


1(2) 

  NORMALT PLANFÖRFARANDE 

 

LAGA KRAFT 2010-12-25 

Detaljplan för  

Viksjö 7:58 och del av Viksjö 7:7, Rörsångarvägen 

Skokloster      

Håbo kommun, Uppsala län   ANTAGANDEHANDLING 

 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

ORGANISATORISKA 
FRÅGOR 

 

Planförfarande Planen handläggs med normalt planförfarande. 

Tidplan Detaljplanen beräknas samrådas under våren 2010 och ställas ut un-
der sommaren/hösten 2010. Planen beräknas antas av kommunfull-
mäktige mellan november och december 2010. 

Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft. 

Ansvarsfördelning / 
huvudmannaskap 

Den enskilde fastighetsägaren ansvarar för genomförandet av planen. 

Avtal Detaljplanen finansieras av fastighetsägaren till Viksjö 7:58 genom 
planavtal. 

FASTIGHETSRÄTTS
LIGA FRÅGOR 

 

Fastighetsbildning, 
gemensamhetsan-
läggning 

Den enskilde fastighetsägaren ansvarar för eventuell fastighetsbild-
ning som behövs för att genomföra detaljplanen. 

EKONOMISKA 
FRÅGOR 

 

Planekonomi Detaljplanen finansieras av fastighetsägaren till Viksjö 7:58 och ge-
nom planavtal. Planavgift ska inte tas ut vid bygglov. 

TEKNISKA FRÅGOR  

Tekniska  
utredningar 

Inga tekniska utredningar har utförts. 

 

 

Bålsta i maj 2010 

Håbo kommun 
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Lina Wallenius Sara Lindh 

Planchef Planarkitekt 

 

 

Marie Ahnfors 

 

Planarkitekt  
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  NORMALT PLANFÖRFARANDE 

 

LAGA KRAFT 2010-12-25 

Detaljplan för  

Viksjö 7:58 och del av Viksjö 7:7, Rörsångarvägen 

Skokloster      

Håbo kommun, Uppsala län   ANTAGANDEHANDLING 

 

PLANBESKRIVNING 

HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser 
Planbeskrivning 
Genomförandebeskrivning 
Behovsbedömning 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 

PLANENS SYFTE 
OCH HUVUDDRAG 

Planområdet är beläget i Söderskogen, Skokloster, och omfattar fas-
tigheten Viksjö 7:58 och en del av Viksjö 7:7.  

Syftet med detaljplanen är att utöka fastigheten Viksjö 7:58 med en 
del av kommunalt ägda fastigheten Viksjö 7:7 för att göra det möj-
ligt att bygga ett nytt garage. Samtidigt görs befintlig bebyggelse 
planenlig genom att mark med byggförbud minskas och en öppen 
fristående veranda utanför fastigheten kommer att ingå i den utöka-
de fastigheten.  

FÖRENLIGT MED 3, 4 
OCH 5 KAP MB 

De åtgärder planen medger bedöms vara förenliga med en ur allmän 
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 
bestämmelserna i Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel.      

 



2(9) 
 

PLANDATA  

Läge 

Areal Planområdets areal är ca 0,15 ha. 

Markägoförhållanden Viksjö 7:7 är kommunalt ägd parkmark medan Viksjö 7:58 är en 
villatomt i enskild ägo.  

TIDIGARE  

STÄLLNINGS-
TAGANDEN 

 

Översiktliga planer För planområdet gäller översiktsplan för Håbo kommun antagen av 
kommunfullmäktige 2006-06-19 § 52. I översiktsplanen ingår om-
rådet i befintlig bebyggelse.  

