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Detaljplaneprocessen  

Planprocessen inleds med ett initiativ från kommunen, privatperson eller exploatör, men det 

är Kommunstyrelsen som beslutar om uppdrag att ta fram en ny detaljplan. Efter ett positivt 

beslut kan arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan påbörjas. När förslaget anses vara 

färdigt kan planen gå ut på samråd. Under tiden för samrådet har sakägare, myndigheter och 

allmänhet möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. De synpunkter som kommit in, 

skriftligen (via brev eller e-post), sammanställs och besvaras av kommunen i en 

samrådsredogörelse.  

Förslaget bearbetas sedan och ställs ut en gång till för granskning. Under tiden för 

granskningen finns möjlighet att lämna synpunkter på det justerade planförslaget. De 

synpunkter som, skriftligen, kommer in sammanställs och besvaras av kommunen i ett 

utlåtande. Utifrån utlåtandet kan en del mindre ändringar göras i planen innan den lämnas 

över till kommunfullmäktige för antagande. Efter att planen antagits löper en tre veckors 

prövotid då planen kan överklagas. Om ingen överklagan kommit in, vinner planen laga kraft. 

Vid överklagande prövas planen av Mark- och miljödomstolen. 

 
 

 Beslut om planläggning 

Beslut om planuppdrag togs i kommunstyrelsen 2018-11-13. Eftersom beslutet togs efter den 

2 maj 2011 handläggs detaljplanen enligt nya plan- och bygglagen (PBL 2010:900).  

Tidplan 

Samråd 1:a kvartalet 2022 

Granskning   4:e kvartalet 2022 

Antagande    1:a kvartalet 2023 

Planhandlingar 

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning 

 Illustrationsplan 

 Fastighetsförteckning 

 Behovsbedömning 

 Miljökonsekvensbeskrivning 

 Utredningar  

 Markteknisk undersökningsrapport, 2019-10-31, Miljö och Geoteknik, Bjerking  

 Kulturmiljöanalys, 2019-12-10, Bjerking  

 Naturvärdesinventering, 2020-02-26, Bjerking  

 Trafikbullerutredning, 2020-09-24, Bjerking 

 Dagvattenutredning, 2020-12-07, Bjerking 
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Medverkande 

Planhandlingarna har upprättats av Bjerking AB i samarbete med tjänstemän inom Håbo 

kommun. Dagvattenutredning, Trafikbullerutredning, Miljöteknisk- och geoteknisk 

undersökning, Naturvärdesinventering och Miljökonsekvensbeskrivning, tillhörande 

detaljplanen för del av Ekilla 1:15 mfl., har Bjerking AB tagit fram. För skisser och 

illustrationer har även exploatörens arkitekter, Bjerking AB bidragit med underlag.  
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1. PLANBESKRIVNING 
En planbeskrivning ska redovisa planens syfte, dess innebörd och förutsättningar, hur planen 

ska genomföras samt konsekvenserna av genomförandet. Planbeskrivningen ska endast vara 

vägledande och är, till skillnad från Plankartan, inte juridiskt bindande.  

Planbeskrivningen är uppdelad i fyra delar: 

 En inledningsdel som beskriver planens syfte, innehåll och sammanfattning av 

planbeskrivningen. 

 Platsens förutsättningar och planförslag. Innehåller en nulägesbeskrivning och 

planens innehåll samt förtydligande av de planbestämmelser som finns med på 

plankartan. 

 Genomförande. Beskriver de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och 

tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 

genomförande av planen.  

 Konsekvenser av planens genomförande. Beskriver konsekvenser av ett 

genomförande av planen och redovisar utfallet av undersökning inför 

miljöbedömning och den miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram.  

1.1 Planens syfte och huvuddrag 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse på del av fastigheten Ekilla 1:15 samt 

de obestämda fastigheterna Ekilla 1:10 och 1:11. Detta ska ske med hänsyn till det 

intilliggande naturreservatet Ekillaåsen och Natura 2000-området för Lilla och Stora 

Ullfjärden, samt för kulturmiljövård Yttergran och Övergran (C65). För att utreda vilka 

konsekvenser utbyggnaden kan få för Natura 2000-området ska detaljplaner i området 

miljöbedömmas i enlighet med den Fördjupade Översiktsplanen för Bålsta tätort. 

Fastigheten är även omnämnd som Ekilla vägförråd, tidigare fastighetsägare har varit 

Fortifikationsverket och sedan Vägverket/Trafikverket. Planområdet utgörs mestadels av 

hårdgjorda asfaltsytor för uppställning av fordon samt förråd och garagebyggnader inramat av 

ett högt stängsel.  

 
Flygfoto över aktuellt planområde, markerat med rött, och dess närmaste omgivningar. 



 

7 

 

Planförslaget medger byggrätter för cirka åtta parhus och sex mindre flerbostadshus. Den nya 

bebyggelsen föreslås bli småskalig och uppföras i två våningar. Den nya bebyggelsens 

placering och utformning tar hänsyn till omgivande bebyggelsestruktur, riksintressen och 

landskapsbild. Detta sker genom val av fasadmaterial i trä och takmaterial i traditionellt 

målade plåttak och röda tegeltak. Färgsättningen ska vara i dovare kulörer som smälter in i det 

omgivande landskapet.  

Det finns även möjlighet att inrymma någon mindre centrumverksamhet, exempelvis en kiosk 

eller mindre servering, inom en del av planområdet. Behovet av en sådan service kan uppstå 

då det särskilt sommartid är många besökare till den intilliggande badplatsen Ekillabadet. 

Planområdet ligger inom område med utökat strandskydd om 300 meter. Fastigheten är idag 

inhägnad vilket gör att det inte är möjligt att ta sig från omkringliggande bebyggelse ner till 

vattnet genom området. Aktuellt detaljplaneförslag möjliggör en ny mindre bostadsenklav 

som angörs med en kommunal gata. Den befintliga gång- och cykelvägens angöring till 

parkeringen vid badplatsen flyttas något norrut mot dagens läge. Cykelvägen blir en del av det 

nya bostadsområdet och säkrar tillgängligheten för allmänheten till området och ner till 

vattnet. Beslut om upphävande av strandskyddet hanteras av Länsstyrelsen i samband med 

ansökan om dispens från landskapsbildskyddet. 

 

Illustrationsplan över föreslagen bebyggelse, Bjerking. 
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1.2 Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 (fem) år från och med den dag detaljplanen vinner laga kraft. 

Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla till dess den ändras eller 

upphävs. 

1.3 Tidigare ställningstagande 

En detaljplan måste förhålla sig till andra planer, policys och ställningstagande. En del planer 

visar en övergripande riktning såsom visionen och översiktsplanen medan andra riktar in sig 

på specifika områden såsom bostadsförsörjningsprogram. Gällande detaljplaner spelar också 

in, i de fall sådana finns. 

1.3.1 Kommunens vision – Vårt Håbo 2030 

Håbo kommun antog våren 2014 en ny vision. Visionen ska vara vägledande för den 

kommunala verksamheten gällande planering, produktion och bostadsutveckling. Visionens 

ambition är att det år 2030 ska bo 25 000 invånare i Håbo kommun. Visionen består utav fyra 

olika delar: 

Håbo kommun ska vara en aktiv part av Mälardalsregionen. Regionen växer och vi ska växa 

med den som en attraktiv plats i Mälardalen, en av Sveriges viktigaste regioner. Utbud, varor, 

tjänster, arbetsplatser, kultur och kompetens tillgängliggörs för kommunens invånare 

samtidigt som det som Håbo kommun erbjuder tillgängliggörs för regionen.  

Håbo kommun ska vara en Mälarkommun nära naturen. Tillgängligheten till vatten och 

naturliv är en viktig del i Håbo kommuns identitet och ett stort ansvar. Kommunen ska 

tillhandahålla både Mälar- och naturnära boendemiljöer utan att äventyra natur- och djurliv. 

Håbo kommun ska ta vara på huvudorten och Bålsta ska vara en levande småstad där många 

vill vistas och trivs. Bålsta ska vara en sammanhängande ort som är anpassad för alla 

människor i alla åldrar. 

Håbo kommun ska vara en hållbar kommun som skapar ett gott liv för alla. Kommunen ska ta 

ett stort ansvar för att kommande generationer ska ha samma, eller bättre, möjligheter att 

förvalta och utveckla kommunens verksamheter. Tillväxten ska vara ekonomisk och 

ekologisk hållbar, vår planering ska gå mot att minska behovet av biltrafik och kommunen ska 

skapa en sammanhållen bebyggelse som inte tar nya naturområden i anspråk. 

1.3.2 Bostadsförsörjningsprogram 

Håbo kommun antog i slutet av 2014 ett bostadsförsörjningsprogram för 2015–2018 med 

utblick mot 2030. Programmet ska vara ett verktyg för den långsiktiga och strategiska 

planeringen och utvecklingen av bostäder i kommunen. Det ska vara ledande för hur 

kommunen ska prioritera och utforma översiktsplaner, detaljplaneprogram, gestaltnings-

program och detaljplaner. Samtidigt beräknas regionen runt Mälaren att växa med cirka 

650 000 personer fram till 2030. En stor utmaning för kommunerna blir att hålla jämna steg 

inom bostadsbyggandet då det råder stor brist på bostäder i kommunen, länet och Mälardals-

regionen i stort. År 2012 genomfördes en etnografisk studie som visar på att bostadssökande i 

Stockholmsområdet som söker hus eller lägenhet ofta söker sig längre ut på pendeltågslinjen. 

Många söker sig till Bålsta på grund av goda kommunikationer och attraktiva bostadspriser. 

Därmed är även Stockholms bostads- och invånarutveckling viktig att förhålla sig till. 
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För att svara upp mot förväntningar och efterfrågan samt för att ta ansvar för utvecklingen 

av regionen, satsar Håbo kommun starkt på att ta fram byggbar bostadsmark.  

1.3.3 Miljöstrategi  

Håbo kommun har sedan 2015 en miljöstrategi, vilken identifierar utmaningar och krav för att 

kommunens utveckling ska ske på ett hållbart sätt. Strategin är även kommunens sätt att ta sig 

an de nationella miljökvalitetsmålen som fastställts av riksdagen. Inriktningen i Håbo är 

fokuserad till tre huvudområden: 

• Att minska utsläppen från transportsektorn genom att stoppa ökningen av fossila utsläpp och 

giftiga metaller och då sträva efter att bli en fossilbränslefri kommun till och med 2050. 

• Att minska den totala energianvändningen genom att stoppa ökningen av ämnen från 

samhällets produktion till naturen samt minska utsläppen av övergödande ämnen och 

miljögifter till luft, mark och vatten och därigenom bli en giftfri och resurseffektiv kommun. 

• Att sträva efter naturmiljöer med mångfald, genom att skydda, bevara och utveckla 

naturmiljöer och den biologiska mångfalden och därigenom ge goda förutsättningar för att 

kunna skapa, utveckla och stärka ekosystemtjänster. 

För planering i detaljplaneskedet finns möjligheter att arbeta med lokalisering av bebyggelse 

och koppling mellan skilda transportslag för att minska beroendet av bil/fossilbränsle. Det är 

även i detta skede viktigt att de lokala förutsättningarna för vattenhantering kartläggs och 

hanteras, med starkt fokus på lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). 

Vid planering är det även av vikt att naturmiljöer och grönska generellt vävs in i planer, så att 

planerad verksamhet drar nytta av befintliga förutsättningar. Samtidigt får planen inte 

äventyra värden, vare sig för den biologiska mångfalden eller för friluftsliv och rekreation. 

Aktuellt planområde ligger naturnära intill Ekillaåsens naturreservat samt nära badplatser vid 

Stora och Lilla Ullfjärden. Planområdet ligger cirka 4,5 km utanför Bålsta tätort med god 

tillgång till kollektivtrafik. Det finns en gång- och cykelväg från Bålsta till Ekillabadet som 

ligger strax intill det aktuella planområdet.  

En dagvattenutredning har tagits fram i samband med detaljplaneläggningen och kommer att 

vara styrande för hur dagvatten från det nya bostadsområdet fördröjs och renas innan det 

släpps vidare ut i recipienten. I dagvattenutredningen utreds och föreslås dagvattenlösningar 

som säkrar grundvattenförekomsten i åsen.  

1.3.4 Översiktsplan och Fördjupad översiktsplan 

Översiktsplan för Håbo kommun 

Enligt ÖP 2006 rekommendationer av markanvändning kan enstaka hus tillkomma. Nya hus 

ska främst förläggas i VA-stråken och i anslutning till befintlig bebyggelse. Nya hus ska 

utformas och placeras med hänsyn till befintlig bebyggelse.  

Förslag till ny översiktsplan för Håbo kommun, utställningshandling  

Enligt förslag till ny översiktsplan för Håbo kommun utgör Yttergran och Ekilla en relativt 

sammanhängande bebyggelsegrupp längs väg 263. Området runt Yttergran kyrka och Ekilla 

kvarn har ett stort kulturhistoriskt värde. Viss komplettering kan ske i anslutning till befintlig 

bebyggelse i Yttergran och Ekilla. Tillkommande bebyggelse ska till utformning, storlek och 

omfattning anpassas till den befintliga bebyggelsen och områdets kulturmiljövärden. 
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Komplettering av bebyggelsen ska ske utan att ta omkringliggande jordbruksmark och 

naturmark i anspråk. Yttergran ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och 

avlopp. Kapaciteten på den befintliga ledningen är begränsad, vilket ska tas i beaktan vid ny 

bebyggelse. Yttergran trafikeras med kollektivtrafik. 

Fördjupad översiktsplan 

Enligt den fördjupade översiktsplanen består Ekilla vägförråd idag av ett äldre förråd som 

tidigare ägts av fortifikationsverket. Håbo kommun är fastighetsägare idag och förråden hyrs 

ut och det bedrivs enklare verksamhet där.  

Viss bebyggelse ska tillkomma vid områdets väg. Det är viktigt att den nya bebyggelsen 

anpassas efter den befintliga när det gäller gestaltning. Lämplig framtida markanvändning är 

friliggande hus där stor hänsyn tagits till det omkringliggande naturreservatet. I det 

angränsande skogsområdet kan enstaka friliggande hus planeras i den sydvästliga sluttningen 

under förutsättning att stor hänsyn tas till landskapsbilden.  

