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Förslag till detaljplan för Råby 3:15 m.fl. Hagviksstrand,  
Håbo kommun, Uppsala län  

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Hur samrådet har bedrivits 
Förslag till detaljplan har varit utsänt för samråd, enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen, till be-
rörda sakägare, myndigheter och berörda föreningar samt kommunala förvaltningar från och med 
den 3 december 2020 till och med den 14 januari 2021. Under samrådstiden inkom sex yttranden 
varav fyra med erinran (invändningar).  

Inkomna yttranden 
Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan.  

 Yttrande 
utan er-
inran 

Yttrande 
med syn-
punkter 

Sakägare enligt 
fastighetsägarför-
teckning 

Synpunkter som ej 
tillgodosetts 

1. Länsstyrelsen  x   
2. Bygg- och miljönämnden  x   
3. Privatperson  x x  
4. Lantmäteriet x    
5. Skanova x    
6. E.ON x    

 
Sammanfattning av inkomna yttranden 
Inkomna yttranden rör behov av förtydliganden av både plankarta och 
planbeskrivnigen samt utförligare motiveringar i den senare. Vad vill 
kommunen att kommunen ska tillåta och är det reglerat på ett tydligt sätt? 

Ändringar efter samrådet 
Inkomna yttranden med synpunkter på planförslaget har sammanfattats 
och kommenterats nedan. Där eventuella ändringar som också framgår. 
Originaltexterna återfinns i sin helhet på Plan- och exploateringsavdel-
ning. 

1. Länsstyrelsen 
Synpunkter på detaljplanen 
Länsstyrelsen konstaterar att det inte framför om detaljplanen föregåtts 
av ett planprogram. De konstaterar vidare att detaljplanen överensstäm-
mer med den fördjupade översiktsplanens intentioner för området. 

Länsstyrelsen instämmer med kommunens bedömning om att detaljpla-
nen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan 

Detaljplanen bör beskriva berörda riksintressen (Totalförsvarets MSA-
område och väderradar samt nämns inte). Det ska även framgå en be-
dömning av eventuellt påverkan på riksintressena. 
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Länsstyrelsen anser att motiven till ett upphävande av strandskyddet bör 
utvecklas. Det bör även framgå varför ett upphävande inte motverkar 
strandskyddets syften. 

I övrigt påpekar Länsstyrelsen vikten av att kommunen tar höjd för po-
tentiellt kommande vattenskyddsområde. De anför även att planens syfte 
bör utvecklas med vad kommunen vill att planen ska tillåta. 

Kommentar 
Planbeskrivningen har justerats rörande uppgift om planprogram, riksin-
tresse för Totalförsvaret och det rörliga friluftslivet. Motiveringen till 
upphävande av strandskyddet har också utvecklats. Även detaljplanens 
syfte har setts över enligt synpunkt. 

Som det står i planbeskrivningen, bedömer kommunen inte att planförsla-
get påverkar eller påverkas av det potentiella vattenskyddsområdet. 

2. Bygg- och miljönämnden 
Synpunkter på detaljplanen 
Nämnden har ett antal synpunkter på plankarta och planbeskrivning. Det 
handlar framförallt om tydlighet och nivå av reglering. 

Placeringsbestämmelserna bör ses över gentemot nuläge 

Bestämmelse om största byggnadsarea bör ses över rörande formulering 

Nämnden frågar om planen bör begränsa antalet lägenheter och/eller 
byggnader per fastighet. De påpekar även ett fåtal fel i planbeskriv-
ningen. De konstaterar att planen medger souterrängbyggnad i två vå-
ningar.  

Kommentar 
Placeringsbestämmelserna har setts över för att stämma med nuläge.  

Bestämmelsen om största byggnadsarea utgår ifrån en standardskrivning 
från Boverkets allmänna råd. Formuleringen kommer sig av att fastig-
hetsarea utanför egenskapsområdet inte ska tillgodoräknas vid beräkning 
av byggnadsarea. Varje fastighet ska hanteras separat. Bestämmelsen ju-
steras inte, men ett förtydligande har lagts till i planbeskrivningen. 

Avsikten är att reglera för enbostadshus (i praktiken kommer de samti-
digt gå att inreda två lägenheter). Texten om tvåbostadshus i planbeskriv-
ningen har tagits bort.  

Lydelse om att endast ett bostadshus får byggas har lagts till i bestäm-
melsen f1. Andra komplementbyggnader begränsas inte i antal. 
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Påpekade fel i planbeskrivningen har åtgärdats, och vid behov har texten 
i övrigt förtydligats.   

3. Privatperson 
Synpunkter på detaljplanen 
Svarande anser att vägområdet (del av x-området) i planen bör jämställas 
resten av gata Hagviksstrand. Där kommunen äger marken och Hagviks-
strands tomtägarförening har skötselansvar. 

Kommentar 
Efter interna och externa kontakter kan det konstateras att området idag 
ägs och sköts likt resterande del av Hagviksstrand. De förhållandena be-
döms fortsatt lämpliga. Plankartan bedöms möjliggöra en sådan förvalt-
ning av området. Någon marköverlåtelse från kommunen är därför inte 
aktuell. Beskrivningen om överenskommelse om fastighetsreglering och 
marköverlåtelse har därför tagits bort från planbeskrivningen.  

 

 

Bålsta den 23 mars 2021 

Anna Atterlöf   Anton Karlsson 
Tf. Plan- och exploateringschef Planarkitekt 
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