 Ett genomförande av planförslaget överensstämmer med ett förverk-
ligande av översiktsplanens intentioner.  
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Riksintressen Enligt 4 kap1 § i miljöbalken är Mälaren med öar och strandområ-
den i sin helhet av riksintresse, med hänsyn till dess natur- och kul-
turvärden. Mälaren omfattas också av 4 kap 2 § miljöbalken enligt 
vilken turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, 
intressen särskilt skall beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. I 4 kap 1 § miljö-
balken anges att exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får 
komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt 
skadar områdets natur- och kulturvärden. I samma paragraf sägs vi-
dare att bestämmelserna inte utgör hinder för utveckling av befintli-
ga tätorter eller det lokala näringslivet.  

 Detaljplanen berör i huvudsak en enskild befintlig bebyggd villa-
tomt som endast till liten del utökas med mark som är bebyggd re-
dan med komplementbyggnader. Inverkan på turism och rörligt fri-
luftsliv är marginell. Områdets natur- och kulturvärden bedöms inte 
skadas.      

Program Detaljplaner ska grundas på program om det inte är onödigt. Som 
regel är det onödigt om detaljplanen uppfyller förutsättningarna för 
att behandlas med enkelt planförfarande eller har stöd i en aktuell 
översiktsplan, speciellt om den är fördjupad och detaljerad.  

 Detaljplanen har inte föregåtts av program då planen är av begrän-
sad omfattning och överensstämmer med översiktsplanen. 

Detaljplaner, områ-
desbestämmelser och 
förordnanden 

För fastigheten Viksjö 7:7 gäller detaljplan för Söderskogen laga 
kraft 1976-04-02 (plannummer S2A) och för fastigheten Viksjö 
7:58 gäller detaljplan för Söderskogen laga kraft 1990-05-24 (plan-
nummer 222).  

Inom Viksjö 7:7 är ändamålet park eller plantering. För Viksjö 7:58 
gäller friliggande bostadshus i en våning med en bostadslägenhet. 
Byggrätten är 150 m2 för huvudbyggnad och 50 m2 för komple-
mentbyggnader. Minsta tomtstorlek är 1000 m2. 

 Gällande detaljplaner anses vara aktuella, inget uppdrag finns att 
modernisera detaljplanerna för närvarande.      

Strandskydd Planområdesgränsen ligger nära Mälaren, cirka 88 meter från stran-
den. Strandskyddet är i området utökat till 300 meter. Beslut om 
detta fattades 1964. Inom planområdet har strandskyddet upphört i 
samband med att en byggnadsplan fastställdes 1970. Parkmarken 
omfattas av en byggnadsplan fastställd 1976, och tomtmarken av en 
detaljplan från 1990.  
 
Enligt de övergångsbestämmelser som finns till 10a§ Lag 
(1998:811) om införande av miljöbalken, före respektive efter 1 ja-
nuari 2010 (SFS 2009:531 respektive 2009:1323) gäller att strand-
skyddet inte återinfaller om den nu påbörjade detaljplanen antas före 
1 januari 2011. I annat fall inträder strandskydd på 300 meter när 
planen ändras. 
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Behovsbedömning 
om betydande miljö-
påverkan 

Enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen skall en miljökonsekvens-
beskrivning upprättas, om detaljplanen medger en användning av 
mark, byggnader eller andra anläggningar som innebär en betydande 
påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten 
och andra resurser.  

 En behovsbedömning för detaljplanen har genomförts. Behovsbe-
dömningen avser fastslå om detaljplanen innebär en sådan betydan-
de påverkan som ovan nämnts och därmed måste miljöbedömas och 
en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 

 Förslag till beslut om behovsbedömning, huruvida planen måste 
miljöbedömas och miljökonsekvensbeskrivning upprättas, enligt 
tjänsteskrivelse Dnr 2008/96 Hidnr 2010.2366 har skickats på sam-
råd till länsstyrelsen. Behovsbedömningen fastställdes genom 
delegationsbeslut den 27 april 2010, Miljö och tekniknämnden 
dnr MTN 2006/96 hid.nr 2010.712. Samråd med länsstyrelsen om 
behovsbedömning har genomförts enligt yttrande 2010-04-21, Dnr 
402-1097-10. 

