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Icke-teknisk sammanfattning 
Den samlade bedömningen är att detaljplanen för Entré Lillsjön på given lokalisering kan 

genomföras med små negativa konsekvenser förutsatt att framtagna planbestämmelser 

efterlevs och kompensationsåtgärder genomförs samt att riktvärden vad gäller miljö och hälsa 

följs upp. Detta gäller särskilt den vidare hanteringen av den fridlysta misteln som nu är under 

utredning för vidare adekvat hantering. 

Detaljplaneområdet gränsar till naturmiljön vid Lillsjön i söder och skogsområdet med 

Dragelunds hålvägar i öster. Mellan verksamhetsmarken och omgivningen planläggs ett 

område för naturmark. Området kommer att utgöra buffert och övergångzon mellan 

verksamhetsområdet och områdena i söder och öster som levererar ekosystemtjänster för 

rekreation och friluftslivet, för växter och djur och utgör hemvist för områdets kulturmiljövärden. 

Under MKB och detaljplaneprocessen har ett antal anpassningsåtgärder arbetas in och justerat 

den ursprungliga planen. Exempel på detta är planbestämmelser som handlar om hänsyn till 

omkringliggande kultur- och naturvärden. 

Detaljplanen utgör en del av ett större verksamhetsområde, vilket är positivt då trafik, buller och 

andra effekter av exploateringen samlas på ett ställe. Med en samlad företagspark skapas även 

möjlighet för effektivisering och optimering av verksamheterna, gällande dess avfall, 

uppvärmning, energi- och resursanvändning. 
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1 Inledning 

1.1. Bakgrund till projektet 

Detaljplanen benämnd Entré Lillsjön, ingår som del i planprogrammet Dragelund som omfattar 

bland annat naturområden norr om Kalmarviken och den södra avfarten till Bålsta från E18. 

Programmet blev godkänt 18 mars 2019 och innehåller ett antal olika platser som utvärderas 

för bland annat verksamheter i anslutning till Draget och trafikplatsen vid E18. Enligt 

programmet ska platserna söder om E18 bland annat utnyttja skyltläget med en hög 

arkitektonisk kvalité. Det beskrivs även att naturvärden omkring Lillsjön bör bevaras och göras 

tillgängliga för allmänheten. (Håbo kommun 2019a), (Figur 1). 

 

Figur 1. Området för detaljplaneprogramområdet Dragelund med förslag till verksamhetsmark i blått inklusive 

aktuellt område för detaljplanen Entré Lillsjön.  Rekreations- och naturområde i grönt samt utrednings- och 

skyddsområde för väg i lila (Håbo kommun, 2019a). 

Syftet med detaljplanen Entré Lillsjön är att nyttja den entré som platsen utgör för Bålsta. Detta 

genom att skapa mark som möjliggör en utveckling av handel, småindustri, kontor och 

drivmedelshantering samt avsätta område som naturmark för buffert mellan verksamhetsytor 

och natur- och kulturmiljön vid Lillsjön. Planen syftar även till att bidra med tillskapandet av 

tillgänglighet för allmänheten till Lillsjön med omgivning med dess höga natur- och 
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kulturmiljövärden. En avvägning görs därför i planen mellan naturområdet och 

verksamhetsmarken. Projektet ska sträva efter att utveckla området för verksamheter samt att 

möjliggöra rekreationsmöjligheter i högre utsträckning vid området Lillsjön. (Håbo kommun, 

2020c). 

1.2. Behovsbedömning 

I plan- och bygglagen (PBL 2010:900) anges att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska 

upprättas och en miljöbedömningsprocess genomföras om detaljplanen medger en användning 

av mark, byggnader eller andra anläggningar som kan innebära en betydande påverkan på 

miljö och hälsa eller hushållning med mark, vatten och andra resurser. För att undersöka om 

genomförandet av ett detaljplaneförslag kan medföra en betydande miljöpåverkan utförs en så 

kallad behovsbedömning av kommunen. 

Håbo kommun har gjort bedömningen att genomförandet av detaljplanen Entré Lillsjön kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) 

och i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) samt 4 kap. 34 § plan- och 

bygglagen (PBL 2010:900). Detta innebär att en miljöbedömningsprocess ska genomföras och 

att en MKB ska upprättas. (Håbo kommun, 2018a); Länsstyrelsen Uppsala län, 2018a). De 

miljöaspekter som vid tillfället för behovsbedömningen ansågs särskilt relevanta att belysa i 

MKB:n var landskapsbild, naturmiljö, strandskydd, kulturmiljö, föroreningar, grundvatten och 

framtida vattenskydd samt yt- och dagvatten. 

1.3. Framtagande av MKB 

Syftet med framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är att integrera miljöaspekter 

i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. MKB:n kommer således att 

utgöra ett av beslutsunderlagen under framtagandet av detaljplanen och utgöra underlag för 

justeringar och anpassningar av detaljplaneförslaget. Befarade negativa miljökonsekvenser 

kan begränsas och i bästa fall undanröjas i och med slutligt framtaget planförslag. 

MKB:n ska innehålla en beskrivning av effekter och en bedömning av konsekvenser av den 

betydande miljöpåverkan som identifierats i samband med framtagandet av detaljplanen. 

MKB:n ska tillhandahållas samtidigt med plankarta och planbeskrivning under samråd, 

remissförfarande och granskning av planförslaget. Identifierade miljöeffekter till följd av 

detaljplanens genomförande ska även jämföras med en situation om inte detaljplanen kommer 

till stånd, ett så kallat nollalternativ. Planförslagets skadeförebyggande åtgärder och eventuella 

kompensationsåtgärder som syftar till att mildra eller eliminera identifierade negativa 

miljöeffekter vägs in i konsekvensbedömningen. MKB:n ska slutligen innehålla förslag till 

uppföljning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen kan antas medföra. 
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2 Avgränsning 

2.1 Geografisk avgränsning 

Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar miljöeffekter som har koppling till genomförandet av 

planerad mark- och vattenanvändning med verksamheter geografiskt avgränsad till det aktuella 

detaljplaneområdet för Entré Lillsjön (Figur 2). Då det finns planer för fler stadsbyggnadsprojekt 

i närområdet (Figur 5) till det aktuella detaljplaneområdet kommer även eventuell kumulativ 

miljöpåverkan att beaktas i denna MKB, se vidare avsnitt 7. 

2.2 Avgränsning av miljöaspekter 

Följande miljöaspekter identifierades vid behovsbedömningen som särskilt intressanta att 

behandla i MKB: 

 Landskapsbild  

 Naturmiljö (gröna stråk, biotopskydd & artskydd) 

 Strandskydd  

 Kulturmiljö 

 Potentiellt förorenade områden 

 Grundvatten och framtida vattenskyddsområde 

 Yt- och dagvatten 

 

Under arbetet med detaljplanen har följande miljöaspekt tillkommit gällande den planerade 

drivmedelsanläggningen. 

 Risk och säkerhet 

 

Miljökonsekvenserna för identifierade miljöaspekter behandlas utförligt under avsnitt 6. 

