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Sammanfattning

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) är ett verktyg i planeringslagstiftningen för att
stimulera en lokal och regional utveckling. Syftet är att områden för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen, så kallade LIS-områden, ska bidra till en levande och långsiktigt hållbar
landsbygdsutveckling. Detta dokument är ett tematiskt tillägg till den kommunomfattande
översiktsplanen och redovisar LIS-områden i Håbo kommun.
Håbo är en kommun vid Mälaren med stor tillgång till stränder. Tillgängligheten till vattnet är en
tillgång men samtidigt ett ansvar. Kommunens vision, Vårt Håbo 2030, målar upp en bild där
kommunens koppling till vattnet lyfts fram och stränderna tillgängliggörs. Visionen säger vidare att
Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun där utveckling sker med hänsyn till växt- och
djurliv.
Kommunens översiktsplan från 2006 redovisar den strategiska inriktningen på kommunens framtida
mark- och vattenanvändning. Ambitionen i översiktsplanen är att Håbo kommun ska fortsätta växa
som en funktionell och aktiv del i Mälardalen. Bebyggelsetillväxten ska framförallt lokaliseras vid
befintlig bebyggelse och utefter kommunikationsstråk. Natur- och kulturvärden ska värnas och
tillväxten ska ske i balans med miljö och klimat. Kopplat till översiktsplanen kan en kommun peka ut
LIS-områden som genom utveckling kan bidra till en positiv landsbygdsutveckling.
Med utgångspunkt i kommunens vision och översiktsplan har fyra planeringsinriktningar tagits fram.
Dessa utgör inriktningen för kommunens landsbygdsutveckling i strandnära lägen. De fyra
planeringsinriktningarna är Nyttja befintlig bebyggelse och infrastruktur, Utveckla Mälarnära boende
och friluftsliv, Värna om växt- och djurliv samt Ta hänsyn till kulturmiljöer.
Utifrån planeringsinriktningarna pekas fyra LIS-områden ut, Skokloster, Skokloster slott, Övergran
och Sånka. Gemensamt för samtliga områden är förutom deras sjönära läge att de genom en
utveckling kan bidra till en attraktivare landsbygd för invånare i området, i kommunen såväl som för
besökare. Hur områdena kan bidra till en utveckling av Håbo kommuns landsbygd skiljer sig åt. För
respektive område presenteras ett utvecklingsförslag samt en konsekvensanalys. Nedan presenteras
kortfattat utvecklingsförslagen för respektive område.
LIS-området i Skokloster ska möjliggöra en fortsatt utveckling av området med fokus på att förstärka
och utveckla den allemansrättsliga tillgängligheten och användning av strandområdet. Framförallt bör
anläggningar för friluftsliv och rekreation på land och i vatten möjliggöras. I begränsad utsträckning
kan ny bostadsbebyggelse tillkomma i området.
LIS-området vid Skokloster slott ska möjliggöra en utveckling av områdets turism- och
rekreationsvärden, på land så väl som i vatten, och ske med utgångspunkt i områdets stora
kulturhistoriska värden. Åtgärder i området ska främja och utveckla platsens funktion som
besöksmål. Förändringar som genomförs ska bevara eller vidareutveckla tillgängligheten till stranden.
LIS-området i Övergran ska möjliggöra en ökad tillgänglighet till stranden för boende och besökare.
Det kan bland annat ske genom anläggningar för friluftsliv, så som fågeltorn, gångstråk utmed
Ryssvikens västra strand och genom skyltning.
LIS-området i Sånka ska möjliggöra en utveckling av områdets friluftsvärden genom att
vidareutveckla befintlig campingverksamhet, stranden och badplatsen. Åtgärder som syftar till att öka
tillgängligheten till stranden ska främjas.
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1. Landsbygdsutveckling i strandnära läge

En kommun kan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LISområden. Det är områden som genom utveckling av exempelvis bostäder, verksamheter eller
förutsättningar för rekreation, friluftsliv och turism kan bidra till en mer livskraftig landsbygd.
Utpekandet av LIS-områden syftar till att stimulera den lokala och regionala utvecklingen och ska
bidra till en levande och långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling. För att områdena ska vara lämpliga
för utveckling av landsbygden krävs att strandskyddets syften tillgodoses långsiktigt.
1.1 Strandskyddet i Sverige
I Sverige finns en skyddslagstiftning som syftar till att bevara och skydda särskilda geografiska
områden från exploatering och överutnyttjande. Strandskyddet är ett sådant skydd som tillkom för att
förhindra överexploatering av Sveriges stränder. Det generella strandskyddet, som innebär ett allmänt
förbud att bebygga stränderna, infördes 1975. Strandskyddet hanteras i miljöbalken (MB) och dess
syfte är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden samt att bevara
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Fri passage i strandzonen ska alltid
finnas, även då strandskyddet upphävs genom detaljplanering eller bygglovsgivning.
Det generella strandskyddet är 100 meter från strandlinjen, i vattnet och på land, och innebär förbud
att uppföra nya byggnader, ändra befintlig bebyggelse, utföra grävarbeten, anlägga bryggor,
båthamnar eller parkeringsplatser och utföra åtgärder som kan skada växt- och djurlivet.
Länsstyrelsen har möjlighet att utvidga strandskyddets omfattning till maximalt 300 meter om det
behövs för att säkerställa strandskyddets syfte.
Under 2014 genomförde Länsstyrelsen i Uppsala län en översyn av det utvidgade strandskyddet.
Innan översynen omfattades stora delar av Håbo kommuns stränder av ett utvidgat strandskydd på
300 meter. Översynen innebar att ett antal tätortsnära stränder, där exploatering redan skett,
undantogs från den utvidgade strandskyddet. För dessa områden gäller istället det generella
strandskyddet på 100 meter.
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1.1.1 Särskilda skäl för att upphäva strandskyddet

Det finns möjlighet för en kommun att göra avsteg från strandskyddet, bland annat vid detaljplanering
och bygglovsgivning. Ett avsteg får göras om det finns särskilda skäl och om intresset av att ta
området i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset. I miljöbalken finns sex särskilda skäl att
beakta vid en sådan bedömning. Särskilda skäl för att upphäva eller tillåta dispens från strandskyddet
finns om området:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från
området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan
tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför
området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
1.2 LIS och ett sjunde skäl
Utpekandet av LIS-områden ger kommunen möjlighet att använda ett sjunde skäl vid upphävande av
strandskyddet. Det sjunde skälet innebär att avsteg från strandskyddet får göras om ett strandnära läge
för byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utveckling av landsbygden.
För att LIS ska kunna tillämpas ska läget vara lämpligt för utveckling av landsbygden, vara av ett
sådant slag och ha en sådan begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses
långsiktigt och endast ha en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften i eller i närheten
av tätorter.
På vilket sätt ett LIS-område ska bidra med positiva effekter på landsbygden kan variera. Området
kan exempelvis syfta till att stärka arbetsmarknaden i bygden och bidra med positiva
sysselsättningseffekter lokalt. Det kan även vara ett område som genom bostadsbyggnation bidrar till
att upprätthålla eller stärka serviceunderlaget på landsbygden. Ett annat exempel är LIS-områden som
pekas ut i syfte att utveckla friluftslivet och öka tillgängligheten till stranden.
1.3 LIS vid Mälaren
I områden där det råder stor efterfrågan på mark och ett högt exploateringstryck samt där stränderna
fyller en särskilt viktig funktion för det rörliga friluftslivet är det extra viktigt att värna om
strandskyddet. LIS är på grund av det inte lämpligt utmed vissa stränder i Sverige, medan det längs
med andra stränder ska tillämpas med restriktivitet. Mälarens stränder är ett exempel på stränder där
en restriktivare syn på utpekande av LIS bör tillämpas, då det råder ett högt bebyggelsetryck och
stränderna fyller en viktig funktion för det rörliga friluftslivet.
Utpekande av LIS-områden är fortfarande möjlig vid Mälaren, men LIS ska endast tillämpas om
området har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. Samma restriktivitet ska
tillämpas om strandområdet är tätbebyggt eller om det finns ett rikt friluftsliv starkt kopplat till
stränderna. Då Håbo kommuns strandlinjer nästan uteslutande består av Mälarstränder måste
hanteringen av LIS i kommunen ske med det i beaktande.
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Länsstyrelserna runt Mälaren har tagit fram ett informationsblad om tillämpningen av LIS vid
Mälaren, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen vid Mälaren – ett gemensamt förhållningssätt för
länsstyrelserna runt Mälaren. Länsstyrelserna framhåller att möjligheterna att peka ut LIS-områden
främst finns i anslutning till redan exploaterade områden. Det kan röra sig om områden som redan är
ianspråktagna för fritidshusbebyggelse som gradvis håller på att omvandlas till permanentboende
eller industrimarksområden som inte är allemansrättsligt tillgängliga. I och i anslutning till orter som
redan har service, i syfte att stärka eller utöka befintlig service, är ett annat exempel där LIS är
tillämpbart. Verksamheter som främjar natur, turism och friluftsliv är särskilt lämpliga som LISområden eftersom turismen och det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid exploatering
kring Mälaren enligt länsstyrelserna.
Länsstyrelserna gör fem ställningstaganden om var LIS-områden vid Mälaren är olämpligt. Dessa
områden är:
- tidigare oexploaterade lägen,
- i och i anslutning till större tätorter,
- i områden som efter översynen fortsatt har ett utökat strandskydd,
- områden som omfattas av andra områdesskydd enligt miljöbalken som exempelvis
naturreservat, kulturreservat och vattenskyddsområde,
- områden som riskerar att drabbas av skred, ras eller översvämning.
1.4 LIS i den kommunala planeringsprocessen
En kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen.
Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen
är inte bindande men ger vägledning för kommande beslut om hur den byggda miljön ska användas.
Processen med identifiering och utpekande av LIS-områden i en kommun är nära kopplad till den
översiktliga planeringen. LIS-områden presenterar kommunens intention om den framtida
användningen av stränderna och är en del av översiktsplanens mark- och vattenstrategi.
LIS-områden kan presenteras som en del i den kommunomfattande översiktsplanen, en fördjupning
av översiktsplanen eller som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. I Håbo kommun hanteras LIS
genom ett tematiskt tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen från 2006. Ett tematiskt
tillägg till översiktsplanen innebär att en specifik fråga, i det här fallet landsbygdsutveckling i
strandnära lägen, hanteras mer ingående. Att göra tillägg till översiktsplanen är ett sätt att hålla
översiktsplanen aktuell i avvaktan på en ombearbetning. Processen vid framtagandet av ett tematiskt
tillägg till en översiktsplan är densamma som vid en kommunomfattande översiktsplan. Plan- och
bygglagen ställer krav på samråd, utställning och antagande.

