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Kommunledningskontoret
Olle Nykvist
Kommunsekreterare/Systemförvaltare
Upplands-Bro kommun
+46 8 581 693 02
olle.nykvist@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-01-25

TN 19/0041

Er beteckning

Tekniska nämnden

Inrättande av arbetsutskott för Tekniska
nämnden, fastställande av antal ledamöter,
samt val av ledamöter
Förslag till beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att inrätta ett arbetsutskott för
mandatperioden 2019–2022.
2. Tekniska nämnden fastställer antalet ledamöter i arbetsutskottet till 3.
3. Till ledamöter i Tekniska nämndens arbetsutskott utses Tekniska
nämndens presidium.

Sammanfattning
Tekniska nämnden vill utse ett arbetsutskott för mandatperioden 2019–2022.
Därför behöver beslut om detta tas, samt om dess storlek, och val av ledamöter
genomföras.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 januari 2019

Kommunledningskontoret

Andrea Andersson
Kanslichef

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslut sänds till
 Valda ledamöter

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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Kommunledningskontoret
Olle Nykvist
Kommunsekreterare/Systemförvaltare
Upplands-Bro kommun
+46 8 581 693 02
olle.nykvist@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-01-25

TN 19/0042

Er beteckning

Tekniska nämnden

Inrättande av beredning för Tekniska nämnden,
fastställande av antal ledamöter, samt val av
ledamöter
Förslag till beslut
1. Till att ingå i beredningen för tekniska nämnden utses presidiet samt en
representant från respektive kvarvarande parti.
2. I det fall att utsedd representant är frånvarande har denne rätt att skicka
annan representant från partiet och som ingår i tekniska nämnden.
3. Att ingå i beredningen utses:
Marcus Sköld (M), Karl-Erik Lindholm (KD), Catharina Andersson
(S), XX (L), XX (C), XX (V), XX (SD) och XX (MP)

Sammanfattning
Tekniska nämnden vill utse en beredning för mandatperioden 2019–2022.
Därför behöver beslut om detta tas, samt om dess storlek, och val av ledamöter
genomföras.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 januari 2019

Kommunledningskontoret

Andrea Andersson
Kanslichef

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslut sänds till
 Valda ledamöter

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

TJÄNSTESKRIVELSE

Therese Eriksson
Enhetschef gata/park/trafik
Enheten Gata/Park/Trafik
+46 8-581 694 64
therese.eriksson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-01-18
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Budget 2019 Tekniska Nämnden
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner förslag till budget 2019 i enlighet med
Samhällsbyggnadskontorets förslag.

Sammanfattning
Den 19 december 2018 fastställde Kommunfullmäktige budget för 2019 med
budgetramar för samtliga nämnder (KF § 182).
Tekniska nämnden har tilldelats en budgetram på 55 732 tkr för 2019
(inklusive avskrivningskostnader och exklusive nämndens omkostnader).
Jämfört med 2018 innebär det en utökning av budgetramen motsvarande 1 700
tkr.
Ramfördelningen förväntas täcka volymökningar inom gata, park, trafik samt
GIS och mät, men ställer krav på fortsatta effektiviseringar inom
verksamheterna. Under 2019 förväntas ärendevolymerna vara fortsatt stora
inom samtliga verksamheter.
Affärsverksamheterna inom Avfall samt Vatten och Avlopp är
avgiftsfinansierade enligt taxa och budgeteras för ett nollresultat.
Tekniska nämnden har tilldelats en investeringsram på 25 000 tkr för 2019.
Fortsatt viktiga satsningar är bland annat trygghetshöjande åtgärder, trafik- och
tillgänglighetsprogrammet, belysning och beläggningsarbeten.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 18 januari 2019



Kommunfullmäktiges beslut 19 december 2018 § 182 – Budget 2019

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärende
Tekniska nämnden har tilldelats en budgetram på 55 732 tkr för 2019
(inklusive avskrivningskostnader och exklusive nämndens omkostnader).
Själva nämndens kostnader ligger på Kommunstyrelsen, men
affärsverksamheterna Avfall och VA tar delar av nämndkostnaden. Detta
utifrån att de är affärsverksamheter som särredovisas och därmed inte ingår i
budgetramen för Tekniska nämnden. Avskrivningskostnaderna och
räntekostnaden ingår i budgetramen.

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

Datum

Vår beteckning

2019-01-18

TN 19/0005

Jämfört med 2018 innebär det en utökning av budgetramen motsvarande 1 700
tkr.
Ramfördelningen förväntas täcka volymökningar inom gata, park, trafik samt
GIS och mät, men ställer krav på fortsatta effektiviseringar inom
verksamheterna. Under 2019 förväntas ärendevolymerna vara fortsatt stora
inom samtliga verksamheter.
Affärsverksamheterna inom Avfall samt Vatten och Avlopp är
avgiftsfinansierade enligt taxa och budgeteras för ett nollresultat.
Tekniska nämnden har tilldelats en investeringsram på 25 000 tkr för 2019.
Fortsatt viktiga satsningar är bland annat trygghetshöjande åtgärder, trafik- och
tillgänglighetsprogrammet, belysning och beläggningsarbeten.
Beträffande investeringsbudgeten för 2018 så kommer utfallet att redovisas
utförligare i samband med verksamhetsberättelsen. Som framgår av 4.1 i
budgetdokumentet så är det önskvärt med en ombudgetering av återstående
investeringsmedel inklusive underskott. Tekniska avdelningen håller den totala
investeringsramen för Tekniska nämnden, men utfallet är fördelat på ett sätt
som inte stämmer överens med budget per investeringsprojekt. Anledningen är
en diskrepans mellan hur budgeten varit beslutad och hur den har lästs in i
ekonomisystemet. Felet upptäcktes i samband med bokslut och budgetarbetet
med budget 2019.
Av den totala investeringsramen för 2018, avseende den skattefinansierade
verksamheten, på 74 282 tkr återstår 13 561 tkr. Kvarvarande investeringsram
13 561 tkr inklusive ingående underskott på enskilda projekt. I
verksamhetsberättelsen kommer Samhällsbyggnads kontoret föreslå en
ombudgetering av samtliga projekt inklusive underskott samt även en
omfördelning mellan återstående projekt. Totalt sett blir medel över 2018 som
ska omfördelas i samband med bokslut. Då kommer också justeringar att göras
så att de bokförda på rätt sätt.

Barnperspektiv
Förslaget är framarbetat med hänsyn till barnens bästa.
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Datum

Vår beteckning
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Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Tf Teknisk chef

Bilagor
1. Budget 2019 – Tekniska nämnden
Beslut sänds till
 Ekonomi
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1

Ansvarsområde och organisation

Ansvarsområde
Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät samt
kommunala gator, vägar, trafikanläggningar (t. ex. parkeringar) och torg, skötsel av
grönområden, bostadsnära skog inom detaljplan samt kommunala lekparker.
Tekniska nämnden är även en trafiknämnd. Nämnden fullgör kommunens uppgifter
inom vatten- och avloppslagstiftning och fastighetsrenhållning. Därutöver fullgör
tekniska nämnden delar av kommunens förebyggande arbete inom miljö- och
hälsoskyddsarbete utom myndighetsutövning för bl. a. entreprenörer.
Dessutom ansvarar nämnden för kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och
grundkartor samt byggnads- och adressregister. GIS-verksamheten är den resurs som
svarar för att tillgängliggöra geografiska data för hela kommunen. Nämnden ansvarar
för namnsättning av till exempel vägar, parker, byggnader och anläggningar.
Nämnden ansvarar också för ärenden om flyttning av fordon och omhändertagande av
fordonsvrak samt ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.
Organisation
Samhällsbyggnadskontoret är det kontor som arbetar för Tekniska nämnden. Kontoret
arbetar även för Bygg- och miljönämnden och Kommunstyrelsen.
På kontoret finns det sju avdelningar: bygg-, exploaterings-, livsmedels-, miljö-, plan- ,
övergripande samhällsplanering och tekniska avdelningen. Varje avdelning leds av en
avdelningschef.
Det är tekniska avdelningen som genomför arbetet inom nämndens ansvarsområden.
Tekniska avdelningen är organiserad i fyra enheter som leds av motsvarande
enhetschefer. Enheterna är Gata/Park/Trafik, Mät/GIS samt affärsverksamheterna
Vatten- och Avlopp respektive Avfall.
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2

Verksamhetsåret 2019
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3

Prioriterade områden med mål och indikatorer

Upplands-Bro är en kommun med hög tillväxttakt såväl i antalet bostäder som i nya
arbetsplatser. Detta ställer höga krav på en god miljö för oss i form av upplevd trygghet,
parkeringar, natur- och parkmark liksom på bra och säkra vägar samt en god service i
form av vatten, avlopp, avfallshantering osv.
Kommunen växer snabbt och flera stora exploateringsområden beräknas byggas under
de kommande åren där vatten, avlopp och gator kommer att byggas i kommunens egen
regi. Detta ställer krav på fortsatta investeringar genom digitalisering av tjänster och
utveckling av kommunens geografiska databaser och dokumenthantering för att leda till
en effektivisering av arbetsprocesser och en förbättrad kvalitet i och tillgänglighet till
data.
Tekniska nämnden har som mål att bidra till att dessa faktorer upplevs så bra som
möjligt. Under det kommande året vill vi särskilt prioritera:
Trygg miljö – trygghetshöjande åtgärder som belysning på offentliga platser, vackra
utemiljöer, trafiksäkerhetsåtgärder, säker leverans av VA
Utökad dialog – medborgardialog vid skapande och förändring av offentliga miljöer,
utveckling av digitala hjälpmedel som vår synpunktshantering
Hållbar miljö – utveckling av tätortsnära allmänna ytor, nödvändiga bulleråtgärder,
övergång till miljövänliga bränslen i våra fordon, utbyggnad av VA-nät på landsbygden.
Tekniska nämnden är också en viktig del i utbyggnaden och utvecklingen av
kommunen. Till de nya områdena ska nämnden leverera kommunal infrastruktur som
VA, vägar, gång och cykelvägar, parkering samt natur- och parkmark. Detta kräver att
de tekniska verksamheterna levererar bra underlag vid planering, kvalitetssäkra
upphandlingar av entreprenader samt ha förmåga att sköta och utveckla den befintliga
infrastrukturen

3.1 Tillgänglig plats
3.1.1 I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden

Nämndmål:
Trygg miljö
Beskrivning

Vi fortsätter våra trygghetssatsningar med bl.a. komplettering av belysning samt
tillgänglighets-, trygghets- och säkerhetshöjande åtgärder på allmänna platser och vägar.
Vi fortsätter också att satsa på belysning och tillgängliga ytor. Fler ska på ett tryggt sätt
kunna utnyttja gång- och cykelvägar, lekplatser och andra offentliga rum när som helst
på dygnet och under hela året.
För att mäta måluppfyllelsen i detta mål används indikatorer som har grupperats i tre
områden för att uppnå god trafikmiljö och tillgänglighet för alla trafikslag, en trygg
kommun för alla året runt och hög dricksvattenkvalitet och god leveranssäkerhet i
vatten- och avloppssystemet.
Indikatorer

Beskrivning

Tekniska nämnden, Budget 2019
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Indikatorer

Beskrivning

Utförda arbeten i projekt med
prioritet 1 i kommunens Trafik- och
Tillgänglighetsprogram

Målvärde 2019
100%

Antal synpunkter om kommunens
snöröjning

0

Trafikolyckor med personskador på
vägar där kommunen är väghållare

0

Medborgarenkät om upplevd
trygghet/säkerhet

1

Andel i procent (%) av totala antalet
belysningspunkter på vilka fel
uppstår och där
belysningsupphandlingen anger
inställelse inom 3 arbetsdagar inte
åtgärdas inom 3 arbetsdagar

0%

Andel genomförda behövliga
åtgärder från noteringar i
genomförda trygghetsinventeringar

100%

Antal riktade inventeringar för ökad
trygghet i kommunen

3

Andel vattenprover utan anmärkning

100%

Tillskottsvatten

45%

Dricksvattenläckage

25%

Tillskottsvatten. Inläckage av vatten i spillvattennätet som inte hör hemma där.
Definieras som kvoten mellan såld dricksvattenmängd till abonnenterna och levererad
spillvattenmängd till Käppala. Denna bör vara så låg som möjligt. Vi har idag ca 50%,
vilket är ungefär riksgenomsnittet.
Dricksvattenläckage. Kvoten mellan inköpt dricksvattenmängd från Norrvatten och
såld dricksvattenmängd till abonnenterna. Bör vara låg. Vi har närmare 30%,
riksgenomsnittet är ca 20%.

3.2 Mötesplats
3.2.1 Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög kvalitet

Nämndmål:
Utökad dialog
Beskrivning

Upplands-Bro-borna har en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. I
demokratiprocessen ingår medborgardialoger och syftet är att skapa mötesplatser för att
uppnå levande platser. Vi vill att fler Upplands-Brobor deltar och är med i utvecklingen
av kommunen, därför bygger vi vidare på tidigare erfarenheter och utvecklar arbetet
med medborgardialoger med målet att genomföra minst ett större dialogprojekt. Vi
fortsätter även att skapa bättre förutsättningar för att hantera och ta hand om synpunkter
och klagomål med återkoppling till medborgaren.
För att mäta måluppfyllelsen i detta mål används indikatorer för att uppnå en god dialog
och service till medborgarna.
Indikatorer

Beskrivning
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Indikatorer

Beskrivning

Målvärde 2019

Antal genomförda
medborgardialoger

1

Andel medborgarförslag som
besvaras inom ett år

100%

Antal frågor och andel som besvaras
direkt av Kontaktcenter när någon
kontaktar kommunen

90%

3.3 Levande plats
3.3.1 En hållbar kommun i utveckling

Nämndmål:
Hållbar miljö
Beskrivning

En viktig uppgift är att minska vår negativa påverkan på miljön och skapa
förutsättningar för medborgarna att leva i ett hållbart samhälle. Tekniska nämnden kan
stärka vår hållbara profil och vårt klimatarbete genom en ökad satsning på källsortering,
medverka till ökad användning av eldrivna fordon samt en förändring av vår egen
fordonspark. Men miljön förbättras även av olika bullerdämpande åtgärder och en
trevlig samt tillgänglig närmiljö. Utbyggnaden av vårt VA-nät till landsbygden är också
en satsning för en hållbar miljö.
För att mäta måluppfyllelsen inom hållbar miljö används indikatorer inom belysning
och avfall. Genom mål för utbyte av belysningspunkter till LED, som har en låg
miljöpåverkan, och genom ett antal mål som syftar till minskade avfallsmängder och
ökad källsortering genom avfallshantering som uppmuntrar till en hållbar livsstil.
Indikatorer

Beskrivning

Andel belysningspunkter som bytts
ut till LED-belysning
Mängd insamlat hushållsavfall per
person och år (kg)