Delar av området omfattas av strandskydd och det ska utredas vidare i kommande detalj-

planering. Området ligger inom riksintresset för naturvård. Vid detaljplanering sker samråd 

med länsstyrelsen i syfte med att säkerställa att riksintresset inte skadas. Ekilla vägförråd 

ligger även inom riksintresseområde för Mälaren med öar och strand-områden. Ekilla 

vägförråd angränsar mot ett Natura 2000-område.  

Det råder generellt sett byggnadsförbud 30 meter från väg 545 enligt den fördjupade 

översiktsplanen. Samråd har skett med Trafikverket under framtagande av detaljplanen och 

bedömningen är att ingen riskanalys behöver tas fram. Trafikverket har rekommenderat ett 

avstånd med 12 meter från vägkant till bebyggelsens placering. 

Övriga kommunala intressen 

Planområdet omfattas av ett kommunalt kulturmiljöprogram där Yttergrans kyrkomiljö och 

Grans by är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla miljöer i kommunens 

kulturmiljöprogram Håbo-Mälarbygd att förvalta. Kommunens värdefulla byggnader har 

klassificerats i tre kategorier utifrån kulturhistoriskt värde, ”byggnaden har ett stort kultur- 

och arkitekturhistoriskt egenvärde”, ”byggnaden har ett kultur- och arkitekturhistoriskt 

egenvärde” och slutligen ”byggnaden är en viktig del av kulturmiljön”.  

 
Blå punkt indikerar att byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde, grön punkt-byggnaden har ett 

kulturhistoriskt värde, gul punkt-byggnaden är en viktig del av kulturmiljön.  
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I närhet till planområdet finns en kommunal badplats, Ekillabadet. Tillgängligheten kan ökas 

genom bättre och säkrare gång- och cykelväg till badplatsen. 

1.3.5 Gällande detaljplan och Förordnanden 

Planområdet är inte detaljplanelagt. 

Planområdet ingår inom område med förordnande gällande landskapsbilden. Planområdet 

ligger även inom utökat strandskydd med 300 meter. 

1.3.6 Kommunala beslut i övrigt 

Planbesked gavs 2018-01-30 och förslaget presenterades även för Kommunstyrelsens 

arbetsutskott vilka då gav plan- och exploateringsavdelningen i uppdrag att ta fram ett 

planuppdrag för aktuellt område. 

1.4 Undersökning inför miljöbedömning och förenlighet med 3, 4 och 5 

kap. MB. 

Förslaget till detaljplan bedöms vara förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kap. som gäller 

lämplig användning av mark och vattenområden samt 5 kap som gäller miljökvalitetsnormer 

för utomhusluft, omgivningsbuller och vattenförekomster.  

Detaljplanen berör riksintresse, enligt 4 kap Miljöbalken, för natur- och kulturvärden, 

landskapsbildskydd samt riksintresse för det rörliga friluftslivet och riksintresset för Mälaren 

med öar och strandområden. Området ligger intill naturreservatet Ekillaåsen och Natura 2000-

område för Lilla och Stora Ullfjärden vilket också utgör ett riksintresse. Planområdet ligger 

även inom riksintresse för naturvården. 

Vid detaljplanering i eller intill ett Natura 2000-område ska en miljökonsekvensbeskrivning 

upprättas.  

Undersökning inför miljöbedömning med ett ställningstagande har skickats till länsstyrelsen 

för samråd. Länsstyrelsen instämmer i sitt yttrande, daterat 2019-07-01, med kommunens 

bedömning att planen kan bedömas medföra betydande miljöpåverkan då planområdet ligger i 

direkt anslutning till ett natura 2000-område. Kommunens ställningstagande efter detta 

samråd är att planen bedöms kunna medföra betydande påverkan på miljön med följande 

motivering: Detaljplanen ligger intill ett natura 2000-område och kan komma att påverka 

detta negativt. Detaljplanen bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan utifrån MKB-

förordningens andra och fjärde bilaga. 

Områden som ligger inom riksintresse för naturvård ska samrådas med länsstyrelsen vid 

upprättande av detaljplan. 

Ett avgränsningssamråd för MKB inför detaljplanläggning av Ekilla 1:15 har ägt rum mellan 

länsstyrelsen i Uppsala län och Håbo kommun 2019-10-01.Under avgränsningssamrådet 

beslutades att följande frågor ska ingå i MKB för Ekilla 1:15: 

 Påverkan på Natura 2000-området. 

 Påverkan på enskilda stränders flora och fauna. 

 Påverkan på Lilla och Stora Ullfjärden. 

 Påverkan på grundvattenförekomst och den eventuella grundvattentäkt vilken skulle 

utredas för en del av åsen söderut. 
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 Påverkan på riksintresset för kulturmiljö och landskapsbildskyddet. 

 Beskrivning av strandskyddet och de särskilda skäl som åberopas för ett upphävande 

av detta. 
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLANFÖRSLAG 

Planbeskrivningen ska redogöra för de fysiska förutsättningar som står bakom motiven till 

planens utformning. Förutom naturliga förutsättningar, som markförhållande, handlar det 

bland annat om hur befintlig bebyggelse, tillgång till service och trafiksituationen ser ut. För 

underrubriker, som berörs, redogörs även för planens förslag till framtida användande. 

2.1 Bakgrund 

Håbohus ägs av Håbo kommun. Ägaren har formulerat bolagets syfte och uppdrag genom 

direktiv som fastställts i kommunfullmäktige. Nedan visas del av direktiven som rör ägarens 

direktiv rörande att nyproducera bostäder, lokaler och andra kollektiva anordningar.  

Bolagets syfte är att inom Håbo kommun tillgodose behovet av bra bostäder och god 

boendeservice i enlighet med det allmännyttiga syfte som uppställs i lagen om (2010:879) om 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Bolaget ska även verka för ett ökat utbud av 

fastigheter för affärslokaler och andra kollektiva anordningar.  

Bolaget ska vara en aktiv part i att uppfylla Håbo kommuns bostadsförsörjningsprogram. För 

att främja kommunens expansion, stärka dess attraktionskraft som boendeort och göra den 

mer hållbar ska bolaget, ensamt eller i samverkan med andra aktörer, samt i samråd med 

kommunen bygga nya bostäder (hyresrätter eller bostadsrätter) i den utsträckning som är 

möjligt av ekonomiska och andra skäl. 

Håbohus har därför inventerat Bålstas närområde för att hitta möjliga ytor att bebygga. Efter 

att ha identifierat intressanta markytor har Håbohus i dialog med kommunens planavdelning 

tagit fram ett förslag för hur en exploatering av hur just denna markyta kan utvecklas.  

När planbestämmelser i plankartan berörs i texten förtydligas kopplingen med aktuell 

bestämmelse (inom parentes). Texten ska även ge en beskrivning av tankar och motiv till 

bestämmelsen. 

2.2 Plandata 

Planområdet ligger cirka 4,5 kilometer norr om Bålsta centrum och omfattar del av 

fastigheterna Ekilla 1:15, 1:11och 1:10. Området ligger intill Ekillaåsens naturreservat och 

Ekilla badplats vid Kvarnviken cirka 150 meter nordost om planområdet. Enköpingsvägen, 

väg 545, avgränsar området i den västra delen. Det finns en angöringsväg till planområdet 

från Enköpingsvägen som även försörjer den intilliggande parkeringen för besökande till 

badplatsen och naturreservatet.  

  

Översikt som visar planområdet, liten orange prick, i förhållande till Bålsta C, stor orange prick. 
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Aktuellt planområde är markerat med rödstreckad linje. I öster ligger Ekillaåsens naturreservat tillika Natura 

2000-område och sjöarna Lilla och Stora Ullfjärden samt i väster Yttergrans kyrka. 

2.2.1 Planområde och angränsande områden 

Planområdets areal är cirka 2,5 hektar och omfattar fastigheten Ekilla 1:15 och fastigheterna 

Ekilla 1:10 och 1:11. Det omgivande landskapet präglas av storskaliga öppna 

jordbruksmarker väster om Enköpingsvägen. Österut följer skogsklädda höjdstråk på 

rullstensåsen Granåsen, en utlöpare av Uppsalaåsen, som sträcker sig utmed Lilla Ullfjärdens 

västra sjösida. Ekillaåsen bildar en tvärås, som löper i östvästlig riktning och i stort sett skiljer 

Stora och Lilla Ullfjärden åt. Närmiljön i anslutning till planområdet präglas av en gles 

bebyggelsestruktur med Yttergrans kyrka som ett tongivande landmärke i den öppna 

landskapsbilden. I övrigt karaktäriseras området av friliggande småhusbebyggelse som i 

huvudsak består av äldre gårdsmiljöer och torp med enstaka tillägg av modernare 

villabebyggelse. 

2.2.2 Riksintressen  

Planområdet ligger inom riksintresse för Mälaren med öar och strandområden. Området ligger 

även inom riksintresse för Naturvården och Kulturvården samt intill naturreservat för 

Ekillaåsen samt Natura 2000-område. Planområdet ligger intill område med högsta klassning 

för landskapsbildskydd beslutat av länsstyrelsen, förändringar inom detta område ska 

samrådas med länsstyrelsen. 

Enligt 4 kap miljöbalken (MB) är Mälaren med öar och strandområden i sin helhet 

riksintresse, med hänsyn till dess natur- och kulturvärden. Mälaren omfattas också av 4 kap 

2§ miljöbalken enligt vilken turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, 

intressen ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsförslag eller 

andra ingrepp i miljön. Detta innebär att ett samråd med länsstyrelsen behöver ske inför 

framtagande av detaljplan.  
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Ekillaåsen är naturreservat enligt beslut dnr 11-196-70 från länsstyrelsen. Ekillaåsen är, 

liksom Kalmarnäslandet, även klassat som Natura 2000-område och är av riksintresse för 

naturvården. Naturreservat är en skyddsform som avser att bevara biologisk mångfald, vårda 

och bevara värdefulla miljöer eller tillgodose behov av området för friluftslivet enligt 

miljöbalkens 7 kapitel § 4. Inom området för den fördjupade översiktsplanen finns det tre 

naturreservat; Kalmarnäs, Granåsen samt Ekillaåsen. Granåsen är ett kommunalt beslutat 

naturreservat som tillkom år 2007. Vid detaljplanering och bygglovsprövning sker samråd 

med länsstyrelsen i syfte med att säkerställa att riksintresset inte skadas. Området har högsta 

klassning i Uppsala läns naturvårdsprogram. Området domineras av Ekillaåsen, en rullstensås 

bevuxen med barrträd, så kallad Åsbarrskog. Det finns flera skyddsvärda arter, bland annat 

Småsvalting och Bombmurkla, inom reservatet. Längs stränderna växer det lövskog och det 

finns flera fina badplatser i området. 

Ett Natura 2000-område syftar till att bevara värdefull natur, men innebär inte något generellt 

stopp för pågående markanvändning eller utveckling av samhället. Det måste avgöras i varje 

enskilt fall och utredas vilka åtgärder som kan fortsätta och vilka som inte kan tillåtas. Natura 

2000-områden är av riksintresse enligt miljöbalken 4 kap 8§. Vid detaljplaneläggning i eller 

intill Natura 2000-område ska en miljökonsekvensbeskrivning alltid upprättas. 

Bygglovsbeslut ska sändas till länsstyrelsen enligt plan- och bygglagen. Det aktuella 

planområdet gränsar till Natura 2000-området Stora och Lilla Ullfjärden. För att utreda vilka 

konsekvenser utbyggnaden kan få för Natura 2000-området ska detaljplaner i området 

miljöbedömmas. 

En exploatering av planområdet kan få negativa konsekvenser för riksintresset för 

naturvården. Det gäller att vid detaljplanering utforma bebyggelsen så att naturvärdena 

säkerställs. Samråd ska ske med länsstyrelsen under detaljplanearbetet för att säkerställa att 

riksintresset inte skadas. 

Planområdet ligger inom riksintresse för Kulturmiljövård vid Yttergran och Övergran (C65). 

Ett område med särskilt höga kulturvärden. Del i planarbetet har varit att bedöma ny 

bebyggelses påverkan och anpassning till kulturvärdena och riksintresset i stort. Samråd sker 

med länsstyrelsen i samband med detaljplaneläggning av aktuellt planområde. 

Lilla Ullfjärden liksom Mälaren är riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap 5 § miljöbalken 

och för fritidsfisket eftersom det ingår som ett av motiven för det rörliga friluftslivet.  

Planområdet omfattas av strandskydd och detta ska hanteras i detaljplanen. 

Planförslag: 

Riksintresset för det rörliga friluftslivet bedöms inte påverkas negativt av aktuellt planförslag 

då tillgängligheten till vattnet för allmänheten inte förändras. 

Riksintresset för Natura 2000-området och naturreservatet bedöms inte påverkas negativt av 

planförslaget. Hänsyn har tagits till dessa intressen vid utformningen av detaljplanen genom 

att bevara den skogsridå som en skyddszon, inom fastigheten vilken gränsar mot 

naturreservatet. Skogsridån planläggs som allmän plats vilket innebär att kommunen kommer 

äga och sköta denna mark. 

Riksintresset för kulturmiljövård bedöms inte påverkas negativt av planförslaget. Hänsyn till 

kulturmiljövården tas i detaljplanen genom anpassning i skala, gestaltning och placering av ny 
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bebyggelse med flertalet utformningsbestämmelser (f1-f8) och genom begränsningar i hur tätt 

bebyggelsen tillåts vara med varsamhetsbestämmelsen (k1) som förhindrar uppförandet av 

komplementbostadshus.  

Riksintresse för yrkesfisket bedöms inte påverkas negativt av aktuell detaljplan då området 

inte ligger direkt angränsande mot vattnet.  

Planområdet ska kopplas till det allmänna Va-nätet samt ha en lokal dagvattenhantering med 

fördröjning och rening av dagvatten som inte medför att ytterligare belastning på intilliggande 

recipienter sker. 

2.2.3 Strandskydd 

Utökat strandskydd gäller för Stora och Lilla Ullfjärden i Håbo kommun. Det utökade 

strandskyddet är 300 meter på land och i vatten. Strandskyddet har två syften: att långsiktigt 

trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och 

växtlivet. Vid detaljplaneläggning kan strandskyddet upphävas inom planområdet om 

särskilda skäl finns. I miljöbalken 7 kap 18c§, anges de särskilda skäl som får användas för att 

upphäva strandskydd eller bevilja dispens.  

