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  ENKELT PLANFÖRFARANDE 

 

LAGA KRAFT 2010-10-20 

Detaljplan för  

Skokloster 14:1 

Håbo kommun, Uppsala län   ANTAGANDEHANDLING 

 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

ORGANISATORISKA 
FRÅGOR 

 

Planförfarande Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande. Cirka 130 kva-
dratmeter naturmark tas i anspråk för att utvidga en vändplan, efter-
som omfattningen av förlorad naturmark är liten och av marginell be-
tydelse för allmänheten bedöms planen ändå kunna antas med enkelt 
förfarande. 

Tidplan Detaljplanen beräknas samrådas under våren 2010 för att antas av 
miljö- och tekniknämnden under hösten 2010. 

Genomförandetid Genomförandetiden är 15 år från den dagen planen vinner laga kraft. 

Ansvarsfördelning / 
huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän plats. 

Avtal Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 

FASTIGHETSRÄTTS
LIGA FRÅGOR 

 

Fastighetsbildning, 
gemensamhetsan-
läggning 

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

Genom förrättningar som genomförs av lantmäteriet regleras anläg-
gande av nödvändiga gemensamhetsanläggningar. Gator, naturmark, 
vattenförsörjning etc. samt driftkostnader kan regleras inom ramen 
för anläggningsförrättningar. En vägsamfällighet avses bildas inom 
planområdet samt en samfällighet för området illustrerat som lek.  

EKONOMISKA 
FRÅGOR 

 

Planekonomi Detaljplanen finansieras av NCC AB och genom planavtal. Planavgift 
ska inte tas ut vid bygglov. 

TEKNISKA FRÅGOR  

Tekniska  
utredningar 

Inga tekniska utredningar har utförts. 
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  ENKELT PLANFÖRFARANDE 

 

LAGA KRAFT 2010-10-20 

Detaljplan för  

Skokloster 14:1 

Håbo kommun, Uppsala län   ANTAGANDEHANDLING 

 

PLANBESKRIVNING 

HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser 
Planbeskrivning 
Genomförandebeskrivning 
Behovsbedömning 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 

PLANENS SYFTE 
OCH HUVUDDRAG 

Planområdet består av fastigheten Skokloster 14:1 som i nuläget är 
planlagd för bostadsändamål och den kommunala fastigheten Sko-
kloster 2:8.  

Detaljplanen för Skokloster 14:1 syftar till att ändra bestämmelser 
så att friliggande villor tillåts inom hela planområdet samt pröva 
möjligheten att bygga ytterligare cirka 5 tomter med friliggande hus 
på bostadsmark som i nuläget är prickad och illustrerad som lek-
plats. 

FÖRENLIGT MED 3, 4 
OCH 5 KAP MB 

Förslaget är förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kap avseende lämp-
lig användning av mark och vatten samt 5 kap miljökvalitetsnormer.

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. Detaljplanens ge-
nomförande bedöms vara förenligt med riksintresset för Mälaren. 

PLANDATA Planområdet är beläget i Slottsskogen och ansluter till lokalgatan 
Gropenvägen som ansluter till Slottsskogsleden. 



 
 

Läge 

Areal Planområdets areal är 6,5 hektar. 

Markägoförhållanden Fastigheten Skokloster 14:1 (del 1,2,3 och 4) ägs av NCC AB. Fas-
tigheten Skokloster 2.8, som till största del består av naturmark, ägs 
av kommunen 

TIDIGARE  

STÄLLNINGS-
TAGANDEN 
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Översiktliga planer Planområdet omfattas av översiktsplan för Håbo kommun, antagen 
2006-06-19 och berörs av rekommendationen ÖV, oförändrat om-
råde, övriga landsbygden. Rekommendationen innebär bland annat 
att ny bebyggelse endast bör tillkomma i anslutning till befintlig be-
byggelse och anpassas till befintlig bebyggelse vad gäller läge form 
och utförande. 

Området Slottsskogen utpekas i översiktsplan för Håbo kommun 
som lokalt intresse för kulturmiljövården och tas upp i kulturmin-
nesvårdsprogram för Håbo kommun där Slottskogen utpekas som en 
kulturhistoriskt värdefull miljö. 

