 
sak gäller inom ett utpekat LIS-område. Redovisning av LIS-områden i ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen är vägledande när dispenser och upphävande av strandskyddet prövas. Inom 
identifierade LIS-områden ska det sjunde skälet användas vid ansökan om att upphäva strandskyddet. 
I de fall kommunen pekar ut ett LIS-område där en gällande detaljplan finns fortsätter detaljplanens 
bestämmelser om strandskydd att gälla och för att nyttja LIS och det sjunde skälet för att upphäva 
strandskyddet krävs en ny detaljplan.  

2. Stränderna i kommunen 

Håbo kommun är en Mälarkommun vars kommungräns till övervägande del består av Mälarstränder. 
Strandområdena i kommunen har en omväxlande karaktär, från förkastningsbranter med höga 
strandpartier till låglänta sankängsstränder med ett rikt fågelliv. Strändernas utformning och 
användning är, och kommer alltid att vara, förändliga.  I detta avsnitt presenteras vilken funktion 
Mälaren och stränderna fyller idag samt hur det genom medveten planering och på grund av 
kommande klimatförändringar kan komma att ändras i framtiden.  

2.1 Idag 

Mälaren och dess stränder fyller många viktiga funktioner i kommunen. Sjön i sin helhet, inklusive 
dess öar och strandområden, utgör riksintresse för det rörliga friluftslivet. Delar eller hela Mälaren 
omfattas även av riksintresse för turism, natur- och kulturvärden. Sjöns betydelse för fritidsfiske, bad 
och båtliv är stort.  

Ur ett växt- och djurlivsperspektiv fyller Mälarens stränder en viktig funktion då övergångszonen 
mellan land och vatten är en artrik naturmiljö. Land- och vattenområden intill stränder är därför 
biologiskt värdefulla områden och viktiga för många växter och djur.  

Mälaren utgör dricksvattentäkt för mer än två miljoner människor i Sverige och sjöns 
samhällsekonomiska värde är därför mycket stort. Bålsta, Skokloster och Kräggaområdet får sitt 
dricksvatten från Mälaren. Att skydda sjön mot förorenade utsläpp och arbeta för en minskad 
övergödning är prioriterat. 

Mälaren är en näringsrik sjö. Vattenförvaltningen gör i samband med framtagande och revidering av 
miljökvalitetsnormer för vatten en kartläggning och analys av vattenstatusen. Sjöar och vattendrag 
klassificeras utifrån deras ekologiska samt kemiska status. Den ekologiska statusen i Mälaren 
varierar. I många av de delområden av Mälaren som finns i Håbo kommun uppnås inte god ekologisk 
status. Den vanligaste problematiken är kopplad till övergödning och miljögifter. Den kemiska 
statusen uppnår inte god status på grund av höga kvicksilverhalter. 

2.2 Imorgon 

I Håbo kommun finns en stor tillgång på stränder. Kommunens vision såväl som översiktsplan 
uttrycker en vilja att öka kontakten och tillgängligheten till Mälaren och på så sätt ytterligare lyfta de 
attraktiva miljöer som finns i Håbo kommun.  Samtidigt ska Håbo vara en hållbar tillväxtkommun där 
tillväxt sker i balans med miljö och klimat. En grön kommun med biologisk mångfald, giftfria miljöer 
och ett rikt naturliv eftersträvas. Känsliga och skyddsvärda områden ska skyddas från exploatering. 
Utveckling av kommunens stränder och landsbygd ska ske i linje med detta. 
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Mälarens stränder är en attraktiv miljö att bo och vistas vid. Generellt råder ett högt bebyggelsetryck 
och det är därför viktigt att värna om oexploaterade stränder. Utveckling av stränderna ska ske med 
ett långsiktigt perspektiv där kommande generationers tillgång till stränderna inte äventyras. Utefter 
stora delar av Håbo kommuns Mälarstränder råder ett utvidgat strandskydd om 300 meter. Områden 
som i stor utsträckning är exploaterade omfattas av ett generellt strandskydd om 100 meter efter 
länsstyrelsens översyn 2014.  

Kommande klimatförändringar är viktiga aspekter att hantera i samhällsplaneringen. Det är svårt att 
förutspå exakt hur klimatförändringarna kommer att se ut men allt tyder på att temperaturen kommer 
att stiga och nederbörden kommer att öka. Stränderna påverkas av dessa förändringar. Ökade 
vattenflöden leder exempelvis till ökad risk för erosion. En ombyggnad av Slussen i Stockholm 
planeras för att möta de förändringar vi står inför och förbättra möjligheten att hantera ökade 
vattenflöden i Mälaren. Utan ombyggnad av Slussen kommer risken för översvämning samt 
saltvatteninträngning öka. Den utveckling som föreslås inom eventuella LIS-områden måste ske på 
ett hållbart sätt och anpassas efter de klimatförändringar som förväntas.  

Länsstyrelserna runt Mälaren har gemensamt tagit fram rekommendationer för lägsta 
grundläggningsnivå längs Mälarens stränder. Rekommendationerna är framtagna för att vägleda den 
fysiska planeringen och möjliggöra en planering som innebär att ett långsiktigt robust samhälle byggs 
som är anpassat till ett förändrat klimat. Rekommendationerna innebär att sammanhållen bebyggelse 
samt samhällsfunktioner av betydande vikt ska placeras ovan 2,7 meter (RH2000) och enstaka mindre 
värdefulla byggnader samt mindre känslig infrastruktur ska placeras ovan 1,5 meter (RH2000). 
Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har gjort en kartering som redovisar områden 
som kommer översvämmas vid förhöjda vattennivåer i Mälaren.1 Länsstyrelsernas rekommendation 
utgör utgångspunkt och MSB:s översvämningskartering har tagits i beaktande vid identifiering av 
utpekade LIS-områden. 

Klimatförändringarna kommer sannolikt innebära att risken för erosion ökar då nederbörden och 
flödena i vattendragen förväntas att öka. Erosion kan leda till ras och skred vilka kan orsaka stora 
skador. På Statens geotekniska instituts (SIG) hemsida finns underlag kopplat till ras, skred och 
erosion från flera statliga myndigheter samlat. Den kartvisningstjänst2 som finns tillgänglig på 
hemsidan har fungerat vägledande vid identifiering av lämpliga LIS-områden. Karteringen är dock 
inte på en sådan detaljeringsnivå att risken för ras och skred helt kan avskrivas inom utpekade LIS-
områden. Frågan gällande ras och skred bör alltid hanteras vid strandnära detaljplanering. 
Klimatförändringarna och de ökade riskerna för erosion som de medför kan innebära att risken för ras 
och skred ökar ytterligare vilket dessutom innebär att vikten av att beakta frågan vid en eventuell 
utveckling ökar i betydelse.  

3. Metod för att hitta LIS-områden 
I detta avsnitt presenteras den metod som har använts för att identifiera LIS-områden i Håbo 
kommun. Först presenteras en definition av begreppen tätort respektive landsbygd. Håbo kommuns 
definition av begreppet landsbygd utgör sedan grund för det fortsatta resonemanget om var i 
kommunen områden för landsbygdsutveckling är möjligt.  

                                                 
1 https://gisapp.msb.se/viewers/malaren/framework.html 
2 http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion 

http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion
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Fyra planeringsinriktningar, med utgångspunkt i kommunens översiktsplan, presenteras sedan. De 
fyra planeringsinriktningarna är; nyttja befintlig bebyggelse och infrastruktur, utveckla Mälarnära 
boende och friluftsliv, värna om växt- och djurliv samt ta hänsyn till kulturmiljöer. Dessa fyra 
planeringsinriktningar tillsammans med landsbygdsdefinitionen sätter ramarna för identifieringen av 
lämpliga LIS-områden.  

3.1 Landsbygdsdefinition 

Lagtexten anger inte en definition av begreppet landsbygd att använda i samband med utpekande av 
LIS-områden. Det är upp till varje kommun att i samband med utpekande av eventuella LIS-områden 
och utifrån egna lokala förutsättningar ta ställning till vad som avses med landsbygd i kommunen.  

Det finns ingen enhetlig internationell eller nationell definition av begreppet landsbygd utan olika 
myndigheter använder olika definitioner. Beroende på vilken definition som används varierar 
landsbygdens utbredning i Håbo kommun. Enligt Sveriges kommuner och landsting tillhör Håbo 
kommun kategorin förortskommun till större städer medan kommunen i det nationella 
landsbygdsprogrammet framtaget av Jordbruksverket helt omfattas av landsbygd. Nationella 
definitioner på kommunnivå är ofta framtagna i syfte att möjliggöra analyser och jämförelser mellan 
liknande kommuner. En definition på kommunal nivå för det tematiska tillägget för LIS kan och bör 
vara mer nyanserad än de nationella definitionerna. Lokal kännedom och variationer inom kommunen 
bör vägas in i definitionen.  

