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Verksamhetsberättelse 2021 - Kultur- och
fritidsnämnden
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2021 i enlighet
med Kultur- och fritidskontorets förslag och överlämnar den till
Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Verksamhetsberättelse 2021 Kultur - och fritidsnämnden beskriver och följer
upp nämndens verksamhet för år 2021. Uppföljningen av nämndens politiska
mål och uppdrag visar att nämnden till stor del uppfyller sina mål för året.
I uppföljningen av det ekonomiska resultatet görs bedömningen att nämnden
nått en god ekonomisk hushållning. Nämndens kostnader uppgick till 101 477
mkr och intäkter till 8 598 mkr. Kultur- och fritidskontorets prognos har varit
en budget i balans för helår och resultatet slutade på ett underskott av - 222 tkr.
Den största faktorn för underskottet var ökade elkostnader i slutet på året.
Hela 2021 har handlat om att erbjuda kvalitativ och säker verksamhet till
invånare under rådande pandemi med restriktioner och rekommendationer. Det
har bitvis varit tvära kast och snabba omställningar och organisationen har varit
mycket följsam och flexibel. Kontorets medarbetare har alltid gjort sitt bästa
och visat på stor kreativitet och flexibilitet och alltid haft invånarnas bästa för
ögonen.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2022



Verksamhetsberättelse 2021 Kultur- och fritidsnämnden
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Datum

2022-02-10

Vår beteckning

KFN 22/0007

Kultur- och fritidskontoret

Ärendet
Verksamhetsberättelse 2021 Kultur - och fritidsnämnden beskriver och följer
upp nämndens verksamhet för år 2021. Uppföljningen av nämndens politiska
mål och uppdrag visar att nämnden till stor del uppfyller sina mål för året.
I uppföljningen av det ekonomiska resultatet görs bedömningen att nämnden
nått en god ekonomisk hushållning. Nämndens kostnader uppgick till 101 477
mkr och intäkter till 8 598 mkr. Kultur- och fritidskontorets prognos har varit
en budget i balans för helår och resultatet slutade på ett underskott av - 222 tkr.
Kultur- och fritidsnämndens mål sätter trygghet och inkludering för invånarna i
fokus.



Besökare ska känna sig trygga i nämndens verksamheter.
Alla människor ska vara inkluderade i Upplands-Bros kultur- och
fritidsliv.

Upplands-Bro är en kommun som ger plats för invånarna såväl som för
medarbetarna. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är en stor bidragande
faktor till att många barn och unga har en meningsfull fritid och aktiva lov. I
samverkan med övriga kontor och civilsamhället har flera dialoger genomförts
för att arbeta fram den kultur- och fritidspolitiska strategin, ”Intryck, avtryck,
uttryck: Upplands-Bro”. Nämndens verksamheter är viktiga för kommunens
hållbarhetsarbete, attraktionskraft, trygghetsarbete och invånarnas livskvalité.
Viktiga händelser under året
Hela 2021 har handlat om att erbjuda kvalitativ och säker verksamhet till
invånarna under rådande pandemi med restriktioner och rekommendationer.
Det har bitvis varit tvära kast och snabba omställningar och organisationen har
varit mycket följsam och flexibel. Kontorets medarbetare har alltid gjort sitt
bästa och visat på stor kreativitet och flexibilitet. Kommunikationen via
webben och i direkt kontakt med föreningar och invånare har varit en
avgörande faktor för att klara av att hantera året. Det har under perioder varit
mycket tufft att bemanna verksamheter och kultur- och fritidskontorets
personal har många gånger levererat långt över vad som är normalt.
Trots och tack vare pandemin har verksamheten utvecklats och ställt om. Vi
vet att våra invånare sätter mycket stort värde på våra verksamheter och saknat
den när tillgängligheten varit ytterst begränsad. Många har engagerat sig under
året i frågor som sjöisarna, friluftsområdena, badstränderna, tider i
anläggningar och inte att förglömma Ping Pong. Kultur och fritidsverksamhet
är en mycket viktig faktor för god folkhälsa och god livsmiljö och bidrar till det
demokratiska samtalet och diskussioner om vårt samhälle och omvärld.
Genom alla de insatser och genom fördjupad samverkan med olika aktörer som
riktats till barn och unga under året har deras egna röster lyfts och gjort
skillnad. De har varit med och format sin egen framtid i sitt Upplands-Bro.
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Datum

2022-02-10

Vår beteckning

KFN 22/0007

Kultur- och fritidskontoret
Två av Kultur- och fritidskontorets verksamheter, Kulturscen och Idrott och
förening, fick mottaga miljöstipendiet för 2020 som delades ut under 2021.
Projektet Från Badvakt till badvärd har genomförts i simhallen under året och
vi hoppas att det kommer märkas när du kommer och besöker oss.
Intryck, uttryck, avtryck: Upplands-Bro
Den kultur- och fritidspolitiska strategin har under 2021 tagits fram i en
process med hög transparens och delaktighet i främsta rummet. Cirka 300
personer har mötts i olika dialoger. 37 intervjuer, 6 workshops, 1
medborgardialog och ett flertal enkäter har genomförts under 2021. Film som
redskap har synliggjort arbetet och breddat deltagandet. 11 utbildningstillfällen
för ungdomar har anordnats för att möjliggöra deltagande i en trygg process.
Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, kommunens ungdomsråd,
företrädare för föreningar och fria professionella kulturskapare, kultur- och
fritidskontorets personal, företrädare för utbildningskontoret, socialkontoret
och samhällsbyggnadskontoret, näringslivschef och näringslivsutvecklare i
kommunen har medverkat. En resa tillsammans mot ett hållbart Upplands-Bro
har inletts i bred förankring och med stort engagemang. Genom att gestalta
strategin med hjälp av författandet av nio noveller har vi stärkt den som ett
redskap för att realisera målen under resans gång mot 2030.
Hela sammanställningen från verksamheterna finner du i bilagan.
Ekonomisk analys
Kultur- och fritidskontoret redovisar ett sammantaget underskott på 223 tkr.
Kulturcheckarna har ännu inte börjat belasta verksamheten som är budgeterad
på Ledning kultur och fritid och viss planerad verksamhet har fått skjutas upp
vilket gör att kontoret som helhet har kunnat balansera fritidsavdelningens
underskott
På så sätt har flera insatser i nämndens fastigheter och i sporthallarna både
planerade och mer akuta har kunnat genomföras trots fritidsavdelningens
underskott.
En annan stor del av fritidsavdelningen underskott beror på stora intäktsbortfall
på nästan 700 tkr i lokalbokning samt 444 tkr för entrébiljetter i simhallen som
en effekt av stängda lokaler och inställda arrangemang under pandemin.
Badstränder har haft ökade kostnader då trycket har varit stort med ökat
slitage/sabotage och avfalls- och latrinkostnader. Dessutom tillkom Björknäs
bad och camping utan utökad budgetram. Situationen gick att hantera tack vare
feriearbetare och att simhallspersonalen kunde göra insatser eftersom simhallen
var stängd.
Tyvärr steg elkostnaderna i slutet på året och bara i december ökade kostnaden
med 270 tkr vilket slutligen skapade underskottet för nämnden.
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Datum

2022-02-10

Vår beteckning

KFN 22/0007

Kultur- och fritidskontoret
Övrigt
Kultur- och fritidsnämnden har 2021 utrangeringskostnader för 437 tkr.
Under rubriken Intern kontroll och styrning 2021 redovisas:


Utfall och kommentarer till årets genomförda kontrollmoment



Status och kommentarer till de genomförda åtgärder som planerats i
samband med upprättandet av den interna kontrollplanen samt de
eventuella åtgärder som vidtagits under året.

Barnperspektiv
Kultur- och fritidsnämndens prioriterade målgrupp är barn och unga. En
välfungerande kultur- och fritidsverksamhet har positiv påverkan på barn och
ungas möjlighet till en god uppväxtmiljö. Barn som känner sammanhang, som
blir sedda och som har något det tycker om att gör, presterar bättre i skolan och
mår bättre. Skolan är den viktigaste skyddsfaktorn i barn och ungas uppväxt.
Pandemin har påverkat barn och unga mycket negativt då deras arenor har
stängts eller begränsats kraftigt och det är viktigt att nu analysera effekterna av
detta när restriktionerna och rekommendationerna upphör.

Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni

Karin Haglund

Kultur- och fritidschef

Utredare

Bilagor
1. Verksamhetsberättelse 2021 Kultur- och fritidsnämnden
Beslut sänds till



Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
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Inledning

1.1 Vinjett
Kultur- och fritidsnämndens mål sätter trygghet och inkludering för invånarna i fokus.



Besökare ska känna sig trygga i nämndens verksamheter.
Alla människor ska vara inkluderade i Upplands-Bros kultur- och fritidsliv.

Upplands-Bro är en kommun som ger plats för invånarna såväl som för medarbetarna.
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är en stor bidragande faktor till att många
barn och unga har en meningsfull fritid och aktiva lov. I samverkan med övriga kontor
och civilsamhället har flera dialoger genomförts för att arbeta fram den kultur- och
fritidspolitiska strategin, ”Intryck, avtryck, uttryck: Upplands-Bro”. Nämndens
verksamheter är viktiga för kommunens hållbarhetsarbete, attraktionskraft,
trygghetsarbete och invånarnas livskvalité.

Foto: Rösaring

Kultur- oc h fritids nämnden, Verksamhetsberättelse år 2021
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Ansvarsområde och organisation
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för många av de verksamheter som människor
deltar i på sin fritid. Nämndens verksamhet är strategiskt viktig när det gäller
kommunens trygghetsarbete och attraktionskraft och därigenom också den ekonomiska
tillväxten. Ansvarsområdena påverkar utvecklingen av människor och av samhället
inom de flesta områdena och är inte begränsade till den så kallade kultur- och
fritidssektorn.
Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och
fritidsverksamhet, motionsspår, den öppna ungdomsverksamheten,
föreningsstöd/utveckling, bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, kulturhus,
allmänkulturell verksamhet så som konst, kulturaktiviteter i vård och omsorg, skapande
skola, kulturmiljö och offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde.
Likaså Kulturskolan och kommunens fyra fritidsgårdar för öppen ungdomsverksamhet.

Kultur- och fritidskontoret leds av en kultur- och fritidschef. Kontoret har drygt 90
medarbetare fördelat på stab och fem avdelningar, kultur-, fritid-, unga-, bibliotek och
idrott- och förening. Kontorets verksamheter samverkar med övriga kontor, privata
aktörer och civilsamhället för att erbjuda ett tillgängligt, attraktivt och angeläget kulturoch fritidsutbud för alla åldrar i kommunen. Kontoret finns med sina verksamheter i
hela kommunen men med koncentration till Kungsängen och Bro.

Kultur- oc h fritids nämnden, Verksamhetsberättelse år 2021
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1.2 Viktiga händelser under året
Hela 2021 har handlat om att erbjuda kvalitativ och säker verksamhet till invånarna
under rådande pandemi med restriktioner och rekommendationer. Det har bitvis varit
tvära kast och snabba omställningar och organisationen har varit mycket följsam och
flexibel. Kontorets medarbetare har alltid gjort sitt bästa och visat på stor kreativitet och
flexibilitet. Kommunikationen via webben och i direkt kontakt med föreningar och
invånare har varit en avgörande faktor för att klara av att hantera året. Det har under
perioder varit mycket tufft att bemanna och även kultur- och fritidskontorets personal
har många gånger levererat långt över vad som är normalt att kräva.
Trots och tack vare pandemin har verksamheten utvecklats och ställt om. Vi vet att våra
invånare sätter mycket stort värde på våra verksamheter och saknat den när
tillgängligheten varit ytterst begränsad. Många har engagerat sig under året i frågor som
sjöisarna, friluftsområdena, badstränderna, tider i anläggningar och inte att förglömma
Ping Pong. Kultur och fritidsverksamhet är en mycket viktig faktor för god folkhälsa
och god livsmiljö och bidar till det demokratiska samtalet och diskussioner om vårt
samhälle och omvärld.

Genom alla de insatser och genom fördjupad samverkan med olika aktörer som riktats
till barn och unga under året har deras egna röster lyfts och gjort skillnad. De har varit
med och format sin egen framtid i sitt Upplands-Bro.
Två av Kultur- och fritidskontorets verksamheter, Kulturscen och Idrott och förening,
fick mottaga miljöstipendiet för 2020 som delades ut under 2021.
Projektet Från Badvakt till badvärd har genomförts i simhallen under året och vi hoppas
att det kommer att märkas när du kommer och besöker oss.

Kultur- oc h fritids nämnden, Verksamhetsberättelse år 2021
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STÄRKA DEMOKRATIN / LUSTFYLLT LÄRANDE / MENINGSFULLT
ÅLDRANDE/ HÅLLBART LIV OCH HÄLSA / HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGE
Int ryck, ut tryck, avtryck: Upplands-Bro Kultur- och f ritidspolitisk strat egi
Den kultur- och fritidspolit iska strategin har under 2021 tagits fram i en process
med hög transparens och delaktighet i främsta rummet. Cirka 300 personer har
mötts i olika dialoger. 37 intervjuer, 6 workshops, 1 medborgardialog och ett
flertal enkäter har genomfört s under 2021. Film som redskap har synliggjort
arbetet och breddat deltagandet. 11 utbildningst il lfällen för ungdomar har
anordnats för att möjliggöra deltagande i en trygg process. Kommunstyrelsen,
Kultur- och fritidsnämnden, kommunens ungdomsr åd, företrädare för föreningar
och fria professionel la kulturskapare, kultur- och fritidskontorets personal,
företrädare för utbildni ngskontoret, socialkontoret och
samhällsbyggnadskontoret, näringsli vschef och näringsli vsut veck lar e i
kommunen har medverkat. En resa tillsammans mot ett hållbart Upplands-Bro
har inletts i bred förankring och med stort engagemang. Genom att gestalta
strategin med hjälp av författandet av nio noveller har vi stärkt den som ett
redskap för att realisera målen under resans gång mot 2030.

MENINGSFULLT ÅLDRANDE OCH LIVSLÅNGT LÄRANDE
När restriktioner na för kulturhusets publika evenemang släpptes i september
2021 strömmade publiken till biblioteket, det blev fullsatta hus både för Peter
Amnestens föredrag om Livgardets historia och för Carin Hjulström som
berättade om deckarsviten ”Säbyholms gröna fingrar ” som utspelar sig i
kommunen.
Bokcirklarna återuppstod i fysisk form och samlade många glada deltagare. En
finsk bokcirkel och en ”lättläst” bokcirkel var nyheter under hösten. ”Möten
med Litteratur” som sker i samarbete med daglig verksamhet på K vistaberg och
som vänder sig till hemmaboende personer med demenssjukdom återupptogs
efter ett ofrivill igt stopp.
Totalt sju kulturhistoriska vandringar utfördes runtomkring i kommunen under
hösten.

Kultur- oc h fritids nämn de n, Verksamh etsber ättelse år 2 021
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Kultur- och fritidsnämndens mål: ALLA MÄNNISKOR SKA VARA INKLUDERADE
I UPPLANDS-BROS KULTUR- OCH FRITIDSLIV
Inkluderingsgr uppen inom kultur- och fritidskontoret har arrangerat utbildni ngar
inom HBTQI och bemötande av rasism för medarbetare. Även
kompetenshöj ning av personalen för att skapa högre tillgängl ighet i digitala rum
och sociala medier har genomförts. Som textning av film, lättläst, på flera språk
och breddad representation i bildmaterial. Allt för att kunna möta våra besökare
på ett mer inkluderande sätt och för att alla ska känna sig välkomna.
Utveckling av modell för projektarbete med unga - för ökat medskapande och
inflytande grundat i den Europeiska Chartern som är antagen i Europarådet för
utveckling av den öppna ungdomsverksamheten.
Tillgängl ighetsut redning utförd på våra fritidsanläggningar.

MED BARN OCH UNGA I FOKUS
143 planerade ungdomsdr i vna aktiviteter i Sparksapp med 471 deltagare i
åldrarna 10-16 år.
25 öppna ungdomsdr i vna spontanaktivit eter med 158 deltagare i åldrarna 12-18
år genomförda av ungdomsproducenter na.
Idrottsungdomsråd i samarbete med RF Sisu Stockholm. Workshop med
värdefullt resultat och grunden lagd till ungdomsinf lytande genom detta.
NPF-utbildning för idrottsledare genom Riksidrottsförbundet.
Enkät gällande ungdomarnas önskan om utveckling av Stjärnparken med över
120 svar.
Sagornas rum i Bro bibliotek invigdes av nämndens ordförande Mattias Peterson
den 27 november 2021. Konstnärerna Ville Högström och Leif Högström och
Sven Nordqvist närvarade vid ceremonin.
Bibliot ekets barnverksamhet har inte haft samma begränsningar som
vuxenverksamheten, och kunde under våren bedriva fysisk programverksamhet.
Bibliot ekets sagotanter kunde ta emot förbokade besök av förskolor. After
School har under året bland annat kunnat erbjuda animationswork shop, race med
radiostyrda bilar, amigur umi-virk ning, Break-out room med VR-glasögon,
serieskaparworkshop, t-shirtdesign, programmeri ng i scratch, skräckbokklubb
och mycket mer.

Kultur- oc h fritids nämn de n, Verksamh etsber ättelse år 2 021
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Även barnverksamheten har arbetat med digital programverksamhet. I samarbete
med öppna förskolan streamades en sagostund/teaterföreställning: ”Sagan om
vanten”.
Biblioteket och Kulturskolan producerade en digital föreställning som gick ut till
alla förskoleklasser. ”Mitt i musiken / I sagans värld” som den kallades syftade
till att ge en introduktion till kulturskolan och till bibliotekets verksamhet.
I maj månad inleddes ett samarbete med skolornas fritidsavdelningar. Det
resulterade i två filminspirationer på temat: Vad skiljer en saga från en
berättelse? Hur kan fritidspersonal jobba med sagan i sin verksamhet? Det blev
en suggestiv film riktad till elever och en mer pedagogisk film med metodtips
till fritidsledarna.
Bibliotekets årliga novelltävling avslutades med författarbesök och prisutdelning
av Sofia Nordin.
Biblioteket har tillsammans med den öppna ungdomsverksamheten medverkat i
arbetet med att bilda en brädspelsförening och en schackklubb som har
biblioteken som bas. Dessa nya aktiviteter har lockat många deltagare i alla
åldrar, från 9 år till 70.
Läsa Äger-projektet som är ett samarbete med skolorna och skolornas
fritidsavdelningar fortsatte under 2021 och vid skolavslutningen i juni delades
en egen bok ut till nya elever i projektet.
Kulturkarusellen - ett projekt som Kulturskolan genomfört med stöd av
Kulturrådet, som riktad insats till elever i Finnsta och Råby.
Den öppna ungdomsverksamheten har under hela året erbjudit en covidanpassad verksamhet utifrån rådande restriktioner.
Förstärkning med extra personal för att bland annat kunna hantera köbildning
och stora samlingar utomhus, hantera problem med påverkade ungdomar samt
uppsökande verksamhet vid Coop, Brunna på grund av stora samlingar av
motorburen ungdom.
Brotjejernas IK- fotboll för unga tjejer i Bro i samverkan mellan Bro fritidsgård
och projektet ’Skola för mig’ som utgår från Råbyskolan.
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LOVAKTIVITETER










Kultur- och fritidsnämndens verksamheter tog emot många feriearbetande
ungdomar bland annat som ungdomsproducenter, samtalsledare i strategiarbetet,
badvärdar på badstränderna, Björknäs camping, i biblioteket och i den öppna
ungdomsverksamheten.
Lovverksamhet för 9-11 åringar i Bro under hela sommaren och höstlovet.
Många lyckade ungdomsarrangemang genomfördes under sommaren med bland
annat Gerillastickning, Drop-in-dans i Brohuset, kollon och Funkismusikläger.
Barnavdelningen arrangerade den läsfrämjande aktiviteten ”Sommarboken” som
lockade deltagare från hela kommunen.
After school arrangerade filmkollon på sommarlovet, där barn fick göra sina
egna filmer, både i Bro och Kungsängen.
l slutet av sommaren arrangerades ett lajvkollo där barn och ungdomar från
kommunen fick möjlighet att gratis pröva på lajvspel under en vecka.
Bibliotekets bokcyklar – de så kallade biblabajkerna - trampades mellan
badplatser, torg och lekplatser.
Ungdomsfestival Sommar i Bro i samarbete med ungdomsrådet.

MED ANVÄNDNING AV DEN DIGITALA TEKNIKEN





Stor satsning på digitala scenkonstevenemang under året.
Utlåningen av e-media är stor, lånen av strömmade ljudböcker, e-böcker och
strömmade filmer håller sig på en fortsatt hög nivå.
Inventering av kommunens konst som nu också kommer att kunna bli publik
med hjälp av den digitala tekniken.
Digital vattengympa introduceras i simhallen.
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Kontoret medverkade som inspiration i kommunens Digitaliseringsdag presentation av projektet; teknik möter natur vid Lillsjö Friluftsgård.
Ny e-tjänst för ansökan om terminstider i anläggningarna.
Bidragsprocessen 2.0, förenklad hantering, rutiner och processer för kommune ns
föreningar.
Kultur- och fritidskontoret mätte trygghet och inkludering i verksamheterna – I
samarbete Stockholms universitet och praktikanter med examen i genus- och
mångfaldsstudier validerades våra frågeställningar i förhållande till
demokratiska värden som tillgänglighet, inkludering och trygghet.
Enkätundersökningarna genomförs under maj månad, för att sätta ett nollvärde
och mäta utveckling på längre sikt.
143% fler har nåtts via sociala medier än 2020, med en räckvidd på unika
113.128 på Facebook med en tonvikt på kvinnor 35-54 år i Kungsängen, Bro
och Stockholm.
Genom SPARKS-appen har 862 unga nått våra verksamheter och utbudet av
gratis fritidsaktiviteter i Upplands-Bro direkt.
Lansering av inpasserings- fastighetsjour i kommunens fritidslokaler har skett.

Foto: Från simhallens digitala vattengymnastik
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I FULL SAMVERKAN



















Upplands-Bro stod värd för den digitala nätverksträffen ”Norrortsnätverket” för
bidrag- och bokningspersonal.
Sveriges fritids- och kulturchefsförenings årskonferens sändes från studion i
Kungsängen.
Flickaplattformen sände seminarium från studion i Kungsängen.
Samverkan med Storstockholms kommuner genom Storstockholms föreningen
för Kultur- och fritidschefer i pandemirelaterade frågor men också
utvecklingsprojekt.
Digitalt valborgs- och nationaldagsfirande i samverkan med föreningslivet.
Utvecklingsarbete i samverkan med GIS gällande utemiljöer och kartor.
Kungshallen har varit vaccinationsplats vid 2 tillfällen.
Musikstudion i Bro - ett samarbete mellan fritidsgården och Kulturskolan
Livräddarfilm tillsammans med Svenska livräddningssällskapet och Fryshuset.
Bio Kubens verksamhet har växt trots tuffa förutsättningar under pandemin.
Tre privata anordnare av kulturskoleverksamhet har auktoriserats.
I samverkan med kommuninvånarna och beslut i Tekniska nämnden har
Kungshallen fått sitt officiella namn.
Utomhus genomförde Kulturskolans elever och lärare spelningar på
äldreboenden.
Fortsatt samarbete med Städa Sverige. Senast i september 2021 städade
Upplands Bro Broncos upp 41 säckar brännbart, 50 säckar icke brännbart, 10
säckar miljöfarligt och 2 säckar med pant från ett område i Tibble.
5 större utställningar med totalt ca 800 besökare i Kungsängens Konsthall
genomfördes under året främst av föreningslivet, i samverkan med Kultur och
Fritid.
Konsten har samverkat även utanför Konsthallen, utomhus runt om i
kommunen; på 4 förskolor med 3 professionella konstnärer där ca 1500 barn
deltagit, genom kulturvandringar runt den offentliga konsten i Upplands-Bro och
i Stjärnparken under sommarlovet tillsammans med 4 professionella konstnärer,
2 lokala konstföreningar och ca 200 barn 5-12 år.
Värdegrundsarbetet "Förening för alla" med fyra handledningstillfällen har
genomförts med ett 20-tal deltagare från tio utvalda föreningar.
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LOKALER, ANLÄGGNINGAR OCH PLATSER















Brand på UBG där vår rådiga personal ingrep och sedan fick utmärkelse för
rådigt ingripande.
Inbrott i fotbollshallen vid tre tillfällen.
Studio Bro - nytt avtal där avdelning Unga tar alla lov och kommer att bedriva
verksamhet i lokalen.
KSK-villan tas delvis över av Kulturskolan för att förbättra arbetsmiljön.
Biblioteket i Bro har fått ett nytt utseende. Ungdomshörnan fick en ny placering
och mellanåldersgruppen fick äntligen en egen hörna som ljuddämpades för
bästa effekt. Under våren färdigställdes workshophallen Verkstan, som varje
vecka härbärgerar After school, schackklubben, kulturskolans textilkurs,
språkcaféer, Förebyggande enhetens teknikgrupp för seniorer, bokcirklar m.m.
Förutom dessa aktiviteter fungerar verkstan också som ett öppet studierum där
flera studeranden kan samsas.
Efterfrågan på studieplatser i biblioteken är stor och under våren byggdes två
nya studieceller ute i lånesalen i Bro.
Utveckling av parasport genom ny sarg för blindfotboll till Bro IP.
Röjningsinsatser med bidrag från länsstyrelsen har utförts vid Rösaring.
Ny Boulebana vid gamla Kungsängens IP
Ny Cricketplan vid gamla Kungsängens IP
Ny Dirtbana bakom Lillsjöskolan
Lillsjö landskapsgestaltning vid badstrand och naturreservatet
Florasalen i Bro har fått en uppfräschning i samarbete med Kulturskolan och
Socialkontoret.

ATT SÄRSKILT UPPMÄRKSAMMA





Nytt ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet
Intryck, utryck avtryck: Upplands-Bro Kultur- och fritidspolitisk strategi
Utdelning av pris till årets förening Tibble sjöscoutkår
Utdelning av jämställdhetsbonusen till Bro IK
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1.2.1 Verksamheten i siffror
2021

2020

58 719

69 502

7 351

7 166

Bibliotek
Fysiska lån
Lån av e-media
Unga
Bro fritidsgård- antal besök i månaden, öppet 6
dagar/veckan

593

Bro:n- antal besök i månaden öppet 4 dagar/veckan

178

Trappan- antal besök i månaden, öppet 5 dagar/veckan

584

Hagan- antal besök i månaden, öppet 5 dagar/ veckan

457

Kultur
Antal offentliga föreställningar Barn

10

-

Antal offentliga föreställningar Vuxna

8

-

Antal livesändningar/digitala visningar

38

25

Antal biovisningar

38

-

Antal lovaktiviteter

34

48

Antal arrangemang Öppna förskolan

13

-

3 659

-

Antal arrangemang Förskolan

40

-

Antal arrangemang Skapande skola

35

8

2 354

1 265

Antal kursplatser Kulturskolan VT

713

736

Antal kursplatser Kulturskolan HT

712

736

29 500

42 100

66.14

42,25

Nyttjandegrad gymnastiksalar

33,4

34,1

Nyttjandegrad fotbollshallen

100

60,2

Nyttjandegrad konstgräsplaner

78,3

-

Antal besökare offentliga arrangemang

Antal besökare Skapande skola/Förskola

Fritid
Besöksantal i simhallen
Idrott och förening
Nyttjandegrad fullstora sporthallar

Mätvärden inomhusanläggningar från vecka 48 och utomhusanläggningar v. 20.
Bokningsbar tid 17-22 under veckan och 8-22 helg. Alla cuper och evenemang inställda
på grund av pandemin. 2019 var siffran för sporthallar 85%, gymnastiksalar 39%.
Sporthallar:






Bro sporthall
Ekhammarhallen
Hagnäshallen
Kungshallen
Kungsängens sporthallen
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Gymnastiksalar:








Bergaskolans gymnastiksal
Brunnaskolans gymnastiksal
Lillsjöskolans gymnastiksal
Finnstaskolans gymnastiksal
Råbyskolans gymnastiksal
Härneviskolans gymnastiksal
Tjustaskolans gymnastiksal

Konstgräsplaner:




Kungsängens IP plan 2
Kungsängens IP plan 3
Bro IP B-plan

1.3 Covid-19 effekter



Hög sjukfrånvaro och hög belastning på den personal som varit i tjänst vilket
innebär en trött men också stolt organisation som klarat av påfrestningarna.
För bibliotekets verksamhet följde början av 2021 samma mönster som slutet av
2020, verksamheten inriktade sig på att bedriva kioskverksamhet. Låntagare
kunde ringa in och beställa böcker eller reservera titlar i bibliotekets katalog.
Därefter kunde de välja mellan att hämta ut böckerna i bibliotekskioskerna, eller
att få böckerna utlämnade vid biblioteken, s.k. take-away. Under
coronaepidemin har alla personer över 70 år samt alla personer i riskgrupper
blivit berättigade för ”boken kommer”.
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Bibliotekets programverksamhet för vuxna övergick under våren 2021 helt till
det digitala formatet. Bibliotekets bokcirklar blev virtuella. Vid ett flertal
tillfällen under året har biblioteket gjort webbsända föreläsningar, boktips, en
panel bestående av fyra bibliotekarier har tipsat om bl.a. deckare, romantiska
böcker, historiska böcker och julböcker. Bibliotekets personal har hållit digitala
boktips för Sva-grupper på vuxenutbildningen.
Biblioteket visar låga utlåningssiffror på grund av kraftigt begränsad
Biblioteket har haft utrymme att utveckla den uppsökande verksamheten: såväl
"boken kommer" som bibliotekets bokcirklar har fått nya rutiner och fler
användare.
Bibliotekets programverksamhet har övergått till digital form, och genom det har
det digitala kunnandet stärkts.
Den kultur- och fritidspolitiska strategins delaktighetsarbete genomfördes till
stor del under digitala former vilket resulterade i brist på fysiska dialogmöten
men breddade delaktigheten i digital närvaro.
ICLD –internationellt centrum för lokal demokrati, parterna har analyserat de
nya förutsättningarna under pandemin och beslutat att sträcka ut det första
projektåret fram till 31 dec 2022 med ny uppstart under första kvartalet 2022.
Kultur- och fritidskontoret mätte trygghet och inkludering i verksamheterna.
Enkätundersökningarna mätte de senaste 12 månaderna bakåt i tiden, under
pandemin vilket ger ett delvis missvisande utslag inom vissa verksamheter som
t.ex. simhall, bibliotek och scenarrangemang. Pandemin har också stor inverkan
på antal svarande och med en begränsad spridning av undersökningen.
Konsthallens fick nya förutsättningar i öppethållande med färre antal besökare
på plats i Konsthallen som konsekvens. Men ett större antal som röstade digitalt
under Vårsalongen 2021. Även digitala visningar genom sociala medier har
genomförts.
Det ungdomsdrivna projektarbetet genom ungdomsproducenterna gav en mängd
lov- och prova-på aktiviteter anpassade till rådande situation. Begränsade
möjligheter för deltagande vid aktiviteter gav möjlighet för utveckling av digital
interaktion, exempelvis live-streaming.

Anpassning i den öppna ungdomsverksamheten har varit personalkrävande.
Köbildning och mindre grupper vid aktiviteter kräver mer personal på plats. I
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perioder har verksamheten tappat kontakt med många unga vilket hämmar det
hälsofrämjande arbetet.
Till skillnad från professionella kulturskapare och kommersiella kulturaktörer
har den kommunala kulturproduktionen klarat pandemins effekter förhållandevis
bra. Som exempel har Kulturskolan genom anpassningar kunnat genomföra
verksamheten i stort sett som vanligt.
Kulturavdelningen har satsat mycket på arrangemang utomhus och digitalt, till
exempel streamade dans- och teateravslutningar, digitala rock- och popkonserter
samt digitala konstutställningar och inspelning av Funkisfilmen.
För scenkonst, bildkonst och annan skapande verksamhet har det varit svårare då
det mesta har varit nedstängt.