För vissa områden som är statligt skyddade, till exempel naturreservat, natura 2000-område 

och område med skydd för landskapsbilden är det länsstyrelsen som beslutar om när 

strandskydd ska upphävas efter det att kommunen antagit en detaljplan. I detta fall ligger 

planområdet inom ovan nämnda statligt skyddade områden, vilket innebär att upphävande av 

strandskydd ska hanteras av länsstyrelsen.  

 

Blått streckat område visar omfattningen av det utökade strandskyddet på 300 meter, Länsstyrelsen. 

Planområdet markerat med röd punkt. 

Länsstyrelsen kan upphäva strandskyddet i enskilda fall, om det är uppenbart att området 

saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. Länsstyrelsen kan även upphäva 

strandskyddet vid små sjöar och vattendrag om området har liten betydelse för att tillgodose 

strandskyddets syften. 
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Planförslag: 

Planområdet är beläget högt uppe på Ekillaåsen i anslutning till väg 545. Naturreservatet 

Ekillaåsen tillika Natura 2000-område ligger mellanväg 545 och sjöarna Lilla och Stora 

Ullfjärden. Planområdets avstånd till strandkanten är mer än 150 meter, detta innebär att 

tillgängligheten för allmänheten till vattnet och området däremellan är god och bedömningen 

är att aktuellt planområde inte påverkar detta värde. Planområdet är idag ianspråktaget med 

bebyggelse och inhägnat med ett högt staket vilket medför att området inte är tillgängligt för 

allmänheten. De delar där strandskyddet ska upphävas gäller kvartersmark, gatumark, natur 

samt cykelväg.  

Enligt 7 kapitlet 18 c § p 1–6 miljöbalken får som ett av de särskilda skälen vid prövning av 

en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet beaktas om det aktuella området:  

1. redan används på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Kommunen åberopar detta särskilda skäl för att upphäva strandskyddet för aktuellt 

planområde i enlighet med MB 7 kap 18c§: Ett upphävande av strandskyddet bedöms inte 

äventyra strandskyddets syfte eller motverka fri passage för allmänheten enligt MB 7 kap 18§. 

Möjligheten att ta sig genom aktuellt planområde förväntas öka vid ett genomförande av 

detaljplaneförslaget. Exploateringen bedöms inte få en negativ påverkan på växt- och djurliv i 

närhet till planområdet eller förhindra framkomligheten till och längs med vattnet. 

Konsekvenserna av ett upphävande av strandskyddet i aktuellt område beskrivs under avsnitt 

4.6. 

2.2.4 Landskapsbildskydd 

Landskapsbildskydd är ett skydd som införts med stöd av 19§ naturvårdslagen i dess lydelse 

före den 1 jan 1975. Syftet med skyddet är att skydda stora område från större påverkan eller 

förändring. Generellt sett omfattas åtgärder som väsentlig mån kan skada upplevelsen och 

förståelsen av landskapet. Några exempel på sådana åtgärder som kräver tillstånd enligt 

landskapsbildskyddet är: 

 Nybyggnation 

 Anläggande av väg 

 Dragning av luftledning 

 Trädfällning 

 Schaktning och fyllning 

Även åtgärder som inte är bygglovspliktiga kan omfattas av tillståndsplikten. 

Den aktuella detaljplanen ligger inom område med skydd för landskapsbilden som inrättades 

för detta område år 1970 av länsstyrelsen i Uppsala län. Länsstyrelsen förordar med stöd av 

19§ naturvårdslagen att åtgärder som uppförande av ny byggnad, påbyggnad eller ändring av 

byggnadens utseende inte ske utan länsstyrelsens tillstånd inom Lilla Ullevifjärden med 

omgivningar i Yttergrans socken, Håbo kommun. Detta gäller även åtgärder som avverkning 

och uppförande av luftledningar mm.  

Planförslag: 

Föreslagen detaljplan bedöms inte påverka intilliggande naturmiljö negativt. I detaljplanen har 

hänsyn tagits till naturreservatet och natura 2000-området genom att en bred skogsridå sparas 
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mellan den nya bebyggelsen och reservatet. Skogsridån syftar till att förhindra spridning av 

invasiva arter samt förhindra kanteffekter för de värden som finns inom naturreservatet. 

Skogsridån planläggs i detaljplanen som naturmark (NATUR) vilket innebär att den övergår 

till allmän plats och i kommunens ägo samt skötsel. 

Landskapsbildskyddets motivering är att nya byggnader inte får uppföras som kan störa 

landskapsbilden. Det aktuella området är idag redan ianspråktaget med byggnader som inte 

bedöms som diskreta eller anpassade till detta värde. Den nya bebyggelsen föreslås utföras 

med en begränsad höjd med två våningar samt med utformningsbestämmelser som reglerar 

tak-, fasadmaterial och färgsättning. Med tanke på platsens läge i terrängen, i en 

nedsänkning/urschaktning av åsen, bedöms planförslaget inte påverka landskapsbilden 

negativt. 

Följande åtgärder har vidtagits för att ta hänsyn till landskapsbildskyddet, den omgivande 

naturmiljön samt kulturmiljövården: 

- En skogsridå sparas mellan den nya bebyggelsen och naturreservatet.  

- Nya byggnader får en placering, utformning och skala som har stor hänsyn till det 

riksintresse för kulturmiljö som platsen omfattas av, detta gynnar även landskapsbilden.  

- Planbestämmelser i plankartan reglerar fasad- och takmaterial samt färgsättning i dovare 

kulörer vilket medför att den nya bebyggelsen smälter in i den omgivande skogsmiljön. 

2.2.5 Fornlämningar 

Det finns en känd fornlämning i det sydöstra hörnet av fastigheten Ekilla 1:15. Det är en 

silverskatt från mitten av 1500-talet i form av ett större antal silvermynt. Fyndet upptäcktes 

1953, när området användes som grustäkt. Fornlämningen behöver genomgå en 

efterundersökning inför en exploatering av området. 

Samråd har skett med länsstyrelsen angående silverskatten som hittades på 1950-talet. En 

arkeologisk efterundersökning kommer att krävas inför byggnation, förutsatt att detaljplanen 

blir antagen och vinner laga kraft. Byggherren ska ta kontakt med länsstyrelsen i god tid innan 

exploateringen påbörjas, så att undersökningen kan beställas och utföras innan byggarbetet 

startar.  

2.3 Kulturmiljö 

Planområdet ligger inom riksintresse för Kulturmiljövården vid Yttergran och Övergran 

(C65). Motiv till riksintresset är att området består av förhistoriska kommunikationsmiljöer 

och fornlämningsmiljöer från bronsålder och järnålder som tillsammans med kyrkomiljöer, 

bymiljöer och herrgårdsmiljöer speglar områdets utveckling och kommunikationsmönster och 

det tydliga sambandet mellan landsväg och farled. 

Uttryck för riksintresset utgörs bland annat av Bronsåldersrösen och järnåldershögar utmed 

vattenfarled via Ullfjärden och Ryssviken. Ålderdomligt vägnät på Uppsalaåsen med 

gravhögar, däribland kungshögarna vid Rölunda och Överhassla. Runstenar, bland annat 

Ingvarsstenarna vid Varpsund och Ekilla. Fornborg vid Sandvik invid farled. 

Skärvstenshögar, hällristningar, skålgropar, rösen och stensättningar från bronsålder. Gravfält 

och enstaka gravar från äldre och yngre järnålder invid historiska bytomter. Romanska kyrkor 

från 1100-talet i Yttergran och Övergran med klockargård, bygdegård och skolor. 
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Byggnadsbestånd från 1700–1800-talen. Öppna vyer och siktlinjer som gör det möjligt att 

uppleva fornlämningarnas, kyrkornas, byarnas och herrgårdarnas placering i landskapet och 

som skapar förståelse för områdets utveckling som jordbruksbygd. 

Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården Yttergran och Övergran [C 65], vars 

avgränsning är geografiskt omfattande. Följande delar av riksintressets kärnvärden har 

koppling till planområdet och närmiljön kring Yttergran kyrka: 

• Öppna vyer och siktlinjer som gör det möjligt att uppleva fornlämningarnas, kyrkornas, 

byarnas och herrgårdarnas placering i landskapet och som skapar förståelse för områdets 

utveckling som jordbruksbygd.  

• Ålderdomligt vägnät 

• Medeltida kyrkomiljö 

 
Avgränsning för riksintresset för kulturmiljö markerat med rött, grön avgränsning visar naturreservatet 

Ekillaåsen. 

Yttergrans kyrkomiljö är en del av riksintressets kärnvärden, då den utgör en av de två 

kyrkomiljöer som pekas ut bland riksintressets fysiska uttryck. Området är känsligt för nya 

tillägg som till placering, skala, gestaltning, materialval och färgsättning dominerar över eller 

starkt avviker från den befintliga miljöns karaktär, rådande bebyggelsestruktur och 

byggnadstradition. Komplettering av ny bebyggelse ska samspela med befintlig bebyggelse-

karaktär, landskapsbild och topografi. 

I översiktsplanens riktlinjer för kulturhistoriska miljöer betonas att värdefulla kulturmiljö-

områden ska värnas och vidareutvecklas. Kommunens kulturmiljöprogram ska vägleda plan- 

och lovgivningsärenden samt övriga beslut som kan påverka de kulturhistoriskt värdefulla 

miljöer och objekt som finns i kommunen. 
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Yttergrans kyrka, ett landmärke i det öppna böljande odlingslandskapet, foto Bjerking. 

En kulturmiljöanalys har tagits fram i samband med detaljplanearbetet där viktiga 

kulturhistoriskt värdebärande karaktärsdrag pekas ut som Yttergran kyrka som utgör ett 

landmärke, kyrkomiljön med en framträdande roll i landskapet med vyer och siktlinjer mot 

omgivande landskap som ger området en tydlig historisk läsbarhet. Sockencentrum bestående 

av den sammanhållna kyrkomiljön med byggnader med långvariga funktioner som 

tjänsteboställen, klockstapel, Klockaregården, folkskola samt modernt begravningskapell. Det 

omgivande öppna odlingslandskapet visar på den historiska försörjningen och avlöningen för 

klockargården och prästgården. Det historiska vägnätet förstärker ytterligare det historiska 

landskapet med den gamla landsvägen som följer åsen, kantad av flera runstenar som vittnar 

om en långvarig kontinuitet. De delar av riksintressets kärnvärden som har koppling till 

planområdet och närmiljön till Yttergrans kyrka är de öppna vyerna som gör det möjligt att 

uppleva kyrkornas och byarnas placering i landskapet som skapar förståelse för områdets 

utveckling som jordbruksbygd, ett ålderdomligt vägnät och den medeltida kyrkomiljön. 

Planförslag: 

I den framtagna kulturmiljöanalysen föreslås ett antal riktlinjer som detaljplanen bör förhålla 

sig till för att minska en negativ påverkan på riksintresset för kulturmiljö.  

Planområdet är till största delen omgivet av skogsbryn som skapar en grönskande inramning 

och en naturlig visuell avskärmning av området från omgivande landskap. Från de öppnare 

partierna erbjuds utblickar och visuella kopplingar mellan planområdet och den omgivande 

kyrkomiljön. 

Genom att anpassa omfattning, skala, gestaltning och placering av de nya byggnaderna i 

detaljplanen bedöms en exploatering i området komma till stånd utan att riksintresset för 

kulturmiljövård skadas. Planbestämmelser i plankartan reglerar byggnadernas höjd, 

fasadmaterial, färgsättning och utformning av tak samt balkonger på de nya byggnaderna. 

Värdefullt är även om de skogsridåer som finns mellan aktuellt planområde och Yttergrans 

kyrka bibehålls för att undvika en öppen vy mellan dessa platser. Dessa trädridåer, läng med 

väg 545, värnas i detaljplanen med en bestämmelse om att marken är avsedd för träd (n1), samt 

genom att området inte får förses med byggnad (prickmark). 
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Sektion som visar kyrkans placering i förhållande till den nya planerade bostadsbebyggelsen, Bjerking.  

Sammanfattade riktlinjer från kulturmiljöanalysen inför detaljplanearbetet: 

• Nya tillägg placeras och utformas i skala (volym och höjd), material, form och färgsättning 

så att de anpassas till omgivningen och underordnar sig befintlig miljö. Kyrkomiljön ska 

fortsatt vara tongivande i landskapsbilden. 

• Områdets glesa bebyggelsestruktur präglat av ensamliggande gårdar är känslig för ovarsam 

förtätning som bryter mot det traditionella mönstret. De äldre gårdsmiljöerna som Rosenberg, 

Sandhem och Lugnet bör fortsatt vara avläsbara som friliggande bebyggelseenheter. 

• Upprätthåll visuella samband och siktstråk som gör det möjligt att avläsa miljöns årsringar. 

Undvik placering av nya byggnader, parkeringsytor och liknande i de öppna vyerna och 

utmed Enköpingsvägen. 

Det nya bostadsområdet ska ta hänsyn till kyrkomiljön kring Yttergrans kyrka vad gäller 

placering och utformning av nya byggnader. En dovare färgskala föreslås för den nya 

bebyggelsen så att den inte framträder på ett avvikande sätt utan smälter in i omgivande 

skogsmiljö. Planbestämmelsen (f2) ställer krav på den nya bebyggelsens färgsättning som ska 

utföras med dova och nedtonade kulörer både för fasad, fönster och knutbrädor för att 

bebyggelse ska smälta in med omgivande natur och ta hänsyn till riksintresset för 

kulturmiljövården. Förslag på färgsättning har tagits fram för att på ett enkelt sätt få en 

förståelse för vilken färgskala som bör användas i detta projekt. 

Färgsättning på fasader på flerfamiljshusen kan företrädesvis väljas utifrån kulörer enligt 

föreslagen färgskala, se bild nästa sida. Kulörer är valda utifrån omgivningen och med 

utgångspunkt i det gråmålade plåttaket enligt bestämmelsen (f4). För att bryta upp volymer 

som är sammansatta kan två olika kulörer på fasader väljas för att skapa småskalighet och 

variation i området. Kontrasterande detaljer som exempelvis karmar, mittposter på fönster 

samt andra avvikande snickeridetaljer kan användas. 
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Föreslagen färgskala för de nya flerbostadshusen, Bjerking. 

Den del av planområdet där parhus avses uppföras regleras med planbestämmelsen (f3) som 

reglerar att takutformning ska ske med tegelröda takpannor gärna med lertegeltak. Föreslagen 

färgskala för dessa byggnader går i grön umbra och gråare nyanser som samspelar fint med de 

röda tegeltaken (se bild nedan).  