En definition av begreppet landsbygd sker i detta sammanhang med utgångspunkt i frågan om 
utveckling av landsbygden. Landsbygdsutveckling är en bred fråga som handlar om ekologisk, 
ekonomisk såväl som social hållbarhet. Utveckling av landsbygden kan omfatta utökat 
befolkningsunderlag, utveckling av infrastruktur, förstärkning av de areella näringarna, näringslivet 
och den lokala arbetsmarknaden, främjad rekreation och friluftsliv, utveckling av föreningsliv och 
kultur, hänsyn till växt- och djurlivet med mera. Utpekandet av LIS-områden är ett av många verktyg 
för att uppnå de utvecklingsambitioner kommunen har vad gäller landsbygden. 

Med utgångspunkt i diskussioner kring landsbygdsutveckling är tillgång till service en viktig faktor 
att beakta. Service i form av kommunalt vatten- och avloppssystem (VA), skola, dagligvaruhandel 
och kollektivtrafik är viktiga faktorer som bidrar till en positiv utveckling av landsbygden. En väl 
fungerande service kräver ett visst befolkningsunderlag. Orter där befolkningsunderlaget inte är 
tillräckligt stort för en fullgod service inkluderas i begreppet landsbygd. I dessa orter kan en 
befolkningsökning skapa positiva effekter genom de möjligheter till serviceutveckling som det 
skapar.  

Tillväxtverket använder en definition av landsbygden som utgår från ett befolkningsunderlag på 
3 000 invånare. I samband med LIS bedöms det vara en rimlig lägsta gräns för vad som krävs för att 
utveckla en fullgod och fungerande service i en ort. 

Håbo kommuns bebyggelsekoncentrationer har kategoriserats i tre avgränsade kategorier. De tre 
kategorier är huvudort, utvecklingsort samt byar och landsbygd. Förutsättningar för kommande 
utveckling skiljer sig åt i dessa områden.  
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3.1.1 Huvudorten Bålsta 

I Bålsta tätort bor cirka 15 000 invånare vilket utgör 75 % av alla kommunbor. Tillväxten vad gäller 
bebyggelse, befolkning samt arbetstillfällen har ökat stadigt under den senaste tiden. Här finns en 
koncentration av kommunal service, handel, infrastruktur och kultur.  

Huvudorten Bålsta exkluderas från begreppet landsbygd. Befolkningsunderlaget är stort och 
tillgången till service god. Den geografiska gränsdragningen för Bålsta tätort är samma som används i 
den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort, se karta 2.  

Enligt länsstyrelsernas riktlinjer är tillämpning av LIS olämpligt i och i anslutning till större tätorter. 
Inom huvudorten Bålsta är LIS inte tillämpbart. Eventuell strandnära utveckling sker inom ramen för 
tätortsutveckling.  

3.1.2 Utvecklingsorterna Krägga och Skokloster 

Kommunen har utöver Bålsta tätort två tydliga bebyggelsekoncentrationer i Krägga och Skokloster. 
Bebyggelsen består till stor del av fritidshus som permanentats samt av nya permanentbostäder. 
Krägga och Skokloster har utvecklingspotential och finns utpekade i översiktsplanens redovisning av 
önskvärd kommande bebyggelse, se bild 4. I Krägga och Skokloster finns viss kommunal service och 
kollektivtrafik. Stora delar av orterna är detaljplanerade och orterna är kopplade till det kommunala 
VA-nätet.  

 
Bild 2. Schematisk bild över önskvärd spridning av boendet i Håbo kommun. Källa: Översiktsplan för Håbo 

kommun. 
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Viss service finns i orterna men befolkningsunderlaget är inte tillräckligt för att trygga servicen. Ett 
förstärkt befolkningsunderlag skulle skapa möjlighet att förädla samt utveckla servicen i orterna. En 
utveckling av servicen skulle skapa positiva effekter för orterna såväl som omkringliggande områden. 
Länsstyrelsernas riktlinjer framhåller att LIS är tillämpbart i och i anslutning till orter som redan har 
service, i syfte att stärka eller utöka befintlig service. 

Orterna Krägga och Skokloster inkluderas i begreppet landsbygd. Landsbygdsutveckling genom 
tillämpning av LIS är därmed möjligt i utvecklingsorterna Krägga och Skokloster.  

Det faktum att det redan finns bebyggelsekoncentrationer i Krägga och Skokloster ställer ökade krav 
på försiktighet vid utpekande av LIS-områden. Strändernas betydelse för befintlig befolkning samt 
för växt- och djurlivet måste värnas.  

3.1.3 Byar och landsbygd 

Håbo kommun har stora områden av landsbygd med mindre bebyggelsekoncentrationer, bysamhällen 
och gårdar. Den geografiska utbredningen av kategorin byar och landsbygd utgörs av hela 
kommunytan exklusive tätorten Bålsta och utvecklingsorterna Krägga och Skokloster, se karta 2. 
Detaljplaner, koppling mot det kommunala VA-nätet och kollektivtrafik finns i varierande 
utsträckning. 

Landsbygdsutveckling genom tillämpning av LIS är utifrån landsbygdsdefinitionen möjlig i 
områdeskategorin byar och landsbygd.  

Område 

Befolkningsmängd 

2015 (utveckling 

senaste 5 åren) 

Arbetstillfällen 

(2014-12-31) 

Bålsta 16 204 (2,8 %) 4 204 

Skokloster 1 889 (0,7 %) 202 

Krägga 499 (24,4 %) 40 

Byar och 

landsbygd 
1 687 (5,7 %) 491 

Bild 3 Tabell över befolkningsmängd, befolkningsutveckling och arbetstillfällen i Bålsta tätort, utvecklingsorterna 

samt byar och landsbygd. Källa: Statistiska centralbyrån 
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Karta 2. Geografisk utbredning av identifierade ortskategorier.  
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3.2 Särskild hänsyn och områdesskydd 

Intressen kopplat till exempelvis växt- och djurliv, säkerhet, naturvård, kulturmiljö, friluftsliv och 
totalförsvaret behöver tas hänsyn till i samband med utveckling av kommunen. I vissa fall kan ett 
visst intresse innebära att ett område är olämpligt för vidare utveckling medan det i andra fall kan 
förenas och samspela med en utveckling av området. 

Den kommunomfattande översiktsplanen väger samman och tar ställning till olika intressen. I 
strategin för kommande mark- och vattenanvändning görs prioriteringar, avvägningar och 
exkluderingar med hänsyn till en rad faktorer. Mer information om olika typer av skyddade områden i 
kommunen finns i den kommunomfattande översiktsplanen.  

Även vid utpekandet av LIS-områden hanteras dessa frågor. Karta 3 redovisar förordnanden och 
intressen som behöver tas hänsyn till i samband med identifieringen av LIS-områden. I respektive 
LIS-område kartläggs aktuella intressen sedan mer genomgående. Då LIS utgör ett tematiskt tillägg 
till den kommunomfattande översiktsplanen samspelar de presenterade LIS-områdena med den 
strategiska inriktning som presenteras i översiktsplanen. För en mer omfattande avvägning mellan 
olika intressen hänvisas till översiktsplanen.  
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Karta 3. Förordnanden och allmänna intressen att ta hänsyn till vid utpekande av LIS-områden. 



 

 PLAN 16 

 Datum Vår beteckning 

 2016-03-14 KS nr 66212  

 

3.3 Strategisk planeringsinriktning för LIS 

Det tematiska tillägget för LIS ska som översiktsplanedokument ange planeringsinriktningen för den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i strandnära lägen och ge vägledning för hur 
strandnära områden kan främja utvecklingen av landsbygden i Håbo kommun. Det tematiska tillägget 
är vägledande vid detaljplanering och bygglovsgivning i utpekade strandnära lägen.  

Det övergripande syftet med ett tematiskt tillägg för LIS är att bidra till att uppfylla kommunens 
utvecklingsambitioner och vision. Det tematiska tillägget avseende LIS innebär ett helhetsgrepp och 
ett samlat strategiskt ställningstagande för strändernas utveckling i kommunen. Genom att identifiera 
LIS-områden i Håbo kommun tydliggörs inom vilka områden en utveckling inom strandskyddat 
område är möjlig i syfte att skapa en positiv landsbygdsutveckling. På samma gång innebär det ett 
ställningstagande för vilka av kommunens stränder som inte är lämpliga för motsvarande utveckling. 

Kommunens övergripande vision Vårt Håbo 2030 och översiktsplan för Håbo kommun uttrycker 
kommunens ambitioner för framtida utveckling. Håbo är en växande kommun med en stor landsbygd 
och en lång strandlinje mot Mälaren. Kommunen anger i sin översiktsplan och fördjupade 
översiktsplan en inriktning att fortsätta växa som en funktionell och aktiv del av Mälardalsregionen 
med stark koppling till Stockholm, Uppsala och Västerås. Kommunens vision uttrycker att Håbo ska 
vara en Mälarnära kommun som utnyttjar sitt strategiska och sjönära läge. Kommunens tillväxt ska 
vara hållbar och ske i balans med miljö och klimat. 