 Enligt förslag till beslut kan inte genomförandet av planen anses 
medföra betydande miljöpåverkan med följande motivering 

 Detaljplanen berör inte något natura 2000- område 

 Detaljplanen anger inga förutsättningar för kommande tillstånd för 
sådana verksamheter som anges i MKB-förordningens bilaga1 eller 
bilaga 3. 

 Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan då be-
dömningskriterierna i MKB-förordningens 4 bilaga beaktas. 

 I och med att detaljplanen gäller ett projekt för sammanhållen be-
byggelse berörs den av 5 kap 18§ plan- och bygglagen och antas 
kunna medföra en betydande miljöpåverkan. I detta fall bedöms pla-
nen ej medföra en betydande miljöpåverkan då den varken till an-
vändning, utformning eller omfattning medger några betydande för-
ändringar från gällande plan och översiktsplan. 

 Eftersom ett genomförande av planen inte anses medföra betydande 
miljöpåverkan upprättas ingen miljökonsekvensbeskrivning. Sist i 
planbeskrivningen under avsnitt om konsekvenser av planens ge-
nomförande redogörs för vilka konsekvenser ett genomförande av 
planen kan tänkas medföra. 

Miljökonsekvens-
beskrivning 

 

Kommunala beslut i 
övrigt 

Miljö- och tekniknämnden beslutade 2008-06-10 § 77 att planarbete 
för denna detaljplan får påbörjas.      
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FÖRUTSÄTTNINGAR, 
FÖRÄNDRINGAR 
OCH 
KONSEKVENSER 

 

Natur Mark och vegetation 
Mark i anslutning till befintlig bebyggelse består i stort sett helt av 
bostadshusens gräsmattor. Planområdet gränsar direkt till ett litet 
äldre blandskogsparti på en bergbunden sluttning som har naturvär-
de enligt Upplandsstiftelsens inventering 2009 av klass II speciella 
skyddsvärden. Planområdet gränsar delvis direkt till ett utpekat om-
råde med särskilda naturvärden. Objekt 73 Mälbäcken klassas som 
II speciella skyddsvärden, dvs. noggrant avgränsat område med 
mycket högt naturvärde utvalt på grund av speciella värden i detta 
fall botaniska, geologiska och hydrologiska samt zoologiska. 

 Geotekniska förhållanden 
Planområdet är beläget huvudsakligen på morän och delvis berg 
samt till liten del på lera enligt jordartskartan (SGU).      

 Risk för skred / höga vattenstånd 
Ingen risk för skred bedöms föreligga. 

Planområdet ligger ovanför +2,3 meter i Rikets höjdsystem 1900 
(RH00). Rekommendationerna i klimat- och sårbarhetsutredningen 
är att ny bebyggelse inte bör ligga under +2,3 meter. Området be-
döms därför inte riskera översvämning vid höga vattenstånd.      

 Förorenad mark 
Marken inom planområdet bedöms vara fri från föroreningar.      

 Radon 
Det finns för närvarande inga mätningar av radon utförda i Skoklos-
terområdet. Riktvärdet i bostäder, förskolor och andra allmänna lo-
kaler vid nybyggnation får inte överskrida 200 Bq/m3. All nybygg-
nation ska ske radonsäkert alternativt radonskyddat. 

 Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.      
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Bebyggelseområden Bostäder 
Planområdet består av två fastigheter varav den ena är bebyggd med 
en villa och den andra är bebyggd med ett förråd och vedbod samt 
en öppen veranda. Komplementbyggnaderna hör till villan men är 
placerade på kommunal parkmark utanför fastigheten. 