 

Föreslagen färgskala för de nya parhusen, Bjerking. 
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2.4 Natur 

2.4.1 Mark och vegetation 

Planområdet ligger mellan Enköpingsvägen, väg 545, och Ekillaåsens naturreservat. Platsen 

och de närmaste omgivningar utgörs av rullstensåsen bevuxen med barrträd som sluttar brant 

ner mot vattnet i Stora och Lilla Ullfjärden. Planområdet ligger relativt lågt, som i en sänka, i 

åssluttningen. Marken inom planområdet består till största delen av isälvssediment med inslag 

av berg. Fastigheten är idag till största delen hårdgjord och domineras av asfaltsytor. 

Vegetationen inom området finns främst i ytterkanterna av området och består mestadels av 

lövträd och sly. 

2.4.2 Naturvärden 

Stora- och Lilla Ullfjärden utgör ett Natura 2000-område och är av riksintresse för 

naturvården samt ingår i område med skydd för landskapsbilden. Ekillaåsen utgör 

naturreservat och riksintresse för naturvården. 

Lilla Ullfjärden är en av Mälarens djupaste fjärdar, den är av stort vetenskapligt intresse 

främst ur limnologisk, men även ur hydrologisk synvinkel. Lilla Ullfjärden anses unik med 

sin förekomst av minst sex reliktarter från tidigare Östersjöstadier. 

Det finns flera skyddsvärda arter, bland annat Småsvalting och Bombmurkla, inom natur-

reservatet. Längs stränderna växer det lövskog och det finns flera fina badplatser i området. 

Upplandsledens etapp Bålsta-Häggeby passerar förbi planområdet. 

 

De ljusgröna områdena på kartan visar Natura 2000-områden för Ekillaåsen samt delar av Stora och 

Lilla Ullfjärden.  

En naturvärdesinventering, NVI, har tagits fram i samband med detaljplanearbetet. 

Inventeringen omfattar det aktuella planområdet samt en bredare zon som även utgör en del 

av naturreservatet. Inom planområdet finns ett avgränsat område med naturvärdesklass 3, som 

visar på ett påtagligt naturvärde, och fyra områden med naturvärdesklass 4 som indikerar på 

ett visst naturvärde. Enstaka träd bedöms som värdefulla, dessa träd kan behöva mätas in inför 

en exploatering i närheten eller inom dessa områden. Vid ett genomförande av detaljplanen 
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bör den lövträdsklädda slänten i sydöstra utkanten av området sparas, då denna inte går att 

återställa eller kompensera i närheten. Avgränsning av detta naturvärde har fastställts genom 

inmätning och detaljplanen har justerats utifrån dessa förutsättningar inför granskning.  

 

Kartutdrag från NVI som visar de olika naturvärdesklasserna inom planområde, Bjerking. 

Planförslag: 

En exploatering av området bedöms inte påverka användningen av rekreationsområdet 

Ekillaåsen och Kvarnvikens badplats negativt. Området är redan idag välbesökt och ett 

mindre tillägg av bostäder bedöms inte medföra en negativ påverkan på dessa natur- och 

rekreationsvärden. Ett genomförande av detaljplanen bedöms heller inte medföra någon 

störning för de rödlistade arterna i skogsområdet. Det främsta hotet mot dessa arter bedöms 

vara skogsavverkning och kalhyggen. Gällande vattenlevande känsliga arter utgörs det största 

hotet av en ökad näringsbelastning med dålig vattenkvalitet som följd och därmed försämrade 

ljusförhållanden och igenväxning av strandzonen. Med korrekt omhändertagande av 

dagvatten från planområdet bedöms vattenkvalitén inte försämra förutsättningarna för dessa 

vattenlevande djur och växter, som exempelvis småsvalting.  

I planförslaget sparas en cirka 15 meter bred skogsridå inom fastigheten mot naturreservatet, 

vilket bedöms minska risken för negativa ”kanteffekter”. Kanteffekterna innebär att det sker 

en ekologisk förändring i utkanten av ett skogsområde som gränsar till ett öppet område. 

Dessa förändringar kan innebära att artsammansättningen förändras och kan leda till att 

skogsarterna trivs sämre i utkanterna och därmed kan skogens värden minska där.  

Skogsridån planläggs som naturmark (NATUR), allmän plats, vilket innebär att marken 

kommer att ägas och skötas av kommunen. Skogsridåns struktur bibehålls och därmed 

minskar även trädens exponering vid stormar. På detta sätt skyddas även den lövträdsklädda 

slänten i sydöstra utkanten av området, som klassat med naturvärdesklass 4 i 

naturvärdesinventeringen.  

Den största potentiella faktorn för en negativ påverkan på Natura 2000-området är en viss risk 

för inträngning av invasiva arter, exempelvis häggmispel, samt viss ökning av de negativa 

”kanteffekterna”. Dessa faktorer bedöms dock inte ge upphov till någon betydande påverkan 

på Natura 2000-området. 
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Lokalt omhändertagande av dagvatten som fördröjs och renas inom planområdet ska bidra till 

att omkringliggande recipienter och dess skyddsvärda arter inte påverkas negativt av ett 

genomförande av föreslagen detaljplan. Lokalt omhändertagande av dagvatten som fördröjs 

och renas inom planområdet ska bidra till att omkringliggande recipienter och dess 

skyddsvärda arter inte påverkas negativt av ett genomförande av föreslagen detaljplan. 

2.4.3 Geotekniska förhållande och markmiljö 

Geoteknik 

Planområdet ligger på en rullstensås som löper i nord-sydlig riktning. Större delen av området 

utgörs av isälvssediment med inslag av urberg. Marken inom området utgörs i huvudsak av ett 

lager fyllning ovan friktionsjord, på ett par ställen förekommer skikt av torrskorpelera. 

Planerad bebyggelse bedöms kunna grundläggas med hel kantförstyvad platta direkt på 

naturligt lagrad mark efter att fyllningen schaktats bort och vid behov ersatts med kvalificerat 

material. Då fyllningen utifrån utförd provtagning till stor del består av sten, grus och sand så 

bedöms fyllnadsmassorna till stor del kunna återanvändas under förutsättning att utläggning 

och komprimering utförs i enlighet med kraven i AMA. Fyllnadsmassor innehållande 

mulljord, tegel, lera och dylikt ska dock köras bort. 

Marken klassificeras som högradonmark vilket innebär att grundläggningen för den nya 

bebyggelsen ska utföras radonsäkert.  

Markmiljöundersökning 

En markmiljöundersökning har utförts då platsen tidigare använts som uppställningsplats för 

motorfordon och risk för föroreningar bedömdes vara möjlig. Markundersökningen visar i en 

punkt en halt av kobolt i nivå med KM (känslig markanvändning) påvisats. Med stor 

sannolikhet härstammar den förhöjda halten av kobolt från leran vilket är vanligt 

förekommande i Uppland. Det generella riktvärdet utgår från kobolthalten i marken där 

människor intar växter som odlas inom förorenat område. Eftersom området ska bebyggas 

med villor med egna trädgårdar bedöms de påvisade halterna inte medföra någon hälsorisk då 

det krävs stora mängder grödor för att medföra en negativ påverkan.  

Under fältundersökningen noterades rester av vad som misstänks vara en pump-ö för 

drivmedelspåfyllning. Alifater och aromater har påvisats i halter under KM i 

fyllnadsmaterialet intill den misstänkta pump-ön. En geoscanning har gjorts över området för 

att undersöka om det fanns en bränsletank nergrävd i marken i anslutning till pump-ön. Det 

påträffades inte någon tank, men i handlingar från Stadsarkivet har det framkommit att en 

bränsledepå/tank fanns inuti en av byggnaderna som ligger nära resterna av pump-ön. Alla 

påvisade föroreningar i samband med grävning, schaktning och byggnation ska omgående 

anmälas till Bygg- och miljöförvaltningen, Håbo kommun, i enlighet med MB 10 kap 11§. 

Grundvattenmätning 

Vid fältundersökningen installerades ett grundvattenrör på 20 meter utan att få kontakt med 

grundvatten, utifrån detta bedöms grundvattenytan ligga på mer än 20 meters djup, det vill 

säga djupare ner än 3,5 meter över havsnivån. 

Åsmaterial 



 

26 

 

Det är viktigt att ta i beaktning att marken är genomsläpplig, då området ligger på en 

rullstensås, vilket gör att det inte bör förekomma föroreningar inom området. En förorening 

kan lätt spridas i den genomsläppliga grusåsen vilket riskerar att försämra grundvatten-

kvalitén. Dagvatten ska fördröjas och renas inom planområdet och oljeavskiljare ska anordnas 

för de ytor som avser trafik samt uppställning av motorfordon. Dessa åtgärder vidtas för att 

undvika förorening av det dagvatten som släpps vidare ut i recipienten. 

2.4.4  Grund- och ytvatten 

Lilla och Stora Ullfjärden är recipienter i området, de är ävjestrandsjöar som är känsliga för 

påverkan från omgivningen. Miljökvalitetsnormen (MKN) för dessa sjöar får inte försämras 

till följd av föreslagen exploatering. Lilla Ullfjärden bedöms ha en måttlig ekologiskt status 

och uppnår ej god kemisk status. Stora Ullfjärden, bedöms ha en dålig ekologisk status samt 

uppnår ej god kemisk status. De båda recipienterna anses vara ekologiskt känsliga vatten. 

Orsaken till detta är främst övergödningsproblem. År 2027 bedöms recipienterna kunna ha en 

god ekologisk status. Vattenmyndigheterna har tagit fram ett förslag på vilka åtgärder som bör 

prioriteras, vilket för Stora och Lilla Ullfjärden innebär att utsläppsbehandlande åtgärder ska 

genomföras för att minska påverkan så att god status kan uppnås till målåret 2027. 

Planområdet ligger inom område för grundvattenmagasin Vreta-Bålsta. Då största del av 

planområdet utgörs av grusås är även grundvattentäkten recipient för infiltrerande dagvatten. 

Grundvattenförekomstens kvantitativa status är viktigt för Stora och Lilla Ullfjärdens Natura-

2000 område. Grundvattenförekomsten bedömts ha både god kemisk och kvantitativ status. 

En dagvattenutredning har tagits fram i samband med detaljplanearbetet som visar hur 

dagvatten bör hanteras för att säkerställa att grund- och ytvattenförekomsterna inte påverkas 

negativt, så att MKN kan bibehållas och förbättras. Även en MKB har tagits fram där 

konsekvenser för grund-och ytvatten efter ett genomförande av detaljplanen redovisas. 

Den grundvattentäkt som eventuellt skulle utredas för åsen söderut är inte längre aktuell då 

kommunen bedömer att en täkt i detta läge skulle få för stora konsekvenser nedströms. 

Planförslag: 

Vid ett genomförande av aktuellt detaljplaneförslag ska lokalt omhändertagande av dagvatten 

med fördröjning och rening krävas. Även vid anläggande av nya avloppsledningar ska dessa 

utföras täta för att säkra rullstensåsen och grundvattenförekomsten samt den ekologiska 

statusen och miljökvalitetsnormer för recipienterna. Med korrekt omhändertagande, 

fördröjning och rening av dagvatten från planområdet bedöms vattenkvalitén förbättras och 

MKN för recipienter och grundvattenförekomst följas. 

2.5  Bebyggelse 

2.5.1 Placering och utformning 

Placering och utformning av nya byggnader ska ta hänsyn till det kulturhistoriska riksintresset 

vid Ekilla kyrka med omgivningar och samtidigt beakta trafikbuller från Enköpingsvägen.  

Risk finns att området kan utsättas för buller från vägen som finns i närheten. Detta bör 

beaktas vid detaljplaneringen för att säkerställa en god boendemiljö.  



 

27 

 

Samråd har skett med Trafikverket och de har bedömt att bebyggelse får uppföras minst 12 

meter från vägkant. I bakkant av befintlig gång- och cykelväg får åtgärder vidtas som till 

exempel anordnande av bullerplank eller bullervall. 

Planområdet är idag ianspråktaget av förrådsbyggnader och garage samt tillhörande 

asfalterade uppställningsytor. Intilliggande bebyggelsestruktur utgörs av ett antal mindre 

gårdar och friliggande villor samt Yttergrans kyrka med omgivningar. 

 
Planområdet idag, mindre industrilokaler samt uppställningsytor för fordon mm.,foto Bjerking. 

Söder om kyrkan har Yttergrans gamla bymiljö, nuvarande Grans by, under de senaste 

årtiondena gradvis förtätats och omvandlats till ett mindre villasamhälle. Ett flertal tomter har 

styckats av från de ursprungliga gårdarna och bebyggts med nya bostadshus. I ett långsträckt 

stråk öster om Enköpingsvägen ligger många individuellt utformade villor i ett dominerade 

läge på höjdstråkets sluttning i anslutning till de äldre gårdsmiljöerna. 

Den nya bebyggelsen ska placeras och utformas så att den harmonierar med omkringliggande 

bebyggelse och Natura 2000-området samt ta hänsyn till riksintresset för kulturmiljövård och 

landskapsbildskydd. 

Planförslag: 

De föreslagna flerfamiljshusen avses få en sammanhållen enhetlig gestaltning då delar av det 

nya planområdet bitvis kan skymtas från Yttergrans kyrka och dess omgivningar.  

Karaktären på det nya bostadsområdet ska harmoniera med omgivande bebyggelse och 

kulturvärden. De nya byggnadernas utformning och färgsättning ska vara enhetlig och ta 

hänsyn till de kulturhistoriska värdena så att de nya byggnaderna inte påverkar riksintresset 

för kulturmiljö negativt. Den nya bebyggelsen föreslås uppföras som parhus och några mindre 

flerbostadshus. Parhusbebyggelsen får uppföras med en högsta nockhöjd på 9 meter och en 

minsta takvinkel på 10 grader. För flerfamiljshusen regleras högsta nockhöjd till 9 meter och 

en takvinkel mellan 25 och 30 grader. Genom en kombination av planbestämmelser för 

nockhöjd och takvinkel kan våningsantalet indirekt regleras, regleringarna görs för att 

möjliggöra bebyggelse i två våningar.  
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Placering och utformning av flerfamiljshusen i den västra delen av planområdet möjliggör ett 

enhetligt uttryck av det nya bostadsområdet. Flerfamiljshusens placering skapar även ett visst 

skydd mot trafikbuller från Enköpingsvägen och möjliggör därmed innergårdar skyddade från 

trafikbuller. 