Utpekandet av LIS-områden sker utifrån fyra planeringsinriktningar. Planeringsinriktningarna 
redogör för hur Håbo kommun vill utvecklas, och utgår från kommunens vision och översiktsplan. 
Inriktningen som ges skapar en bild av var LIS-områden är möjligt inom Håbo kommun. För varje 
planeringsinriktning presenteras ett antal riktlinjer. Riktlinjerna uttrycker hur kommunen ska 
säkerställa att utveckling sker enligt presenterade inriktningar. Planeringsinriktningarna svarar på 
frågan hur kommunen vill utvecklas med utgångspunkt i kommunens vision och översiktsplan medan 
riktlinjerna svarar på frågan hur önskad inriktning ska säkerställas.  

De strategiska planeringsinriktningarna är: 

 

Nyttja befintlig bebyggelse  Utveckla Mälarnära boende och  

och infrastruktur friluftsliv 

 

Värna om växt- och djurliv  Ta hänsyn till kulturmiljöer 

 

Planeringsinriktningarna samt tillhörande riktlinjer är generella och gäller för samtliga LIS-områden. 
För varje LIS-område presenteras områdesspecifika utvecklingsförslag som presenterar 
eftersträvansvärd utveckling samt vad som är särskilt viktigt att uppmärksamma i respektive område. 
Utvecklingsförslagen svarar på frågan vad som ska göras i respektive område.   
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3.3.1 Nyttja befintlig bebyggelse och infrastruktur 

Tillväxt av landsbygden ska ske i befintliga småorter samt i de 
infrastrukturstråk som sammanbinder orterna och Bålsta. Kommunen ska 
gynna sammanhållen bostadsbebyggelse som inte tar nya naturområden i 
anspråk. Genom att utveckla kommunen vid befintlig bebyggelse koncentreras 
utvecklingen till områden som redan är ianspråktagna. 

Håbo kommun strävar mot att bli fossilbränslefri och hållbara transporter ska 
främjas. Planering av bebyggelse ska utformas så att hållbara färdsätt med kollektivtrafik, gång och 
cykel främjas och behovet av bilresor minskar.  

Riktlinjer: 

o Ny bebyggelse ska koncentreras till befintliga bebyggelsekoncentrationer 

o Ny bebyggelse ska i möjligaste mån lokaliseras där anslutning till det kommunala VA-nätet är 
möjligt 

o Möjligheten att resa kollektivt ska beaktas vid lokalisering av nya målpunkter i form av 
bostäder, verksamheter och besöksmål 

o Utformning av nya bebyggelseområden ska möjliggöra ett hållbart resande, bland annat 
genom väl sammanlänkade och säkra gång- och cykelstråk 

 

Vägledande dokument: 

Bostadsförsörjningsprogram för 2015-2018 med utblick mot 2030 
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Karta 4. Befintlig och planerad utbredning av VA-nät samt kollektivtrafik. Observera att kartan redovisar 

ställningstaganden från ÖP (2006), vilken kan ha ändrats sedan planens antagande.  
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3.3.2 Utveckla Mälarnära boende och friluftsliv  

Kommunens närhet till Mälaren är både en stor tillgång och ett stort ansvar och 
kommunens Mälarnära områden ska utvecklas och förvaltas så att de även kan 
nyttjas av kommande generationer.  

Närheten till Mälaren skapar goda möjligheter till rekreation och friluftsliv och 
en ökad tillgänglighet till vattnet eftersträvas. Kommunens Mälarnära lägen ska 
utvecklas i samspel med befintliga värden och med hänsyn till strandskyddets 
syften. Hänsyn till kommande klimatförändringar och risk för översvämning 

ska alltid beaktas vid planering i strandnära lägen. 

Riktlinjer: 

o Fri passage till strandlinjen ska alltid lämnas  

o Den allemansrättsliga tillgången till stranden ska säkerställas vid byggnation i strandnära 
lägen 

o Inom LIS-områden ska området i strandzonen framförallt planeras för åtgärder som syftar till 
att stärka friluftslivs- och rekreationsvärden 

o Ny bostadsbyggnation ska i möjligaste mån nyttja naturliga höjdskillnader för att skapa ett 
visuellt Mälarnära boende utan att ianspråkta den yttersta strandzonen 

o Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå vid Mälaren ska följas vid detaljplanering 
och lovgivning i strandnära områden 

o Riskerna för ras och skred ska utredas i samband med detaljplanering i strandnära områden 
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Karta 5. Rekreations- och friluftslivsvärden i kommunen. 
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3.3.3 Värna om växt- och djurliv 

Håbo kommun strävar efter att vara en grön kommun där tillväxt sker i balans 
med miljö och klimat. Naturen fyller en viktig funktion för växter och djur samt 
för friluftsliv och rekreation och dessa naturkvaliteter ska värnas. En estetiskt 
tilltalande landskapsbild ska bibehållas och en långsiktigt god hushållning av 
naturresurser eftersträvas vid exploatering.  

Vid utveckling inom LIS-områdena ska påverkan på växt- och djurliv 
minimeras och strandskyddets syfte gällande goda livsvillkor för växter och djur ska fortsatt 
uppfyllas. Mälarens samhällsekonomiska värde är mycket stort och åtgärder som försämrar dess 
status eller funktionen som dricksvattentäkt ska inte genomföras.  

Riktlinjer: 

o Goda livsvillkor för djur- och växtlivet ska bevaras vid utveckling inom LIS-område 

o Områden med särskilt skyddsvärda naturförhållanden, till exempel nyckelbiotoper, områden 
med rödlistade arter och Natura 2000-områden, ska skyddas vid planering och exploatering i 
strandnära områden 

o Befintliga naturvärden ska kartläggas vid exploatering i strandnära områden då 
övergångszonen mellan land och vatten ofta är artrik  

o Den fysiska planeringens påverkan på vattenstatusen i Mälaren ska alltid konsekvensbeskrivas 
i samband med planläggning inom strandnära områden 

 

Vägledande dokument 

Naturvårdsplan för Håbo kommun 

Dagvattenpolicy Håbo kommun 
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Karta 6. Värdefulla områden för växt- och djurlivet.  
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3.3.4 Ta hänsyn till kulturmiljöer  

Håbo kommun har en rik och varierad kulturmiljö med många spår i naturen 
efter aktiviteter från tidigare generationer. Dessa miljöer fyller viktiga 
funktioner för områdens karaktär och identitet.  

Vid utveckling av kommunen ska miljöer och objekt av kulturhistoriskt värde 
skyddas så att det kulturhistoriska värdet består. Genom att utveckla 
kommunen i samspel med kulturhistoriskt värdefulla miljöer kan dessa värden 

bidra till att skapa ett mervärde vid en eventuell exploatering. 

Riktlinjer: 

o Det öppna landskapet är utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv värdefullt och ska i möjligaste 
mån bevaras.  

o Jordbrukets intressen ska så långt som möjligt skyddas och förändrad användning av 
jordbruksmark ska undvikas om likvärdig lösning kan åstadkommas på annan plats.  

 

Vägledande dokument: 

Håbo – Mälarbygd att förvalta, kulturmiljöprogram för Håbo kommun 2013 
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Karta 7. Värdefulla områden för kulturmiljön.  
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3.4 LIS-områden i ett långsiktigt perspektiv  

Utpekande av LIS-områden, och möjligheten att upphäva strandskyddet med syfte att främja en 
landsbygdsutveckling, innebär inte att strandskyddets syfte kan åsidosättas. Strandskyddets syften, att 
trygga en allemansrättslig tillgång till strandområden samt att bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet på land och i vatten, ska långsiktigt tryggas även inom LIS-områden. Att strandskyddets 
syften uppfylls även inom utpekade områden säkerställs med hjälp av presenterade riktlinjer. All typ 
av utveckling i ett område, oavsett omfattning, innebär dock ett ingrepp på nuvarande miljö. Planens 
riktlinjer säkerställer att områden som är särskilt bevarandevärda med hänsyn till deras naturvärden 
undviks.  

Mälaren är en sjö där det generellt råder ett högt exploateringstryck och strandskyddet fyller en viktig 
funktion i området. Exploateringstrycket varierar dock vid olika delar av Mälaren. I Håbo kommun är 
exploateringstrycket lägre än i andra områden och inom kommunen finns en stor andel oexploaterade 
stränder. Möjligheten att identifiera LIS-områden inom kommunens gränser bedöms därför vara god. 
Lokalisering av LIS-områden har skett i närhet till befintlig bebyggelse för att freda orörda stränder.  

Att utveckla begränsade delar av Håbo kommuns stränder ligger i linje med kommunens vision. Det 
skapar ett Mälarnära boende genom en ökad tillgänglighet till stranden. Att tillgängliggöra Mälaren 
och dess stränder skapar attraktiva miljöer för såväl boende som besökare till kommunen. En ökad 
tillgänglighet till stränderna främjar även friluftslivet. En utveckling av verksamheter som främjar 
natur, turism och friluftsliv framhålls av länsstyrelsen som särskilt lämpliga vid Mälaren då turismens 
och det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid exploatering vid Mälaren.  