Kumulativa effekter på grund av genomförande av närliggande detaljplaner behandlas under 

avsnitt 7. 
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3 Metod och bedömning 
MKB:n beskriver konsekvenser för de betydande miljöaspekter som dels identifierats av 

kommun och länsstyrelse, dels det som framkommit under MKB processen. Graden av 

miljöpåverkan från planförslaget jämförs med nollalternativet och konsekvensbedöms. 

Skadeförebyggande åtgärder och kompensationsåtgärder som utgör åtaganden, exempelvis 

planbestämmelser, ingår i planförslaget och vägs in i konsekvensbedömningen. Övriga möjliga 

skadeförebyggande eller skadelindrande åtgärder beskrivs som övriga anpassningsåtgärder. 

Övriga anpassningsåtgärder vägs inte in i bedömningen. Detta gör att bedömningarna är 

konservativa. Till grund för bedömningen av miljökonsekvenser används främst relevanta 

miljömål, miljökvalitetsnormer, skyddsvärden och riktvärden. Konsekvenserna delas in i 

positiva och negativa, små, måttliga, stora och mycket stora konsekvenser baserad på dess 

omfattning. En samlad bedömning av samtliga miljökonsekvenser finns i slutet av MKB:n. 

+/- Små konsekvenser  
Konsekvenser av mindre eller lokal betydelse. 
 
+/- Måttliga konsekvenser  
Konsekvenser av kommunal betydelse. 
 
+/- Stora konsekvenser  

Konsekvenser på riksintressen eller värden av regional eller kommunal betydelse. 

 

+/- Mycket stora konsekvenser  

Konsekvenser på riksintressen eller andra intressen som gäller på EU-nivå (till exempel 

Natura 2000-områden, överskridande av miljökvalitetsnormer). 

3.1 Osäkerhetsanalys 

I detta avsnitt anges vilka sakområden som främst orsakat svårigheter vid upprättandet av 

MKB. 

I denna MKB har kumulativa effekter av andra planerade eller pågående stadsbyggnadsprojekt 

identifierats (avsnitt 7). Eftersom dessa är under uppförande eller i tidiga skeden finns det viss 

osäkerhet vad gäller bedömningen av eventuella kumulativa effekter. 

Parallellt med arbetet med MKB pågår såväl sakprövningar (avsnitt 9.1) som fördjupade 

sakutredningar (avsnitt 9.2). Detta gör att bedömningarna görs konservativt i de fall 

omständigheter inte är klarlagda vid det aktuella skedet i planprocessen. 

Planförslaget utvecklas också under arbetet med detaljplanen. I detta fall har 

markanvändningen preciserats närmare med exempelvis området för drivmedelsanläggning 

och området planlagt som naturområde. Detta gör att även MKB måste omarbetas efterhand 

och bedömningar omvärderas. 
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4 Områdesbeskrivning 
Det aktuella detaljplaneområdet Entré Lillsjön är beläget cirka 1,5 km öster om Bålsta centrum 

mellan järnvägen Mälarbanan och väg E18 i höjd med trafikplatsen draget. I söder mellan 

järnvägen och planområdet ligger åsgropsjön Lillsjön. Öster och söder om detaljplaneområdet 

ligger ett skogsområde där spår efter historiska vägar finns, så kallade hålvägar. Området 

Draget är en historisk handelsplats/knytpunkt som har anor och lämningar från vikingatiden. 

Hela området för detaljplanen ligger på en grusås där naturresursen grus har tagits ut norr och 

väster om planområdet. (Figur 2). 

 

 
Figur 2. Översiktskarta över Bålsta med detaljplaneområdet markerat i rött. (Håbo kommun, 2020c). 

Entré Lillsjöns planområde omfattar en areal på cirka 2,5 ha och angränsar närmast i norr och 

i väster till Södra Bålstavägen och dragets handels- och industriområde. I öster och söder 

angränsas närmast skogsmark. I södra delen av planområdet går en luftburen kraftledning i 

östvästlig riktning. Marken inom planområdet är i nuläget obebyggd och består främst av 

jordbruks- och åkermark. Från norr genom planområdet rinner ett vattendrag som utmynnar i 

Lillsjön. Vattendraget ligger bitvis under jord men synliggörs i mitten av planområdet där denna 

del är beväxt med barr och lövskog. Vegetationen längs diket skiljer odlingsmarken i två delar. 

Omkringliggande områden är kuperade och bevuxna med barr- och lövskog. Området har 

nyttjats relativt intensivt under lång tid, vilket innebär att omgivningen består av uppodlad 

åkermark och att området generellt sätt är påtagligt påverkat även av skogsbruk. Planområdet 

sluttar ned mot Lillsjön. Höjdskillnaden sträcker sig från cirka +13 m i nordöstra delen i 

planområdet till cirka + 5 m i diket vid planområdet södra kant, vilket betyder åtta meters 

höjdskillnad. (Norconsult, 2019), (Håbo kommun, 2020c), (Figur 3). 
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Figur 3. Detaljplaneområdet Entré Lillsjön markerat i rött med omgivning. Lillsjöns företagspark är under 

uppförande med anslutningsvägen Lillsjörännan (Håbo kommun, 2020c). 

Enligt SGUs jordartskarta utgörs området främst av postglacial sand och finsand, Lera återfinns 

under sanden inom planområdet. (PE, 2018), (SGU, 2019) (Figur 4). 

 
Figur 4. Jordartskarta (SGU, 2019). Ungefärlig lokalisering av planområdet är markerat i svart. 
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Området för Entré Lillsjön är inte tidigare detaljplanelagt och har inte heller några 

områdesbestämmelser. Två detaljplaner som angränsar till området ligger i Draget norr om 

planområdet. Dessa är detaljplan 325, Dragets industriområde och detaljplan 220, Draget 

Mjödvägen. Planerna har funktionen handel, kontor och småindustri. Den senaste detaljplanen 

finns direkt väster om Entré Lillsjön. Detaljplan 323, Lillsjöns Företagspark. Denna plan har en 

liknande funktion som de andra men med större inriktning på en livsmedelshandel. En större 

livsmedelsbutik etableras, vägar och cykelvägar håller på att byggas ut. I planen finns det även 

en yta för allmänna parkeringar som är tänkta för att tillgå dem som vill besöka naturområdet 

Lillsjön. (Håbo kommun, 2020), (Figur 5). 

 

Figur 5. Detaljplanen Entré Lillsjön markerad med nummer 426 med angränsande detaljplaner i väster och norr. 

Lillsjöns företagspark 323, Dragets industriområde 325 och Draget Mjödvägen 220 (Håbo kommun, 2020c) 
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5 Alternativredogörelse 

5.1 Genomförande av detaljplanen 

Syftet med detaljplanen Entré Lillsjön är att skapa mark som möjliggör en utveckling av handel, 

småindustri, kontor och drivmedelshantering samt avsätta område som naturmark för buffert 

mellan verksamhetsytor och natur- och kulturmiljön vid Lillsjön (Figur 6). Dessa användningar 

liknar den planlagda markanvändningen vid Lillsjöns företagspark som angränsar väster om 

planområdet och till markanvändningen vid Dragets industriområde som ligger norr om 

planområdet. 