Målvärde 2019
100%
350

Mängd utsorterat matavfall per
person som sorteras ut för biologisk
återvinning, delmål från avfallsplan*

50%

Andel hushåll i kommunen som
sorterar matavfall

80%

Kundnöjdhetsenkät

1

* Inriktningsmål 70% till 2023 enligt gällande avfallsplan
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Ekonomi

4.1 Driftbudget 2019
Kostnad
2019

Intäkt
2019

Netto
2019

Budget
netto 2018

Förändrin
g

29 934

2 255

27 679

27 858

-179

Vinterväghållning

5 930

0

5 930

5 930

0

Park och natur

9 535

2 720

6 815

6 428

387

Bostadsanpassningsbidrag

3 670

0

3 670

3 598

72

124

285

-161

-158

-3

Mät och GIS

8 475

2 240

6 235

5 960

275

Teknisk administration

5 564

0

5 564

4 416

1 148

63 232

7 500

55 732

54 032

1 700

Kostnad
2019

Intäkt
2019

Netto
2019

Budget
netto 2018

Förändrin
g

31 000

31 000

0

0

0

Kostnad
2019

Intäkt
2019

Netto
2019

Budget
netto 2018

Förändrin
g

51 000

51 000

0

0

0

Tkr
Gator, vägar och parkering

Övrigt allmän platsmark

Summa

Affärsverksamheterna
Tkr
Avfall

Tkr
Vatten och avlopp

4.2 Investeringsbudget
Ombudgeterade projekt från 2018 *)
Tkr
Gatubelysning
Beläggningsunderhåll
Lekplatser
Bullerdämpande åtgärder

År 2018
-1 669
-166
186
1 822

Kungsängens centrum etapp 3 Torget

12 948

Trafik- och tillgänglighetsprogram (TTP)

-6 106

Kockbacka trafikplats

1 802

Program schaktning och TA-planer

53

Trygghetsskapande åtgärder

93

Parkeringsåtgärder

820

Geoteknisk undersökning Lillsjötoppen

-72

Parkvägen nytillkommande väg LSS-boende
Konstbyggnader

-360
1 370

Flygfotografering, kartering, och digitalisering

608

Skyltning

194

Mätbil och mätutrustning
Utveckling av allmänna ytor

Tekniska nämnden, Budget 2019
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Tkr

År 2018

Ridstigar

257

Promenad vid Lillsjön

500

Summa

13 561

*) Uppskattad kvarvarandebudget på ej slutförda projekt 2018, redovisning sker i årsredovisning för år 2018

Utfallet av investeringsbudgeten 2018 och ombudgetering till 2019 kommer att hanteras
när årsbokslutet är klart i mars. Tekniska nämnden kommer att behandla frågan under
kommande nämnd i mars.
Investeringsprojekt

Tkr

År 2019

År 2020

År 2021

10 000

35 000

20 000

Bulleråtgärder

1 300

3 000

3 000

Beläggning

4 000

15 000

8 000

Belysning

4 000

6 350

5 000

Trygghetsskapande åtgärder

1 000

5 000

2 000

400

3 000

3 000

Reinvestering Lekplatser och rekreationsytor

1 500

4 000

9 300

Parkeringsåtgärder inkl. Cykelparkering i
Kungsängen och Bro

1 500

100 000

2 000

GIS upphandling och nytt system

1 300
171 350

52 300

Trafik- och tillgänglighetsprogrammet

Maskiner till drift GPT

Summa

25 000

Avskrivni
ngstid
antal år

Avskrivni
ng per år

I tabellen har flera investeringsposter grupperats för lättare översyn.

Kommentarer investeringsbehov

Trafik- och tillgänglighetsprogrammet (10 000 tkr) -Flera stora projekt i trafik- och
tillgänglighetsprogrammet. Befolkningen ökar och det innebär att även projekten som
främjar trafiksäkerhet och tillgänglighet ökar. Behovet finns bland annat för nya gångoch cykelbanor som ansluter till ny områden samt ombyggnationer för
hastighetsdämpande åtgärder.
Bulleråtgärder (1 300 tkr) -Åtgärdsprogram för buller tas fram under 2018. Därefter
behövs budget för genomförande av åtgärder. Kommunens planerade utveckling innebär
att fler kommuninvånare och områden kommer att utsättas för ökat buller. Syftet med
åtgärdsplanen är att begränsa bullrets negativa påverkan på människor och miljöer.
Målet är att uppnå hälsosamma och attraktiva boende-, förskole- och skolmiljöer samt
skydda ljudmiljön i parker, natur- och friluftsområden.
Beläggning - (4 000 tkr) Det finns ett stort behov av ny beläggning på många av
kommunens större vägar till exempel Enköpingsvägen och Granhammarsvägen. Viktigt
att genomföra dessa i år. Behovet att lägga ny beläggning på dessa vägar har växt över
tid och påverkas av att trafiken ökar ju mer kommunen exploateras samt att även
byggtrafiken påverkar vägarnas hållbarhet. Åtgärdas inte detta inom en snar framtid
behövs större satsningar med att exempelvis riva upp delar eller hela vägbanan och
bygga på underifrån, vilket kommer resultera i högre kostnader och längre tid för
trafikpåverkan i samband med arbetena.
Tekniska nämnden, Budget 2019
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Belysning - (4 000 tkr) Fortsatta investeringar i byte till LED lampor. År 2017 byttes
950 lampor till LED lampor. Totalt har kommunen bytt nu ut 90 % av all belysning som
ska bytas till LED. Energibesparingen har redan börjat slå igenom det ser enheten
genom att driftkostnaderna för lagning och byte av armaturer på LED belysningen har
minskat, kostnaden för elförbrukningen är ett fastpris för respektive
transformatorstation (ett antal olika mängd belysningpunkter är kopplade till en och
samma transformatorstation). Avläsningen i transformatorstationerna håller på att bytas
ut för att kostnaderna ska kunna regleras allteftersom LED-lamporna installeras. Det
behöver även investeras i belysning på platser som idag upplevs mörka och otrygga
samt se över belysning i anslutning till gångtunnlar, övergångställen och
stationsområden.
Trygghetskapande åtgärder - (1 000 tkr) Trygghetshöjande åtgärder som exempelvis
röjningar och bättre belysning fortsätter parallellt med satsningar på att skapa trevliga
ytor som bidrar till ökad trygghet ("snyggt och tryggt"). Kommunen ska vara välvårdad
och trevlig.
Maskiner till driften (400 tkr) - På grund av ökade driftytor och att en del arbete sker i
egen regi behöver driftverksamheten fler maskiner såsom väghyvel, lastbil, sopmaskin.
Reinvestering lekplatser (1 500 tkr) - Inköp och reinvestering i ny lekplatsutrustning
på befintliga lekplatser samt investering i nya rekreationsytor.
Parkeringsåtgärder inklusive Cykelparkeringar i Kungsängen och Bro (1 500 tkr) Kompletterande infartsparkeringar i Kungsängen och Bro. Det behövs fler
cykelparkeringar i kommunen, framförallt i stationsnära områden och kring andra
kollektivtrafiknära områden som exempelvis busshållplatser. Laddplatser för elcyklar
och ett eventuellt införande av lånecyklar kommer utredas. Att kunna erbjuda bra och
säkra cykelparkeringar gör att fler väljer cykel istället för bilen.
Upphandling GIS, Geografiskt Informations System, (1 300 tkr)- Kommunens avtal
för det interna GIS-systemet går ut vid årsskiftet 2019/2020 och innan dess behöver en
ny upphandling ha genomförts. Systemet omfattar såväl lagring som hantering och
distribuering av information. Idag har vi ca 200 användare och alla förvaltningar
använder sig av systemet i olika omfattning. GIS-systmet är ett verktyg för att sprida
kartor, fastighetsinformation och annan information knuten till en geografisk position
till handläggare inom kommunens alla verksamheter. Informationen är en del av
underlaget till utredningar och beslut. Mät&GIS enheten är systemägare och beskostar
systemet (förutom de verksamhetsspecifika modulerna som bekostas av respektive
verksamhet) till fri användning för samtliga verksamheter inom kommunen.
Avfall

Tkr
Nya containrar kretsloppscentraler

År 2019

År 2020

År 2021

255

255

255

255

255

Kretsloppsverksamhet och tekniskt kontor

1 000

Summa

1 255

Tekniska nämnden, Budget 2019
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Kommentarer investeringsbehov

Nya containrar kretsloppscentralerna - De befintliga containrarna är slitna och
medför en arbetsmiljörisk. I dagsläget öppnas containrarna manuellt, vilket medför
moment som innebär risker. I dag finns säkrare alternativ med motordrivna hydrauliska
lock som öppnas med ett knapptryck. Målsättningen är att byta ut samtliga containers
under en 3-års period för att ha säkra och estetiskt mer tilltalande behållare.
Ny kretsloppsverksamhet / Tekniskt kontor - Avfallsenheten har fått i uppdrag att
utreda hur kretsloppsverksamheten kan utvecklas. Att skapa en ny och modern
kretsloppscentralsverksamhet är ett måste för att klara av framtida sorteringskrav samt
den kraftiga befolkningsökningen i kommunen. Utredningen kommer att föredras för
Tekniska nämnden under våren 2019. Den kommer bl. a. belysa möjligheten att sortera
flera fraktioner, ökad flexibilitet för framtida förändringar av lagar, regler och
rekommendationer samt hur återbruksverksamheten kan utvecklas
I samband med uppdraget att utveckla kretsloppsverksamheten kommer även
synergieffekter med övriga driftområdena inom tekniska avdelningens verksamhet att
belysas.
VA

Tkr

År 2019

År 2020

År 2021

Diverse maskiner

1 000

500

500

Pumpstationer

6 000

2 000

2 000

Tillskottsvatten

5 000

5 000

5 000

LPS-pumpar

2 100

1 800

1 800

Dagvatten

3 000

3 000

3 000

Nya ledningar, renovering och serviser

9 000

9 000

9 000

20 000

20 000

20 000

Fordon

4 000

1 500

1 500

Summa

50 100

42 800

42 800

Utökat verksamhetsområde

Avskrivni
ngstid
antal år

Avskrivni
ng per år

Kommentarer investeringsbehov

Diverse maskiner
Maskinparken behöver kontinuerligt uppdateras.
Pumpstationer
Flera av pumpstationerna är gamla och behöver renoveras, särskilt el- och styrsystem,
men även pumparna.
Tillskottsvatten
Arbetet med tillskottsvatten kommer att intensifieras under 2019 för att minska
mändgen inläckage. Genom en utökad driftorganisation kan arbetet genomföras av
driften.
LPS-pumpar, Low Pressure Sewer, lätt tryckavlopp
Nya LPS-pumpar i både befintliga och nytillkommande områden.
Dagvatten
Tekniska nämnden, Budget 2019
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Stora behov finns av ett bättre omhändertagande av dagvatten i till exempel Gröna
dalen, runt nya IP och kyrkogården. Dammar och andra öppna dagvattenlösningar
behöver byggas för att komma tillrätta med översvämningsproblematik.
Dagvattenmodell färdigställdes under 2017 som visar var behoven av åtgärder är störst i
kommunen. I slutet av 2018 erhölls ett större statsbidrag på 12,5 miljoner som är avsett
för dagvattenhantering i Gröna dalen och parkanläggningar i området.
Nya ledningar, renovering och serviser
Projektering i egen regi har skapat bättre förutsättningar att arbeta med projekt inom
såväl renovering och nyläggning. Behovet av försvarsarbeten i samband med
exploateringar ökar också. Det nya arbetslaget ger större möjligheter att utföra fler och
större åtgärder. En mängd försvarsarbeten för att förbättra leveranssäkerheten för
dricksvatten planeras under 2019 i samband med flytten av Norrvattens ledning vid
Tibbleängen.
Utökat verksamhetsområde
I samband med att kommunen växer och att den nya vattenledningen läggs ner till
Sigtuna, för att skapa redundans i kommunen, kommer verksamhetsområdet att utökas
med fler anslutningar. VA-utbyggnadsplanen visar på stora investeringsbehov, främst
till Tjusta och Håbo-Tibble i närtid.
Fordon
I samband med att driften utökats behövs nya fordon, kontoret behöver en poolbil samt
att flera av driftsfordonen är äldre och behöver ersättas.

4.3 Förändringar i taxor och ersättningar
MÄT- OCH GISENHETEN
Timtaxan justerades i april 2018. Hela taxan kommer att arbetas om enligt SKLs nya
riktlinjer för mät- och karttaxa. Målet är att den nya taxan ska antas inför 2019.
Framförallt kommer den bli tydligare och enklare, men taxorna kommer också justeras
så de bättre motsvarar vad våra produkter faktiskt kostar.
VATTEN- OCH AVLOPPSVERKSAMHETEN
En översyn av VA-taxan påbörjas hösten 2018 och kommer att genomföras våren 2019..

4.4 Fördelning av driftbudget i verksamheterna

Tekniska nämnden, Budget 2019
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TJÄNSTESKRIVELSE

Mikael Thelin
Avfallschef
Avfallsenheten
+46 8-518 321 76
Mikael.Thelin@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-01-21

TN 19/0031
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Samordnad upphandling av avfallshämtning
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att
1. förbereda för en samordnad upphandling tillsammans med
kommunerna Håbo, Knivsta och Sigtuna avseende avfallshämtning från
villor, lägenheter, fritidshus och verksamheter för nästkommande
avtalsperiod, samt de upphandlingar som behövs kopplade till
avfallshämtningen.
2. den samordnade upphandlingen av avfallshämtning innefattar bland
annat fastighetsnära insamling av mat- och restavfall, förpackningar
och returpapper i fyrfackskärl från villor.
3. ge Sigtuna Vatten & Renhållning AB i uppdrag att ta fram
upphandlingsunderlag, utifrån gemensamt framtagna kriterier, inför
genomförande och administration av de samordnade upphandlingarna
avseende avfallshämtning, kärl, matavfallspåsar, omlastning, transport
och behandling.

Sammanfattning
Nuvarande avtal avseende hämtning av hushållsavfall löper ut 2020-10-15 och
upphandling av kommande avtalsperiod behöver därför påbörjas.
För att skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv insamling föreslås i
samarbete och samverkan att genomföra en samordnad upphandling av
avfallshämtning, kärl, matavfallspåsar, omlastning, transport och behandling
tillsammans med Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

En viktig utgångspunkt för samarbetet och upphandlingen är att planera för en
fastighetsnära insamling av mat- och restavfall, förpackningar och returpapper
för villor.
Konsekvensen av att inte medverka i den gemensamma upphandlingen innebär
att Upplands-Bro kommun behöver genomföra en egen upphandling.
Kommunen blir då en förhållandevis liten kund, vilket gör det svårt att hålla
avfallstaxan på en rimlig nivå.