PROGRAM

SAMRÅD

Bild 1. Process för tematiskt tillägg till översiktsplan.

UTSTÄLLNING

ANTAGANDE
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Avsteg och dispenser från strandskyddet hanteras genom detaljplanering och/eller bygglov. Samma
sak gäller inom ett utpekat LIS-område. Redovisning av LIS-områden i ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen är vägledande när dispenser och upphävande av strandskyddet prövas. Inom
identifierade LIS-områden ska det sjunde skälet användas vid ansökan om att upphäva strandskyddet.
I de fall kommunen pekar ut ett LIS-område där en gällande detaljplan finns fortsätter detaljplanens
bestämmelser om strandskydd att gälla och för att nyttja LIS och det sjunde skälet för att upphäva
strandskyddet krävs en ny detaljplan.

2. Stränderna i kommunen
Håbo kommun är en Mälarkommun vars kommungräns till övervägande del består av Mälarstränder.
Strandområdena i kommunen har en omväxlande karaktär, från förkastningsbranter med höga
strandpartier till låglänta sankängsstränder med ett rikt fågelliv. Strändernas utformning och
användning är, och kommer alltid att vara, förändliga. I detta avsnitt presenteras vilken funktion
Mälaren och stränderna fyller idag samt hur det genom medveten planering och på grund av
kommande klimatförändringar kan komma att ändras i framtiden.
2.1 Idag
Mälaren och dess stränder fyller många viktiga funktioner i kommunen. Sjön i sin helhet, inklusive
dess öar och strandområden, utgör riksintresse för det rörliga friluftslivet. Delar eller hela Mälaren
omfattas även av riksintresse för turism, natur- och kulturvärden. Sjöns betydelse för fritidsfiske, bad
och båtliv är stort.
Ur ett växt- och djurlivsperspektiv fyller Mälarens stränder en viktig funktion då övergångszonen
mellan land och vatten är en artrik naturmiljö. Land- och vattenområden intill stränder är därför
biologiskt värdefulla områden och viktiga för många växter och djur.
Mälaren utgör dricksvattentäkt för mer än två miljoner människor i Sverige och sjöns
samhällsekonomiska värde är därför mycket stort. Bålsta, Skokloster och Kräggaområdet får sitt
dricksvatten från Mälaren. Att skydda sjön mot förorenade utsläpp och arbeta för en minskad
övergödning är prioriterat.
Mälaren är en näringsrik sjö. Vattenförvaltningen gör i samband med framtagande och revidering av
miljökvalitetsnormer för vatten en kartläggning och analys av vattenstatusen. Sjöar och vattendrag
klassificeras utifrån deras ekologiska samt kemiska status. Den ekologiska statusen i Mälaren
varierar. I många av de delområden av Mälaren som finns i Håbo kommun uppnås inte god ekologisk
status. Den vanligaste problematiken är kopplad till övergödning och miljögifter. Den kemiska
statusen uppnår inte god status på grund av höga kvicksilverhalter.
2.2 Imorgon
I Håbo kommun finns en stor tillgång på stränder. Kommunens vision såväl som översiktsplan
uttrycker en vilja att öka kontakten och tillgängligheten till Mälaren och på så sätt ytterligare lyfta de
attraktiva miljöer som finns i Håbo kommun. Samtidigt ska Håbo vara en hållbar tillväxtkommun där
tillväxt sker i balans med miljö och klimat. En grön kommun med biologisk mångfald, giftfria miljöer
och ett rikt naturliv eftersträvas. Känsliga och skyddsvärda områden ska skyddas från exploatering.
Utveckling av kommunens stränder och landsbygd ska ske i linje med detta.
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Mälarens stränder är en attraktiv miljö att bo och vistas vid. Generellt råder ett högt bebyggelsetryck
och det är därför viktigt att värna om oexploaterade stränder. Utveckling av stränderna ska ske med
ett långsiktigt perspektiv där kommande generationers tillgång till stränderna inte äventyras. Utefter
stora delar av Håbo kommuns Mälarstränder råder ett utvidgat strandskydd om 300 meter. Områden
som i stor utsträckning är exploaterade omfattas av ett generellt strandskydd om 100 meter efter
länsstyrelsens översyn 2014.
Kommande klimatförändringar är viktiga aspekter att hantera i samhällsplaneringen. Det är svårt att
förutspå exakt hur klimatförändringarna kommer att se ut men allt tyder på att temperaturen kommer
att stiga och nederbörden kommer att öka. Stränderna påverkas av dessa förändringar. Ökade
vattenflöden leder exempelvis till ökad risk för erosion. En ombyggnad av Slussen i Stockholm
planeras för att möta de förändringar vi står inför och förbättra möjligheten att hantera ökade
vattenflöden i Mälaren. Utan ombyggnad av Slussen kommer risken för översvämning samt
saltvatteninträngning öka. Den utveckling som föreslås inom eventuella LIS-områden måste ske på
ett hållbart sätt och anpassas efter de klimatförändringar som förväntas.
Länsstyrelserna runt Mälaren har gemensamt tagit fram rekommendationer för lägsta
grundläggningsnivå längs Mälarens stränder. Rekommendationerna är framtagna för att vägleda den
fysiska planeringen och möjliggöra en planering som innebär att ett långsiktigt robust samhälle byggs
som är anpassat till ett förändrat klimat. Rekommendationerna innebär att sammanhållen bebyggelse
samt samhällsfunktioner av betydande vikt ska placeras ovan 2,7 meter (RH2000) och enstaka mindre
värdefulla byggnader samt mindre känslig infrastruktur ska placeras ovan 1,5 meter (RH2000).
Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har gjort en kartering som redovisar områden
som kommer översvämmas vid förhöjda vattennivåer i Mälaren.1 Länsstyrelsernas rekommendation
utgör utgångspunkt och MSB:s översvämningskartering har tagits i beaktande vid identifiering av
utpekade LIS-områden.
Klimatförändringarna kommer sannolikt innebära att risken för erosion ökar då nederbörden och
flödena i vattendragen förväntas att öka. Erosion kan leda till ras och skred vilka kan orsaka stora
skador. På Statens geotekniska instituts (SIG) hemsida finns underlag kopplat till ras, skred och
erosion från flera statliga myndigheter samlat. Den kartvisningstjänst2 som finns tillgänglig på
hemsidan har fungerat vägledande vid identifiering av lämpliga LIS-områden. Karteringen är dock
inte på en sådan detaljeringsnivå att risken för ras och skred helt kan avskrivas inom utpekade LISområden. Frågan gällande ras och skred bör alltid hanteras vid strandnära detaljplanering.
Klimatförändringarna och de ökade riskerna för erosion som de medför kan innebära att risken för ras
och skred ökar ytterligare vilket dessutom innebär att vikten av att beakta frågan vid en eventuell
utveckling ökar i betydelse.

3. Metod för att hitta LIS-områden

I detta avsnitt presenteras den metod som har använts för att identifiera LIS-områden i Håbo
kommun. Först presenteras en definition av begreppen tätort respektive landsbygd. Håbo kommuns
definition av begreppet landsbygd utgör sedan grund för det fortsatta resonemanget om var i
kommunen områden för landsbygdsutveckling är möjligt.

1
2

https://gisapp.msb.se/viewers/malaren/framework.html
http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion

PLAN

10

Datum

Vår beteckning

2016-03-14

KS nr 66212

Fyra planeringsinriktningar, med utgångspunkt i kommunens översiktsplan, presenteras sedan. De
fyra planeringsinriktningarna är; nyttja befintlig bebyggelse och infrastruktur, utveckla Mälarnära
boende och friluftsliv, värna om växt- och djurliv samt ta hänsyn till kulturmiljöer. Dessa fyra
planeringsinriktningar tillsammans med landsbygdsdefinitionen sätter ramarna för identifieringen av
lämpliga LIS-områden.
3.1 Landsbygdsdefinition
Lagtexten anger inte en definition av begreppet landsbygd att använda i samband med utpekande av
LIS-områden. Det är upp till varje kommun att i samband med utpekande av eventuella LIS-områden
och utifrån egna lokala förutsättningar ta ställning till vad som avses med landsbygd i kommunen.
Det finns ingen enhetlig internationell eller nationell definition av begreppet landsbygd utan olika
myndigheter använder olika definitioner. Beroende på vilken definition som används varierar
landsbygdens utbredning i Håbo kommun. Enligt Sveriges kommuner och landsting tillhör Håbo
kommun kategorin förortskommun till större städer medan kommunen i det nationella
landsbygdsprogrammet framtaget av Jordbruksverket helt omfattas av landsbygd. Nationella
definitioner på kommunnivå är ofta framtagna i syfte att möjliggöra analyser och jämförelser mellan
liknande kommuner. En definition på kommunal nivå för det tematiska tillägget för LIS kan och bör
vara mer nyanserad än de nationella definitionerna. Lokal kännedom och variationer inom kommunen
bör vägas in i definitionen.
En definition av begreppet landsbygd sker i detta sammanhang med utgångspunkt i frågan om
utveckling av landsbygden. Landsbygdsutveckling är en bred fråga som handlar om ekologisk,
ekonomisk såväl som social hållbarhet. Utveckling av landsbygden kan omfatta utökat
befolkningsunderlag, utveckling av infrastruktur, förstärkning av de areella näringarna, näringslivet
och den lokala arbetsmarknaden, främjad rekreation och friluftsliv, utveckling av föreningsliv och
kultur, hänsyn till växt- och djurlivet med mera. Utpekandet av LIS-områden är ett av många verktyg
för att uppnå de utvecklingsambitioner kommunen har vad gäller landsbygden.
Med utgångspunkt i diskussioner kring landsbygdsutveckling är tillgång till service en viktig faktor
att beakta. Service i form av kommunalt vatten- och avloppssystem (VA), skola, dagligvaruhandel
och kollektivtrafik är viktiga faktorer som bidrar till en positiv utveckling av landsbygden. En väl
fungerande service kräver ett visst befolkningsunderlag. Orter där befolkningsunderlaget inte är
tillräckligt stort för en fullgod service inkluderas i begreppet landsbygd. I dessa orter kan en
befolkningsökning skapa positiva effekter genom de möjligheter till serviceutveckling som det
skapar.
Tillväxtverket använder en definition av landsbygden som utgår från ett befolkningsunderlag på
3 000 invånare. I samband med LIS bedöms det vara en rimlig lägsta gräns för vad som krävs för att
utveckla en fullgod och fungerande service i en ort.
Håbo kommuns bebyggelsekoncentrationer har kategoriserats i tre avgränsade kategorier. De tre
kategorier är huvudort, utvecklingsort samt byar och landsbygd. Förutsättningar för kommande
utveckling skiljer sig åt i dessa områden.