Att vidareutveckla kommunen i områden med befintlig bebyggelse och infrastruktur möjliggör en 
förädlad och förstärkt boendenära service och kollektivtrafik genom ett förstärkt befolkningsunderlag. 
Det i sin tur skapar en livskraftig landsbygd med ett minskat bilberoende och möjlighet till ett mer 
miljövänligt resande. Genom att vidareutveckla kommunen vid redan befintlig bebyggelse och 
infrastruktur nyttjas redan gjorda investeringar och förutsättningar för en resurseffektiv planering och 
en god samhällsekonomi skapas.  

4. Identifierade områden 
Utifrån resonemanget om begreppen tätort och landsbygd samt utifrån de fyra planeringsinriktningar 
som presenterats har fyra strandnära områden som kan främja en landsbygdsutveckling identifieras. 
Dessa fyra områden presenteras nedan. En beskrivning av befintliga värden i och omkring områdena 
finns i slutet av dokumentet.  

Ytterligare två möjliga LIS-områden identifieras. Dessa är områden som inom kommande år kan bli 
aktuella som LIS-områden.  
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Karta 8. LIS-områden Håbo kommun 
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4.1 Skokloster 

På östra Skohalvön intill Skofjärden i Mälaren ligger ett antal bebyggelsekoncentrationer som 
tillsammans bildar Skokloster tätort. Orten består av Söderskogen, Idealbyn och Slottskogen och har 
cirka 2 000 invånare. Orten ligger knappt 20 km norr om Bålsta. I området finns förskola, skola, 
lanthandel, restaurang, brandstation samt vatten- och reningsverk.  

LIS-området Skokloster tillhör en av Håbo kommuns två utvecklingsorter. Tillämpning av LIS är 
därmed möjlig men ska ske med hänsyn till befintlig befolkning och strandskyddets särskilda 
betydelse i redan exploaterade områden. 

 

Karta 9. LIS-område Skokloster 

4.1.1 Utvecklingsförslag 

LIS-området i Skokloster ska möjliggöra en fortsatt utveckling av området med fokus på att förstärka 
och utveckla den allemansrättsliga tillgängligheten och användning av strandområdet. Framförallt bör 
anläggningar för friluftsliv och rekreation på land och i vatten möjliggöras. I begränsad utsträckning 
kan ny bostadsbebyggelse tillkomma i området. Stråk för gång och cykel från omkringliggande 
bebyggelse uppmuntras för att tillgängliggöra stranden för bofasta och besökare. 

Nya funktioner i området ska koncentreras längs den exploaterade delen av stranden. 
Nytillkommande bostadsbebyggelse ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Då kapaciteten är 
begränsad i området krävs att frågan utreds vidare vid eventuella nybyggnationsplaner för att 
säkerställa att VA-frågan kan lösas på tillfredsställande sätt. 
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Konsekvensanalys 

LIS-området syftar till att utveckla turism och friluftsliv, vilket ligger i linje med länsstyrelsernas 
rekommendationer om att det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid exploatering längs 
Mälarens stränder. Friluftslivet är omfattande i området. Planens riktlinjer vid planeringsinriktningen 
Utveckla Mälarnära boende och friluftsliv säkerställer att friluftslivsvärden, bland annat 
möjligheterna att nyttja Upplandsleden samt bevarandet av riksintresseområdet som Mälaren med 
dess stränder och öar utgör, fortsatt uppfylls. En utveckling i enlighet med dessa riktlinjer innebär att 
planen inte medför en negativ påverkan på friluftslivet i området.  

Föreslagen utveckling ligger i linje med kommunens översiktsplan samt bostadsförsörjningsprogram 
som identifierar ny bostadsbebyggelse i området. Att möjliggöra bostadsbyggnation inom LIS-
området stärker de ekonomiska incitamenten för utveckling av andra funktioner. Sannolikheten att 
utvecklingsförslaget genomförs är högre när bostadsbyggnation medges. Åtgärder som utvecklar 
funktioner kopplade till handel, service, nöje eller kultur bidrar till en ökad tillgänglighet till stranden 
och en förstärkt kontakt till Mälaren, vilket bidrar till att Mälaren blir mer attraktiv i enlighet med 
intentionerna i kommunens vision. En sådan utveckling är positiv i området såväl som i 
omkringliggande områden. På sikt kan det innebära en positiv befolknings- och serviceutveckling 
samt ökad turism även i andra delar av Skokloster. Tillväxttakten kommer att bli högre vid 
förverkligande av presenterat utvecklingsalternativ jämfört med att inget LIS-område pekas ut.  

Strandnära exploatering riskerar att medföra att stranden upplevs som mer privat och att 
tillgängligheten till den minskar. Bostadsbyggnationens placering och utformning är avgörande för att 
förhindra privatisering av stranden. I planeringsinriktningen Utveckla Mälarnära boende och 
friluftsliv presenteras en riktlinje som säkerställer att den allemansrättsliga tillgången till stranden 
bevaras och att strandskyddets syften därmed fortsatt uppfylls. 

Förändrad markanvändning i ett område innebär en påverkan på befintligt växt- och djurliv. 
Kommunens naturvårdsplan identifierar ett antal värdefulla naturområden i och i närheten av utpekat 
LIS-område. Utvecklingsförslaget ställer krav på att de ska uppmärksammas i samband med 
utveckling av området. Utvecklingsförslaget i presenterat LIS-område bedöms inte innebära en 
negativ påverkan på närliggande naturreservat eller biotopsskyddsområde.   

En utveckling enligt presenterat utvecklingsförslag kommer sannolikt innebära en ökad andel 
hårdgjord yta och därmed en ökad mängd dagvatten. Hantering av dagvattnet, såväl som 
avloppsvatten är avgörande vad gäller planens påverkan på vattenstatusen i Skofjärden. Riktlinjerna 
presenterade under planeringsinriktningen Nyttja befintlig bebyggelse och infrastruktur samt Värna 
om växt- och djurliv hanterar frågan och säkerställer att planen inte innebär en negativ påverkan på 
Skofjärdens vattenstatus.  

Planen anger genom riktlinje att anslutning till det kommunala VA-nätet ska eftersträvas vid en 
exploatering inom LIS-områdena. På samma gång uppmärksammas i beskrivning av Skokloster att 
VA-kapaciteten i området kan vara begränsande vid en framtida exploatering. Utvecklingsförslaget 
för Skokloster ställer därför krav på vidare utredning av VA-frågan i samband med exploatering.  

Att hänsyn tas till värdefulla kulturmiljöer i området säkerställs genom riktlinjer presenterade under 
planeringsinriktningen Ta hänsyn till kulturmiljöer. En utveckling i enlighet med dessa säkerställer att 
utvecklingsförslaget i Skokloster inte innebär en negativ påverkan på identifierade värdefulla 
kulturmiljöer. Angränsande riksintresse för kulturmiljövården bedöms inte påverkas av förelsagen 
utveckling.  
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4.2 Skokloster slott 

Skokloster slott är beläget strax norr om utvecklingsorten Skokloster. Området har stora 
kulturmiljövärden och är ett populärt besöksmål. I området finns café- och restaurangverksamhet, 
bensinstation samt museiverksamhet. Området är utpekat som bevarandeområde i kommunens 
översiktsplan med hänsyn till dess natur- , kultur- och friluftsvärden. 

LIS-området Skokloster slott tillhör kategorin byar och landsbygd. Tillämpning av LIS är möjlig.  

 
Karta 10. LIS-område Skokloster slott 

4.2.1 Utvecklingsförslag 

LIS-området vid Skokloster slott ska möjliggöra en utveckling av områdets turism- och 
rekreationsvärden, på land så väl som i vatten, och ske med utgångspunkt i områdets stora 
kulturhistoriska värden. Åtgärder i området ska främja och utveckla platsens funktion som 
besöksmål, för sommar- såväl som vinteraktiviteter. Förändringar som genomförs ska bevara eller 
vidareutveckla tillgängligheten till stranden.  

Områdets höga kulturvärden ska sätta ramarna för kommande utveckling och planerade åtgärder ska 
underordnas dessa värden. Värden kopplat till det statliga byggnadsminnet får inte hotas. Slottets och 
kyrkans framträdande roll i landskapet ska bevaras. Tillfredsställande VA-lösningar, anpassade efter 
de eventuellt förändrade kapacitetsbehov som uppstår vid utveckling i området, ska säkerställas för 
att garantera att vattenstatusen i Skofjärden inte försämras. 
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Konsekvensanalys 

Området kring Skokloster slott är ett viktigt besöksmål för Håbo kommuns turismnäring och 
utpekandet av LIS-område bidrar till att främja och vidareutveckla dessa värden. Utvecklingsförslaget 
för Skokloster slott anger en utveckling som sker utifrån de kulturhistoriska värdenas premisser. De 
befintliga höga värden som finns i området uppmärksammas i planen och styr områdets fortsatta 
utveckling. Planens riktlinjer säkerställer att utvecklingen inom utpekat LIS-område inte påverkar 
kulturvärdena på platsen negativt. Riktlinjerna för planeringsinriktningen Ta hänsyn till kulturmiljöer 
är särskilt aktuella för att säkerställa att platsens höga kulturhistoriska värden bevaras. Planens 
planeringsinriktning, tillhörande riktlinjer samt presenterat utvecklingsförslag för platsen säkerställer 
att ingen negativ påverkan på riksintresset gällande kulturmiljövården kommer till stånd.  