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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Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad till 21 januari 2019



Bifogad utredning ”Utredning insamling i samverkan 20180629

Ärendet
Bakgrunden till ärendet är att Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro
kommuner har genomfört en gemensam utredning med syfte att belysa vad det
skulle innebära att införa fastighetsnära insamling av förpackningar och
returpapper i kommunerna samt att ta fram ett förslag till en gemensam
systemlösning. Det är endast en gemensam systemlösning och en gemensam
entreprenör. Varje kommun i samarbetet har även fortsatt sin egen Avfallsplan,
egna Avfallsföreskrifter och Avfallstaxa. Utredningen ”Insamling av avfall i
Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner, 2018-06-29” har
tidigare redovisats för Tekniska nämnden som Temaärende Fastighetsnära
insamling 2018-11-12. Sedan utredningen genomfördes har vissa beräkningar
uppdaterats. Utifrån utredningens resultat föreslås fastighetsnära insamling av
mat- och restavfall, förpackningar och returpapper ske i fyrfackskärl som den
gemensamma systemlösningen.
För att fortsätta utvecklingen av en gemensam fastighetsnära insamlingslösning
för förpackningar och returpapper är ett naturligt steg att genomföra en
samordnad upphandling. Att på detta sätt skapa förutsättningar för en
kostnadseffektiv insamling av förpackningar och returpapper med högre
servicenivå ligger i linje med nyligen fattade regeringsbeslut. Beslutet innebär
att returpapper och förpackningsavfall ska samlas in bostadsnära
(fastighetsnära) eller kvartersnära, vilket ska införas och möjliggöras stegvis i
hela landet från 2021-2025. Syftet med den högre servicenivån som den
fastighetsnära insamlingen ger är att öka utsorteringen av olika fraktioner till
återvinning och minska mängden avfall till förbränning.
Samarbetet mellan kommunerna skapar logistiska fördelar och skalfördelar, ger
ett större underlag för att successivt bygga upp erfarenhet, ger möjlighet att
samordna projektledning och information vid införande av ett nytt
insamlingssystem samt underlättar informationsinsatser om avfallshanteringen
i kommunerna. Detta bygger på att samma systemlösning införs i alla
kommunerna och att samverkan mellan de fyra kommunerna fortsätter och
vidareutvecklas. Ett för entreprenören större uppdrag innebär en möjlighet att
ha reservfordon med en ökad driftsäkerhet, vilket saknas idag då Håbo och
Upplands-Bro tillsammans utgör ett för litet underlag.
Samordnad upphandling av avfallshämtningen är grundläggande och bedöms
kunna göra att kommunerna tillsammans kommer upp i en upphandlad volym
som blir mer intressant för entreprenörer att lämna anbud på. Detta bedöms öka
konkurrensen och göra att priserna för insamling kan hållas på en rimlig nivå,
vilket är särskilt viktigt om ett mer kostsamt insamlingssystem som innefattar
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fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper ska införas. På
motsvarande sett gäller detta även övriga upphandlingar kopplade till
avfallshämtningen såsom upphandling av kärl, matavfallspåsar, omlastning,
transport och behandling. Dessa fördelar tappar kommunen om upphandlingen
endast avser Upplands-Bro.
Ökad samverkan ligger i linje med utvecklingen på många andra platser i
Sverige. I övriga Sverige ökar samarbetet mellan kommuner avseende
avfallshantering för att rusta sig inför allt fler uppgifter och det komplexa och
långsiktiga arbete som det innebär att göra avfallshanteringen mer hållbar.
Genomförandet av de samordnade upphandlingarna innebär att en av
kommunerna praktiskt genomför upphandlingarna. För dessa upphandlingar
kommer Sigtuna Vatten & Renhållning AB vara upphandlande myndighet. För
att den upphandlande myndigheten ska kunna genomföra den samordnade
upphandlingen av avfallshämtning åt kommunerna Håbo, Knivsta och
Upplands-Bro har ett samverkansavtal tecknats. Upphandlingen genomförs
enligt Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Det finns en arbetsgrupp
av tjänstemän från respektive kommun som arbetar fram kravspecifikation och
övriga underlag till upphandlingen. Kriterier som Sigtuna Vatten &
Renhållning AB kommer utgår från i upphandlingen.
Kostnaderna för den gemensamma upphandlingen kommer delas lika mellan
de fyra kommunerna. Bedömningen är att det blir billigare per kommun än om
respektive kommun genomför en enskild upphandling. En annan fördel är att
kommunerna kan genomföra gemensamma kampanjer och informationsinsatser
till exempel vid framtagande av utbildningsunderlag till hushåll och
verksamheter.
Samordnad upphandling av avfallshämtning innebär i detta fall att förfrågan
utformas så att entreprenören enbart kan lämna anbud på de fyra kommunernas
geografiska område som helhet. Upphandlingen utformas så att prissättningen
för en tjänst blir densamma i alla kommunerna inom det geografiska området.
Kommunerna beslutar därefter sin egen taxa. Unika tjänster kan inom rimliga
gränser komma att erbjudas via en a´ prislista. För att kunna samla in avfallet
effektivt bör i stort sett samma tjänsteutbud erbjudas i alla kommunerna,
möjlighet finnas till gemensam omlastning och insamling tillåtas ske över
kommungränserna.
Grunden för den samordnade upphandlingen av avfallshämtning är att
kommunerna inför fastighetsnära insamling i fyrfackskärl för villor och andra
med liknade förutsättningar och därigenom drar nytta av skalfördelar med
mera. Kostnaden bör vara samma oavsett kärl för att uppmuntra till
källsortering. Ett mindre hushåll kan även fortsättningsvis välja ett kärl av
nuvarande storlek, men måste då själv transportera sina förpackningar till
närmaste FTI -station. Detta eftersom konsumenten är skyldig att källsortera
förpackningar, tidningar och el-avfall enligt Avfallsförordningen 2011:927.
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Införande av fastighetsnära insamling av förpackningar innebär även att antalet
Återvinningsstationer i kommunen kan minskas i antal och marken kan nyttjas
till annat. En grov bedömning är att ca hälften av kommunens tolv
återvinningsstationer kommer kunna tas bort. Grundutförandet är två stycken
fyrfackskärl. Där ett kärl är ett fyrfackskärl för returpapper, färgat glas,
restavfall och matavfall och det andra kärlet är för plast, kartong,
metallförpackningar och ofärgat glas. Vid platsbrist kan ett kärl väljas och det
blir då den förstnämnda lösningen. De som idag väljer att inte sortera ut
matavfall uppmuntras till det med denna lösning. Möjlighet till ett mindre kärl
för enbart restavfall kommer att finnas, men det bör inte premieras
kostnadsmässigt. Detta regleras i avfallstaxan. Idag påverkas inte taxan om
hushållet hemkomposterar eller om matavfall sorteras ut för biobränsle eller
om matavfallet sorteras till restavfall. Redan idag finns det fastigheter som har
tre kärl, restavfall, matavfall och trädgårdsavfall.
Idag är det 28 hushåll som inte sorterar ut sitt matavfall eftersom
matavfallsinsamling är frivilligt i kommunen. Det är 200 hushåll som
komposterar och 205 har abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall.
Fyrfackskärlen är större än dagens standardkärl, men de har tre hjul vilket
medför att kärlet kan skjutas fram. Detta innebär en mindre belastning på
handlederna och en bättre arbetsmiljö. Fyrfackskärlen töms långsammare,
vilket innebär en mindre stressig arbetsmiljö för miljöarbetarna.
Ekonomisk analys
Införande av fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper
kommer att innebära ökade insamlingskostnader. En samordnad upphandling
av avfallshämtningen medför bland annat ett större underlag för entreprenören
med avseende på logistikplanering, nyttjande av fordon och andra
stordriftsfördelar, vilket begränsar den förväntade kostnadsökningen. En
förbättrad sortering medför minskade behandlingskostnader.
Investeringsvolym för fyrfackskärl i Upplands-Bro kommun har beräknats
uppgå till ca 13 Mkr, men inköp av nya kärl i kommunen kommer att krävas i
en nära framtid oavsett framtida insamlingslösning, detta eftersom branschen
enats om en ny EU-standard för avfallskärl. Anledningen till ny standard är
brister i arbetsmiljö och säkerhetssynpunkt med nuvarande kärl. De gamla
kärlen kommer då att återvinnas.
Det kommer att krävas en tillfällig resursförstärkning under införande för bland
annat kundtjänst, montering och utkörning av kärl.
Kostnadsökning per villa i Upplands-Bro kommun kommer initialt vara
oförändrad. Anledningen är bland annat en ökad konkurrens på
förpackningsåtervinningsmarknaden. Idag finns det två aktörer på marknaden
som har tillstånd att ta emot förpackningar från kommuner, FTI (Förpacknings
och Tidnings Industrin) och TMR. Med nuvarande avfallsinsamling får
kommunen ingen ersättning för förpackningsmaterialet och kommunen betalar
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för restavfallet. Genom den föreslagna lösningen kommer kommunen att sälja
förpackningsmaterialet och i takt med att kommuninvånarna sorterar allt bättre
så sjunker kostnaden för restavfall. Det är därför svårt att veta exakt
ersättningsnivån på förpackningar och hur förbränningskostnaden påverkas.
I och med den nya avtalsperioden och införande av ett nytt insamlingssystem
kommer en översyn av avfallstaxan att behöva ske.
Riskanalys
De största riskerna, enligt genomförd riskanalys, är brist på personella resurser,
oenighet mellan kommunerna eller att nödvändiga politiska beslut inte fattas.
För att minska eller eliminera dessa risker krävs ett brett deltagande och
förankring hos både tjänstemän och politiker samt att framtagen projektplan
följs.
Andra risker som har identifierats är bland annat höga entreprenadpriser för
avfallshämtning, möjligheten att ordna omlastning till rimlig kostnad samt att
upphandlingen överklagas, vilket kan innebära att tidplanen förskjuts.
Konsekvensen av att inte medverka i den gemensamma upphandlingen innebär
att Upplands-Bro kommun behöver genomföra en egen upphandling och det
tidigare samarbetet med Håbo kommun upphör. Kommunen blir då en
förhållandevis liten kund, vilket gör det svårt att hålla avfallstaxan på en rimlig
nivå. Erfarenheter från andra, liknande kommuner, visar att få anbud kommer
in och kostnaden blir därefter.
Tidplan
Nytt avtal ska träda i kraft 2020-10-16. För att ge entreprenören rimlig tid att
anskaffa fordon och personal med mera, behöver avtalsskrivning för ny
entreprenadperiod ske senast i september 2019. Upphandlingsdokumenten
behöver vara klara så att annonsering kan ske senast i maj 2019. Efter
entreprenadstart i oktober 2020 kommer utbyggnaden av fyrfackssystemet i
kommunerna att pågå i ungefär ett år.
Processen framöver
Vid nämndsammanträdet den 13 februari kommer tekniska nämndens
ledamöter få en presentation av upphandlingsprocessen och bakgrunden till
densamma samt få svar på eventuella frågor som rör upphandlingen.
Kriterierna som arbetsgruppen med tjänstemän tar fram kommer Sigtuna
Vatten & Renhållning AB utgå från i upphandlingen. Detta arbetsmaterial
kommer presenteras för nämndens ledamöter vid sammanträdet den 4 mars för
inhämtande av synpunkter. Vid nämndens sammanträde 8 april presenteras
därefter underlagen till upphandlingen i sin slutgiltiga form och beslut behöver
tas om kommunen ska ingå i upphandlingen eller inte.
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Barnperspektiv
Alla invånare, såväl vuxna som barn och ungdomar i Upplands-Bro kommun
berörs av avfallsverksamheten. Förslag till beslut kan bidra till att fler hushåll
sorterar ut matavfall och förpackningar, vilket leder till en effektivisering av
avfallshantering och minskning av miljöpåverkan som är positiv även från
pedagogisk synpunkt. Barn och ungdomars bästa beaktas indirekt genom att ett
nytt insamlingssystem ska styra mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle som
gynnar deras framtid.

Mattias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Tf Teknisk Chef

Mikael Thelin
Enhetschef Avfall

Bilagor
1. Utredning insamling i samverkan 20180629
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INSAMLING AV AVFALL I HÅBO,
KNIVSTA, SIGTUNA OCH
UPPLANDS-BRO KOMMUNER

Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner
29 juni 2018

Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB • Kopparbergsvägen 8 • 722 13 Västerås
Telefon: 076-767 16 04 • E-post: info@milav.se
Org.nr: 556864-6870 • Bankgiro: 803-3128
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Förord
I januari 2018 fick Miljö & Avfallsbyrån i uppdrag av Håbo, Knivsta, Sigtuna
och Upplands-Bro kommuner genom Sigtuna Vatten & Renhållning AB att
genomföra en utredning om olika lösningar för insamling av matavfall,
förpackningar och returpapper i kommunerna Håbo, Knivsta, Sigtuna och
Upplands-Bro.
Utredningen har genomförts i dialog med en projektgrupp bestående av
följande personer:
Anna Darpe, Håbo kommun
Tomas Colm, Knivsta kommun
Maria Nordmark, Sigtuna Vatten & Renhållning AB
Marina Danhill, Upplands-Bro kommun

I projektet har även följande personer medverkat:
Annica Noberg, Håbo kommun
Maria Åhrström, Håbo kommun
Susanne Palm, Sigtuna Vatten & Renhållning AB
Greger Svensson, Sigtuna Vatten & Renhållning AB
Lisa Ängquist, Sigtuna Vatten & Renhållning AB
Marjut Rehn, Upplands-Bro kommun
Mikael Thelin, Upplands-Bro kommun
Konsultinsatsen i projektet har genomförts av Jörgen Leander, Eleonor
Zeidlitz och Hanna Pettersson med stöd av Marie Rytterstedt.
Västerås 2018-06-29

Jörgen Leander
Projektledare
Miljö & Avfallsbyrån
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Sammanfattning
I föreliggande rapport belyses vad det skulle innebära att införa
fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar och returpapper i en region
bestående av Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner. I
rapporten ges också ett förslag till en gemensam systemlösning, som ett led i
att uppnå mål i avfallsplanerna om bl.a. ökad andel utsorterat avfall,
förbättrad service och strävan uppåt i avfallstrappan. Rapporten avses utgöra
underlag för kommande upphandlingar av insamling och behandling och ett
inriktningsbeslut om framtidens insamlingssystem för mat- och restavfall,
förpackningar och returpapper inför samråd med producenterna och
eventuellt beslut om införande av ett nytt insamlingssystem.
Rapporten fokuserar på system som kan utgöra huvudsystem, d.v.s. system
som fungerar för alla kommunerna eller en viss bebyggelsetyp i
kommunerna. I rapporten belyses även möjligheter med insamling med olika
typer av komplementsystem i framförallt lägenhetsbebyggelse. De system
som analyserats erbjuder högre service än idag och bättre förutsättningar för
utsortering av förpackningar och returpapper genom FNI.
De huvudsystem som analyserats för kommunerna är:
1

Nuvarande hantering med separata behållare för matavfall och restavfall
samt återvinningsstationer (ÅVS:er) för förpackningar och returpapper.