PLAN

11

Datum

Vår beteckning

2016-03-14

KS nr 66212

3.1.1 Huvudorten Bålsta

I Bålsta tätort bor cirka 15 000 invånare vilket utgör 75 % av alla kommunbor. Tillväxten vad gäller
bebyggelse, befolkning samt arbetstillfällen har ökat stadigt under den senaste tiden. Här finns en
koncentration av kommunal service, handel, infrastruktur och kultur.
Huvudorten Bålsta exkluderas från begreppet landsbygd. Befolkningsunderlaget är stort och
tillgången till service god. Den geografiska gränsdragningen för Bålsta tätort är samma som används i
den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort, se karta 2.
Enligt länsstyrelsernas riktlinjer är tillämpning av LIS olämpligt i och i anslutning till större tätorter.
Inom huvudorten Bålsta är LIS inte tillämpbart. Eventuell strandnära utveckling sker inom ramen för
tätortsutveckling.
3.1.2 Utvecklingsorterna Krägga och Skokloster

Kommunen har utöver Bålsta tätort två tydliga bebyggelsekoncentrationer i Krägga och Skokloster.
Bebyggelsen består till stor del av fritidshus som permanentats samt av nya permanentbostäder.
Krägga och Skokloster har utvecklingspotential och finns utpekade i översiktsplanens redovisning av
önskvärd kommande bebyggelse, se bild 4. I Krägga och Skokloster finns viss kommunal service och
kollektivtrafik. Stora delar av orterna är detaljplanerade och orterna är kopplade till det kommunala
VA-nätet.

Bild 2. Schematisk bild över önskvärd spridning av boendet i Håbo kommun. Källa: Översiktsplan för Håbo
kommun.
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Viss service finns i orterna men befolkningsunderlaget är inte tillräckligt för att trygga servicen. Ett
förstärkt befolkningsunderlag skulle skapa möjlighet att förädla samt utveckla servicen i orterna. En
utveckling av servicen skulle skapa positiva effekter för orterna såväl som omkringliggande områden.
Länsstyrelsernas riktlinjer framhåller att LIS är tillämpbart i och i anslutning till orter som redan har
service, i syfte att stärka eller utöka befintlig service.
Orterna Krägga och Skokloster inkluderas i begreppet landsbygd. Landsbygdsutveckling genom
tillämpning av LIS är därmed möjligt i utvecklingsorterna Krägga och Skokloster.
Det faktum att det redan finns bebyggelsekoncentrationer i Krägga och Skokloster ställer ökade krav
på försiktighet vid utpekande av LIS-områden. Strändernas betydelse för befintlig befolkning samt
för växt- och djurlivet måste värnas.
3.1.3 Byar och landsbygd

Håbo kommun har stora områden av landsbygd med mindre bebyggelsekoncentrationer, bysamhällen
och gårdar. Den geografiska utbredningen av kategorin byar och landsbygd utgörs av hela
kommunytan exklusive tätorten Bålsta och utvecklingsorterna Krägga och Skokloster, se karta 2.
Detaljplaner, koppling mot det kommunala VA-nätet och kollektivtrafik finns i varierande
utsträckning.
Landsbygdsutveckling genom tillämpning av LIS är utifrån landsbygdsdefinitionen möjlig i
områdeskategorin byar och landsbygd.
Befolkningsmängd
Område

2015 (utveckling
senaste 5 åren)

Arbetstillfällen
(2014-12-31)

16 204 (2,8 %)

4 204

Skokloster

1 889 (0,7 %)

202

Krägga

499 (24,4 %)

40

1 687 (5,7 %)

491

Bålsta

Byar och
landsbygd

Bild 3 Tabell över befolkningsmängd, befolkningsutveckling och arbetstillfällen i Bålsta tätort, utvecklingsorterna
samt byar och landsbygd. Källa: Statistiska centralbyrån
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Karta 2. Geografisk utbredning av identifierade ortskategorier.

PLAN

14

Datum

Vår beteckning

2016-03-14

KS nr 66212

3.2 Särskild hänsyn och områdesskydd
Intressen kopplat till exempelvis växt- och djurliv, säkerhet, naturvård, kulturmiljö, friluftsliv och
totalförsvaret behöver tas hänsyn till i samband med utveckling av kommunen. I vissa fall kan ett
visst intresse innebära att ett område är olämpligt för vidare utveckling medan det i andra fall kan
förenas och samspela med en utveckling av området.
Den kommunomfattande översiktsplanen väger samman och tar ställning till olika intressen. I
strategin för kommande mark- och vattenanvändning görs prioriteringar, avvägningar och
exkluderingar med hänsyn till en rad faktorer. Mer information om olika typer av skyddade områden i
kommunen finns i den kommunomfattande översiktsplanen.
Även vid utpekandet av LIS-områden hanteras dessa frågor. Karta 3 redovisar förordnanden och
intressen som behöver tas hänsyn till i samband med identifieringen av LIS-områden. I respektive
LIS-område kartläggs aktuella intressen sedan mer genomgående. Då LIS utgör ett tematiskt tillägg
till den kommunomfattande översiktsplanen samspelar de presenterade LIS-områdena med den
strategiska inriktning som presenteras i översiktsplanen. För en mer omfattande avvägning mellan
olika intressen hänvisas till översiktsplanen.
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Karta 3. Förordnanden och allmänna intressen att ta hänsyn till vid utpekande av LIS-områden.
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3.3 Strategisk planeringsinriktning för LIS
Det tematiska tillägget för LIS ska som översiktsplanedokument ange planeringsinriktningen för den
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i strandnära lägen och ge vägledning för hur
strandnära områden kan främja utvecklingen av landsbygden i Håbo kommun. Det tematiska tillägget
är vägledande vid detaljplanering och bygglovsgivning i utpekade strandnära lägen.
Det övergripande syftet med ett tematiskt tillägg för LIS är att bidra till att uppfylla kommunens
utvecklingsambitioner och vision. Det tematiska tillägget avseende LIS innebär ett helhetsgrepp och
ett samlat strategiskt ställningstagande för strändernas utveckling i kommunen. Genom att identifiera
LIS-områden i Håbo kommun tydliggörs inom vilka områden en utveckling inom strandskyddat
område är möjlig i syfte att skapa en positiv landsbygdsutveckling. På samma gång innebär det ett
ställningstagande för vilka av kommunens stränder som inte är lämpliga för motsvarande utveckling.
Kommunens övergripande vision Vårt Håbo 2030 och översiktsplan för Håbo kommun uttrycker
kommunens ambitioner för framtida utveckling. Håbo är en växande kommun med en stor landsbygd
och en lång strandlinje mot Mälaren. Kommunen anger i sin översiktsplan och fördjupade
översiktsplan en inriktning att fortsätta växa som en funktionell och aktiv del av Mälardalsregionen
med stark koppling till Stockholm, Uppsala och Västerås. Kommunens vision uttrycker att Håbo ska
vara en Mälarnära kommun som utnyttjar sitt strategiska och sjönära läge. Kommunens tillväxt ska
vara hållbar och ske i balans med miljö och klimat.
Utpekandet av LIS-områden sker utifrån fyra planeringsinriktningar. Planeringsinriktningarna
redogör för hur Håbo kommun vill utvecklas, och utgår från kommunens vision och översiktsplan.
Inriktningen som ges skapar en bild av var LIS-områden är möjligt inom Håbo kommun. För varje
planeringsinriktning presenteras ett antal riktlinjer. Riktlinjerna uttrycker hur kommunen ska
säkerställa att utveckling sker enligt presenterade inriktningar. Planeringsinriktningarna svarar på
frågan hur kommunen vill utvecklas med utgångspunkt i kommunens vision och översiktsplan medan
riktlinjerna svarar på frågan hur önskad inriktning ska säkerställas.
De strategiska planeringsinriktningarna är:

Nyttja befintlig bebyggelse

Utveckla Mälarnära boende och

och infrastruktur

friluftsliv

Värna om växt- och djurliv

Ta hänsyn till kulturmiljöer

Planeringsinriktningarna samt tillhörande riktlinjer är generella och gäller för samtliga LIS-områden.
För varje LIS-område presenteras områdesspecifika utvecklingsförslag som presenterar
eftersträvansvärd utveckling samt vad som är särskilt viktigt att uppmärksamma i respektive område.
Utvecklingsförslagen svarar på frågan vad som ska göras i respektive område.