Föreslagna åtgärder gynnar möjligheten att bedriva en utökad och åretruntdriven besöksnäring, vilket 
skapar förutsättningar för en ekonomiskt mer lönsam verksamhet i området.  

Tillgängligheten till stranden ökar i och med föreslagen utveckling och bidrar till en förstärkt kontakt 
till Mälaren för området. Det medför att Mälarens attraktionskraft lyfts fram. Förslagen utveckling 
står inte i strid med kommunens översiktsplan som pekar ut området som bevarandeområde med 
hänsyn till natur-, kultur- och friluftsvärden då utvecklingsförslaget presenterar åtgärder som syftar 
till att stärka dessa värden. 

Området är beläget i eller i närheten av ett antal riksintresseområden, bland annat riksintresse för 
yrkesfisket och det rörliga friluftslivet. I och omkring utpekat LIS-område identifierar kommunens 
naturvårdsplan ett antal värdefulla naturmiljöer. Planens riktlinjer säkerställer att värdefull naturmiljö 
i området värnas och utpekat område bedöms inte ha en negativ påverkan på de omkringliggande 
riksintresseområdena.  

Utvecklingsförslaget ställer krav på att VA-nätet ska anpassas efter de nya kapacitetsbehov som 
eventuellt uppstår i samband med utveckling av området. En utveckling kring Skokloster slott enligt 
ovan anses inte medföra en försämring av vattenstatusen i Skofjärden. 

4.3 Övergran 

Övergran är beläget vid Varpsund, mellan Stora Ullfjärden och Ryssviken, och är en del av 
Mälarviken Gorran. Omkring ett femtiotal personer bor i området kring Övergran kyrka, som ligger 
cirka fem kilometer norr om Bålsta tätort. Området kring Övergran är utpekat som bevarandeområde i 
kommunens översiktsplan med hänsyn till dess naturvärden. 

LIS-området Övergran tillhör kategorin byar och landsbygd. Tillämpning av LIS är möjlig.  
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Karta 11. LIS-område Övergran 

4.3.1 Utvecklingsförslag 

LIS-området i Övergran ska möjliggöra en ökad tillgänglighet till stranden för boende och besökare. 
Det kan bland annat ske genom anläggningar för friluftsliv, så som fågeltorn, gångstråk utmed 
Ryssvikens västra strand och genom skyltning.  

Stor hänsyn ska tas till Övergrans höga natur- samt kulturvärden, vilka delvis regleras av 
områdesbestämmelser. På grund av områdets höga naturvärden samt risken för översvämning lämpar 
sig området inte för exploatering i form av bostäder eller verksamheter.  

Konsekvensanalys 

Föreslagen utveckling gynnar friluftslivet i området och förbättrar tillgängligheten till stranden, och 
ligger i linje med strandskyddets syfte att främja en allemansrättslig tillgång till stranden. 
Utvecklingsförslaget innebär att Övergrans koppling till Ryssviken ökar och det värdefulla växt- och 
djurliv i området uppmärksammas och tillgängliggörs. Det främjar friluftslivet och kan bidra till en 
ökad kunskapsnivå.  

Utvecklingsförslaget innebär en liten förändring jämfört med nuvarande markanvändning. Det 
medför inte någon negativ påverkan på befintlig bostadsbebyggelse eller de kulturhistoriskt 
värdefulla miljöerna. Utvecklingsförslaget bedöms inte påverka riksintresset för kulturmiljövården 
eller motverka dess syfte.  
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Förslaget bedöms inte innebära ett ökat kapacitetsbehov på VA-nätet och föreslagna åtgärder kommer 
inte påverka vattenstatusen i Gorran negativt. Förslaget anses bidra till positiva effekter vad gäller 
riksintresseområde för det rörliga friluftslivet. Riksintresseområde för yrkesfisket påverkas inte av 
förslaget.  

All typ av utveckling i ett område, även mindre projekt som exempelvis fågeltorn, innebär ett ingrepp 
i nuvarande miljö. Planens riktlinjer säkerställer att befintliga värden bevaras. För 
utvecklingsförslaget i Övergran är riktlinjerna presenterade vid planeringsinriktningen Värna om 
växt- och djurliv av särskild betydelse. Förslagen utveckling står inte i strid med kommunens 
översiktsplan som pekar ut området som bevarandeområde med hänsyn till dess naturvärden. 
Utvecklingsförslaget anses inte påverka Natura 2000-området för Stora och Lilla Ullfjärden som är 
beläget söder om utpekat LIS-område eller nyckelbiotopområdet norr om LIS-området.  

4.4 Sånka 

Sånka är beläget på västra Skohalvön intill sundet Gorran i Mälaren. Landskapet på Skohalvön har en 
typisk karaktär av platåer med branta raviner ner mot strandområdena. I området ligger Skokloster 
camping som är en privatägd camping. På campingen finns restaurang och kiosk. I övrigt finns ingen 
befintlig service eller handel i området. Området kring campingen är utpekat som bevarandeområde i 
kommunens översiktsplan med hänsyn till dess natur- och friluftslivsvärden. Knappt en kilometer 
söder om campingen ligger bebyggelsekoncentrationen Lugnet där omkring 120 personer bor. 
Området är beläget cirka 15 km norr om Bålsta. 

LIS-området Sånka tillhör kategorin byar och landsbygd. Tillämpning av LIS är möjlig. 
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Karta 12. LIS-område Sånka 

4.4.1 Utvecklingsförslag 

LIS-området i Sånka ska möjliggöra en utveckling av områdets friluftsvärden genom att 
vidareutveckla befintlig campingverksamhet, stranden och badplatsen. Åtgärder som syftar till att öka 
tillgängligheten till stranden ska främjas.  

Utveckling av campingverksamheten ska ske med hänsyn till platsens natur samt inom redan 
ianspråktaget område. Tillfredsställande VA-lösning anpassad för det ökade kapacitetsbehov som 
uppstår i och med en utökad campingverksamhet ska säkerställas för att trygga att verksamheten inte 
påverkar vattenstatusen i Gorran negativt. 

Konsekvensanalys 

Utvecklingsförslaget är en vidareutveckling av nuvarande verksamhet. Det medför positiva 
ekonomiska konsekvenser för nuvarande verksamhet. Utöver det bedöms förslaget innebära en liten 
påverkan på värden i och omkring området. Markanvändningen i området utvecklas men förändras 
inte, och förslaget står därmed inte i strid med kommunens översiktsplan som pekar ut området som 
bevarandeområde. 

Utvecklingsförslaget medför en ökad tillgänglighet till stranden, vilket gynnar friluftslivet och skapar 
rekreationsvärden. Attraktiva miljöer för boende i området, kommunens invånare samt besökare 
skapas. Området har höga friluftslivsvärden, bland annat genom campingen och badplatsen. 
Föreslagen utveckling bidrar till att förstärka dessa. Riksintresse kopplat till det rörliga friluftslivet 
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påverkas positivt av utvecklingsförslaget. Utpekat områden bedöms inte påverka områden av 
riksintresse för yrkesfisket.  

I närheten av utpekat LIS-område finns ett antal bevarandevärda naturområden som identifieras i 
kommunens naturvårdsplan. Planens riktlinjer tryggar att efterföljande planering inte påverkar 
områdets naturvärden negativt och frågan uppmärksammas även i utvecklingsförslaget.  
Utvecklingsförslaget tar hänsyn till de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna i närheten av utpekat LIS-
område och förslaget bedöms inte innebära en påverkan på dessa. Riksintresset för kulturmiljövård 
bedöms inte påverkas av utvecklingsförslaget för LIS-området.  

Området är inte anslutet till det kommunala VA-nätet. Förslaget bedöms vara av den omfattning att 
tillfredsställande VA-lösning kan uppnås genom befintligt system. En utveckling av campingen anses 
därmed inte medföra en negativ påverkan på vattenstatusen i Gorran och utvecklingen ligger därmed i 
linje med presenterade riktlinjer. 

4.5 Möjliga framtida LIS-områden 

Ett område vid Stora Ullfjärdens västra strand samt ett område vid Biskops-Arnö har identifierats 
som möjliga framtida LIS-områden. LIS inom dessa områden är inte aktuell i dagsläget men skulle 
kunna vara aktuellt inom kommande år. Genom att peka ut dem som möjliga framtida LIS-områden 
uppmärksammas deras potential att i framtiden bidra till en positiv utveckling av landsbygden. 