2

Fyrfackskärl (2 st) för villor, separata behållare för matavfall, restavfall,
förpackningar och returpapper för lägenheter.

De komplementsystem för fastighets- eller kvartersnära insamling som
analyseras för ett exempelområde är:
1

Underjordsbehållare för matavfall, restavfall, förpackningar och
returpapper.

2

Krantömda markplacerade behållare för matavfall, restavfall, förpackningar
och returpapper.

3

Sopsug för restavfall, en förpackningsfraktion och returpapper. Separata
behållare för övriga förpackningsfraktioner och matavfall.

Analysen har gjorts med utgångspunkt från för- och nackdelar utifrån lokala
förutsättningar i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner och
erfarenheter från andra kommuner. Förutsättningarna för införande av FNI i
kommunerna bedöms vara goda.
I utredningen har även ingått att göra ekonomiska beräkningar. Mot
bakgrund av att nuvarande insamlingskostnader i kommunerna är relativt
höga bedöms det vara kostnadsmässigt fördelaktigt att införa FNI. Den totala
kostnaden för en villa med FNI med fyrfackskärl bedöms hamna i nivå med
kostnaden i andra kommuner som har infört detta system.
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Utredningens förslag i korthet
Om kommunerna önskar tillhandahålla FNI av förpackningar och returpapper,
föreslås i rapporten att detta sker genom en gemensam lösning för alla
kommunerna med följande huvudsystem:
•

Fyrfackskärl för villor.

•

Separata kärl i miljöbod eller annat avfallsutrymme för lägenheter.

För fastigheter som inte kan anslutas till FNI genom huvudsystemet eller där mer
ytsnåla eller estetiskt tilltalande lösningar önskas föreslås följande system erbjudas:
•

FNI med underjordsbehållare eller krantömda markplacerade
behållare som komplementsystem för lägenhetsfastigheter.

•

Kvartersnära insamling för villor, med samma system som för
lägenheter, i syfte att skapa en mer rationell insamling och minska
kostnaderna för hanteringen.

•

Återvinningsstationer för förpackningar och returpapper för hushåll i
fastigheter som inte kan anslutas till huvudsystemet och där det inte
är möjligt att ordna insamling med något komplementsystem.

Om samma systemlösning ska införas samtidigt för insamling av avfall i alla
kommunerna kan detta ske tidigast 2020 efter att kommunernas avtal med
insamlingsentreprenörer har gått ut men mest troligt senare av praktiska och
organisatoriska skäl.
Efter val av insamlingssystem föreslås fortsatt process enligt följande:
•

Fördjupade utredningar innefattande t.ex. alternativa
behållarlösningar för vissa fastigheter, lösning för omlastning av
insamlade fraktioner, detaljerade ekonomiska budgetberäkningar och
taxekonstruktion.

•

Planering för införande av systemet innefattande tidplan,
organisation, fysisk planering, upphandlingar och information samt
revidering av taxor, föreskrifter m.m.

•

Upphandlingar som är gemensamma för alla kommunerna och där
säkerställa att rimliga krav ställs i syfte att göra det attraktivt för flera
entreprenörer att lämna anbud och därmed åstadkomma en rimlig
prisnivå för insamlingen.

Kommunerna rekommenderas att fortsätta samverka beträffande
avfallshantering, i syfte att underlätta gemensamma upphandlingar, skapa
logistiska fördelar och skalfördelar, ge ett större underlag för att successivt
bygga upp erfarenhet, kunna samordna projektledning och information vid
införande av FNI samt underlätta informationsinsatser.
I den fortsatta processen är det viktigt att kommunerna bevakar regeringens
pågående arbete om producentansvaret för förpackningar och returpapper
inklusive eventuella lagändringar.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund och syfte
Kommunerna Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro samverkar avseende
avfallshantering genom ett löpande utbyte på tjänstemannanivå.
Tillsammans har kommunerna ca 114 000 invånare. Kommunerna står inför
upphandlingar av flera entreprenader som t.ex. insamling av mat- och
restavfall, behandling av grovavfall, förbränning av hushållsavfall,
transporter m.m. och när dessa görs läggs grunden för utformningen av
avfallshanteringen för ett antal år framöver.
På nationell nivå arbetar regeringen med frågan om insamlingsansvaret för
förpackningar och returpapper. Regeringen har i juni 2018 fattat beslut om
förordningsändringar som i korthet innebär att insamlingen som huvudregel
ska ske på eller vid bostadsfastigheten och att producenterna ska ta det
ekonomiska ansvaret för insamlingen genom tillståndspliktiga
insamlingssystem. Under det tillståndspliktiga insamlingssystemet kommer
det att kunna finnas olika entreprenörer, både privata och kommunala.
Kommunens roll är fortsatt viktig och producenterna ska alltid samråda med
kommunen, även i planeringsstadiet. Många kommuner i Sverige planerar
för eller har redan infört fastighetsnära insamling av förpackningar och
returpapper, ofta genom mer eller mindre samordning med insamlingen av
mat- och restavfall. Förordningsändringarna innebär även att reglerna för
utformning av förpackningar förtydligas.
Mot denna bakgrund önskar kommunerna genomföra en utredning som ser
över befintliga insamlingssystem och tar fram förslag till anpassningar av
dessa utifrån samhällets krav och förväntningar.
Syftet med utredningen är att belysa vad det skulle innebära att införa
fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper i Håbo, Knivsta,
Sigtuna och Upplands-Bro kommuner samt att ta fram ett förslag till en
gemensam systemlösning för kommunerna. Rapporten avses utgöra
underlag inför inriktningsbeslut om framtidens insamlingssystem.

1.2 Förutsättningar och avgränsningar
Utredningen omfattar kommunal insamling av matavfall, restavfall,
förpackningar och returpapper hos villor och lägenheter. Fritidshus och
verksamheter omfattas inte av utredningen.
Samma typ av insamlingssystem förutsätts i utredningen tillämpas i alla
kommunerna men i praktiken krävs ett politiskt beslut i varje kommun.
Utredningen berör inte insamling av farligt avfall eller grovavfall, som samlas
in vid återvinningscentraler.
Utredningen fokuserar på system som kan utgöra huvudsystem (det
insamlingssystem som används i merparten av fastigheterna och är det
huvudsakliga systemet, t.ex. insamling i kärl) för matavfall, restavfall,
förpackningar och returpapper i kommunerna. Huvudsystemet kan vid behov
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kombineras med fastighets- eller kvartersnära komplementsystem (t.ex.
underjordsbehållare) i viss typ av byggelse eller delar av kommunerna. Dessa
system belyses utifrån möjligheter och konsekvenser för ett exempelområde i
denna utredning.
Följande viktiga förkortningar används i denna rapport:
FNI

fastighetsnära insamling, insamling vid fastigheten där avfallet uppstår

ÅVC

bemannad återvinningscentral för bl.a. grovavfall och farligt avfall.
Kallas kretsloppscentral i Upplands-Bro kommun.

ÅVS

obemannad återvinningsstation med containrar för förpackningar
och returpapper

1.3 Metod
Utredningen har genomförts utifrån granskning av befintliga underlag såsom
renhållningsordningar, tidigare utredningar, prislistor enligt
entreprenadavtal, interna underlag inklusive statistik och uppgifter från
kundsystem och ekonomisystem samt muntliga uppgifter från
nyckelpersoner i kommunerna. Utredarnas egna kunskaper och erfarenheter
samt kontakter med andra kommuner och leverantörer av utrustning har
bidragit till underlaget till utredningen. Förhållanden som beskrivs och
aspekter som belyses har valts ut i samråd med kommunernas projektgrupp.
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2 Nulägesbeskrivning
I föreliggande kapitel beskrivs översiktligt sådana lokala förutsättningar som kan
vara av betydelse för utformningen av det framtida insamlingssystemet för
hushållsavfall i kommunerna tillsammans med kommentarer avseende enskilda
kommuner där så bedömts nödvändigt. Exempel på viktiga förutsättningar är
befolknings- och bebyggelseutveckling, fysiska förutsättningar, infrastruktur
samt insamlingssystemets organisation och utformning.

2.1 Befolkning, bebyggelse och näringsliv
I Tabell 1 presenteras antal invånare och bebyggelsestruktur i kommunerna.
Tabell 1

Antal invånare och bebyggelsestruktur i kommunerna Håbo, Knivsta,
Sigtuna och Upplands-Bro. Källa: SCB. Uppgifterna avser år 2017.

Antal
invånare, st

Antal hushåll
i villor, st

Antal hushåll
i flerbostadshus, st

Antal fritidshus, st

Håbo

21 083

5 836

2 484

362

Knivsta

18 064

4 463

2 049

462

Sigtuna

47 146

6 632

11 784

433

Upplands-Bro

27 614

5 145

5 960

789

113 907

22 076

22 277

2 046

Summa

En befolkningsökning förväntas i samtliga fyra kommuner, vilket även
innebär betydande nybyggnation av både villor, flerbostadshus och
verksamhetslokaler på flera håll de närmaste åren. I Knivsta sker
nybyggnation uteslutande i tätort och det är mest i kommunens norra delar
som nya bostadsområden byggs. I Sigtuna och Håbo är det mest
flerbostadshus som byggs men även en del villor.
Sigtuna kommuns prognos fram till 2020 visar en ökning på över 1 000
personer per år och det finns en planberedskap på ca 900 bostäder/år.
Kommunerna består förutom av huvudorterna även av ett flertal andra
tätorter och hel del landsbygd. De större tätorterna är Märsta, Bålsta,
Kungsängen, Sigtuna, Bro och Knivsta.
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Lägenhetsbebyggelse, exempel från Knivsta. Foto: Knivsta kommun

Näringslivet i kommunerna uppvisar en stor bredd. I samtliga kommuner
utgör kommunen största arbetsgivare. I Upplands-Bro utgör Livgardet
största verksamheten efter kommunen. I Upplands-Bro byggs det även
mycket lokaler för företag längs E18. I Sigtuna är Scandinavian Airlines
System Denmark-Norway-Sweden och andra företag med anknytning till
flygbranschen och Arlanda de största arbetsgivarna efter kommunen.
Inpendlingen till Sigtuna är större än utpendlingen och tillsammans med
turism och besöksnäring är Sigtuna den kommun som i förhållande till
folkmängden har flest gästnätter av Sveriges kommuner.

2.2 Insamling av hushållsavfall i kommunerna
2.2.1

Mål och strategier

Mål för avfallshanteringen återfinns framförallt i kommunernas
avfallsplaner. Genomgående i alla kommuners avfallsplaner finns en strävan
uppåt i avfallstrappan (EU:s avfallshierarki) och därmed baseras många av
målen på minskad uppkomst av avfall, ökad återanvändning och bättre
utsortering för materialåtervinning. I linje med detta finns även mål om
minskade mängder till energiåtervinning.
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Avfallshierarkin. Illustration: Knivsta kommun

Samtliga kommuners avfallsplaner gäller till minst 2020 och innehåller mål
som berör insamling av avfallet och som översiktligt kan sägas handla om
följande:
•

Minska de totala mängderna avfall som uppstår genom förebyggande.

•

Minska matsvinnet.

•

Öka andelen utsorterat avfall till materialåtervinning (matavfall,
förpackningar och returpapper).

•

Avfallshantering och insamling ska ha människan i fokus med
förbättrad service. ”Det ska vara lätt att göra rätt”.

Målnivåerna liksom tidpunkt för när målen ska vara uppfyllda varierar
mellan avfallsplanerna.
Andra mål som kan nämnas är exempelvis mål från tekniska nämnden i
Upplands-Bro kommun och som innebär att kommunen ska ha en grön
profil och utvecklas, vara växande och ha en god ekonomi med uppföljning.
Målen som rör avfallshantering innefattar övergripande:
•

Ha en väl utbyggd, miljömässig och kostnadseffektiv
matavfallsinsamling.

•

Ha en effektiv verksamhet som premierar resurssnålt beteende.

•

Fortsätta vara en växande kommun.

Sigtuna kommuns prioriterade mål för 2018 innebär byggande av en ny
återvinningscentral, fokus på materialåtervinning och återbruk,
förebyggande av avfall, utveckling av ”människonära system” för insamling
av förpackningar och returpapper samt för insamling av farligt avfall och
grovavfall.
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Organisation

Hanteringen av avfall inom det kommunala avfallsansvaret, som omfattar
insamling, transport och behandling av hushållsavfall och därmed jämförligt
avfall från verksamheter, har i tre av de fyra kommunerna organiserats i
förvaltningsform:
•

I Håbo kommun är tekniska avdelningen ansvarig för
avfallshantering, inklusive planering och utveckling av verksamhet,
kommunikation med invånare samt upphandling och uppföljning av
entreprenader.

•

I Knivsta kommun är Samhällsbyggnadskontoret Avfall och
återvinning ansvariga för avfallshanteringen.

•

I Sigtuna kommun har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret
för avfallshanteringen, vilket verkställs av det kommunägda bolaget
Sigtuna Vatten & Renhållning AB (SIVAB).

•

I Upplands-Bro kommun har tekniska nämnden det övergripande
ansvaret för avfallshantering. Avfallsenheten som tillhör
Samhällsbyggnadskontorets Tekniska avdelning ansvarar för
planering och utveckling av verksamhet, kommunikation med
invånare samt upphandling och uppföljning av entreprenader.

Insamlingen av avfall utförs i samtliga kommuner på entreprenad. Insamling
och transport av hushållsavfall utförs idag av Ragn-Sells i Håbo och
Upplands-Bro kommuner samt URBASER (tidigare RenoNorden) i Knivsta
och Sigtuna kommuner.
•

Upplands-Bro kommuns avtal med Ragn-Sells är nyligen förlängt till
oktober 2020.

•

Håbo kommuns avtal med Ragn-Sells är nyligen förlängt till oktober
2020.

•

Sigtuna kommuns avtal med URBASER (tidigare RenoNorden) går ut
augusti 2019 men inkluderar möjlighet till förlängning med ett år i
taget fram till 2021.

•

Knivsta kommuns avtal med URBASER (tidigare RenoNorden) går ut
i augusti 2019. Förlängning ej möjligt.

I kommunerna finns följande personella resurser för administrativa
funktioner inom avfallshanteringen:
•

Håbo kommun har en avfallschef, en avfallsamordnare, en
avfallshandläggare och en miljöingenjör samt ett kommungemensamt
kontaktcenter som bl.a. bistår med kundkontakter och orderhantering
till entreprenören.