 Föreslagen detaljplan innebär inga större ändringar av markanvänd-
ningen. Planen innebär mindre ändringar av ett redan planlagt bo-
stadsområde. Detaljplanen överrensstämmer med översiktsplan för 
Håbo kommun 2006.  

Riksintressen Området ligger inom riksintresse för det rörliga friluftslivet. Enligt 4 
kap. 1 § miljöbalken (MB) är Mälaren med öar och strandområden i 
sin helhet av riksintresse, med hänsyn till dess natur och kulturvär-
den. Mälaren innefattas även av 4 kap 2 § MB som anger att turis-
mens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen sär-
skilt ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploaterings-
företag eller andra ingrepp i miljön. I 4 kap 1 § MB sägs att exploa-
teringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd en-
dast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets 
natur- och kulturvärden. I paragrafen sägs vidare att bestämmelserna 
ej utgör hinder för utveckling av befintliga tätorter eller det lokala 
näringslivet.  

Planområdet ligger utanför riksintresse för kulturmiljövården som 
delar av Skokloster omfattas av. 

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 med programsamråd ef-
tersom den överensstämmer med kommunomfattande översiktspla-
nen från 2006. Planen innebär oförändrad markanvändning och en 
mindre ändring av nuvarande detaljplan. 
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Detaljplaner, områ-
desbestämmelser och 
förordnanden 

Planområdet omfattas av detaljplan för Slottskogen östra, del av 
Skokloster 2:475 m.fl. med detaljplanenummer DPL 253. Planen 
blev antagen av byggnadsnämnden 10 april 1991 och vann laga 
kraft 16 maj samma år. Planens genomförandetid har gått ur. De-
taljplanen anger markanvändningen bostäder. I södra delen av plan-
området är endast parhus i två våningar tillåtna. I östra delen är en-
dast friliggande hus i en våning tillåtna. Den centrala delen av plan-
området består av prickad kvartersmark illustrerad som lek. 

Gällande detaljplan låser egenskaperna på husen till parhus samt in-
nehåller omoderna bestämmelser. Den nya planen syftar till att mo-
dernisera den gällande planen. 

Strandskydd Planområdet ligger utanför strandskyddat område på 100 meter.  
Inom 300 meters strandskyddat område berörs ett litet hörn av plan-
området som utgörs av naturmark. Strandskydd bör ligga kvar på 
naturområden enligt naturvårdsverkets allmänna råd 97:1. 

Österkvarnsbäcken är en mindre bäck som går genom planområdet, 
bäcken ligger bitvis nära befintlig fastighetsgräns.  

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 2008/181 Hidnr 2010.184 har skickats på sam-
råd till länsstyrelsen. Behovsbedömningen fastställdes genom 
delegationsbeslut den 5 mars 2010, Miljö och tekniknämnden 
dnr MTN 2008/181 hid.nr 2010.331.Samråd med länsstyrelsen om 
behovsbedömning har genomförts enligt yttrande 2010-02-12, Dnr 
402-581-10. 

 Enligt beslutet kan inte genomförandet av planen anses medföra be-
tydande 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. 
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 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 detaljplan och översiktsplan. 

Miljökonsekvens-
beskrivning 

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. 

Kommunala beslut i 
övrigt 

Miljö- och tekniknämndens arbetsutskott beslutade 2009-01-20 §3 
att uppdra åt miljö- och teknikförvaltningen att upprätta detaljplane-
förslag över området. 

FÖRUTSÄTTNINGAR, 
FÖRÄNDRINGAR 
OCH 
KONSEKVENSER 

 

Natur 

Gropen  

Mark och vegetation 
Planområdet är i nuläget obebyggt och består av skog och sly blan-
dat med öppna ytor. I nuläget används en del av Gropen, den centra-
la delen av planområdet, som lekplats och består delvis av en asfal-
terad bollplan och en kulle. 

Planen föreslår ytterligare fem tomter på den södra delen av Gropen. 
Kullen bevaras. Den norra delen av Gropen blir en gemensamhets-
anläggning och fortsätter illustreras som lekplats.  