 

Föreslagen markanvändning i den nya detaljplanen för Ekilla 1:15 mfl., Bjerking.  

För att i framtiden möjliggöra för etablering av en mindre serviceverksamhet inom 

detaljplaneområdet medges (BC) i den norra delen av område avsett för flerfamiljshusen, 

byggnadsarean regleras med planbestämmelsen (e2) högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea 

per fastighetsarea är 30%. Den södra delen som medger flerbostadshus regleras med 

bestämmelsen (e3) högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea inom egenskapsområdet är 30 %. 

Småhusen/parhusen, regleras med bestämmelsen (e1) som innebär att högsta utnyttjandegrad i 

byggnadsarea för huvudbyggnad per fastighetsarea är 25%. Området avsett för parhus i sydost 

medges en byggnadsarea för huvudbyggnad med 200 kvm per fastighet. Endast friliggande 

en- eller tvåbostadshus (f8) får uppföras inom områden avsett för småhus/parhus. Uppförande 

av carport och komplementbyggnad begränsas inom område avsett för småhus /parhus till en 

största byggnadsarea på 40 kvm per fastighet (e5). 

Planbestämmelsen (f1) reglerar att fasader utförs i trä, vilket stämmer överens med den 

omgivande bebyggelsetraditionen. Färgsättning av de nya byggnaderna ska utföras med dova 

och nedtonade kulörer både för fasad, fönster och knutbrädor (f2) för att bebyggelsen ska 

smälta in med omgivande natur och för att ta hänsyn till det kulturhistoriska riksintresset. 

Eftersom det nya området ligger något lägre än omgivande terräng föreslås taken på 

flerfamiljshusen dels regleras med en taklutning mellan 25 och 30 grader, dels ges en nättare 
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utformning med en takbeläggning av målad plåt (f4). Taken på parhusen utformas med mindre 

tak och föreslås få en traditionell takbeläggning av tegelröda takpannor i första hand 

lertegelpannor (f3) och en minsta takvinkel på 10 grader.  

 

Illustration som visar ett förslag på hur den nya bebyggelsen kan komma att se ut, Bjerking 

Flerfamiljshusen vetter med de västra fasaderna mot kärnvärdet i riksintresset, kyrkomiljön 

vid Yttergrans kyrka, vilket innebär att denna sida får större krav på utformning för att ta 

hänsyn till det kulturhistoriska värdet. Planbestämmelsen (f5) reglerar balkongernas 

utformning så att balkong ska utformas som utanpåliggande och frihängande på fasad mot 

väster. Balkongräcken ska utformas med en lätt smäcker konstruktion. Balkonger får inte 

glasas in eller förses med tak på fasader som vetter mot väster (f6). 

För flerbostadshusen avses gemensamma parkeringsytor anordnas, och möjlighet till ett 

mindre antal parkeringar på lokalgatan möjliggörs för RHP, kortare besök och liknande. 

Boende i parhusen ska parkera på de egna fastigheterna. Gemensamma mindre byggnader kan 

uppföras för att inrymma exempelvis cykelförråd och avfallshantering. 
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Illustration som visar hur den föreslagna bebyggelsen kan komma att se ut sett från väg 545, Bjerking. 

Planen möjliggör uppförande av småhusbyggelse i form av parhus samt några småskaliga 

flerfamiljshus i två våningar. Avsikten är att uppföra både bostadsrätter och hyresrätter inom 

området. 

All bebyggelse ska uppföras enligt gällande krav på tillgänglighet.  

Planområdet ligger i ett bra solläge med möjlighet för både morgon- och kvällssol på 

uteplatserna samt på balkonger.  

2.5.2 Offentlig och kommersiell service 

Handels och affärsverksamheter i form av livsmedelsaffär, restauranger, biograf med mera, 

finns i Gamla Bålsta och Bålsta centrum cirka 4,5 kilometer söder om planområdet.  

För att möjliggöra för framtida etablering av mindre butik eller verksamhet inom en del av 

planområdet medges markanvändningen BC, inom den norra delen av planområdet där 

flerfamiljshus avses uppföras, i anslutning till parkeringen för besökare till Ekillaåsens 

naturreservat och Ekillabadet. 

2.5.3 Landskapsbild  

Planområdet består idag av hårdgjorda ytor och förrådsbyggnader samt garage. Området är 

placerat högt uppe på en rullstensås, där de närmaste omgivningar är skogsmark samt sjöarna 

Stora och Lilla Ullfjärden. Skogsmarken karakteriseras av barrträd med inslag av lövträd på 

åsen som sluttar brant ner i öster mot sjöarna Lilla och Stora Ullfjärden. Planområdet ligger 

relativt lågt, i en sänka i åssluttningen. 

Planområdet ligger i en sänka med omgivande högre marknivåer vilket innebär medför att den 

nya bebyggelsen får en diskret placering i landskapet. En exploatering av området kommer 

dock att förändra landskapsbilden på platsen och dess allra närmaste omgivningar. Nya 

byggnader som uppförs ska anpassas till landskapet och befintlig bebyggelsetradition, 

bedömningen är att ett genomförande av detaljplanen inte får en negativ påverkan på dessa 

värden. 
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Föreslagen bebyggelsen utgörs av småhus och mindre flerbostadshus i två våningar. 

Byggnaderna ska utformas och placeras så att de harmonierar med omgivande 

bebyggelsetradition. Mötet mellan den nya bebyggelse och omgivande skog ska utformas på 

ett sådant sätt att det inte påverkar skogsområdet negativt utan blir en naturlig övergång 

mellan ianspråktagen mark och naturmark.  

2.5.4 Angränsande bebyggelse 

Angränsande bebyggelse utgörs av glesare villabebyggelse och mindre gårdar. Den nya 

bebyggelsen ska harmoniera med befintlig bebyggelse med utformning och placering. Den 

nya bebyggelsen föreslås få en nockhöjd med 9,0 meter vilket motsvarar två våningar. 

Gestaltning av husen ska anknyta till byggnadstraditionen i närområdet vad gäller fasad- och 

takmaterial. Materialval och färgsättning rekommenderas att gå i en nedtonad färgskala. 

Omgivande vegetation som idag har en avskärmande effekt bör sparas i den mån det är 

möjligt för att minska exponeringen av området mot naturreservatet och kyrkomiljön samt 

intilliggande kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

2.5.5 Tillgänglighet 

Området ligger intill Enköpingsvägen, väg 545, och det finns idag en gemensam avfartsväg 

som nyttjas av besökande till naturreservatet och till verksamheten på aktuell fastighet. 

Upplands lokaltrafik trafikerar området med buss linje 803, 311 och 895,närmaste 

busshållplats vid Yttergrans kyrka. 

För att nå busshållplatsen vid Yttergrans kyrka på ett säkert och tillgängligt sätt kan man gå 

eller cykla längs den befintliga gång- och cykelväg som finns mellan planområdet och 

busshållplatsen vid kyrkan. Det finns idag ingen markerad passage över vägen för korsande 

gångtrafikanter till och från busshållplatsen på den västra sidan. 

2.5.6 Gatustruktur 

Planområdet ansluter mot Enköpingsvägen, väg 545, som går söderut mot Bålsta centrum och 

övergår norrut i väg 263 mot Enköping. 

I direkt anslutning planområdet finns en gemensam angöringsväg mot väg 545, den ansluter 

till parkeringen för naturreservatet och badplatsen. Inom planområdet finns idag en informell 

vägstruktur. Det mesta av planområdet utgörs av hårdgjorda asfalterade ytor för uppställning 

av bilar och andra motorfordon.  

Planområdet nås via en mindre asfalterad väg som ansluter till befintlig angöringsväg. Inom 

planområdet planläggs en mindre gata (GATA) för angöring till parhusen och 

flerbostadshusen. 
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Illustration som visar de tänkta körriktningarna, svarta pilar, inom planområdet. En genväg för gående är 

markerad med rödstreckad linje,  denna passage kan nyttjas gemensamt av de boende. Bjerking. 

Lokalgatan som angör parhusdelen inom planområdet föreslås vara enkelriktad med en 

smalare gatubredd på 4,5 meter. Det minskar antalet trafikrörelser till fördel både för de 

boende och för det angränsande naturreservatet. Den del av gatan som angör flerfamiljshusen 

föreslås vara dubbelriktad, med en bredd på 6 meter, för att få god tillgänglighet och för att 

undvika förbifartstrafik vid parhusen. Trafik som kör på den dubbelriktade delen av gatan ges 

möjlighet att vända på en parkeringsplats ligger på kvartersmark. Detta säkras med den 

administrativa planbestämmelsen (z1) markreservat för allmännyttig körtrafik. 

De föreslagna gatusektionerna ger möjlighet för bilar att mötas alternativt att köra om en 

stillastående bil, samtidigt som tillgängligheten tillgodoses för avfallsfordon och 

räddningstjänst. Föreslagen vägutformning skapar känsla av småskalighet, vilket harmonierar 

med föreslagen bebyggelse och omgivande strukturer.  

Det finns idag en gång- och cykelväg från naturreservatet Ekillaåsen till Bålsta. Cykelvägen 

övergår i Granåsvägen som går genom skogsmark och sedan över E18 vidare in mot centrala 

Bålsta. Gång- och cykelvägen intill det nya föreslagna bostadsområdet längs med väg 545 

ingår i den nya detaljplanen. Gång- och cykelvägen passerar idag även genom aktuellt 

planområde, denna passage föreslås i den nya detaljplanen flyttas något norrut och kan då 

samförläggas med ett befintligt ledningsstråk. Gång- och cykelvägen regleras till 

markanvändningen cykel, vilket innebär att marken blir allmän plats. Allmän platsmark säkrar 

tillgängligheten till de ledningar som ligger i detta stråk. Den nya placeringen av gång- och 

cykelvägen ger även en ökad flexibilitet vid utformningen av det nya bostadsområdet, då 

byggbar mark frigörs.  

En mindre gångväg avses anordnas i den södra delen, en ”smitväg” upp till cykelvägen och 

busshållplatsen. Denna gångväg uppfyller ej kraven på tillgänglighet, då höjdskillnader 

mellan planområdet och cykelvägen gör att en trappa kan behöva anläggas för att nå 
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cykelvägen. Gångvägen planläggs som kvartersmark med markreservat för 

gemensamhetsanläggning (g1).  

I användningsgränsen mot cykelvägen i väster reglerar detaljplanen utfartsförbud för att 

förhindra att ytterligare utfarter anordnas i detta läge. 

2.5.7 Mötesplatser 

Naturreservatet Ekillaåsen och Ekillabadet utgör mötesplatser och rekreationsområden för 

allmänheten. 

Friytor, lek och rekreation 

Detaljplanen medger nya bostäder i form av parhusbebyggelse med egna tomter samt mindre 

flerbostadshus med gemensamma friytor/bostadsgårdar. Det intilliggande naturreservatet och 

badplatsen ligger nära planområdet och fungerar som gemensamma allmänna ytor som kan 

nyttjas för lek och rekreation. Det finns en yta i planområdets södra del som planläggs som 

park, ytan kommer användas för dagvattenhantering under mark, där finns det även möjlighet 

att anlägga någon mindre allmän lek-eller mötesplats om så önskas. 

Planförslaget ger ökad tillgänglighet mellan det nya bostadsområdet och intilliggande 

naturreservat, med möjlighet att ta sig från och genom området ut i naturområdet och 

badplatsen. Antingen via den cykelväg som anordnas eller via den gångväg som ska anläggas 

från bostadsområdet till cykelbanan på kvartersmark och gatumark fram till naturreservatet 

och badet. 

2.6  Trafik 

2.6.1 Trafikflöden och prognos 

Enköpingsvägen, väg 545, gränsar mot planområdets östra del. Samråd ska ske med 

Trafikverket vid detaljplanering som syftar till att byggnation inom 100 meter från väg 545. 

Byggnation inom 100 meters avstånd från vägen kan föranleda behov av en riskanalys. 

Samråd har skett med Trafikverket, 2019-10-07, där de framför att ett bebyggelsefritt avstånd 

ska hållas med 12 meter från vägkant. I bakkant av befintlig gång- och cykelväg, vilken är i 

kommunal ägo får åtgärder vidtas som till exempel anordnande av bullerplank eller bullervall. 

Bedömningen är att ingen riskanalys behöver tas fram för aktuellt projekt. 

2.6.2 Kollektivtrafik 

Upplands lokaltrafik, busslinje 803, 895, 310 och 311 trafikerar sträckan mellan Bålsta och 

Yttergrans kyrka med olika målpunkter. 

Närmaste busshållplats ligger vid Yttergrans kyrka cirka 200 meter söder om aktuellt 

planområde. Busshållplatsen nås via den gång- och cykelväg som går från planområdet till 

kyrkan, denna utgör en säker och tillgänglig väg för cyklister och gående. 

Busshållplatsen samt gång- och cykelvägen bör rustas upp i samband med ett genomförande 

av detaljplanen. 

2.6.3 Angöring 

Det finns en befintlig in- och utfart från väg 545 till parkeringsplatsen för naturreservatet och 

Ekillabadet samt till verksamheterna på fastigheten Ekilla 1:15. 
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Den befintliga in- och utfarten ligger kvar i samma läge mot väg 545 som idag. Det finns ett 

avkörningsfält för vänstersväng norrifrån in till området från väg 545. Avfarten till området 

bedöms därmed vara trafiksäker och kan användas av de nya boende i området som kommer 

norrifrån. Vägen uppfyller gällande krav på trafiksäkerhet och tillgänglighet för 

räddningstjänst och avfallsfordon.  

Då infarten är belägen inom naturreservatet Ekillaåsen och Natura 2000-området bör frågor 

om skötsel av vägen och underhåll hanteras av fastighetsägare och reservaltsförvaltningen 

tillsammans. Vid förändringar av vägen kan dispens enligt reservatsföreskrifterna krävas. 

2.6.4 Parkering 

Parkeringsnormen i Håbo kommun ställer krav på en parkeringsplats per lägenhet i detta läge. 

Det resulterar i ett behov av 24 parkeringar för flerbostadshusen och för parhusen 16 

parkeringar vilket ska lösas på de egna fastigheterna. 

Inom det föreslagna bostadsområdet parkerar de boende i parhusen på de egna fastigheterna 

och boende i flerbostadshusen på gemensamma parkeringsytor inom planområdet.  