•

Knivsta kommun har en avfallschef och två stycken handläggare.
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•

SIVAB har en avfallsstrateg och en avfallshandläggare samt egen
kundtjänst och ekonomiadministration för renhållning och VA.

•

Upplands-Bro kommun har en avfallschef, en avfallsingenjör och en
avfallshandläggare. Kontaktcenter har tre anställda för områdena
avfall, vatten och teknik.

2.2.3

Nuvarande insamlingstjänster

Samtliga kommuner samlar in matavfall i papperspåsar, samt restavfall i
separata taggade kärl för matavfall respektive restavfall. I Knivsta och Håbo
kommuner är matavfallsinsamling obligatoriskt, medan Sigtuna och
Upplands-Bro har frivillig insamling men med miljöstyrande taxa. I Håbo
finns önskemål om att frångå obligatorisk matavfallsinsamling och istället
erbjuda frivilligt deltagande men med en mer miljöstyrande taxa. Knivsta har
flera alternativ för kunder som sorterar bra och/eller ger upphov till liten
mängd mat- och restavfall, t.ex. 140 liter tömning 7 gånger per år för
permanentboende. I Knivsta och Sigtuna finns även en felsorteringsavgift
som kan tas ut vid uppenbar felsortering.
Nästan alla villor och lägenheter i kommunerna är anslutna till
matavfallsinsamling utom villor som hemkomposterar och vissa fastigheter
där fastighetsägaren har valt abonnemang utan matavfallsinsamling och som
i så fall betalar en högre avgift enligt kommunens miljöstyrande taxa.
Ungefärlig anslutningsgrad för respektive kommun presenteras i Tabell 2.
Tabell 2

Andel villor och lägenheter anslutna till matavfallsinsamling 2017.

Anslutning
villor (%)

Anslutning
lägenheter (%)

Håbo

98

98

Knivsta

100

100

Sigtuna

89

83

Upplands-Bro

99

99

Insamling av förpackningar och returpapper från villor sker framförallt vid
återvinningsstationer (ÅVS) i FTI:s regi. I kommunerna finns sammanlagt
43 stycken ÅVS:er. I Tabell 3 redovisas det totala antalet ÅVS:er i varje
kommun samt antal per invånare.
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Antal ÅVS:er i kommunerna, totalt och per invånare 2017.

Antal ÅVS

Antal ÅVS/
1000 invånare

Håbo

12

0,6

Knivsta

7

0,4

Sigtuna

15

0,3

Upplands-Bro

10

0,4

Summa

43

0,4

I Sigtuna och Upplands-Bro kommuner förekommer, utöver ÅVS:er med
containrar för alla förpackningsfraktioner och returpapper, även
insamlingsplatser med containrar för enbart en fraktion, t.ex.
glasförpackningar eller returpapper. I Sigtuna är insamling av matavfall,
restavfall och förpackningar obligatoriskt i den kommunala organisationens
verksamheter.
Även FNI av förpackningar och returpapper i separata kärl i
avfallsutrymmen i flerbostadshus förekommer. Andelen av lägenheterna som
är anslutna till FNI av förpackningar och returpapper bedöms i genomsnitt
vara totalt ca 50-60 %. I Sigtuna kommun bedömer SIVAB att
anslutningsgraden är ca 50-60 %. Anslutningsgraden i Upplands-Bro är i
genomsnitt ca 70 %, lägre för vissa fraktioner (50 %) och högre för andra
(upp till 83 %). I Håbo kommun har anslutningsgraden uppskattats till i
storleksordningen 20 %. Uppgifter om anslutningsgraden i Knivsta kommun
saknas.
Grovavfall och farligt avfall samlas främst in genom ÅVC:er. I samtliga
kommuner finns en stationär ÅVC där även avfall för återanvändning kan
lämnas. Härutöver finns i Upplands-Bro ytterligare en ÅVC men utan
mottagning för återanvändning. Dessutom finns mobil ÅVC i Håbo och i
Sigtuna. I Sigtuna körs 16 turer med den mobila återvinningscentralen per
år. Under 2018 kommer även en Returbil att köra på fastställd slinga i
kommunen, för att samla in brännbart grovavfall, metall, inert avfall, textil,
elavfall och farligt avfall.
Knivsta kommuns ÅVC är en s.k. kretsloppspark. Detta innebär att sortering
och mottagning av avfall för återvinning och återanvändning samt reparation
av återanvändbara saker sker på samma plats. Detta ökar förutsättningarna
för att flytta avfallet högre upp i avfallshierarkin.
I kommunerna finns även olika typer av komplement till ÅVC:erna. I
Sigtuna, Håbo och Upplands-Bro kommuner finns möjlighet att genom
budning beställa hämtning av grovavfall vid fastigheten. I Håbo kommun
erbjuds en kostnadsfri hämtning av elavfall/vitvaror per år. I Knivsta
kommun sker, utöver ÅVC-systemet, insamling av grovavfall från
skolverksamheter via entreprenör som kör en slinga var fjärde vecka. Sigtuna
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genomför insamlingskampanjer för elavfall två gånger per år och insamling
av farligt avfall 15 gånger per år. Upplands-Bro har kostnadsfri
mobilinsamling av farligt avfall och småelektronik kvartalsvis samt
kostnadsfri insamling av elavfall från flerfamiljshus månadsvis.
För villor i alla kommunerna är den vanligaste behållaren för restavfall 190
liter kärl med tömning 26 ggr/år och för matavfall 140 liter kärl med
tömning 26–32 ggr/år. I flerfamiljshus är den vanligaste behållaren för
restavfall 660 liter kärl med tömning 52 ggr/år. Den vanligaste
behållarvolymen för matavfall är 140 liter med samma tömningsfrekvens
som för restavfall. I Knivsta kommun förekommer även 370 liters för
matavfall. I samtliga kommuner utom Knivsta förekommer
underjordsbehållare som vanligtvis töms 13 eller 26 gånger/år.
2.2.4

Logistik

Bebyggelsen i kommunerna är fördelad över ett flertal tätorter och en hel del
landsbygd, vilket på vissa turer kan innebära relativt långa körsträckor vid
insamling av hushållsavfall:
•

Håbo kommun har spridd bebyggelse med landsbygd och två tätorter
- Bålsta och Skokloster.

•

Knivsta kommun är långsträckt och har relativt långa körsträckor
med en spridd bebyggelse förutom i tätorterna.

•

Sigtuna kommun har en landsbygd med spridd bebyggelse i två
riktningar med etablering av enbart verksamheter i närheten av
Arlanda p.g.a. bullerstörningar.

•

Upplands-Bro kommun består av en stor andel landsbygd och två
större tätorter.

Den region som kommunerna tillsammans utgör är väl sammanhållen och
avstånden mellan centralorterna är relativt korta. Kommunerna är ganska
små till ytan där den minsta har en landareal på ca 140 km2 och den största
ca 330 km2. Kommunernas sammanlagda landareal uppgår till närmare
1 000 km2. De geografiska förutsättningarna betyder förhållandevis korta
körsträckor vid insamling av avfall. Både vid insamling och vid transport till
mottagande anläggning kan dock trafiksituationen på vissa platser vara
ansträngd, vilket måste beaktas vid planering av rutter och val av
anläggningar för omlastning.
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Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands Bro kommuner.

En stor del av avfallet från kommunerna omlastas lokalt innan
vidaretransport till olika anläggningar. En betydelsefull anläggning är
RagnSells avfallsanläggning Högbytorp i Upplands-Bro, där en del avfall
omlastas för transport till Brista avfallsförbränningsanläggning. Avfall från
respektive kommun omlastas enligt följande:
•

Matavfall och restavfall från Håbo och Upplands-Bro kommuner
omlastas på Högbytorp i Upplands-Bro för vidaretransport till
behandling.

•

Matavfall och restavfall från Sigtuna och Knivsta kommuner omlastas
inte utan körs direkt till behandling.

Beträffande eventuella framtida omlastningsmöjligheter har följande
noterats:
•

För omlastning av grovplast och well från ÅVC i Sigtuna används
Stenas anläggning i Rosersberg, där eventuellt även andra fraktioner
skulle kunna omlastas.
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I Knivsta kommun finns tillgång till viss yta vid kommunens
kretsloppspark där omlastning och mellanlagring av utsorterade
fraktioner eventuellt skulle kunna ske.

•

SIVAB äger idag inga ytor för eventuell omlastning. All
markupplåtelse för avfallshantering, exempelvis för FTI:s
återvinningsstationer, sker i samverkan med Sigtuna kommun.
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Utrymmen och vägar

Brist på utrymmen är ett generellt problem i alla kommunerna, särskilt i
tätorterna där i vissa fall bra utrymmen för FNI saknas och där det byggs allt
tätare:
•

Knivsta kommun är starkt expansiv med nya bostadsområden och
ytor behöver skapas för insamlingssystem med plats för flera
fraktioner fastighets- eller kvartersnära.

•

I Upplands-Bro kommun kan avfallshanteringen i tätbebyggda
områden delvis ordnas genom att bygga nya gemensamma
insamlingsplatser utanför områdena.

•

SIVAB försöker samverka med kommunen om möjlighet för fler
platser och utrymmen. Ett särskilt problemområde med avseende på
framkomlighet och utrymmen är Sigtuna stad där gatorna är smala
med kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

•

I Håbo kommun är förutsättningarna för att skapa utrymmen för FNI
varierande. En del bostadsrättsföreningar har soprum med kärl som
de på egen hand löst med entreprenör. I särskilt ett par villaområden
med uppskattningsvis ca 300 fastigheter råder begränsad
framkomlighet för stora fordon till följd av smala vägar.

Även på landsbygd kan särskilda insatser krävas, såsom information och
överenskommelse om placering om fler eller större kärl ska användas.
Med en stor befolkningsökning förväntas även omfattande nybyggnation, där
kommunerna har tagit fram särskilda riktlinjer för avfallshanteringen:
•

I Håbo kommun finns riktlinjer för ny- och ombyggnation.
Kommunen förespråkar t.ex. underjordsbehållare vid nybyggnation
av flerbostadshus.

•

Knivsta kommuns planenhet har riktlinjer för transportvägar och
etablering av avfallsutrymmen.

•

I Sigtuna kommun byggs en ny modern, men trång, stadsdel med
både lägenheter och villor. På grund av platsbrist införs krantömda
underjordsbehållare i detta område. Vid större ombyggnationer samt
vid nybyggnation är kommunens strategi att kräva utrymme för
fastighetsnära insamling. Policy för avfallshantering och
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kommunstrategi finns. Det är SIVAB som godkänner ett visst
avfallssystem ur arbetsmiljö- och trafiksäkerhetssynpunkt.
•

2.2.6

Upplands-Bro kommun ställer vid ny- och ombyggnation krav på att
konkreta lösningar för avfallshanteringen ska presenteras innan
projektet kan godkännas.

Behållare och fordon

Respektive kommun (i Sigtuna kommun SIVAB) äger kärlen men det
förekommer att entreprenören ansvarar för underhåll av kärlen under
entreprenadtiden. Underjordsbehållare och andra krantömda behållare i
Håbo och Upplands-Bro kommuner ägs av bostadsrättsföreningar och
samfälligheter. I Sigtuna ägs underjordsbehållare och en del andra
krantömda behållare av fastighetsägare medan en del krantömda behållare
ägs av SIVAB.
Kärlens ålder och skick varierar mellan kommunerna:
•

I Håbo kommun är matavfallskärlen inköpta 2013. Kärlen för
restavfall är i varierande skick och nya kärl köps in kontinuerligt.

•

I Knivsta kommun har merparten av behållarna en ålder på ca 1520 år och nya kärl köps in kontinuerligt.

•

I Upplands-Bro kommun är matavfallskärlen inköpta på senare år.
Kärlen för restavfall är i varierande skick och nya kärl köps in
kontinuerligt.

•

I Sigtuna kommun byttes en stor del av kärlen ut under 2015 och
2016.

Insamling av mat- och restavfall i kärl sker med tvåfacksbilar i samtliga
kommuner. Följande fordon används för insamling av mat- och restavfall:
•

I Håbo kommun används en 2-axlad sidlastare, två tvåaxlade
baklastare med tvåmansbetjäning samt en tvåaxlad kranbil som
tömmer underjordsbehållare.

•

I Knivsta kommun används baklastande fordon med
enmansbetjäning. I Knivsta tätort togs en ny 3-axlad bil i drift 2018.
På landsbygd används en 2-axlad bil.

•

I Sigtuna kommun används fyra sidlastande insamlingsfordon för
insamling av mat- och restavfall i tätorterna Märsta, Rosersberg och
Sigtuna och på landsbygd används ett baklastande fordon. För tömning
av storbehållare samt underjordsbehållare och andra krantömda
behållare används kranbil.

•

I Upplands-Bro kommun används två tvåmansbetjänade baklastande
insamlingsfordon för mat- och restavfall i tätorterna Kungsängen,
Brunna och Bro. På landsbygden och i fritidshusområden under
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sommarsäsong används ett enmansbetjänat baklastande fordon.
Underjordsbehållare töms med kranbil en dag i veckan och containrar
töms med frontlastade bilar eller kranbil. Containrar förekommer
också men planeras att fasas ut då de kräver tömning med särskild
frontlastad bil. Ett bostadsområde med ca 400 lägenheter har sopsug
som insamlingssystem eftersom tung trafik inte får köra in i området.
Bebyggelse på öar har avfallshämtning med båt.

Figur 4

2.2.7

Insamling av matavfall och restavfall med tvåfackad baklastare. Exempel
från Håbo kommun. Foto: Håbo kommun

Anläggningar

Följande anläggningar nyttjas för behandling av matavfall och restavfall från
respektive kommun:
•

På Stockholm Exergis förbränningsanläggning på Brista
avfallsanläggning1 i Märsta behandlas restavfall från Håbo, Sigtuna
och Upplands-Bro kommuner genom förbränning med
energiutvinning.

•

På SRV Återvinnings biogasanläggning i Gladökvarn behandlas
matavfall från Håbo och Upplands-Bro kommuner genom rötning för
produktion av biogas och biogödsel.

•

På Vattenfalls förbränningsanläggning i Uppsala behandlas restavfall
från Knivsta kommun genom förbränning med energiutvinning.

•

På E.ON:s biogasanläggning på Högbytorp i Upplands-Bro behandlas
matavfall från Sigtuna kommun genom rötning för produktion av
biogas och biogödsel.

•

På Uppsala Vattens biogasanläggning Kungsängen i Uppsala
behandlas matavfall från Knivsta kommun genom rötning för
produktion av biogas och biogödsel.

1

Stockholm Energi planerar att utveckla verksamheten på Brista och bygga en anläggning som med hjälp
av s.k. NIR-teknik identifierar och mekaniskt sorterar ut förpackningar ur restavfall. Den maskinella
eftersorteringen i anläggningen avses utgöra ett komplement till källsortering och därmed öka utbytet.
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2.3 Erfarenheter och insamlingsresultat
Tekniska drifterfarenheter

2.3.1
•

I Håbo kommun förekommer problem med nedskräpning på ÅVS:er
men tömning och städning fungerar acceptabelt. Även insamling av
mat- och restavfall fungerar bra. Det finns däremot trånga områden
med begränsad framkomlighet och vändmöjligheter.