Naturmarken bevaras och förblir oförändrad, med en mindre avvi-
kelse. Kring den södra vändplanen tas cirka 130 kvadratmeter na-
turmark i anspråk för att göra det möjligt för en lastbil att vända.  
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 Geotekniska förhållanden 
Majoriteten av marken utgörs av lera. Den centrala delen av fastig-
heten 14:1 utgörs av morän och berg. 

 Risk för skred / höga vattenstånd 
Utgör inget känt riskområde för skred.  

Planområdet ligger ovanför +24 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 bedöms inte innehålla några kända föroreningar. 

 Radon 
Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde vad avser mark-
radon då markförhållandena till stora delar utgörs av grusåsar eller 
sprickiga bergarter. Årsmedelvärdet för radonhalten i en bostad får 
inte överskrida 200 Bq/m3. Ny bebyggelse ska utföras radonsäkert. 

 Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. 

Bebyggelseområden Bostäder 
De gällande bestämmelserna som enbart tillåter parhus ändras så fri-
liggande hus kan tillkomma. Högsta antal tillåtna våningar är två.  

Högsta tillåtna nockhöjd är 9 meter för bostadshus och 4,5 meter för 
komplementbyggnader. Högsta nockhöjd anges i meter i förhållande 
till markens medelnivå, endast skorsten får tillkomma utöver angi-
ven höjd. Takvinklar får variera upp till 38 grader.  

Tomterna får inte understiga 800 kvadratmeter. Varje fastighet får 
endast innehålla en huvudbyggnad med maximalt 160 kvadratmeter 
i byggnadsarea. Största bruttoarea för huvudbyggnad är 240 kva-
dratmeter. Komplementbyggnader, garage och carport inräknat, får 
uppnå en sammanlagd byggnadsarea på 60 kvadratmeter.  

Samtliga bostadshus ska placeras fyra meter från fastighetsgräns-
gräns. Komplementbyggnader får sammanbyggas vid fastighets-
gränsen mot granne, detta möjliggör sammanbyggda garage och car-
ports. 

 Kommersiell service 
Närmsta livsmedelsbutik finns i Bålsta som ligger på ett avstånd av 
ca 2 mil från planområdet. Skokloster slott och Skokloster värdshus 
ligger cirka 2,5 km från planområdet. 
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 Offentlig service 
Planområdet ligger inom 300 meter från kommunal grundskola och 
förskola. Ca 800 meter från planområdet ligger en fristående grund-
skola och en enskild förskola. 

 Tillgänglighet 
Tillgängligheten kommer att förbättras när bostadsgator uppförs. 
Gång och cykelvägnätet är väl utbyggt och länkar samman planom-
rådet med skolan och kollektivtrafik. 

Samtliga nya bostäder för permanent bruk ska uppfylla kraven på 
tillgänglighet ur handikappsynpunkt även beträffande markens lut-
ning inom fastigheten utomhus. 

Angränsande bebyggelse 
Planområdet angränsas av bostadskvarter med parhus i två våningar 
samt friliggande villor i en våning.  

 

Intilliggande bebyggelse, parhus i två våningar.  

Skyddsrum Området ingår inte i någon skyddsrumsort. 

Friytor Lek och rekreation 
Slottskogen har goda förutsättningar att erbjuda de boende rekrea-
tion med möjligheter att uppleva fina kulturmiljöer samt nå Mäla-
rens strand. Planområdet ligger inom 400 meter från en badplats. 

Gropen är i gällande plan illustrerad som lekplats på kvartersmark. 
Lekytan kommer att minskas något, men en stor del kommer att be-
varas. 
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 Naturmiljö 
Bebyggelsen i planområdet omges av naturmark. Detaljplanen kom-
mer inte i princip att påverka den befintliga planlagda naturmarken. 
Bebyggelsen i planområdet kommer att fortsätta omges av natur-
mark med gröna släpp.  Naturmarken bevaras och förblir i stort sett 
oförändrad. Kring den södra vändplanen tas cirka 130 kvadratmeter 
naturmark i anspråk för att göra det möjligt för en lastbil att vända.  