Det finns idag en större parkeringsyta som försörjer besökande till naturreservatet och 

Ekillabadet. Ingen förändring av den befintliga parkeringsplatsen kommer ske i och med ett 

genomförande av föreslagen detaljplan.  

Håbo kommun har även en parkeringsnorm för cykel, denna ställer i denna zon krav på att det 

ska finnas utrymme för två till tre cykelplatser per lägenhet och hälften av dessa ska vara i 

förråd eller motsvarande. Det ska således anordnas cirka 36 parkeringsplatser för cykel i 

respektive område avsett för uppförande av flerbostadshus. Hälften av dessa cykelplatser, 

cirka 18 platser ska anordnas i ett skyddat förråd eller motsvarande. 

För boende i parhusen ska cykelparkering ske på den egna fastigheten och för boende i 

flerbostadshusen på gemensamma friytor i anslutning till bostadsentréer. Mindre cykelförråd 

ska anordnas i eller intill flerbostadshusen. 

2.7  Tekniska frågor 

2.7.1 Vatten- och avlopp 

Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Befintliga 

ledningar för VA samt för dagvatten är förlagda i planområdets norra del, dessa säkras med 

markanvändningen cykelväg vilken utgör allmän plats. Tillkommande bebyggelse ska 

anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Detta kommer att kräva en ny 

anslutningspunkt på intilliggande VA-ledning. Nya VA-ledningar som försörjer planområdet 

förläggs i gatumark, allmän plats, vilket säkrar tillgängligheten till dessa. 

Dagvatten måste renas innan det får släppas vidare ut till Stora Ullfjärden. Tillkommande 

bebyggelse får inte medföra ökad näringsbelastning till sjöarna.  

Planområdet lutar svagt ner mot en punkt i den södra delen av fastigheten (PARK), där ett 

dagvattenmagasin ska anläggas för att fördröja, rena samt infiltrera områdets dagvatten. Intill 

dagvattenmagasinet anläggs även en pumpstation för spillvatten, det är självfall från 

bostäderna till denna punkt. Spillvattnet avses sedan pumpas vidare upp till den kommunala 

huvudledningen och vidare till kommunens reningsverk.  
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VA-kapaciteten på det kommunala ledningsnätet är begränsat längs med denna sträcka. VA-

ledningarna går förbi planområdet vidare norrut mot Biskops Arnö. Avsikten är att 

planområdet ska kopplas på det kommunala ledningsnätet för vatten och spillvatten, då 

området ingår i det kommunala verksamhetsområdet för VA.  

2.7.2 Dagvatten 

Dagvatten från planområdet avvattnas mot de båda recipienterna Lilla- och Stora Ullfjärden 

samt grundvattenmagasinet Vreta-Bålsta. Dagvattnet måste fördröjas och renas innan det 

släpps vidare ut till recipienten eller infiltreras ner i åsen som omfattas av skyddsområde för 

grundvattentäkt. Tillkommande bebyggelse får inte medföra ökad näringsbelastning på 

sjöarna.  

Planförslag: 

Utredningsområdet för dagvatten utgörs av kvartersmark inom detaljplanen, arean uppgår till 

cirka 1,9 ha. Inom området finns idag ett antal byggnader och hårdgjorda ytor. Exploateringen 

innebär uppförande av flerbostadshus och parhus med tillhörande tomt- och gårdsytor. 

Planområdet är beläget på åsmaterial och hög infiltration av vatten råder inom planområdet.  

Dagvattenflödet från området före exploatering beräknas vid ett 20-årsregn uppgå till 243 l/s. 

Efter planerad utbyggnad beräknas utflödet vid ett 20-årsregn uppgå till ca 184 l/s. Vid ett 

100-årsregn beräknas utflödet minska från 414 l/s till 313 l/s. Med anledning av det minskade 

flödet erfordras inga fördröjningsåtgärder.  

Genom att höjdsätta bebyggelsen högre än omkringliggande mark minimeras risken för 

skador på byggnader vid extrema regn. Dagvattnet leds i första hand mot det föreslagna diket 

längs med gatan, vilket säkerställer att ingen översvämning riskerar ske inom planområdet vid 

extrema regn. Utöver detta dike fungerar gatan som en sekundär avrinningsväg och vid 

skyfall avleds vattnet vidare mot skogsområdet söder och öster om planområdet. Säkra 

avrinningsvägar säkerställs i plankartan genom att höjdsätta gatan i ett antal punkter (+0,0). 

Detaljplanen reglerar andel hårdgjord yta inom egenskapsgräns till 60% (b2), detta för att 

säkra en tillräcklig kapacitet för infiltration av dagvatten. Detta säkerställs i detaljplanen med 

utökad lovplikt, som innebär att marklov krävs för ändring av markens genomsläpplighet, vid 

markarealer över 25 kvadratmeter.  

Beräkningar visar att föroreningsbelastningen ökar efter exploatering och därmed krävs 

åtgärder för rening av dagvattnet inom planområdet. Det dagvatten som uppkommer på 

parkeringsytor och gatumark ska ledas till makadammagasin. Parkeringsytor inom 

planområdet ska förses med oljeavskiljare. För att förhindra att föroreningar från gatumark 

sprids ner i åsen anläggs gatudiken med en gummiduk i botten. Allt dagvatten från gatan leds 

via det täta diket till ett makadammagasin för rening innan vattnet infiltrerar ner i 

åsmaterialet. 

En reningsanläggning för dagvatten, i form av ett makadammagasin, föreslås i områdets 

lågpunkt i söder på mark som planläggs som PARK, allmän plats. Denna yta är avsedd för 

fördröjning och rening av dagvatten, detta säkras med bestämmelsen (fördröjning) som 

säkrar att ett dagvattenmagasin med en volym på 80 m3 anordnas. Här föreslås även en 

pumpstation för spillvatten, denna säkras i detaljplanen med (E) tekniskt område för 

pumpstation. Spillvattnet pumpas vidare till en större kommunal spillvattenledning. 
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Kommunen föreslås vara huvudman för dessa anläggningar liksom för VA-ledningarna i 

gatumark. 

 

Illustrationsplan som visar dagvattenhantering med vattenriktning och dagvattenmagasinens 

placeringar inom planområdet, Bjerking. 

Det andra dagvattenmagasinet, föreslås en placering inom område avsett för parkering med 

bestämmelsen (g1) markreservat för gemensamhetsanläggning. Denna yta ska förses med en 

oljeavskiljare då området avses anordnas för parkering av bilar. Den andra gemensamma 

parkeringsytan, som ligger mellan flerbostadshusen, ska även den förses med en oljeavskiljare 

innan dagvattnet från parkeringen leds vidare till makadammagasinet för infiltration.  

Takvatten ska avledas mot genomsläpplig yta på kvartersmark (b1). Stenkistor föreslås 

anläggas på kvartersmark för att öka kapaciteten på infiltration från takvatten. 

Dagvatten från planområdet avvattnas mot recipienterna Lilla- respektive Stora Ullfjärden. 

Med föreslagen dagvattenhantering minskar föroreningstransporten för samtliga ämnen vilket 

innebär att den underskrider befintlig belastning. Utifrån föreslagna åtgärder görs 

bedömningen att ett genomförande av planen är möjlig och att recipientens 

miljökvalitetsnormer (MKN) kan förbättras. 
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Figur 2. Planområdet inom rödmarkerad figur. Recipienten Mälaren-Skofjärden ligger cirka 600 

meter öster om planområdet. Karta från SCALGO LIVE. 

2.7.3 Grundvatten 

En mark- och miljöteknisk utredning har tagits fram, försök har gjorts att mäta in grundvatten-

nivåer. Ett cirka 20 meter långt grundvattenrör har installerats utan att få kontakt med 

grundvatten. Bedömningen är att grundvattenytan ligger på mer än 20 meters djup, det vill 

säga på en djupare nivå än 3,5 meter över havsnivån. Ytvatten sjunker normalt ner i 

friktionsjord, fyllning och mulljordslager eller avbördas via befintligt dagvattensystem. 

Ytvatten kan även transporteras i sidled ovan förekommande lager av torrskorpelera. Vid 

riklig nederbörd eller tjälade förhållanden kan även ytavrinning ske i terrängens 

lutningsriktning.  

2.7.4 Geoteknik 

Jordlagerföljden består i allmänhet överst av ett lager fyllning ovan friktionsjord vilandes på 

berg. I några punkter har även ett skikt med kohesionsjord påträffats. Fyllningens mäktighet 

varierar i undersökta punkter från 0 till cirka 1,5 meter. Innehållet utgörs främst av sten, grus 

och sand, punktvis förekommer även lera, i tre av borrpunkterna noterades dessutom tegel. 

Fyllningen bedöms ingå i schaktbarhetsklass 3. I två av borrpunkterna saknades fyllning, där 

förekom i stället cirka 0,3 meter mulljord. I en punkt noterades även 0,2 meter mulljord under 

fyllningen.  

Kohesionsjorden utgörs genomgående av torrskorpelera innehållandes både silt och sand. 

Torrskorpelerans mäktighet varierar, i de punkter där den påträffats, mellan cirka 0,4–1,1 

meter. Friktionsjorden utgörs i de övre undersökta delarna uteslutande av sand. Djupare ner 

mot åskärnan övergår materialet sannolikt till allt grövre fraktioner med en allt fastare lagring.  

Friktionsjordens mäktighet har inte fastställts men utförda sonderingar har stoppat eller 

avslutats på mellan 7 och 12,5 meters djup. Ställvis noterades sanden vara siltig och/eller 

innehålla lerskikt. Det installerade grundvattenröret var cirka 20 meter djupt vilket innebar att 

friktionsjordens mäktighet överstiger 20 meter i den punkten. Friktionsjorden benämns som 

medelfast. Berget har inte undersökts närmare, enligt SGU:s jordartskarta förekommer berg i 

dagen på den sydöstra delen av fastigheten samt på den västra sidan av Enköpingsvägen. 

Utifrån undergrundens geotekniska förutsättningar och förväntad tillskottslast föreslås 

planerade byggnader grundläggas med hel kantförstyvad platta av betong direkt i mark på 
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naturligt lagrad friktionsjord och/eller torrskorpelera. Det rekommenderas att utföra plattan 

extra styv för en god lastspridning med hänsyn till undergrunden samt med tanke på 

radonsäkert utförande. Grundkonstruktioner förses med sedvanligt fuktskydd i form av 

kapillärbrytande och dränerande skikt samt runtomliggande dräneringsledning. För att erhålla 

avsedd effekt placeras dräneringen som högst i det kapillärbrytande skiktets underkant. 

2.7.5 Vattentryck och brandposter 

Brandposter behöver anordnas inom området med ett maximalt avstånd på 75 meter mellan 

brandpost och släckbil. Om det finns fyllnadsbrandposter kan man använda sig av tankfordon. 

Dessa fyllnadsbrandposter ska ha en kapacitet på minst 10 l/s med ett största avstånd på 150 

meter mellan brandposterna.  

2.7.6 Översvämningsrisk 

I och med att planområdet ligger högt upp i terrängen ovanför Ekillaåsen med branta 

sluttningar ner mot vattnet samt platsens markegenskaper som består av infiltrerbart ås-

material bedöms risken för översvämning inom planområdet som liten. En dagvattenutredning 

har tagits fram för planområdet, där redovisas hur planområdet kan påverkas av ett skyfall i 

samband med ett 100-årsregn.  

2.7.7 El-, tele- och datanät 

El-, tele-, och datanät finns draget inom planområdet och i närområdet. E-on har en 

högspänningskabel som behöver flyttas vid ett genomförande av detaljplanen. E-on ansvarar 

för utbyggnad av el-nätet inom planområdet. 

2.7.8 Värme 

Håbo kommuns klimatstrategi ger bland annat riktlinjer för ett minskat energianvändande. För 

att bli en fossilbränslefri kommun 2050 ska kommunen verka för att minska energi-

förbrukningen i fastigheter och transporter. Kommunen ska även verka för att öka andelen 

förnybar energi. I första hand bör fjärrvärmenätet utnyttjas, för att på så sätt utnyttja stor-

skaliga lösningar. Där det inte är möjligt eller kostnadseffektivt att ansluta bör i stället andra 

förnybara energikällor utnyttjas. Alternativa uppvärmningssätt kan vara med jord-, berg- eller 

sjövärmepump, solfångare med mera. Även för energiförsörjningen bör förnyelsebara 

alternativ användas, så som solceller eller vindkraft. 

Exploatören avser installera värmesystem i form av bergvärme alternativt vattenvärme för 

uppvärmning av flerfamiljshusen. Parhusen får egna separata lösningar för uppvärmning som 

exempelvis FTX frånluftsvärmepump. 

2.7.9 Posthantering 

Byggherren ansvarar för att planera inför hanteringen av post till området. Postlådor ska 

placeras i en lådsamling vid infarten till ett villaområde vid nybyggnation. Post till 

flerfamiljshus delas ut i en fastighetsbox på entréplan. 

Det finns ytor inom planområdet som kan avsättas för posthantering. 

2.7.10  Avfallshantering 

Håbo kommun strävar ständigt efter en alltmer miljömässigt hållbar avfallshantering. I 



 

39 

 

kommunens avfallsplan specificeras fem långsiktiga mål där kopplingen till detaljplanering 

främst kommer in i ett säkerställande om ytor för sortering och omlastning av avfall. 

Detaljplanen säkrar att det finns gemensamma ytor för uppställning av sopkärl alternativt 

sophus som ska dimensioneras för en hållbar avfallshantering. Kärlstorlekar och 

hämtningsintervall anpassas till antalet boende och framtida förändringar. 

Håbo kommun strävar ständigt efter en alltmer miljömässigt hållbar avfallshantering. Fem 

långsiktiga mål är uppsatta att: 

 Reducera mängden skadliga ämnen i avfallet 

 Öka materialåteranvändning och materialåtervinning 

 Utnyttja energiinnehållet i osorterat brännbart hushållsavfall 

 Minimera mängden deponerat avfall från kommunen 

 Öka informationen till kommuninvånarna 

Det finns möjlighet att uppföra en mindre byggnad för avfallssortering av olika fraktioner 

inom planområdet. Byggnaden ska ha en placering som är tillgänglig både för de boende och 

de som hämtar avfallet. I planillustrationen har en sådan byggnad placerats tillgängligt nära 

flerbostadshusen med bra hämtmöjligheter för avfallsfordon. Parhusen kan ha en gemensam 

sophantering med flerfamiljshusen i gemensamma sophus eller ha egna sopkärl vid varje 

tomt. Det är viktigt att det inte skapas olovliga avstjälpningsplatser av trädgårdsavfall som 

kan bidra till en spridning av invasiva arter till naturreservatet. Det finns områden inom 

planområdet där det finns tillräckligt med utrymme att anordna plats där trädgårdsavfall kan 

hanteras på rätt sätt av de boende. 