•

Knivsta kommun har haft en del driftstörningar som har berott på
trasiga fordon och begränsat med backupresurser hos entreprenören.
Kommunen har genomfört uppföljning av arbetsmiljöförhållanden men
kontinuerlig uppföljning från entreprenörens sida har varit begränsad.
Driften av ÅVS fungerar i dagsläget bra med få klagomål från kunder.

•

Sigtuna kommun har några besvärliga områden med begränsad
framkomlighet och vändmöjligheter. Sigtuna stad utgör ett område
med särskilda hämtningsförhållanden där gatorna är smala med
kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Driften av ÅVS:er i kommunen
sköts av FTI och fungerar bra, dock har nedskräpningen ökat.

•

I Upplands-Bro kommun förekommer problem med nedskräpning på
ÅVS:er men tömning och städning fungerar acceptabelt. Även
insamling av mat- och restavfall fungerar bra.

2.3.2 Avfallsmängder och sammansättning
I Tabell 4 redovisas insamlade mängder i respektive kommun, totalt och utslaget per
hushåll.
Tabell 4

Insamlade mängder mat- och restavfall samt förpackningar och returpapper
2017, totalt och per hushåll. Källa: Respektive kommun samt FTIAB.

Restavfall
(ton)

Matavfall
(ton)

Förpackningar och
returpapper
(ton)

Restavfall Matavfall
Förpack(kg/hushåll (kg/hushåll ningar och
och vecka) och vecka) returpapper
(kg/hushåll
och vecka)

Håbo

3 366

730

1466

7,8

1,7

3,4

Knivsta

2 399

1 027

918

7,1

3,0

2,7

Sigtuna

11 164

2 075

2704

11,7

2,2

2,8

Upplands-Bro

4 323

792

1525

7,5

1,4

2,6

21 252

4 624

6 613

8,5

2,1

2,9

Samtliga
Riksgenomsnitt

8,6 (mat- och restavfall)

2,5

En jämförelse med riksgenomsnitt visar att summan av mängderna matavfall och
restavfall i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner överstiger
riksgenomsnittet för mat- och restavfall enligt Avfall Sverige (224 kg/invånare och år,
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eller ca 8,6 kg/hushåll och vecka). De insamlade mängderna mat- och restavfall är högst
från Sigtuna, där en bidragande orsak kan vara avfall från Arlanda flygplats med
kringliggande verksamheter och som omfattas av kommunalt ansvar. Mängderna
förpackningar och returpapper ligger i nivå med riksgenomsnittet enligt FTIAB (summa
samtliga fraktioner 64,1 kg/invånare, eller ca 2,5 kg/hushåll och vecka) för de flesta
fraktioner i kommunerna. Lägst insamlade mängder förpackningar och returpapper har
Upplands-Bro. Håbo ligger över riksgenomsnittet för insamlade mängder pappers- och
plastförpackningar samt returpapper. Insamlingsstatistiken är dock osäker, p.g.a.
logistik vid samordnad insamling från flera kommuner samt fördelning av insamlade
mängder per kommun.
I Tabell 5 redovisas mängd matavfall samt förpackningar och returpapper i
restavfall från villor och lägenheter enligt genomförda plockanalyser.
Tabell 5

Mängd matavfall samt förpackningar och returpapper i restavfall från
villor och lägenheter (kg/hushåll och vecka). Värden för landsbygd
redovisas i förekommande fall inom parentes.

Mängd
matavfall i
restavfall, villa
(kg/hushåll och
vecka)

Mängd förpackningar och
returpapper i
restavfall, villa
(kg/hushåll och
vecka)

Mängd
matavfall i
restavfall,
lägenhet
(kg/hushåll och
vecka)

Mängd förpackningar och
returpapper i
restavfall,
lägenhet
(kg/hushåll och
vecka)

1,3 (1,6)

2,9 (2,8)

1,1

1,8

Knivsta

1,2

3,0

1,5

2,3

Sigtuna

1,5

3,1

1,0

1,5

Upplands-Bro

0,7 (1,3)

1,8 (2,6)

0,5

1,3

Riksgenomsnitt1

1,0

1,5

1,1

1,5

Håbo

1) För kommuner med matavfallsinsamling

En jämförelse med riksgenomsnitt för kommuner som har infört
matavfallsinsamling visar att innehållet av förpackningar och returpapper
från villor i restavfall från Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro
kommuner i de flesta kommunerna överstiger riksgenomsnittet enligt
nyckeltal från Avfall Sverige (rapport 2016:28). I Sigtuna och Upplands-Bro
kommuner ligger innehållet av förpackningar och returpapper i restavfall
från lägenheter i nivå med riksgenomsnittet. Mängden matavfall i restavfall
från Håbo, Knivsta och Sigtuna kommuner ligger i nivå med
riksgenomsnittet medan den ligger under för Upplands-Bro kommun.
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Kundnöjdhet

Håbo kommuns senaste kundundersökning från 2017 visar att
kundnöjdheten ligger över medel jämfört med andra kommuner, särskilt
återvinningscentralerna får högt betyg med 97 % nöjda kunder.
2013 gjordes en kundundersökning i Upplands-Bro kommun där majoriteten
(ca 80 %) är nöjda med hur avfallshanteringen sköts av kommunen.
Enligt den senaste kundundersökningen i Sigtuna kommun från 2016 är åtta
av tio invånare nöjda eller mycket nöjda med hur avfallshanteringen som
helhet fungerar. Sju av tio invånare i Sigtuna kommun är nöjda eller mycket
nöjda med hanteringen av förpackningsavfall.
Knivsta kommun har inte gjort någon kundundersökning på senare år.
2.3.4

Ekonomi

Kostnaderna för kommunernas insamling, behandling och transport av matoch restavfall från Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro uppgår
sammanlagt till ca 60 Mkr/år, baserat på gällande entreprenörs- och
behandlingspriser. I kostnaden ingår kärl och matavfallspåsar. Kostnad för
administration tillkommer.
I Tabell 6 presenteras kostnader för avfallsverksamheten i kommunerna.
Tabell 6

Kostnader för avfallsverksamheten i kommunerna Håbo, Knivsta, Sigtuna
och Upplands-Bro 2017. Fält i Avfall Web inom parentes.

Totala
kostnader
hushållsavfall, exkl
slam, Mkr
(EK21)

Insamlingskostnad matoch restavfall,
Mkr
(EK12)

Behandlingskostnad matoch restavfall
inkl fjärrtransport, Mkr
(EK13+EK15)

Håbo

22,7

10,0

1,9

Knivsta

10,6

5,7

1,6

Sigtuna

44,6

21,9

7,6

Upplands-Bro

23,6

8,9

2,8

101,5

46,5

13,9

Summa
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3 Tänkbara principlösningar för insamling av
hushållsavfall i kommunerna
I föreliggande kapitel beskrivs olika alternativ för utformningen av
insamlingssystemet för avfall från hushåll i Håbo, Knivsta, Sigtuna och UpplandsBro kommuner. För- och nackdelar med respektive alternativ analyseras översiktligt
med utgångspunkt från följande aspekter:
•
•
•
•
•
•

Insamlingsresultat
Miljö
Kundperspektiv
Arbetsmiljö (inkl. säkerhet)
Tekniska begränsningar
Ekonomi

Insamlingsresultat, miljö och kundperspektiv är aspekter som är avgörande för nyttan
med insamlingssystemet och därför bör värderas högt vid slutligt val av systemlösning.
Olika typer av insamlingssystem beskrivs i bilaga 1.

3.1 Insamlingssystem som analyseras
En grundläggande förutsättning för de alternativ som analyseras är att de ska
ligga i linje med de nationella miljökvalitetsmålen och kommunernas mål och
strategier om bl.a. bättre sortering, god resurshushållning och strävan uppåt i
avfallstrappan. De alternativ som studeras ska uppfylla följande kriterier:
•

Samtliga fraktioner av matavfall, förpackningar av glas, metall, plast,
papper samt returpapper sorteras ut vid källan (källsortering) och
samlas in. Källsortering är väl etablerat inom svensk avfallshantering
och är den sorteringsprincip som generellt visat sig ge bäst kvalitet på
insamlade fraktioner.

•

De utsorterade fraktionerna samlas in i separata behållare eller fack, i
syfte att skapa förutsättningar för ett bra insamlingsresultat med hög
källsorteringsgrad, rena fraktioner och god resurshushållning. System
som bygger på insamling i separata behållare eller fack har enligt
nationell statistik visat sig ge det bästa insamlingsresultatet.

•

Utsorterade fraktioner av förpackningar och returpapper ska så långt möjligt
samlas in oemballerat, i syfte att undvika onödig användning av plast i form
av plastpåsar och att minska risken för spridning av plast i miljön.

•

I alternativ där kommunerna även samlar in förpackningar och
returpapper ska detta ske genom ett huvudsystem med FNI som kan
kombineras med kvartersnära insamling samt med ett mindre antal
ÅVS:er som backup.

•

Behållare, fordon och andra tekniska lösningar som tillämpas ska
vara beprövade och erfarenheter från drift i full skala ska finnas.

•

Insamlingssystemen ska kunna användas i alla kommunerna för att
underlätta samordning och kostnadseffektiv insamling.
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Kriterierna har valts av projektgruppen i samråd med Miljö & Avfallsbyrån.
Lokala förutsättningar i kommunerna som bedöms vara av särskild betydelse
vid val av system och utformning av alternativ för analys i denna utredning är:
•

Insamling av matavfall i papperspåse med separat behållare är sedan
flera år fullt utbyggd i kommunerna med bra insamlingsresultat.

•

FNI av förpackningar och returpapper i separata behållare från
lägenheter är vanligt.

•

Brist på utrymmen. Detta gäller särskilt i tätorterna där i vissa fall bra
utrymmen för FNI saknas, där nybyggnationen är omfattande och där det
byggs allt tätare. Detta gör att det finns behov av komplementsystem i
framförallt lägenhetsbebyggelse.

•

Relativt korta avstånd mellan centralorterna i en väl sammanhållen
region.

•

Behandlingsanläggningar inom rimliga avstånd

•

Tätbefolkad region med stor befolkningsökning och underlag för
anläggningar för exempelvis omlastning.

•

Relativt höga tömningspriser enligt nuvarande avtal med
insamlingsentreprenör.

Vid genomförande av förändringar som respektive alternativ innebär förutsätts
en större informationsinsats inledningsvis och därefter återkommande
information över en längre tid för att önskat insamlingsresultat ska kunna
uppnås. Samverkan mellan kommunerna kan bidra till ett kostnadseffektivt
införande av FNI av förpackningar och returpapper.
Baserat på ovanstående kriterier och lokala förutsättningar har projektgruppen i
samråd med Miljö & Avfallsbyrån valt följande huvudsystem för analys:
•

Nuvarande hantering med separata behållare för matavfall och
restavfall samt ÅVS:er för förpackningar och returpapper.

•

Fyrfackskärl (2 st) för villor, separata behållare för matavfall,
restavfall, förpackningar och returpapper för lägenheter.

Följande komplementsystem har valts för analys:
•

Underjordsbehållare för matavfall, restavfall, förpackningar och
returpapper.

•

Krantömda markplacerade behållare för matavfall, restavfall,
förpackningar och returpapper.

•

Sopsug för restavfall, en förpackningsfraktion och returpapper. Separata
behållare för övriga förpackningsfraktioner och matavfall.

Komplementsystemen kan tillämpas både vid fastighets- och kvartersnära insamling.
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Alternativ med insamling i olikfärgade påsar för optisk sortering analyseras inte
eftersom systemet kräver att de utsorterade fraktionerna emballeras i plastpåsar.
Kommunerna vill också undvika att bli beroende av tillgång till en optisk
sorteringsanläggning och de transporter och omlastning som detta medför innan
avfallet kan skickas vidare till förbränning eller annan behandling/återvinning.

3.2 Huvudsystem för insamling av mat- och restavfall,
förpackningar och returpapper
I denna del av analysen beskrivs för- och nackdelar med utvalda huvudsystem
för insamling av matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper enligt
kriterier i kapitel 3.1.
3.2.1

Alternativ 1: Nuvarande hantering

Alternativ 1 innebär nuvarande hantering med ett insamlingssystem för
matavfall och restavfall i separata kärl för både lägenheter och villor.
Insamling sker med tvåfacksfordon, som vid insamling från villor kan vara
antingen sid- eller baklastande. Matavfall samlas in i papperspåsar som sätts
i en särskild påshållare i köket.
Förpackningar och returpapper samlas in genom producenternas ÅVS:er för
villor och genom eventuell FNI med separata behållare från lägenheter där
fastighetsägaren slutit avtal med insamlingsentreprenör.

Figur 5

Separata kärl för matavfall och restavfall, exempel från Sigtuna.
Foto: Sigtuna Vatten & Renhållning AB
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För- och nackdelar med insamling i separata behållare för matavfall och
restavfall och ÅVS för förpackningar och returpapper.

Fördelar

Nackdelar

En- och tvåfackade standardfordon kan
användas, vilket begränsar investeringarna (för
entreprenören)

Ingen utökad kommunal service till
medborgarna genom utökad FNI av
förpackningar och returpapper, nuvarande
ÅVS:er behålls

Konventionell och beprövad teknik

Sannolikt ingen ökad utsortering av
förpackningar och returpapper, varför innehållet
av förpackningar och returpapper i restavfallet
kvarstår. Målen i avfallsplanerna måste därmed
uppnås på annat sätt

Standardkärl kan användas

Nedskräpning vid ÅVS:er i samma omfattning
som idag

Inga större kärl än idag behövs

Begränsade möjligheter till minskade
behandlingskostnader när utsorteringen av
förpackningar och returpapper inte ökar

Inget nytt system behöver etableras

Detta alternativ medför inga förändringar av kommunernas insamling
eftersom nuvarande insamlingssystem för mat- och restavfall behålls. Om
insamlingsservicen för förpackningar och returpapper ska utökas måste det
istället ske genom andra aktörers försorg, t.ex. fastighetsägare eller
producenter. Insamling av matavfall och restavfall sker med samma typ av
insamlingsfordon som idag.
Miljömässigt innebär insamling av matavfall för biologisk behandling god
resurshushållning. Merparten av hushållen är även fortsättningsvis
hänvisade till ett ÅVS-system för avlämning av förpackningar och
returpapper. Möjligheten att åstadkomma en ökad utsortering av
förpackningar och returpapper i befintligt ÅVS-system genom exempelvis
information bedöms vara begränsad även om antalet ÅVS:er skulle utökas.
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Alternativ 2: Fyrfackskärl (2 st) i villa och separata behållare i lägenhet

Alternativ 2 innebär att nuvarande insamlingssystem för villor ersätts med ett
fyrfackskärlsystem där matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper samlas
in fastighetsnära. Tömning av det ena kärlet sker varannan vecka och av det andra
var fjärde vecka. Vid insamling med fyrfackskärl är det vanligt att använda
påhängsbehållare för glödlampor och batterier. Insamling i lägenheter sker i
separata kärl för matavfall och restavfall och FNI av förpackningar och returpapper
(vilket i viss utsträckning sker redan idag). Matavfall samlas in i papperspåsar.
ÅVS:er fungerar som backup för specifika fastigheter där förutsättningar för FNI
saknas eller för situationer då kärlvolymen inte är tillräcklig.