En inventering av befintliga värden, möjlig utveckling samt konsekvensanalys för respektive område 
måste genomföras innan dessa områden kan pekas ut som LIS-områden.  
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Karta 13. Möjliga framtida LIS-områden. 
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5. Beskrivning LIS-områden 

5.1 Skokloster 

Bebyggelse och infrastruktur 

Områdena Söderskogen, Idealbyn och Slottskogen har bebyggts och exploaterats 
oberoende av varandra men bildar idag en sammanhängande bebyggelse. Området 
begränsas i väster av Skokloster naturreservat och i öster av Skofjärden. Hela området är 
detaljplanelagt för i huvudsak friliggande villor. Det finns outbyggda områden i 

gällande detaljplaner samt planer på att exploatera ytterligare i områden nära vattnet.  

Skokloster tätort består av före detta fritidshusområden som permanenterats samt 
permanentbebyggelse som uppförts framförallt under 1970- och 80-talen. Bebyggelsen är till stor del 
lokaliserad i enklaver sammanbundna av trafikseparerad infrastruktur för bilar, cyklister och gående. 
Idealbyn består delvis av ett tjugotal flerbostadshus som uppfördes under 1990-talet. Tanken med 
området var att skapa ett idealsamhälle som kombinerade god mental miljö med god fysisk miljö. 
Förutom bostäder finns ett samlingscenter, företagscenter och en friskola åk F-6. 

I översiktsplanens rekommendationer för kommande markanvändning identifieras två områden för 
bostadsbebyggelse i Skokloster. Den ena innebär ett bostadstillskott på omkring 30-60 bostäder och 
är beläget mellan Idealbyn och Söderskogen. Det andra området ligger söder om Söderskogen och 
omfattar mellan 50 och 75 nya bostäder. I kommunens bostadsförsörjningsprogram planeras cirka 
300 bostäder på Skokloster udde, mellan Idealbyn och Slottsskogen, fram till år 2030. Skokloster är 
anslutet till det kommunala VA-nätet och är kollektivtrafikförsörjt, se karta 4. Kapaciteten på vatten-, 
reningsverk och ledningsnät i Skokloster kan vara begränsade och måste undersökas vidare vid 
eventuella utbyggnadsplaner.  

Mälarnära boende och friluftsliv 

Landskapet vid Skokloster tätort har en typisk karaktär för Skohalvön med branta 
stränder och bebyggelse lokaliserad på platåer. Stränderna är förhållandevis fredade från 
privatisering. Exploaterade områden vid stranden utgörs i stor utsträckning av 
badplatser med bryggor, småbåtshamn samt ett reningsverk. Vid Söderskogen finns 

grillplats, bollplan och lekplats i anslutning till badplatsen. 

Skohalvön är ett populärt område för friluftslivet, med bland annat goda strövmöjligheter. 
Upplandsleden passerar längs Skohalvöns östra strand, förbi Skokloster längs Mälaren. 
Upplandsleden är en 40 mil lång vandringsled som utvecklas och förvaltas av Upplandsstiftelsen, 
men sköts av respektive kommun. Slottsskogens småbåtshamn ligger inom området och är flitigt 
nyttjad av fritidsbåtar och skridskoåkare. Söder om utpekat LIS-område, vid Mälbäcken, finns 
ytterligare en småbåtshamn.  

Skofjärden i Mälaren samt omkringliggande landområde är en del av det riksintresse som omfattar 
hela Mälaren med dess öar och strandområden enligt miljöbalkens fjärde kapitel. Inom området ska 
turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömning 
av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Exploateringsföretag och andra 
ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det inte hindrar turismen och friluftsvärdena i 
området samt om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden.  

Områden av riksintresse för yrkesfisket ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
näringens bedrivande. 
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LIS-området är till stor del beläget ovanför de angivna rekommendationerna gällande lägsta 
grundläggningsnivå vid Mälaren och risken för översvämning bedöms därmed vara liten.  

Växt- och djurliv 

Stora delar av Skohalvön är utpekat som naturreservat, se karta 6. Reservatet bär spår av 
människor och djur som levde och brukade i området genom århundradena och området 
är starkt präglat av de godsbildningar som funnits där. Naturen är varierande och består 
av barr- och lövskog, jordbruksbygd, höga åsar och flacka strandängar. Skokloster tätort 

och utpekat LIS-område är beläget öster om naturreservatet.  

Inom utpekat LIS-område finns tre områden som uppmärksammas i kommunens naturvårdsplan. I 
området kring Österkvarn finns en bäck samt värdefull lövskog med ett antal äldre träd. Längre 
söderut, i närheten av Skokloster reningsverk, finns en cirka 20 meter hög förkastningsbrant. 
Nedanför branten, i en blockrik sluttning, förekommer bombmurkla som är en fridlyst svamp. Det 
tredje området som uppmärksammas är ett strandskogsområde med lövskogsbestånd. 

Ytterligare söderut, utanför utpekat LIS-område i området kring Hummeldal och Mälbäck, 
identifierar kommunens naturvårdsplan bland annat den sällsynta blånande fingersvampen. Längs 
stranden i höjd med Söderskogen identifieras ett flertal värdefulla naturområden. Bland annat kan 
nämnas skyddsvärda arter som ärgspik, brun guldbagge och stenporella. 

Söder om LIS-området finns ett biotopskyddsområde med äldre naturskogsartade skogar. I samma 
område finns ett strandskogsområde som utgör nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsen. I området 
identifierar Skogsstyrelsen naturvärden i form av bergsbranter ned mot Skofjärden. Flera skyddsvärda 
arter finns påträffade och är knutna till olika trädslag i området.  

Nordväst om utpekat LIS-område finns ett potentiellt förorenat område. I området har Vägverket en 
schaktmassdeponi. 

Den ekologiska statusen i Skofjärden är måttlig enligt vattenförvaltningens preliminära 
statusklassificering för år 2015. Det som hindrar Skofjärden från att uppnå god status är framförallt 
problem kopplat till övergödning och miljögifter. Den kemiska statusen uppnår inte god status 
framförallt på grund av höga kvicksilverhalter. Skofjärden är av riksintresse för yrkesfisket.  

Kulturmiljöer 

Större delen av Skokloster utgör riksintresse för kulturmiljövården. Stranden och 
möjligt LIS-område omfattas dock inte av riksintresseområdet, utan ligger öster om dess 
gräns. Miljön i området domineras av Skoklosters slott som är beläget cirka en 
kilometer norr om utpekat LIS-område. Motivering till riksintresseområdet är områdets 

odlingslandskap i förhistorisk centralbygd med det unika Skoklosters slott, grundat vid resterna av ett 
medeltida kloster. Bevarandevärden är bland annat bronsåldersrösen, runstenar, Skoklosters före detta 
klosterkyrka, välbevarade äldre gårdar och torp samt Skoklosters slottsanläggning. Området kring 
slottet är ett välkänt turistmål med stor kultur- och arkitekturhistoriskt värde. Från Skokloster slott 
och österut på Skohalvön breder en vid dalgång ut sig. Områdets agrara karaktär, där det kring 
Skokloster framförallt består av en småbruten odlingsbygd, är en viktig kulturmiljö i kommunen. 

På Skohalvön finns även område av regionalt intresse för kulturmiljövården, vilket är något mer 
omfattande än riksintresset och omfattar även Skokloster tätort. Utpekat LIS-område ligger utanför 
det regionala kulturmiljöområdet.  
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Idealbyns bebyggelse, som är utformad med stor omsorg både vad gäller helhet och detaljer, har ett 
kultur- och arkitekturhistoriskt värde. Till- och nybyggnader ska underordnas bostadshusen och inte 
avvika i stil, skala eller material enligt kommunens kulturmiljöprogram. 

5.2 Skokloster slott 

Bebyggelse och infrastruktur 

Området kring Skokloster slott består förutom slottet av en äldre slottsbyggnad, ett före 
detta stall som idag utgör värdshus, Skokloster kyrka, den så kallad sjövillan samt en 
bensinmack med café och livsmedelförsäljning. Ett fåtal bostäder finns i området.  

Skokloster slott ligger vid slutet av Skoklostervägen. Området är kollektivtrafikförsörjt och trafikeras 
med timmestrafik på vardagar och varannan timmestrafik på helgdagar. Bortsett från Skokloster slott 
är området inte anslutet till det kommunala verksamhetsområdet för VA.  

Slottet är beläget knappt en kilometer norr om bebyggelsen i Skokloster och områdena skiljs åt av ett 
skogsparti.  

Mälarnära boende och friluftsliv 

Skokloster slott och omkringliggande byggnader har ett mycket stort upplevelsemässigt 
värde. Slottet och de omkringliggande miljöerna, inklusive kyrkan från 1200-talet och 
slottsträdgården är ett populärt utflyktsmål och lockar årligen många turister. I 
närliggande byggnader finns café, restaurang och värdshus med konferensverksamhet. I 

utpekat LIS-område finns en gästhamn. Det finns för närvarande ambitioner om att utveckla 
besöksverksamheterna i området.  