PLAN

17

Datum

Vår beteckning

2016-03-14

KS nr 66212

3.3.1 Nyttja befintlig bebyggelse och infrastruktur

Tillväxt av landsbygden ska ske i befintliga småorter samt i de
infrastrukturstråk som sammanbinder orterna och Bålsta. Kommunen ska
gynna sammanhållen bostadsbebyggelse som inte tar nya naturområden i
anspråk. Genom att utveckla kommunen vid befintlig bebyggelse koncentreras
utvecklingen till områden som redan är ianspråktagna.
Håbo kommun strävar mot att bli fossilbränslefri och hållbara transporter ska
främjas. Planering av bebyggelse ska utformas så att hållbara färdsätt med kollektivtrafik, gång och
cykel främjas och behovet av bilresor minskar.
Riktlinjer:
o Ny bebyggelse ska koncentreras till befintliga bebyggelsekoncentrationer
o Ny bebyggelse ska i möjligaste mån lokaliseras där anslutning till det kommunala VA-nätet är
möjligt
o Möjligheten att resa kollektivt ska beaktas vid lokalisering av nya målpunkter i form av
bostäder, verksamheter och besöksmål
o Utformning av nya bebyggelseområden ska möjliggöra ett hållbart resande, bland annat
genom väl sammanlänkade och säkra gång- och cykelstråk
Vägledande dokument:
Bostadsförsörjningsprogram för 2015-2018 med utblick mot 2030
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Karta 4. Befintlig och planerad utbredning av VA-nät samt kollektivtrafik. Observera att kartan redovisar
ställningstaganden från ÖP (2006), vilken kan ha ändrats sedan planens antagande.
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3.3.2 Utveckla Mälarnära boende och friluftsliv

Kommunens närhet till Mälaren är både en stor tillgång och ett stort ansvar och
kommunens Mälarnära områden ska utvecklas och förvaltas så att de även kan
nyttjas av kommande generationer.
Närheten till Mälaren skapar goda möjligheter till rekreation och friluftsliv och
en ökad tillgänglighet till vattnet eftersträvas. Kommunens Mälarnära lägen ska
utvecklas i samspel med befintliga värden och med hänsyn till strandskyddets
syften. Hänsyn till kommande klimatförändringar och risk för översvämning
ska alltid beaktas vid planering i strandnära lägen.
Riktlinjer:
o Fri passage till strandlinjen ska alltid lämnas
o Den allemansrättsliga tillgången till stranden ska säkerställas vid byggnation i strandnära
lägen
o Inom LIS-områden ska området i strandzonen framförallt planeras för åtgärder som syftar till
att stärka friluftslivs- och rekreationsvärden
o Ny bostadsbyggnation ska i möjligaste mån nyttja naturliga höjdskillnader för att skapa ett
visuellt Mälarnära boende utan att ianspråkta den yttersta strandzonen
o Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå vid Mälaren ska följas vid detaljplanering
och lovgivning i strandnära områden
o Riskerna för ras och skred ska utredas i samband med detaljplanering i strandnära områden
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3.3.3 Värna om växt- och djurliv

Håbo kommun strävar efter att vara en grön kommun där tillväxt sker i balans
med miljö och klimat. Naturen fyller en viktig funktion för växter och djur samt
för friluftsliv och rekreation och dessa naturkvaliteter ska värnas. En estetiskt
tilltalande landskapsbild ska bibehållas och en långsiktigt god hushållning av
naturresurser eftersträvas vid exploatering.
Vid utveckling inom LIS-områdena ska påverkan på växt- och djurliv
minimeras och strandskyddets syfte gällande goda livsvillkor för växter och djur ska fortsatt
uppfyllas. Mälarens samhällsekonomiska värde är mycket stort och åtgärder som försämrar dess
status eller funktionen som dricksvattentäkt ska inte genomföras.
Riktlinjer:
o Goda livsvillkor för djur- och växtlivet ska bevaras vid utveckling inom LIS-område
o Områden med särskilt skyddsvärda naturförhållanden, till exempel nyckelbiotoper, områden
med rödlistade arter och Natura 2000-områden, ska skyddas vid planering och exploatering i
strandnära områden
o Befintliga naturvärden ska kartläggas vid exploatering i strandnära områden då
övergångszonen mellan land och vatten ofta är artrik
o Den fysiska planeringens påverkan på vattenstatusen i Mälaren ska alltid konsekvensbeskrivas
i samband med planläggning inom strandnära områden
Vägledande dokument
Naturvårdsplan för Håbo kommun
Dagvattenpolicy Håbo kommun
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3.3.4 Ta hänsyn till kulturmiljöer

Håbo kommun har en rik och varierad kulturmiljö med många spår i naturen
efter aktiviteter från tidigare generationer. Dessa miljöer fyller viktiga
funktioner för områdens karaktär och identitet.
Vid utveckling av kommunen ska miljöer och objekt av kulturhistoriskt värde
skyddas så att det kulturhistoriska värdet består. Genom att utveckla
kommunen i samspel med kulturhistoriskt värdefulla miljöer kan dessa värden
bidra till att skapa ett mervärde vid en eventuell exploatering.
Riktlinjer:
o Det öppna landskapet är utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv värdefullt och ska i möjligaste
mån bevaras.
o Jordbrukets intressen ska så långt som möjligt skyddas och förändrad användning av
jordbruksmark ska undvikas om likvärdig lösning kan åstadkommas på annan plats.
Vägledande dokument:
Håbo – Mälarbygd att förvalta, kulturmiljöprogram för Håbo kommun 2013
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3.4 LIS-områden i ett långsiktigt perspektiv
Utpekande av LIS-områden, och möjligheten att upphäva strandskyddet med syfte att främja en
landsbygdsutveckling, innebär inte att strandskyddets syfte kan åsidosättas. Strandskyddets syften, att
trygga en allemansrättslig tillgång till strandområden samt att bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i vatten, ska långsiktigt tryggas även inom LIS-områden. Att strandskyddets
syften uppfylls även inom utpekade områden säkerställs med hjälp av presenterade riktlinjer. All typ
av utveckling i ett område, oavsett omfattning, innebär dock ett ingrepp på nuvarande miljö. Planens
riktlinjer säkerställer att områden som är särskilt bevarandevärda med hänsyn till deras naturvärden
undviks.
Mälaren är en sjö där det generellt råder ett högt exploateringstryck och strandskyddet fyller en viktig
funktion i området. Exploateringstrycket varierar dock vid olika delar av Mälaren. I Håbo kommun är
exploateringstrycket lägre än i andra områden och inom kommunen finns en stor andel oexploaterade
stränder. Möjligheten att identifiera LIS-områden inom kommunens gränser bedöms därför vara god.
Lokalisering av LIS-områden har skett i närhet till befintlig bebyggelse för att freda orörda stränder.
Att utveckla begränsade delar av Håbo kommuns stränder ligger i linje med kommunens vision. Det
skapar ett Mälarnära boende genom en ökad tillgänglighet till stranden. Att tillgängliggöra Mälaren
och dess stränder skapar attraktiva miljöer för såväl boende som besökare till kommunen. En ökad
tillgänglighet till stränderna främjar även friluftslivet. En utveckling av verksamheter som främjar
natur, turism och friluftsliv framhålls av länsstyrelsen som särskilt lämpliga vid Mälaren då turismens
och det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid exploatering vid Mälaren.
Att vidareutveckla kommunen i områden med befintlig bebyggelse och infrastruktur möjliggör en
förädlad och förstärkt boendenära service och kollektivtrafik genom ett förstärkt befolkningsunderlag.
Det i sin tur skapar en livskraftig landsbygd med ett minskat bilberoende och möjlighet till ett mer
miljövänligt resande. Genom att vidareutveckla kommunen vid redan befintlig bebyggelse och
infrastruktur nyttjas redan gjorda investeringar och förutsättningar för en resurseffektiv planering och
en god samhällsekonomi skapas.

4. Identifierade områden

Utifrån resonemanget om begreppen tätort och landsbygd samt utifrån de fyra planeringsinriktningar
som presenterats har fyra strandnära områden som kan främja en landsbygdsutveckling identifieras.
Dessa fyra områden presenteras nedan. En beskrivning av befintliga värden i och omkring områdena
finns i slutet av dokumentet.
Ytterligare två möjliga LIS-områden identifieras. Dessa är områden som inom kommande år kan bli
aktuella som LIS-områden.
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4.1 Skokloster
På östra Skohalvön intill Skofjärden i Mälaren ligger ett antal bebyggelsekoncentrationer som
tillsammans bildar Skokloster tätort. Orten består av Söderskogen, Idealbyn och Slottskogen och har
cirka 2 000 invånare. Orten ligger knappt 20 km norr om Bålsta. I området finns förskola, skola,
lanthandel, restaurang, brandstation samt vatten- och reningsverk.
LIS-området Skokloster tillhör en av Håbo kommuns två utvecklingsorter. Tillämpning av LIS är
därmed möjlig men ska ske med hänsyn till befintlig befolkning och strandskyddets särskilda
betydelse i redan exploaterade områden.