 Strandskydd 
Inom strandskyddat område på 300 meter berörs ett litet hörn av 
planområdet som utgörs av naturmark. Strandskydd bör ligga kvar 
på naturområden enligt naturvårdsverkets allmänna råd 97:1. 

Vattenområden Vattendrag 
Österkvarnsbäcken rinner genom planområdet. Det är en bäck med 
god vattenföring och delvis naturligt, meandrande lopp. Bäcken 
mynnar i Skofjärden. Längs stränderna finns partier med intressant 
flytbladsvegetation. Bäcken har ett relativt litet avrinningsområde 
men flödet är tillräckligt gott för att hålla goda bestånd av bl.a. 
näckmossa. Det är möjligt att vattendraget tidvis torrläggs. Flödet 
bedöms inte vara tillräckligt stort för att bäcken ska kunnas fylla nå-
gon avgörande funktion för arter som till exempel öring. 

Vattendraget lämnas orört enligt planförlaget. 

Gator och trafik Gatunät  
Den planlagda lokalgatan som i dagsläget inte är utbyggd kommer 
att tas bort, gatan blir istället en gemensamhetsanläggning som ska 
vara tillgänglig för utfart från angränsande fastigheter. Marken un-
der vägen ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar. 

Vid utbyggnad kommer gemensamhetsanläggningen för vägen att 
ansluta mot befintlig angränsande lokalgata i norr.  

 Gång- och cykeltrafik 
Planområdet ansluter till det befintliga gång- och cykelvägnätet.  

De planerade gång- och cykelvägarna i planområdet är inte utbygg-
da. Gång- och cykelvägen i söder tas bort då den inte leder någon-
stans. Gång- och cykelvägen som leder norrut ersätts med natur-
mark som förses med den förtydligande bestämmelsen att marken 
ska vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik. 
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Kollektivtrafik 
Området trafikeras av buss i Upplands länstrafiks regi, av lands-
bygdslinje 311. Buss 311 går mellan buss/pendeltågsstationen i Bål-
sta och Skokloster. Bussturen går 26 gånger per dag på vardagar och 
sju gånger per dag på lördag, söndag och helgdagar. Enligt Upp-
lands lokaltrafiks hemsida är restiden från hållplatsen Idealbyn till 
Bålsta station 28-49 minuter. Returresan uppges ta 20-37 minuter. 
Restiderna varierar beroende på när under dagen man reser. Kollek-
tivtrafiken ses över årligen. 

 

Närmsta busshållplats heter Slottskogen-Slottskolan och ligger vid 
skolan cirka 400 meter från planområdet.  

 Parkering 
Parkeringsbehovet för den nya bostadsbebyggelsen ordnas inom de 
egna tomterna. 

Barnkonventionen FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) består 
av 54 artiklar. Sverige har förbundit sig att följa konventionen och 
Håbo kommun har beslutat att konventionen särskilt ska uppmärk-
sammas i kommunens planer. Detta planförslag har utformats för att 
så långt möjligt uppfylla konventionen. Konventionens artiklar 23, 
28-29 och 31 rör bl.a. fysiska förutsättningar som påverkat utform-
ningen av planförslaget.  

Planområdet är väl försett för barn med närhet till skolor och försko-
lor. Det finns både naturliga och anlagda platser för lek och utom-
husaktiviteter med hög tillgänglighet. Planändringen kommer att 
medföra att storleken på den illustrerade lekytan minskas ned något 
där det i nuläget växer träd och sly. Kullen och den hårdgjorda ytan 
fortsätter ligga kvar på kvartersmark illustrerad för lek.  

Planområdet ligger inom nära avstånd till ett pågående detaljplane-
förslag vid Skokloster udde där ny parkmark planeras och möjlighet 
finns att anlägga bollplan. 

Störningar Området ligger drygt 500 meter från Dammens avloppsreningsverk. 
Det generella riktvärdet för öppna avloppsreningsverk av denna 
storlek är 300 meter avseende besvärande lukt och 200 meter om 
man enbart ser till risken för bakteriespridning. 