 

Figur 6. Utsnitt från plankartan för Entré Lillsjön där användning av mark och vatten redovisas för detaljplanen 

(Håbo kommun, 2020d). 

Detaljplanen kommer att gynna kommunens näringsliv samt ge tillgänglighet till ett större utbud 

av varor och tjänster. Området ligger i anslutning till E18 vilket gör platsen attraktiv och 

strategisk för planerad markanvändning. Möjligheten för infart till området kommer att finnas i 

väster från vägen Lillsjörännan som ansluter till Södra Bålstavägen. Utöver handel möjliggörs 

även kontor och småindustri samt område för naturmark. Detta ger en större möjlighet till 

variation och anpassbara funktioner i området. (Figur 6 och 7). 
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Figur 7. Illustration över hur detaljplaneområdet kan byggas ut för Entré Lillsjön. Utanför detaljplaneområdet 

illustreras hur tillgängligheten till Lillsjöns naturområde kan stärkas genom angöring av gångvägar till såväl 

aktuell detaljplan för Entré Lillsjön som den som är under genomförande Lillsjöns Företagspark i väster (Håbo 

kommun, 2020d). 

Syftet är också att nyttja den entré som platsen utgör för Bålsta genom att dels skapa en 

tillgänglighet ner till Lillsjön och de natur- och kulturområden som ligger där och genom att dels 

bevara den kulturhistoriska handelsplatsen Draget med dess höga naturvärden. Området 

Draget är en historisk handelsplats/knytpunkt som har anor och lämningar från vikingatiden. En 

utmaning med detaljplanen är att kunna bevara den historiska kopplingen mellan det nya 

industriområdet och de historiska värdena. Placering och utformning av byggnader ska 

samspela med detta skogsområde för att bevara dessa viktiga värden. En avvägning görs 

därför i planen mellan naturområdet och verksamhetsmarken. Planen ska framhäva det 

naturområde som ligger söder om planen. Detaljplanen anger att fastighetsytan endast får 

bebyggas upp till 30 procent, och byggnadshöjden får endast uppgå till högst 8 meter. (Figur 7) 

Målet med detaljplanen är att möjliggöra ett område för cirka 2 ha som tillåter användningen 

handel, småindustri, kontor och drivmedelshantering samt ett område om cirka 0,5 ha avsatt 

som naturområde som buffert till kringliggande natur- och kulturmiljövärden. Detta ska ske med 

en avvägning till natur- och kulturvärden genom att integrera bebyggelsen på ett hållbart sätt 

med naturen. Projektet ska sträva efter att utveckla området för verksamheter samt att 

möjliggöra rekreationsmöjligheter i högre utsträckning vid området Lillsjön. (Håbo kommun, 

2020), (Figur 6 och 7). 
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5.2 Nollalternativ 

Nollalternativet beskriver detaljplaneområdets sannolika utveckling om detaljplanen inte 

genomförs. 

Nollalternativet antas innebära att nuvarande markanvändning fortsätter. Jordbruk, skogsbruk 

samt eldistributionsverksamhet. Området för detaljplanen kommer fortsatt att bestå av 

jordbruks- och åkermark. Om marken slutar brukas som jordbruksmark finns en risk att området 

på sikt kommer att växa igen, och bli del av kringliggande skog. Den luftburna kraftledningen 

med tillhörande övergång till markförlagd ledning via transformatorstationen i södra delen av 

området förutses bevaras under sin tekniska livslängd. Underhållsröjning kommer att behöva 

ske längs ledningsgatan. Området antas också fortsättningsvis nyttjas för avledning av 

dagvatten via det delvis kulverterade diket vidare till Lillsjön.  

5.3 Alternativ och utformningar 

Som framgår under avsnitt 1.1 utpekas planerad markanvändning lokaliserad till 

detaljplaneområdet för Entré Lillsjön som lämplig i planprogrammet Dragelund. Ett antal 

detaljplaner med liknande markanvändning pekas ut som lämpliga i aktuellt område (Figur 5). 

Genomförandet av detaljplanen har anpassats gällande programmets krav för Lillsjöns 

naturvärden samt tillgängligheten till naturområdet vid Lillsjön för allmänheten. Under plan och 

MKB processen har ett område avsatts i detaljplanen (Figur 6) som naturmark som avses bilda 

buffert mellan verksamhetsytor och natur- och kulturmiljön i den närmsta omgivningen. 

Området skyddar även befintlig naturmiljö bland annat genom bibehållet strandskydd och 

fornlämning inom planområdet. Vidare har ett antal alternativa utformningar utretts. Exempelvis 

avvattningsdiket som passerar genom området vidare ut i Lillsjön. Planen är att detta dras om 

via en dagvattendamm väster om området vilket minskar risken för utsläpp av föroreningar i 

Lillsjön. Särskilda skyddsåtgärder ska också införas i planen för att förhindra förorenande 

utsläpp till mark och vatten vid händelse av spill från den drivmedelsanläggning som planeras 

inom planområdet. (Håbo kommun, 2019a), (Håbo kommun, 2020). 
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6 Miljökonsekvenser 

6.1 Landskapsbild 

Landskapsbilden beskriver hur vi uppfattar den omgivande miljön. Denna faktor är av stor 

betydelse för oss och vittnar även om vår historia och utveckling. Detta innefattar värden som 

identitet, trygghet och kunskap om den omgivning vi lever i. Det har även en koppling till hälsa 

och välbefinnande. Det är därför viktigt att bevara tidigare historiska spår i landskapet samtidigt 

som vi sätter ny prägel på landskapsbilden genom vår moderna utveckling. 

Befintliga förhållanden 

Området är synligt direkt från norra infarten till Bålsta från E18. Planområdet besår i dagsläget 

av jordbruksmark. Området är öppet och har liten variation i utformning med tenderade 

höjdskillnader till de omkringliggande områdena. Det förekommer en del värdefulla kulturmiljöer 

i området i form av kulturhistoriska lämningar (Håbo kommun, 2020c).  

Konsekvenser av nollalternativet 

Landskapsbilden kan komma att förändras genom att angränsande områden exploateras 

medan det här aktuella området fortsätter att vara öppen åkermark med skogspartier. På sikt 

finns även risk för att åkermarken växer igen och blir en del av kringliggande skog. 

Konsekvenser vid genomförande av planförslaget 

Exploatering enligt detaljplanen innebär att terrängen planas ut för att rymma 

verksamhetstomter. Områdets karaktär förändras således drastiskt, från jordbruksmark till 

verksamhetsområde med hårdgjorda ytor. Den planerade bebyggelsen inom planområdet 

kommer på så vis påverka landskapsbilden i närområdet. 