Karta 9. LIS-område Skokloster

4.1.1 Utvecklingsförslag

LIS-området i Skokloster ska möjliggöra en fortsatt utveckling av området med fokus på att förstärka
och utveckla den allemansrättsliga tillgängligheten och användning av strandområdet. Framförallt bör
anläggningar för friluftsliv och rekreation på land och i vatten möjliggöras. I begränsad utsträckning
kan ny bostadsbebyggelse tillkomma i området. Stråk för gång och cykel från omkringliggande
bebyggelse uppmuntras för att tillgängliggöra stranden för bofasta och besökare.
Nya funktioner i området ska koncentreras längs den exploaterade delen av stranden.
Nytillkommande bostadsbebyggelse ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Då kapaciteten är
begränsad i området krävs att frågan utreds vidare vid eventuella nybyggnationsplaner för att
säkerställa att VA-frågan kan lösas på tillfredsställande sätt.
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Konsekvensanalys

LIS-området syftar till att utveckla turism och friluftsliv, vilket ligger i linje med länsstyrelsernas
rekommendationer om att det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid exploatering längs
Mälarens stränder. Friluftslivet är omfattande i området. Planens riktlinjer vid planeringsinriktningen
Utveckla Mälarnära boende och friluftsliv säkerställer att friluftslivsvärden, bland annat
möjligheterna att nyttja Upplandsleden samt bevarandet av riksintresseområdet som Mälaren med
dess stränder och öar utgör, fortsatt uppfylls. En utveckling i enlighet med dessa riktlinjer innebär att
planen inte medför en negativ påverkan på friluftslivet i området.
Föreslagen utveckling ligger i linje med kommunens översiktsplan samt bostadsförsörjningsprogram
som identifierar ny bostadsbebyggelse i området. Att möjliggöra bostadsbyggnation inom LISområdet stärker de ekonomiska incitamenten för utveckling av andra funktioner. Sannolikheten att
utvecklingsförslaget genomförs är högre när bostadsbyggnation medges. Åtgärder som utvecklar
funktioner kopplade till handel, service, nöje eller kultur bidrar till en ökad tillgänglighet till stranden
och en förstärkt kontakt till Mälaren, vilket bidrar till att Mälaren blir mer attraktiv i enlighet med
intentionerna i kommunens vision. En sådan utveckling är positiv i området såväl som i
omkringliggande områden. På sikt kan det innebära en positiv befolknings- och serviceutveckling
samt ökad turism även i andra delar av Skokloster. Tillväxttakten kommer att bli högre vid
förverkligande av presenterat utvecklingsalternativ jämfört med att inget LIS-område pekas ut.
Strandnära exploatering riskerar att medföra att stranden upplevs som mer privat och att
tillgängligheten till den minskar. Bostadsbyggnationens placering och utformning är avgörande för att
förhindra privatisering av stranden. I planeringsinriktningen Utveckla Mälarnära boende och
friluftsliv presenteras en riktlinje som säkerställer att den allemansrättsliga tillgången till stranden
bevaras och att strandskyddets syften därmed fortsatt uppfylls.
Förändrad markanvändning i ett område innebär en påverkan på befintligt växt- och djurliv.
Kommunens naturvårdsplan identifierar ett antal värdefulla naturområden i och i närheten av utpekat
LIS-område. Utvecklingsförslaget ställer krav på att de ska uppmärksammas i samband med
utveckling av området. Utvecklingsförslaget i presenterat LIS-område bedöms inte innebära en
negativ påverkan på närliggande naturreservat eller biotopsskyddsområde.
En utveckling enligt presenterat utvecklingsförslag kommer sannolikt innebära en ökad andel
hårdgjord yta och därmed en ökad mängd dagvatten. Hantering av dagvattnet, såväl som
avloppsvatten är avgörande vad gäller planens påverkan på vattenstatusen i Skofjärden. Riktlinjerna
presenterade under planeringsinriktningen Nyttja befintlig bebyggelse och infrastruktur samt Värna
om växt- och djurliv hanterar frågan och säkerställer att planen inte innebär en negativ påverkan på
Skofjärdens vattenstatus.
Planen anger genom riktlinje att anslutning till det kommunala VA-nätet ska eftersträvas vid en
exploatering inom LIS-områdena. På samma gång uppmärksammas i beskrivning av Skokloster att
VA-kapaciteten i området kan vara begränsande vid en framtida exploatering. Utvecklingsförslaget
för Skokloster ställer därför krav på vidare utredning av VA-frågan i samband med exploatering.
Att hänsyn tas till värdefulla kulturmiljöer i området säkerställs genom riktlinjer presenterade under
planeringsinriktningen Ta hänsyn till kulturmiljöer. En utveckling i enlighet med dessa säkerställer att
utvecklingsförslaget i Skokloster inte innebär en negativ påverkan på identifierade värdefulla
kulturmiljöer. Angränsande riksintresse för kulturmiljövården bedöms inte påverkas av förelsagen
utveckling.
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4.2 Skokloster slott
Skokloster slott är beläget strax norr om utvecklingsorten Skokloster. Området har stora
kulturmiljövärden och är ett populärt besöksmål. I området finns café- och restaurangverksamhet,
bensinstation samt museiverksamhet. Området är utpekat som bevarandeområde i kommunens
översiktsplan med hänsyn till dess natur- , kultur- och friluftsvärden.
LIS-området Skokloster slott tillhör kategorin byar och landsbygd. Tillämpning av LIS är möjlig.

Karta 10. LIS-område Skokloster slott

4.2.1 Utvecklingsförslag

LIS-området vid Skokloster slott ska möjliggöra en utveckling av områdets turism- och
rekreationsvärden, på land så väl som i vatten, och ske med utgångspunkt i områdets stora
kulturhistoriska värden. Åtgärder i området ska främja och utveckla platsens funktion som
besöksmål, för sommar- såväl som vinteraktiviteter. Förändringar som genomförs ska bevara eller
vidareutveckla tillgängligheten till stranden.
Områdets höga kulturvärden ska sätta ramarna för kommande utveckling och planerade åtgärder ska
underordnas dessa värden. Värden kopplat till det statliga byggnadsminnet får inte hotas. Slottets och
kyrkans framträdande roll i landskapet ska bevaras. Tillfredsställande VA-lösningar, anpassade efter
de eventuellt förändrade kapacitetsbehov som uppstår vid utveckling i området, ska säkerställas för
att garantera att vattenstatusen i Skofjärden inte försämras.
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Konsekvensanalys

Området kring Skokloster slott är ett viktigt besöksmål för Håbo kommuns turismnäring och
utpekandet av LIS-område bidrar till att främja och vidareutveckla dessa värden. Utvecklingsförslaget
för Skokloster slott anger en utveckling som sker utifrån de kulturhistoriska värdenas premisser. De
befintliga höga värden som finns i området uppmärksammas i planen och styr områdets fortsatta
utveckling. Planens riktlinjer säkerställer att utvecklingen inom utpekat LIS-område inte påverkar
kulturvärdena på platsen negativt. Riktlinjerna för planeringsinriktningen Ta hänsyn till kulturmiljöer
är särskilt aktuella för att säkerställa att platsens höga kulturhistoriska värden bevaras. Planens
planeringsinriktning, tillhörande riktlinjer samt presenterat utvecklingsförslag för platsen säkerställer
att ingen negativ påverkan på riksintresset gällande kulturmiljövården kommer till stånd.
Föreslagna åtgärder gynnar möjligheten att bedriva en utökad och åretruntdriven besöksnäring, vilket
skapar förutsättningar för en ekonomiskt mer lönsam verksamhet i området.
Tillgängligheten till stranden ökar i och med föreslagen utveckling och bidrar till en förstärkt kontakt
till Mälaren för området. Det medför att Mälarens attraktionskraft lyfts fram. Förslagen utveckling
står inte i strid med kommunens översiktsplan som pekar ut området som bevarandeområde med
hänsyn till natur-, kultur- och friluftsvärden då utvecklingsförslaget presenterar åtgärder som syftar
till att stärka dessa värden.
Området är beläget i eller i närheten av ett antal riksintresseområden, bland annat riksintresse för
yrkesfisket och det rörliga friluftslivet. I och omkring utpekat LIS-område identifierar kommunens
naturvårdsplan ett antal värdefulla naturmiljöer. Planens riktlinjer säkerställer att värdefull naturmiljö
i området värnas och utpekat område bedöms inte ha en negativ påverkan på de omkringliggande
riksintresseområdena.
Utvecklingsförslaget ställer krav på att VA-nätet ska anpassas efter de nya kapacitetsbehov som
eventuellt uppstår i samband med utveckling av området. En utveckling kring Skokloster slott enligt
ovan anses inte medföra en försämring av vattenstatusen i Skofjärden.
4.3 Övergran
Övergran är beläget vid Varpsund, mellan Stora Ullfjärden och Ryssviken, och är en del av
Mälarviken Gorran. Omkring ett femtiotal personer bor i området kring Övergran kyrka, som ligger
cirka fem kilometer norr om Bålsta tätort. Området kring Övergran är utpekat som bevarandeområde i
kommunens översiktsplan med hänsyn till dess naturvärden.
LIS-området Övergran tillhör kategorin byar och landsbygd. Tillämpning av LIS är möjlig.
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Karta 11. LIS-område Övergran

4.3.1 Utvecklingsförslag

LIS-området i Övergran ska möjliggöra en ökad tillgänglighet till stranden för boende och besökare.
Det kan bland annat ske genom anläggningar för friluftsliv, så som fågeltorn, gångstråk utmed
Ryssvikens västra strand och genom skyltning.
Stor hänsyn ska tas till Övergrans höga natur- samt kulturvärden, vilka delvis regleras av
områdesbestämmelser. På grund av områdets höga naturvärden samt risken för översvämning lämpar
sig området inte för exploatering i form av bostäder eller verksamheter.
Konsekvensanalys

Föreslagen utveckling gynnar friluftslivet i området och förbättrar tillgängligheten till stranden, och
ligger i linje med strandskyddets syfte att främja en allemansrättslig tillgång till stranden.
Utvecklingsförslaget innebär att Övergrans koppling till Ryssviken ökar och det värdefulla växt- och
djurliv i området uppmärksammas och tillgängliggörs. Det främjar friluftslivet och kan bidra till en
ökad kunskapsnivå.
Utvecklingsförslaget innebär en liten förändring jämfört med nuvarande markanvändning. Det
medför inte någon negativ påverkan på befintlig bostadsbebyggelse eller de kulturhistoriskt
värdefulla miljöerna. Utvecklingsförslaget bedöms inte påverka riksintresset för kulturmiljövården
eller motverka dess syfte.