Området ligger 160 meter från ett vattenverk, vilket klassas som till-
synspliktig verksamhet av mindre omfattning enligt miljöbalken. 
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Teknisk försörjning Vatten och avlopp 
Den angränsande bebyggelsen är ansluten till det kommunala vat-
ten- och avloppsnätet, planområdet är förberett att kopplas på nätet. 

Det finns en ledning för spillvatten inom planområdet som går un-
der naturmark. För att säkerställa att marken ovanför ledningen hålls 
fri från byggnation reserveras området för underjordisk ledning. 
Vägen, som är en gemensamhetsanläggning, är även reserverad för 
underjordiska ledningar.  

 Dagvatten 
Dagvatten omhändertas lokalt på tomten. I förslag till detaljplan för 
Skokloster udde del 1 föreslås ett system för lokalt omhändertagan-
de av dagvatten (LOD) och en sedimentationsdamm i Österkvarns-
bäcken. 

 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. 

Plats reserverad för undercentral för fjärrvärme tas bort eftersom ut-
sikten att utbyggnaden ska ske på angiven plats bedöms vara orea-
listisk.  

 El 
Befintlig bebyggelse är ansluten till det befintliga elnätet. På plan-
området finns mark reserverad för transformator. 

 Tele och data 
Angränsande befintlig bebyggelse är ansluten till det befintliga tele-
nätet. 
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 Avfall 
Avfallet ska hanteras enligt Håbo kommuns Renhållningsordning.  
 
Närmaste återvinningsstation finns idag vid fotbollsplan, cirka 1 km 
från området. I detaljplanen för Skokloster udde 1, som i nuläget är 
på utställning, planeras att reservera mark för två återvinningsstatio-
ner. 

Trygghet och säker-
het 

Miljö- och tekniknämnden har under sitt mål Medborgarna i fokus 
två delmål som berör trygghet och säkerhet. En trygg livsmiljö i 
vardagen är viktigt oavsett om det är i hemmet eller på offentliga 
platser. Kommunens brottsförebyggande arbete med fokus på ung-
domar kommer att utvecklas under mandatperioden. 

Ur ett trygghetsperspektiv är blandade trafikslag är att föredra fram-
för separerade gång och cykelvägar. Buskage försvårar överblick-
barheten. Planen medför att fristående villor kan byggas istället för 
parhus, vilket bättre svarar mot marknadens efterfrågan. Om områ-
det byggs ut ökar antalet bevakande ögon vilket är positivt ur ett 
trygghetsperspektiv. 

Administrativa frågor Genomförandetiden är 15 år från den dagen planen vinner laga 
kraft. 

Kommunen ansvarar för skötsel av allmänna platser. 

Planområdet är av riksintresse på grund av natur- och kulturvärden 
enligt 4 kap MB. Naturmarken kommer att bevaras. Lokalgatan i 
gällande plan tas bort och en gemensamhetsanläggning planeras 
istället, vilket kan påverka allmänhetens tillgång till området nega-
tivt. Den negativa påverkan bedöms ej vara av den omfattningen att 
påtaglig skada på riksintresset kan uppstå i lagens mening. 

Planförslaget bedöms påverka landskapsbilden eftersom ett skogs-
bevuxet område bebyggs. Den övergripande landskapsbilden be-
döms bibehållas eftersom intilliggande område skogsområde inte 
påverkas. 

Planen medför ingen minskning av naturmark jämfört med gällande 
plan, med undantag för några kvadratmeter naturmark som tas i an-
språk för att utvidga radien på vändplanen. Tillgången till natur i de 
nära omgivningarna kommer att fortsätta vara god även efter ut-
byggnad.  

Österkvarnsbäcken kan bli påverkad av en utbyggnad av området. 
Planen medför ingen skillnad i påverkan av bäcken jämfört med gäl-
lande plan. Bäcken bevaras orörd. 

Inverkan på miljön 

Under byggtiden sker tillfällig påverkan av olika aktiviteter som 
schaktning, sprängning, pålning och masstransporter. 
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Bålsta i maj 2010 

Håbo kommun 

 

 

Lina Wallenius Sara Lindh Mikael Mattsson 

Tf planchef Planarkitekt Kommunarkitekt 
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