Pandemins effekter på idrottsrörelsen och föreningslivet är mycket stora. Vi
befarar ett stort tapp av medlemmar och aktiva, både yngre, men framför allt
bland äldre ungdomar och ledare. Pandemin har orsakat en hel säsong utan
matcher och seniorer som inte har fått träna, uteblivna cuper och andra
arrangemang som inte har kunnat genomföras. Resultatet av effekterna kan
delvis ses redan nu, men tros komma att bli tydligare under kommande år. Under
hösten har verksamheten pågått som vanligt men föreningarna har beskrivit en
situation med tappade lag och aktiva, samt problem för förbunden att tillsätta
domare.
Simhallen har varit stängd större delen av året på grund av pandemin och av ett
trasigt rör. Den öppnade åter den 29 oktober 2021.
Införande av bokning på isbanan och isvärd på plats under vissa tider blev en
mycket positiv nyhet.
Löpande möten varannan fredag gällande Covid-läget med alla
Stockholmskommuner, Riksidrottsförbundet och specialförbunden, har varit
stärkande och sammanflätande för regionens parter.
Kontoret har deltagit och bidragit till utveckling av digitala mötesformer som är
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en positiv konsekvens av pandemin. Ett bredare kursutbud kan erbjudas på ett
lättillgängligt sätt. Det är generellt enklare att ha kortare möten med föreningar
eller andra samverkanspartners på distans.
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2

Mål och resu ltat

2.1 Hållbar hälsa och liv
2.1.1 Nämndmål: Besökare ska känna sig trygga i samtliga verksamheter.
Be skrivni ng

Vi vill öka tryggheten i simhall, bibliotek och andra offent liga lokaler. Var och en ska
kunna känna sig trygg och inte råka ut för ofredanden, övergrepp eller kränkningar när
de nyttjar kommunens anläggningar.

Komm e nta r

Jämställdhetsbonusen delades 2021 ut till Bro IK för sitt arbete med Ungt ledarskap.
Ve r ksamhetsmål
Bonus till f öreningar

Indik atorer

Utfall 2020

Utfall 2021

M ålvär de 2021

Trygghetsindex f rån
f ritidsgårdsenkäten

4

5

5

Medarbetarenkäten
arbetsmiljöindex

77

81

80

Trygghetsindex f ör
biblioteket

5

5

Trygghetsindex simhall

4

5

Trygghetsindex
anläggningar och
utemiljöer

5

5

Trygghetsindex
Kulturskolan

5

5

Trygghetsindex
Kulturscen

5

5

Me da rbe ta re nkä te n a rbe tsmil jöi nde x

Arbetsmiljöi ndex i 2021 års mätning visade ett fint resultat på 81,4. Jämförelse med
övergripande nivå arbetsmiljöindex för Upplands-Bro kommun som helhet 75,5 som
också det är ett mycket bra resultat då intervallen för bra resultat är 70-100.
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2.1.2 Nämndmål: Alla människor ska vara inkluderade i Upplands-Bros kulturoch fritidsliv.
Be skrivni ng

Vi vill minska ojämlik heten i enlighet med Agenda 2030 mål 10.2 . Fokus ska ligga på
utövarnas egna önskemål och behov inom idrott, fritids- och kulturområden.
Målsättningen är att aktivitet sgraden ska vara lika hög oberoende av kön och aktivitet.
Målet stödjer även Barnkonventionens artiklar om alla barns rätt till fritid, vila samt till
kultur.

En del i detta är att ta fram en kultur- och fritidspol it isk strategi.
Komm e nta r

Kultur- och fritidsnämnden har lämnat vidare den kultur- och fritidspol it iska
strategin för beslut i kommunf ull mäk t ige.
Indik atorer

Utfall 2020

Utfall 2021

M ålvär de 2021

50/50 Öppna
ungdomsverksamheten
Trappan

40%

52%

50%

50/50 Deltagare i
kulturskolans
gruppverksamhet.

10%

17%

20%

40%

100%

93

100

Besöksantal i simhallen
ska öka
Antal sålda
simborgarmärken
Alla verksamheter ska
ha minst en
ref erensgrupp av unga

Delvis uppnått

Inköpsf örslagen f rån
invånarna ska öka.
Antal ungdomsdrivna
evenemang genom
ungdomsproducenterna
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Indik atorer

Utfall 2020

Utfall 2021

M ålvär de 2021

50/50 Öppna
ungdomsverksamheten
Hagan

41%

50%

50/50 Öppna
ungdomsverksamheten
Bro

41%

35%

50/50 Öppna
ungdomsverksamheten
Bro:n

21%

35%

Alla barn i Upplands-Bro
kommun har uppnått
simkunnighet i årskurs 6

100%

100%

Be söksa nta l i sim ha ll e n ska öka

Kommer ej uppnås då pandemin har krävt att simhallen har behövt hållas stängd under
tertial 1 och större delen av tertial 2.
Anta l så lda si mborga rm ä rke n

Kommer ej uppnås då pandemin har krävt att simhallen har behövt hållas stängd under
tertial 1 och större delen av tertial 2.
All a ve rksa mhe te r ska ha m inst e n re fe re nsgrupp a v unga

Flera av kontorets avdelningar har direkta referensgr upper kopplade till verksamheten
men på grund av pandemin har arbetet med just råd avstannat. Verksamheter na har ändå
i sitt dagliga arbete arbetat med inflytande genom att fånga upp idéer, ta emot önskemål
och ha en kontinuerli g dialog med våra unga.
Ak tivite ter

Status

Göra en tillgänglighetsutredning

Kultur- oc h fritids nämn de n, Verksamh etsber ättelse år 2 021

20(27)

8 Verksamhetsberättelse 2021 - Kultur- och fritidsnämnden - KFN 22/0007-1 Verksamhetsberättelse 2021 - Kultur- och fritidsnämnden : 1. Verksamhetsberättelse 2021 Kultur- och fritidsnämnden

3

Ekonomi

3.1 Årets resultat
Driftredovisning
Budget 2021

Redovisat 2021

Avvikelse
2020

Avvikelse 2021

(tkr)

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Ledning Kultur
och fritid

10 050,7

235

9 006,5

1 457,3

1 044,2

1 222,3

2 266,5

3 707,1

Fritid

56 794,3

3 979

58 709,7

3 528

-1 915,4

-451

-2
366,4

-3 902,5

33 731

3 706

33 760,5

3 612,8

-29,5

-93,2

-122,7

-832,9

100 576,
0

7 920

101 476,
7

8 598,1

-900,7

678,1

-222,6

-1 028,3

Kultur
Sum m a

Varav kapitalkostnader
Budget 2021
(tkr)
Ledning Kultur
och fritid
Fritid
Kultur
Sum m a

Redovisat 2021

Avvikelse 2021

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

323

84,5

278,8

70

44,2

14,5

58,7

12 798

4 154

12 416,2

4 083

381,8

71

452,8

921

67

924,9

68,6

-3,9

-1,6

-5,5

14 042

4 305,5

13 619,9

4 221,6

422,1

83,9

506,0

3.2 Ekonomisk analys
Kultur- och fritidskontoret redovisar ett sammantaget underskott på 223 tkr.
Kulturcheckarna har ännu inte börjat belasta verksamheten som är budgeterad på
Ledning kultur och fritid och viss planerad verksamhet har fått skjutas upp vilket gör att
kontoret som helhet har kunnat balansera fritidsavdelningens underskott
På så sätt har flera insatser i nämndens fastigheter och i sporthallarna både planerade
och mer akuta har kunnat genomföras trots fritidsavdelningens underskott.
En annan stor del av fritids underskott beror på stora intäktsbortfall på nästan 700 tkr i
lokalbokning samt 444 tkr för entrébiljetter i simhallen som en effekt av stängda lokaler
och inställda arrangemang under pandemin.
Badstränder har haft ökade kostnader då trycket har varit stort med ökat slitage/sabotage
och avfalls- och latrinkostnader. Dessutom tillkom Björknäs bad och camping utan
utökad budgetram. Situationen gick att hantera tack vare feriearbetare och att
simhallspersonalen kunde göra insatser eftersom simhallen var stängd.
Tyvärr steg elkostnaderna i slutet på året och bara i december ökade kostnaden med
270 tkr vilket slutligen skapade underskottet för nämnden.
Övrigt
Kultur- och fritidsnämnden har 2021 utrangeringskostnader för 437 tkr.

Kultur- oc h fritids nämnden, Verksamhetsberättelse år 2021
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3.2.1 Covid-19 ekonomiska effekter
Idrott och förening
Intäktsbortfall på 700tkr på grund av pandemin, restriktioner, inställda cuper och
tävlingar. En hög administrativ belastning har tillkommit under pandemin med tvära
kast och justeringar i bokningsbilder och mycket information till föreningsliv och
privatpersoner.
Fritid
Intäktsbortfall i simhallen landade till slut på 462 tkr. En fin upphämtning skedde de
sista månaderna när vi hade öppet vilket medförde en intäkt på drygt 700 tkr.
Badplatsernas ökade tryck medförde en extrakostnad för sophanteringen på 200 tkr
(varav 50 tkr var behov av nya sopkärl). Men tack vare pandemistängt i simhallen så
kunde personal omfördelas vilket gjorde att underskottet blev betydligt mindre än om
simhallen varit öppen.
Kultur
Kostnaderna har under året generellt minskat mer än förlorade intäkter på grund av
pandemin. Genom satsningar på utomhusevenemang och digitala arrangemang har
budgeten ändå balanserats då dessa varit helt kostnadsfria för besökare. Kulturskolan
tappade en del elever på grund av pandemin och detta behöver följas upp under 2022 då
hela budgeten nu bygger på intäkter från Kulturchecken.

3.3 Investeringsredovisning
Projekt
(tkr)
Inventarier bibliotek

Total
kalkyl

Redovisat
2020

Redovisat
2021

Budget
2021

Kvar av
budget
2021

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Om budget
eras till
2022

200

0

0

200

200

Underhåll fastigheter fritid

2 000

0

783,9

2 000

1 216,1

Underhåll fastigheter
kultur

2 000

0

107,7

2 000

1 892,3

Konstgräs Bro IP

2 500

0

55,4

2 500

2 444,6

300

0

300

300

0

2 300

0

2 300

2 300

0

13 500

723

11 257,9

12 777

1 519,1

1 519,1

Upprustning Kvistaberg

3 925

158,2

3 244,3

3 767

522,7

522,7

Sporthall anpassad för
bordtennis

82 731

75 485

1 052,6

7 246

6 193,4

3 500

Förvaltning av
kulturmiljöer

223

77

0

146

146

146

Ljudanläggningar
simhallen

300

0

240

300

60

109 979

76 443,2

19 341,8

33 536

14 194,2

Arbetsfordon
idrottsplatser
Renovering av ridhuset
Återuppbyggnad
Friluftsgård Lillsjön

Sum m a

Kultur- oc h fritids nämnden, Verksamhetsberättelse år 2021
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3.4 Kommentarer investeringsredovisning
Underhåll fastigheter fritid
Överskottet flyttas med till 2022 och ska bekosta hagmarken vid ridhuset som ännu inte
är reglerad (-690tkr) samt del av värmepump till Kungsängens IP som blev dyrare än
det som uppskattats initialt. Åtgärder i Stjärnparken, byte av köksluckor i Marina
föreningshuset och ventilationsåtgärder i ridhuset har belastat denna investering 2021.
Underhåll fastigheter kultur
Avser dräneringsarbetet vid fattigstugan i Håbo-Tibble. Verksamheten har inte haft
möjlighet att genomföra fler investeringsprojekt under 2021.
Konstgräs Bro IP
Kommer att genomföras 2022.
Arbetsfordon idrottsplatser
Nytt arbetsfordon inköpt, upphandlingen blev något dyrare än planerat - 64 tkr
Renovering ridhuset
Investeringen avser det avblåsta taket på ridhuset.
Återuppbyggnad friluftsgård Lillsjön
Största delen av återuppbyggnaden har genomförts under 2021.
Upprustning Kvistaberg
Fasad och takarbeten på verkstad och ladan samt arbeten med inkoppling till
kommunalt vatten och avlopp.
Sporthall anpassad för bordtennis
Projektet avslutades under hösten 2021 och lämnar ett överskott på 6,4 miljoner.
Kommunfullmäktige omfördelade delar av överskottet till ridhuset med 3,5 mkr.
Förvaltning av kulturmiljöer
Ska användas 2022 till nya informationsskyltar i Bro.
Ljudanläggning simhallen
Ny ljud- och bildanläggning installerad och klar. Högtalare i hela bassängområdet
inklusive omklädningsrum möjliggör snabb kommunikation men även stämningsfull
musik. Projektor och filmduk möjliggör digitala undervisningsmöjligheter med mera.
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3.5 Björknäs camping
Campingen var öppen mellan den 19 juni och 12 september men bokningarna kom
igång först i slutet på augusti då flera besökare hittat dit och marknadsföringen nått ut i
olika campingforum och kanaler. På grund av pandemin och minskade
verksamhetskostnader har hela underskottet för Björknäs campings drift kunna hanteras
inom ram.
Budget 2021
(tkr)

Redovisat 2021

Avvikelse
2020

Avvikelse 2021

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Björknäs
Camping

0

0

434,4

109

-434,4

109

-325,4

0

Sum m a

0

0

474,4

109

-474,4

109

-365,4

0

Foto: Björknäs strand
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4

In tern styrnin g och kon troll

4.1 Uppföljning av kontrollmoment
4.1.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten
Process: Personal
Förtydl iga nde a v proce ss

Kompetenshöjni ng, rekrytering, personalför hållanden,
Risker: Rekrytering av fritidsledare
Kontr ollmoment
Säkra kompetensf örsörjningen.
Ingen avvikelse

Kom m entar
V id nyrekrytering ställs krav på rätt utbildning.
Fortbildning av tillsvidareanställd personal genomf örs
kontinuerligt ef ter behov.

Process: Fastigheter/lokaler
Risker: Ej anpassade lokaler
Kontr ollmoment

Kom m entar

Avstämning med f astighetsbolaget
Å tgärd genomf örd
Ingen avvikelse

4.1.2 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
Process: Upphandling och avtalsefterlevnad
Risker: Risk för ökade kostnader för kommunen och lägre kvalitet på levererade varor och
tjänster då inte avtal som upphandlats efterföljs.
Kontr ollmoment

Kom m entar

Avtalsef terlevnad
Stickprov har genomf örts mindre avvikelse f örekom.
Mindre avvikelse
E-handelssystem skulleunderlätta avsevärt för tjänstepersoner att göra rätt.

Process: Hantering av personuppgifter
Risker: GDPR efterlevs inte fullt ut
Kontr ollmoment
Stickprov som genomf örs av GDPR-ombud och
dataskyddsombud på kontoret
Mindre avvikelse

Kom m entar
Stickprov har genomf örts när det gäller områdena
registerf örteckning och inf ormationsplikten enligt GDPR.
A vvikelse i inf ormationskrav har upptäckts och ska
åtgärdas. Översyn av antal lämpliga
registerf örteckningar har genomf örts och ska
analyseras.
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4.2 Uppföljning av åtgärder
4.2.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten
Process: Fastigheter/lokaler
Risker: Ej anpassade lokaler
Åtgär der

Slutdatu
m

Kom m entar

Renovering av personalens omklädningsrum i
simhallen
2021-0831
A vslutad

4.2.2 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
Process: Upphandling och avtalsefterlevnad
Risker: Risk för ökade kostnader för kommunen och lägre kvalitet på levererade varor och
tjänster då inte avtal som upphandlats efterföljs.
Åtgär der

Slutdatu
m

Kom m entar

Utbildningsinsatser inom upphandlingsområdet
2021-1231

Ny upphandlingsorganisation på plats.

Pågående/Försenad (styrd av start- och
slutdatum)

Process: Hantering av personuppgifter
Risker: GDPR efterlevs inte fullt ut
Åtgär der

Slutdatu
m

Kom m entar

2020-1231

Kontorets personal har genomgått utbildning inom
området.

2021-1231

Utbildning genomf örd.

Ökad kompetens inom GDPR på kontoret

A vslutad
Utbildningsinsatser

A vslutad
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TJÄNSTESKRIVELSE
Click here to enter text.
Datum

Vår beteckning

Rasmus Sjödahl

2022-01-31

KFN 22/0027

Kultur- och fritidskontoret

Kultur- och fritidsnämnden

Er beteckning

KS 18/0393

Rasmus.Sjodahl@upplands -bro.se

Yttrande - Detaljplaneförslag för Viktor
Jonssonhuset (Bro Prästgård 6:29), Bro, nr
1907
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar Kultur- och fritidskontorets förslag till
yttrande som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Enligt beslut i Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott, 29 september
2021 §46 sänds förslag till detaljplan för Viktor Jonssonhuset (Bro Prästgård
6:29) nr 1907 ut för samråd enligt regler för utökat förfarande, (Plan- och
bygglagen, 2010:900 i dess lydelse efter den 1 januari 2015).
Planområdet ligger i tätorten Bro utmed Stationsvägen, intill det hus som kallas
Viktor Jonssonhuset.
Syftet med den nya detaljplanen är främst att möjliggöra en förtätning med
flerbostadshus. Den nya bebyggelsen ska passa in i omgivningen och Viktor
Jonssonhuset ska skyddas från rivning och förvanskning.
Kultur- och fritidskontoret anser att den föreslagna detaljplanen bör omarbetas.
En detaljplan som förutsätter en rivning av en särskilt värdefull byggnad
kommer att få en negativ påverkan på kulturvärden. Den äldre bebyggelsen i
Bro är viktiga för läsbarheten av tätortens ursprung och bör så långt som
möjligt värnas.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 31 januari
2022
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Datum

2022-01-31

Vår beteckning

KFN 22/0027

Kultur- och fritidskontoret

Ärendet
Enligt beslut i Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott, 29 september
2021 §46 sänds förslag till detaljplan för Viktor Jonssonhuset (Bro Prästgård
6:29) nr 1907 ut för samråd enligt regler för utökat förfarande, (Plan- och
bygglagen, 2010:900 i dess lydelse efter den 1 januari 2015).
Planområdet ligger i tätorten Bro utmed Stationsvägen, intill det hus som kallas
Viktor Jonssonhuset.
Syftet med den nya detaljplanen är främst att möjliggöra en förtätning med
flerbostadshus. Den nya bebyggelsen ska passa in i omgivningen och Viktor
Jonssonhuset ska skyddas från rivning och förvanskning.
Kultur- och fritidskontorets yttrande
Kultur- och fritidskontoret anser att detaljplanen med föreslagen rivning och
exploateringen av fastigheten kommer att få en negativ påverkan på
kulturvärden. Den äldre bebyggelsen i Bro är viktiga för läsbarheten av
tätortens ursprung och bör så långt som möjligt värnas.
Bebyggelsen i Bro som tillhör den gamla stationsetableringen och byggnader
uppförda före 1960-talet är mycket känsliga i Bro då få av dessa byggnader
finns bevarade. De få byggnader som fortfarande finns kvar idag gör årsringen
extra känslig för ytterligare rivning och avvikande nybyggnationer. Viktor
Jonssonhuset med tillhörande magasinsbyggnad ingår båda i den grupp av
bebyggelse som är särskilt värdefull bebyggelse och utgör centrala värden i
Bro stationssamhälle.
Det är positivt att Viktor Jonsson huset ska restaureras, bevaras och förses med
skyddsbestämmelser. Det är också bra att renoveringen av huset ska möjliggöra
publik verksamhet i bottenvåningens lokaler. Men att riva magasinsbyggnaden
kommer innebära en stor skada på kulturvärden. Magasinsbyggnader är en
bärande del av de värden som utgör det särskilt värdefulla området och är
viktig för läsbarheten tillsammans med Viktor Jonssonhuset.
Magasinsbyggnaden bör således även den bevaras och förses med
skyddsbestämmelser.
I stället för att riva en viktig byggnad bör man i detaljplanen sträva efter att
bevara även magasinsbyggnaden och hitta nya funktioner för byggnaden.
Magasinsbyggnaden skulle möjligen med en varsam anpassning kunna fungera
som till exempel soprum och garage för ett framtida närliggande
flerbostadshus.
De föreslagna anslutande flerbostadshusen som placeras intill Viktor Jonssons
huset känns i höjd, volym och utformning för dominerande mot den gamla
affärsbyggnaden. Stora husvolymer runtomkring Viktor Jonsson huset kommer
förta upplevelsen av Viktor Jonssonhuset i nuvarande förslag.
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Datum

2022-01-31

Vår beteckning

KFN 22/0027

Kultur- och fritidskontoret

Trädgården bör så långt som möjligt bevara sin karaktär som trädgård. Spara i
möjligaste mån befintlig växtlighet och undvik att anlägga hårdgjorda ytor som
inte finns idag.
Enligt kulturmiljöutredningen som togs fram i samband med FÖP Bro bedöms
också byggnaderna utgöra vad som motsvarar en särskilt värdefull
bebyggelsemiljö i Plan och bygglagens mening.

Barnperspektiv
Genom att riva delar av vårt byggda kulturarv raderar vi även en bit av Bros
historia. När barn upptäcker sin kulturmiljö förstår de att de är en del av en
process, en länk i en lång kedja av människor och händelser som hänger
samman. Genom att barn lär sig att se och förstå sin närmiljö kan barnen också
lättare förstå andras kulturmiljöer. En ökad kunskap och förståelse för sin
närmiljö kan också leda till en ökad trygghet i sin närmiljö.

Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef

Rasmus Sjödahl
Kulturmiljöansvarig

Lars Björketun
Projektledare

Bilagor
1. Följebrev samråd Viktor Jonsson
2. Planbeskrivning samråd av detaljplan för Viktor Jonssonhuset
3. Plankarta samråd av detaljplan för Viktor Jonssonhuset
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
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SAMRÅD
Datum

22-01-19

Vår beteckning

KS 18/0393

Till berörda remissinstanser och
sakägare enligt
fastighetsförteckning

Samråd detaljplaneförslag för Viktor Jonssonhuset (Bro Prästgård 6:29)
Bro

Nr 1907

Enligt beslut i Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott, 29 september 2021 §46
sänds förslag till detaljplan för Viktor Jonssonhuset (Bro Prästgård 6:29) nr 1907 ut
för samråd enligt regler för utökat förfarande, (Plan- och bygglagen, 2010:900 i dess
lydelse efter den 1 januari 2015).
Planområdet ligger i tätorten Bro utmed Stationsvägen, intill det hus som kallas Viktor
Jonssonhuset.
Syftet med den nya detaljplanen är främst att möjliggöra en förtätning med
flerbostadshus. Den nya bebyggelsen ska passa in i omgivningen och Viktor
Jonssonhuset ska skyddas från rivning och förvanskning.
Samrådsstiden är från den 24 januari 2022 till den 28 februari 2022. Förslaget ställs
ut i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i Brohuset i Bro centrum.
Handlingarna finns också på kommunens webbplats www.upplandsbro.se/dpviktorjonsson
Samrådshandlingar på papper kan beställas från kommunen.
Synpunkter på förslaget ska senast den 28 februari 2022 skriftligen framföras till:
Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen
eller via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se.
Ange diarienummer KS 18/0393, namn, adress och eventuell fastighetsbeteckning.
Frågor i ärendet besvaras av avdelningen för Samhällsutvecklingsprojekt, tel. 08-581
690 00.

Samhällsbyggnadskontoret

Utställningslokaler:
- Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen
- Brohuset, Bro Centrum 1, Bro
Materialet finns även på kommunens webbplats
www.upplands-bro.se/dpverkaviken

Handlingar:
- Följebrev (denna handling)
- Samrådsbeslut SBU 21 09 29, §46
- Förslag till plankarta
- Förslag till planbeskrivning
- Fastighetsförteckning (kan beställas från
kommunen)
- Remisslista
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INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Planavdelningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn,
adress, e-postadress och fastighetsbeteckning. Syftet med en sådan behandling är för
att fullfölja kommunens skyldigheter enligt plan- och bygglagen.
Vi har fått dina uppgifter från Fastighetsregistret eller för att du själv tidigare har
lämnat synpunkter i ärendet. De uppgifter du själv lämnar i t.ex. yttranden registreras
för administration och uppföljning. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all
behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina
personuppgifter är allmänt intresse eller myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer
att sparas i enlighet med arkivlagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med konsulter som är
personuppgiftsbiträden, t.ex. plankonsulter. Vi kan även komma att dela dina
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill
ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring
eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör
du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post:
dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.
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Handlingar
Planhandlingar
Plankarta med bestämmelser i skala 1:500, daterad den 2021-09-10.
Denna planbeskrivning (inkluderar gestaltningsprinciper) 2021-09-10
Fastighetsförteckning

Övriga handlingar
Bullerutredning, ACAD 2021-05-05
Vibrationsutredning, ACAD 2021-06-21
Trafikutredning, WSP 2021-05-12
Statusbesiktning, Structor Besiktning och Kontroll AB, 2020-02-18
Risk-PM, Briab Brand & Riskingenjörerna AB, 2020-03-31
Dagvattenutredning, WRS AB, 2020-06-22 reviderad 2021-05-18
Kulturmiljöutredning (med byggnadsantikvariskt utlåtande), Nyréns Arkitektkontor, 2020-09-07
Intervjustudie, Nyréns Arkitektkontor 2020-06-17

Detaljplan för Viktor Jonssonhuset (Bro Prästgård 6:29 ), nr 1907

Planbeskrivning

Yttrande - Detaljplaneförslag för Viktor Jonssonhuset (Bro Prästgård 6:29), Bro, nr 1907 - KFN 22/0027-2 Yttrande - Detaljplaneförslag för Viktor Jonssonhuset (Bro Prästgård 6:29), Bro, nr 1907 : 2. Planbeskrivning Viktor Jonssonhuset samråd 210910

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag
Bakgrund
På den fastighet (Bro Prästgård 6:29) som föreslås få en ny detaljplan finns några av Bros äldsta
byggnader. Det rör sig om det hus som kallas Viktor Jonssonhuset och ett trämagasin. Viktor
Jonssonhuset har fått sitt namn för att det där drevs en butik av handlaren Viktor Jonsson.
Trämagasinet tjänade som förråd åt butiken. Byggnaden är viktig för förståelsen av historien kring hur
stationssamhället växte fram runt järnvägsstationen i Bro.
Det byggnadsplan som i dagsläget reglerar vad som får byggas på fastigheten är från 1967. Som på
många andra ställen under den tiden sattes inget stort värde på att bevara äldre bebyggelse, i stället
förutsätter planen att både butiksbyggnaden och trämagasinet rivs.
Butiken stängde 1973 och byggnaderna har inte använts under en längre tid.
I samband med att ett Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro tog ställning till en bygglovsansökan
där befintlig bebyggelse föreslogs rivas, i enlighet med gällande plan, konstaterades att denna behöver
ändras för att ta hänsyn till det kulturmiljövärde som finns knutet till Viktor Jonssonhuset.

Flygfoto över hur planområde ser ut i dagsläget

Huvuddrag
Huvuddragen i den föreslagna nya detaljplanen är att ge byggrätt åt två nya flerbostadshus samtidigt
som Viktor Jonssonhuset bevaras. Även den delen av trädgården som ligger på kuperad mark sparas
och hårdgörs inte.
De två nya husen placeras dels längs Stationsvägen och dels med kortsidan mot Tunavägen, bakom
Viktor Jonssonhuset från Stationsvägen sett. Båda de nya flerbostadshusen föreslås få tre våningar
samt inredd vindsvåning. En av grunderna för detaljplaneförslaget är att Viktor Jonssonhuset ska
rustas upp men en förutsättning för att bygga huset som placeras närmast Tunavägen är att
trämagasinet rivs.
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I de nya flerbostadshusen planeras för cirka 45-50 lägenheter, mestadels en- och tvårummare. Även
Viktor Jonsson-huset är tänkt att inredas med lägenheter men det är också möjligt att ha verksamheter
i byggnaden. På så sätt skapas en kontakt med husets historia.

Illustration över hur den föreslagna bebyggelsen skulle kunna utföras

Planens syfte
Syftet med den nya detaljplanen är att:
• disponera om den byggrätt som finns i gällande plan så att det fortfarande är möjligt
att förtäta fastigheten med flerbostadshus men att denna byggrätt inte förutsätter att
Viktor Jonssonhuset rivs
• med egenskapsbestämmelser reglera att ny bebyggelse passar in i omgivningen
• med egenskapsbestämmelser skydda Viktor Jonssonhuset från rivning och
förvanskning men ändå ge möjlighet att restaurera huset så att det kan ges en modern
användning
• ge möjlighet för Viktor Jonsson-huset att användas både för verksamhet/butik och
bostäder
• styra så att tillägget i form av nya flerbostadshus ska anpassas till omgivningen och
den befintliga kulturmiljön
• reglera att parkering kan ordnas för nya boende
• de nya bostadshusen kan byggas utan att riskera en försämrad dagvattenmiljö eller
risk för översvämning
• de nya bostadshusen kan uppföras säkert med hänsyn till frågor om olyckor med
farligt gods från järnvägen
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Planprocessen
Planuppdrag
Kommunstyrelsen gav 2019-08-28 §38, samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag till ny
detaljplan för Viktor Jonsson-huset genom standardförfarande.

Handläggning
Handläggning av detaljplanen sker med standardförfarande.

Det aktuella planskedet är samråd då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del av
förslaget och komma med synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där synpunkter
som framförts under samrådet redovisas. Planförslaget kan komma att justeras och kompletteras vid
behov, innan ett granskningsförslag upprättas.

Preliminär tidplan
Samrådsbeslut (SBU)
Samrådstid
Granskningstid
Antagande (KS)

Kvartal 3, 2021
Kvartal 4, 2021
Kvartal 2, 2022
Kvartal 4, 2022

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken
Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende lämplig
användning av mark och vatten samt 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer. Något riksintresse
enligt 4 kapitlet berörs inte.

Hushållning med mark- och vattenområden
Mark- och vattenområden ska enligt miljöbalken användas för det ändamål vilket området är mest
lämpat för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.
Området är redan i dagsläget omgivet av bostadsbebyggelse och en förtätning i ett kollektivtrafiknära
läge ses som ett lämpligt användande av marken.

Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten, buller
och ekologiskt känsliga områden.
Buller
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnorm för buller. Normen uttrycks som att
”det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa”. Normen
följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
För Viktor Jonsson-huset (Bro Prästgård 6:29) gäller att det genereras trafikbuller från järnvägen. På
Mälarbanan passerar mer än 30.000 tåg/år och den omfattas därmed av miljökvalitetsnormerna för
omgivningsbuller. Frågan om hur kommande bebyggelse ska kunna anpassas till bullersituationen har
studerats i en särskild utredning
Detaljplan för Viktor Jonssonhuset (Bro Prästgård 6:29 ), nr 1907
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Behovsbedömning/Undersökning om betydande
miljöpåverkan
Upplands-Bro kommun konstaterar i sin undersökning av betydande miljöpåverkan att genomförandet
av detaljplanen för Viktor Jonsson-huset (Bro Prästgård 6:29) inte medför risk för betydande
miljöpåverkan. Varken miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser
påverkas så att en MKB behöver upprättas.
Upplands-Bro kommun gör den övervägda bedömningen att planen inte medför en risk för betydande
miljöpåverkan. Det motiveras i att planen innebär en småskalig förtätning inom sammanhållen
bebyggelse i centrala Bro. Fastighetens kollektivnära läge med närhet till offentlig och kommersiell
service anses bidra till en god hushållning av mark och vatten. Planförslaget innebär en liten
förändring av centrala Bros karaktär när tillkommande flerbostadshus möter fristående villor. Dock
finns det redan andra flerbostadshus i grannområdet.
Genomförandet av planen innebär en ökning av hårdgjorda ytor och kan delvis en begränsa
omfattningen av gröna ytor. Välfungerande åtgärder för rening och fördröjning av dagvatten förväntas
avskilja tillräckligt mycket föroreningar för att säkerställa att belastningen till ytvattenrecipienten inte
ökar. Området är också utsatt för buller men inte i sådan omfattning att det inte går att skapa goda
boendemiljöer som uppfyller de miljökvalitetsnormer som finns för en god akustisk miljö.
Bedömningen görs att planen inte medför några risker för människors hälsa eller för miljön samt att
hushållningen av mark och vatten är god, vilket inte skapar grund för upprättandet av en MKB.
Undersökningen om miljöpåverkan har genomförts av kommunens sakkunniga tjänstemän utifrån
tillgängligt kunskapsunderlag.

Plandata
Läge och areal
Planområdet är ca 0,3 hektar (3000 m2) ha stort och ligger i tätorten Bro utmed Stationsvägen. I väster
avgränsas planområdet av Tunavägen. Norr, väster och öster om planområdet består närliggande
bebyggelse av fristående villor, kedjehus samt flerbostadshus. Omkringliggande bebyggelsen med
tillhörande tomter består av stora grönytor, träd och vegetation på kuperad mark. I söder avgränsas
området av Stationsvägen som ligger mitt emot Bro pendeltågsstations infartsparkering,
Stationsparken och järnvägen Mälarbanan.

Flygfoto med planområdet markerat.
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Markägoförhållande
Planområdet omfattar fastigheterna Bro Prästgård 6:29 som ägs av Vivante AB. Den del som ligger på
allmän platsmark på delar av Tunavägen för parkering är en del av fastigheten Bro Prästgård 4:1 som
ägs av Upplands-Bro kommun.

Gällande planer och tidigare ställningstaganden
Riksintresse
Söder om planområdet går Mälarbanan, som är ett riksintresse för kommunikation, cirka 35 meter från
planområdet. Mälarbanan trafikerar persontrafik och godstrafik, även transporter av farligt gods sker
där.