Skofjärden i Mälaren samt omkringliggande landområde är en del av det riksintresse som omfattar 
hela Mälaren med dess öar och strandområden enligt miljöbalkens fjärde kapitel. Inom området ska 
turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömning 
av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Exploateringsföretag och andra 
ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det inte hindrar turismen och friluftsvärdena i 
området samt om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden.  

Upplandsleden passerar längs Skohalvöns östra strand, och förbi Skokloster slott. Upplandsleden är 
en 40 mil lång vandringsled som utvecklas och förvaltas av Upplandsstiftelsen, men sköts av 
respektive kommun.  

Skofjärden är av riksintresse för yrkesfisket. Områden av riksintresse för yrkesfisket ska skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande. 

Växt- och djurliv 

Stora delar av Skohalvön är utpekat som naturreservat, se karta 6. Reservatet bär spår av 
människor och djur som levde och brukade i området genom århundradena och området 
är starkt präglat av de godsbildningar som funnits där. Naturen är varierande och består 
av barr- och lövskog, jordbruksbygd, höga åsar och flacka strandängar. Skokloster slott, 

och följaktligen även utpekat LIS-område, är beläget öster och söder om naturreservatet.  

Området kring Skokloster slott har klassats till speciella skyddsvärden enligt kommunens 
naturvårdsplan, vilket är den högsta klassen på en tregradig skala. I området finns många grova 
ädellövträd, framförallt vid den dubbelallé som finns väster om slottet. På och i lindarna har bland 
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annat en rad skyddsvärda skalbaggar påträffats. Syd och sydväst om slottet finns lövskogsbestånd 
med en rik svampflora. Ett par hundra meter norr om utpekat LIS-område, vid och omkring 
Väderkvarnsbacken, finns ett mycket artrikt område med flerhundraåriga lövträd, igenväxande 
hagmarker och lundartade ädellövskogar. En rad sällsynta och skyddsvärda svampar växer i området. 
Väderkvarnsbacken är en 25 meter hög bergknalle med branta och blockrika sluttningar mot 
Skofjärden.  

Inom utpekat LIS-område finns ett antal konstaterade eller potentiellt förorenade områden. Vid 
Skokloster trädgård finns en nedlagd plantskola. Även småbåtshamnen och macken med dess 
drivmedelshantering är utpekat som förorenade område. Norr om slottsområdet finns ytterligare tre 
potentiellt förorenade områden i form av en avfallsdeponi vid tidigare sågverk, en nedlagd deponi 
samt förorenade sediment. Den tidigare sågverksamheten innebär en risk för förorenade sediment och 
därmed farlig miljöpåverkan på grund av förhöjda halter av så kallat organiskt tenn. Även vid den 
nedlagda deponin finns risk för föroreningar i mark och vatten och höga halter av organiskt tenn har 
uppmätts i sedimentet. Vid schaktarbeten eller likanande inom ovan nämnda områden är det viktigt 
att risken för exponering beaktas. 

Den ekologiska statusen i Skofjärden är måttlig enligt vattenförvaltningens preliminära 
statusklassificering för år 2015. Det som hindrar Skofjärden från att uppnå god status är framförallt 
problem kopplat till övergödning och miljögifter. Den kemiska statusen uppnår inte god status 
framförallt på grund av höga kvicksilverhalter.  

Kulturmiljöer 

Stora delar av Skohalvön består av riksintresse för kulturmiljövård, se karta 7. 
Motivering till riksintresseområdet är områdets odlingslandskap i förhistorisk 
centralbygd med det unika Skoklosters slott, grundat vid resterna av ett medeltida 
kloster. Bevarandevärden är bland annat bronsåldersrösen, runstenar, Skoklosters före 

detta klosterkyrka, välbevarade äldre gårdar och torp samt Skoklosters slottsanläggning. Området vid 
utpekat LIS-område utgör en viktig del av riksintresset.  

Bebyggelsen och miljöerna kring Skokloster har ett oerhört stort kulturhistoriskt värde. Skokloster 
kyrka och klosteranläggningen, som är den äldsta bebyggelsen i området, uppfördes redan på 1200-
talet. I klosteranläggningen bedrevs verksamhet fram till slutet av 1500-talet, därefter övergavs 
klostret och byggnaden förföll. Skokloster kyrka fortsatte dock att användas som sockenkyrka och 
finns bevarad idag.  

Skokloster slott uppfördes under 1600-talet och togs i bruk kring sekelskiftet 1700. Slottsbyggnaden 
är uppförd i tegel och består av fyra längor som omsluter en kvadratisk gård. I de yttre hörnen reser 
sig fyra åttakantiga torn som är täckta med kopparklädda huvar. I övrigt är taken klädda med 
svartglaserat tegel. Skokloster slott är Sveriges bäst bevarade barockslott och stora delar av interiören 
finns kvar. Anläggningen och parken ägs av staten och är sedan 1971 statligt byggnadsminne. Syftet 
med byggnadsminnen är att bevara spår av historien samt garantera människors rätt till en viktig del 
av kulturarvet. För att bevara de kulturhistoriska värdena fastställs skyddsbestämmelser som för 
Skokloster slott handlar om att begränsa ingrepp och bevara invändiga samt utvändiga ytskikt.  

Idag finns utställningar, slottsbutik samt caféverksamhet i slottet. Slottsområdet har ett mycket stort 
upplevelsemässigt värde och är ett populärt besöks mål. Innan det nuvarande slottet byggdes 
nyttjades en annan byggnad som slott. Det gamla slottet ligger intill det nuvarande slottet och kom 
efter det nuvarande slottets uppförande att nyttjas som bostad för slottets och godsets anställda.  
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I området finns även ett före detta stall, uppfört under slutet av 1800-talet och som idag används som 
konferensanläggning samt den så kallade Sjövillan i anslutning till Skoklosters ångbåtsbrygga där det 
idag bedrivs sommarcafé. I närheten av Skokloster slott finns även ett antal statarbostäder som i 
kommunens kulturmiljöprogram är utpekade som värdefull och bevarandevärd bebyggelse. 

5.3 Övergran 

Bebyggelse och infrastruktur 

Övergran ligger utefter riksväg 263. Innan E18:s nuvarande sträckning var det den 
huvudsakliga vägförbindelsen mellan Stockholm och Västerås. Idag trafikeras vägen av 
kollektivtrafik med bussar mellan Bålsta-Enköping och Bålsta-Uppsala. Kommunalt 
VA finns utbyggt i området, se karta 4. 

Knappt en kilometer norr om Övergran kyrka ligger Katrinedal herrgård. Bebyggelsen i området 
omkring Övergran är framförallt koncentrerad kring kyrkan och herrgården. Delar av Övergrans by 
omfattas av områdesbestämmelser med syfte att bevara områdets kulturmiljövärden. Värdefulla 
gårds- och bymiljöer ska enligt områdesbestämmelserna skyddas mot störande bebyggelse.  

Mälarnära boende och friluftsliv 

Övergran ligger intill Ryssvikens västra strand med utsikt över strandområdet och 
vattnet. Byns nuvarande utveckling är framförallt vänd mot väg 263 och den koppling 
till Bålsta, Enköping och Sigtuna som vägen innebär. Det finns ingen tydlig koppling 
mot vattnet, vilket medför att stranden upplevs som svåråtkomlig.  

Ryssviken samt de omkringliggande landområdena är en del av det riksintresse som omfattar hela 
Mälaren med dess öar och strandområden enligt miljöbalkens fjärde kapitel. Inom området ska 
turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömning 
av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Exploateringsföretag och andra 
ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det inte hindrar turismen och friluftsvärdena i 
området samt om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden.  

Länsstyrelsens naturvårdsprogram uppmärksammar områdets lummiga och omväxlande 
odlingslandskap med flera lättframkomliga vägar och stigar. Programmet framhåller bland annat 
strövmöjligheterna och fågellivet som bevarandevärden. Kommunens naturvårdsplan identifierar inga 
friluftsvärden i området kring Ryssvikens västra strand. Ryssviken, som en del av Mälaren, är av 
riksintresse för yrkesfisket. Områden av riksintresse för yrkesfisket ska skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt försvåra näringens bedrivande. 

Området närmast Ryssviken är lågt belägnet och viss översvämningsrisk råder. Stora delar av utpekat 
LIS-område ligger under de av länsstyrelsen angivna rekommendationer för lägsta 
grundläggningsnivå vid Mälaren och lämpar sig följaktligen inte för sammanhållen bebyggelse och 
samhällsfunktioner av betydande vikt eller enstaka mindre värdefulla byggnader och mindre känslig 
infrastruktur. 

Växt- och djurliv 

Sluttningen på Ryssvikens västra strand utgörs framförallt av öppna betesmarker. 
Ädellövträd förekommer, framförallt intill kyrkan och herrgården. Längs stranden finns 
en betad strandäng. Vid strandängen samt vid intilliggande vassvik är olika typer av 
sjöfåglar vanligt förekommande. Ryssvikens västra strandområde, inklusive 
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strandängarna, är utpekade i kommunens naturvårdsplan med rekommendationen att nuvarande 
markanvändning ska bestå. 