Detaljplanen föreslår en maximal nockhöjd på 8 meter, samma nivå som verksamhetsområdet 

Draget. I plankartan regleras även utformningen av fasaden på byggnaderna. Eftersom 

området ska anknyta till den kulturhistoriska miljön bestämmer planen att utformningen av 

fasaden ska ske med en sammanknytning till de kulturhistoriska värden som finns i anknytning 

till planen. Valet av material bör förslagsvis ha inslag av trä och material som kopplar samman 

till landskapet i området (Håbo kommun, 2020c). 

Marken inom detaljplanen som angränsar mot skogsområdena i öster och söder planläggs som 

naturmark. Detta gör att det tillskapas en övergångszon eller buffert mellan 

verksamhetsmarken och naturområdet. Åtgärden skapar bättre förutsättningar för utformningen 

av bebyggelsen och anknytningen till omgivningen. (Håbo kommun, 2020d). 

Detaljplanens genomförande bedöms sammantaget orsaka små negativa konsekvenser för 

landskapsbilden. Områdets karaktär förändras från jordbruksmark till verksamhetsområde med 

hårdgjorda ytor. Området omges av verksamheter i norr och väster och angränsar till trafikleder, 

vilket bidrar till bedömningen. 
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Övriga anpassningsåtgärder 

Naturområdet norr om Lillsjön samt det område med hålvägar öster om planområdet bör 

beaktas vid planeringen av planområdet så att den nya bebyggelsen påverkar landskapsbilden 

från naturområdena så lite som möjligt. Placering av byggnader samt val av fasader bör göras 

för att minimera påverkan på landskapsbilden. 

Det är även viktigt att beakta olika kompensationsåtgärder gällande landskapsbilden och entrén 

till Lillsjöns natur- och rekreationsområde. område. Detta kan vara i form av 

anläggande/bevarande av träd, stråk och planteringar. Genom att beakta detta bör den 

förändrade landskapsbilden som konsekvens av detaljplanen kunna mildras (Naturvårdsverket, 

Ekologisk kompensation, 2018). 
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6.2 Naturmiljö 

Planområdet angränsar till en skoglig nyckelbiotop öster om Lillsjön. Enligt naturvårdsplanens 

webbkarta ligger planområdet inom ett område för allmänna skyddsvärden (Figur 8). Området 

runt Lillsjön har generellt höga naturvärden, vilket även pekas ut i kommunens 

behovsbedömning (Håbo kommun, 2018a). Reservatsbildande diskuteras för naturområdet 

närmast Lillsjön, strax söder om planområdet. Området ingår som objekt 27 i kommunens 

naturvårdsplan (Håbo kommun, 2010b). 

Figur 8. Naturvårdsplan i webbkarta (Håbo kommun, 2020a). Planområdet ligger strax norr om det röda, och 

inom det rosa området som innebär allmänna skyddsvärden. 

Befintliga förhållanden 

En naturvärdesinventering (NVI) av området enligt SIS-standarden har utförts av Amalina Natur 

och Miljökonsult (2018). 

Marken som området består av är huvudsakligen åkermark. Från norr genom planområdet går 

ett vattendrag som rinner ut till Lillsjön. Området har nyttjats relativt intensivt under lång tid, 

vilket innebär att omgivningen består av uppodlad åkermark och att området generellt sätt är 

påtagligt påverkat även av skogsbruk. 

Inventeringsområdets vegetation kan grovt delas in i tre delar: jordbruksmark som nyttjats som 

vallodling, öppen mark som ligger i träda och mellan dessa ett område med träd och buskar. 

Inventeringen visar på att det finns flera exotiska arter vilka antagligen beror på att marken 

tidigare var en del av en handelsträdgård. Dessa har dock inget naturvårdsvärde. 

Inga naturvärdesobjekt klass 1 – 3 kunde återfinnas inom detaljplaneområdet vid 

inventeringstillfället. 
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Inventeringen bekräftar att två områden omedelbart söder om inventeringsområdet uppfyller 

SIS-standardens krav på naturvärdesobjekt. Den ena numrerad som objekt 1 i Figur 9, är en 

av skogsstyrelsen avgränsad nyckelbiotop som bedöms uppfylla naturvärdesklass 2 (högt 

naturvärde). Det andra numrerad som objekt 2 i Figur 9 benämnd naturvärdesobjektet, Lillsjöns 

strandskog, bedöms uppfylla naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde). Båda delområdena 

ingår i delobjekt 27a i kommunens naturvårdsplan (Håbo kommun, 2010b). 

 
Figur 9. Två naturvärdesobjekt som ligger strax söder om detaljplaneområdet. Objekt 1 i rött bedöms inneha ett 

högt naturvärde (klass 2) samt objekt 2 bedöms inneha ett påtagligt naturvärde (klass 3), (Amalina Natur och 

Miljökonsult, 2018). 

När det gäller objekt som kan omfattas av det generella biotopskyddet kan diket som skär 

genom planområdet betraktas som ett sådant. Ansökan om dispens har undersökts och aktuellt 

dike omfattas inte av det generella biotopskyddet (Länsstyrelsen Uppsala Län, 2018c). Inga 

andra objekt som kan omfattas av det generella biotopskyddet kunde återfinnas inom 

planområdet. (Amalina Natur och Miljökonsult, 2018). 

Efter den utförda inventeringen 2018 har det rapporterats in förekomst av mistel (Viscum 

album) inom detaljplaneområdet (Artportalen, 2020). Den är fridlyst i hela landet enligt 8 § 

artskyddsförordningen, se Figur 10. Det är förbjudet att plocka, gräva upp eller på något annat 

sätt ta bort eller skada exemplar av växterna och ta bort skada frön eller andra delar av växten. 
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Figur 10. Poppeln som är värd till flera mistlar t.v. Lokaliseringen av poppeln med mistlar inom planområdet 

inringat i blått t.h. 

Konsekvenser av nollalternativet 

De nuvarande naturvärdena antas kunna bevaras och några av dessa kan öka med tiden om 

inte någon exploatering av området sker. De skyddsvärda mistlarna i västra delen av området 

kan sannolikt bevaras på sin nuvarande plats till följd av att detaljplanen inte genomförs. 

Det kan även vara så att vissa av jordbruksmarkerna kan komma att växa igen om inget aktivt 

jordbruk fortsätter. Det är viktigt för den biologiska mångfalden inom området att öppna marker 

hålls öppna. Viss negativ påverkan kan dock komma att ske genom att närliggande områden 

exploateras. 

Konsekvenser av detaljplaneförslaget 

Detaljplaneförslaget innebär exploatering av i huvudsak befintlig jordbruksmark innehållande i 

huvudsak allmänt förekommande naturvärden längs diket och i de överväxta ytorna inom 

området. I planområdet finns förekomst av mistel (Viscum album) i en poppel som utgör värd 

för växten. Poppeln riskerar att behöva tas bort vid genomförande av planförslaget. 