Planen medför att en bit parkmark i nordväst ändras till kvarters-
mark för bostadsändamål. Bostadshuset ska vara friliggande. Lik-
som i gällande plan är den största byggnadsarean för huvudbyggnad 
175 m2 och den största byggnadsarean för komplementbyggnad är 
60 m2. Endast en huvudbyggnad och en komplementbyggnad får 
uppföras på fastigheten. Huvudbyggnaden får endast inrymma en 
bostadslägenhet. Planområdet får endast bestå av en fastighet. 

Högsta nockhöjd anges i meter i förhållande till markens medelnivå, 
endast skorsten får tillkomma utöver angiven höjd. Högsta tillåtna 
nockhöjd är 6,5 meter för huvudbyggnad och 4,5 meter för kom-
plementbyggnad. 

Prickmarken mot vägen behålls med samma omfattning som tidiga-
re för att passa in i omgivningen. Vid fastighetsgränserna som sak-
nar prickmark får byggnader inte placeras närmare fastighetsgränsen 
än fyra meter. 

 Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
Inga verksamheter utom viss kommersiell och offentlig service 
finns i Skoklosterområdet.  

Den befintliga bebyggelsen i Söderskogen består av enbostadshus 
som till största delen är permanent bebodda.  

 Kommersiell service 
Närmaste kommersiell service är lokaliserad till området runt Sko-
kloster slott.      

 Offentlig service 
Närmaste offentlig service finns i Slottsskogen, Skokloster.      

 Tillgänglighet 
Bostäder för permanent bruk bör uppfylla kraven på tillgänglighet 
ur handikappsynpunkt även beträffande markens lutning inom fas-
tigheten utomhus. 

Skyddsrum Området ingår inte i någon skyddsrumsort. 

Friytor Lek och rekreation 
Omgivande naturmark liksom mark för allmänt ändamål utgör na-
turliga lek- och rekreationsområden.  
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 Naturmiljö 
Planområdet är omgivet av skog. Trädfällning har resulterat i att 
marken mellan planområdet och vattnet är öppen. En del av den 
omgivande parkmarken kommer att tas i anspråk för att omvandlas 
till kvartersmark, ingen parkmark kommer att ingå i planområdet.  

 Strandskydd 
För tomtmarken inträder inte strandskydd om den nu påbörjade de-
taljplanen antas före 1 januari 2011, i annat fall inträder strandskydd 
när planen ändras. 

Om planen blir antagen efter år 2010 kommer strandskydd upp till 
300 meter gälla i samband att en ny detaljplan ersätter den nuvaran-
de. Särskilt skäl för att upphäva strandskyddet är att området redan 
har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. Ansökan om att upphäva strandskyddet 
kommer då att göras parallellt med detaljplanearbetet. 

Gator och trafik Gatunät  
Planområdet ansluts till vägnätet genom Rörsångarvägen. Ingen ny 
gata planeras på planområdet. 

 Gång- och cykeltrafik 
Det finns inga gång- och cykelvägar inom planområdet eller inom 
nära avstånd. Gång- och cykelväg ansluter vid Slottskogsleden, över 
en kilometer från planområdet.  

Området ligger endast 60 meter från Upplandsleden, en vandrings-
led för friluftsliv. 

 Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplats heter Söderskogen Södra och ligger cirka 
1,3 kilometer från planområdet. Busshållplatsen trafikeras av lands-
bygdslinje 311 i Upplands länstrafiks regi, av. Buss 311 går mellan 
buss/pendeltågsstationen i Bålsta och Skokloster.  

Bussturen går cirka 25 gånger per dag på vardagar och tio gånger 
per dag på lördag, söndag och helgdagar. Enligt Upplands lokaltra-
fiks hemsida är restiden från hållplatsen Söderskogen Södra till Bål-
sta station 22-52 minuter. Restiderna varierar beroende på när under 
dagen man reser 

Kollektivtrafiken ses över årligen.  