De öppna betesmarkerna på Ryssvikens västra strandsluttning och sankängarna närmast vattnet är 
klassade som ekologiskt känsliga områden. Dessa tillsammans med den odlade marken i direkt 
anslutning till bebyggelsen framhålls i områdesbestämmelserna för Övergran som en nödvändig 
förutsättning för upplevelsen av bymiljön.  

Norr om utpekat LIS-område finns ett nyckelbiotopområde i form av ett barrskogområde. I området 
finns rikligt med döda träd och enligt uppgifter från Skogsstyrelsen finns värdefull kryptogamflora 
samt värdefull lägre flora. På andra sidan Varpsund finns ett Natura 2000-område som sträcker sig 
från Stora till Lilla Ullfjärden. Syftet med Natura 2000-området är att bevara fjärdarnas unika flora 
och fauna. Den rödlistade småsvaltingen i Stora Ullfjärden och de relikta kräftdjuren i Lilla 
Ullfjärden uppmärksammas särskilt.  

Den nedlagda plantskolan Katrinedals trädgård där bekämpningsmedel kan ha används, nedlagda 
kemtvätten Sandbäckstvätten i Varpsund och ett numer nedlagt sågverk i Övergran är konstaterat 
eller potentiellt förorenade områden. I Nibblebacka, strax väster om Övergran, finns även en nedlagd 
bensinstation samt en nedlagd bilverkstad där marken potentiellt kan vara förorenad.  

Den ekologiska statusen i Ryssviken, som är en del av Mälarsundet Gorran, är måttlig enligt de 
preliminära klassificeringarna för 2015. Problem som hindrar vattenförekomsten från att uppnå god 
ekologisk status är framförallt kopplade till övergödning och miljögifter. Den kemiska statusen 
uppnår inte god status på grund av höga kvicksilverhalter.  

Kulturmiljöer 

Området Övergran-Yttergran i Håbo kommun omfattas av riksintresse för 
kulturmiljövård, se karta 7. Kulturmiljön i området karaktäriseras av ett flertal stora 
gårdar som på ett markant sätt framhäver landskapsbilden. Varpsund och dess 
förbindelse över vattnet mellan Stora Ullfjärden och Ryssviken har historiskt sett haft 

en strategisk betydelse. Riksintresset omfattar odlingslandskapet i anslutning till förhistoriska 
kommunikationsleder med omfattande fornlämningsmiljöer samt by- och herrgårdsmiljöer. Bland 
bevarandevärdena kan bland annat rösen från bronsåldern, gravfält från järnåldern, medeltida 
kyrkmiljöer samt herrgårdarna Gran, Katrinedal och Vi nämnas. Området kring Yttergran och 
Övergran är även utpekat som område av regionalt intresse för kulturmiljövården. Utpekat LIS-
område ligger inom riksintresseområdet såväl som området av regionalt intresse.  

Övergran ligger i ett utpräglat jordbruks- och herrgårdslandskap med koppling till sockenkyrkan vid 
Övergran, byggd på 1100-talet, och herrgårdsmiljöerna vid Katrinedal. Vid kyrkan samlades en rad 
sockenfunktioner så som skola och fattigstuga. Övergrans by har fortfarande karaktär av ett 
sockencentrum. Övergransgården, tidigare Övergrans kyrkskola, används idag som samlingslokal och 
har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde. Även Övergrans prästgård har ett kultur- och 
arkitekturhistoriskt värde. Utöver dessa byggnader finns ett flertal andra byggnader omkring 
Övergran som enligt kommunens kulturmiljöprogram utgör viktiga delar i kulturmiljön. Området 
ligger mitt i ett större sammanhängande odlingslandskap som sträcker sig från Ryssviken och 
västerut. 

Enligt kommunens översiktsplan ska områdets kulturmiljövärde bevaras så långt det är möjligt och de 
värdefulla gårds- och bymiljöerna ska skyddas mot störande bebyggelse.  
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5.4 Sånka 

Bebyggelse och infrastruktur 

Lugnet är beläget cirka en kilometer söder om utpekat LIS-område och är ett 
fritidshusområde som till stor del omvandlats till permanentboende. Bebyggelsen består 
av ett 60-tal friliggande bostadshus som ligger på en hög platå med utsikt över 
Mälarviken Oxen. Hela bostadsområdet är detaljplanelagt.  

Området ligger intill Skoklostervägen är kollektivtrafikförsörjt genom busslinjen Bålsta-Skokloster. 
Campingen har en egen VA-lösning vars kapacitet beräknas möjliggöra en ytterligare utökning av 
verksamheten.  

Mälarnära boende och friluftsliv 

Området präglas campingverksamheten. Det finns strand, bryggor och grillplats. 
Strandområdet har nyttjats som camping och badplats sedan 1960-talet. Kommunens 
naturvårdsplan uppmärksammar campingen, badplatsen samt strövstigarna som 
befintliga friluftsvärden i området. Det finns idag ambitioner att vidareutveckla 

campingverksamheten. I södra delen av campingen finns stigar leder till bostadsområdet Lugnet. 

LIS-området är till stor del beläget ovanför de angivna rekommendationerna gällande lägsta 
grundläggningsnivå vid Mälaren och risken för översvämning bedöms därmed vara liten.  

Sundet Gorran är en del av det riksintresse som omfattar hela Mälaren med dess öar och 
strandområden enligt miljöbalkens fjärde kapitel. Inom området ska turismens och friluftslivets, 
främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömning av tillåtligheten av 
exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får 
komma till stånd endast om det inte hindrar turismen och friluftsvärdena i området samt om det kan 
ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden.  

Gorran är av riksintresse för yrkesfisket. Områden av riksintresse för yrkesfisket ska skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande. 

Upplandsleden utgår från bebyggelsen i Lugnet, passerar Sånka, och går mot östra och södra 
Skohalvön.  

Växt- och djurliv 

Stora delar av Skohalvön är utpekat som naturreservat, se karta 6. Reservatet bär spår 
efter människor och djur som levde och brukade i området genom århundradena och 
området är starkt präglat av de godsbildningar som funnits i området. Naturen är 
varierande och består av barr- och lövskog, jordbruksbygd, höga åsar och flacka 

strandängar. Utpekat LIS-område är beläget väster om naturreservatet. 

Söder om utpekat LIS-område växer äldre barrskog med inslag av ädellövträd. Området gränsar till 
Mälaren med en bitvis mycket brant förkastningsbrant. Längs bäcken som rinner precis söder om 
bebyggelsen i Lugnet finns identifierade nyckelbiotopområden. Det finns en lövskogslund samt ett 
område med ädellövsskog där framförallt alm dominerar. Kommunens naturvårdsplan identifierar 
naturvårdsvärden i bäckravinen, lundmiljön, de äldre lövträden och den betespräglade granskogen 
och föreslår att skogen lämnas för fri utveckling, med undantag för vissa nödvändiga skötselåtgärder 
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intill torpen. Kommunens översiktsplan pekar ut två bevarandeområden med hänsyn till växt- och 
djurlivet. 

I området söder om campingen, i anslutning till badplatsen, finns en 30-40 meter bred 
sandstrandshylla. Utanför stranden är vattnet vassfritt och innanför stranden finns en brant 
strandbrink med tallskog. Område beläget innanför strandbrinken består av strandskog med gran, 
björk och tall. Där gran dominerar växer rikligt med bombmurklor och på de äldre tallarna finns 
bland annat arterna reliktbock och blodticka. För att gynna bombmurklan föreslår kommunens 
naturvårdsplan att undertryckta granar ska tillåtas att växa upp och yngre tall bör plockhuggas.  

Den ekologiska statusen i Gorran är måttlig enligt vattenförvaltningens preliminära klassificering för 
2015. Problem i vattenförekomsten är framförallt kopplat till övergödning och miljögifter. Den 
kemiska statusen uppnår inte god status på grund av höga kvicksilverhalter.  

Kulturmiljöer 

Stora delar av Skohalvön består av riksintresse för kulturmiljövård, se karta 7. 
Motivering till riksintresseområdet är områdets odlingslandskap i förhistorisk 
centralbygd med det unika Skoklosters slott, grundat vid resterna av ett medeltida 
kloster. Bevarandevärden är bland annat bronsåldersrösen, runstenar, Skoklosters före 

detta klosterkyrka, välbevarade äldre gårdar och torp samt Skoklosters slottsanläggning. Sånka 
omfattas inte av riksintresset men angränsar i väster till området. Skohalvön är även utpekat som 
område av regionalt intresse för kulturmiljövården, vilket campingen omfattas av.  

Vid Sånka, i närheten av campingen, finns torpmiljöer som tillkom under 1800-talet. Många av husen 
är av kultur- och arkitekturhistoriskt värde och utpekade i kommunens kulturmiljöprogram. 
Torpmiljöerna ligger längre än 300 meter från stranden och ingår därmed inte i föreslaget LIS-
område. Vid campingen finns utpekad värdefull bebyggelse i form av en kiosk i schweizerstil från 
1800-talet senare hälft.  
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