Länsstyrelsen får meddela dispens om det inte finns någon annan lämplig lösning och 

dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos arten i dess 

naturliga utbredningsområde. I första hand ska skadeförebyggande åtgärder vidtas för att 

undvika påverkan som är förbjuden enligt artskyddsförordningen. Håbo kommun utreder hur 

anpassningar eller kompensationsåtgärder kan genomföras i samband med detaljplanen. 

Utredningen kommer ligga till grund för ansökan om dispens från förbudet till Länsstyrelsen i 

Uppsala län och/eller hanteras vidare under detaljplaneprocessen. 

Planområdet ligger nära gröna stråk, även kallad gröna kilar, som har många rekreativa värden 

och som bör behållas. Detaljplanen bedöms inte påverka dessa stråk eller kilar i någon större 

omfattning genom att planområdet är relativt litet och utgör ingen ny barriär utan ansluter till 

befintliga liknande verksamheter och vägar i norr och väster. En grön yta med naturmark är 

planlagd mot öster och söder som blir en övergång (brynmiljö) till skogsmiljöerna som 

kommunen avser utveckla och bevara kring Draget och Lillsjön i enlighet med planprogrammet 
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för Dragelund, se Figur 1. De gröna sambanden runt Lillsjön kommer att bevaras och 

tillgängliggöras, då planområdet inte går ända ner till sjön. 

Detaljplanens genomförande bedöms sammantaget medföra måttliga negativa konsekvenser 

för naturmiljön. Detta baseras på att gröna kilar och stråk samt höga naturvärden kan bevaras 

i den omedelbara närheten till detaljplanen. Förutom den fridlysta misteln saknas påtagliga 

naturvärden i planområdet. Om den fridlysta misteln kan bevaras, flyttas eller kompenseras för 

skulle de negativa konsekvenserna avseende naturmiljön bedömas som små. 

Övriga anpassningsåtgärder 

Utformning och placering av bebyggelse bör utformas så att naturvärden i så hög grad som 

möjligt kan bevaras.  

För att minska negativ påverkan på naturmiljön bör hanteringen av värdefull natur följas upp i 

samband med ytterligare detaljplaner i området. 

Brynmiljöer i övergången mellan öppen mark och skog kan tillskapas genom den planlagda 

naturmarken närmast skogsmiljöerna i söder och öster. Detta eftersom liknande halvöppna 

miljöer i planområdets centrala delar försvinner vid den planerade exploateringen. 

Planområdet är avgränsat mot Lillsjön i söder som möjliggör att ett naturreservat kan utformas 

som omfattar mark kring hela sjön. 

Skadelindringshierarkin bör följas, vilket innebär att man i fallande ordning prioriterar att; 

1. Undvika skada 

2. Begränsa skada  

3. Bedöm verksamhetens tillåtlighet 

4. Avgör om kompensation är motiverad för kvarstående skada.  

Värden för friluftsliv samt bostadsnära rekreation och skolnära natur bör värderas högt. 

Omkringliggande skogsområden utanför verksamhetsområdet bör avsättas för rekreation och 

naturvård. För att återta förlorade värden inom området bör ekologiska kompensationsåtgärder 

beaktas. Detta kan exempelvis vara genom restaurering av skadade miljöer och/eller 

skapande av nya livsmiljöer och rekreationsmiljöer i form av exempelvis dagvattenmagasin 

som kan gestaltas som dammar. Trädplantering och anläggande av gångstråk är ytterligare 

alternativ (Naturvårdsverket, Ekologisk kompensation, 2018). 
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6.3 Strandskydd 

Strandskyddet ska långsiktigt säkra att medborgarna har tillgång till strandområden genom 

allemansrätten. Bevarandet av goda livsvillkor för djur- och växtlivet säkras även genom 

strandskyddet. Inom strandskyddsområdet är det förbjudet att vidta vissa åtgärder som hindrar 

tillgängligheten till stranden för allmänheten och skyddet gäller på ett likartat sätt i hela landet. 

Naturen behöver inte vara extra skyddsvärd och strandskyddet gäller vid alla kuster, sjöar och 

vattendrag oavsett storlek. Det generella skyddet är 100 meter från strandkanten både på land 

och i vatten och inkluderar undervattensmiljön. 

För att upphäva strandskyddet i detaljplan krävs att det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18c –

g §§ miljöbalken (MB), samt att intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med 

planen väger tyngre än strandskyddsintresset enligt 4 kap. 17 § plan- och bygglagen (PBL). 

Utöver detta får inte detaljplanen strida mot strandskyddets syften enligt 7 kap. 13 § MB. 

Befintliga förhållanden 

Området runt Lillsjön omfattas av ett strandskydd på 100 meter från strandlinjen. En befintlig 

byggnad (transformatorstation) finns inom aktuell del av strandskyddsområdet norr om Lillsjön.  

I övrigt består området av befintlig kraftledning som avgränsar jordbruksmarken och 

skogsområdet i sluttningen ner till Lillsjön. (Figur 11). 

Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet antas innebära att nuvarande markanvändning fortsätter. Jordbruk, skogsbruk 

samt eldistributionsverksamhet. Konsekvenserna bedöms som oförändrade jämfört med 

nuläget avseende de värden som avses skyddas inom aktuellt planområde genom 

strandskyddsbestämmelserna. Eventuell reservatsbildning och kommunala åtgärder för ökad 

tillgänglighet till Lillsjöns rekreations- och naturområde kan komma att fortgå. 

Konsekvenser av detaljplaneförslaget 

Detaljplanen innebär viss etablering av kvartersmark och gator inom strandskyddsområdets 

norra delar. Kommunen önskar därmed upphäva strandskyddet enligt det blått markerade 

delarna av detaljplaneområdet, se Figur 11. En befintlig byggnad (transformatorstation) finns 

inom strandskyddsområdet och kommer att ingå i detaljplanen. Strandskyddet behöver inte 

upphävas inom de sydligaste delarna av planområdet som är avsatt som naturmark, se även 

Figur 6. Som närmast upphävs strandskyddet cirka 50 meter från Lillsjöns strandlinje. (Håbo 

kommun, 2020d). 

Allmänheten har i dagsläget tillgång till strandlinjen med promenadstråk kring Lillsjön och 

tillgängligheten för allmänheten ska stärkas efter genomföranandet av planförslaget. 

Planförslaget möjliggör en koppling till vattnet vilket bedöms vara i överensstämmelse med 7 

kap. 18f § miljöbalken. Kommunen bedömer i detta fall att området kan tas i anspråk eftersom 

området är i utveckling och strandlinjen kommer fortfarande kunna nås. Utifrån bestämmelser 

i 7 kap. 18e § miljöbalken så anses planområdet ligga i ett tätortsnära område som är i 

utveckling vilket ger upphov till att upphäva strandskyddet. Kommunen anser att området 

Draget är i utveckling och det är av det allmänna intresset att kunna utöka verksamhetsområdet 

söder om vägen södra Bålstaleden. En utveckling åt detta håll går i linje med kommunens vision 
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och andra planer för att utveckla näringslivet och möjlighet till en variation av tjänster i 

kommunen. (Håbo kommun, 2020c). 