2.8 Störningar, hälsa och säkerhet 

2.8.1 Radon 

Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde vad avser markradon då mark-

förhållandena till stora delar utgörs av grusåsar eller sprickiga bergarter. Det saknas dock 

en heltäckande kartläggning av markradon i kommunen. Riktvärdet i bostäder, förskolor, 

skolor och andra allmänna lokaler får inte överskrida 200 Bq/m3. 

Radonhalten i porluften har mätts i 8 sonderingspunkter vars placering framgår i den 

miljötekniska utredningen. De utförda mätningarna visar att marken inom undersöknings-

området innehåller höga radonhalter. Marken klassificeras således som högradonmark vilket 

medför att planerad byggnation ska utföras radonsäkert.  

2.8.2 Förorenad mark 

Planområdet har varit uppställningsplats för vägfordon och tidigare militärfordon. Det har 

tidigare även funnits en bränsledepå i en av byggnaderna enligt handlingar från Stadsarkivet 

och rester av en pump-ö som antas ha använts för drivmedel finns inom planområdet.  

En miljöteknisk utredning har utförts i samband med framtagande av detaljplanen. Under 

fältundersökningen noterades rester av vad som misstänks vara en pump-ö för drivmedels-

påfyllning. Alifater och aromater har påvisats i halter under klassen känslig markanvändning 

(KM) i fyllnadsmaterialet intill den misstänkta pump-ön. Schaktning i detta område bör ske 

med särskild aktsamhet då det ej står klart hur stor förekomsten av oljekolväten är i området. I 

en provpunkt har en halt av kobolt i nivå med Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM 
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påvisats. Provet består av sand med lerskikt, med stor sannolikhet härstammar den förhöjda 

halten av kobolt från leran i jordprovet. 

Både analysen av totalhalter samt lakbarheten understiger också Naturvårdsverkets gräns för 

mindre än ringa risk (MRR), Naturvårdsverkets handbok 2010:1. Detta innebär att massorna 

kan återanvändas i anläggningsarbeten utan anmälan till Bygg- och miljöförvaltningen. 

Alla påvisade föroreningar ska omgående anmälas till Bygg- och miljöförvaltningen, Håbo 

kommun, i enlighet med Miljöbalken 10 kap. 11 §. Senast sex veckor innan eventuella mark-

arbeten påbörjas ska en anmälan om efterbehandling av förorenat område göras till 

Miljöförvaltningen i enlighet med § 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd. Detta ger Miljöförvaltningen möjlighet att återkomma med beslut om 

försiktighetsåtgärder och gällande åtgärdsmål. Markarbeten får inte påbörjas innan beslut 

mottagits alternativt att sex veckor passerat utan återkoppling från Miljöförvaltningen. 

2.8.3 Buller och vibrationer 

Enköpingsvägen, väg 545, avgränsar planområdet i norr och vägen ligger i vissa delar relativt 

högt i förhållande till det aktuella planområdet. En trafikbullerutredning har tagits fram för 

aktuellt planområde som visar att den planerade bebyggelsen kan uppföras utan att åtgärder 

vidtas för att minska påverkan av buller. 

Beräkningar för trafikbuller som tagits fram visar att gällande krav vid fasad uppfylls för 

samtliga planerade byggnader. Anläggning av uteplatser är även möjlig vid den sida som är 

bullerdämpad. I bakkant av befintlig gång- och cykelväg, vilken är i kommunal ägo får 

åtgärder vidtas som till exempel anordnande av bullerplank eller bullervall om sådana ändå 

skulle vara önskvärda. 

Balkonger får anordnas på byggnaderna som vetter mot väg 545, men dessa kommer inte 

uppnå gällande riktvärden för en uteplats. Dessa byggnader ska även förses med uteplats mot 

skyddad innergård. Uteplats kan anordnas dels i förbindelse med den loftgång som planeras 

byggas på östra sidan av flerbostadshusen, dels med en gemensam skyddad bostadsgård. 

Planbestämmelsen (f7) uteplats ska anordnas på eller mot innergård, säkerställer att alla 

boende får tillgång till en tyst uteplats.  

 

 
Utdrag ur trafikbullerutredningen som visar ekvivalenta ljudnivåer för det aktuella planområdet, Bjerking. 
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Utdrag ur trafikbullerutredningen som visar maximala ljudnivåer för det aktuella planområdet, Bjerking. 

2.8.4 Farligt gods 

Väg 545 är inte utpekad som led för transport för farligt gods av Trafikverket, ingen särskild 

riskanalys anses därmed nödvändig i samband med detaljplanearbetet. 

2.8.5 Barnperspektiv 

Barnkonventionen utgår från att alla barn har samma rättigheter och lika värde samt att 

barnens bästa ska uppmärksammas. Barn och ungas perspektiv ska vara en naturlig del i 

samhällsbyggandet och barn ska ges möjlighet till inflytande i planeringen av den fysiska 

miljön. Hur inflytandet görs möjligt varierar beroende av markområde och tänkt innehåll i 

planen, där barnperspektivet ibland bör få särskilt fokus. 

Planförslaget möjliggör bostäder, mestadels med egen tomtmark och i delar med 

gemensamma friytor för lek och utevistelse. Det naturnära läget intill naturreservatet och 

badplatsen medför goda möjligheter för rekreation och lek i nära anslutning till bostäderna. 

Den föreslagna gång- och cykelvägen skapar säkra och trygga möjligheter för barn och unga 

att själva ta sig till och från området.  

2.8.6 Trygghet 

Området är idag inhägnat med ett högt Gunnebostaket vilket gör att platsen inte är tillgänglig 

för allmänheten. Eftersom ingen annan verksamhet finns på platsen eller i närheten av denna, 

upplevs området, både parkeringen till naturreservatet och badet, lite öde och därmed otrygg. 

I och med det nya planförslaget tillkommer en ny markanvändning med bostäder som medför 

att platsen blir befolkad under dygnets alla timmar och bidrar därmed till mer liv och rörelse i 

området. Även parkeringsplatsen som är avsedd för naturreservatet och för badet blir mer 

synlig, vilket ökar känslan av trygghet. Den smitväg som planeras, från cykelbanan till de nya 

bostäderna,  kan även den öka den upplevda tryggheten genom att skapa alternativa vägar att 

röra sig på.   
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3. GENOMFÖRANDE 

Planbeskrivningens redovisning av hur planen är avsedd att genomföras ska bland annat 

innehålla de ekonomiska, tekniska och organisatoriska åtgärder som måste till för att 

genomföra detaljplanen å ett samordnat och ändamålsenligt sätt. Det kan till exempel handla 

om ansvarsfördelning mellan kommun och exploatör samt övriga inblandade i detaljplanens 

genomförande. Det ska även framgå om kommunen avser att ingå exploateringsavtal eller 

genomföra markanvisningar. 

3.1 Organisatoriska åtgärder  

Planförfarande  

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan och bygglagen (2010:900)  

3.1.1 Tidplan 

Tidplanen är preliminär. 

 Samråd 1:a kvartalet 2022 

 Granskning 4:e kvartalet 2022 

 Antagande 1:a kvartalet 2023 

3.1.2 Genomförandetid 

Planens genomförandetid är 5 år.  

Genomförandet av detaljplanen börjar när planen vunnit laga kraft. Planområdet beräknas 

vara helt färdigställt inom fem år. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att 

gälla tills den ändras eller upphävs. 

3.2 Ansvarsfördelning 

3.2.1 Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär att kommunen ansvarar för 

utbyggnad, drift och skötsel av allmänna platser, gator, naturmark samt vatten- och 

avloppsledningar samt tillhörande tekniska anläggningar. 

Håbo kommun ansvarar för upprustning och utbyggnad av gång- och cykelvägen som går 

förbi och igenom planområdet. Kommunen ansvarar för att lyfta och bevaka behovet av att 

rusta upp busshållplatsen vid Yttergrans kyrka. Trafikverket och Region Uppsala ansvarar för 

själva hållplatsen och eventuella förändringar av denna.  

Exploatören ansvarar för utbyggnad av allmän plats inom planområdet som avser gata, gång 

och cykelväg, dagvattenanläggningar och vatten och avloppsledningar fram till 

anslutningspunkten. 

Exploatören ansvarar för anläggning och byggnadsarbeten inom kvartersmark. 

E-on har en högspänningsledning inom planområdet som kommer att behöva flyttas till fördel 

för ny bebyggelse. Ledningsflytt utförs av ledningsägaren men bekostas av exploatören. E-on 

ansvarar för utbyggnad av el-nätet inom planområdet. Planområdet kommer el försörjas från 

befintlig nätstation, placerad strax söder om planområdet. Nätstationen behöver uppgraderas 

till större modell. 
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Övriga nätägare (bredband, tele) ansvarar för utbyggnad av sina ledningar inom planområdet. 

Ledningsflytt eller annan förändring av befintliga anläggningar utförs av ledningsägaren men 

bekostas av exploatören. Ledningsägare ska kontaktas i god tid före byggstart och före 

eventuell kabelutsättning, för att säkerställa att mark som ska schaktas eller bebyggas är fria 

från belastningar.  

3.2.2 Tillstånd  

Detaljplanen kan genomföras under förutsättning att upphävande av strandskydd medges samt 

att tillstånd från landskapsbildskyddet godkänns.  

Beslut om dispens för byggnation inom område för landskapsbildskydd tas av länsstyrelsen. 

Detta beslut sker i samband med detaljplanens antagande. Upphävande av strandskyddet 

beslutas även det av länsstyrelsen, då området ligger inom område för landskapsbildskydd.  

Exploatören ansvarar för att söka dispens från landskapsbildskyddet och ansöka om 

upphävande av det utökade strandskyddet hos länsstyrelsen. 

Alla åtgärder så som skogsavverkning, grävningsarbete och dylikt som kan påverka vattnet 

vid Ullfjärden bör samrådas med Försvarsmakten. 

3.3 Avtal 

3.3.1 Planavtal och genomförandeavtal 

Planläggningen har startats på initiativ av Håbohus vars uppdrag är att tillgodose behovet av 

hyreslägenheter inom kommunen. Detta område ägs av Håbo kommun idag och ska övergå i 

Håbohus ägo genom ett köpeavtal.  

För att reglera kostnader och ansvar för upprättande av en ny detaljplan har Håbo kommun 

och Håbohus tecknat ett planavtal. 

Innan antagande av detaljplanen ska även ett genomförandeavtal tecknas. 

Genomförandeavtalet ska bland annat reglera kostnader gällande ansvar för: 

 Utbyggnad av allmän plats/anläggningar (cykelbana, gata, dagvattenanläggningar för 

allmän plats samt pumpstation för VA samt eventuell vattenreservoar). 

 Ledningsflytt 

 Marköverlåtelse 

 Fastighetsreglering 

Konsekvenserna av användandet av genomförandeavtal beskrivs under kapitel 3.4 och 3.5 i 

planbeskrivningen Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige. Detta förutsätter att 

genomförandeavtalet mellan kommunen och fastighetsägaren är påskrivna.  

3.4 Fastighetsrättsliga frågor  

3.4.1 Markägoförhållanden 

Planområdet omfattar fastigheterna Ekilla 1:15, 1:11 och 1:10 vilka samtliga ägs av Håbo 

kommun. Delar av dessa fastigheter, som omfattas av planlagd kvartersmark, ska övergå i 

Håbohus AB ägo i enlighet med ett köpeavtal som ska upprättas mellan Håbo kommun och 

Håbohus.  
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3.4.2 Rättigheter 

Det finns VA- ledningar som går genom planområdet, dessa säkras i plankartan med 

markanvändningen cykelväg allmän plats vilket säkrar allmänna underjordiska ledningar 

inom planområdet. VA-ledningar inom planområdet förläggs i gatumark som säkrar 

tillgängligheten till dessa ledningar.  

3.4.3 Fastighetsbildning (och dess praktiska och ekonomiska konsekvenser) 

Håbohus AB avser uppföra den föreslagna bebyggelsen i samtliga delar inom planområdet. 

Flerfamiljshusen avses uppföras som hyreslägenheter och blir ett tillskott till det egna 

hyresbeståndet. Parhusen avses uppföras av Håbohus och sedan säljas som egna fastigheter 

till privatpersoner. Som del i genomförandet av detaljplanen kommer fastighetsbildning vara 

aktuell för det blivande flerfamiljsområdet samt för de parhus som avses styckas till egna 

fastigheter. Fastighetsreglering sker enligt i detaljplanen föreslagna planområdesgränser samt 

användningsgränser. Fastigheten Ekilla 1:15 ägs idag av Håbo kommun och övergår i de delar 

av detaljplanen som omfattar kvartersmark i Håbohus ägo, som sedan avser avyttra 

parhusområdet som egna fastigheter när dessa är färdigställda. 

 

Gemensamhetsanläggning för gemensamma ytor (g1) för omhändertagande av dagvatten 

behöver bildas för att säkra drift och funktion av dessa anläggningar inom planområdet. 

Exploatören, den blivande fastighetsägare till Ekilla 1:15 mfl., står för samtliga kostnader i 

samband med avstyckning och fastighetsreglering av nya fastigheter samt för bildande av 

gemensamhetsanläggningar. 

3.5  Ekonomiska frågor 

3.5.1 Finansiering 

Utbyggnad av allmänna anläggningar inom planområdet finansieras via exploateringsbudget 

alternativt att exploatören utför anläggningarna för att sedan överlämnar dessa till kommunen.  

För anläggningar utanför planområdet avser kommunen söka statlig medfinansiering för 

upprustning av befintlig gång och cykelväg samt busshållplats. Om medfinansiering inte är 

möjlig inom exploateringsprojektets tidsrymd kan de i stället genomföras som ett 

investeringsprojekt när medfinansiering är möjlig. 

3.5.2 Utbyggnad av allmänna anläggningar 

Utbyggnad kommer ske av allmän plats inom planområdet i form av en gång- och cykelväg, 

lokalgata, natur (skogsridån mot naturreservatet) och park. Exploatören ansvarar för alla 

kostnader för utbyggnad av allmän plats inom planområdet, vilket säkerställs i 

genomförandeavtalet. 