Vattenskyddsområde
Från fastigheten sker avrinning av dagvatten via vattendraget Brobäcken. Bäcken är avrinningsområde
till Östra Mälarens vattenskyddsområde. Inom skyddszonen finns det speciella föreskrifter vad gäller
bland annat hantering av dagvatten och utformning av dräneringssystem.

Regionala planer och program
RUFS
I plankartan för RUFS 2050 pekas fastigheten ut som sekundärt bebyggelseläge (RUFS 2050, 2018,
14–15). Det sekundära bebyggelselägena innebär att planområdet med sitt geografiska läge har
utvecklingspotential och kan kompletteras i framtiden. Ny bebyggelse bör först och främst uppkomma
på platser med hög regional tillgänglighet i form av tillgång till kollektivtrafik under rusningstid
(RUFS 2050, 2018, 70).

Kommunala planer och program
Översiktsplan
I kommunens översiktsplan (ÖP 2010, s. 11) pekas planområdet ut som ett stationsnära läge vilket är
särskilt intressant för förtätning. Planförslaget sker i enlighet med översiktsplanen eftersom
lokalisering av ny bostadsbebyggelse uppfyller punkten ”förtätning av befintliga tätorter”. Enligt
översiktsplanen har planområdet en geografisk position i ett stationsnära läge till kollektivtrafik, både
till pendeltågsstationen i Bro samt bussförbindelser. Det skapar goda förutsättningar för att bidra till
ett mer hållbart samhälle utan bilberoende och att effektivt kunna samordna den tekniska försörjningen
samt skapa underlag för god service (ÖP 2010, s. 10–12). Planförslaget stämmer överens med ÖP
2010.
Riktlinjer för bostadsförsörjning
Planen går i linje med kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning genom att utbyggnaden av nya
bostäder främst ska ske genom förtätning av befintliga tätorter och genom tätortsutvidgning.
Detaljplaner och förordnanden
För planområdet finns gällande detaljplan:
• Byggnadsplan för Bro stationssamhälle, Finnsta 1:2 och Härnevi 1:4, 6803, Upplands-Bro
kommun, Stockholm län, 1967. I detaljplanen är planområdet utpekat som Bro Prästgård 6:29
och har enligt gällande byggnadsplan bestämmelsen BHIII. Bestämmelsen tillåter bostadsoch handelsändamål inom fastigheten. Byggnader på fastigheten får maximalt uppgå till tre
våningar.
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Gällande byggnadsplan med det aktuella planområdet markerat.

När den nya detaljplanen fått laga kraft upphör den del av den äldre byggnadsplanen som ingår i
planområdet att gälla.

Förutsättningar och planförslag
Natur
Mark och vegetation
Nuläge

På den aktuella tomten finns i dag, förutom Viktor Jonsson-huset ett äldre trämagasin i sämre skick, ett
växthus och en lekstuga. På fastigheten finns en asfalterad yta ut mot Tunavägen. I övrigt består
vegetation av gammal tomtmark.
Trädgårdens norra del består av det högre bergspartiet som reser åtta höjdmeter över marknivån.
Längs med bergets fot löper en låg mur, muren är beklädd med öländsk kalksten. Ovan muren finns
mindre terrasseringar av natursten. I söder mot Stationsvägen avgränsas trädgården av en
hagtornshäck och mot grannfastigheten i öster avgränsas trädgården av storväxta lövträd.
Trädgårdens karaktär har formats av högt gräs och sly vilket gör den något svårläst. Mitt i trädgården
står en flerstammig blodbok och det finns ett flertal olika sorters rosor och perenner. Intill Viktor
Jonsson-huset finns en äldre björk och ett äppelträd. Mot fastigheten i öster står ett par storväxta
lövträd varav en ask eventuellt står inom fastigheten (Nyréns Arkitektkontor, 2020, s. 28).
Inom fastigheten förekommer spridningssamband för arter knutna till ädellövmiljöer. Fastigheten
bedöms inte ha särskilt höga naturvärden, däremot kan uppvuxna träd och trädgårdskaraktären bidra
med värdefulla kvaliteter för de framtida bostäderna.
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Bild på den obebyggda delen av planområdet.

Förslag

Fastighetens norra kuperade delar kommer bevaras med mur och terrasseringar och befintlig
växtlighet. Äldre och storväxta träd kommer i möjligaste mån bevaras.
Mellan byggnaderna skapas en gårdsmiljö med växtlighet och genomsläppliga material.

Inspirationsbilder på hur en framtida gårdsmiljö kan utformas.

Landskaps- och stadsbild
Nuläge

Till viss grad kännetecknas planområdet av det korta geografiska avståndet till järnvägen i söder samt
omkringliggande villor i grannskapet. Marken i området är kuperad och planområdet ingår i ett
sammanhang med tvåplansvillor och enstaka flerbostadshus.
Förslag

Kommande bebyggelse med flerbostadshus innebär en att fastigheten förtätas. Det kan komma att
påverka stads- och landskapsbilden med något högre byggnadshöjder men även ökad uppsikt mot
gatan, för ett tryggare gaturum. Den nya bebyggelsen skapar ett intimare gårdsrum på baksidan samt
tydliggör gränsen mot den gamla trädgården och skapar en koppling till gatan samt tillgängliggör och
synliggör Viktor Jonsson huset. Byggnaden som ligger längs med Stationsvägen dras tillbaka något för
att ytterligare synliggöra den gamla byggnaden och för att skapa förgårdsmark och entré från
Stationsvägen.
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Skiss på gårdsrummet

Skiss på gaturummet

Fornlämningar
Enligt Fornsök, Riksantikvarieämbetet, finns det inga arkeologiska kulturmiljöer, fornlämningar eller
riksintressen inom fastigheten.
Geologi/Geotekniska förhållanden
Nuläge
Enligt SGUs kartunderlag består marken inom planområdet av postglacial lera. På fastighetens norra
del består marken av ett bergsparti som reser åtta höjdmeter över marknivån nivån invid
huvudbyggnaden. Tomtmarken grönytor utgörs delvis av högt gräs och sly.
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Förslag

Någon geoteknisk utredning har inte gjorts i detta skede. Grundläggningsförhållandena bedöms utifrån
kända förutsättningar inte utgöra något hinder för byggnation. En geoteknisk utredning kommer att
behöva tas fram till kommande planskede.

Utdrag ur SGU:s kartunderlag

Bebyggelseområden
Kulturmiljö
I Upplands-Bros kommuns kulturmiljöutredning för Bro (WSP Samhällsbyggnad, 2019) pekas
planområdet ut som ett särskilt värdefullt område med kulturvärden. Planområdet ingår i ett större så
kallat karaktärsområde, vilket innebär att området bär en viktig karaktär där särskild hänsyn behöver
tas till kravet om varsamhet. Norr om planområdet markeras både Bro prästgård och villor i dess
omgivning ut som särskilt värdefulla bebyggelseområden samt agrara byggnader uppförda före år
1930. Dessa bedöms ha kulturhistoriska värden som motiverar att förbud mot förvanskning bör råda
inom dessa. Miljöerna representerar olika delar av Bros historia såsom jordbrukets prägel på samhället
men även hur dragningen av järnväg medförde stationssamhällets framväxt. Under 1900-talet
etablerades en del handel och service runtomkring stationshuset. Exempel på detta är butiker,
järnaffär, postkontor och konditori. Ett flertal av dessa finns bevarande men några är ombyggda.
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Utdrag ur kulturmiljöutredning
Befintlig bebyggelse
Nuläge

I samband med planläggningen har det gjorts en kulturmiljöutredning för Viktor Jonsson-huset (Bro
Prästgård 6:29) (Nyréns Arkitektkontor, 2020). Enligt kulturmiljöutredningen har Viktor Jonssonhuset ett kulturhistoriskt värde eftersom dess bebyggelsemiljö berättar om Bros historia som
stationssamhälle. Viktor Jonsson-husets kulturhistoriska värde grundar sig i dess nuvarande karaktär,
som kommer ur ombyggnaden år 1937 då huvudbyggnaden tillsammans med det intilliggande
posthuset gav stationssamhället en modern front gentemot anländande från stationen.
Byggnaderna på fastigheten har anpassats till topografin och disponerats med hänsyn till platsens
naturliga förutsättningar, vilket bidrar till fastighetens kulturhistoriska läsbarhet. Ingen del av
bebyggelsen har bedömts ha hög känslighet utifrån dess kulturhistoriska värdering och
förändringshistorik. Villan och trämagasinet har bedömts vara känsliga för förändring utifrån att de har
förhållandevis välbevarade karaktärer från ombyggnadsåret 1937.
Förslag

All exploatering i befintliga miljöer innebär en förlust av kulturhistoriska värden. En avvägning bör
alltid göras där kulturvärden vägs mot andra samhällsintressen så att en god helhetsverkan uppnås.
Exploatering kan även ha positiv påverkan utifrån att kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer
kan ges långsiktigt skydd i detaljplan i form av rivningsförbud, skydds- och varsamhetsbestämmelser
I planförslaget införs varsamhetsbestämmelse gällande Viktor Jonsson-husets exteriöra karaktärsdrag
som ska bibehållas till sin utformning, vilket innefattar byggnadens volym, taktäckning, spröjsade
fönster i trä samt butikens skyltfönster mot gatan. Skyddsbestämmelse om införs för det dörrparti som
tillhör den tidigare butiken och vetter mot Stationsvägen, som ska bevaras. Bestämmelse om
rivningsförbud införs.
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Trämagasinet är i sämre skick än huvudbyggnaden och planen möjliggör en byggrätt som förutsätter
att magasinet rivs. I kommande bebyggelse ska element från trämagasinet tas tillvara i gestaltningen.
Ny bebyggelse
Den nya bebyggelse som föreslås i detaljplanen består av två nya bostadshus, ett som orienterar sig
utmed Stationsvägen och ett som placeras i det läge där trämagasinet ligger idag. Dessutom bevaras
Viktor Jonssonhuset och får en framträdande roll i den nya bebyggelsegruppen.

Situationsplan över den föreslagna nya bebyggelsen
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Illustration över hur den föreslagna bebyggelsen skulle kunna utföras

Placeringen av den nya bebyggelsen är orienterad så att den påverkar omgivande grannar så lite som
möjligt. Den är också anpassad till den stora höjdskillnad som finns på tomten, där ambitionen är att
försöka undvika sprängning.

Illustration över hur den föreslagna bebyggelsen skulle kunna utföras
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Den nya bebyggelsen skapar ett intimare gårdsrum på baksidan samt tydliggör gränsen mot den gamla
trädgården och skapar en koppling till gatan samt tillgängliggör och synliggör Viktor Jonsson huset.
Byggnaden som ligger längs med Stationsvägen dras tillbaka något för att ytterligare synliggöra den
gamla byggnaden och för att skapa förgårdsmark och entré från Stationsvägen. De nya volymerna
förhåller sig respektfull mot Viktor Jonsson-huset som får stå fritt och framträdande.
Magasinsbyggnaden ersätts med en volym i suterräng, med tydliga referenser till den befintliga
byggnaden. Byggnaden dras in så det fortfarande är fri sikt utåt för grannhuset bakom. Den nya
volymen längs gatan dras in från gatan för att låta Viktor Jonsson-huset komma fram och vara stjärnan
i trion. Indraget ger även plats för grönska längs gaturummet
Gestaltning, material och byggteknik
Tanken med den nya bebyggelsen är att det är tre byggnader med olika karaktär, som stärker platsens
identitet och trivsel med avstamp i den historiska kulturmiljön.
1. ”Viktor Jonsson huset”
Känslan av den forna lanthandeln från 40-talet återskapas genom renovering av huset och möjlighet
till bokaler med publik verksamhet i bottenvåning. I övrigt bostäder.
2. ”Magasinet” (Gårdshuset)
Faluröd ladugårdsbyggnad med sadeltak och fönsterkupor påminner om den gamla
magasinsbyggnaden som står där idag.
3. ”Järnvägshuset” (Gathuset)
Bostadshus i naturliga kulörer som anspelar på gamla stationssamhällets trähusbebyggelse och
trädgården. En samtida volym med balkonger och förgårdsmark mot gatan samt en indragen takvåning
eller vindsvåning.
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Situationsplan
Parkering förläggs längs med Tunavägen (delvis på egen fastighet) samt i garage på den egna
fastigheten. I detta förslag skapas en innergård med en nära kontakt med den gamla fruktträdgården.
Äppelträdet samt trappan upp mot växthuset kan bevaras. Gården kring Viktor Jonsson-huset lyfter
fastighetens identitet och blir tillgänglig för allmänheten.

Situationsplan över den föreslagna bebyggelsen och de tilltänkta nya parkeringsplatserna
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Volymer
De föreslagna nya husen kommer att vara ligga souterrängläge. Från Stationsvägen kommer höjden
vara tre våningar men från den sida där de kommer skära in i berget kommer höjden vara två våningar.
Husen måste uppföras med sadeltak med en taklutning på 25 grader och utöver ordinarie våningar
kommer det finnas möjlighet att inreda en vindsvåning.

Offentlig service och kommersiell service
Nuläge

Viktor Jonsson-huset har en historia som butik för stationssamhället. År 1957 byggdes butiken om till
en självbetjäningsaffär men fick stänga år 1973. Lagret hade varit orört sedan nedläggningen 1973.
Byggnaden har efter nedläggningen haft andra verksamheter i den före detta butikslokalen, och
ovanvåningens lägenhet har delats upp i flera lägenheter.
Förslag

I dagsläget finns det inga aktiva verksamheter inom planområdet. Den föreslagna nya bebyggelsen
uppförs som flerbostadshus med mindre lägenheter. I bottenplan på Viktor Jonsson-huset planeras det
för så kallade bokaler. Det innebär att det både är möjligt att använda som lokal för en verksamhet
men också som bostad. Under planprocessen har det föreslagits att kommunen borde etablera sig i
byggnaden. Några sådan planer finns inte i dagsläget men med bestämmelsen för centrumändamål (C)
finns möjligheten.
Tillgänglighet
Nuläge

I dagsläget är Viktor Jonssonhuset inte tillgängligt för allmänheten och de lägenheter som ryms i
byggnaden nås endast via trappor.
Förslag

Alla byggnader nås från den stenlagda innergården och parkering sker delvis längs med Tunavägen
och delvis i garage i anslutning till gatuhuset där även parkering för rörelsehindrade ska finnas.
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Viktor Jonsson huset förses med utvändigt hisschakt för att möjliggöra bostäder. Cykelrum och
barnvagnsrum föreslås i de nya byggnaderna.

Trafik och kommunikationer
Gatunät och parkering
Nuläge

Bro Prästgård 6:29 ligger i gamla Bro. Direkt söder om tomten ligger Stationsvägen och västerut
ligger Tunavägen. Trafikflödena i området är låga.
Parkeringssituationen är däremot relativt ansträngd då många använder de infartsparkeringar som
ligger direkt norr om järnvägsspåren.
Förslag

Den beräknade tillkomna biltrafiken från fastigheten bedöms inte orsaka några kapacitetsproblem.

Enligt den riktlinjer för parkering som står i Teknisk handbok (2019) ska en bebyggelse i ett läge som
ligger närmare än 600 meter från stationen förses med 0,25 parkeringsplatser per liten lägenhet, 0,45
för mellanstora och 0,75 för stora lägenheter. För den planerade bebyggelsen ger det ett behov av 18
parkeringsplatser. Dessa ordnas delvis inne på kvartersmark och delvis längs Tunavägen.
Gång-, cykel- och mopedtrafik
Nuläge

Gång- och cykelmöjligheterna är goda för Bro Prästgård 6:29. Cykeltransport till vardagsmålpunkter
går minst lika fort som biltransport. Det finns ett befintligt cykelstråk mellan kommunens två största
tätorter Bro och Kungsängen, cykelavståndet mellan Bro och Kungsängen är ca 8 km.
Förslag

Komunens kriterier för flerbostadshus innefattar bla. att en bra cykelparkering ska finnas. Kommunen
definierar att en bra cykelparkering innebär att inomhusparkeringen ska vara lättillgänglig vilket
innebär att cykeln inte ska behöva lyftas samt att dörren går att ställa upp. Utomhusparkering av cyklar
ska vara i närhet av entréerna och vara väderskyddade, trygga, upplysta samt att det ska vara möjligt
att låsa fast cykelramen. Vidare måste både inomhus- och utomhusparkeringarna ha plats för lådcyklar
och cykelkärror.
Det ska finnas eluttag för både cykel och bil, att cykelparkeringen är särskild från
barnvagnsparkeringen samt att det finns ett uppvärmt cykelrum med cykelpump och möjligheter till
mindre cykelreparationer.
Kollektivtrafik
Platsen ligger cirka 300 meter från Bro station som trafikeras av både bussar och pendeltåg.

Störningar och risker
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Buller och vibrationer
Nuläge

En bullerutredning har genomförts i samband med framtagandet av detaljplanen. Trafikbullret i
området domineras av spårtrafiken från Mälarbanan, söder om planområdet. Ekvivalenta ljudnivåer
för det utbyggda området beräknas som högst bli 60 dBA vid fasad år 2021. Ljudnivåerna förväntas
minska fram till 2040 då spårtrafiken på Mälarbanan förändras. Båda punkthusen i området beräknas
ha tillgång till ytor med ekvivalenta ljudnivåer som är lägre än 50 dBA både 2021 och 2040.

Beräkning av bullervärden, utdrag ur bullerutredning, ACAD

Förslag

Med hänsyn till ovan nämnda värden och de riktvärden som presenteras i förordning 2015:216 (med
ändringar enligt 2017:359) kan lägenhetsutformning ske godtyckligt då inga fasader utsätts för
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ljudnivåer som överstiger 60 dBA. Uteplatser kan placeras så att de är inom de zoner som har lägre än
70 dBA maximal ljudnivå för år 2021.
Radon
Någon radonmätning är inte gjord till detta skede.
Översvämning
Nuläge

Vid ett kraftigt skyfall kommer ytvattnet från planområdet att rinna söderut, mot banvallen och
därifrån vidare mot Brobäcken och Mälaren. En skyfallsmodellering visar en teoretisk lågpunkt intill
Stationsvägen med översvämningsrisk vid 100 mm regn, denna punkt ligger dock i anslutning till ett
befintligt dike som löper parallellt med vägen.

Lågpunktskartering och ansamling av stående vatten på och runtom planområdet vid applicering av 100 mm nederbörd
(WRS).

Förslag

Höjdsättningen av marken och den nya bebyggelsen inom planområdet ska utföras på så sätt att
dagvatten vid skyfall kan avledas utan att riskera skador på byggnader och infrastruktur.
Farligt gods
Nuläge

Planområdet är beläget ca 32 m från Mälarbanan. Figuren nedan visar planområdet i förhållande till
länsstyrelsens rekommenderade riskhanteringsavstånd från järnväg. Inom den så kallade Zon B (30 –
50 meter från spår, gul färg i figuren) behöver riskreducerande åtgärder vidtas när nya bostäder och
verksamheter ska möjliggöras.
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Planområdet (blåmarkerat) med Länsstyrelsens skyddsavstånd.

Med tanke på områdets närhet till järnvägen har en riskutredning tagits fram. (Briab Brand &
Riskingenjörerna AB, 2020-03-31) Förslag till åtgärder redovisas nedan.
Förslag

Då Viktor Jonsson-huset och det ena av de två föreslagna bostadshusen ligger inom
riskhanteringsavståndet på 50 m från Mälarbanan och saknar framförliggande bebyggelse som skydd
föreslås följande åtgärder:
• Från samtliga utrymmen med stadigvarande vistelse ska minst en utrymningsväg mynna bort
från riskkällan.
• Loftgångar eller trapphus som vetter mot järnvägen, och som utgör enda utrymningsvägen,
ska utföras inbyggd så att skydd mot utrymmande säkerställs under den tid det tar att utrymma
(minst 30 minuter). Trapphus från loftgång ska utföras så att det även medger utrymning bort
från järnvägen.
• Friskluftsintag ska placeras mot trygg sida, dvs. på byggnadernas tak eller bort från järnvägen.
• För lägenheter som är försedda med självdragsventilation ska ventilationsöppningar som
vetter mot Mälarbanan vara möjliga att stänga.
Åtgärderna regleras med planbestämmelser för de aktuella byggnaderna.

Teknisk försörjning
Dagvatten
En dagvattenutredning har tagits fram för planförslaget (WRS AB, 2020-05-22). I kommunens
checklista för dagvattenutredningar framgår att minst de första 20 mm av ett regn ska gå igenom
öppna dagvattenanläggningar. Flödesberäkningarna ska utgå från ett 20-års regn med klimatfaktor
1,25. Belastningen på nedströms liggande dagvattensystem ska inte öka. Utredningen har utgått från
dessa krav.
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Genomsläppligheten inom planområdet kan rimligen antas vara generellt låg på grund av förekomsten
av lera och att jordtäcket i sluttningen är tunt på urberg. Dagvattenhanteringen inom planområdet sker
i dagsläget genom ytlig avrinning från de högre belägna delarna i planområdet över den asfalterade
ytan mellan Viktor Jonssonhuset och ladan samt ned i ett dike som löper parallellt med Stationsvägen.
Vattnet från diket och Tunavägen avrinner till kommunala dagvattenledningar.

Topografiska förhållanden och aktuell avrinning av dagvatten inom och runt planområdet (WRS).

För att uppfylla fördröjningskravet på 20 mm regn behöver totalt 35 m3 dagvatten kunna magasineras
inom fastigheten. Dagvattnet kan förslagsvis fördröjas med en kombination av växtbäddar,
genomsläpplig beläggning, infiltrationsstråk samt diken (till exempel makadamdiken). Växtbäddarna
och infiltrationsstråket placeras så att takvattnet kan avledas med stuprör via utkastare. När
anläggningarna är fyllda behöver dessa kunna brädda både till dräneringsledningar via ett
bräddningssystem samt att vatten ska kunna avledas ytledes vid skyfall utan att skada byggnader. Ett
förslag till positionering av dagvattenanläggningar inom kvartersmark redovisas i figuren nedan.

Förslag till positionering av diken, infiltrationsstråk samt växtbäddar. Under de genomsläppliga beläggningarna läggs ett
lager med makadam (WRS).
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Reningsbehovet av föroreningar i dagvattnet varierar mellan olika ämnen. Samtliga
dagvattenanläggningar har en reningsgrad på 40 % eller mer för de aktuella ämnena. Utifrån det görs
bedömningen att föroreningsbelastningen från fastigheten kommer att vara oförändrad eller minska
beroende på ämne. Recipientens status bedöms därmed inte påverkas negativt av den planerade
exploateringen.
Med föreslagna dagvattenåtgärder för rening och fördröjning kommer belastningen från planområdet
på nedströms liggande ytvattenrecipienter inte öka efter genomfört planförslag.

Vatten och avlopp
Platsen är sedan tidigare försedd med koppling till kommunalt vatten och avlopp, ingen förändring av
detta avses i planförslaget.

Värme
Planområdet ligger inom och kopplas till Bro tätorts fjärrvärmenät.

El, tele, bredband
Planområdet ligger inom tätorten och ska förses med tele och bredband i samma utsträckning som
resten av tätorten.

Avfall
Utrymme för avfallshantering och källsortering för anläggningen ska finnas. Avfallsutrymmet ska
dimensioneras så att så kallad fastighetsnära källsortering kan ske, av det avfall som uppkommer inom
planområdet. Sophantering ska lösas inom fastigheten. Upplands-Bro kommun har infört ett system
för insamling av matavfall.

Konsekvenser av planens genomförande
Miljökonsekvenser
Ur ett miljömässigt perspektiv är det viktigt att i samhällsplaneringen skapa så bra förutsättningar som
möjligt för alla att göra hållbara val. Ur det perspektivet är det positivt att förtäta i ett läge med så pass
goda kollektivtrafikförbindelser som detta. I övrigt förväntas inte förslaget inte innebära några stora
miljömässiga konsekvenser.

Ekonomiska konsekvenser
Ur ekonomisk synvinkel är det positivt att förtäta i en tätort där infrastruktur redan finns. På så sätt
utnyttjas denna mer effektivt och man kan skapa ett bättre ekonomiskt underlag för att ta hand om
befintlig infrastruktur. En av grunderna till projektet är också att den kommande exploateringen ska ge
ekonomisk möjlighet att rusta upp Viktor Jonssonhuset.

Sociala konsekvenser
Utgångspunkten för projektet är att bygga mindre lägenheter. Gamla Bro består av en blandning av
flerbostadshus och markbostäder och de tilltänkta lägenheterna kan på så sätt komplettera det totala
bostadsbeståndet med ett tillskott av en lägenhetstyp som i dagsläget är ovanlig i denna del av Bro. I
ett område med många villor kan detta ge möjlighet för äldre personer som vill flytta ifrån villan men
ändå bo kvar i området. Det kan också vara en lämplig första bostad för ungdomar.

Barnkonsekvenser
Planen ger möjlighet att bevara Viktor Jonssonhuset vilket är viktigt för att skapa en möjlighet att se
spår av Bros historia. Särskilt kan detta vara viktigt för barn och ungdomar som inte har egna minnen
av denna tid. I övrigt bedöms inte planen medför några särskilda konsekvenser för barn och unga.
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Genomförande
Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Planen möjliggör för byggande av parkeringsplatser på mark som idag tillhör kommunen. Kommunen
kommer fortsatt att äga parkeringsplatserna, som planeras som kvartersmark, men boende kommer att
ha möjlighet att hyra dessa. I övrigt planeras den kommande byggnationen att ske helt och hållet på
exploatörens egen fastighet.
Avtal
Kommunen har tecknat ett planavtal med Signum fastigheter som reglerar hur planarbetet ska
bekostas.
Den lösning av parkeringsfrågan som förutsätter att boende parkerar på kommunal mark måste
regleras i ett kommande avtal.

Fastighetsrättsliga frågor
Ägarförhållanden
De fastigheter som är aktuella att planläggas är Bro Prästgård 6:29, som ägs av Vivante AB och del av
Bro Prästgård 4:1 som ägs av Upplands-Bro kommun.
Fastighetsbildning
Om fastighetsbildningsåtgärder behöver vidtas ska dessa betalas av exploatören.
Servitut, ledningsrätter och andra fastighetsrättsliga avtal
Inga kända servitut, ledningsrätter eller fastighetsrättsliga avtal som berör detaljplanen är kända.

Ekonomiska frågor
Driftkostnader
Planens genomförande medför små ökade driftskostnader för kommunen. De parkeringsplatser som
planeras på kommunalmark måste underhållas. Då de planeras som kvartersmark som ska vara i
kommunal ägo finns det en möjlighet att ta betalt för användandet av dem.
Bygglov, bygganmälan
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun.
Avgift för vatten och avlopp
Fastighetsägare bekostar anslutning till egen fastighet för vid varje tidpunkt gällande VA-taxa.
Lantmäteriförrättning
Ansökan om lantmäteriförrättning söks hos Lantmäteriet i Stockholms län.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
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Medverkande i projektet
Till grund för detaljplanen ligger flera studier av Upplands-Bro kommun och av konsulter. Ett flertal
medarbetare med specialistkompetenser på kommunens tekniska avdelning, byggavdelning och
miljöavdelning har också bidragit till arbetet.

Upprättad 2021-09-10
Planavdelningen
Mark- och exploateringsavdelningen

Henric Carlson
Planchef

Joakim Olsson Syvälouma
Projektledare exploatering
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kultur- och fritidskontoret
Datum

Vår beteckning

Rasmus Sjödahl

2022-01-31

KFN 22/0029

Kultur- och fritidskontoret

Kultur- och fritidsnämnden

Er beteckning

KS 18/0209

Rasmus.Sjodahl@upplands -bro.se

Yttrande - Detaljplan för del av Ådö (Ådö skog),
nr 7808Ä, Bro
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag till
yttrande som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, 29 september 2021§ 44, sänds
förslag till detaljplan för del av Ådö (Ådö skog), nr 7808Ä, ut för samråd enligt
regler för standardförfarande, plan- och bygglagen (2010:900 i lydelse efter
den 1 januari 2015). Planområdet är ca 23 ha stort och ligger söder om Bro
utmed Ådövägen. Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra större
byggrätter för att tillåta bättre förutsättningar för boende i området samt
revidera bestämmelserna om avstyckningar.
Planförslaget stämmer överens med inriktningen i kommunens översiktsplan.
Kultur- och fritidskontoret samlade bedömning är att föreslagen ändring av
byggnadsplanen inte får någon större negativ påverkan på vare sig
kulturmiljövärden eller rekreationsvärden.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 31 januari
2022



Samrådshandlingar, förslag till detaljplan för del av Ådö (Ådö skog) nr
7808Ä, Bro

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, 29 september 2021§ 44, sänds
förslag till detaljplan för del av Ådö (Ådö skog), nr 7808Ä, ut för samråd enligt
regler för standardförfarande, plan- och bygglagen (2010:900 i lydelse efter
den 1 januari 2015). Planområdet är ca 23 ha stort och ligger söder om Bro
utmed Ådövägen. Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra större
byggrätter för att tillåta bättre förutsättningar för boende i området samt
revidera bestämmelserna om avstyckningar.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Datum

2022-01-31

Vår beteckning

KFN 22/0029

Kultur- och fritidskontoret
Planförslaget stämmer överens med inriktningen i kommunens översiktsplan.

Kultur-och fritidskontorets yttrande
Ådöhalvön är belägen vid Mälaren, ca tre km söder om Bro centrum. Området
hyser stora naturvärden och är ett värdefullt område för rekreation. Idag växer
samtidigt Bro tätort kraftigt, vilket ger ett ökat behov till tätortsnära
rekreationsområden. Ådöhalvöns betydelse som rekreationsområde väntas
därmed att öka. Därför är det viktigt att Ådöhalvöns förutsättningar som
rekreationsområde inte förbises vid utvecklingen av Ådöhalvön.
En fortsatt utveckling av det utpekade området på Ådö, samt övriga områden
på Ådö leder troligen till ytterligare permanentboende på Ådöhalvön, med ett
ökat antal barnfamiljer som följd. En utveckling som ökar behovet av trygga
mötesplatser. Området i anslutning till Björknäs gård har en potential att
utvecklas till en pärla med bad, camping och anläggningar för lek, motion och
fysik aktivitet.
Med en utveckling av Ådöhalvön och ett större antal permanentboende är det
också viktigt att inte behovet av nya säkra vägar, gång- och cykelvägar mot
Rättarboda/ Bro försummas. Detta är något som även påpekas i
planprogrammet för Ådöhalvön 2012.
Det utpekade området har sedan den ursprungliga planen som fritidsområdet
förändrats och utvecklats. Flera stugor är tillbyggda och omgjorda till
åretruntbostäder. Fritidshusområdet har således alltmer övergått till att bli ett
permanentboendeområde, vilket bland annat har medfört ökande önskemål om
expansionsmöjligheter.
En ändrad detaljplan kommer medföra en byggrätt på 160 m2 byggnadsarea
med komplementbyggnad om 60 m2 byggnadsarea. Minsta föreslagen
fastighetsstorlek är 3000 m2 landareal, för fastigheter som inte redan är mindre
eller i tillåts bli mindre med gällande planbestämmelser. Den utökade
byggrätten bedöms inte i någon större grad påverka områdets karaktär negativt
då stora förändringar redan skett. Det är dock positivt att eftersträva att den
småskaliga miljön med de gröna gaturummen och med bebyggelsen centralt
placerad tomterna är kännetecken som bibehålls i området. Ådövägen bör
bibehålla den gröna skogskaraktären längst vägen. Avstyckningar bör således
ta hänsyn till befintliga fastigheters kännetecken. Vid förändringar är det
viktigt att anpassningen sker med hänsyn till omgivningen och till tomtens
naturliga terräng.

Barnperspektiv
En ändring av byggnadsplanen för att möjliggöra ökade byggnadsarea bedöms
ge små konsekvenser för barn. Fler permanentboende leder troligen till fler
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Datum

2022-01-31

Vår beteckning

KFN 22/0029

Kultur- och fritidskontoret
barnfamiljer. Därför är det viktigt att utveckla nya säkra vägar, gång- och
cykelvägar mot Rättarboda/ Bro.

Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef

Rasmus Sjödahl
Kulturmiljöansvarig

Lars Björketun
Projektledare

Bilagor
1. Följebrev samråd Ådö skog
2. Planbeskrivning samråd av detaljplan för Ådö skog
3. Plankarta samråd av detaljplan för Ådö skog
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
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SAMRÅD
Datum

2022-01-24

Vår beteckning

KS 18/0209

Till berörda remissinstanser och
sakägare enligt
fastighetsförteckning

Förslag till detaljplan för
Del av Ådö (Ådö Skog)
Bro

Nr 7808Ä

Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet,29 september 2021§ 44, sänds förslag till
detaljplan för del av Ådö (Ådö skog), nr 7808Ä, ut för samråd enligt regler för
standardförfarande, plan- och bygglagen (2010:900 i lydelse efter den 1 januari 2015).
Planområdet är ca 23 ha stort och ligger söder om Bro utmed Ådövägen. Syftet med
ändring av detaljplanen är att möjliggöra större byggrätter för att tillåta bättre
förutsättningar för boende i området samt revidera bestämmelserna om avstyckningar.
Planförslaget stämmer överens med inriktningen i kommunens översiktsplan.
Samrådstiden är från och med onsdagen den 26 januari 2022 till och med onsdagen
den 23 februari 2022. Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum
samt i Brohuset i Bro centrum. Handlingarna finns också på kommunens webbplats
www.upplands-bro.se/dpado-skog
Samrådshandlingar på papper kan beställas från kommunen.
Digitalt samrådsmöte kommer att hållas onsdagen den 16 februari 2022 klockan 1516 samt18-19 . Du får tillfälle att ställa frågor och ge förslag till företrädare från
kommunen. En länk till mötet läggs ut på projekthemsidan i samband med mötet.
Ingen föranmälan krävs. Om du inte har möjlighet att närvara går det bra att ringa
kommunen för att ställa frågor.
Synpunkter på förslaget ska senast onsdagen den 23 februari 2022 skriftligen
framföras till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller
via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se. Ange diarienummer KS 18/0209,
namn, adress och eventuell fastighetsbeteckning.
Inkomna synpunkter kommer att besvaras i en samrådsredogörelse under nästa skede i
planprocessen.
Frågor i ärendet besvaras av Lina Wallenius planarkitekt och Samuel Eketorp
projektledare på enheten för Samhällsutvecklingsprojekt, tel. 08-581 690 00.
Samhällsbyggnadskontoret

Utställningslokaler:
- Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen
- Brohuset, Bro Centrum 1, Bro
Materialet finns även på kommunens webbplats
www.upplands-bro.se/dpado-skog

Handlingar:
- Följebrev (denna handling)
- Samrådsbeslut SBU 21-09-29 § 44
- Förslag till detaljplan – plankarta
- Förslag till detaljplan – planbeskrivning
- Planprogram Ådöhalvön
- Samrådsredogörelse del 1 (planprogram)
- Fastighetsförteckning (kan beställas från
kommunen)
- Remisslista
- Informationsbroschyr
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SAMRÅD

INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Planavdelningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn,
adress, e-postadress och fastighetsbeteckning. Syftet med en sådan behandling är för
att fullfölja kommunens skyldigheter enligt plan- och bygglagen.
Vi har fått dina uppgifter från Fastighetsregistret eller för att du själv tidigare har
lämnat synpunkter i ärendet. De uppgifter du själv lämnar i t.ex. yttranden registreras
för administration och uppföljning. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all
behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina
personuppgifter är allmänt intresse eller myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer
att sparas i enlighet med arkivlagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med konsulter som är
personuppgiftsbiträden, t.ex. plankonsulter. Vi kan även komma att dela dina
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill
ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring
eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör
du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post:
dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.
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Handlingar
Planhandlingar
Plankarta, daterad den 2022-01-21
Denna planbeskrivning.
Fastighetsförteckning
Planprogram för Ådöhalvön (godkänt av kommunstyrelsen 2012-04-18)
Samrådsredogörelse del 1 (för planprogram för Ådöhalvön)

Övriga handlingar
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Beslut angående betydande miljöpåverkan
Ytlig avrinning Ådöhalvön, WRS, 2021-10-07

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag
Bakgrund
I den mellersta delen av Ådöhalvön finns området Ådö skog som utgörs av ett fritidshusområde där
flera av fritidshusen har omvandlats till permanentboende. Ådö skog är detaljplanelagt sen år 1982 för
bostadsändamål.
Under 2009 genomförde kommunen en enkätundersökning riktat mot fastighetsägare inom Ådö skog.
Ca 70% av de svarande var för tomtavstyckning inom planområdet. Svarsfrekvens på frågan var 75%.
Fråga ställdes också till fastighetsägarna över deras inställning till att få en ökad byggrätt, och 89% av
de svarande var positiva till en ökning av byggrätten. 78% svarade på frågan.
År 2010 tog kommunen fram ett planprogram över Ådöhalvön där Ådö skog ingår. Programmet
fastslår att Ådö skog lämpar sig för att pröva fler avstyckningar och erbjuda en större byggrätt. Idag
har Ådö skog en byggrätt på 60 m2 byggnadsarea för bostad och 20 m2 byggnadsarea för
komplementbyggnad ej anpassad för bostad. Detaljplaneprogrammet godkändes av kommunstyrelsen
2012.
I samband med godkännandet av programmet fick Samhällsbyggnadskontoret i uppgift att ta fram en
ny detaljplan för Ådöskog. Det förslag som togs fram gav en utökade byggrätter och möjlighet till
flertalet avstyckningar för befintliga fastigheter. Förslaget involverade även en upprustning och
breddning av Ådövägen som löper igenom de båda områdena. Ett samrådsförslag av detaljplanen
skickades ut hösten 2014. Detta förslag mötte starkt motstånd av många fastighetsägare, framförallt
ifrågasattes att bygga ut gator till en bredd som ansågs onödig och att den kostnaden skulle tas ut med
gatukostnadsavgifter. Som resultatet av en dialog med de boende i området beslutades det 2018 att
avsluta detaljplanearbetet för den detaljplan som varit ute på samråd.
30 maj år 2018 gav kommunstyrelsen samhällsbyggnadschefen i uppdrag att gå vidare med
planuppdrag för området med syfte att utreda möjligheten för ändring av befintlig byggnadsplan 7808F till att ge möjlighet för fastighetsägare att få utökad byggrätt samt möjlighet till avstyckning.
Utbyggnad av kommunalt VA till Ådö skog och området Lugnet, Ekdalen m.fl kommer att ske under
2021. Möjligheten för att inom planområdet bo på permanent basis kommer förbättras i och med
utbyggnad av det kommunala VA-nätet.

Syfte
Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra större byggrätter för att ge bättre förutsättningar
för boende i området samt revidera bestämmelserna om avstyckningar.
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Gällande byggnadsplan har inget uttalat syfte. I planbeskrivningen beskrivs planen som en formell
inramning av den användning och de tendenser som redan visat sig i form av fritidsbebyggelse på
förhållandevis stora tomter, de flesta större än 1500 kvadratmeter.

Huvuddrag
Ändringen av detaljplanen kommer medföra en byggrätt på 160 m2 byggnadsarea med
komplementbyggnad om 60 m2 byggnadsarea. En huvudbyggnad per fastighet tillåts. Minsta
fastighetsstorlek är 3000 m2 landareal, för fastigheter som inte redan är mindre eller i tillåts bli mindre
med gällande planbestämmelser.

Planprocessen
Handläggning
Detaljplanearbetet inleddes 2018 och handläggs enligt plan- och bygglagen i lydelse efter den 1
januari 2015. Handläggning av detaljplanen sker med standardförfarande.

Det aktuella planskedet är samråd då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del av
förslaget och komma med synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där yttranden
som framförts skriftligt under samrådet redovisas. Planförslaget kan komma att justeras och
kompletteras vid behov innan ett granskningsförslag upprättas.

Preliminär tidplan
Samrådsbeslut (SBU)
Samrådstid
Ev beslut om granskning (SBU)
Granskningstid
Antagande (KS)

kvartal 3 2021
kvartal. 1 2022
kvartal 3-4 2022
kvartal 4 2022
kvartal 2 2023

Planuppdrag
Kommunstyrelsen gav den 30 maj 2018 § 115, Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ändra
byggnadsplan 7808-F.

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken
Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende lämplig
användning av mark och vatten samt 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer. Planförslaget bedöms
inte påverka riksintresset enligt 4 kapitlet Miljöbalken.

Hushållning med mark- och vattenområden
Mark- och vattenområden ska enligt miljöbalken användas för det ändamål vilket området är mest
lämpat för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.
Planförslaget innebär god hushållning av mark- och vatten då ett redan bebyggt område utvecklas och
ny mark inte tas i anspråk. Befintlig infrastruktur kan utnyttjas för utbyggnad av området.
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Påverkan på riksintressen
Planområdet ligger intill Mälaren med dess strandområden och öar som är utpekade som riksintresse
enligt 4 kap 2 § MB, där det rörliga friluftslivet och turismens intressen särskilt ska beaktas.
Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset då det är en ändring på privata fastigheter inom
kvartersmark som redan har en byggrätt och upphävt strandskydd.
Natura 2000
Närmaste Natura 2000-område är Broviken. Avståndet är ca 1000 meter från strandlinjen i
planområdet. Enligt bevarandeplanen för Broviken kan exploatering, muddringsarbete och alltför
intensiva röjningar av vegetation i och intill viken kan orsaka erosion och sedimentavrinning och
därmed grumling i viken. Ådöhalvön ligger dock på sådant avstånd från Broviken att en exploatering
inte bedöms påverka Broviken negativt. Bevarandeplanen nämnder också att en utökad båttrafik kan
medföra att undervattenvegetationen rivs upp, att vattnet grumlas och att fågellivet i området störs.
Skulle planen medge många båtplatser kan bedömningen om påverkan på Broviken behöva
omvärderas. Planen kommer dock inte föreslå några fler båtplatser än vad nuvarande plan redan
tillåter.

Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten, buller
och ekologiskt känsliga områden.
Utomhusluft
Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i
planområdet, då det rör sig om öppen bebyggelse och trafikmängderna i omgivningen är måttliga. I
dagsläget finns inga kända områden i Upplands-Bro kommun där miljökvalitets-normer för
utomhusluft överskrids. Anledningen är att sådana områden präglas av höga trafikvolymer i relativt
slutna gaturum (alternativt tunnlar).
Vatten
På västra sidan om planområdet ligger vattenförekomsten Mälaren-Prästfjärden som rinner till
Mälaren-Rödstensfjärden. Den har god ekologisk status, men uppnår inte god kemisk status. Det är
bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar, nickel och nickelföreningar samt
tributyltennföreningar som inte uppnår nivån för god status. Förekomsten riskerar att inte uppfylla
ekologisk status/potential 2021 eftersom klorofyll a, morfologiskt tillstånd bedöms som måttliga. God
kemisk status riskerar att inte kunna uppfyllas till 2021.
På östra sidan om planområdet ligger vattenförekomsten Mälaren-Görväln som rinner till MälarenFiskarfjärden. Den har god ekologisk status men uppnår inte god kemisk status. Vattenförekomsten
har problem med samma ämnen som Mälaren-Prästfjärden, men dessutom antracen, bly och
blyföreningar samt kadmium och kadmiumföreningar.
Förekomsten riskerar att inte uppfylla ekologisk status/potential 2021 eftersom total biovolym,
makrofyter och morfologiskt tillstånd bedöms som måttliga. God kemisk status riskerar att inte
uppfyllas till 2021.
Buller
Ådövägen omfattas inte av miljökvalitetsnormerna för buller då det är lite trafik på vägen. Trafikbuller
genereras från Ådövägen och trafikbullernivåerna anses vara måttliga. Någon bullermätning har inte
gjorts och bedöms inte som nödvändigt då bullernivåerna bedömts ligga under 55 dB(A) ekvivalenta
nivåer. Bullernivåerna inom planområdet beskrivs närmare under Störningar och risker.
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Ekologiskt känsliga områden
I Upplands-Bro finns ett antal ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) som ofta sammanfaller
med områden av riksintresse för natur- och kulturminnesvård eller friluftsliv. Enligt 3 kap, 3 §
Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.
Östra delen av planområdet ingår i nytt ESKO-område och västra delen ligger inom avrinningsområde
till ESKO-området Säbyholmvsviken och utpekas som ett ekologisk särskilt känsliga sjöar och
vattenområden. Eftersom området kommer att förses med kommunalt vatten och avlopp bedöms inte
vattenkvalitén i Säbyholmsviken (ESKO) påverkas negativt.

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Upplands-Bro kommun konstaterar i sin undersökning av betydande miljöpåverkan att genomförandet
av ändring av detaljplan för del av Ådö (Ådö skog), nr 7808Ä inte medför risk för betydande
miljöpåverkan. Varken miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser
påverkas så att en MKB behöver upprättas.
Undersökning av betydande miljöpåverkan har genomförts av kommunens sakkunniga tjänstemän
utifrån tillgängligt kunskapsunderlag. Samråd har genomförts april-maj 2021 med Länsstyrelsen i
Stockholm som delar kommunens bedömning. Kommunens bedömning i frågan om en detaljplan kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan ska göras tillgängligt för allmänheten. Kommunstyrelsen
ska besluta (genom delegationsbeslut) att planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
Nedan följer en sammanfattning av behovsbedömningen:
Kommunen bedömer att ingen betydande miljöpåverkan kommer ske genom planförslaget. Den
negativa påverkan rör främst risk för ökad trädfällning och påverkan på natur på privata fastigheter
samt viss ökad risk med mer trafik på Ådövägen. Dessa nämnda effekter kan inte ses som en
betydande miljöpåverkan då de är förhållandevis ringa och inte förhindras i gällande detaljplan.

Plandata
Läge och areal
Planområdet är ca 23 ha stort och ligger söder om Bro utmed Ådövägen. Planområdet avgränsas i norr
av Björkviks camping i norr, av Mälaren i väst och öst, och i söder av Lugnet Ekdalen m.fl. som i
nuläget saknar detaljplan. I sydvästra delen av det ursprungliga planområdet har ersatts av en ny
detaljplan för fastigheterna 1:92-93. I planområdet ingår även ön Myrholmen.
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Karta med planområdet markerat.

Markägoförhållande
Planområdet omfattar fastigheterna:
Ådö 1:15, 1:20-26, 1:29-46, 1:53, 1:56-57, 1:88-91, 1:119 samt S:2. Samtliga fastigheter är i privat
ägo.

Gällande planer och tidigare ställningstaganden
Riksintresse
Planområdet ligger intill Mälaren med dess strandområden och öar som är utpekade som riksintresse
enligt 4 kap 2 § MB, där det rörliga friluftslivet och turismens intressen särskilt ska beaktas.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt inom kvartersmark och vattenområde genom fastställelsebeslutet för
gällande plan. På parkmark gäller strandskydd. Eftersom planförslaget är en planändring kommer
strandskyddet vara fortsatt upphävt. De delar av fastigheterna som inte ingår i planområdet är
strandskyddade.

Vattenskyddsområde
Öster om Ådöhalvön ligger Östra Mälarens vattenskyddsområde. Inom skyddszonen finns det
speciella föreskrifter vad gäller bland annat hantering av dagvatten och utformning av
dräneringssystem.

Regionala planer och program

Ändring av detaljplan för del av Ådö (Ådö skog), nr 7808Ä

Planbeskrivning

10 Yttrande - Detaljplan för del av Ådö (Ådö skog), nr 7808Ä, Bro - KFN 22/0029-3 Yttrande - Detaljplan för del av Ådö (Ådö skog), nr 7808Ä, Bro : 2. Planbeskrivning samråd Ådö skog nr 7808Ä

RUFS
Området är utpekat i RUFS 2050 som befintlig bebyggelse och landsbygd
Ny bebyggelse och service på landsbygden ska i första hand lokaliseras till de prioriterade lägena vid
landsbygdsnoder, serviceorter, replipunkter och kärnöar. Serviceorter är mindre orter med viss service
och minst 250 invånare och har ett strategiskt läge till sin omgivning. Inga Landsbygdsnoder är
utpekade i kommunen. När bostäder, verksamheter, service och teknisk
försörjning samlas till dessa prioriterade lägen, skapas förutsättningar för möten, samverkan och lokala
marknader. Dessutom bidrar det till att begränsa en utspridning av bebyggelsen. Nya bostäder på
landsbygden bör planeras som permanent bebyggelse och lokaliseras efter sådana förutsättningar.
Regional gång- och cykelplan
Den regionala gång- och cykelplanen från 2014 pekar ut stråken mellan Bålsta, Bro, Kungsängen och
vidare mot Kallhäll och Jakobsberg som ett reginalt stråk. På Ådöhalvön finns inga regionala stråk.
Planen pekar ut möjligheten till kombinationsresor mellan cykel och kollektivtrafik som viktiga.

De regionala cykelstråkens status. Befintliga stråk i svart. Saknade länkar och blandtrafik i rött. På Ådöhalvön finns inga
regionala stråk utpekade.

Kommunala planer och program
Översiktsplan 2010
I kommunens översiktsplan (ÖP 2010) är området markerat som prioriterat omvandlings/förtätningsområde. Området ingår i ett prioriterat omvandlings-/förtätningsområde som avses förses
med kommunalt VA (Vatten och Avlopp).
Förutsättningarna för en komplettering i befintliga bebyggelsestrukturer samt tillägg av ny bebyggelse
kommer att undersökas i anknytning till planläggning av området. I samband med detta behöver det
göras avvägningar mot samhällsintressen såsom befintliga natur- och kulturvärden, riksintressen,
teknisk försörjning samt risk för översvämning, skred, ras och erosion.
Föreslagen planläggning går i linje med översiktsplanen.
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Kartutsnitt från kommunens översiktsplan 2010. Utsnittet visar att planområdet ingår i ett prioriterat
omvandling-/förtätningsområde, nr 9. En röd pil visar planområdets ungefärliga placering.

FÖP Landsbygdsplan
Området är utpekat i FÖP landsbygdsplan som antogs av Kommunfullmäktige den 14 juni 2017.
Området är utpekat som ett utvecklingsområde/utvecklingsstråk bebyggelse enligt Ådö-stråket. Stråket
och dess bebyggelseutveckling följer en huvudprincip med funktionella stråk där kollektivtrafik och
teknisk försörjning i form av kommunalt vatten och avlopp på sikt utvecklas.
Bebyggelsestråket på Ådö omnämns särskilt där utveckling kommer ge bättre förutsättningar för
samhällsservice i området.
Inom kommunen finns ett stort antal områden som från början planerats för fritidsboende,
kolonistugor eller liknande. I många av dessa områden pågår en omvandling från fritidsboende till
permanentboende. Någon återgång till ensartade fritidsbebyggelseområden är inte trolig och i många
fall inte längre möjlig. Det finns också områden på landsbygden med permanentbostäder med ett högt
bebyggelsetryck, där förtätning i form av avstyckningar förekommer. Inventeringar som gjorts av
enskilda avloppsanläggningar i kommunen visar på ett antal bristfälliga avloppsanläggningar med
höga utsläpp av näringsämnen och föroreningar. Behov av åtgärder finns, antingen för de enskilda
anläggningarna eller genom gemensamma anläggningar eller kommunalt vatten och avlopp.
En utveckling av Ådö skog för att inriktas mer mot permanentboendekaraktär ligger i linje med den
utveckling FÖP landsbygd ser som lämplig.
Landsbygdsplanen lyfter även upp att Ådö-stråket ska behålla sin funktion som grön koppling.
Allmänhetens tillgänglighet till Mälarens stränder ska förbättras och säkerställas samtidigt som gröna
kopplingar bibehålls och säkras för Görvälnkilens värden och funktioner.
Området utgör en del av en grönkopplings som löper i nord-sydlig riktning längs hela Ådöstråket.
Området är i enlighet med kommunens Landsbygdsplan FÖP från år 2016 där planområdet utpekas
som ett utvecklingsområde.

Riktlinjer för bostadsförsörjning
Kommunens Riktlinjer för bostadsförsörjning i Upplands-Bro kommun antogs av kommunfullmäktige
den 13 september 2017. Upplands-Bro kommun ingår i Stockholms län och dess bostadsmarknad. Det
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finns en rådande bostadsbrist i Upplands-Bro och det finns brist på bostäder i samtliga storlekar. Det
råder också brist på småhus och småhustomter. En stor del av de fritidshus som säljs blir
permanentbostäder.
Grönplan
Kommunfullmäktige fattade beslut om Grönplanen den 18 december 2008. Enligt grönplanen hade
herrgårdarna ofta trädgårdsplanteringar, vilket Ådö-Lagnö är ett exempel på och som ligger utanför
planområdet. Tidigare gick den betydelsefulla landsvägen mellan huvudstaden och Bergslagen genom
Upplands-Bro.
Söder om planområdet ligger landskapsskyddsområdet Ådö-Lagnö naturreservat. Naturreservatet är
riksintressant för sitt ädellövsskogsområde ur ett naturvårdsperspektiv och är främst känt för sina
mistlar. I reservatet förekommer det sällsynta insekts- och fågelarter. Det fanns betydande ängs- och
hagmarksområden av klass III spridda över Ådö-Lagnö från en kartläggning år 1993.
Planförslaget ligger i linje med kommunens Grönplan från 2008.
Vattenplan
På västra sidan om planområdet ligger vattenförekomsten Mälaren-Prästfjärden som rinner till
Mälaren-Rödstensfjärden. På östra sidan om planområdet ligger vattenförekomsten Mälaren-Görväln
som rinner till Mälaren-Fiskarfjärden.
Mälarfjärderna Prästfjärden och Görväln har föreslagits som preliminära vattenförekomster i
kommunens vattenplan av Länsstyrelsen. Båda anses ha en god ekologisk status men uppnår inte god
kemisk status. I Prästfjärden förekommer det särskilt värdefulla arter och naturtyper klassificerade
som nationellt naturvärde. Det beror främst på att Prästfjärden är hemvist för den starkt hotade och
sällsynta arten undervattensväxten småvalting.
Vattenområdena på både östra och västra sidan av planområdet är utpekade som ESKO (ekologiskt
känsliga områden).
Trafik- och tillgänglighetsprogram
Inga trafiksäkerhets- och tillgänglighetshöjande åtgärder kommer att göras kopplade till denna
planläggning enligt Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2020.
Gång- och cykelplan
I kommunens gång- och cykelplan (2012) föreslås det att gång- och cykelvägnätet bör kompletteras till
Ådö och Smidö i samarbete med Trafikverket. Se bild nedan. Gång och cykelplanen kommer att
uppdateras under 2021.
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Karta från kommunens gång- och cykelplan (2012). Bilden visar ett stråk med gång och cykelväg mot Smidö.

Detaljplaneprogram
Ett planprogram för Ådöhalvön har tagits fram för att utreda möjligheterna till komplettering i
befintliga bebyggelsestrukturer samt eventuellt tillägg av ny bebyggelse. Programmet godkändes av
kommunstyrelsen den 18 april 2012.
Bakgrunden till programmet är att befintliga fritidshusområden görs om till permanentboende i stor
utsträckning. Detta leder till önskemål om expansionsmöjligheter för fastighetsägare och ett utökat
behov av förbindelser samt vatten- och avloppslösningar. Området som planprogrammet berör,
innehåller stora naturvärden och delar av området kan upplevas som svårtillgängliga. I samband med
att Bro tätort växer blir trycket större på grönytor och rekreationsmiljöer på Ådöhalvön.
I planprogrammet står det beskrivet att bebyggelsen inom området kan utvecklas i linje med områdets
landskapskaraktär. Tanken är att skapa ett möte mellan stad och landskap samt med hållbarhet i fokus.
Planprogrammet ska ge vägledning vid placering och utformning av ny bebyggelse, vilket inkluderar
både enskilda byggnader, infrastruktur och liknande. Likaså ska planprogrammet fungera som
riktlinjer för hur landskaps- och naturvärden bevaras, hur mark och vegetation kan utvecklas och
stärkas.
Programmet anger följande inriktningar för planläggning i Ådö skog:
•
En struktur med stora långsmala fastigheter behålls närmast stränderna.
•
Minsta tomtstorlek för nya fastigheter föreslås vara 2000 m2. Avstyckningar ska prövas
med hänsyn till tomtstorlek, terrängförhållanden, landskapsvärden, väganslutning samt
möjlig byggbar yta.
•
En bred zon närmast stränderna hålls byggnadsfri, i likhet med gällande plan, för att bevara
naturmarkskaraktären. Mindre komplementbyggnader som bastu och båthus bör prövas
restriktivt i kommande planläggning.
•
Kommande planläggning bör reglera ett bebyggelsefritt avstånd på minst 15 meter på varje
sida om Ådövägen för att bibehålla den gröna skogskaraktären med ”hus i skog” längs
vägen.
•
I kommande detaljplan bör bestämmelse om bevarad naturmarkskaraktär längs gator och
stränder införas.
•
Varje tomt får bebyggas med en huvudbyggnad och högst två komplementbyggnader.
Byggrätten föreslås till högst 160 m2 byggnadsarea (BYA) för huvudbyggnad och 250 m2
bruttoarea. Sammanlagt 50 m2 för komplementbyggnad.
•
Sprängning, schaktning och fyllning bör undvikas.
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•
•
•
•

Värdefull natur, berghällar och karaktärsträd och ädellöv sparas på tomtmark och bör
regleras i kommande planläggning.
Byggnader och uteplatser anpassas till befintlig terräng.
Parkering ska lösas inom respektive fastighet och tillfart ska anordnas med hänsyn till
topografi och vegetation.
Vägar inom området föreslås vara kommunala, även för Ådövägen som idag ägs av
Trafikverket. Park- och naturområden ska planläggas som allmän plats.

Förslaget till ändring av detaljplan för Ådö skog utgår från detaljplaneprogrammet, men skiljer sig
gällande storlek på fastigheter och omfattning av byggrätt.
Detaljplaner och förordnanden
För planområdet finns gällande detaljplan:
• Byggnadsplan för del av Ådö, Upplands-Bro kommun, Stockholm län, antagen av
kommunfullmäktige 1981, fastställd av regeringen 1983. I detaljplanen är planområdet utpekat
som bostäder i form av friliggande hus med ett bestämt våningsantal. I gällande plan (nr 7808)
finns det även användningsbestämmelser om transformator och vattenområde med bryggor
samt allmän plats i form av park. Planens genomförandetid har gått ut.
Planförslaget är en ändring av gällande detaljplan, vilket innebär att gällande byggnadsplan kommer
att fortsätta gälla, med beslutade ändringar efter att planförslaget för ändring av detaljplan dör del av
Ådö (Ådö skog) har vunnit laga kraft.
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Plankarta (nr 7808) för gällande byggnadsplan. Planområdet är inringat i rött.

Förutsättningar och planförslag
Natur
Mark och vegetation
Nuläge

Området ingår i grönkilen Görvälkilen, en av Stockholms många grönkilar. Vilda djur använder
planområdet för att röra sig norrut eller söderut på Ådöhalvön. Området består av stora skogstomter
med förhållandevis lite bebyggelse
Förslag

Ambitionen är att bevara karaktären med stora tomter, vilket ökar chansen för att bevara karaktären.
För att bevara naturkaraktären införs en bestämmelse om marklov för fällning av större träd. Det
innebär att träd som har en diameter över 30 cm vid 1 meter över marken endast får fällas efter att
marklov erhållits av kommunen.
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Planen innehåller också en bestämmelse om att endast 15 % av fastigheternas area får hårdgöras. Inom
ett område ställs krav på att marknivån måste vara över +19,4 meter, för att översvämning inom
området ska kunna undvikas.
Landskaps- och stadsbild
Nuläge

Landskapsrummet i Ådö skog är ett skogsområde präglat av den varierande terrängen i området. Mot
Mälaren sluttar det kraftigt nedåt med höjdpartier mot vattnet. Vissa delar mot Ådövägen frontas av
skog och några delar av bebyggelse. Landskapet upplevs främst från Ådövägen som leder genom
området. Vägformen är smal och småskalig, resan slingrande och kuperad, vilket ger en dramatik med
kurvor och krön, där vägen syns försvinna och återkomma längre fram. Från vägen finns ett fåtal vyer
mot enskilda byggnader eller bebyggelsegrupper, karaktäristiskt är annars att bebyggelsen inte syns
utåt i landskapet och att det är ont om landmärken.

Karta över rumslighet i landskapet, ur detaljplaneprogrammet. I Ådö skog är rumsligheten i huvudsak sluten skog i mitten av
området. Vid stränderna är det höjdpart/klippor mot vattnet.
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Karta över upplevelser av landskapet, ur detaljplaneprogrammet. I Ådö skog är det varierat mellan vegetationsfront
bebyggelsefront mot Ådövägen. Några siktlinjer finns inte pga vegetation och terrängförhållanden.

Karta över strandkaraktärer, ur detaljplaneprogrammet. I på västra sidan är karaktären på västsidan höjdparti/klippor mot
vattnet där hällmarksskog på branta klippor möter vattnet. På östsidan är det skog nära vatten.
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Sektion i Ådö skog, ur detaljplaneprogrammet. På västra sidan sluttar strandlinjen kraftigt. På östra sidan är lutningen något
mer flack.

Förslag

Bebyggelse bör passas in i landskapet och större träd bevaras för att karaktären i området ska
bibehållas. Plansprängning bör undvikas då det skulle påverka områdets karaktär negativt.
Rekreation och friluftsliv
Nuläge

Det finns möjlighet till rekreation både norr, söder och delvis inom planområdet. Badplatsen vid
Björknäs, naturområden på Ådöhalvön samt det parkområde som finns inom planområdet. Söderut på
Ådöhalvön finns även naturreservatet Ådö-Lagnö.
Fornlämningar
Nuläge

Det finns inga registrerade fornlämningar inom planområdet. Ingen kulturhistorisk utredning har gjorts
för planområdet.
Geologi/Geotekniska förhållanden
Nuläge

Enligt SGUs jordartskarta består större delen av området av urberg eller urberg med tunt eller
osammanhängande ytlager av morän. I den sydöstra delen av planområdet finns det ett mindre område
med postglacial sand. Mitt i planområdet finns det ett område med morän.

Kartutsnitt från SGU:s kartunderlag. Kartan visar att planområdet består av urberg (röd färg), urberg med inslag av morän
(röd med ljusblå prickar), postglacial sand (orange färg med vita prickar) samt morän(ljusblå med vita prickar).

Bebyggelseområden
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Bebyggelse
Nuläge

Planområdet består till stora delar av större villatomter. På den östra sidan av Ådövägen är
fastigheterna långsmala med gräns mot Ådövägen och vattenområdet. På den västra sidan
fastighetsstrukturen mer oregelbunden och det finns en större variation på tomtstorlekarna med några
mindre fastigheter.
Området har i stort behållit den ursprungliga naturkaraktären och husen är placerade långt inne på
tomterna. Områdena närmast stranden samt delarna närmast Ådövägen är i huvudsak obebyggda.
Bebyggelsen är varierad med både sommarstugor samt villor med åretruntstandard. Ett fåtal
fastigheter är obebyggda. Området upplevs därför idag som ett skogsområde som delar av
bebyggelsen.
Förslag

Planen möjliggör att befintlig bebyggelse kan få en standard som är normal för helårsbosstäder.
Byggrätten medger 160 m2 byggnadsarea för huvudbyggnad. Komplementbyggnader föreslås få en
sammanlagd byggnadsarea om max 60 m2. Byggnad får uppföras i max en våning. Vind får inredas.
Källare får inte uppföras. Bebyggelsen i detaljplaneområdet får uppföras som fristående villor på stora
tomter för att bevara områdets lummiga gröna karaktär. Byggnaderna ska anpassas till tomtens terräng
för att så långt som möjligt behålla grönska och undvika större ingrepp i marken.
Detaljplanen medger avstyckning av större fastigheter. Minsta fastighetsstorlek är 3000 m2. De
fastigheter som redan är mindre än detta, eller i gällande plan tillåts bli mindre genom bestämmelser
om mindre fastighetsstorlek.
Offentlig service och kommersiell service
Service finns i Bro centrum, cirka 5 km från planområdet.
Tillgänglighet
Nuläge

Området är kraftigt kuperat vilket försvårar tillgänglighet på fastigheterna.
Förslag

Ny bebyggelse behöver anpassas efter terrängen för att klara krav på tillgänglighet. Detta kan göras
genom placering av byggnader. Sprängning bör undvikas så långt som möjligt, men kan behövas för
att klara tillgänglighet på vissa platser. Eftersom många fastigheter är kraftigt kuperade vid stränderna
kommer stranddelen v fastigheterna inte vara tillgängliga. För att nå en strand som inte är kuperad är
Bjöknäsbadet norr om planområdet närmast. Bad med tillgänglighetsramp finns dock endast vid
Lillsjöbadet i Kungsängen.