Figur 6

Fyrfackskärl med fack för åtta fraktioner och påhängsbehållare för lampor
och småbatterier, exempel från villaområde (t.v.).
Separata kärl för matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper i
lägenhetsområde (t.h.). Foto: PWS AB (t.v.) och Göteborgs stad (t.h.).

Tabell 8

För- och nackdelar med insamling i fyrfackskärl i villa och
separata behållare i lägenhet.

Fördelar

Nackdelar

Flera fraktioner hämtas i samma system som
matavfall och restavfall

Fyrfackskärl för villor måste tömmas med
särskilda fyrfackade fordon

Kraftigt ökad servicenivå – FNI för i stort sett
samtliga hushåll

Särskilda/stora kärl krävs för fyrfackssystemet,
även större utrymme krävs hos fastighetsägare

Hög källsorteringsgrad

Stora investeringar krävs i kärl

Hög kvalitet på insamlat avfall i fyrfacksystemet

Fyrfacksfordonen är dyrare än standardfordon

Större möjligheter till intäkter från insamlade
material och större möjligheter till minskade
behandlingskostnader

De särskilt utformade fyrfackskärlen begränsar
möjligheterna till att utöka antalet fraktioner i
framtiden

Lätt att göra kvalitetskontroller av oemballerade
förpackningar och returpapper i kärl och ge
återkoppling till enskilda hushåll

Fyrfacksfordon har mer rörliga delar och mer
hydraulik som kräver underhåll och reparation

Oemballerat avfall i separata fack/kärl är tydligt
och pedagogiskt

Gemensamhetslösningar och containerhämtning
kan inte betjänas med fyrfacksfordon, vilket kan
inverka på logistiken. Det kommer ändå, liksom
idag, att behövas traditionella baklastande fordon
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Fördelar

Nackdelar

Möjlighet till färre tömningar av ÅVS, antingen
genom minskad tömningsfrekvens eller
minskat antal platser

Ökade transporter med sopbil från villor p.g.a.
att varje fastighet måste besökas oftare2

Färre ÅVS:er kan minska problemen med
nedskräpning vid avlämningsplatser för
förpackningar och returpapper

Kommunerna behöver tillgång till en eller flera
platser för omlastning och mellanlagring av
insamlade förpackningar och returpapper

Kraftigt minskade transporter med personbil till
ÅVS

Ökade kostnader för hanteringen, p.g.a. dyrare
kärl och dyrare tömning

Möjlighet till påhängsbehållare för batterier och
ljuskällor finns som standard för fyrfackskärl

Endast baklastande fordon kan användas,
vilket kräver mer personal och manuellt arbete
än vid sidlastarhämtning

Hushåll behöver inte lagra utsorterade fraktioner
i någon större utsträckning i bostaden

Detta alternativ medför en kraftigt ökad servicenivå vid insamling av
förpackningar och returpapper från villor och de lägenheter som idag inte
har tillgång till FNI av förpackningar och returpapper. Insamlingsresultatet
avseende framförallt förpackningar och returpapper kan därmed, baserat på
erfarenheter från andra kommuner, väntas förbättras avsevärt.
Samtidigt ökar kostnaderna för insamlingen till följd av mer avancerade kärl
och fordon för villor, fler kärl för lägenheter samt ökade transporter.
Transporterna vid villahämtning ökar, främst till följd av att varje fastighet
har två kärl som inte kan tömmas av samma fordon men även för att
insamlingen i olika fack kan innebära att fordonet inte kan fyllas lika
effektivt. Möjligheten att tömma andra typer av behållare med
fyrfackfordonen är begränsad och kan också bidra till ökade
insamlingskostnader. I fyrfacksfordonens två nedre fack kan även
traditionella enfackskärl tömmas, varför valet av vilka fraktioner som ska
samlas in i de fack i kärlen som töms i bilens nedre fack blir av strategisk
betydelse om fyrfacksbilen av logistiska skäl även ska användas för att
tömma traditionella enfackskärl från fastigheter som inte är anslutna till
systemet. Vilka fraktioner som töms i bilens nedre fack är även av betydelse
för möjligheten att tömma separata behållare för förpackningar och
returpapper vid gemensamhetslösningar med samma bil som samlar in avfall
från lägenheter. Om insamling ska ske av tillkommande fraktioner kan detta
inte ske i befintliga kärl utan i så fall behövs kompletterande behållare.
Kostnadsökningen till följd av dyrare insamling motverkas dock av bättre
sortering som ger mindre avfall till förbränning och möjlighet till intäkter för
insamlade fraktioner. De särskilt anpassade kärlen för villor begränsar
möjligheten att utöka antalet fraktioner. Fyrfacksbilar finns endast i
baklastande utförande, vilket gör att den insamling med sidlastare som idag
sker i vissa av kommunerna måste upphöra.
Kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 var fjärde vecka, vilket betyder att varje villafastighet måste
besökas totalt 39 ggr/år. I dagsläget besöks varje villafastighet 26 ggr/år.
2
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3.3 Komplementsystem
I denna del av analysen beskrivs för- och nackdelar med utvalda
komplementsystem som kan användas istället för huvudsystemet för
insamling i kärl för matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper.
Komplementsystemen jämförs med huvudsystemet med separata kärl för
respektive fraktion.
3.3.1

Underjordsbehållare

Underjordsbehållare är ett vanligt förekommande komplement i ett i övrigt
kärlbaserat insamlingssystem. Underjordsbehållare används framförallt i
lägenhetsområden. Tömning sker med kranbil.

Figur 7

Tabell 9

Inkast till underjordsbehållare (t.v.). Tömning av underjordsbehållare (t.h.).
Foto: PWS AB (t.v.), San-Sac AB (t.h.)

För- och nackdelar med insamling i underjordsbehållare.

Fördelar

Nackdelar

Stora volymer avfall kan samlas in på liten yta

Lägre kvalitet och mindre mängd utsorterat
matavfall jämfört med separata kärl enligt
nationell statistik. Uppgifter saknas avseende
förpackningar och returpapper, men
utsorteringsgraden kan antas bli lägre än för
separata kärl

Samtliga fraktioner kan samlas in i systemet

Avfallet är inte synligt för avfallslämnaren, vilket
kan upplevas som mindre pedagogiskt och
därmed riskera ge lägre kvalitet på insamlat
avfall än vid insamling i kärl

Rationell tömning utan manuellt arbete med att
dra kärl

Underjordsbehållare kan inte placeras lika tätt i
bebyggelsen som kärl vanligtvis kan vilket kan
påverka servicenivån

Chaufförer kommer i mindre utsträckning i
kontakt med avfall, särskilt vid insatsbehållare
av metall

Krantömning innebär särskilda
arbetsmiljörisker

Färre besök med insamlingsfordon i
bostadsområdet och färre i- och urstigningar
för chauffören ur fordonet

Avfallet lämnas i behållare utomhus, vilket kan
vara obekvämt för avfallslämnaren vintertid
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Fördelar

Nackdelar

Förvaring av avfall under mark ger mindre risk
för luktproblem

Skottning av behållarens ovansida kan
behövas inför tömning vintertid

Lämplig inkasthöjd även för rullstolsburna

Behållarna kräver nedgrävning, vilket medför
kostnader och gör dem svåra att placera och
att flytta

Estetiskt tilltalande lösning

Svårt att utöka antalet fraktioner

Flexibelt för varierande avfallsmängder

Dyrt system för ett mindre antal hushåll

Denna lösning medför flera fördelar såsom möjlighet till yteffektiv insamling
av stora volymer avfall, rationell tömning, ingen manuell hantering av kärl
och estetiskt tilltalande lösningar. Samtidigt finns nackdelar där den
viktigaste är risken för sämre insamlingsresultat än vid insamling i kärl.
För en insamlingsplats med exempelvis 8-10 stycken underjordsbehållare
krävs en yta av ca 40 m2 med en tillkommande yta för uppställning av
insamlingsfordonet på ca 20 m2. Insamling av avfall i underjordsbehållare
kan ske för samtliga avfallsslag eller som ett komplement enbart för vissa
fraktioner.

Figur 8

Kvartersnära insamlingsplats för flera fraktioner med underjordsbehållare.
Exempel från Lund.

Ett avfallsutrymme med kärl för samtliga avfallsslag för ca 100 lägenheter
kan kräva en yta av i storleksordningen 50 m2, baserat på rekommendationer
enligt Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen.
Hur dimensioneringen kommer att se ut i en specifik fastighet beror på bl.a.
hämtningsfrekvens, lägenheternas storlek (antal personer) och hur väl
hushållen sorterar.
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Krantömda markplacerade behållare

Krantömda markplacerade behållare kan, liksom underjordsbehållare,
utgöra ett komplement till ett i övrigt kärlbaserat insamlingssystem.
Behållartypen är vanligast i lägenhetsområden men exempel finns även på
användning i villaområden.
Tabell 10

För- och nackdelar med insamling i krantömda markplacerade behållare.

Fördelar

Nackdelar

Behållarna kan vanligtvis placeras tätt i
bebyggelsen (tätare än underjordsbehållaren)

Nationell statistik för insamlingsresultat med
denna typ av system saknas men kan antas
ligga i nivå med underjordsbehållare.
Underjordsbehållare uppvisar en lägre kvalitet
och mindre mängd utsorterat matavfall jämfört
med separata kärl enligt nationell statistik.
Uppgifter saknas avseende förpackningar och
returpapper, men utsorteringsgraden kan antas
bli lägre än för separata kärl

Stora volymer avfall kan samlas in på liten yta
(men systemet kan bli mer ytkrävande än
underjordsbehållare eftersom behållarna är
mindre)

Avfallet är inte synligt för avfallslämnaren, vilket
kan upplevas som mindre pedagogiskt och
därmed riskera ge lägre kvalitet på insamlat
avfall än vid insamling i kärl

Samtliga fraktioner kan samlas in i systemet

Avfallet lämnas i behållare utomhus, vilket kan
vara obekvämt för avfallslämnaren vintertid

Färre besök med insamlingsfordon i
bostadsområdet och färre i- och urstigningar
för chauffören ur fordonet (men mer än för
underjordsbehållare)

Krantömning innebär särskilda
arbetsmiljörisker

Chaufförer kommer i mindre utsträckning i
kontakt med avfall

Skottning av behållarens ovansida kan
behövas inför tömning vintertid

Rationell tömning utan manuellt arbete med att
dra kärl
Möjlighet att anpassa lösning till ett mindre
antal hushåll
Estetiskt tilltalande lösning
Flexibelt för varierande avfallsmängder (mindre
volym ger dock mindre flexibilitet än
underjordsbehållare)
Behållarna behöver (till skillnad från
underjordsbehållare) inte grävas ner, vilket ger
en lägre kostnad samt gör behållarna mer
lättplacerade och flyttbara.
Förutsatt att det finns yta är det relativt lätt att
utöka antalet fraktioner

Denna lösning medför, liksom vid insamling i underjordsbehållare, flera
fördelar såsom rationell tömning, ingen manuell hantering av kärl och
estetiskt tilltalande lösningar. Samtidigt finns nackdelar där den viktigaste är
risken för sämre insamlingsresultat än vid insamling i kärl. Lösningen är inte
lika yteffektiv som underjordsbehållare men de markplacerade behållarna är
mer lättplacerade och flyttbara, vilket kan ge möjlighet till mer
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kundanpassade lösningar. Krantömda markplacerade behållare kräver
mindre markarbete än underjordsbehållare och därmed mindre
investeringar.
Erfarenheter från Falun med insamling i flera fraktioner från både villor och
lägenheter visade att hushållen var övervägande positiva till systemet och
upplevde en ökad service.
3.3.3

Sopsug

Insamling av avfall i sopsugssystem kan utgöra ett komplement till ett i
övrigt kärlbaserat insamlingssystem. Sopsugssystemet kan användas för
vissa fraktioner (normalt upp till tre stycken) medan övriga fraktioner
hanteras på annat sätt, genom exempelvis insamling i separata kärl eller
underjordsbehållare.
Avfallet sugs med hjälp av undertryck i ledningar från olika inkastställen.
Sopsugstekniken finns i mobilt och stationärt utförande. Vid mobil sopsug är
sugaggregatet installerat i tömningsfordonet medan stationär sopsug innebär
att avfallet sugs till en särskild terminal och samlas i containrar som töms
med lastväxlarfordon. Lösningen är mer storskalig än exempelvis insamling i
underjordsbehållare och kräver ett stort antal anslutna hushåll, varför den
endast förekommer i lägenhetsområden. Systemet är särskilt lämpligt att
installera vid nybyggnation.
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Tabell 11 För- och nackdelar med insamling i sopsugssystem

Fördelar

Nackdelar

Effektivt utnyttjande av markyta i
bostadsområdet

Sämre kvalitet på utsorterade fraktioner vid
insamling i sopsug än i övriga system, enligt
nationella nyckeltal och erfarenheter

Endast besök med insamlingsfordonet i
bostadsområdet för fraktioner som samlas i
kärl

Risk att fraktioner förorenar varandra vilket ger
sämre kvalitet på insamlat material

Stora volymer avfall kan samlas in på liten yta

Avfallet är inte synligt för avfallslämnaren, vilket
kan upplevas som mindre pedagogiskt och
därmed riskera ge lägre kvalitet på insamlat
avfall än vid insamling i kärl

Estetiskt tilltalande lösning

Risk för två olika avlämningsplatser då miljöbod
och sopsugsinkast vanligen inte placeras på
samma plats

Inkasten kan placeras på innergårdar eller i
trapphus

Risk för nedskräpning vid inkasten vid
driftstopp

Liten risk för lukt sommartid

Samtliga fraktioner kan inte hanteras i
sopsugssystemet, komplement krävs för flera
fraktioner

Chaufförer kommer i mindre utsträckning i
kontakt med avfall som samlas in genom
sopsug

Tekniskt komplicerat system

Rationell tömning utan manuellt arbete för
fraktioner som samlas in i sopsugen på plats
där allmänhet inte har tillträde

Samordning med t.ex. el och VA i mark krävs
vid dragning av rör
Svårt installera sopsug i befintlig bebyggelse
Svårt göra förändringar i systemet i efterhand
p.g.a. omfattande anläggnings- och
installationsarbeten
Stora investerings- och driftkostnader
Dyrt system för ett mindre antal hushåll

Denna lösning är estetiskt tilltalande och medför flera fördelar såsom mindre
tung trafik i anslutning till bostäderna och en rationell insamling med
effektivt utnyttjande av markyta. En nackdel är att inte samtliga fraktioner
kan hanteras i systemet. Erfarenheter visar också att det är svårt att uppnå
bra kvalitet på det sorterade avfallet och att det finns risk för att olika
fraktioner förorenar varandra genom att de hanteras i samma rör. Det
tekniskt avancerade systemet kräver särskild kompetens.
Sopsug är förknippat med stora investerings- och driftkostnader. De stora
investeringarna försvårar installation i befintlig bebyggelse och framtida
förändringar av systemet.
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3.4 Servicenivå
I denna del av analysen beskrivs för- och nackdelar med fastighets- respektive
kvartersnära insamling av matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper.
3.4.1

Fastighetsnära insamling

Denna servicenivå innebär att hushållen har tillgång till fastighetsnära
insamling av förpackningar och returpapper och i många fall även batterier
och smått elavfall. Dessa fraktioner kan därmed lämnas i behållare inom
fastigheten.
Tabell 12

För- och nackdelar med fastighetsnära insamling av mat- och restavfall,
förpackningar och returpapper.