PLAN

32

Datum

Vår beteckning

2016-03-14

KS nr 66212

Förslaget bedöms inte innebära ett ökat kapacitetsbehov på VA-nätet och föreslagna åtgärder kommer
inte påverka vattenstatusen i Gorran negativt. Förslaget anses bidra till positiva effekter vad gäller
riksintresseområde för det rörliga friluftslivet. Riksintresseområde för yrkesfisket påverkas inte av
förslaget.
All typ av utveckling i ett område, även mindre projekt som exempelvis fågeltorn, innebär ett ingrepp
i nuvarande miljö. Planens riktlinjer säkerställer att befintliga värden bevaras. För
utvecklingsförslaget i Övergran är riktlinjerna presenterade vid planeringsinriktningen Värna om
växt- och djurliv av särskild betydelse. Förslagen utveckling står inte i strid med kommunens
översiktsplan som pekar ut området som bevarandeområde med hänsyn till dess naturvärden.
Utvecklingsförslaget anses inte påverka Natura 2000-området för Stora och Lilla Ullfjärden som är
beläget söder om utpekat LIS-område eller nyckelbiotopområdet norr om LIS-området.
4.4 Sånka
Sånka är beläget på västra Skohalvön intill sundet Gorran i Mälaren. Landskapet på Skohalvön har en
typisk karaktär av platåer med branta raviner ner mot strandområdena. I området ligger Skokloster
camping som är en privatägd camping. På campingen finns restaurang och kiosk. I övrigt finns ingen
befintlig service eller handel i området. Området kring campingen är utpekat som bevarandeområde i
kommunens översiktsplan med hänsyn till dess natur- och friluftslivsvärden. Knappt en kilometer
söder om campingen ligger bebyggelsekoncentrationen Lugnet där omkring 120 personer bor.
Området är beläget cirka 15 km norr om Bålsta.
LIS-området Sånka tillhör kategorin byar och landsbygd. Tillämpning av LIS är möjlig.
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Karta 12. LIS-område Sånka

4.4.1 Utvecklingsförslag

LIS-området i Sånka ska möjliggöra en utveckling av områdets friluftsvärden genom att
vidareutveckla befintlig campingverksamhet, stranden och badplatsen. Åtgärder som syftar till att öka
tillgängligheten till stranden ska främjas.
Utveckling av campingverksamheten ska ske med hänsyn till platsens natur samt inom redan
ianspråktaget område. Tillfredsställande VA-lösning anpassad för det ökade kapacitetsbehov som
uppstår i och med en utökad campingverksamhet ska säkerställas för att trygga att verksamheten inte
påverkar vattenstatusen i Gorran negativt.
Konsekvensanalys

Utvecklingsförslaget är en vidareutveckling av nuvarande verksamhet. Det medför positiva
ekonomiska konsekvenser för nuvarande verksamhet. Utöver det bedöms förslaget innebära en liten
påverkan på värden i och omkring området. Markanvändningen i området utvecklas men förändras
inte, och förslaget står därmed inte i strid med kommunens översiktsplan som pekar ut området som
bevarandeområde.
Utvecklingsförslaget medför en ökad tillgänglighet till stranden, vilket gynnar friluftslivet och skapar
rekreationsvärden. Attraktiva miljöer för boende i området, kommunens invånare samt besökare
skapas. Området har höga friluftslivsvärden, bland annat genom campingen och badplatsen.
Föreslagen utveckling bidrar till att förstärka dessa. Riksintresse kopplat till det rörliga friluftslivet
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påverkas positivt av utvecklingsförslaget. Utpekat områden bedöms inte påverka områden av
riksintresse för yrkesfisket.
I närheten av utpekat LIS-område finns ett antal bevarandevärda naturområden som identifieras i
kommunens naturvårdsplan. Planens riktlinjer tryggar att efterföljande planering inte påverkar
områdets naturvärden negativt och frågan uppmärksammas även i utvecklingsförslaget.
Utvecklingsförslaget tar hänsyn till de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna i närheten av utpekat LISområde och förslaget bedöms inte innebära en påverkan på dessa. Riksintresset för kulturmiljövård
bedöms inte påverkas av utvecklingsförslaget för LIS-området.
Området är inte anslutet till det kommunala VA-nätet. Förslaget bedöms vara av den omfattning att
tillfredsställande VA-lösning kan uppnås genom befintligt system. En utveckling av campingen anses
därmed inte medföra en negativ påverkan på vattenstatusen i Gorran och utvecklingen ligger därmed i
linje med presenterade riktlinjer.
4.5 Möjliga framtida LIS-områden
Ett område vid Stora Ullfjärdens västra strand samt ett område vid Biskops-Arnö har identifierats
som möjliga framtida LIS-områden. LIS inom dessa områden är inte aktuell i dagsläget men skulle
kunna vara aktuellt inom kommande år. Genom att peka ut dem som möjliga framtida LIS-områden
uppmärksammas deras potential att i framtiden bidra till en positiv utveckling av landsbygden.
En inventering av befintliga värden, möjlig utveckling samt konsekvensanalys för respektive område
måste genomföras innan dessa områden kan pekas ut som LIS-områden.
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5. Beskrivning LIS-områden
5.1 Skokloster
Bebyggelse och infrastruktur

Områdena Söderskogen, Idealbyn och Slottskogen har bebyggts och exploaterats
oberoende av varandra men bildar idag en sammanhängande bebyggelse. Området
begränsas i väster av Skokloster naturreservat och i öster av Skofjärden. Hela området är
detaljplanelagt för i huvudsak friliggande villor. Det finns outbyggda områden i
gällande detaljplaner samt planer på att exploatera ytterligare i områden nära vattnet.
Skokloster tätort består av före detta fritidshusområden som permanenterats samt
permanentbebyggelse som uppförts framförallt under 1970- och 80-talen. Bebyggelsen är till stor del
lokaliserad i enklaver sammanbundna av trafikseparerad infrastruktur för bilar, cyklister och gående.
Idealbyn består delvis av ett tjugotal flerbostadshus som uppfördes under 1990-talet. Tanken med
området var att skapa ett idealsamhälle som kombinerade god mental miljö med god fysisk miljö.
Förutom bostäder finns ett samlingscenter, företagscenter och en friskola åk F-6.
I översiktsplanens rekommendationer för kommande markanvändning identifieras två områden för
bostadsbebyggelse i Skokloster. Den ena innebär ett bostadstillskott på omkring 30-60 bostäder och
är beläget mellan Idealbyn och Söderskogen. Det andra området ligger söder om Söderskogen och
omfattar mellan 50 och 75 nya bostäder. I kommunens bostadsförsörjningsprogram planeras cirka
300 bostäder på Skokloster udde, mellan Idealbyn och Slottsskogen, fram till år 2030. Skokloster är
anslutet till det kommunala VA-nätet och är kollektivtrafikförsörjt, se karta 4. Kapaciteten på vatten-,
reningsverk och ledningsnät i Skokloster kan vara begränsade och måste undersökas vidare vid
eventuella utbyggnadsplaner.
Mälarnära boende och friluftsliv

Landskapet vid Skokloster tätort har en typisk karaktär för Skohalvön med branta
stränder och bebyggelse lokaliserad på platåer. Stränderna är förhållandevis fredade från
privatisering. Exploaterade områden vid stranden utgörs i stor utsträckning av
badplatser med bryggor, småbåtshamn samt ett reningsverk. Vid Söderskogen finns
grillplats, bollplan och lekplats i anslutning till badplatsen.
Skohalvön är ett populärt område för friluftslivet, med bland annat goda strövmöjligheter.
Upplandsleden passerar längs Skohalvöns östra strand, förbi Skokloster längs Mälaren.
Upplandsleden är en 40 mil lång vandringsled som utvecklas och förvaltas av Upplandsstiftelsen,
men sköts av respektive kommun. Slottsskogens småbåtshamn ligger inom området och är flitigt
nyttjad av fritidsbåtar och skridskoåkare. Söder om utpekat LIS-område, vid Mälbäcken, finns
ytterligare en småbåtshamn.
Skofjärden i Mälaren samt omkringliggande landområde är en del av det riksintresse som omfattar
hela Mälaren med dess öar och strandområden enligt miljöbalkens fjärde kapitel. Inom området ska
turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömning
av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Exploateringsföretag och andra
ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det inte hindrar turismen och friluftsvärdena i
området samt om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden.
Områden av riksintresse för yrkesfisket ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
näringens bedrivande.
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LIS-området är till stor del beläget ovanför de angivna rekommendationerna gällande lägsta
grundläggningsnivå vid Mälaren och risken för översvämning bedöms därmed vara liten.
Växt- och djurliv

Stora delar av Skohalvön är utpekat som naturreservat, se karta 6. Reservatet bär spår av
människor och djur som levde och brukade i området genom århundradena och området
är starkt präglat av de godsbildningar som funnits där. Naturen är varierande och består
av barr- och lövskog, jordbruksbygd, höga åsar och flacka strandängar. Skokloster tätort
och utpekat LIS-område är beläget öster om naturreservatet.
Inom utpekat LIS-område finns tre områden som uppmärksammas i kommunens naturvårdsplan. I
området kring Österkvarn finns en bäck samt värdefull lövskog med ett antal äldre träd. Längre
söderut, i närheten av Skokloster reningsverk, finns en cirka 20 meter hög förkastningsbrant.
Nedanför branten, i en blockrik sluttning, förekommer bombmurkla som är en fridlyst svamp. Det
tredje området som uppmärksammas är ett strandskogsområde med lövskogsbestånd.
Ytterligare söderut, utanför utpekat LIS-område i området kring Hummeldal och Mälbäck,
identifierar kommunens naturvårdsplan bland annat den sällsynta blånande fingersvampen. Längs
stranden i höjd med Söderskogen identifieras ett flertal värdefulla naturområden. Bland annat kan
nämnas skyddsvärda arter som ärgspik, brun guldbagge och stenporella.
Söder om LIS-området finns ett biotopskyddsområde med äldre naturskogsartade skogar. I samma
område finns ett strandskogsområde som utgör nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsen. I området
identifierar Skogsstyrelsen naturvärden i form av bergsbranter ned mot Skofjärden. Flera skyddsvärda
arter finns påträffade och är knutna till olika trädslag i området.
Nordväst om utpekat LIS-område finns ett potentiellt förorenat område. I området har Vägverket en
schaktmassdeponi.
Den ekologiska statusen i Skofjärden är måttlig enligt vattenförvaltningens preliminära
statusklassificering för år 2015. Det som hindrar Skofjärden från att uppnå god status är framförallt
problem kopplat till övergödning och miljögifter. Den kemiska statusen uppnår inte god status
framförallt på grund av höga kvicksilverhalter. Skofjärden är av riksintresse för yrkesfisket.
Kulturmiljöer