 Parkering och utfarter 
Parkering sker på den enskilda fastigheten. Utfart sker mot Rör-
sångarvägen. Utfartsförbud råder mot vändplatsen. 
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Barnkonventionen Skogsmarken som gränsar till planområdet utgör idag en lockande 
och utvecklande lekmiljö för barn. Vid ett genomförande av planen 
bedöms en god boendemiljö för barn skapas. 

Närmsta kommunala grundskola är Slottskolan, som ligger cirka 4 
kilometer från planområdet. En förskola och den fristående MIU 
grundskolan ligger cirka 2 kilometer från planområdet.  

Störningar Området är inte drabbat av störningar. Reningsverket är beläget mer 
än 1,5 kilometer från området. Det generella riktvärdet för avlopps-
reningsverk av denna storlek är 300 meter avseende besvärande lukt 
och 200 meter om man enbart ser till risken för bakteriespridning. 

Teknisk försörjning Vatten och avlopp 
Området är anslutet till det kommunala vatten- och avloppsnätet. 

 Dagvatten 
Dagvatten omhändertas lokalt på tomten 

 Värme 
Håbo kommuns energi- och klimatstrategi: Fossilbränslefri kommun 
2050 innebär bl a att: 

1. Uppvärmning med direktel får endast ske om särskilda skäl före-
ligger. 

2. Förnybara energikällor skall användas framför fossila, där fjärr-
värme ej är möjligt eller kostnadseffektivt. 

3. Uppvärmning med jord-/ berg- eller sjövärmepump rekommende-
ras där så är lämpligt och kostnadseffektivt. Värmepumpen bör upp-
fylla Nuteks krav för klassning som eleffektiv. 

4. Vid användning av kaminer, pellets- eller vedpannor för primär 
uppvärmning, med ett vattenburet system, bör ackumulatortank in-
stalleras. Vid nyinstallation av kaminer, pellets- eller vedpannor för 
primär uppvärmning, med ett vattenburet system skall ackumulator-
tank installeras. 

 El 
Befintlig bebyggelse är ansluten till det befintliga elnätet. 

 Tele och data 
Befintlig bebyggelse är ansluten till det befintliga telenätet.  

 Avfall 
Avfallet ska hanteras enligt Håbo kommuns Renhållningsordning. 

Närmsta återvinningsstation finns vid Norr Mälbäcken, cirka 1,3 km 
från området. I förslag till detaljplan för Skokloster udde1 planeras 
mark reserveras för en återvinningsstation. 
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Administrativa frågor Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Inverkan på miljön Skokloster har i översiktsplanen bedömts vara område av lokalt in-
tresse för kulturmiljön. Genomförandet av detaljplanen anses inte ha 
någon negativ inverkan på det lokala intresset för kulturmiljön. 

Möjligheten till rörelse och aktivitet skulle kunna påverkas i och 
med att parkmark övergår till bostadsändamål. I praktiken är dock 
parkmarken redan ianspråktagen. 

Störningar vid byggskede kan uppstå men det är endast frågan om 
att ersätta en komplementbyggnad med en annan.  

I närheten av planområdet finns rödlistade arter cirka 30 meter från 
närmaste befintlig byggnad. Någon nämnvärt påverkan på rödlistade 
arter bör inte uppstå eftersom marken redan är ianspråktagen och 
den största förändringen är att en befintlig komplementbyggnad ska 
ersättas av en annan.  

I och med att marken redan är ianspråktagen och en befintlig kom-
plementbyggnad ska ersättas av en annan och i övrigt görs endast 
befintlig bebyggelse planenlig, så bedöms inte naturvärdesobjekt 
påverkas nämnvärt. Den nya fastighetsgränsen är anpassad så att 
den inte inkräktar på avgränsat skyddsvärt naturområde. 

 

Bålsta i maj 2010 

Håbo kommun 

 

Lina Wallenius Sara Lindh 

Planchef  Planarkitekt 

 

 

Marie Ahnfors 

 

 

Mikael Mattsson 

Planarkitekt Kommunarkitekt 
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