 

Figur 11. Området markerat med blått ligger innanför strandskyddet och föreslås ändras till kvartersmark enligt 

planförslaget. Befintligt teknikhus i sydvästra delen av detaljplaneområdet (Håbo kommun, 2020c).  

Förutom kravet att lämna fri passage närmast vattnet ska påverkan på både friluftslivet och djur 

och växtlivet beaktas vid upphävande eller dispens från de allmänna strandskyddsreglerna. 

Allmänhetens möjligheter till motion, rekreation och naturupplevelser i skog eller med 

vattennära kontakt till Lillsjön bedöms inte förändras negativt i och med genomförandet av 

detaljplanen. Utifrån genomför naturinventering så kan det konstateras att de två 

naturvärdesobjekt med höga respektive påtagliga naturvärden (Figur 9) fortsättningsvis 

kommer att ligga i sin helhet inom strandskyddat område mellan området för detaljplanen och 

Lillsjön. Påverkan på växt och djurlivet vid Lillsjöns stränder bedöms som obetydliga vid 

genomförande av planförslaget. 

Detaljplanen bedöms inte stå i strid med strandskyddets syften enligt 7 kap. 13 § MB och 

bedöms ha små negativa konsekvenser på de värden som avses skyddas. 

Övriga anpassningsåtgärder 

Tillgängligheten kring sjön ska stärkas genom den entré norrifrån som avses skapas med 

detaljplanerna som realiseras enligt planprogrammet Dragelund (Håbo kommun, 2019a) 

En tydlig gräns mellan verksamhetsområdet och kringliggande naturområden kan införas i form 

av avsatta naturstråk. Allmänheten skall inte avhållas från att vistas eller röra sig i naturmarken 

söder om verksamhetsområdet. Tillgången till strandområdet säkerställs genom att området 

närmast sjöns stränder och angränsande naturområde inte kommer att detaljplaneläggas. Det 

befintliga strandskyddet kommer ligga kvar i detta område (Håbo kommun, 2019a). 
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6.4 Kulturmiljö 

Kulturmiljön är en del av kulturarvet och definieras som den miljö som har påverkats och 

präglats av mänskliga aktiviteter och verksamheter. Det kan vara en enskild lämning, bygd, 

region, påverkade skogs- eller fjällandskap med mera. Det omfattar även immateriella värden 

som ortnamn eller folkliga historier knutna till en specifik plats. Kulturarv avser både materiella 

och immateriella uttryck för mänsklig påverkan. Det kan vara i form av spår, lämningar, föremål, 

konstruktioner, miljöer, system, strukturer, verksamheter, traditioner etc. (Länsstyrelsen 

Stockholm, 2020). 

Alla fornlämningar har ett starkt skydd enligt 2 kap. 1–2 §§ kulturmiljölagen (KML). Enligt KML 

är fornlämningar lämningar efter människors verksamhet från tidigare historiska tider. Alla 

historiska lämningar innefattas av ett skydd, vilket även gäller oupptäckta och oregistrerade 

lämningar. Lämningarna delas in i två kategorier dels fasta fornlämningar, dels övriga 

kulturhistoriska lämningar.  

Det är förbjudet att förändra, ta bort, skada eller täcka över en fast fornlämning enligt KML. 

Däremot kan Länsstyrelsen ge tillstånd som medger dispens från förbudet. Dispensen är oftast 

förenad med åtgärdskrav. Varje fornlämning har även ett skyddsområde 

(fornlämningsområde), vilket har samma skydd som fornlämningen. Fornlämningsområdets 

omfattning avgränsas i varje enskilt fall. 

Kulturhistoriska lämningar som inte utgör fast fornlämning men som anses ha ett antikvariskt 

värde, benämns övrig kulturhistorisk lämning. Dessa har inget automatiskt skydd enligt KML 

men får ändå inte tas bort utan samråd med länsstyrelsen. 

Befintliga förhållanden 

Inom västra delen av planområdet finns det en boplatslämning (Kalmar 167) som är fastställd 

genom fynd av rikligt med bränd lera, lerklining och tegelbitar. Fynd förekommer inom en yta 

om cirka 20 meter i diameter i den upplöjda åkermarken, se Figur 12. Utredningen som gjordes 

på platsen var översiktlig vilket gör att förhållandena inte än är välkända (RAÄ, 2020). 

I det sydöstra hörnet av detaljplaneområdet finns lämningar av ett äldre torp från 1600-talet 

(Kalmar 170). Det finns angivet att torpet tillhörde Torresta herrgård på en karta från 1693. 

Under 2019 gjordes utredningar för planområdet för att säkerställa värdet på de två lokalerna. 

I arbetet gjordes utgrävningar för området. Av utredningarna klarställdes att det inte fanns några 

fornfynd inom planområdet. Figur 12. 
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Figur 12. Karta över undersökningsområdet och grävda ytor (RAÄ, 2020). Det klargjordes under 2019 att inga 

fornfynd finns inom planområdet. Dvs Kalmar 167 och Kalmar 170 konstaterades utgå. 

Flera platser i nära anslutning till planområdet har höga kulturhistoriska värden. Dessa 

lämningar är främst forna vägsystem som använts som landsvägar. Vägarna kallas hålvägar 

och ett system av dessa vägar har hittats cirka 50 meter öster om planområdet. Flera hålvägar 

och även två gravplatser återfinns i närområdet. En stensättning ligger cirka 100 meter öster 

om planområdet och en gravhäll har lokaliserat i åsen sydväst om området. Flera fossila åkrar 

finns i den absoluta närheten mot öster och en tjärdal har också identifierats strax öster om 

området. 

Då varje fornlämning har ett skyddsområde (fornlämningsområde), vilket har samma skydd 

som fornlämningen är det flertalet fornlämningar utanför planområdet som påverkas av 

detaljplanen. Dessa är fornlämningsområdet för det stora hålvägssystemet Kalmar 187:1, 

färdvägarna Kalmar 161 och 158, vägbanken Kalmar 114:1 samt den fossila åkermarken 

Kalmar 154. se Figur 13. 
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Figur 8. Gräns för fornlämningsområde till fornlämningar i öster är markerat med cerise linje. Dessa 

fornlämningar är det stora hålvägssystemet Kalmar 187:1, färdvägarna Kalmar 161 och 158, vägbanken Kalmar 

114:1 samt den fossila åkermarken Kalmar 154. Planområdet markeras med gul linje (Länsstyrelsen Uppsala 

Län, 2018b). Under undersökning 2019 klargjordes att inga fornfynd finns inom planområdet, dvs Kalmar 167 

och 170 utgår. 

Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet antas innebära att nuvarande markanvändning fortsätter. Jordbruk, skogsbruk 

samt eldistributionsverksamhet. Konsekvenserna bedöms som oförändrade jämfört med 

nuläget. 