Större delen av Skokloster utgör riksintresse för kulturmiljövården. Stranden och
möjligt LIS-område omfattas dock inte av riksintresseområdet, utan ligger öster om dess
gräns. Miljön i området domineras av Skoklosters slott som är beläget cirka en
kilometer norr om utpekat LIS-område. Motivering till riksintresseområdet är områdets
odlingslandskap i förhistorisk centralbygd med det unika Skoklosters slott, grundat vid resterna av ett
medeltida kloster. Bevarandevärden är bland annat bronsåldersrösen, runstenar, Skoklosters före detta
klosterkyrka, välbevarade äldre gårdar och torp samt Skoklosters slottsanläggning. Området kring
slottet är ett välkänt turistmål med stor kultur- och arkitekturhistoriskt värde. Från Skokloster slott
och österut på Skohalvön breder en vid dalgång ut sig. Områdets agrara karaktär, där det kring
Skokloster framförallt består av en småbruten odlingsbygd, är en viktig kulturmiljö i kommunen.
På Skohalvön finns även område av regionalt intresse för kulturmiljövården, vilket är något mer
omfattande än riksintresset och omfattar även Skokloster tätort. Utpekat LIS-område ligger utanför
det regionala kulturmiljöområdet.
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Idealbyns bebyggelse, som är utformad med stor omsorg både vad gäller helhet och detaljer, har ett
kultur- och arkitekturhistoriskt värde. Till- och nybyggnader ska underordnas bostadshusen och inte
avvika i stil, skala eller material enligt kommunens kulturmiljöprogram.
5.2 Skokloster slott
Bebyggelse och infrastruktur

Området kring Skokloster slott består förutom slottet av en äldre slottsbyggnad, ett före
detta stall som idag utgör värdshus, Skokloster kyrka, den så kallad sjövillan samt en
bensinmack med café och livsmedelförsäljning. Ett fåtal bostäder finns i området.
Skokloster slott ligger vid slutet av Skoklostervägen. Området är kollektivtrafikförsörjt och trafikeras
med timmestrafik på vardagar och varannan timmestrafik på helgdagar. Bortsett från Skokloster slott
är området inte anslutet till det kommunala verksamhetsområdet för VA.
Slottet är beläget knappt en kilometer norr om bebyggelsen i Skokloster och områdena skiljs åt av ett
skogsparti.
Mälarnära boende och friluftsliv

Skokloster slott och omkringliggande byggnader har ett mycket stort upplevelsemässigt
värde. Slottet och de omkringliggande miljöerna, inklusive kyrkan från 1200-talet och
slottsträdgården är ett populärt utflyktsmål och lockar årligen många turister. I
närliggande byggnader finns café, restaurang och värdshus med konferensverksamhet. I
utpekat LIS-område finns en gästhamn. Det finns för närvarande ambitioner om att utveckla
besöksverksamheterna i området.
Skofjärden i Mälaren samt omkringliggande landområde är en del av det riksintresse som omfattar
hela Mälaren med dess öar och strandområden enligt miljöbalkens fjärde kapitel. Inom området ska
turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömning
av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Exploateringsföretag och andra
ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det inte hindrar turismen och friluftsvärdena i
området samt om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden.
Upplandsleden passerar längs Skohalvöns östra strand, och förbi Skokloster slott. Upplandsleden är
en 40 mil lång vandringsled som utvecklas och förvaltas av Upplandsstiftelsen, men sköts av
respektive kommun.
Skofjärden är av riksintresse för yrkesfisket. Områden av riksintresse för yrkesfisket ska skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande.
Växt- och djurliv

Stora delar av Skohalvön är utpekat som naturreservat, se karta 6. Reservatet bär spår av
människor och djur som levde och brukade i området genom århundradena och området
är starkt präglat av de godsbildningar som funnits där. Naturen är varierande och består
av barr- och lövskog, jordbruksbygd, höga åsar och flacka strandängar. Skokloster slott,
och följaktligen även utpekat LIS-område, är beläget öster och söder om naturreservatet.
Området kring Skokloster slott har klassats till speciella skyddsvärden enligt kommunens
naturvårdsplan, vilket är den högsta klassen på en tregradig skala. I området finns många grova
ädellövträd, framförallt vid den dubbelallé som finns väster om slottet. På och i lindarna har bland
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annat en rad skyddsvärda skalbaggar påträffats. Syd och sydväst om slottet finns lövskogsbestånd
med en rik svampflora. Ett par hundra meter norr om utpekat LIS-område, vid och omkring
Väderkvarnsbacken, finns ett mycket artrikt område med flerhundraåriga lövträd, igenväxande
hagmarker och lundartade ädellövskogar. En rad sällsynta och skyddsvärda svampar växer i området.
Väderkvarnsbacken är en 25 meter hög bergknalle med branta och blockrika sluttningar mot
Skofjärden.
Inom utpekat LIS-område finns ett antal konstaterade eller potentiellt förorenade områden. Vid
Skokloster trädgård finns en nedlagd plantskola. Även småbåtshamnen och macken med dess
drivmedelshantering är utpekat som förorenade område. Norr om slottsområdet finns ytterligare tre
potentiellt förorenade områden i form av en avfallsdeponi vid tidigare sågverk, en nedlagd deponi
samt förorenade sediment. Den tidigare sågverksamheten innebär en risk för förorenade sediment och
därmed farlig miljöpåverkan på grund av förhöjda halter av så kallat organiskt tenn. Även vid den
nedlagda deponin finns risk för föroreningar i mark och vatten och höga halter av organiskt tenn har
uppmätts i sedimentet. Vid schaktarbeten eller likanande inom ovan nämnda områden är det viktigt
att risken för exponering beaktas.
Den ekologiska statusen i Skofjärden är måttlig enligt vattenförvaltningens preliminära
statusklassificering för år 2015. Det som hindrar Skofjärden från att uppnå god status är framförallt
problem kopplat till övergödning och miljögifter. Den kemiska statusen uppnår inte god status
framförallt på grund av höga kvicksilverhalter.
Kulturmiljöer

Stora delar av Skohalvön består av riksintresse för kulturmiljövård, se karta 7.
Motivering till riksintresseområdet är områdets odlingslandskap i förhistorisk
centralbygd med det unika Skoklosters slott, grundat vid resterna av ett medeltida
kloster. Bevarandevärden är bland annat bronsåldersrösen, runstenar, Skoklosters före
detta klosterkyrka, välbevarade äldre gårdar och torp samt Skoklosters slottsanläggning. Området vid
utpekat LIS-område utgör en viktig del av riksintresset.
Bebyggelsen och miljöerna kring Skokloster har ett oerhört stort kulturhistoriskt värde. Skokloster
kyrka och klosteranläggningen, som är den äldsta bebyggelsen i området, uppfördes redan på 1200talet. I klosteranläggningen bedrevs verksamhet fram till slutet av 1500-talet, därefter övergavs
klostret och byggnaden förföll. Skokloster kyrka fortsatte dock att användas som sockenkyrka och
finns bevarad idag.
Skokloster slott uppfördes under 1600-talet och togs i bruk kring sekelskiftet 1700. Slottsbyggnaden
är uppförd i tegel och består av fyra längor som omsluter en kvadratisk gård. I de yttre hörnen reser
sig fyra åttakantiga torn som är täckta med kopparklädda huvar. I övrigt är taken klädda med
svartglaserat tegel. Skokloster slott är Sveriges bäst bevarade barockslott och stora delar av interiören
finns kvar. Anläggningen och parken ägs av staten och är sedan 1971 statligt byggnadsminne. Syftet
med byggnadsminnen är att bevara spår av historien samt garantera människors rätt till en viktig del
av kulturarvet. För att bevara de kulturhistoriska värdena fastställs skyddsbestämmelser som för
Skokloster slott handlar om att begränsa ingrepp och bevara invändiga samt utvändiga ytskikt.
Idag finns utställningar, slottsbutik samt caféverksamhet i slottet. Slottsområdet har ett mycket stort
upplevelsemässigt värde och är ett populärt besöks mål. Innan det nuvarande slottet byggdes
nyttjades en annan byggnad som slott. Det gamla slottet ligger intill det nuvarande slottet och kom
efter det nuvarande slottets uppförande att nyttjas som bostad för slottets och godsets anställda.
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I området finns även ett före detta stall, uppfört under slutet av 1800-talet och som idag används som
konferensanläggning samt den så kallade Sjövillan i anslutning till Skoklosters ångbåtsbrygga där det
idag bedrivs sommarcafé. I närheten av Skokloster slott finns även ett antal statarbostäder som i
kommunens kulturmiljöprogram är utpekade som värdefull och bevarandevärd bebyggelse.
5.3 Övergran
Bebyggelse och infrastruktur

Övergran ligger utefter riksväg 263. Innan E18:s nuvarande sträckning var det den
huvudsakliga vägförbindelsen mellan Stockholm och Västerås. Idag trafikeras vägen av
kollektivtrafik med bussar mellan Bålsta-Enköping och Bålsta-Uppsala. Kommunalt
VA finns utbyggt i området, se karta 4.
Knappt en kilometer norr om Övergran kyrka ligger Katrinedal herrgård. Bebyggelsen i området
omkring Övergran är framförallt koncentrerad kring kyrkan och herrgården. Delar av Övergrans by
omfattas av områdesbestämmelser med syfte att bevara områdets kulturmiljövärden. Värdefulla
gårds- och bymiljöer ska enligt områdesbestämmelserna skyddas mot störande bebyggelse.
Mälarnära boende och friluftsliv