Trafik och kommunikationer
Gatunät, parkering, utfarter
Nuläge

Planområdet har tillfart från Ådövägen som löper genom området. Trafikverket har
huvudmannaskapet för Ådövägen idag, men har avtalat med kommunen om att kommunen ska ta över.
Inne i bostadsområdet finns mindre grusade vägar med enskilt huvudmannaskap. Gång- och
cykelbanor saknas.
Förslag

Utbredningen för användningen väg i detaljplanen är oförändrat. Ytan för vägområdet är bredare än
dagens väg vilket innebär att det är möjligt att bredda vägen i framtiden eller bygga ut med gång- och
cykelväg utmed vägen vid behov.
Parkering för bostäder ska ske på den egna fastigheten. Av trafiksäkerhetsskäl är det utfartsförbud på
delar av Ådövägen, vilket gör att nya fastigheter kan behöva använda en gemensam utfart.
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Kollektivtrafik
Nuläge

Kollektivtrafiken på Ådöhalvön är glest trafikerad med endast 6 avgångar/dygn med buss i vardera
riktningen.
Förslag

Om fler bosätter sig permanent inom planområdet ger det ett större underlag för kollektivtrafiken. För
att boende ska vara villiga att åka buss istället för bil behöver turtätheten ökas.

Störningar och risker
Buller och vibrationer
Trafikbuller genereras från Ådövägen och trafikbullernivåerna anses vara måttliga. Ådövägen har en
mycket låg trafikmängd, 212 fordon/dygn ÅDT enligt Trafikverkets databas. Vid en full utbyggnad av
föreslagen detaljplan för Stora Lugnet m.fl. samt denna detaljplaneändring samt att alla fastigheter
bebos permanent bedöms antalet trafikrörelser öka till knappt 550 trafikrörelser/dygn.
Hastigheten är 50 km sommartid respektive 70 km/h vintertid. Uppskattning av vägbuller har gjorts
med hjälp av SKR och Boverkets skrift ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?”. Antalet trafikrörelser i
både i nuläget och efter full utbyggnad underskrider de antal trafikrörelser som finns i tabellerna.
Marken utmed Ådövägen är belagd med byggförbud (prickmark). Bredden på prickmarken varierar
inom planområdet. De fastigheter som har minst prickmark får bygga drygt 20 meter från vägmitt.
Sommartid bedöms nivåerna ligga under 53 dB(A) 20 meter från vägmitt. De lägsta antalet
trafikrörelser i för 70 km/h i ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?” är 700 fordon/dygn, vilket ger 56
dB(A) 20 meter från vägmitt. Detta är betydligt fler trafikrörelser än de planområdet har. Kommunen
bedömer därför den uppskattningen som betydligt mindre. Någon bullermätning har inte gjorts och
bedöms inte som nödvändigt då bullernivåerna bedömts ligga under 55 dB(A) ekvivalenta nivåer.
Radon
Radonförekomst är inte känd. Byggnader ska, om radonhalten kräver, uppföras radonsäkra och
eventuella åtgärder med anledning av radon ska hanteras i bygglovskedet.
Översvämning
Nuläge

Enligt lågpunktskarteringen finns en plats i området där vatten riskerar att bli stående vid skyfall. Det
kan dock förväntas vara relativt goda förutsättningar för infiltration på platsen.
Översvämningsrisken från Mälaren bedöms som liten eftersom platsen är kraftigt kuperad och området
vid stranden är belagt med byggförbud.
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Ytavrinning och lågpunktskartering i Ådö skog. Vatten samlas på en lågpunkt i mitten av planområdet.

Förslag

I detaljplanen fastställs markhöjder för att bebyggelse som sker i nuvarande lågpunkter inte ska riskera
att översvämmas vid skyfall. Vid byggande och hårdgörande av mark måste höjdsättning ske så att
stående vatten undviks. Avrinningsvägar behöver beaktas vid hårdgörande av ytor.
Farligt gods
Ådövägen är inte transportled för farligt gods.

Teknisk försörjning
Dagvatten
I första hand ska vattnet infiltreras och i andra hand fördröjas. Öppna dagvattenlösningar ska väljas
före slutna system. Fördröjning kan ske på flera sätt, exempelvis genom regnrabatter (raingarden) eller
gröna tak.
Området sluttar kraftigt vilket gör att stor del av dagvattnet kommer att rinna ut i Mälaren över
fastigheterna Viss infiltration sker genom på den egna fastigheten. För att säkerställa att infiltration
ska kunna ske får endast 15 % av fastigheternas area hårdgöras.

Vatten och avlopp
Kommunen ska bygga ut kommunalt vatten och avlopp. Utbyggnaden beräknas påbörjas under 2021.
Ändring av detaljplan för del av Ådö (Ådö skog), nr 7808Ä

Planbeskrivning

10 Yttrande - Detaljplan för del av Ådö (Ådö skog), nr 7808Ä, Bro - KFN 22/0029-3 Yttrande - Detaljplan för del av Ådö (Ådö skog), nr 7808Ä, Bro : 2. Planbeskrivning samråd Ådö skog nr 7808Ä

Värme
Värmeförsörjningen löses inom planområdet genom egen uppvärmning. Energiförbrukning för värme
och ventilation ska följa gällande föreskrifter enligt Boverkets byggregler (BBR).

El, tele, bredband
Skanova och IP-only har ledningar utmed Ådövägen samt delar av Ådö skogsväg för möjlig
anslutning till tele och fiber. E.ON har ledningar för el vid Ådövägen samt Ådö skogsväg.

Avfall
Utrymme för avfallshantering och källsortering för anläggningen ska finnas. Avfallsutrymmet ska
dimensioneras så att så kallad fastighetsnära källsortering kan ske, av det avfall som uppkommer inom
planområdet. Sophantering ska lösas inom fastigheten. Upplands-Bro kommun har infört ett system
för insamling av matavfall samt fyrfack. Detta innebär att två fyrfacks behållare för avfall används för
varje villafastighet.

Konsekvenser av planens genomförande
Förslaget är en detaljplaneändring. De konsekvenser av planens genomförande som beskrivs är för
själva ändringen, dvs de nya eller ändrade bestämmelser som föreslås.

Miljökonsekvenser
Planens genomförande innebär att ett större antal byggnader tillåts uppföras med en större
byggnadsarea. Fler avstyckningar tillåts än tidigare. Planbestämmelserna om minsta tomtstorlek
möjliggör cirka 10-17 avstyckningar utöver de som är tillåtna i gällande plan. Konsekvenserna av
detta är att en större andel mark kommer att hårdgöras, vilket minskar mängden dagvatten som
infiltreras. Mer ytvatten kommer att transporteras på de lägre delarna av planområdet, som ligger
utmed stränderna.
Om området byggs ut fullt innebär det en större andel permanentboende i området samt fler bostäder.
Detta medför att ökat antal bilrörelser per dygn, vilket leder till en dubblering av trafiken. Ådövägen är
förhållandevis lågtrafikerad, även efter en full utbyggnad. Bullernivåerna från vägen bedöms även
efter utbyggnad vara under de värden som krävs för bostäder.
Naturvärdena i området riskerar att påverkas negativt vid en större utbyggnad då mer ytor kommer att
tas i anspråk. Det finns dock inget som hindrar hårdgörande idag och inget skydd för vegetation.

Ekonomiska konsekvenser
För fastighetsägarna innebär detaljplanen en kostnad endast om bygglov söks. I det fall tas en
planavgift ut utöver bygglovsavgiften. De fastighetsägare som har stora fastigheter ges en möjlighet att
stycka av dessa, vilket innebär ett ekonomiskt värde. Huvudmannaskapet på Ådö skogsväg är fortsatt
enskilt, vilket gör att kostnader för drift och underhåll åligger fastighetsägarna i området.
Kommunen har kostnader för att ta fram detaljplan för Ådö. Genom att ta ut planavgift vid bygglov
finansieras detaljplanen i efterhand. Kommunens kostnader i planområdet är för utbyggnad av vatten
och avlopp, vilket kommer att ske oavsett om detaljplanen ändras eller inte. Detsamma gäller
kommunens övertagande av driften av Ådövägen.

Sociala konsekvenser
Utbyggnad av Ådö ger troligtvis en större andel permanentboende i Ådö skog. Detta kan göra att fler
människor befinner sig i området under större del av året. Planen bedöms ha liten inverkan på sociala
värdena. En större byggrätt anses inte förändra områdets karaktär, då området idag upplevs som
ianspråktaget. Den fastighet som idag utgörs av parkmark kommer fortsatt att vara till för allmänheten
så att åtkomst till naturområden och vatten säkras.
Ett ökat antal permanent boende kan leda till fler trafikrörelser men detta bedöms inte påverka social
värden i någon större omfattning, idag använder många redan planområdet för permanentboende.
Användningen av gemensamma platser såsom parkområdet bedöms öka om planförslaget byggs ut.
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Barnkonsekvenser
Planen bedöms ge bra förutsättningar barn att vistas och bo inom planområdet. Området har stora
tomter med plats för lek. De stora tomterna gör också att det finns möjlighet att delar av fastigheterna
blir naturtomter vilket främjar barns lek och utforskning. För barn och ungdomar kan det bli
begränsande att det saknas gång- och cykelväg då det kan kännas otryggt att promenera utmed
Ådövägen. Det finns dock utrymme inom vägområdet att förbättra trafiksäkerheten.

Genomförande
Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Den ursprungliga detaljplanen är en byggnadsplan vilket innebär att det är enskilt huvudmannaskap
för allmänna platser. Kommunen har avtalat med Trafikverket att ta över ansvaret för Ådövägen. På
grund av detta ändras huvudmannaskapet för Ådövägen till kommunalt huvudmannaskap i samband
med planändringen. Väganläggningen betraktas som genomförd. En eventuell utbyggnad av gång- och
cykelbana ryms inom allmän plats för huvudgata.
Genomförandetiden förlängs inte för de bestämmelser som inte ändras.
Avtal
Kommunen har avtalat med Trafikverket att ta över väghållarskapet. Kommunen bekostar planarbetet.
Planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov. Åtaganden enligt avtalet, dvs. att
väghållarskapet blir kommunalt väntas fullföljas under hösten 2021.

Fastighetsrättsliga frågor
Ägoförhållanden
Samtliga fastigheter inom planområdet är privatägda.
Fastighetsbildning
Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsbildning med stöd av planbestämmelserna
prövas. Kommunen har inte funnit det nödvändigt att i detalj reglera läget och dragningen av nya
fastighetsgränser vid avstyckning annat än vad som redovisas i detaljplanen genom egenskaps- och
användningsgränser. Det innebär att ytterligare åtgärder än enbart avstyckningar kan bli nödvändiga
för att på ett rationellt sätt skapa nya bostadsfastigheter i området, t.ex. bildande av utfartsservitut eller
gemensamhetsanläggningar på kvartersmark. Prövningen av frågor om fastighetsbildning, frågor om
bildande av gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter och andra officialrättigheter som kan vara
behövliga för detaljplanens genomförande görs genom lantmäteriförrättning hos det statliga
Lantmäteriet efter ansökan. För förrättningen betalar sökanden förrättningskostnader efter
Lantmäteriets beslut. I fall där förrättningen berör flera fastigheter och ingen överenskommelse om
förrättningskostnaderna träffats kan dessa andra fastigheters ägare än sökanden åläggas att betala efter
vad som är skäligt. I förrättningar där ersättningsfrågor mellan sakägare aktualiseras och där parterna
inte är överens om ersättningsbeloppet äger Lantmäteriet normalt rätt att besluta om ersättning vilket
då blir bindande.
Upplysning: Gränskvaliteten i området är i vissa fall dålig. Det här betyder att gränsers läge i
verkligheten kan skilja mot vad som anges i kartor till sådan grad att det inte går att rättsligt entydigt
avgöra var gränsen är belägen utan vidare utredning och beslut, så kallad fastighetsbestämning.
Kommunen har säkerställt tillräcklig gränskvalitet i sådana gränser som kan omfattas av
inlösensbestämmelser mellan allmänna platser och fastighet i privat ägo. Syftet har varit att fastställa
konsekvenser för den enskilde vid eventuell inlösen av mark för bildande av allmän plats.
Fastighetsbestämningar kan bli nödvändiga som delmoment vid fastighetsbildningar för t.ex.
nybildning av bostadsfastighet. Lantmäterimyndigheten kan vid fastighetsbildning finna att
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fastighetsbestämning är nödvändig och äger då rätt att initiera detta inom förrättningen. Det är
fastighetens ägare eller den som annars svarar för förrättningskostnaderna som också får svara för
kostnad för fastighetsbestämning. Resultatet av en fastighetsbestämning kan innebära att en fastighet
ökar, eller minskar i storlek och ändrar läge mot vad som tidigare angivits i kartor och
fastighetsregister. Det kan också innebära att sådan fastighetsbildning som kan förefalla vara
genomförbar utifrån plankartans bestämmelser och uppgifter i fastighetsregistret inte är möjlig utan
ytterligare åtgärder.
Servitut, ledningsrätter och andra fastighetsrättsliga avtal
Huvudmannaskapet för Ådö skogsväg är enskilt. Det innebär att det är fastighetsägarna i området som
tillsammans ska sköta anläggande, drift och finansiering av vägen.
Fastighetsrättsliga konsekvenser
De fastigheter som är över 6000 kvadratmeter får möjlighet att bilda nya fastigheter. Nya fastigheter
kan även bildas genom att fastighetsägare samarbetar med varandra. Samtliga fastigheter får större
byggrätt. Användningsbestämmelser har inte ändrats.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar/undersökningar
Den som avser uppföra byggnad inom planområdet svarar för att nödvändigt underlag upprättas. En
utredning har gjorts beträffande ytvattnets avrinningsvägar. Denna utredning visar att det dagvatten
som uppstår i området i många fall rinner över privat kvartersmark. Det är därför nödvändigt att i
bygglov redovisa hur hänsyn till dagvatten görs.

Ekonomiska frågor
Driftkostnader
Planens genomförande innebär inga ökade driftskostnader. Upplands-Bro kommun kommer överta
väghållarskapet för Ådövägen vilket innebär tillkommande driftskostnader, men denna åtgärd är
fristående från detaljplanens antagande.
Bygglov, bygganmälan
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun. Bygglovavgift och
planavgift tas ut vid ansökan om bygglov.
Avgift för vatten och avlopp
Fastighetsägare bekostar anslutning till egen fastighet för vid varje tidpunkt gällande VA-taxa.
Lantmäteriförrättning
Ansökan om lantmäteriförrättning görs hos statliga lantmäterimyndigheten. Den som ansöker bekostar
förrättningen efter den taxa som Lantmäterimyndigheten tillämpar.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetid för de bestämmelser som genom planändringen ändras är 10 år från den dag
planändringen vinner laga kraft.
Medverkande i projektet
Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på Samhällsbyggnadskontoret har också bidragit till
arbetet.
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Planavdelningen
Mark- och exploateringsavdelningen
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Planarkitekt

Samuel Eketorp
Projektledare exploatering
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PLANKARTA

Detaljplan för

NR 7808Ä

del av Ådö (Ådö skog)

Planbestämmelser
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom all kvartersmark eller all allmän plats eller allt vattenområde på plankartan.

Gränslinjer

6596700

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Sekundär egenskapsgräns
Sammanfallande egenskapsgränser

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS

PARK

Park

VÄG

Väg

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

B

Bostäder

E1

Transformatorstation

6596600

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Stängsel, utfart och annan utgång
P Utfartsförbud
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Ø
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande
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får inte förses med byggnad

Höjd på byggnadsverk

h1 8,0
h2 6,0

Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är angivet värde i meter
Högsta nockhöjd på komplementbyggnad är angivet värde i meter

Markreservat för allmännyttiga ändamål
6596500

u1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Takvinkel

o1 45,0

Största takvinkel är angivet värde i grader

Utnyttjandegrad
e1 160,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m² per fastighet

e2 60,0

Största byggnadsarea är angivet värde i m² per fastighet

Utformning

f1
f2

Högsta antal våningar är angivet som 1 våning
Endast friliggande hus

6596400

Fastighetsstorlek
d1 3000,0 Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i m²

Utförande

b1

Källare får inte finnas

Ändrad lovplikt
Marklov krävs även för fällning av träd med en stamdiameter större än 30 cm en meter ovan mark.

Markens anordnande och vegetation
n1 +19,4 Markens höjd får inte vara lägre än angivet värde i meter över nollplanet.

n2

Endast 15 % av fastighetens yta (landareal) får hårdgöras

Genomförandetid
6596300

Genomförandetiden är 120 månader över hela planområdet och börjar när planen vinner laga kraft.

ANVÄNDNING AV VATTENOMRÅDE
Bryggor

6596200

6596200

W1

1:15

Dnr KS 18/0209

5,00

3,5

6596100

4,00

4,50

0

3,0

0

2,50
2,0
0

Detaljplan för

1,5
0

1,00

del av Ådö (Ådö skog)
6596100

Bro
127000

0

50

Skala (A0): 1: 1000

127100

100

127200

200 Meter

127300

127400

127500

127600

Lina Wallenius
128000

128100

Planarkitekt

Samråd

¯

Planhandlingar

Grundkartan är upprättad av kommunens Mät&GIS-avdelning
Koordinatsystem i plan SWEREF 99 18 00
Koordinatsystem i höjd RH 2000

Denna plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Detaljplanebprogram
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse del 1

DETALJPLAN
STANDARDFÖRFARANDE
Upprättad enligt PBL (2010:900)
Upprättad
2022-01-20
Samrådsremiss
2022-01-26 - 2022-02-23
Revidering
Granskning
Revidering
Antagande
Laga kraft
Genomförandetiden går ut

Ajourförd endast inom planområdet 2021-11-26

NR 7808Ä

11 Yttrande - Detaljplan för Brogård (delar av Brogård 1:88), Ä0315 - KFN 22/0030-2 Yttrande - Detaljplan för Brogård (delar av Brogård 1:88), Ä0315 : Yttrande - Detaljplan för Brogård (delar av Brogård 1:88), Ä0315

1 (3)

TJÄNSTESKRIVELSE
Click here to enter text.
Datum

Vår beteckning

Rasmus Sjödahl

2022-02-07

KFN 22/0030

Kultur- och fritidskontoret

Kultur- och fritidsnämnden

Er beteckning

KS 15/0348

Rasmus.Sjodahl@upplands -bro.se

Yttrande - Detaljplan för Brogård (delar av
Brogård 1:88), Ä0315
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag till
yttrande som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Enligt beslut i Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott den 19 augusti
2020 § 37, sänds förslag till ändring av detaljplan och
miljökonsekvensbeskrivning för Brogård (delar av Brogård 1:88), nr 0315Ä, ut
för granskning enligt regler för normalt planförfarande, (plan- och bygglagen,
2010:900, i dess lydelse före 1 januari 2015.)
Planområdet utgörs av olika delar som alla ligger i eller i direkt anslutning till
det område som är detaljplanerat för golfbanan Bro Hof. I samband med att
detaljplanen antogs instiftades även ett naturreservat men läget på detta
bestämdes aldrig exakt.
Syftet med planen är att tydliggöra gränsdragningen mellan golfbanan och
naturreservatet. Förvaltningsrätten har också konstaterat att delar av banan är
byggd i strid mot gällande detaljplan, dock utan krav på återställande. Även
denna del av planen föreslås ändras. Utöver dessa förändringar föreslås ett
antal justeringar i gällande plan.
Genomförandet av förslaget kan antas ge betydande miljöpåverkan. En
miljökonsekvensbeskrivning granskas tillsammans med planförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden överlämnade inget yttrande i samrådsskedet.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 7 februari
2022



Granskningshandlingar, förslag till ändring av detaljplan och
miljökonsekvensbeskrivning för Brogård (delar av Brogård 1:88), nr
0315Ä

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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Datum

2022-02-07

Vår beteckning

KFN 22/0030

Kultur- och fritidskontoret

Ärendet
Enligt beslut i Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott den 19 augusti
2020 § 37, sänds förslag till ändring av detaljplan och
miljökonsekvensbeskrivning för Brogård (delar av Brogård 1:88), nr 0315Ä, ut
för granskning enligt regler för normalt planförfarande, (plan- och bygglagen,
2010:900, i dess lydelse före 1 januari 2015.)
Planområdet utgörs av olika delar som alla ligger i eller i direkt anslutning till
det område som är detaljplanerat för golfbanan Bro Hof. I samband med att
detaljplanen antogs instiftades även ett naturreservat men läget på detta
bestämdes aldrig exakt.
Syftet med planen är att tydliggöra gränsdragningen mellan golfbanan och
naturreservatet. Förvaltningsrätten har också konstaterat att delar av banan är
byggd i strid mot gällande detaljplan, dock utan krav på återställande. Även
denna del av planen föreslås ändras. Utöver dessa förändringar föreslås ett
antal justeringar i gällande plan.
Genomförandet av förslaget kan antas ge betydande miljöpåverkan. En
miljökonsekvensbeskrivning granskas tillsammans med planförslaget.
På den plats som nu är aktuell för ändring och utökning av detaljplan finns det
sedan den 17 september 2004 en lagakraftvunnen detaljplan för golfbana,
konferensanläggning och whiskeydestilleri. I november 2009 förelade Bygg
och miljönämnden i Upplands-Bro kommun Bro Hof att återställa delar av
golfanläggningen närmast Broviken till ursprungsskick. Anledningen var att
banan här anlagts delvis i strid mot detaljplanen och delvis inom
naturreservatet. Förvaltningsrätten konstaterade att golfbanan byggts i strid mot
beviljat bygglov och gällande detaljplan. Dock ansåg förvaltningsrätten att
föreläggandet skulle medföra sådan skada för enskilda intressen jämfört med
vad det allmänna tillförs i värde vid ett återställande, att föreläggandet
upphävdes. I dom i Mark- och miljööverdomstolen anser man att gränsen för
naturreservatet inte kan utläsas ur naturreservatsbeslutet. Mark- och
miljööverdomstolen menade också att då det framgår att strandskyddet är
upphävt i de delar som inte sammanfaller med naturreservatet, så utgör inte
bebyggelsen något intrång i strandskyddet.
Den juridiska situationen efter de två domarna är att golfbanan byggts i strid
med detaljplanen men inte gjort något intrång vare sig i naturreservatet eller i
strandskyddat område. Den delen som är byggd i strid med detaljplanen
behöver heller inte återställas. Alltså har golfbanan stöd för att vara kvar i
oförändrat skick.
Domarna ändrar dock inte formellt den gällande detaljplanen och de byggrätter
som denna medger. Planens syfte är därför att ändra gällande detaljplan så att
den följer domsluten. Planen utformas också så att ett nytt naturreservatsbeslut
kan tas.
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Datum

2022-02-07

Vår beteckning

KFN 22/0030

Kultur- och fritidskontoret

Utöver detta görs ett antal mindre ändringar som inte har varit föremål för
behandling i domstol.
Kultur- och fritidskontorets yttrande
Kultur-och fritidskontoret ser positivt på att gränsdragningen för
naturreservatet tydliggörs. Broängarnas naturreservat är ett av Stockholms mest
fågelrika områden. Naturreservatets fina natur- och kulturvärden är ett
betydelsefullt område med fina platser för en aktiv fritid och rekreation.
I detaljplanen föreslås några mindre justeringar av planen runt Slottsområdet.
Vid de gamla ekonomibyggnaderna föreslås ett borttagande av vad som idag är
markerad prickmark (mark som ej får bebyggas). Det i syfte att ge möjligheten
att uppföra servicebyggnader. Området runt Brogårds slottsområde har i vissa
delar kvar en läsbarhet kring dess funktion som säteri och har fortsatt ett
kulturhistoriskt värde som bör värnas. Det är positivt att skyddsbestämmelserna
för ladugården stärks. Men det är viktigt att eventuell tillkommande bebyggelse
också anpassas till omgivningen och befintlig bebyggelse.

Barnperspektiv
Planen bedöms inte påverka barnens livsmiljö.

Kultur-och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef

Rasmus Sjödahl
Kulturmiljöansvarig

Lars Björketun
Projektledare

Bilagor
1. Följebrev granskning Brogård
2. Planberskrivning granskning Brogård
3. Plankarta 1. Slottsområdet
4. Plankarta 2. Strandområdet
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
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SAMRÅD
Datum

22-01-18

Vår beteckning

KS 15/0348

Till berörda remissinstanser och
sakägare enligt
fastighetsförteckning

Förslag till detaljplan och MKB för Brogård (delar av Brogård 1:88)
Bro

Nr Ä0315

Enligt beslut i Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott den 19 augusti 2020 § 37,
sänds förslag till ändring av detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för Brogård
(delar av Brogård 1:88), nr 0315Ä, ut för granskning enligt regler för normalt
planförfarande, (plan- och bygglagen, 2010:900, i dess lydelse före 1 januari 2015.)
Planområdet utgörs av olika delar som alla ligger i eller i direkt anslutning till det
område som är detaljplanerat för golfbanan Bro Hof. I samband med att detaljplanen
antogs instiftades även ett naturreservat men läget på detta bestämdes aldrig exakt.
Syftet med planen är att tydliggöra gränsdragningen mellan golfbanan och
naturreservatet. Förvaltningsrätten har också konstaterat att delar av banan är byggd i
strid mot gällande detaljplan, dock utan krav på återställande. Även denna del av
planen föreslås ändras. Utöver dessa förändringar föreslås ett antal justeringar i
gällande plan.
Genomförandet av förslaget kan antas ge betydande miljöpåverkan. En
miljökonsekvensbeskrivning granskas tillsammans med planförslaget.
Granskningstiden är från den 19 januari 2022 till den 21 februari 2022. Förslaget
ställs ut i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i Brohuset i Bro centrum.
Handlingarna finns också på kommunens webbplats www.upplands-bro.se/brogard
Grankningshandlingar på papper kan beställas från kommunen.
Synpunkter på förslaget ska senast den 21 februari 2022 skriftligen framföras till:
Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen
eller via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se.
Ange diarienummer KS 15/0348, namn, adress och eventuell fastighetsbeteckning.
Frågor i ärendet besvaras av avdelningen för Samhällsutvecklingsprojekt, tel. 08-581
690 00.

Samhällsbyggnadskontoret

Utställningslokaler:
- Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen
- Brohuset, Bro Centrum 1, Bro
Materialet finns även på kommunens webbplats
www.upplands-bro.se/dpverkaviken

Handlingar:
- Följebrev (denna handling)
- Samrådsbeslut SBU 20 08 19, §37
- Samrådsredogörelse
- Förslag till plankarta
- Förslag till planbeskrivning
- Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
- Fastighetsförteckning (kan beställas från
kommunen)
- Remisslista
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SAMRÅD

INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Planavdelningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn,
adress, e-postadress och fastighetsbeteckning. Syftet med en sådan behandling är för
att fullfölja kommunens skyldigheter enligt plan- och bygglagen.
Vi har fått dina uppgifter från Fastighetsregistret eller för att du själv tidigare har
lämnat synpunkter i ärendet. De uppgifter du själv lämnar i t.ex. yttranden registreras
för administration och uppföljning. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all
behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina
personuppgifter är allmänt intresse eller myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer
att sparas i enlighet med arkivlagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med konsulter som är
personuppgiftsbiträden, t.ex. plankonsulter. Vi kan även komma att dela dina
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill
ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring
eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör
du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post:
dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.
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HANDLINGAR
Två plankartor med bestämmelser i skala 1:2 000, upprättade den 12 april 2018,
reviderade den 31 mars 2021.
Denna planbeskrivning.
Miljökonsekvensbeskrivning, daterad den 30 maj 2018, reviderad den 31 mars 2021.
Övriga handlingar
PM Antikvariska synpunkter på förslag till justering av detaljplan över Bro Hof Slott Golf Club,
den 13 februari 2018.
PM Konsekvenser för naturmiljön vid föreslagen planändring - Bro Hof, februari 2018
Dom från förvaltningsrätten i Stockholm, datum 2013-06-19
Dom från mark- och miljööverdomstolen, datum 2015-06-23
PLANENS SYFTE, BAKGRUND OCH HUVUDDRAG
Bakgrund
Golfbanan vid Bro Gård och Broängarnas naturreservat planeras samtidigt.
Våren 2003 påbörjades arbetet med att ta fram en detaljplan för Bro Gård 1:88. Syftet med
planen var att skapa förutsättningar för att anlägga en golfanläggning med två banor, varav en
skulle vara av internationell mästerskapsklass. Vidare en konferensanläggning och ett whiskydestilleri. Då området för planen ligger i direkt anslutning till Mälaren och inom ett område som
är av stor betydelse för fågellivet, beslöt Kommunfullmäktige att anta ett naturreservat samtidigt
som man antog detaljplanen.
Detta för att kompensera för de
värden för naturen och friluftslivet
som går förlorade i och med
antagandet av planen.
Skötselplanen till naturreservatsbeslutet samt exploateringsavtalet
reglerar också iståndsättandet av
naturvärdena inom reservatet.
Planen innehåller också detaljerade
beskrivningar av hur golfbanan ska
anpassas till den kulturhistoriska
miljön kring herrgården samt hur ett
stort antal av de förfallna kulturbyggnaderna och kulturmiljön skulle
rustas och skyddas.

Bro Hof Slott GK och Broängarnas naturreservat

Planen antogs 2004-08-23 och vann laga kraft 2004-09-17.
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Bygg- och miljönämnden förelägger Bro Hof att vidta åtgärder.
I november 2009 förelade Bygg- och Miljönämnden i Upplands-Bro kommun Bro Hof att
återställa delar av golfanläggningen närmast Broviken till ursprungsskick. Anledningen var att
banan här anlagts delvis i strid mot detaljplanen och delvis inom naturreservatet. Föreläggandet
gällde tretton punkter. Bro Hof bestred tolv av de tretton punkterna i föreläggandet.
Enligt rättspraxis 2009 prövades frågor om brott mot Plan- och bygglagen i Förvaltningsrätten
och frågor om brott mot miljöbalken i Mark- och miljödomstolen. Följaktligen prövades frågan
om huruvida banan byggts i strid mot detaljplanen i Förvaltningsrätten och frågan om huruvida
banan gjort intrång i naturreservatet i Mark- och miljödomstolen.
Förvaltningsrätten upphäver föreläggandet
Förvaltningsrätten konstaterade att golfbanan byggts i strid mot beviljat bygglov och gällande
detaljplan. Dock ansåg förvaltningsrätten att föreläggandet skulle medföra sådan skada för
enskilda intressen jämfört med vad det allmänna tillförs i värde vid ett återställande, att
föreläggandet upphävdes. Domen överklagades inte av någon part.
Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att naturreservatets gränser aldrig fastställts
I den andra prövningen bedömde först Länsstyrelsen och sedan Mark- och miljödomstolen att
golfbanan hade gjort intrång i naturreservatet då den hade byggts utanför gränsen för
detaljplanen. Domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som ändrade domen
och upphävde kommunens vite och förelägganden. I beslutet konstaterades att gränsen för
naturreservatet inte kan utläsas ur naturreservatsbeslutet. Domstolen ansåg vidare att det är
ostridigt att gränsen inte satts ut inom den i naturreservatsbeslutet föreskrivna ettårsfristen.
Domstolen ansåg därför att, om inte gränserna varit klarlagda, så är det inte möjligt att påstå
att Bro Hof vidtagit otillåtna åtgärder inom ett område som hör till ett naturreservat, eller att
kräva att parten på grund därav ska återställa marken
Rättsläget efter de två domarna
Strandskyddsdispens har beviljats för de delar som inte sammanfaller med naturreservatet.
Den juridiska situationen efter de två domarna är därmed att golfbanan visserligen har
byggts i strid med detaljplanen, men inte gjort något intrång vare sig i naturreservatet eller i
strandskyddat område. Den delen som är byggd i strid med detaljplanen behöver heller inte
återställas. Alltså har golfbanan stöd för att vara kvar i oförändrat skick.
Planens syfte
Domarna ändrar dock inte formellt den gällande detaljplanen och de byggrätter som denna
medger. Planens syfte är därför att ändra gällande detaljplan så att den följer domsluten.
Planen utformas också så att ett nytt naturreservatsbeslut kan tas där gränsen för naturreservatet
fastställs. Syftet är att skapa klarhet i de förhållanden som gäller vid golfbanan så att både
golfbanan och naturreservatet kan fortsätta att förvaltas utan konflikter. Utöver detta görs ett
antal mindre ändringar som inte har varit föremål för behandling i domstol.
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FÖRESLAGEN ÄNDRING OCH UTÖKNING AV DETALJPLANEN
Ändringarna av planen sker huvudsakligen i de delar där banan är anlagd i strid mot gällande
detaljplan, eller utanför planområdet. I dessa delar ändras planbestämmelserna och gränserna
så att golfanläggningen utökas och justeras på sådant sätt att gränslinjen följer anlagd
golfbana.
I Kvarnängen finns byggrätt för golfbana i den gällande planen som inte har utnyttjats. Syftet
med detta område var att här kunna anlägga en utslagsplats, en så kallad backtee, för
mästerskapstävlingar.
Som banan nu är anlagd, ligger detta område inte rätt i spellinjen och man vill från Bro Hof
ändra läget för backtee-området. Man vill därför ta bort en del som ligger direkt mot Mälaren
från detaljplanen för att tillföra denna till naturreservatet. Denna del av den gällande
detaljplanen föreslås därför upphävas. Istället utökas planområdet på en närliggande del för att
möjliggöra för mästerskapsutslagsplatser vid hål 18. I samband med planens antagande
kommer utsättning och fastställande att ske av naturreservatets gränser samt skötselplanen att
aktualiseras.
Längst i väster finns ett träningsområde – en s k driving range. Det ursprungliga området har
visat sig vara för litet och området måste utökas. 400 meter väster om slottsparken innehåller
därför planen ett område som medger en utökning av den befintliga driving rangen och som till
en del redan har tagits i anspråk för detta ändamål.
Förutom för golfbanan föreslås några mindre justeringar av planen runt Slottsområdet. I en
del, vid de gamla ekonomibyggnaderna, vill man ta bort prickmark (mark som ej får bebyggas)
i syfte att ge möjlighet att uppföra servicebyggnader – bl a en redan anlagd spolplatta för
golfbanans arbetsmaskiner (temporärt bygglov har beviljats för denna i avvaktan på
planändring). Den sammanlagda byggrätten begränsas här till 1000 m2, med en maximal
byggnadsarea om 200 m2 för varje enskild byggnad. Vidare så stärks skyddet av den gamla
ladugården genom en bestämmelse om rivningsförbud.