Konsekvenser av detaljplaneförslaget 

Länsstyrelsen har i samråd framfört att en arkeologisk utredning steg 2 behöver utföras inom 

planområdet. Utredningen genomfördes 2019 och inom planområdet påträffades inga fornfynd 

av den dignitet att ytterligare hänsyn eller att bestämmelser behöver införas för kulturhistoriska 

värden eller fornlämningar inom planområdet. Däremot har bestämmelser införts på grund av 

att planen angränsar till sådana värden utanför planområdet som har ett skyddsbehov. 
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Detaljplanen har en bestämmelse över att utformning på fasader ska uppföras med hänsyn till 

de kulturhistoriska värden som finns i angränsande område. En avvägning har därför arbetats 

in i detaljplanen avseende byggnadernas utformning så att planen inte riskerar att nedsätta de 

kulturhistoriska värdena i området. Vidare har ett markområde planlagts som naturmark. 

Naturmarken inom planområdet kommer att fungera som skyddszon till fornlämningsområdena 

i söder och öster om planområdet, Kalmar 187:1, 161, 158, 114:1 och 15. Jämför med Figur 6, 

utsnitt från plankarta. 

Med vidtagna anpassningar som redovisats ovan samt i plankarta och planbeskrivning bedöms 

länsstyrelsens krav gällande försiktighetsmått kunna uppfyllas. 

Med vidtagna anpassningar av detaljplanen beskrivet i detta avsnitt de negativa 

konsekvenserna för kulturmiljön i området draget blir små vid genomförande av detaljplanen 

Entrè Lillsjön. 

Övriga anpassningsåtgärder 

Kommunen har påbörjat ett arbete i området runt Lillsjön som ska vara tillgängligt för olika 

kategorier friluftsbesökare och utgöra en vilsam och tilltalande plats. Mellan entrépunkterna vid 

Draget och Kalmarsand och längs sjöns östra sida ska tillgänglighetsnivån vara hög och det 

ska här finnas platser som personer med rullstol ska kunna besöka. Områdets historia och dess 

natur- och kulturmiljövärden ska även göras mer tillgängligt och synbart via exempelvis 

informationsskyltar. De tillgängliggörande åtgärderna ska ta stor hänsyn till områdets höga 

natur- och kulturvärden. (Håbo kommun, 2020e). 
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7 Kumulativa effekter 
Genomförandet av detaljplanen som processats och bedömts i denna MKB ingår som tidigare 

redovisats i ett större planprogram Dragelund där det ingår ett flertal detaljplaner som kan 

komma att påverka varandra vad gäller miljöpåverkan. I många fall kan positiva miljöeffekter 

uppnås både under anläggnings och driftskedet. För detaljplanerna redovisade i programmet 

Dragelund förutses förutsättningarna för en miljöeffektiv kollektivtrafik öka under driftskedet när 

flera liknande verksamheter och arbetsplatser samlas i närheten av varandra i Draget – Lillsjön. 

(Figur 5), (Håbo kommun, 2019a). 

Ytterligare exempel på kumulativa effekter av positiv karaktär kommer av detaljplanen för 

Lillsjöns företagspark som är under genomförande. Parkeringarna inom denna plan ska kunna 

användas av allmänheten som entré vid besök och vistelse i natur och kulturområdet vid 

Lillsjön. Denna detaljplan har även en dagvattendamm som planeras användas för Entré 

Lillsjöns dagvattenhantering. 

Ackumulerade negativa miljöeffekter från flera detaljplaner kan också uppkomma som ökad 

trafikering med utsläpp till luft och buller lokalt som följd. För given lokalisering bedöms inte 

dessa miljöaspekter innebära annat än marginell förändring för omgivningen vid genomförandet 

av samtliga planer. 

En påtaglig kumulativ effekt är planläggningen av mark för annan markanvändning än 

naturmark i närheten av Lillsjön. Det är ingen opåverkad mark som tas i anspråk. Den har 

tidigare antingen använts av jordbruket eller som grustäkt (Lantmäteriet, 2020). Men det är ny 

verksamhet som byggs ut i närheten av Lillsjön och genomförandet av två detaljplaner med 

liknande verksamheter medför större effekt och intrång i naturmiljön än en detaljplan. De 

negativa effekterna av ianspråktagandet av naturmark med dess ekosystemtjänster (klimat, 

rekreation mm.) och bidrag till den biologisk mångfalden beror av hur väl 

kompensationsåtgärderna som planeras genomförs. Håbo kommun avser att vidta ett antal 

åtgärder för att öka tillgängligheten och samtidigt skylta upp och informera om områdets unika 

skyddsvärden gällande natur- och kulturmiljö även omfattande den skyddsvärda åsgropsjön 

Lillsjön. (Håbo kommun, 2020). 
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8 Miljökvalitetsmål 
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd som inom en 

generation ska uppnås i vår miljö. Målen ska beaktas av myndigheter, länsstyrelser och 

kommuner när beslut fattas och när planer tas fram. Länsstyrelsen har ansvar för att bryta ned 

och precisera målen på regional nivå (Naturvårdsverket, Sveriges miljömål, 2019). 

Håbo kommun och kommunfullmäktige har 2015 antagit en miljöstrategi som utgår från de 

nationella miljökvalitetsmålen. Denna strategi har tre fokusområden, Fossilbränslefri kommun, 

Giftfri och resurseffektiv kommun samt Naturmiljöer med mångfald. Utifrån Håbo kommuns 

miljöstrategi och den bedömning som gjorts utifrån MKB:n har främst följande miljökvalitetsmål 

ansetts vara relevanta att utvärdera för aktuell detaljplan; Grundvatten av god kvalité, Ett rikt 

odlingslandskap, God bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv. 

(Håbo kommun, Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun, 2014).  

Fossilbränslefri kommun 

I detta lokala miljömål ingår det nationella miljömålet; Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd 

miljö. 

Transportsektorn står för en betydande del av växthusgasutsläppen. Trafiken genererar även 

utsläpp i form försurande samt övergödande ämnen till luft, mark och vatten vilka inverkar på 

andra miljömål. Den främsta miljöpåverkan som genereras av övrig energianvändning är den 

klimatpåverkan som energiframställningen ger och den stora resursförbrukningen till följd av 

energiproduktionen. För att uppnå målet att bli en fossilbränslefri kommun bör verksamheterna 

sträva mot att vara energieffektiva och fossilbränslefria. I den fördjupade översiktsplanen 

rekommenderas en gemensam uppvärmning vid utbyggnad av större områden (Håbo kommun, 

Fördjupad översiktsplan Bålsta tätort, 2010c). 

Såväl berörda nationella miljökvalitetsmålen som det kommunala miljömålet att bli en 

fossilbränslefri kommun bör kunna få ett positivt bidrag till måluppfyllelsearbetet om planerade 

verksamheter drivs på ett energieffektivt sätt och samverkar i största möjliga mån med 

transporter, resurser, VA och avfall. Den planerade drivmedelsförsäljningen bör givetvis 

omfatta fossilfria drivmedel. Naturområden i och i angränsning till detaljplaneområdet som idag 

levererar ekosystemtjänster ska bibehållas och utvecklas (kompensationsåtgärd 

rekreationsområde vid Lillsjön) till gagn för Bålstabornas goda boendemiljöer vad gäller främst 

tillgänglighet till natur- och rekreationsområden i staden men också till god luftkvalitet i staden. 