3.5.3 Kostnader fastighetsbildning 

Kostnader för fastighetsbildning samt eventuell ersättning till följd av fastighetsrättsliga 

åtgärder bekostas av exploatören. 
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3.5.4 Anslutningsavgifter 

Anslutningsavgift till det allmänna vatten- och avloppsnätet betalas enligt gällande VA-taxa. 

Övriga eventuella anslutningsavgifter erläggs enligt respektive ledningsägares gällande taxa. 

3.5.5 Bygglovavgifter 

Avgift för bygglov tas ut enligt gällande taxa vid bygglovsprövning. Kommunen har tecknat 

planavtal med Håbohus, som förväntas bli fastighetsägare till kvartersmarken inom 

planområdet. Kommunen kommer inte ta ut någon planavgift i samband med bygglov inom 

aktuellt planområde. 

3.5.6 Kostnader för framtida drift 

Håbo kommun ansvarar för drift och underhåll av allmän plats och allmänna anläggningar 

inom planområdet.  

Exploatören ansvarar för kostnader i samband med drift och underhåll för de gemensamma 

anläggningar som krävs för att hantera dagvatten inom planområdet. Exploatören ansvarar 

även för den pumpstation som ska pumpa spillvatten från bebyggelsen vidare till det 

kommunala VA-nätet. 

3.6  Tekniska frågor 

3.6.1 Tekniska utredningar 

Som del i utredningsarbetet har utredningar för buller (akustik), miljö- och geoteknisk 

utredning, dagvattenutredning, naturvärdesinventering tagits fram. 

Bullerutredning 

Bullerutredningen visar att gällande riktvärden hålls med föreslagen placering och uppförande 

av ny bebyggelse.  

Miljö- och geoteknisk utredning  

Miljö- och geoteknisk utredning visar på att det inte finns föroreningar inom planområdet som 

indikerar på några förhöjda värden (över riktvärden för känslig markanvändning). Både 

analysen av totalhalter av alifater och aromater, vilket indikerar på oljekolväten, visar på 

värden under KM. Kobolt har uppmätts i en provpunkt, där ligger värdena på KM, troligtvis 

förekommer ämnet naturligt i leran. Både analysen av totalhalter samt lakbarheten understiger 

också Naturvårdsverkets gräns för mindre än ringa risk (MRR), Naturvårdsverkets handbok 

2010:1, vilket innebär att massorna kan återanvändas i anläggningsarbeten utan anmälan till 

Bygg- och miljöförvaltningen. 

Alla påvisade föroreningar ska omgående anmälas till Bygg- och miljöförvaltningen, Håbo 

kommun, i enlighet med Miljöbalken 10 kap. 11 §. Senast sex veckor innan eventuella mark-

arbeten påbörjas ska en anmälan om efterbehandling av förorenat område göras till 

Miljöförvaltningen i enlighet med § 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd. Detta ger Miljöförvaltningen möjlighet att återkomma med beslut om 

försiktighetsåtgärder och gällande åtgärdsmål. Markarbeten får inte påbörjas innan beslut 

mottagits alternativt att sex veckor passerat utan återkoppling från Miljöförvaltningen. 
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Grundläggning 

Utifrån undergrundens geotekniska förutsättningar och förväntad tillskottslast föreslås 

planerade byggnader grundläggas med hel kantförstyvad platta av betong direkt i mark på 

naturligt lagrad friktionsjord och/eller torrskorpelera. Före grundläggning ska förekommande 

mulljord och fyllning schaktas bort och vid behov ersättas med grus eller krossmaterial för 

grundläggning av byggnad som utförs enligt CEB.212, Anläggnings AMA 17. Grundläggning 

ska utföras radonsäkert. 

Arkeologi 

Det finns en arkeologisk fyndplats, silverskatt, inom planområdet som ska slutundersökas när 

detaljplanen vunnit laga kraft och vara färdigutredd inför genomförandet av föreslagen 

detaljplan. Byggherren ska ta kontakt med länsstyrelsen i god tid innan exploateringen 

påbörjas, så att undersökningen kan beställas och utföras innan byggarbetet startar. 

 

  



 

47 

 

4. KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAG 

4.1 Undersökning inför miljöbedömning 

Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas i en miljökonsekvens-

beskrivning när de kan leda till betydande påverkan på miljön (4 kap 34 § plan- och 

bygglagen). Miljökonsekvensbeskrivningen används för att få en helhetsbild av den påverkan 

en detaljplan kan få på miljön, människors hälsa och hushållningen av resurser. 

En undersökning inför miljöbedömning syftar till att bedöma om det finns behov av att en 

detaljplan ska miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. En undersökning 

inför miljöbedömning inför detaljplanen har gjorts. 

Undersökning inför miljöbedömning med ett ställningstagande har skickats till länsstyrelsen 

för samråd. Länsstyrelsen instämmer i sitt yttrande, 2019-07-01, i enlighet med kommunens 

bedömning att planen kan bedömas medföra betydande miljöpåverkan då planområdet ligger i 

direkt anslutning till ett Natura 2000-område. Kommunens ställningstagande efter detta 

samråd är att planen bedöms kunna medföra betydande påverkan på miljön med följande 

motivering: Detaljplanen ligger intill ett Natura 2000-område och kan komma att påverka 

detta negativt. Detaljplanen bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan utifrån MKB-

förordningens andra och fjärde bilaga. 

Förslaget till detaljplan är förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kapitel som gäller lämplig 

användning av mark och vattenområden samt 5 kapitel som gäller miljökvalitetsnormer för 

utomhusluft, omgivningsbuller och vattenförekomster. Riksintresse enligt 4 kapitel berörs: 

Riksintresse för kulturmiljö, Mälarens öar och strandområden, Natura 2000-område, 

naturvården. 

Eftersom detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan har en miljökonsekvens-

beskrivning upprättats. Nedan beskrivs översiktligt vilka konsekvenser ett genomförande av 

detaljplanen kan tänkas medföra. 

4.2  Sociala konsekvenser 

Det nya föreslagna området utgör en förlängning av bebyggelsen längs den östra sidan av väg 

545 och blir en ny del av Yttergran. Den nya bebyggelsen avses uppföras som parhus och 

mindre flerfamiljshus vilket ger ett tillskott av en typ av bostäder som inte finns i närheten. 

Detta kan skapa möjlighet för fler att bo lantligt, nära naturen. I och med avståndet till Bålsta 

centrum finns en risk för att bilen blir det främsta färdmedlet för de boende inom 

planområdet. De goda kommunikationerna som finns med bussar till och från Bålsta kan dock 

minska risken för att området enbart blir bilburet. Det finns goda möjligheter för boende inom 

planområdet att ta del av utbud och aktiviteter i Bålsta centrum. Det finns även naturliga 

mötesplatser i närhet till planområdet som till exempel Ekillabadet, en kommunal badplats 

cirka 200 meter från området. 

4.3  Ekonomiska konsekvenser 

En exploatering enligt detaljplanen innebär ett tillskott av uppskattningsvis cirka 40 nya 

bostäder dels med mindre flerbostadshus som avses ägas och driftas av Håbohus AB, dels 

parhus som blir egna privatägda fastigheter. Utbyggnaden bidrar till ett ökat underlag för 

kollektivtrafiken och det kan även anordnas en mindre verksamhet för exempelvis 
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kommersiell service inom en del av området. Ett ökat behov av förskole- och skolplatser kan 

förväntas i och med uppförande av föreslagen bebyggelse.  

4.4 Kulturmiljö 

Genom att anpassa omfattning, skala, gestaltning och placering av de nya byggnaderna i 

detaljplanen kan en exploatering i området komma till stånd utan att riksintresset för 

kulturmiljövård skadas. Planbestämmelser i plankartan reglerar byggnadernas höjd, 

fasadmaterial, färgsättning och utformning av tak samt balkonger på de nya byggnaderna. 

Befintliga trädridåer mellan aktuellt planområde och Yttergrans kyrka har pekats ut som 

värdefulla ur kulturmiljösynpunkt och bibehålls för att undvika en helt öppen vy mellan dessa 

platser. 

4.5  Naturmiljö 

Den största potentiella faktorn för en negativ påverkan på Natura 2000-området är en viss risk 

för inträngning av invasiva arter samt viss ökning av de negativa ”kanteffekterna”. Dessa 

faktorer bedöms dock inte ge upphov till någon betydande påverkan på Natura 2000-området. 

I planförslaget sparas en skogsridå, med cirka 15 meters bredd, inom fastigheten mot 

naturreservatet, vilket bedöms minska risken för negativa ”kanteffekter”. Denna skogsridå 

planläggs som (NATUR), allmän plats, vilket innebär att marken kommer att ägas och skötas 

av kommunen. 

Lokalt omhändertagande av dagvatten som fördröjs och renas inom planområdet ska bidra till 

att omkringliggande recipienter, Lilla och Stora Ullfjärden, och dess skyddsvärda arter inte 

påverkas negativt av ett genomförande av föreslagen detaljplan.  

4.6  Strandskydd 

Planområdet är beläget högt uppe på en ås i anslutning till väg 545. Naturreservatet Ekillaåsen 

tillika Natura 2000-område ligger mellan planområdet och sjöarna Lilla och Stora Ullfjärden. 

Planområdets avstånd till strandkanten är mer än 150 meter, detta innebär att tillgängligheten 

för allmänheten till vattnet och området däremellan är god och bedömningen är att aktuellt 

planförslag inte påverkar detta värde. Planområdet är idag ianspråktaget med bebyggelse och 

inhägnat med ett högt staket vilket medför att området inte är tillgängligt för allmänheten. 

Ett upphävande av strandskyddet bedöms inte äventyra strandskyddets syfte eller motverka fri 

passage för allmänheten enligt MB 7 kap 18§. Möjligheten att ta sig genom aktuellt 

planområde förväntas istället öka vid ett genomförande av detaljplaneförslaget. 

Kommunens samlade bedömning är att  intresset av att ta området i anspråk för 

bostadsbebyggelse är motiverat och väger tyngre än strandskyddsintresset i detta fall. Ett 

genomförande av föreslagen detaljplan bedöms inte heller medföra en negativ påverkan på 

djur-och växtlivet utan kan i stället bli en förbättring då kommunen får rådighet över skötsel 

av ytor angränsande till naturreservatet. Detaljplanen förväntas även leda till förbättrade 

förutsättningar för MKN och minskade föroreningsrisker jämfört med dagens användning av 

området. 

En naturvärdesinventering (NVI) har genomförts i samband med framtagandet av 

detaljplanen. Inom planområdet där kommunen planerar att upphäva strandskyddet finns ett 
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avgränsat område med naturvärdesklass 3 och fyra områden med naturvärdesklass 4. Enligt 

NVI har blåsippa påträffats inom planområdet, arten är fridlyst i hela landet. Blåsippor 

förekommer i skogsområdet i östra och södra delen av inventeringsområdet. Arten är vanligt 

förekommande och är klassad som livskraftig. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte 

medföra någon störning för de rödlistade arterna i skogsområdet. Det främsta hotet mot dessa 

arter bedöms vara skogsavverkning och kalhyggen. Gällande vattenlevande känsliga arter 

utgörs det största hotet av en ökad näringsbelastning med dålig vattenkvalitet som följd och 

därmed försämrade ljusförhållanden och igenväxning av strandzonen. Med korrekt 

omhändertagande av dagvatten från planområdet bedöms vattenkvalitén inte försämra 

förutsättningarna för dessa vattenlevande djur och växter, som exempelvis småsvalting.  

Artvärdet i de naturvärdesklassade områdena bedöms som obetydligt eftersom dessa inte är 

artrikare än omgivningen samt att förekomsten av naturvårdsarter är ringa. Biotopvärdet 

bedöms som visst i och med att enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk 

mångfald förekommer, så som klen död ved, enstaka lågor, inslag av vedsvampar samt inslag 

av träd som gränsar till att klassas som grova. Dessa områden påverkas inte negativt av ett 

upphävande av strandskyddet utan värnas fortsättningsvis i detaljplanen genom att planläggas 

som Natur, Park eller med mark som ej får bebyggas (prickmark). 

Exploateringen bedöms därmed inte få en negativ påverkan på växt- och djurliv i närhet till 

planområdet eller förhindra framkomligheten till och längs med vattnet. 

4.7 Dagvattenhantering 

Infiltrationskapaciteten på platsen är god, bestämmelse som reglerar andel hårdgjord yta 

säkrar möjligheterna att infiltrera dagvatten, från exempelvis tak, på kvartersmark. 

Med föreslagen dagvattenhantering minskar föroreningstransporten för samtliga ämnen vilket 

innebär att den underskrider befintlig belastning. Utifrån föreslagna åtgärder görs 

bedömningen att utbyggnaden inte hindrar recipienten att uppnå ställda miljökvalitetsnormer 

4.8  Landskapsbildskydd 

Planområdets marknivå är betydligt lägre än omgivande mark, därav bedöms påverkan på 

landskapsbildskyddet bli mycket begränsat. En exploatering av området kommer dock att 

förändra landskapsbilden på platsen och dess närmaste omgivningar. Nya byggnader som 

uppförs ska därför anpassas till platsens omgivning och befintlig bebyggelsetradition. Kulörer 

på den nya bebyggelsen ska harmoniera med omgivande natur och går i en dovare färgskala. 

Bedömningen är att ett genomförande av aktuell detaljplan inte får en negativ påverkan på 

landskapsbilden. 

4.9  Ekosystemtjänster 

Detaljplanens utformning förbättrar förutsättningarna för att öka ekosystemtjänsterna inom 

och i närhet till området.  

Omvandling från stora asfaltsytor till gröna trädgårdar och gemensamma gröna bostadsgårdar, 

med inslag av växter och träd, kan öka den biologiska mångfalden inom området. 
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Hantering av dagvatten med fördröjning och rening samt infiltration av allt dagvatten inom 

planområdet förbättrar möjligheterna för recipienter och grundvattenförekomst att uppnå 

MKN.  

Planläggning av naturmark (NATUR) inom planområdet skapar skydd för skyddsvärda arter 

inom naturreservatet samtidigt som det skapar en god möjlighet för nya spridningskorridorer 

för djurlivet.  

Området öppnas även upp så att djur och människor kan röra sig fritt genom området i stället 

för som dagens situation där området är inhägnat med ett högt Gunnebostaket. 
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