Bro Hof Slott från söder
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PLANPROCESSEN
Handläggning
Detaljplanen innebär en ändring av gällande detaljplan, men också en mindre utökning av
planområdet, anpassad till den pågående verksamheten.
Vid ändring av en detaljplan medges normalt inte att planområdet utökas, vilket är fallet här. Det
har emellertid bedömts vara värdefullt att behandla och redovisa både ändringen och utökningen i
en och samma handling och detaljplanen rubriceras därför som ändring och utökning av detaljplan
för Brogård 1:88 m fl. Planen handläggs som en ny detaljplan med normalt planförfarande.
Detaljplanearbetet inleddes 2012 och handläggs enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
enligt dess lydelse mellan 2 maj 2011 och 31 december 2014.
Eftersom situationen på plats har stöd i domstolsbeslut, bedöms att planarbetet kan inledas
utan att föregås av ett programskede.

Plansamråd har genomförts och samrådsredogörelse har upprättats. Efter bearbetning är nu
planförslaget föremål för granskning.

Samrådsbeslut (KS)
Samrådstid
Beslut om granskning (SBU)
Granskningstid
Antagande (KF)

25 april 2018
17 oktober - 12 november 2018
juni 2020
jan-feb 2022
våren 2022

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN
Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende
lämplig användning av mark och vatten samt 4 angående natur- och kulturvärden och 5
kapitlet angående miljökvalitetsnormer.
BEHOVSBEDÖMNING
Enligt Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska en myndighet eller en
kommun som upprättar en plan göra en behovsbedömning huruvida planens genomförande
kan medföra betydande miljöpåverkan. Om planen antas medföra betydande miljöpåverkan
ska planen genomgå en miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
upprättas.
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Kommunen har konstaterat att genomförandet av detaljplanen kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. Detta är kopplat till de höga kultur- och naturvärdena inom och i anslutning
till planområdet samt att planområdet sträcker sig in i skyddade områden som naturreservat,
Natura 2000-område samt skyddsområde för ytvattentäkten Mälaren. Frågor som enligt
behovsbedömningen särskilt behöver belysas är konsekvenser för den värdefulla kulturmiljön,
naturmiljön samt vattenmiljön.
PLANDATA
Läge och areal
Planområdet är beläget söder om Bro samhälle och i direkt anslutning till Mälaren.
Detaljplanen utgör ändring av den gällande detaljplanen för Brogård och omfattar en
sammanlagd areal om 8,0 ha, fördelad på fem delområden. Utöver dessa delområden ingår ett
område om 0,2 ha som avses upphävas och överföras till naturreservatet.
Detaljplanen är fördelad på två plankartor. Karta 1 - Slottsområdet - innehåller två områden
väster och nordväst om slottet och slottsparken Karta 2 - Strandområdet - innehåller området
vid sjön inklusive den del av gällande detaljplan som avses att upphävas.
Markägoförhållande
All mark inom planområdet är i privat ägo.
GÄLLANDE PLANER OCH TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintresse
Mälaren med öar och strandområden är med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i
områdena i sin helhet av riksintresse (4 kap miljöbalken). Turismen och friluftslivets intressen
ska särskilt beaktas. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd
endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden.
Mälaren är också riksintresse för yrkesfisket.
Vattenmiljön söder om Bro Hof, Broviken, är Natura 2000-område och därmed
riksintresseområde. En mindre del av området sammanfaller med området som är aktuellt för
planändring.
Slottsmiljön med Bro gårds säteri ingick tidigare i riksintresset för kulturmiljön, men har genom
beslut av Riksantikvarieämbetet avregistrerats som riksintresse. Som skäl att avstå anspråket
anges bl a att säteribildningen och omgivande odlingslandskap har försvagats genom landskapets
omvandling till golfbana.
Söder om golfanläggningen är Broängarnas naturreservat beläget, vilket inrättades i samband
med att gällande detaljplan upprättades. Stora delar av naturreservatet utgör även
fågelskyddsområde. Naturreservatets gränser ska sättas ut och fastställas i samband med
detaljplanens antagande.
Översiktsplan
I kommunens översiktsplan (ÖP 2010) är området utpekat som golfbana.
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Gällande detaljplan
För området gäller detaljplan för Brogård nr 0315.

Gamla ladugården som nu används som driftcenter för golfbanan

FÖRUTSÄTTNINGAR, PLANFÖRSLAG OCH GESTALTNINGSPRINCIPER
Planområdet omfattar mestadels mark som redan är ianspråktagen som golfbana. Vid den
udde där det femtonde hålets green går ut läggs en bestämmelse till som syftar till att bevara
naturen. Marken får användas till golfbanan, men då som en del där banan sköts på naturens
villkor. Den ska inte iordningställas som fairway eller green. Vid Kvarnängen läggs en del till
den ursprungliga banan för att kunna användas som backtee. I området mellan dessa ytor och
den ursprungliga banan får tees och ruff anläggas. Övriga ytor inom detta område bör skötas
som det omgivande naturreservatet.
Golfanläggning
Ändringarna av golfbaneområdet innebär huvudsakligen att planbestämmelser och gränser
justeras så att dessa följer anlagd golfbana. Utöver detta justeras läget för en så kallad
backtee, för mästerskapstävlingar, på Kvarnängen.
Kravet i gällande detaljplan, att dräneringsvatten från golfbanan inte får avledas direkt ut i
Mälaren/Broviken, gäller även fortsättningsvis för hela golfbaneområdet.
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Vattenområde
För att möjliggöra framtida renoveringar av golfbanans strandskoning, omfattar planen ett
vattenområde som ligger ca 10 meter utanför denna. Gränsen för naturreservatet kommer att
ligga utanför detta vattenområde.

Utökad del av planområdet som innefattar vattenområde har markerats med gult.

Området får inte bebyggas eller fyllas ut, utan ingår i planen enbart för att möjliggöra framtida
underhåll av befintlig strandskoning.
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Grumling av vattenområdet
Länsstyrelsen har påpekat att det pågår en kontinuerlig grumling i Broviken. Bakgrunden till
grumlingen är att sjöbottnen utanför strandskoningen utgjordes av åkermark fram till år 2000, då
skyddsvallen, som anlades på 1940-talet, brast och cirka 40 hektar åkermark vattendränktes.
Strandskoningen behövs och måste kunna underhållas löpande, då marken annars blir blottad för
vattnets rörelser.

Golfhål 15. Nära strandskoningen finns grumligt vatten ett par meter ut från strandlinjen.

I miljökonsekvensbeskrivningen behandlas grumlingsproblematiken ingående och ett förslag till
åtgärdsprogram har inlämnats till länsstyrelsen. I programmet, som godkändes av länsstyrelsen
hösten 2019, föreslås bland annat nedanstående åtgärder, delvis i kombination:
o Förstärkning av strandskoningen, med en kombination av grövre och mindre stenar, för att
fylla igen tidigare håligheter där jord/lera sköljts ur.
o Släntning av markprofilen samtidigt som en grässvål etableras, eller befintlig stärks.
o Utläggning av sand på sjöbottnen utanför strandskoningen, 4-5 meter ut från strandlinjen,
med en tjocklek på 6-8 cm.
Flygfotografering kommer också att ske med drönare sommartid i syfte att dokumentera
förhållandena i den inre delen av Broviken.
Strandskydd
Planändringen innebär att planområdet utökas med en närliggande del av Kvarnängen och att en
del av Kvarnängen som ligger direkt mot Mälaren tas bort från detaljplanen för att tillföras
naturreservatet. Strandskyddet återinträder inom den del av området där gällande plan upphävs,
men dispens krävs i den del där en ny utslagsplats planeras.
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Kvarnängen i planområdets sydvästra del. Rödmarkerat område visar det område som i gällande detaljplan
avsatts för golfändamål och som nu planeras tillföras naturreservatet. Blåmarkerat område är i gällande
detaljplan avsatt som naturmark men planeras nu tillföras golfbanan för att kunna användas som utslagsplats vid
mästerskapstävlingar.

I Miljöbalken 7 kap. 18 c § 4 anges att särskilt skäl i fråga om upphävande eller dispens från
strandskyddet endast får beaktas om området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och
denna inte kan genomföras utanför området. Detta skäl anses uppfyllt här då det handlar om att
utöka pågående golfbaneanläggning. Denna kan inte utökas till något område som inte omfattas
av strandskydd.
Då det område som tillförs naturreservatet har ett högre naturvärde (påtagligt naturvärde, klass 3)
än det område som ianspråktas (visst naturvärde, klass 4) och är beläget närmare Mälaren bedöms
konsekvenserna som helhet vara positiva.
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Bebyggelseområden
Förutom för golfbanan föreslås några mindre justeringar av planen runt Slottsområdet.
Vid de gamla ekonomibyggnaderna tas prickmark bort för att ge möjlighet att uppföra
servicebyggnader.
Den sammanlagda byggrätten begränsas här till 1000 m2, med en maximal byggnadsarea om
200 m2 för varje enskild byggnad.
Den tidigare varsamhetsbestämmelsen (q1), för anpassning till den kulturhistoriskt värdefulla
miljön, bibehålls.
Gestaltningsprinciper
Mindre komplementbyggnader väster om slottet/parken
Gällande detaljplan ger möjlighet att anlägga en konferensanläggning och ett whiskydestilleri
väster om slottet/parken. Denna del av miljön är den som historiskt utgjort området för
ekonomibyggnaderna till Bro Hof (Bro Gård) och där åtskilliga byggnader funnits under
historiens lopp, men där idag endast ett fåtal kvarstår från äldre tid, exempelvis den gamla
ladugården. Avsikten är att nya komplementbyggnader ska inordnas i nuvarande struktur.
Nya byggnader ska ges en väl genomarbetad arkitektur som harmonierar med befintliga
ekonomibyggnader, som gamla stallet/ladugården, och i linje med de kulturhistoriska
hänsynskrav som finns i planen.
Avseende utformning och placering av tillkommande bebyggelse finns en tydlig vägledning i
det historiska förloppet, uttryckt i de äldre kartorna över Bro Gård, som innebär att
byggnaderna inom området genomgående, med vissa undantag, har varit orienterade parallellt
med vägen som löper från slottet mot kyrkan. Den bevarade ladugården från 1800-talet bildar
här en tydlig referens och hållpunkt för en utbyggnad som innebär att tillkommande
byggnader anpassas till form och riktning till befintlig bebyggelse. Avseende gestaltning,
material och kulörer bör publika tillkommande byggnader infogas i den genomgående hållning
i området, där publika byggnader givits en ljus puts eller träkaraktär med mörkare inslag i tak,
socklar och detaljer, till skillnad från ekonomibyggnader som genomgående har faluröda
fasader med inslag av tegel. Publika byggnader kan även här ges ett mer modernistiskt
arkitektoniskt formspråk som då ska fungera väl i den kulturhistoriska miljön.
En väl infogad bebyggelse i rådande mönster bedöms förstärka och tydliggöra bilden av
området som plats för komplementbyggnader och andra byggnader för slottets behov, i linje
med tidigare perioders bebyggelsesituation.
KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Konsekvenserna av att planen ändras blir att golfbanan kan ligga kvar i befintligt läge i
enlighet med domslut i Förvaltningsrätten samt i Mark och Miljööverdomstolen.
Planjusteringen innebär att hål 18 på mästerskapsbanan förlängs genom att en ny utslagsplats
anläggs så att banans avslutningshål får en tillräcklig svårighetsgrad för internationella
stortävlingar. Den del närmast Mälaren, som i gällande detaljplan är reserverat för golfbanan
men som inte har utnyttjats, föreslås upphävas och tillföras naturreservatet. Då det område som
härigenom tillförs naturreservatet har ett högre naturvärde än det område som tas i anspråk för
den nya utslagsplatsen, bedöms konsekvenserna som helhet vara positiva.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Organisatoriska frågor
Huvudmannaskapet inom gällande detaljplan förändras inte genom de planändringar som
föreslås. Planen innehåller ingen allmän plats.
Avtal
Parallellt med detaljplanearbetet pågår en diskussion om ny/aktualiserad skötselplan för
naturreservatet samt att naturreservatets gränser ska fastställas samtidigt med denna detaljplan.
Fastighetsrättsliga frågor
Ägoförhållanden
Planändringen påverkar inga fastighetsrättsliga frågor. Ägoförhållandena är oförändrade.
Fastighetsbildning
Planändringen kräver inga fastighetsbildningsåtgärder.
Ekonomiska frågor
Bygglov, bygganmälan
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun.
Administrativa frågor
Genomförandetid
Planens genomförandetid är fem år från den dag planen vinner laga kraft.
Medverkande i projektet
Planen är framtagen av plan- och exploateringsavdelningarna i Upplands-Bro kommun i
samarbete med Structor genom Per Fladvad, Kent Edström och Petra Adrup. I projektgruppen
har även Hans Sandberg, Biomedia och Dan Carlsson, Arendus, ingått.

Upprättad 2018-04-12, reviderad 2021-03-31
Planavdelningen

Henric Carlson
Planchef
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kultur- och fritidskontoret
Datum

Vår beteckning

Rasmus Sjödahl

2022-02-07

KFN 22/0026

Kultur- och fritidskontoret

Kultur- och fritidsnämnden

Er beteckning

KS 15/0282

Rasmus.Sjodahl@upplands -bro.se

Yttrande - Detaljplan för Säbyholm (del av
Säbyholm 5:45), Bro, nr 1505
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag till
yttrande som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Enligt beslut i Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott, 27 oktober 2021
§57 sänds förslag till detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45) nr 1505
ut för granskning enligt regler för normalt planförfarande, (plan- och
bygglagen, 2010:900, i dess lydelse före 1 januari 2015).
Planområdet är beläget cirka fyra kilometer västsydväst om Bro och cirka 500
meter från Mälaren. Inom planområdet låg tidigare ett naturbruksgymnasium.
Skolan har en historia som sträcker sig tillbaka till 1910-talet och delar av
området är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården.
Ett planprogram och ett samrådsförslag har tidigare varit utsända för samråd.
Det planförslag som nu sändas ut för granskning har utvecklat det förslag som
tidigare har visats upp.
Syftet med den nya detaljplanen är främst att möjliggöra en förtätning med
tillkommande bebyggelse anpassad till den befintliga kulturmiljön.
Genomförandet av förslaget kan antas ge betydande miljöpå verkan. En
miljökonsekvensbeskrivning samråds med planförslaget.
Planförslaget stämmer överens med inriktningen i kommunens översiktsplan.
Kultur- och fritidsnämnden överlämnade inget yttrande i samrådsskedet.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 7 februari
2022
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Datum

2022-02-07

Vår beteckning

KFN 22/0026

Kultur- och fritidskontoret

Ärendet
Enligt beslut i Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott, 27 oktober 2021
§57 sänds förslag till detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45) nr 1505
ut för granskning enligt regler för normalt planförfarande, (plan- och
bygglagen, 2010:900, i dess lydelse före 1 januari 2015).
Planområdet är beläget cirka fyra kilometer västsydväst om Bro och cirka 500
meter från Mälaren. Inom planområdet låg tidigare ett naturbruksgymnasium.
Skolan har en historia som sträcker sig tillbaka till 1910-talet och delar av
området är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården.
Ett planprogram och ett samrådsförslag har tidigare varit utsända för samråd.
Det planförslag som nu sändas ut för granskning har utvecklat det förslag som
tidigare har visats upp.
Syftet med den nya detaljplanen är främst att möjliggöra en förtätning med
tillkommande bebyggelse anpassad till den befintliga kulturmiljön.
Genomförandet av förslaget kan antas ge betydande miljöpåverkan. En
miljökonsekvensbeskrivning samråds med planförslaget.
Planförslaget stämmer överens med inriktningen i kommunens översiktsplan.
Kultur- och fritidsnämnden överlämnade inget yttrande i samrådsskedet.
Kultur-och fritidskontorets yttrande
Området runt Säbyholm är beläget inom riksintresse för kulturmiljövården, och
är även utpekat i kommunens kulturmiljöprogram. Säbyholm präglas idag
framför allt av den tidigare skolverksamheten som givit upphov till flera
generationer bebyggelse. Förutom skolans långvariga verksamheter finns i
området runt Sävbyholm även strukturer från tiderna före skolans etablerande.
Det är därför viktigt att områdets kulturmiljökvaliteter ska tas tillvara och att de
fortsatt ska vara upplevelsebara. Områdets historia ska även i framtiden vara
läsbar. En utbyggnad av området Säbyholm kommer påverka kulturmiljön i
området. Därför är det väldigt viktigt att nyplanerade bostäder har höga
arkitektoniska kvalitetskrav och anpassas efter befintlig miljö. Den nya
tilltänkta bebyggelsen bör inte begränsa möjligheten att förstå den äldre
bebyggelsen. Nytillkommen bebyggelse kan om respekt för omgivningen tas
bli en god representant för vår tid.
I föreslagen detaljplan under samrådet möjliggjorde planen för totalt 90 nya
småhus. I granskningsförslaget har antalet ökat till 170 bostäder och föreslås
uppföras som villor, parhus, radhus och flerbostadshus. Det kraftigt utökade
antalet bostäder med helt nya hustyper skiljer sig därför väsentligt mot
ursprungsförslaget. Den nya planen får följaktligen nya förutsättningar då delar
av bebyggelsen får större volymer och mer mark tas i anspråk. Därför behövs
det ytterligare utredningar som undersöker vad det nya förslaget får för
konsekvenser på kulturmiljön i området.

2 (4)

12 Yttrande - Detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45), Bro, nr 1505 - KFN 22/0026-2 Yttrande - Detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45), Bro, nr 1505 : Yttrande - Detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45), Bro, nr 1505

Datum

2022-02-07

Vår beteckning

KFN 22/0026

Kultur- och fritidskontoret
Tidigare konsekvensbedömningar utgick från att nytillkommen bebyggelse
utgjordes av småhus. Nuvarande förslag inbegriper även flerbostadshus med
större byggnadsvolymer. Större byggnadsvolymer och fler bostäder kommer
påverka kulturmiljön i allt högre grad. Fler bostäder innebär även ett ökat
behov av parkeringsplatser. Fler parkeringsplatser innebära att fler grönytor tas
i anspråk, vilket också försämra kulturmiljön, men även natur- och
rekreationsytor.
För att ytterligare skydda områdets värdefulla bebyggelse bör fler
skyddsbestämmelser finnas i planen. Det vore positivt att tillföra bestämmelser
som klargör att t.ex. befintliga dörrar och fönster bevaras och renoveras. Flera
befintliga byggnadsdetaljer har stor betydelse för det kulturhistoriska värdet.
Kultur-och fritidskontoret noterar inkomna synpunkter i samrådsskedet
beträffande att jordbruksmark tas i anspråk. Tillgången på jordbruksmark
minskar i världen samtidigt som behovet ökar. I Sverige försvinner en stor del
på grund av exploatering. Detta är något som vi även ser i Upplands-Bro.
Jordbruksmark bör i möjligaste mån sparas. Samtidigt är det omgivande
odlingslandskapets storskaliga godspräglade karaktär ett uttryck som ingår i
riksintresset för kulturmiljön.
Med Upplands-Bro kraftiga utveckling av flera nya bostadsområden söder och
sydväst om Bro är det viktigt att inte behovet av nya säkra vägar, gång- och
cykelvägar mot Rättarboda/ Bro försummas.
I detaljplanen tas en befintlig fotbollsplan i anspråk, samtidigt försvinner
många ytor som idag är grönytor i området när ny bebyggelse planeras.
Önskvärt vore ett tydliggörande av vad som görs för att stimulera till lek,
motion och idrott och som uppmuntrar till fysisk aktivitet i närområdet. Med
fler bostäder i området och även en planerad skola behövs också fler platser
som bjuder in till fysisk aktivitet för ökad folkhälsa.
Det är positivt att det i detaljplanen möjliggörs för ett rekreationsområde med
badplats, bryggor och småbåtshamn på udden i Säbyholmsviken. Viktigt att
sådana åtgärder inte påverkar platsens naturvärden.

Barnperspektiv
Ett nytt naturnära bostadsområde bedöms ge goda möjligheter för att skapa en
trygg plats för barn. Fler bostadsområden mot Mälaren leder till fler
barnfamiljer i området. Därför är det viktigt att utveckla nya säkra vägar, gångoch cykelvägar mot Rättarboda/Bro.
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Datum

2022-02-07

Vår beteckning

KFN 22/0026

Kultur- och fritidskontoret
Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef

Rasmus Sjödahl
Kulturmiljöansvarig

Lars Björketun
Projektledare

Bilagor
1. Följebrev granskning Säbyholm
2. Planbeskrivning för granskning av detaljplan för Säbyholm
3. Plankarta för granskning av detaljplan för Säbyholm
Beslut sänds till


Kommunstyrelsen
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GRANSKNING
Datum

22-01-19

Vår beteckning

KS 15/0282

Till berörda remissinstanser och
sakägare enligt
fastighetsförteckning

Granskning detaljplaneförslag för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45)
Bro

Nr 1505

Enligt beslut i Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott, 27 oktober 2021 §57
sänds förslag till detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45) nr 1505 ut för
granskning enligt regler för normalt planförfarande, (plan- och bygglagen, 2010:900, i
dess lydelse före 1 januari 2015).
Planområdet är beläget cirka fyra kilometer västsydväst om Bro och cirka 500 meter
från Mälaren. Inom planområdet låg tidigare ett naturbruksgymnasium. Skolan har en
historia som sträcker sig tillbaka till 1910-talet och delar av området är utpekat som
riksintresse för kulturmiljövården.
Ett planprogram och ett samrådsförslag har tidigare varit utsända för samråd. Det
planförslag som nu sändas ut för granskning har utvecklat det förslag som tidigare har
visats upp.
Syftet med den nya detaljplanen är främst att möjliggöra en förtätning med
tillkommande bebyggelse anpassad till den befintliga kulturmiljön.
Genomförandet av förslaget kan antas ge betydande miljöpåverkan. En
miljökonsekvensbeskrivning samråds med planförslaget.
Planförslaget stämmer överens med inriktningen i kommunens översiktsplan.
Granskningstiden är från den måndagen den 24 januari 2022 till måndagen den 21
februari 2022
Förslagen ställs ut i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i Brohuset i Bro
centrum.
Handlingarna finns också på kommunens webbplats www.upplands-bro.se/sabyholm
Granskningshandlingar på papper kan beställas från kommunen.
Synpunkter på förslaget ska senast den 21 februari 2022 skriftligen framföras till:
Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen
eller via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se.
Ange diarienummer KS 15/0282, namn, adress och eventuell fastighetsbeteckning.
Frågor i ärendet besvaras av avdelningen för Samhällsutvecklingsprojekt, tel. 08-581
690 00.
Samhällsbyggnadskontoret
Utställningslokaler:
- Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen
- Brohuset, Bro Centrum 1, Bro
Materialet finns även på kommunens webbplats
www.upplands-bro.se/dpverkaviken

Handlingar:
- Följebrev (denna handling)
- Samrådsbeslut SBU 2021-10-27, §57
- Samrådsredogörelse, del 1 och 2
- Förslag till plankarta
- Illustrationsplan
- Förslag till planbeskrivning
- Gestaltningsprogram
- Miljökonsekvensbeskrivning
- Fastighetsförteckning (kan beställas från
kommunen)
- Remisslista
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INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Planavdelningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn,
adress, e-postadress och fastighetsbeteckning. Syftet med en sådan behandling är för
att fullfölja kommunens skyldigheter enligt plan- och bygglagen.
Vi har fått dina uppgifter från Fastighetsregistret eller för att du själv tidigare har
lämnat synpunkter i ärendet. De uppgifter du själv lämnar i t.ex. yttranden registreras
för administration och uppföljning. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all
behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina
personuppgifter är allmänt intresse eller myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer
att sparas i enlighet med arkivlagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med konsulter som är
personuppgiftsbiträden, t.ex. plankonsulter. Vi kan även komma att dela dina
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill
ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring
eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör
du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post:
dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.
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Översiktskarta med planområdet markerat.
2021-10-13
KS 15/0282
GRANSKNINGSHANDLING

Planbeskrivning
Detaljplan för

Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.) nr 1505
Bro Upplands-Bro kommun
Utökat förfarande upprättad enligt PBL 2010:900
i lydelse efter den 1 januari 2015.

Detaljplan för [Plannamn] ([Fastighet] ), nr [Plannummer]

Samhällsbyggnadskontoret
Planbeskrivning
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Handlingar
Planhandlingar
Plankarta med bestämmelser i två delar, skala 1:1000, 210929
Denna planbeskrivning.
Illustrationsplan, 210929
Gestaltningsprogram, 211011
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse, del 1 (programsamrådsredogörelse), 150423
Samrådsredogörelse, del 2, 211012
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Övriga handlingar
Förutsättningar,
Planprogram, 140530, reviderad 140819
Natur och Grönstruktur
Översiktlig naturmiljöutredning i Säbyholm, Ekologigruppen,151214
Trädinventering Säbyholm, Lena Biärsjö, 151217
Inmätta träd och trädinventering park och trädgård, Södergruppen, 1:4 000, 150929
Förslag skyddsvärd vegetation, Södergruppen,1:4 000, 150929
Karta träd koordinater, Cowi,151217
Illustrationsplan med inmätta träd, Södergruppen, 151217
Vattenkvalitet, växter och strandfauna i Säbyholmsviken, Friman ekologikonsult, 141027
Växt och fågelliv vid Säbyholmsudden, Conec, 141027
Fornlämningar
Arkeologisk utredning, Arkeologistik, 140822
Resultat Arkeologisk utredning, Länsstyrelsen, 141029
Kulturmiljö
Kulturmiljöutredning, Tyrens, 140407
Konsekvensbedömning avseende kulturmiljö, Tyréns,151216
Karaktärsprogram, Södergruppen, 151026
Geologi
PM Geo Säbyholm , Cowi, 190509
Trafik och kommunikationer
Trafik PM, Sven Ekman Trafikkonsult, rev 170626
Störningar och risker
Bullermätning Bryggeri, Akustikbyrån, 151118
Brandtekniskt utlåtande angående gasoltank, Brandkonsulten, 151028
PM brandvatten, Geosigma, 190502
Risk PM gasoltransporter Prevecon, 190503
Risk PM gasoltank Brandkonsulten, 190610
Miljötekninsk markundersökning, översiktlig, Cowi, 151124
Miljöteknisk markundersökning, , Cowi, 190823
Teknisk försörjning
Dagvattenutredning, Cowi, 190618
VA-plan, 5 ritningar, Cowi, 150914
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Planens syfte, bakgrund och huvuddrag
Bakgrund
Bro samhälle växer och det sker i huvudsakligen söderut mot Mälaren. Bro har ett strategiskt läge
centralt i Mälarregionen med goda kollektiva förbindelser. Såväl Stockholm, Enköping och Arlanda
ligger inom 30 minuters resväg bort. Utbyggnad mot Mälaren ger Bro en bättre kontakt med vattnet.
Planområdet Säbyholm är beläget utanför tätorten, cirka fyra kilometer sydväst om Bro centrum.
Området ligger cirka 300 – 500 meter från Mälaren och till Rösaringsåsen är det mellan en och två
kilometer. Inom planområdet låg tidigare ett naturbruksgymnasium, med elevhem och
verksamhetslokaler, vilket flyttade våren 2013. Hösten 2013 sålde Landstingets fastighetsbolag
Locum, hela fastigheten Säbyholm 5:1.
Områdets skönhetsvärden och de vackra, kulturhistoriskt intressanta omgivningarna bedöms attraktiva
för boende. Befintliga lokaler lämpar sig väl för skolor, verksamheter och fritidsverksamheter. För
planområdet finns ingen detaljplan.
Efter att de nya fastighetsägarna tog över området har de tidigare skollokalerna anpassats till bostäder
och nya verksamheter. Befintliga elevhemsbyggnader, småhus, skolbyggnader, verksamhetsbyggnader
står på avstyckade fastigheter inom planområdet. Elevhemsbyggnaderna är ombyggda till cirka 60
bostadsrättslägenheter under 2014 - 2017. Den befintliga huvudbyggnaden har också byggts om till att
inrymma bostäder. En verksamhetslokal har byggts om till ett mikrobryggeri. På bollplanen i centrala
delen av området har en förskola etablerats med tillfälligt bygglov.

Huvuddrag
En utveckling av lantbruksskolans område planeras för att lägga till ytterligare bostadshus. En stor del
av dels parkkaraktären i de centrala delarna dels hela det omkringliggande skogsområdet i öster
bibehålls. Skyddsvärda parkdelar och träd avses att bevaras.
Den nya bebyggelse som föreslås placeras på det stora traktorkörfältet i norr, på den befintliga
fotbollsplanen i mitten av området och i söder längs norra kanten av åkern. Fyra större så kallade
parkvillor planeras inne i parkmiljön. Den nya bostadsbebyggelsen kommer att möjliggöra boende i
både villor, radhus och lägenheter men för alla föreslagna nya bostadshus är skalan anpassad till den
befintliga kulturmiljön i området.
På udden i Säbyholmsviken planeras ett rekreationsområde, där badplatsen återskapas och restaurering
av två befintliga bryggor samt ombyggnad av den stora bryggan vid sydspetsen, där stolparna i vattnet
finns kvar. Bryggorna planeras förse närområdet med båtplatser för mindre båtar.

Planens syfte
Syftet med planläggningen är att möjliggöra en framtida utveckling av Säbyholmsområdet.
Målsättningen är att skapa en nod i kommunen och att i detta attraktiva, innehållsrika och mångsidiga
område ta till vara och utveckla platsens kvaliteter. Genom en ny exploatering skapas förutsättningar
för att kulturhistorisk värdefull bebyggelse och miljö kan bevaras och skyddas från förvanskning och
annat nyttjande, som inte främjar områdets kulturmiljö.
Den största delen av den nya bebyggelsen utgörs av bostadshus. Planen ger möjlighet till bostäder som
fristående villor, parhus och radhus eller som lägenheter i mindre flerbostadshus. Oavsett vilken
bostadsform som uppförs är det viktigt att det är byggnader som passar in i den speciella kulturmiljö
som finns inom och runt området. Detaljplanen beräknas möjliggöra cirka 170 bostäder. Det är viktigt
att antalet bostäder håller sig så nära detta antal som möjligt. De beräkningar av till exempel antal
parkeringsplatser som föreslås i planen utgår ifrån beräkningen av antalet bostäder. En avvikelse
härifrån skulle kunna få oönskade effekter för helhetsintrycket.
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Utöver att planera för ny bebyggelse är syftet med detaljplanen också att skapa förutsättningar för att
områdets befintliga bebyggelse ska kunna bevaras med en användning som är anpassad till en ny
situation. Det mesta av den ursprungliga bebyggelsen har gjorts om till boende och det planeras för att
de befintliga lokalerna, ursprungligen nyttjade för utbildningen, används till undervisning, omsorg,
gemenskap och produktion. Planområdets unika park-och landskapskvaliteter tillvaratas, utvecklas och
tillgängliggörs.
En restaurering av anläggningar på udden i Säbyholmsviken kommer också öka attraktiviteten i
området, samt göra Mälaren mer lättillgänglig.
Syftet med detaljplanen är också att framför allt natur- och landskapsvärden och kulturhistoriska
intressen beaktas samt att skapa förutsättningar för teknisk försörjning.

Planprocessen
Planuppdrag
Detaljplanearbetet inleddes 22 januari 2014, då beslut togs om programuppdrag av Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott. Den 11 juni 2014 tog Kommunstyrelsen beslut att det framtagna förslaget
på detaljplaneprogram skulle skickas ut på samråd. Programsamråd skedde sedan mellan 21 augusti
och den 1 oktober 2014.
Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag 27 maj 2015 och Kommunfullmäktige godkände
programmet den 3 juni 2015. Kommunstyrelsen beslutade 13 juni 2018 om plansamråd och detta
genomfördes mellan den 28 november 2018 – 7 januari 2019.