Giftfri och resurseffektiv kommun 

I detta lokala miljömål ingår de nationella miljömålen; Grundvatten av god kvalitet, Levande 

sjöar och vattendrag 

Miljökvalitetsmålen Grundvatten av god kvalitet och Levande sjöar och vattendrag bedöms få 

negativ måluppfyllelse. I samband med exploatering av detaljplaneområdet kommer hårdgjorda 

ytor öka. Dagvattenflöden och föroreningshalter förväntas öka om inte åtgärder vidtas. 

Verkningsgraden av föreslagna åtgärder (dagvattendammen) skall undersökas vidare. Vid 

undermålig rening av dagvattnet finns dock en risk för spridning av föroreningar till grundvattnet 

och närliggande ytvatten. 
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9 Samlad bedömning 
Den samlade bedömningen är att detaljplanen för Entré Lillsjön på given lokalisering kan 

genomföras med små negativa konsekvenser förutsatt att framtagna planbestämmelser 

efterlevs och kompensationsåtgärder genomförs samt att riktvärden vad gäller miljö och hälsa 

följs upp. Detta gäller särskilt den vidare hanteringen av den fridlysta misteln som nu är under 

utredning för vidare adekvat hantering. 

Detaljplaneområdet gränsar till naturmiljön vid Lillsjön i söder och skogsområdet med 

Dragelunds hålvägar i öster. Mellan verksamhetsmarken och omgivningen planläggs ett 

område för naturmark. Området kommer att utgöra buffert och övergångzon mellan 

verksamhetsområdet och områdena i söder och öster som levererar ekosystemtjänster för 

rekreation och friluftslivet, för växter och djur och utgör hemvist för områdets kulturmiljövärden. 

Under MKB och detaljplaneprocessen har ett antal anpassningsåtgärder arbetas in och justerat 

den ursprungliga planen. Exempel på detta är planbestämmelser som handlar om hänsyn till 

omkringliggande kultur- och naturvärden. 

Detaljplanen utgör en del av ett större verksamhetsområde, vilket är positivt då trafik, buller och 

andra effekter av exploateringen samlas på ett ställe. Med en samlad företagspark skapas även 

möjlighet för effektivisering och optimering av verksamheterna, gällande dess avfall, 

uppvärmning, energi- och resursanvändning. 

Se sammanställning av miljökonsekvenser i Tabell 1. 

Tabell 1. Sammanställning över detaljplanens konsekvenser. 

Miljöaspekt Miljökonsekvens Motivering 
Landskapsbild Små negativa 

konsekvenser 
Detaljplaneområdets karaktär förändras drastiskt, från 
jordbruksmark till verksamhetsområde med hårdgjorda ytor. 
Den planerade bebyggelsen inom planområdet kommer på så 
vis påverka landskapsbilden i närområdet även om krav finns på 
utformning som anknyter till angränsande skog med höga natur 
och kulturmiljövärden. Detaljplanen omges även av liknande 
verksamheter i norr och väster och angränsar till trafikleder. 
 

Naturmiljö Måttliga negativa 
konsekvenser 

Bedömningen baseras på att gröna kilar och stråk samt höga 

naturvärden kan bevaras i den omedelbara närheten till 

detaljplanen. Förutom den fridlysta misteln saknas påtagliga 

naturvärden i planområdet. Om den fridlysta misteln kan bevaras, 

flyttas eller kompenseras för skulle de negativa konsekvenserna 

avseende naturmiljön bedömas som små. 

 
 

Strandskydd Små negativa 
konsekvenser 

Påverkan på växt och djurlivet vid Lillsjöns stränder bedöms som 

obetydliga vid genomförande av planförslaget. 

Detaljplanen bedöms inte stå i strid med strandskyddets syften 

enligt 7 kap. 13 § MB och bedöms ha små negativa konsekvenser 

på de värden som avses skyddas. 
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Kulturmiljö 
 

Konsekvenser 
bedöms som små 

Med vidtagna anpassningar som redovisats ovan samt i plankarta 

och planbeskrivning bedöms länsstyrelsens krav gällande 

försiktighetsmått kunna uppfyllas. 
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10 Förslag på uppföljning 
Skadelindringshierarkin bör följas för att i största möjliga mån undvika eller begränsa skada på 

natur och landskap vid genomförandet av ytterligare detaljplaner i området. Detta för att 

begränsa negativa kumulativa effekter. När naturvärden och rekreativa värden ändå behöver 

tas bort är det viktigt att kompensation utförs.  

Kompensation kan göras genom att beakta ekologiska kompensationsåtgärder eller att utforma 

nya typer av rekreationsmöjligheter. Uppföljning föreslås hur området avsatt som naturområde 

inom detaljplanenen utvecklas samt de åtgärder som kommunen kopplar till genomförandet av 

detaljplanerna i anslutning till Lillsjön. Åtgärderna kan betraktas som kompensationsåtgärder 

genom att detaljplanerna fungerar som entré och ska öka tillgängligheten till området Lillsjöns 

natur- och kulturmiljö som ett rekreativt attraktivt område för allmänheten. Reservatsbildning är 

även en möjlighet för området kring Lillsjön. Planområdet har avgränsat ett område mot Lillsjön 

för att möjliggöra att ett naturreservat utformas. 

För att minska negativ påverkan på naturmiljön bör hanteringen av värdefull natur följas upp i 

samband med ytterligare detaljplaner i området. De gröna stråk, även kallade gröna kilar som 

finns kring planområdet har många rekreativa värden som bör behållas. De gröna sambanden 

runt Lillsjön kommer att bevaras och tillgängliggöras, då planområdet inte går ända ner till sjön. 

Det bör utvärderas och följas upp hur masshanteringen under anläggningsskedena hanterats i 

och mellan detaljplanerna. Området är kuperat och massbalans bör eftersträvas. Lokal 

återanvändning, minskar behovet av transporter samt risk för onödig deponering och skapandet 

av avfall. 

Det rekommenderas att undersöka hur verksamheterna som kommer att ingå i 

planprogramsområdet Dragelund kan samverka gällande energi, uppvärmning, avfall och 

resurser. En effektiv resurshantering och att se helheten i verksamhetsområdet är viktigt för att 

minimera onödig miljö- och klimatbelastning och att främja en hållbar utveckling. 

För att säkerställa att dagvattnet från planområdet inte uppnår några höga halter av 

föroreningar föreslås att provtagning utförs av det vatten som tillförs Lillsjön. 

Kommunen föreslås utöva stärkt tillsyn över drivmedelsstationen och dess skyddsåtgärder för 

spill. Verksamheten ligger direkt på en grundvattenresurs som är känslig för förorening. 

Se även avsnitt 10.1 - 10.3 vilka sakprövningar och undersökningar som kan behöva göras 

innan genomförandet av planen samt vidtagna kompensationsåtgärder som föreslås följas upp. 
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