Övergran ligger intill Ryssvikens västra strand med utsikt över strandområdet och
vattnet. Byns nuvarande utveckling är framförallt vänd mot väg 263 och den koppling
till Bålsta, Enköping och Sigtuna som vägen innebär. Det finns ingen tydlig koppling
mot vattnet, vilket medför att stranden upplevs som svåråtkomlig.
Ryssviken samt de omkringliggande landområdena är en del av det riksintresse som omfattar hela
Mälaren med dess öar och strandområden enligt miljöbalkens fjärde kapitel. Inom området ska
turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömning
av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Exploateringsföretag och andra
ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det inte hindrar turismen och friluftsvärdena i
området samt om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden.
Länsstyrelsens naturvårdsprogram uppmärksammar områdets lummiga och omväxlande
odlingslandskap med flera lättframkomliga vägar och stigar. Programmet framhåller bland annat
strövmöjligheterna och fågellivet som bevarandevärden. Kommunens naturvårdsplan identifierar inga
friluftsvärden i området kring Ryssvikens västra strand. Ryssviken, som en del av Mälaren, är av
riksintresse för yrkesfisket. Områden av riksintresse för yrkesfisket ska skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt försvåra näringens bedrivande.
Området närmast Ryssviken är lågt belägnet och viss översvämningsrisk råder. Stora delar av utpekat
LIS-område ligger under de av länsstyrelsen angivna rekommendationer för lägsta
grundläggningsnivå vid Mälaren och lämpar sig följaktligen inte för sammanhållen bebyggelse och
samhällsfunktioner av betydande vikt eller enstaka mindre värdefulla byggnader och mindre känslig
infrastruktur.
Växt- och djurliv

Sluttningen på Ryssvikens västra strand utgörs framförallt av öppna betesmarker.
Ädellövträd förekommer, framförallt intill kyrkan och herrgården. Längs stranden finns
en betad strandäng. Vid strandängen samt vid intilliggande vassvik är olika typer av
sjöfåglar vanligt förekommande. Ryssvikens västra strandområde, inklusive
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strandängarna, är utpekade i kommunens naturvårdsplan med rekommendationen att nuvarande
markanvändning ska bestå.
De öppna betesmarkerna på Ryssvikens västra strandsluttning och sankängarna närmast vattnet är
klassade som ekologiskt känsliga områden. Dessa tillsammans med den odlade marken i direkt
anslutning till bebyggelsen framhålls i områdesbestämmelserna för Övergran som en nödvändig
förutsättning för upplevelsen av bymiljön.
Norr om utpekat LIS-område finns ett nyckelbiotopområde i form av ett barrskogområde. I området
finns rikligt med döda träd och enligt uppgifter från Skogsstyrelsen finns värdefull kryptogamflora
samt värdefull lägre flora. På andra sidan Varpsund finns ett Natura 2000-område som sträcker sig
från Stora till Lilla Ullfjärden. Syftet med Natura 2000-området är att bevara fjärdarnas unika flora
och fauna. Den rödlistade småsvaltingen i Stora Ullfjärden och de relikta kräftdjuren i Lilla
Ullfjärden uppmärksammas särskilt.
Den nedlagda plantskolan Katrinedals trädgård där bekämpningsmedel kan ha används, nedlagda
kemtvätten Sandbäckstvätten i Varpsund och ett numer nedlagt sågverk i Övergran är konstaterat
eller potentiellt förorenade områden. I Nibblebacka, strax väster om Övergran, finns även en nedlagd
bensinstation samt en nedlagd bilverkstad där marken potentiellt kan vara förorenad.
Den ekologiska statusen i Ryssviken, som är en del av Mälarsundet Gorran, är måttlig enligt de
preliminära klassificeringarna för 2015. Problem som hindrar vattenförekomsten från att uppnå god
ekologisk status är framförallt kopplade till övergödning och miljögifter. Den kemiska statusen
uppnår inte god status på grund av höga kvicksilverhalter.
Kulturmiljöer

Området Övergran-Yttergran i Håbo kommun omfattas av riksintresse för
kulturmiljövård, se karta 7. Kulturmiljön i området karaktäriseras av ett flertal stora
gårdar som på ett markant sätt framhäver landskapsbilden. Varpsund och dess
förbindelse över vattnet mellan Stora Ullfjärden och Ryssviken har historiskt sett haft
en strategisk betydelse. Riksintresset omfattar odlingslandskapet i anslutning till förhistoriska
kommunikationsleder med omfattande fornlämningsmiljöer samt by- och herrgårdsmiljöer. Bland
bevarandevärdena kan bland annat rösen från bronsåldern, gravfält från järnåldern, medeltida
kyrkmiljöer samt herrgårdarna Gran, Katrinedal och Vi nämnas. Området kring Yttergran och
Övergran är även utpekat som område av regionalt intresse för kulturmiljövården. Utpekat LISområde ligger inom riksintresseområdet såväl som området av regionalt intresse.
Övergran ligger i ett utpräglat jordbruks- och herrgårdslandskap med koppling till sockenkyrkan vid
Övergran, byggd på 1100-talet, och herrgårdsmiljöerna vid Katrinedal. Vid kyrkan samlades en rad
sockenfunktioner så som skola och fattigstuga. Övergrans by har fortfarande karaktär av ett
sockencentrum. Övergransgården, tidigare Övergrans kyrkskola, används idag som samlingslokal och
har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde. Även Övergrans prästgård har ett kultur- och
arkitekturhistoriskt värde. Utöver dessa byggnader finns ett flertal andra byggnader omkring
Övergran som enligt kommunens kulturmiljöprogram utgör viktiga delar i kulturmiljön. Området
ligger mitt i ett större sammanhängande odlingslandskap som sträcker sig från Ryssviken och
västerut.
Enligt kommunens översiktsplan ska områdets kulturmiljövärde bevaras så långt det är möjligt och de
värdefulla gårds- och bymiljöerna ska skyddas mot störande bebyggelse.
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5.4 Sånka
Bebyggelse och infrastruktur

Lugnet är beläget cirka en kilometer söder om utpekat LIS-område och är ett
fritidshusområde som till stor del omvandlats till permanentboende. Bebyggelsen består
av ett 60-tal friliggande bostadshus som ligger på en hög platå med utsikt över
Mälarviken Oxen. Hela bostadsområdet är detaljplanelagt.
Området ligger intill Skoklostervägen är kollektivtrafikförsörjt genom busslinjen Bålsta-Skokloster.
Campingen har en egen VA-lösning vars kapacitet beräknas möjliggöra en ytterligare utökning av
verksamheten.
Mälarnära boende och friluftsliv

Området präglas campingverksamheten. Det finns strand, bryggor och grillplats.
Strandområdet har nyttjats som camping och badplats sedan 1960-talet. Kommunens
naturvårdsplan uppmärksammar campingen, badplatsen samt strövstigarna som
befintliga friluftsvärden i området. Det finns idag ambitioner att vidareutveckla
campingverksamheten. I södra delen av campingen finns stigar leder till bostadsområdet Lugnet.
LIS-området är till stor del beläget ovanför de angivna rekommendationerna gällande lägsta
grundläggningsnivå vid Mälaren och risken för översvämning bedöms därmed vara liten.
Sundet Gorran är en del av det riksintresse som omfattar hela Mälaren med dess öar och
strandområden enligt miljöbalkens fjärde kapitel. Inom området ska turismens och friluftslivets,
främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömning av tillåtligheten av
exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får
komma till stånd endast om det inte hindrar turismen och friluftsvärdena i området samt om det kan
ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden.
Gorran är av riksintresse för yrkesfisket. Områden av riksintresse för yrkesfisket ska skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande.
Upplandsleden utgår från bebyggelsen i Lugnet, passerar Sånka, och går mot östra och södra
Skohalvön.
Växt- och djurliv

Stora delar av Skohalvön är utpekat som naturreservat, se karta 6. Reservatet bär spår
efter människor och djur som levde och brukade i området genom århundradena och
området är starkt präglat av de godsbildningar som funnits i området. Naturen är
varierande och består av barr- och lövskog, jordbruksbygd, höga åsar och flacka
strandängar. Utpekat LIS-område är beläget väster om naturreservatet.
Söder om utpekat LIS-område växer äldre barrskog med inslag av ädellövträd. Området gränsar till
Mälaren med en bitvis mycket brant förkastningsbrant. Längs bäcken som rinner precis söder om
bebyggelsen i Lugnet finns identifierade nyckelbiotopområden. Det finns en lövskogslund samt ett
område med ädellövsskog där framförallt alm dominerar. Kommunens naturvårdsplan identifierar
naturvårdsvärden i bäckravinen, lundmiljön, de äldre lövträden och den betespräglade granskogen
och föreslår att skogen lämnas för fri utveckling, med undantag för vissa nödvändiga skötselåtgärder
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intill torpen. Kommunens översiktsplan pekar ut två bevarandeområden med hänsyn till växt- och
djurlivet.
I området söder om campingen, i anslutning till badplatsen, finns en 30-40 meter bred
sandstrandshylla. Utanför stranden är vattnet vassfritt och innanför stranden finns en brant
strandbrink med tallskog. Område beläget innanför strandbrinken består av strandskog med gran,
björk och tall. Där gran dominerar växer rikligt med bombmurklor och på de äldre tallarna finns
bland annat arterna reliktbock och blodticka. För att gynna bombmurklan föreslår kommunens
naturvårdsplan att undertryckta granar ska tillåtas att växa upp och yngre tall bör plockhuggas.
Den ekologiska statusen i Gorran är måttlig enligt vattenförvaltningens preliminära klassificering för
2015. Problem i vattenförekomsten är framförallt kopplat till övergödning och miljögifter. Den
kemiska statusen uppnår inte god status på grund av höga kvicksilverhalter.
Kulturmiljöer

Stora delar av Skohalvön består av riksintresse för kulturmiljövård, se karta 7.
Motivering till riksintresseområdet är områdets odlingslandskap i förhistorisk
centralbygd med det unika Skoklosters slott, grundat vid resterna av ett medeltida
kloster. Bevarandevärden är bland annat bronsåldersrösen, runstenar, Skoklosters före
detta klosterkyrka, välbevarade äldre gårdar och torp samt Skoklosters slottsanläggning. Sånka
omfattas inte av riksintresset men angränsar i väster till området. Skohalvön är även utpekat som
område av regionalt intresse för kulturmiljövården, vilket campingen omfattas av.
Vid Sånka, i närheten av campingen, finns torpmiljöer som tillkom under 1800-talet. Många av husen
är av kultur- och arkitekturhistoriskt värde och utpekade i kommunens kulturmiljöprogram.
Torpmiljöerna ligger längre än 300 meter från stranden och ingår därmed inte i föreslaget LISområde. Vid campingen finns utpekad värdefull bebyggelse i form av en kiosk i schweizerstil från
1800-talet senare hälft.
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