Handläggning
Planen handläggs enligt utökat förfarande enligt plan-och bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1
januari 2015.

Det aktuella skedet är granskning då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del av
förslaget och komma med synpunkter. Synpunkterna från samrådsskedet har sammanfattats i en
samrådsredogörelse. Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där yttranden som
framförts under granskningen redovisas. Mindre justeringar och kompletteringar kan komma att göras
i planförslaget innan ett antagandeförslag upprättas. Om förslaget ändras väsentligt efter granskningen
måste det skickas ut på granskning igen.

Preliminär tidplan
Samrådsbeslut (KS)
Samrådstid
Beslut om granskning (KS SBU)
Granskningstid
Antagande (KF)

juni 2018
november 2018 – januari 2019
oktober 2021
kvartal 1 2022
kvartal 2 2022

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken
Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövård enligt miljöbalken 3 kap MB. De redovisade
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föreslagna åtgärderna bedöms inte skada riksintresset för kulturmiljön.
Med hänsyn till de natur- och kulturvärden omfattas Mälaren med öar och strandområden i sin helhet
av riksintresse enligt 4 kap MB. Inom detta riksintresse ska turismen och det rörliga friluftslivet,
främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av exploateringsföretag
eller andra ingrepp i miljön. Det rörliga friluftslivets intressen bedöms inte påverkas negativt, utan i
stället blir det positiva konsekvenser av att udden restaureras och tillgängliggörs.
Gällande miljökvalitetsnormer för buller, luft och vattenkvalitet enligt miljöbalken kap 5 MB bedöms
ej överskridas. Planområdet ligger inom vattenförekomsten Mälaren. Vattenförekomsten har god
ekologisk status. Med de planerade åtgärderna för hantering av dagvattnet kommer statusen inte att
försämras

Behovsbedömning/Undersökning om betydande
miljöpåverkan
Alla detaljplaner ska redovisa ett ställningstagande om planen bedöms medföra betydande
miljöpåverkan. Detta avgörs genom en behovsbedömning. Om planen bedöms medföra betydande
miljöpåverkan ska reglerna om miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som följer
av Plan- och Bygglagen och Miljöbalken tillämpas. En behovsbedömning har gjorts. Kommunen gör
bedömningen att planens genomförande kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan. En
MKB ska därför upprättas i kommande detaljplanearbete. Orsaken är bland annat förslagen till
mikrobryggeri, småbåtshamn och hantering av dagvatten. Länsstyrelsen har därefter kompletterat med
att MKB även skall behandla riksintresse kulturmiljö, riksintresse Mälaren med stränder och öar,
skredrisk samt att påverkan på grönkilen enligt RUFS bör utredas.
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Plandata
Läge och areal
Säbyholm är beläget ca fyra km sydväst om Bro centrum. Planområdet utgör den egentliga kärnan av
det tidigare Naturbruksgymnasiet (ursprungligen stiftelsen Sunnerdahls hemskolor på landet) och med
Rösaringsvägen som huvudsaklig gräns i sydväst. Vidare ingår en mindre del planområdesdel på
udden i anslutning till Säbyholmsviken. Området omfattade under plansamrådet cirka 28 hektar varav
4 hektar avser delen vid Säbyholmsviken och har under samrådet minskats till cirka 24hektar.

Flygfoto med planområdet markerat.

Markägoförhållande
Planområdet omfattar fastigheterna Säbyholm 5:27 – 45 och Säbyholm 5:47 - 48. Fastigheterna
Säbyholm 5:32, 37 och 45 ägs av Säbyholm Fastigheter AB, fastigheterna 5:47 – 48 ägs av
privatpersoner. Övriga fastigheter ägs av de bostadsrättsföreningar som har bildats i området..

Gällande planer och tidigare ställningstaganden
Riksintresse
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Cirka en kilometer nordväst om planområdet ligger Rösaringsåsen där delar av området är Natura
2000-område och ett statligt naturreservat har bildats. Ungefär en halv kilometer väster om det
centrala planområdet finns ett område klassat som Riksintresse för naturvård.
Planområdet ligger inom område för Riksintresse för kulturmiljövård. Lagtexten är följande:
Motivering: Centralbygd i viktig korsning mellan norra mälarvägen och den forna vattenleden BirkaUppsala, med unik fornlämningsmiljö på och kring ett åskrön, med den troliga kultplatsen Rösaring
och gravfält som visar på en omfattande bosättning från bronsåldern till vikingatid. Det öppna
sammanhängande odlingslandskapet i de lägre landskapspartierna, med inslag av herrgårdar,
bosättningsmönster som har kontinuitet ner i den yngre järnåldern och Låssa medeltidskyrka, som
uppfördes som patronatskyrka till Säbyholms gård. (Sockencentrum).
Uttryck för riksintresset: Rösaring med stora gravrösen, labyrint och en stenkantad s.k. processionsväg
samt längre ner på åsen spår av bronsåldersbosättning och flera stora järnåldersgravfält med storhögar.
De stora gårdarna, bl.a. Säbyholm, Stora Ekeby och Toresta, med tillhörande anläggningar.
Odlingslandskapets storskaliga karaktär, arbetarboställen och torp. Låssa kyrka med äldsta delar från
1200-talet och flera gravkor samt förhistoriska gravhögar på kyrkogården. Prästgården och
klockarbostället vilka ligger vid Stora Ekeby, ett stycke väster om kyrkan.
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I lagtexten ingår inte den 4 ha stora åkern i sydost, men Länsstyrelsen har i sitt yttrande vid
programsamrådet betonat att åkern är en viktig landskapsstruktur vid entrén till den historiska miljön.
Miljön kring Säbyholms naturbruksgymnasium, ursprungligen Sunnerdahls hemskola, med ett 20-tal
byggnader uppförda 1910–15 i nationalromantisk och klassicistisk stil och med omgivande park,
nämns inte under lagtextens motiv eller uttryck men den anses ha höga kulturhistoriska värden, som
bör beaktas i planeringen
Vid planering kommer att ställas stora krav på att tillkommande bebyggelse tar tillvara på och passar
in i den mycket speciella karaktär som platsen har idag.
Hela området ingår i Riksintresse, Mälaren med öar och strandområden, för friluftsliv (MB 4 kap § 1
och 2).

Strandskydd
Strandskyddskravet är för närvarande 300 meter. Utöver delen vid Säbyholmsviken berörs endast en
mycket liten del längst i sydost av skyddsavståndet.

Regionala planer och program
RUFS
I Stockholmsregionens regionala utvecklingsplan, RUFS 2010, ingår området i en grön värdekärna,
Görvälnkilen. Säbyholm är också nämnt som ett tyst område. Lindallén från Rösaringsvägen ner till
Säbyholmsviken, vegetationen kring Låssa kyrka och ett markområde i syd på ömse sidor av entrèn till
området klassas av Länsstyrelsen som skyddsvärda trädmiljöer.

Kommunala planer och program
Översiktsplan
Området ingår i Landsbygdsplanen FÖP2016. Säbyholm utpekas där som landsbygdskärna och
innehåller till exempel bostäder förskola, grundskola, samlingslokal, verksamheter som fyller viktiga
samhällsfunktioner för landsbygdsdelarna runt omkring.
Området ingår i Översiktsplan 2010, antagen den 15 december 2011, som ett område för kulturmiljö
av lokalt intresse. Området närmast Säbyholmsviken inklusive udden, innehåller naturvärden av
kommunalt intresse. Det vill säga att det hyser värden ur natur-, kultur-, landskapsbild- och/eller
friluftssynpunkt
Detaljplaneprogram
Ett Detaljplaneprogram för Säbyholm (del av Säbyholm 5:1) togs fram våren 2014, ställdes ut hösten
2014 och godkändes i juni 2015.
Detaljplaner och förordnanden
Inga gällande detaljplaner finns i området.

Förutsättningar och planförslag
Natur
Mark och vegetation
Nuläge

Vegetation och ekologi:
Planområdet ligger i ett representativt Mälarnära landskap, där platsens naturförutsättningar, historia
och tidigare markanvändning lett fram till en värdefull mosaik av dungar med ask, ek och andra ädla
lövträd, brynmiljöer och öppen barrblandskog med stort inslag av äldre tallar
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Görvälnkilen:
Säbyholm ligger nästan längst ut i den regionala grönkilen Görvälnkilen, som slutar vid gränsen mot
Bålsta. Platsen utgör en liten, men viktig del av värdekärnans kulturhistoriska landskap, med
omväxlande öppna marker, skogsdungar och naturliga stränder. Särskilt värdefulla är områdets allèer,
skogsbryn och dungar med ädla lövträd för kilens ädellövsamband. Områdets barrblandskog i nordost
är också av högt värde, men ligger lite solitärt utan direkt kontakt med andra barrmiljöer.
Parkmark och trädgårdar:
Park och trädgårdarna innehåller en oerhört stor mängd av kulturväxter och exotiska träd och buskar,
som planterats i pedagogiskt syfte. Där finns också svenska lövträd som stora askar, lind och björk.
Trädgårdarna hyser också ett betydande antal av gamla äppelträd och andra fruktträd, många med
grova stammar
Längst i sydost finns en åkermark om cirka fyra hektar. Åkermarken har klass 4 enligt Länsstyrelsens
klassificering, dvs ej högsta åkermarkskvalitet.
Naturmiljöer:
Områdets naturmiljöer består främst av skogsklädda kullar och höjder, som troligen varit utmark och
skogsbete under tidigare epoker. På den stora skogsklädda höjden i nordöstra delen, till största delen
utanför planområdet, är vegetationen gles och träden står ljusöppet i många delar, vilket är värdefullt.
Vissa partier är hällbundna med inslag av stående och liggande död ved, vilket är en värdefull resurs
för en lång rad av arter. Den glesa barrskogen har ett mycket högt naturvärde, motsvarande regionalt
värde. Grova äldre tallar finns spridda i hela området, medan ekar främst står i brynmiljöerna ut mot
trädgårdarna, men också i en sydvänd sluttning i söder.
Delen av planområdet, som omfattar udden i Mälaren, utgörs av en frisk till fuktig högörtsäng med
högväxta vanliga gräs och örter, samt en smal vassbård av homogena bladvassar utmed stora delar av
stranden. De flesta av de förekomande arterna är vanligt förekommande och representativa för denna
naturtyp. Vid halvöns sydvästra kant finns en aldunge med ett antal medelstora klibbalar, vilka börjat
uppvisa sockelbildning. Dessa mikrohabitat är värdefulla småmiljöer för många arter. Vattenmiljön
består av flytbladsväxter och andra växter utanför vassbården, med inslag av ovanliga arter. (Se nedan)
Värdefulla arter:
På flera av områdets träd i parkerna växer mistel, som är fridlyst. Misteln finns det gott om i Upplands
Bro och i Mälardalen. I barrblandskogen har tallticka och grovticka påträffats, som indikerar
värdefulla äldre skogsmiljöer.
På udden i Mälaren visar inventering av växter att det finns en mycket stor variation av växter. Fem
olika växtzoner kan urskiljas. Ytterst i vattnet finns en långskottszon ned till 3 m djup. I den
vattenmiljön påträffades smal vattenpest, en främmande art som kommit in i Sverige från
Nordamerika och som dominerar här. I den zonen påträffades också den rödlistade vattenväxten
bandnate, klassad som nära hotad. Sannolikt var den övertäckt av vattenpesten. Bandnaten har enligt
Naturvårdsverkets bevarandeprogram minskat i många län men förefaller ändå ha starka populationer i
Östra Svealand, i synnerhet i Mälarens östra delar. I flytbladzonen i vattnet dominerar gul näckros.
Innanför den zonen finns bladvassbälte, som innehåller ett fåtal olika sorters vass. På strandkanten på
land finns sen ett jättegröebälte med utöver gröe en mångfald olika arter och på land innanför en
hårdvall med bland annat höggräs. I den urgrävda våtmarken på udden sågs ett fåtal larver av
vattensalamander. Det gick dock ej att avgöra arten av salamander. Alla groddjur omfattas av
artskydd. Udden med sina strandområden är också en mycket lämplig lokal för en mångfald av fåglar,
en del av dem knutna till Mälaren. Att betet av udden har upphört, innebär att floran trivialiserats och
att attraktiviteten för fåglarnas näringssök minskat.
Från det centrala programområdet leder en lindallé ner till Säbyholmsviken. Rösaringsvägens allé mot
Låssa kyrka i östra gränsen av planområdet bildar även ett tydligt inslag i landskapet.
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Förslag

Görvälnkilen:
Större delen av områdets sammanhängande naturmiljöer planeras att bevaras intakta. Största delen av
åkern i söder planeras att bevaras som ett öppet fält. Den kan till exempel brukas som en mindre
bollplan, för odling, som betesmark eller slåttas som äng. Den har användningen parkmark i planen.
En antal stora parkytor är utpekade som skyddsvärda vegetationsytor i illustrationsplanen. Med
bevarande av dessa bedöms de ekologiska grundförutsättningarna kvarstå, och Säbyholms värde som
en del i grönkilens värdekärna likaså. Områdets funktion i kommunala och regionala
spridningssamband bedöms i huvudsak vara detsamma som idag.
Parkmark och trädgårdar:
Planen innebär i stort att värdefulla alléer i plangränsen, samt ovannämnda parkområden bevaras
intakta och större delen av fruktträdgårdar likaså. Ett 40-tal träd har mätts in, de flesta inom de
ovannämnda parkområdesdelarna och cirka 35 av dem skyddas i detaljplanen. I och med att de nya
småhusen, som till största delen ligger i tre samlade grupper, på gamla traktorkörfältet, på befintliga
bollplanen och på del av åkern i söder, så kommer deras trädgårdsytor att öka biologiska mångfalden
där jämfört med dagens ensartade nyttjande.
Naturmiljöer:
Områdets skogsklädda partier och parkområden sparas som naturmark respektive parkmark i planen
och undantas därmed från bostadsbebyggelse. Naturvärden kopplad till områdets träd, park och
skogsmiljöer bedöms därför kunna kvarstå.
Även udden i söder ut mot Mälarens stränder med sin frisk/fuktiga högörtsäng/strandäng bibehålls.
Restaurering av bryggor och anläggande av badplats bedöms inte få negativa konsekvenser för
stränder och vattenmiljö, förutsatt att ingen ytterligare grävning och muddring sker. Planeringen av en
mindre sandstrand bör anpassas till att behålla alarna i sydväst, även om dessa inte historiskt funnits.
Strandskyddsdispens kommer att sökas i samband med den fortsatta planeringen.
Värdefulla arter:
Sammantaget bedöms rödlistade arters fortlevnad i området som god, då större delen av deras
livsmiljöer planeras att bevaras, främst i form av sparad naturmark eller parkmark och dungar av äldre
träd. De flesta träd med mistel växer i områden, som planeras sparas som natur eller park och
skyddsvärd vegetation. Rödlistade arter knutna till skogsmiljöer och äldre träd bedöms också kunna
bevaras, förutsatt att träden inte fälls och att värdefull död ved bevaras i området.
De bryggor som skall restaureras på udden planeras på redan befintliga fundament och i och med detta
bedöms förutsättningarna för de rödlistade vattenväxterna kunna bibehållas.
Anpassningar och åtgärdsförslag:
Områdets större träd i park- och naturområdet har mätts in och i planen har förts in att förbuda gäller
för trädfällning. Om ett träd behöver fällas på grund av sjukdom ska detta avgöras i ansökan om
marklov. En gemensamhetsanläggning planeras ansvara för de större park-, natur- och grönytorna.
Tomtmark intill småhusen kommer de boende att sköta om. För att säkerställa att områdets höga
naturvärden finns kvar även i fortsättningen kommer en enkel och tydlig skötselplan tas fram för
området. Det är viktigt att skolområdets parkkaraktär med sina smala och slingrande vägar,
omväxlande natur med frukträdsodlingar, gräsytor, park- och naturmarkspartier behålls.
Siktstråk mot vattnet och de stora fälten eftersträvas från såväl befintlig, men också från ny
bebyggelse.
Landskaps- och stadsbild
Nuläge

Planområdets bebyggda huvuddel är belägen på en platå mellan två åshöjder, vilka i sin tur omges av
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mycket stora, vidsträckta åkermarksstråk, som löper i riktning nordväst-sydost. Platån genom området
övergår i sydost till en på lägre nivå liggande åker om cirka fem hektar. Huvuddelen av bebyggelsen
inom planområdets huvuddel är uppförd under 1910-talet och med vissa tillägg från bland annat 1970och 1990-talen. Marken har använts som ett skolinternatsområde med elevhem, skolbyggnader,
parker, trädplanteringar, traktorövningskörfält, bollplan och växthus. Områdets parkkaraktär är tydlig
med slingrande, smala och terränganpassade vägar. Under de senaste decennierna på 1900-talet har en
omfattande nybebyggelse av undervisningslokaler skett. Odlingsmark har samtidigt omvandlats till
övningsområden för fordon, för att tillgodose skolans behov för undervisning i modernt lant- och
jordbruk. Under senare år har även delar av området blivit övervuxna. Skolan flyttade under
försommaren 2013 till Sollentuna. Hela planområdet med där befintliga byggnader stod under ett antal
år tomt och övergivet. Under de senaste åren har området åter aktiverats. I en fastighet, en
ekonomibyggnad med ett växthus, har ett mikrobryggeri etablerats. Gallring av växtligheten har även
utförts. De befintliga elevhemshusen har byggts om till bostadsrättslägenheter och är inflyttade. En enavdelningsförskola med tidsbegränsat bygglov har ställts upp på södra delen av befintliga bollplanen.
Vid Säbyholmsviken finns brygganläggningar och rester av en större brygga samt badplats.
Förslag

Planförslaget tar fasta på Länsstyrelsens yttrande om att mindre komplettering av bebyggelsen i
områdets sydöstra del är att föredra med hänsyn till områdets kulturhistoriska värde och riksintressets
motivering. Här har bebyggelsens utbredning minskat avsevärt jämfört med det tidigare
programförslaget. Bebyggelsen tar fortfarande en mindre del av åkern i anspråk. Dock är bebyggelsen
begränsad till den norra delen.
Sambandet mellan vägen mot Låssa kyrka och Säbyholms gård med sin inäga och ekonomibyggnader
bedöms vara säkerställt även efter en utbyggnad enligt förslaget. Planförslaget bedöms därmed inte
innebära någon risk för påtaglig skada på riksintressets värden
Åtgärderna på udden innebär en återkoppling till en tidigare användning av platsen och den
förändringen bedöms påverka kulturmiljön positivt.
Rekreation och friluftsliv

Nuläge

Som tidigare nämnts ligger Säbyholmsområdet i natursköna omgivningar med höga rekreationsvärden
och goda möjligheter till friluftsliv
Även inom området finns det ett stort värde i de park- och trädgårdsmiljöer som är ett arv från tiden
som lantbruksgymnasium. Kvar från skoltiden finns också en fotbollsplan. Denna används av de
boende i området vid gemensamma sammankomster, till exempel vid midsommarfirande.
Till området hör också landtungan ut i Säbyholmsviken. Denna har historiskt sett använts till badplats
för de elever som har haft Säbyholm som skola men sedan området är i dagsläget i behov av
upprustning.
Förslag

I området kommer det att finnas stora möjligheter till egen odling och en förutsättning för att hålla
uppe skötseln av park och trädgårdar är ett engagemang från de boende i området. Detta kommer att
ordnas av en kommande samfällighetsförening.
Där det idag finns en bollplan föreslås ny bebyggelse. En ersättning för dess roll som
gemensamhetsyta föreslås i den sydostliga delen av området där det idag är åker. Den platsen kan
utvecklas för både spontanidrott och ytor för gemensamma sammankomster.
Området vid vattnet föreslås övergå till kommunalt ägande för att säkerställa att det blir ett allmänt
tillgängligt område. En ökad skötsel av platsen kommer att ge ett stort värde i en bättre möjlighet till
kontakt med Mälaren och en omhändertagen badplats. Även de föreslagna båtplatserna kommer att
tillföra en rekreativ kvalité.
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Fornlämningar
Nuläge

Inom och intill planområdet finns ett antal fornlämningar. De finns karterade och beskrivna av
Riksantikvarieämbetet (se ritning avsnitt Riksintressen). Huvuddelen av dessa ligger utanför och
sydväst om eller nordväst om planområdet. I nordväst tangerar planområdet ett gravfält (RAÄ 64:1).
En arkeologisk utredning har utförts under 2014. Resultatet av denna visar på nypåträffade
fornlämningar i form av en bytomt och en torplämning mitt emot Låssa kyrka
Förslag

Planförslaget har bearbetats utifrån denna utredning. Gravfältet 64:1 ligger inte enligt kartangivelsen.
En avgränsningslinje för nytillkomande tomtmark har på plats markerats tillsammans med
Länsstyrelsen. För att säkerställa att det inte ska komma till skada har krav på stängsling införts i
planen. Det osäkra gravfältet på den stora östra höjdryggens sydöstra ände (Låssa 9:1) visade sig ej
utgöra en fornlämning. Ett i programförslaget planerat nytt hus mittemot Låssa kyrka har borttagits
med hänsyn till den nyupptäckta bytomten mittemot Låssa kyrka.
Geologi/Geotekniska förhållanden
Nuläge

Slänterna från det stora skogspartiet i nordöst ner mot de centrala delarna består av morän. De centrala
delarna inklusive åkern i söder består av postglacial eller glacial lera med ett djup om 5-10 meter.
Längs Rösaringsvägen finns även ett antal bergspartier, som på södra sidan omgärdar de ovan nämnda
lerpartierna. I nordväst i området finns i kanterna postglacial finsand.
Inga upplagda fyllningsmassor finns i planområdet.
En geoteknisk utredning för att bedöma risker i samband med nybebyggelse har utförts av Cowi
(190509). Där bedöms att ingen ras- eller skredrisk förekommer.
Förslag

De nya husens höjdsättning skall anpassas till befintliga marknivåer, varför inga stora uppfyllnader
planeras och därmed kan eventuell skredrisk elimineras. Normal grundläggning antas. Inför bygglov
ska kompletterande grundundersökningar göras för kontroll av eventuell erforderlig pålning och
kontroll av eventuella radonrisker.
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utdrag ur jordartskarta från SGU

Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse
Nuläge

Det centrala planområdet kan sammanfattningsvis beskrivas som dels ett parkområde med
bostadsbebyggelse och elevhem, dels som område för lokaler för undervisning och dels som ett antal
fält och planer. De sistnämnda är tre stycken: det grusade traktorövningsfältet i nordväst, bollplanen i
det centrala läget och åkern i sydost.
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Historia Äldre tider
I Säbyholms direkta närhet har det sedan bronsåldern funnits boplatser och begravningsplatser. Mest
bekant är Rösaringsåsen. Strax utanför planområdet finns i norr och i sydväst en mängd gravfält, rester
av boplatser samt en hitflyttad runsten. Låssa Kyrka strax nordväst om planområdet, kan ha uppförts
så tidigt som i slutet 1100-talet. I slutet av 1300-talet lät väpnaren Olof Haraldsson bygga sin sätesgård
på den mark som idag är Säbyholm. Gårdens namn var Ladza eller Laatza. Gården låg söder om
utanför detta planområde och dess exakta läge och utseende är osäkert. Gården grundades som säteri
på 1600-talet och har därefter varit i ägo hos ett flertal familjer. Till säteriet hörde även gårdarna
Bärby, Edeby, Säby samt senare även säterierna Toresta och Ålbrunna samt ladugården Ullevi.
1900-talet
1909 köptes Säbyholms ägor av stiftelsen "Sunnerdahls hemskolor på landet". Den instiftades genom
en donation av filantropen Magna Sunnerdahl. Godset omvandlades då till en internatskola för barn.
De kunde efter avslutad skolgång beredas plats för några års vistelse här. I hemskolan skulle finnas
flera, ej alltför stora hem, med plats för cirka 14 elever och en hemföreståndarinna.
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Redan 1910 stod de första husen, Tuna och Boda, klara. De ritades av arkitekt Sigfrid Cronstedt.
Husen Vika och Haga byggdes 1911-12, skolbyggnaden och rektorsbostaden (Tallgården, väster om
planområdet) påbörjades 1911 efter ritningar av arkitekt Ivar Tengbom. 1913-14 uppfördes Lillstugan
och Berga och 1915 uppfördes Hamra, Torpa, Bränna och Stugan. Bebyggelsen från 1910-talet är i
huvudsak lokaliserad till platåns ytterkanter.
Ytterligare några elevhem har uppförts så sent som under 1970-talet. Vid Säbyholmsviken anlades
tidigt en badplats med bryggor och hopptorn och kaj med en lång brygga för båttrafiken.
1970 köptes fastigheten av Stockholms Läns Landsting. Skolan utvecklades då till en lantbruksskola
och har senare använts som naturbruksgymnasium.
I platåns centrala och plana del genomfördes då under 1970-90-talen en omfattande nybebyggelse av
undervisningslokaler och ekonomibyggnader. Odlingsmarken här omvandlades till ett övningsfält för
lantbruksmaskiner och traktorer samt en bollplan. Under den perioden byggdes också ytterligare tre
elevhem i den södra delen av platån.
2000-tal
I samband med flytten av naturbruksgymnasiet 2013 blev området i det närmaste helt övergivet. Inga
boende fanns där längre och inga verksamheter förekom. Vanskötsel och förstörelse började uppträda.
Fastigheten köptes 2013 av Säbyholms Intressenter AB. Från och med 2014 har de befintliga
elevhemmen och nya skolan byggts om till bostäder där inflyttning skett. Verksamheter bedrivs i de
befintliga lokaler, en förskola har etablerats inom området. Skötseln av parkanläggningar sköts av
byggherren i avvaktan på kommande gemensamhetsanläggning.

Förslag

Området
Det dominerande, befintliga och slingrande vägnätet avses i huvudsak bibehållas. En vägbreddning om
cirka 0.5 meter torde dock erfordras på flera av dessa vägar liksom att mötesplatser för bilar behöver
anläggas.
Elevhemmen
Innanför planområdet finns 13 elevhemsbyggnader. Husen, de flesta i nationalromantisk stil, ger hela
området dess karaktär. Husen ligger oftast relativt fritt placerade på höjder och mot skogskanten.
Elevhemmen med sin höga belägenhet, sitt fria läge, sina höga socklar, branta tak och höga
våningshöjder - tre till tre och en halv meter i vardera två våningar - kommer att fortsätta dominera i
miljön.
Ombyggnad av elevhemmen till bostäder har kunnat göras med minimala förändringar av exteriörerna.
Interiörerna var oftast hårt medfarna med åren. Ursprungliga, specifika detaljer invändigt har dock
behållits i görligaste mån. De tre enplanshusen längst i sydost (Birka, Skoga, Bergängen), uppförda på
1970-talet har också rustats upp.
Skolbyggnaderna
Huvudbyggnaden, som intill Rösaringsvägen dominerar området med sin mäktighet, innehöll
skolkontorslokaler, bostad och två stora samlingslokaler. Den utvändig karaktären på huvudbyggnaden
och invändiga karaktären på samlingslokalerna avses bevaras. Byggnaden är ombyggd till bostäder.
Även flygelbyggnaden i norr, nya skolbyggnaden i två våningar och uppförd på 1990-talet, och
Låssahuset, en byggnad mittemot kyrkan, också uppförd på 1990-talet, har byggts om till bostäder.
I den centrala undervisnings- och skolbyggnaden, uppförd i huvudsak på 1970-talet, finns såväl
storkök, matsal för ett hundratal, gymnastiksal och undervisningslokaler. Här planeras för en förskola
och framgent även för en grundskola. En del av byggnaden nyttjas redan i dag för
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trädgårdsmästarutbildning. Samtliga växthusbyggnader, förutom två, avses bibehållas och är delvis
ianspråktagna för verksamheter. I avvaktan på att behovet ökar av förskoleplatser har 2015 en enavdelningsförskola monterats på bollplanen med tillfälligt bygglov. Den är fullt utnyttjad.
Kulturmiljö

För själva skolområdet har en kulturmiljöutredning daterad den 7 april 2014 upprättats. Utredningen
behandlar områdets historik. Det gäller framför allt landskapsbilden och då med betoning på områdets
historiska utveckling fram till 1970-talet. Utifrån aspekter från i första hand tiden före 1970-talet
betonas i utredningen områdets “Bärande karaktärer och samband”. Vidare anges “Riktlinjer för
planering med kulturmiljön som resurs”.
•

•
•
•
•

•
•

Ett bevarande av relationen mellan den oregelbundna planstrukturen på områdets äldre, högre
partier och den regelbundna på den lägre liggande sänkan/stråket i den centrala delen. Genom
att den nya bebyggelsens struktur här kontrasterar mot den befintliga, kulturhistoriskt
värdefulla framhävs och bibehålls förståelsen för den äldre bebyggelsen - dess närmiljö och
sammanhang.
Ett återbruk av befintliga slingrande vägar där så är möjligt.
Ett bevarande av befintliga, äldre värdefulla lövträd inom området.
En samklang mellan ny och befintlig bebyggelse vad gäller färgsättning och materialval.
Ett återanvändande av formelement som trädgårdsstrukturer och odlingslotter. Det görs till
exempel genom att befintliga fruktträdplanteringar förnyas och kompletteras, genom att
befintliga och nya vägar kompletteringsplanteras med alléer av fruktträd och genom att alla
bostäder ges möjlighet till egen odling.
En förstärkning av stråk med historiska relationer inom och intill området.
Bevarande av en tydlig entré till den historiska miljön Rösaring och Låssa kyrka genom att
hålla den sydöstra öppna delen nästan fri från bebyggelse.

I planförslaget ingår ett karaktärprogram och gestaltningsprogram där hänsyn tagits till tankegångar i
dessa riktlinjer. Därutöver har hänsyn tagits till de genomförda ombyggnationerna.
Förslag

Tyrens utredning ”Konsekvensbedömning avseende kulturmiljön” från 2015 tar också upp följande
punkter att tänka på vid placering av bebyggelse:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Låt den nya bebyggelsen på ett tydligt och medvetet sätt förhålla sig till områdets topografi
Undvik förändringar i de topografiska förhållandena i form av schakt och sprängning
Dra bebyggelse så långt ut mot höjdpartierna som möjligt
Ge vägdragningarna en småskalig karaktär med grusbeläggning
Förändra inte topografin, begränsa alla typer av markförändringar
Låt ny bebyggelse underordna sig det omgivande landskapets bebyggelse vad gäller skala och
utformning.
Anpassa materialval och färgsättning till omgivande bebyggelse och omgivande landskap.
Låt ny vägsträckning österut ansluta till skogspartiet och ansluta Rösaringsvägen längre
österut

Ovanstående punkter har arbetats in i planen och har utvecklats vidare i gestaltningsprogrammet. I den
föreslagna placeringen av bebyggelsen har man förhållit sig till områdets kulturhistoriska uttryck och
karaktär på olika sätt i de olika delområdena. De olika valen har utgått från landskapets karaktär och
ambition att ta de kulturhistoriska värdenas potential med sig i den nya miljön. En exploatering i en
samlad miljö, såsom den inom Säbyholmsskolans område innebär alltid en påverkan på
ursprungsmiljön. Med en medvetenhet om områdets omgivningar och sammanhang kan en negativ
påverkan minskas.
Övergripande disposition
Huvuddelen av den föreslagna nya bebyggelsen föreslås lokaliserade till de två fälten
traktorövningsfältet och bollplanen samt del av inägan i sydost. Den senare bebyggs endast i liten
skala i den nordvästra delen. Formspråk, volymer, material ska här kännetecknas av en anpassning till
befintlig bebyggelse och terräng. Här föreslås dock bebyggelsetätheten vara större.
Bebyggelsestrukturen föreslås kontrastera något mot den fria bebyggelsegruppering för elevhemmen.
Hänsyn har tagits till befintliga siktlinjer både inom och utom området vid placeringen av den nya
bebyggelsen.
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Ny bebyggelse, bostäder
De nya bebyggelsegrupperna planeras vidare ha sinsemellan något olika karaktärer. I förslaget är de
benämnda ”Trädgårdskvarteret” (på traktorkörfältet i norr), ”Bygatan”(på bollplanen centralt) och
”Lantliv”(på inägan i sydost). Därutöver planeras enstaka nybyggnader - ”Parkvillor” - inom
parkområdet.
Anpassning och gestaltning av nya hus och dess yttre närmiljö framgår i gestaltningsprogrammet. Där
beskrivas hur de nya bostadshusens yttre och närmiljön ska gestaltas. För områdena
”Trädgårdskvarteret”och ”Bygatan” samt ”Parkvillorna” kommer särskild vikt att läggas vid husens
förhållande till de befintliga, äldre elevhemmen. De nya husen i sänkans öppna delar Trädgårdskvarteret och Bygatan – planeras att organiseras i en planstruktur som kontrasterar med de
befintliga elevhemmens
Parkvillorna planeras att uppföras väl inplacerade i terrängen och följa elevhemmens relativt fria
planstruktur. Dessa byggnader avses utformade med en mycket god anpassning till de befintliga
elevhemmens nationalromantiska arkitektur, dess volymer, uttryck och formspråk. De ligger också väl
inplacerade i terrängen och följer elevhemmens relativt fria planstruktur.
”Trädgårdskvarteret” utformas med hus längs gata. Förgårdsmarken anpassas till väderstreck och
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uteplatsplacering. ”Bygatan” föreslås som en gata med vartannat hus indraget för att öka det visuella
avståndet mellan husen. I den centrala delen bildas en plats vid två stora askar. ”Lantliv” –husen
placeras så att de följer brynen i nordost och nordväst och lämnar den fria sikten mot Rösaringsvägen
intakt.
Utemiljöerna kring de enskilda bostadshusen utformas så att de ingår i parklandskapet. Den enskilda
uteplatsen avses anläggas med en naturlig övergång till parkrummet och natur. Gaturummens
gestaltning planeras utifrån att bebyggelsen ligger i en parkmiljö. Alla bostäder föreslås i möjligaste
mån ha minst ett fruktträd och möjlighet till odling på tomten eller på odlingslotter.

Ny bebyggelse, verksamheter
Ingen tillkommande bebyggelse föreslås för verksamheter.
Gestaltning
Den föreslagna nya bebyggelsen underordnar sig med sina moderata byggnadshöjder i högst två
våningar och med visst respektavstånd till de äldre elevhemmen.
Material/byggteknik
Beträffande material och kulör så utformas husen huvudsakligen med röda panelklädda fasader och
sadeltak belagda med matta röda takpannor. Undersida takfot och taksprång, taktassar och knutbrädor,
där sådana finns, målas i samma färg som fasaden.
Offentlig service och kommersiell service

Nuläge

Offentlig service såsom skolor med årskurser 1-9, förskolor, bibliotek och vårdcentral finns i centrala
Bro. I Kungsängen finns ett gymnasium. Kommersiell service, såsom restauranger, och mataffärer
återfins i Bro tätort norr om järnvägen. I Skällsta i Bro invid motorvägspåfarten ligger en större
livsmedelshall och diverse handelsytor.
Närmaste större köpcentra ligger i Brunna, Bålsta, Jakobsberg, Barkarby och Kista
I nordväst ligger Rösaringsåsen med sina strövområden. Strax utanför planområdet planeras att en
hästgård ska anläggas.
Förslag

En förskola har startat inom planområdet under hösten 2015. Lokalerna i det befintliga beståndet är
tillräckliga för en utvidgning av antalet avdelningar och framgent för en grundskola. Här finns nu i dag
även en trädgårdsmästarutbildning för cirka 25 elever.
Under 2014 har ett mikrobryggeri etablerats i området för tillverkning av öl. För närvarande pågår
samtal med intressenter om att etablera ytterligare verksamheter. Ändamålsenliga lokaler finns. I det
fortsatta planarbetet kommer lokalernas verksamhet regleras med hänsyn till bland annat risker och
störningar.
Strax intill planområdet ligger Låssa kyrka. En populär kyrka för vigslar och dop. Deras
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parkeringsproblem har lösts genom att på fastigheten Säbyholm 5:1 har upplåtits mark till en parkering
intill kyrkan och väster om Rösaringsvägen
Skolbyggnadens samlingslokaler avses bibehållas för bl.a uthyrning till kyrkans gäster, de boende och
kommande verksamheter. Sunnerdahlföreningen - en förening som önskar sprida information om den
tidigare skolverksamheten och samtidigt vara en plats för återförening av gamla elever har behov av
ytor för sina utensilier.
I skolbyggnaderna finns en gymnastiksal avsedd även för de boende. Det är cirka 300-800 meter till
Säbyholmsviken, mot vilken en stor del av bebyggelsen har utsikt.
Tillgänglighet
Området är relativt flackt och utan delar med trappor. Tillgängligheten är relativt god.

Upphävande av strandskydd
Gällande strandskydd
Inom planområdet gäller strandskydd om 300 m upp på land och 300 m ut i vattnet från strandlinjen.
I vilka delar förutsätter planen strandskyddsdispens
På allmänna platser inom planområdet på udden samt vattenområdena, betecknade WB1 och WV1
utanför de tre bryggorna föreslås att dispens från strandskyddet medges. Användningen som föreslås
är en badplats, bryggor för bad och småbåtar. För den del som är tänkt för badplats föreslås
kommunen ta över ägandet för att ytterligare stärka den allmänna tillgången till badet.
Strandskyddets syfte
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till stränderna och
att bevara livsvillkor för djur- och växtliv på land och vatten (7 kap 13§ miljöbalken).
Särskilda skäl till att dispens från strandskydd krävs
I miljöbalken anges ett antal särskilda skäl som får beaktas vid prövning av en fråga om dispens.
Nedan anges de som är relevanta i bedömningen för denna plan.
Ianspråktagen mark

Marken har historiskt varit ianspråktagen för just det ändamål som planeras för. Två befintliga
flytbryggor, en i väst och en i sydöst finns på platsen och används idag. För den stora bryggan på
sydspetsen av udden, som skall restaureras finns pålarna kvar i vattenytan hela 70 m ut. Vid den
planeras förutom badmöjligheter också platser för mindre båtar typ ekor, kanoter mm. Intill denna
finns idag en badstrand som avses restaureras. På udden finns också en befintlig sjöbod som idag
används för båtförvaring samt en grävd damm. Med tanke på att det är anläggande av badplats och
bryggor som avses bör det vara relevant att det är en restaurering av redan befintliga bryggor som
avses.
Behovet för en anläggning som för sin funktion behöver ligga vid vatten och inte kan
tillgodoses utanför området

I kommunens förslag till fördjupad översiktsplan för landsbygden är området runt Säbyholmsviken
redovisat som ett LIS-område, dvs ett landsortläge för utveckling. Trots att kommunen har en lång
strand är det relativt ovanligt med bostadsområden som har nära tillgång till vatten. Att på detta sätta
iordningställa en badplats och bryggor är att utnyttja ett ovanligt tillfälle.
Påverkan av ett plangenomförande
Växt, djurliv och vattenmiljö

Marken säkras i detaljplanen som natur. Stor del av bryggornas fundament finns på platsen och om
speciella vattenarbeten måste utföras, så skall speciella skyddsåtgärder vidtas. Det gäller också röjning
för badstranden. Med sådana åtgärder bedöms förutsättningarna för de rödlistade vattenväxterna kunna
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bibehållas.
Friluftsliv

Detaljplanen innebär att allmänhetens tillgång säkerställs. Tillgängligheten förbättras genom anlagda
gångvägar till stranden och badplatsen. Området blir härmed mer tillgängligt både utseendemässigt
och fysiskt.

Trafik och kommunikationer
Gatunät, parkering, varumottagning, utfarter
Nuläge

Från Bro station når man Stockholm central på 33 minuter. Till Stockholm är det 41 km vilket vid
normaltrafik tar ca 35-40 minuter med bil. Arbetsplatser i Kista och Solna når man på cirka 25-30
minuter. Arlanda nås på cirka 30-35 minuter. Separat gång- och cykelstråk finns på delar av sträckan
mellan Bro och Rättarboda. Till Rättarboda är det cirka två kilometer. Befintligt vägnät används i dag.
Trafikverket är huvudman för Rösaringsvägen fram till Låssa kyrka. Denna del av Rösaringsvägen är
ca 3,8 meter bred idag och är kantad av en allé. Den har ett körfält och årstrafiken är ca 100-200
fordon per dygn varav färre än 25 fordon är tunga. För väg 902 (Rösaringsvägen-Smidövägen) är
motsvarande siffra ca 300-500 fordon och antalet körfält två. Via de lantliga, lågtrafikerade vägarna
når man även omgivande natur- och friområden såsom t ex Rösaringsåsen och Säbyholmsviken
Förslag

Den allmänna Trafikverksvägen med sin allé från gamla Säbyholm upp mot Låssa kyrka är 3,8 meter
bred och har inga mötesplatser. Vägens geometri, vertikalkurvorna, är mycket besvärande ur
säkerhetssynpunkt. Trafiken från de planerade nya bebyggelsegrupperna föreslås fördelas, dels ut på
denna del av Rösaringsvägen och dels med direktutfart på väg 902 norr om gamla Säbyholms
ekonomibyggnader. Uppskattningsvis hälften av trafiken till planerad bebyggelse kommer att nyttja
denna direkutfart. Trafiken totalt från det fullt utbyggda området uppskattas till 800 bilar/dygn.
Inom planområdet planeras vägar, såväl befintliga som nya, utföras som gårdsgator, dvs fordon får
inte framföras med högre hastighet än gångfart, fordon får inte parkera på någon annan plats än
särskilt anordnade parkeringsplatser och fordonsförare har väjningsplikt mot gående. I den känsliga
parkmarken förordas smala vägar med mötesplatser framför mycket breda vägar. I det fortsatta arbetet
med detaljplanen och det därtill hörande gestaltningsprogram finns gators och vägars utformning
preciserad.
Parkeringsbehov för den nytillkommande bostadsbebyggelsen beräknas utifrån bostadens storlek och
med placering på egen tomt eller som gemensamhetsanläggning i relativt god anslutning till respektive
byggnad och detta regleras i planen. Verksamheter har parkering inom respektive fastighet
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Gång-, cykel- och mopedtrafik

Nuläge

Till området finns ingen gång- och cykelväg.
Förslag

Ingen gång- och cykelväg planeras, varken inom eller utanför området. Antalet tillkommande bostäder
bedöms vara för litet för att det ska kunna bära en satsning på gång- och cykelväg. Inom området
kommer hastigheterna vara låga och antalet bilresor förhållandevis få.
Kollektivtrafik
Nuläge

Buss, som försörjer Säbyholm, går mellan Smidö och Bro station. Till stationen är det strax under fem
kilometer. Busstätheten har gått från att vara ett fåtal turer per dag till att gå varje timme. Tillsammans
med närliggande områden borde underlag finnas för en utökad turtäthet. Vid Bro station pågår också
utbyggnad av Trädgårdsstaden i Bro. I samband med detta byggs antalet infartsparkeringsplatser ut. På
detta sätt är intentionen att bilpendlandet inte ska öka.
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Förslag

Området planeras fullt utbyggt inrymma cirka 450 boende och cirka 50 verksamma. Tillsammans med
cirka 350 boende i Rättarboda och med ytterligare boende på Ådö (pågående detaljplan) och Smidö
pågående förtätning) bör detta vara tillräckligt för en utökning av turtätheten för busstrafiken. Nytt
läge för busshållplats har föreslagts

Störningar och risker
Buller och vibrationer
Nuläge

Området präglas av tystnad. Området är ett av de få områden i Storstockholmsområdet som i RUFS är
klassat som tyst område. Förbifarten på Rösaringsvägen /Smidövägen skapar på grund av sitt låga
trafikflöde inga bullerproblem ur ekvivalentnivåsynpunkt.
Anläggningar för mikrobryggeriet i norra delen av det stora centrala planområdet har identifierats som
tänkbara bullerkällor. Bullermätningar vid dels en ångpanna, dels en frånluftsvärmepump och dels två
kylmedelskylare och beräkningar av dessas bullernivåer vid närmsta boendefasad visar att riktvärdena
enligt Naturvårdsverket för industribuller underskrids med mycket stor marginal. Under dagtid är
nivåerna ca 20 dB(a), kvällstid, ca 15 dB(a) och nattetid ca 10 dB(a) under riktvärdena
Förslag

Med de redovisade placeringarna av bostadshusen behöver inga åtgärder vidtas.
Efter mätningar av Mikrobryggeriets ljudkällor har konstaterats att de med god marginal uppfyller
Naturvårdsverkets riktlinjer vid angränsande bostäder
Radon
Eventuell förekomst av höga radonhalter prövas i samband med bygglov.
Översvämning
Nuläge

För att kontrollera effekterna av skyfall, dvs ett klimatanpassat 100-årsregn har dagvattenutredningen,
Cowi (190608) kompletterats med analys översvämningsrisker vid skyfall.
Där framkommer det att Genom att anlägga svackdiken längs med planerade vägar kommer man
kunna reducera både föroreningshalter och flöden till befintliga nivåer eller lägre. Inom området råder
heller ingen allvarlig översvämningsproblematik.
Det centrala programområdet ligger helt utanför områden med översvämningsrisk från Mälaren. Delen
nere vid Säbyholmsviken ligger inom det område som riskerar att översvämmas av Mälaren. Varken
den bebyggelse som finns där idag eller den som föreslås i planen har den typen av samhällsviktig
karaktär att en översvämning behöver hanteras i detaljplaneringen.
Förslag

Planbestämmelser har införts om dagvattenhantering.
Farligt gods
Nuläge

Inom området finns ett mikrobryggeri med en gasoltank installerad i marken. Tankens volym är 9 m3
och fyllning sker med tankbil två gånger per kvartal. För att bedöma risker för förvaring och transport
av gasol av Risk PM tagit fram.
I Risk-PM Gasoltransport, Prevecon (190503) bedöms risken som acceptabel utan ytterligare åtgärd.
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I Risk-PM Gasoltank, Brandkonsulten (1900610) bedöms att kravet på avstånd mellan bostadshus och
tanken på 6 m uppfylls i planen.
Förslag

Planbestämmelser har införts för att säkerställa att kravet på avskiljning mellan anslutningspunkt och
bostadshus uppfylls i de fall avståndet understiger 25 m.
Markföroreningar

Nuläge

Den tidigare användningen av området med växthusodling, traktorkörfält och verkstad/tvätthall kan
medföra risk för olika slags föroreningar i marken. I MIFO-databasen förekommer fastigheten som
icke riskklassat objekt inom branschen ”Bilvårdsanläggning/verkstad”. Föroreningar från oljecisterner
kan också ha förekommit.
Från ca 2000 till 2013 har växtodlingen skett ekologiskt. Provtagning har gjorts 2015 i odlingsmark
och växtodlingar i växthusen. Rester av bekämpningsmedel ligger under utländska riktvärden, dvs
inga åtgärder krävs.
På traktorkörfältet, där risk kan finnas av oljespill, har provtagningarna 2015 visat att samtliga
uppmätta halter underskrider riktvärdena.
I samband med att den oljebaserade värmen för de befintliga husen ersätts med bergvärme eller
pelletsvärme har oljecisternerna tagits bort och anmärkningar åtgärdats. En cistern finns kvar, men
ingen provtagning är där aktuell.
Verkstad och tvätthall, som har betongbjälklag, kommer att behållas och vatten leds därifrån via ett
antal oljeavskiljare till dagvattensystemet
Förekomst av ev. höga radonhalter prövas i samband med bygglov.
En miljöteknisk markundersökning med provtagning har utförts av Cowi, 190823, Där framgår det att
på 3 punkter vid tidigare växthus överskrids riktvärden för KM (känslig markanvändning). Åtgärder
för hantering av detta framgår av rapporten.
Förslag

Inga ytterligare åtgärder behövs för planeringen av området
Omgivande verksamheter
Nuläge

60-65 % sydliga och sydvästliga vindar är de förhärskande vindarna
I det närbelägna stallet öster om planområdet vid kurvan längs väg 902 finns 5-6 hästar. Avståndet till
närmast belägna planerade nytt bostadshus är ca 250 m
Förslag

Med anledning av det stora avståndet från närmsta bostadshuset till stallet och att de förhärskande
vindriktningarna ytterligare minskar risken för spridning av hästallergener behöver inga vidare
åtgärder vidtas.

Teknisk försörjning
Dagvatten
Vattendelaren på de bebyggda delarna av skol- och elevhemsområdet ligger strax norr om de
befintliga skolbyggnaderna i nordost- sydvästlig sträckning. Dagvatten sydost därom letar sig mot den
skålformade öppna åkermarken i sydost för att sedan i diken längs väg 902 gå söderut längs mindre
Detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl), nr 1505

12 Yttrande - Detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45), Bro, nr 1505 - KFN 22/0026-2 Yttrande - Detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45), Bro, nr 1505 : 2. Säbyholm Planbeskrivning Granskning 211013 rev 220120

Sida 27 av 32

väg ner mot Säbyholmsviken. Dagvattnet från stor del av det centrala verksamhetsområdet leds norrut
och ut i dike längs med Torestas åkermarker som är anslutet till en täckdikesledning.
Säbyholmfastigheten ingår inte i detta täckdikningsföretag. Slutlig recipient är Kalmarviken i Mälaren
nära Bålsta.
Recipienten Mälaren har god ekologisk status 2009 och kravet 2015 är det samma. Samma relationer
gäller med den kemiska ytvattenstatusen.
Generellt gäller att ingen vattenförekomst (recipient) får försämras. I dagvattnet från den föreslagna
typen av bebyggelse är föroreningshalterna förhållandevis låga och kräver normalt inga
reningsåtgärder. Utan åtgärder ligger halterna för de flesta ämnen på halva nivån jämfört med
riktvärden. På de övriga ämnena ligger nivån ännu lägre.
Målsättningen skall ändå vara att föreslagen markanvändning inte skall medföra ökning av flöden och
föroreningsmängder jämfört med befintliga förhållanden. Åtgärder som då ska vidtas är att en stor del
av takvatten från gamla och nya hus ska hanteras vid respektive hus och avledas till
svackdiken/krossdiken vid vägarna. Planförslaget bedöms inte påverka vattenförekomsternas status
eller möjlighet att uppfylla miljökvalitetsnormerna.
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Vatten och avlopp
Området är i dagsläget anslutet till vattentäkten Leran 1:3. I samband med att detaljplanen genomförs
planeras området att anslutas till kommunalt vatten och avlopp i enlighet med kommunens VA-plan.

Värme
Huvuddelen av den befintliga bebyggelsen uppvärms idag med oljevedpannor och pelletspannor i
respektive fastighet. Vid ombyggnationen av de befintliga husen har dessa pannor ersatts med
bergvärmepumpar. De nya husen kommer att utrustas med frånluftsvärmepumpar.

El, tele, bredband
Området matas från närliggande transformatorstation. Behov av ytterligare elförsörjning måste
säkerställas. Inom området finns täckning för såväl data som mobiltelefoni. De ombyggda
bostadshusen har anslutits till ett nytt fibernät som är förberett för planerade nybyggnation. Inom
området finns fast telenät.

Avfall
Planen ska i enlighet med kommunens avfallsplan (2018) möjliggöra ett flexibelt och användarvänligt
insamlingssystem för avfall. Utrymme för avfallshantering och källsortering för anläggningen ska
finnas. Avfallsutrymmet ska dimensioneras så att så kallad fastighetsnära källsortering kan ske, av det
avfall som uppkommer inom planområdet. Sophantering ska lösas inom fastigheten. Upplands-Bro
kommun har infört ett system för insamling av matavfall.

Konsekvenser av planens genomförande
Miljökonsekvenser
Planerade bostäder och vägar i planförslaget har anpassats väl till områdets förutsättningar och
bedöms huvudsakligen innebära positiva konsekvenser. Planområdet är en del av en historisk
centralbygd omgiven av det öppna odlingslandskapet och ingår i riksintresseområde för kulturmiljön.
Viktiga element i riksintresset är bland annat gårdsbebyggelsen vid Säbyholm samt närhet till Låssa
medeltidskyrka. I planförslaget har man förhållit sig till områdets kulturhistoriska uttryck och karaktär
på olika sätt i de olika delområdena. De olika valen har utgått från landskapets karaktär och det märks
en tydlig medvetenhet och ambition att ta de kulturhistoriska värdenas potential med sig i den nya
miljön. De historiska sambanden mellan vägen mot Låssa kyrka och Säbyholms gård med sin
odlingsmark och ekonomibyggnader bedöms vara upplevelsebart även efter en utbyggnad enligt
förslaget. Därmed bedöms planförslaget inte innebära någon risk för påtaglig skada på riksintressets
värden. Hänsyn har tagits till befintliga fornlämningar, så att dessa inte påverkas av utbyggnaden.
Planområdet utgör en del av Görvälnkilen och har höga naturvärden som till stora delar är kopplade
till äldre träd i parker, trädgårdar, dungar och en barrblandskog. Planförslaget har anpassats till
områdets naturvärden och nya bostäder planeras huvudsakligen på befintliga grus- och upplagsytor
samt i de områden som har de lägsta naturvärdena, bland annat gräsytor och åkermark. Ett visst
intrång sker i några brynmiljöer i norra delen, samt i sydost, ut mot den öppna jordbruksmarken. De
negativa konsekvenserna för områdets naturmiljö och på Görvälnkilen bedöms sammantaget bli
obetydliga.
Ett förslag till dagvattenhantering har tagits fram för dagvatten från planområdet med anledning av
den förändrade markanvändningen med nya bostäder och vägar. Endast mindre omfattande åtgärder i
form av exempelvis makadamfyllda och gräsklädda svackdiken bedöms krävas för att flöden och
föroreningshalter inte ska öka till recipienten Mälaren. Med föreslagna åtgärder görs bedömningen att
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planerad markanvändning inte kommer påverka vattenförekomstens status eller möjlighet att uppfylla
miljökvalitetsnormerna. Arbeten i vattenområdet (t ex schaktning eller påförande av massor i samband
med restaurering av brygga och badstrand) är vattenverksamhet som behöver föregås av en juridisk
hantering (anmälan/tillstånd).
Planen medför att bostäder anläggs på ett relativt stort avstånd från Bro station och tätare
kollektivtrafik och cykelvägar saknas till och från Bro station, vilket troligen medför ett bilberoende
för boende i området. För att motverka den påverkan biltrafiken får på luft och klimat bör möjlighet
till ökad turtäthet för bussarna ses över för att främja kollektiva färdmedel och cykling framför
bilåkande.

Ekonomiska konsekvenser
Planförslaget innebär sammantaget, jämfört med nuläge och nollalternativ, framförallt en större
ekonomisk möjlighet till bevarande och skötsel av områdets unika kulturhistoriska byggnader och
trädgårdar och de naturvärden som finns. Planförslaget innebär också ett större skydd för områdets
kulturmiljö och naturmiljö genom att värdefull naturmiljö avsatts som naturmark, marklov införts för
fällande av värdefulla träd samt genom varsamhetsbestämmelser i plankartan. De rekreativa värdena
som natur- och kulturmiljön i planområdet med omgivningar innehar bedöms också bli mer
tillgängliga för människor i samband med genomförande av planförslaget och därmed kunna upplevas
av fler. Det är upp till de boende i området att stå för drift och underhåll av området. Den exploatering
som föreslås i planen skapar ekonomisk möjlighet för de boende att dela på det ansvaret.

Sociala konsekvenser
De rekreativa värdena inom och kring planområdet bedöms överlag bli mer tillgängliga för människor
i samband med genomförande av planförslaget. Dels genom att fler kan bosätta sig inom området och
ta del av kultur- och parkmiljön inom och intill planområdet. Dels att människor som besöker
planområdet lättare bedöms kunna ta sig till och röra sig i området genom tillgång till bättre vägar och
belysning mm. Tillgängligheten till vatten och strandområde i samband med restaurering av brygga
och badplats bedöms öka de rekreativa värdena, både för boende och allmänhet, i form av anlagda
gångvägar till stranden och badplatsen samt att området blir mer inbjudande att ta sig till och stanna
vid. Detaljplanens genomförande innebär att allmänhetens tillgång till strandområdet säkerställs.

Barnkonsekvenser
Området har goda möjligheter att erbjuda en uppväxt med god tillgång till naturnära miljöer och
därmed goda förutsättningar för lek. Detta gäller också för den planerade förskola/skolverksamheten.
Området ligger relativt långt från centrala Bro och för äldre barn- och ungdomar kan det ses som
begränsande att inte ha tillgång till bil.

Genomförande
Organisatoriska frågor
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Exploatören Säbyholms intressenter AB är huvudman för samtliga allmänna anläggningar på blivande
allmän plats i planens norra del samt området i sydöst med ingående brygganordningar.
Kommunen är huvudman för udden, stranden, blivande anläggningar och allmän plats inom planens
sydvästra del.
Detaljplanen genomförs med enskilt huvudmannaskap som sedermera kommer förvaltas av dess
gemensamhetsanläggning med undantag för stranden i sydväst som kommer förvaltas av Kommunen.
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Områdets karaktär är sådant att det är en gemensam angeläget för alla att omgivningarna sköts. För att
bibehålla den speciella karaktär som finns på kulturmiljön i området bedöms det motiverat att en
gemensamhetsanläggning står för drift och underhåll.
Planområdet kommer att anslutas med vatten- och avlopp det görs med ett avtal mellan exploatören
och Kommunens VA-avdelning. Kommunen ansvarar för drift och underhåll fram till
avlämningspunkt intill den planerade pumpstationen i områdets östra del, vilken även blir
anslutningspunkt för gemensamhetsanläggningen.
På kvartersmark inom planområdet ansvarar respektive fastighetsägare för genomförande, drift och
underhåll av samtliga anläggningar och byggnader.
Exploatören kommer stå för någon finansiering för utbyggnad av skola, vård eller omsorg.
Avtal
Planavtal är tecknat mellan Kommunen och Säbyholms intressenter AB.
Exploateringsavtal ska upprättas mellan Kommunen och Säbyholms intressenter AB och skall
godkännas i Kommunstyrelsen vid detaljplanens antagande. I avtalet ska regleras fördelning av ansvar,
kostnader och övriga samordningsfrågor som uppkommer i och med planens genomförande.
Avtal kommer att tecknas mellan exploatören och berörda nät- och ledningsägare.

Fastighetsrättsliga frågor
Ägoförhållanden
Planområdet omfattar del av Säbyholm 5:45 samt Säbyholm 5:30-32, 5:37-39 ägda av Säbyholms
intressenter AB samt fastigheterna Säbyholm 5:27-29, 5:33-36 , 5:40-44 ägda av
bostadsrättsföreningar och privatägda småhusfastigheterna Säbyholm 5:47-48.
Den del av Säbyholm 5:45 som omfattas inom detaljplaneområde för uddens sydvästra del med
ingående stranden och dess anläggningar kommer överlåtas i sin helhet till Kommunen utan
köpeskilling. Förrättningen kommer ske med avstyckning från udden enlig gränsdragning i plankartan.
Faktiska gränser fastställs vid slutgiltig fastighetsförrättning.
Fastighetsbildning
När detaljplanen antagits och vunnit laga kraft finns möjlighet att ansöka om fastighetsbildning för
ytterligare avstyckningar. Ett antal fastighetsregleringar kommer att sökas för att befintliga fastigheter
skall få tillgång till ytterligare mark för förenkling drift- och underhåll för fastigheternas angörande
parkeringar. Alla förrättningsåtgärden inom och utanför planområdet som krävs för detaljplanens
genomförande ombesörjs och bekostas av exploatören.
I enlighet med detaljplanen överlåter Exploatören uddens sydvästra del från Säbyholm 5:45 till
Kommunen genom avstyckning som sedermera blir Kommunägda fastigheten för att säkerhetsställa
områdets tillgänglighet. Exploatören ombesörjer och bekostar dessa förrättningsåtgärder.
Gränsdragning allmänplats sker enligt plankartan.
Nya fastigheter enligt detaljplanen kommer bildas genom avstyckning eller klyvning. Exploatören
ombesörjer och bekostar fastighetförrättningar och bildandet av nya fastigheter.
Gemensamhetsanläggningar
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Gemensamhetsanläggningar skall bildas av Lantmäteriet för den gemensamma förvaltningen, drift och
skötsel av parkområden, naturmark i nordost, vägar, parkeringar, vatten- och avloppsledningar,
pumpstation, dagvattensystem, bollplan, lekytor, åkermarken i söder, sophantering, el, fiber etc. Det
I det fall exploatören inte ansöker om bildandet av gemensamhetsanläggning ett år från det att
detaljplanen vunnit laga kraft så kommer Kommunen utföra ansökan på exploatörens bekostnad.
Drift och skötseln av udden med tillkommande strand och bryggor kommer att hanteras av en
Kommunen och sedermera ingå i Kommunens drift- och skötselplan.
Ledningsrätt, Servitut
För att säkerställa rätten till allmänna vatten- och avloppsledningar och dess pumpstation inom
detaljplaneområdet kommer avtalsservitut, ledningsrätt eller nyttjandeavtal tillämpas.
För fastigheterna Säbyholm 5: 24, 5:26, 5:46 och Låssa kyrka 1:1 utanför planområdet i väster
behöver de för att säkerhetsställa sin anslutning till vatten- och avloppsnätet ingå i
gemensamhetsanläggningen. Exploatören måste också lösa vatten- och avloppsanslutningar för de
fastigheter som ligger söder och sydost om planområdet, vilka nu utan avtal är inkopplade på
Säbyholm 5:45 ledningsnät. I det fall exploatören ej utför anslutningsåtgärder har Kommunen rätt att
utföra åtgärder för att säkerhetsställa anslutning till gemensamhetsanläggningens vatten- och
avloppsnät på exploatörens bekostnad.
E-områden för pumpstation, transformatorstation och övriga anläggningar kan avstyckas till en
särskild fastighet eller upplåtas med avtalsservitut, ledningsrätt eller nyttjandeavtal. För samtliga
åtgärder tecknas avtal mellan exploatören och de ledningsägande bolagen.
Utrymmen för tekniska anläggningar kommer att upplåtas inom detaljplaneområdet.
För nya ledningar och tillhörande anordningar inom allmän plats kommer avtal upprättas mellan
exploatören och ledningsägaren. För eventuella tekniska anläggningar inom kvartersmark tecknas
avtal mellan fastighetsägare och nätägare.

Utbyggnad
Planområdet kommer anslutas till det Kommunal vatten- och avlopp-nätet, ansvar och kostnader
kommer regleras i ett avtal mellan exploatören och Kommunens VA-avdelning.
Gemensamhetsanläggningen för vatten- och avloppsanslutningen ansluts till Kommunens nät vid den
plats där Kommunen anvisar.
Omhändertagandet av grund- och länshållningsvatten under utbyggnaden säkerhetsställs i
exploateringsavtalet.
Plankostnader
Planavtal är tecknat mellan Kommunen och Protorp AB som agerar exploatör. I avtal regleras
åtaganden och kostnadsfördelning för framtagande av planhandlingar, övriga åtgärder samt
utredningar som är nödvändiga för planens genomförande.
Skyddsbestämmelser
För att erhålla ett långsiktigt bevarande av befintlig värdefull miljö och bebyggelse innehåller
planförslaget skyddsbestämmelser. Skyddsbestämmelserna kan under vissa förutsättningar motivera
Detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl), nr 1505
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ersättning. Skyddsbestämmelser gällande kulturmiljön och fornlämningar regleras och säkerhetsställs i
planbeskrivning, plankartan och exploateringsavtal.
Lantmäteriförrättningar
Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av gemensamhetsanläggningar och andra fastighetsrättsliga
frågor handläggs av Lantmäteriet. Exploatören ombesörjer och bekostar samtliga förättningsåtgärder
för planens genomförande.
Avgifter vatten- och avlopp
Gemensamhetsanläggningen kommer att ansluta till Kommunens vatten- och avloppsnät
anläggningsavgift erläggas enligt vid tidpunkten gällande taxa.
Myndigheter
Exploatören står för samtliga myndighetskostnader inom och utanför planområdet för de åtgärder som
krävs för planens genomförande.
Ansökan om bygg- och marklov samt bygganmälan sänds till Bygg- och miljönämnden i UpplandsBro kommun.
Där väg med enskilt huvudmannaskap angör till allmän väg i planområdets södra del kommer avtal
om bevakningsuppdrag och dess genomförande att tecknas mellan Kommunen och Trafikverket.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 10 år från den dag den vinner laga kraft.

Medverkande i projektet
Planhandlingarna har upprättats av Planavdelningen och Mark- och exploateringsavdelningen i
Upplands-Bro kommun i samarbete med Protorp AB samt Södergruppen Arkitekter genom Erik
Einarsson.

Upprättad 2021-10-12
Planavdelningen
Mark- och exploateringsavdelningen

Henric Carlsson
Planchef

Andréas Silander
Projektledare exploatering
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Solenergianläggningar som är integrerade i tak eller följer takets
form är tillåtet.
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Parkering
För lägenheter med en bruttoarea mindre an 100 kvm skall det finnas 1 p-plats.
För lägenheter med en bruttoarea större an 100 kvm skall det finnas 2 p-plats.
För verksamheter skall parkering ske inom respektive fastighet.
VARSAMHET
Hus skall utformas med hänsyn till platsens kulturmiljövärden.
k1
Fasaders och takutformningens karaktärsdrag skall bibehållas.
k2
Samlingssalarnas karaktärsdrag skall bevaras.
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Utöver nedanstående byggnadsarea får komplementbyggnader på 6kvm per
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