Fördelar

Nackdelar

Hög servicenivå bidrar till högt utbyte och rena
fraktioner

Kräver utrymmen för behållare i fastigheterna
och kan medföra kostsamma ombyggnader

Kraftigt minskade transporter med personbil till
ÅVS

Insamlingsfordon måste trafikera vägar i
bostadsområdena

Högt utbyte och rena fraktioner kan ge intäkter
och ger lägre behandlingskostnader

Ökade transporter med tunga fordon vid
insamling av flera fraktioner vid fastigheten

Kvalitetskontroll av avfall och spårbarhet till
enskilda fastigheter underlättas
Fastighetsnära insamling kan tillämpas oavsett
typ av insamlingssystem
Insamlingsplatser behöver i de flesta fall endast
finnas inom fastigheten
Fastighetsägaren är ansvarig för
insamlingsplatsen
Avfallslösningar inom fastigheten mindre
juridiskt komplicerat

Fastighetsnära insamling medför framförallt en hög servicenivå för
avfallslämnaren, vilket bidrar till väl fungerande sortering och god
resurshushållning. Mark på allmänna platser behöver heller inte tas i
anspråk för avfallshantering. Till nackdelarna hör att behoven av utrymmen
för behållare i fastigheter och transporterna med tunga fordon för insamling
ökar.
3.4.2

Kvartersnära insamling

Denna servicenivå innebär att hushållen har tillgång till kvartersnära insamling
av förpackningar och returpapper. Varje insamlingsplats vid kvartersnära
insamling är gemensam för flera fastigheter och en definierad grupp av hushåll.
Insamlingsplatsen placeras där hushållen normalt passerar.
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För- och nackdelar med kvartersnära insamling av mat- och restavfall,
förpackningar och returpapper.

Fördelar

Nackdelar

Högre servicenivå än i ett ÅVS-system

Lägre servicenivå än vid FNI, till följd av längre
avstånd till insamlingsplatsen

Inga avfallsutrymmen behövs i fastigheterna,
vilket betyder minskade kostnader för
fastighetsägarna

Lägre servicenivå än vid FNI kan riskera att ge
ett lägre utbyte

Mindre trafik av insamlingsfordon i
bostadsområdena

Svårare följa upp bristande kvalitet p.g.a.
sämre spårbarhet till enskilda fastigheter

Mindre transporter med insamlingsfordon
betyder mindre utsläpp

Risk för personbilstransporter till
insamlingsplatser

Färre kärl och kortare transporter betyder lägre
insamlingskostnader

Risk att obehöriga försöker lämna avfall i
behållarna
Svårare arrangera insamling av batterier och
smått elavfall vid kvartersnära insamling
Risk för lägre utbyte och sämre renhet på
insamlade fraktioner, vilket kan ge sämre
behandlingsekonomi
Insamlingsplatser för kvartersnära insamling
måste etableras och mark tas i anspråk
Svårt hitta lämpliga insamlingsplatser i
tätbebyggda områden
Långa avstånd till insamlingsplatser på
landsbygd
Svårare arrangera skötsel för en kvartersnära
lösning än en fastighetsnära
Insamlingsplatser som är gemensamma för
flera fastigheter kan bli juridiskt komplicerat
Osäkerheter kring vad som är ett rimligt
gångavstånd för avlämning av avfall i ett
kvartersnära insamlingssystem

Kvartersnära insamling medför en lägre servicenivå för avfallslämnaren,
vilket innebär en risk för sämre sortering än vid fastighetsnära insamling
men samtidigt en högre servicenivå för de hushåll som idag är hänvisade till
återvinningsstationer. Mark på allmänna platser måste tas i anspråk för
kvartersnära insamling, vilket kan bli ett problem i framförallt de mest
tätbebyggda områdena men även i andra delar av en kommun. Viktiga
fördelar med kvartersnära insamling jämfört med fastighetsnära insamling
är att behoven av utrymmen för behållare inom fastigheterna och transporter
med tunga fordon minskar.
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4 Kostnadsberäkningar
Översiktliga kostnadsberäkningar har genomförts avseende nuvarande
hantering (matavfallsinsamling i separat kärl och ÅVS:er för förpackningar
och returpapper) samt alternativ med högre servicenivå för insamling av
förpackningar och returpapper.
Resultaten av beräkningarna redovisas sammanlagt för Håbo, Knivsta, Sigtuna
och Upplands-Bro kommuner i följande kapitel. I Bilaga 3 redovisas
beräknade kostnader per kommun. Samtliga kostnader presenteras utan
moms.
Beräkningarna görs utifrån dagens situation där producentansvar råder,
d.v.s. att producenterna ansvarar för och bekostar nuvarande ÅVS:er för
förpackningar och returpapper. För att möjliggöra jämförelser mellan de
olika alternativens totala kostnader har även kostnaderna beräknats för
producenternas ÅVS:er.

4.1 Generella beräkningsförutsättningar
Till grund för beräkningarna av kostnaderna för huvudsystem och
komplementsystem ligger följande generella förutsättningar:
•

I beräkningar avseende kärlbaserad insamling ingår
reinvesteringskostnad för befintliga kärl.

•

Anslutningsgraden till matavfallsinsamling är 100 %.

•

Förbrukningen av matavfallspåsar är 3 påsar/hushåll och vecka.
Matavfallspåsarna bedöms kosta 0,30 kr/st.

•

Insamling utförs av entreprenör, vilket innebär att kapitalkostnader
för fordon ingår i tömningspriserna.

•

Matavfall och restavfall transporteras till samma behandlingsanläggningar som idag. Aktuell transportkostnad är 30 kr/ton.

•

Biologisk behandling och förbränning handlas upp. Aktuella
behandlingspriser är 338 kr/ton för biologisk behandling och
436 kr/ton för förbränning.

•

Ersättningen för insamlade förpackningar och returpapper baseras på
producenternas nuvarande ersättningsnivåer.

•

Samtliga fraktioner omlastas till en kostnad av 70 kr/ton för mat- och
restavfall och 100 kr/ton för förpackningar och returpapper.

•

Investeringar skrivs av enligt följande principer: Behållare 10 år,
anläggningar 10–20 år beroende på typ av investering. Kalkylränta 2,5%.
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4.2 Huvudsystem för insamling av mat- och restavfall,
förpackningar och returpapper
4.2.1

Beräkningsförutsättningar

Till grund för beräkningarna av kostnaderna för huvudsystemen ligger
följande förutsättningar:
•

Beräkningarna bygger på basfakta om kommunerna (antal invånare,
antal hushåll, antal kärl, antal tömningar, antal ÅVS:er och insamlade
mängder).

•

Kostnader för införande av ett nytt insamlingssystem har beräknats
baserat på erfarenhetsbaserade bedömningar. Kostnaden för
projektledning, planering, information och övrig administration har
satts till 100 kr/hushåll. Kostnaden för montering och distribution av
nya kärl och återtagning av befintliga kärl har satts till 100 kr/kärl för
standardkärl och 200 kr/kärl för 4-fackskärl.3

•

Beräkningarna avseende insamling med fyrfackskärl samt ÅVS:er
bygger på nyckeltal, à-priser och erfarenhetsbaserade bedömningar
avseende dessa insamlingssystem. Beräkningar avseende FNI med
separata kärl i lägenheter bygger på Avfall Sveriges rekommenderade
dimensionering.

•

Tömningspriserna är specifika för respektive kärlstorlek och varierar
mellan kommunerna. Tömningspriset för fyrfackskärl i villa och
fritidshus är satt till 26 kr/tömning, utifrån en bedömning baserat på
förutsättningarna i regionen och nivåer i andra kommuner.

•

Anslutningsgraden till FNI från lägenheter vid nuvarande hantering
är i genomsnitt 55 %.

•

Tömning av containrar vid ÅVS:er utförs av upphandlad entreprenör.

3

I praktiken beror kostnaderna på hur kommunerna väljer att samverka och på vilket sätt införandet sker.
Kostnaden kan därför bli antingen högre eller lägre.

38 (76)

Insamling av avfall i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro
kommuner

4.2.2

29 juni 2018

Årskostnader

Nedan presenteras beräknade ungefärliga årskostnader avseende insamling av matavfall,
restavfall, förpackningar och returpapper i kommunerna sammanlagt. Observera att
kostnaderna per hushåll är genomsnitt för villor och lägenheter i
kommunerna. Kostnaden för villor är högre och lägenheter lägre än genomsnittet.
Tabell 14

Ungefärliga årskostnader för kommunerna avseende insamling av matavfall, restavfall,
förpackningar och returpapper i kommunerna jämfört med nuvarande hantering, Mkr/år.
Kostnader inklusive befintligt ÅVS-system inom parentes.
Alternativ 1:

Alternativ 2:

Nuvarande hantering.

FNI med fyrfackskärl
i villa,
separata behållare i
lägenhet.

Insamling av matavfall
i samtliga kommuner.
ÅVS för förpackningar
och returpapper.4

ÅVS som backup.

Kärl

3,0

7,4

Påsar, inkl. distribution och
påshållare för matavfall

3,5

3,5

Insamling

23,7

27,0

1,8 (2,4)

2,5 (2,5)

Transport av mat- och
restavfall till behandling

0,8

0,7

Behandling mat- och
restavfall

10,8

10,0

Ersättning för förpackningar
och returpapper2

0 (-1,9)

-2,8 (-2,8)

ÅVS:er3

0 (7,9)

0 (4,2)

Summa

43,6 (50,2)

48,1 (52,3)

1000 (1150)

1100 (1260)

Omlastning1

Summa, kr/hushåll och år

1) Omlastningskostnaderna i Alternativ 1 avser mat- och restavfall samt i Alternativ 2 även
förpackningar och returpapper som samlas in fastighets-/kvartersnära. I Alternativ 2 är
omlastningskostnaderna något överskattade, eftersom beräkningen förenklats genom att en
mindre men okänd mängd förpackningar och returpapper som samlas in via producenternas
ÅVS:er inte har räknats av i detta alternativ.
2) I Alternativ 1 samlar producenterna in förpackningar och returpapper via ÅVS:er, varför
ingen ersättning för detta utgår till kommunerna. I Alternativ 2 där kommunerna samlar in
förpackningar och returpapper förutsätts ersättning för insamlade förpackningar och
returpapper tillfalla kommunerna. Ersättningen vid producentansvar är något överskattad,
eftersom beräkningen förenklats genom att en mindre men okänd mängd förpackningar och
returpapper som samlas in via producenternas ÅVS:er inte har räknats av i detta alternativ.
3) ÅVS:erna drivs av producenterna.
4) Insamling av förpackningar och returpapper från lägenheter antas delvis ske via FNI med
samma anslutningsgrad som idag (ca 55 %), vilket ingår i beräkningarna.
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Av Tabell 14 framgår att den årliga merkostnaden för att inte bara samla in matoch restavfall utan även förpackningar och returpapper fastighetsnära beräknas
bli ca 5 Mkr för kommunerna sammanlagt.
I Bilaga 3 presenteras beräknade årskostnader för respektive kommun.
Merkostnaden blir i genomsnitt ca 110 kr/hushåll vid insamling i fyrfackskärl i
villa och separata kärl i lägenhet utslaget på samtliga hushåll i kommunerna.
Merkostnaden för en villa vid insamling i fyrfackskärl varierar mellan
kommunerna och beräknas bli 100-450 kr/år (i genomsnitt ca 300 kr/år). Den
ekonomiska konsekvensen för fastighetsägarna beror på abonnemangsalternativ
och styreffekter i avfallstaxan samt moms.
Om kostnaderna för befintligt ÅVS-system inkluderas blir den årliga
merkostnaden för hanteringen ca 2 Mkr vid insamling i fyrfackskärl.
4.2.3

Investeringar och införandekostnader

Nedan presenteras beräknade ungefärliga investeringar avseende insamling av
matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper i kommunerna sammanlagt.
Investeringarna lgger till grund för beräknade årskostnader i kapitel 4.2.2.
Tabell 15

Ungefärliga investeringar för kommunerna avseende insamling av matavfall,
restavfall, förpackningar och returpapper jämfört med nuvarande hantering.
Kostnader inklusive befintligt ÅVS-system inom parentes.
Alternativ 1:

Alternativ 2:

Nuvarande hantering.

FNI med fyrfackskärl
i villa,
separata behållare i
lägenhet.

Insamling av matavfall
i samtliga kommuner.
ÅVS för förpackningar
och returpapper.
Kärl
ÅVS:er
Summa, Mkr

ÅVS som backup.

26,6

64,7

0 (34,3)

0 (17,9)

26,6 (60,9)

64,7 (82,6)

Av Tabell 15 framgår att löpande reinvesteringar i befintlig kärlpark och för
mat- och restavfall vid nuvarande hantering sammanlagt uppgår till ca 27 Mkr.
Vid beräkning av årskostnaden för nuvarande hantering har summan av
löpande reinvesteringar slagits ut på kärlens avskrivningstid, d.v.s. enligt
samma principer som vid beräkning av årskostnaden för alternativet med
fyrfackskärl. Verklig reinvesteringstakt i befintliga kärl är troligtvis lägre.
Ett nytt insamlingssystem med fyrfackskärl för villor och ökad utbyggnad av
FNI med separata kärl för lägenheter innebär investeringar i nya kärl på
ca 65 Mkr, varav ca 55 Mkr avser nyinvesteringar och resterande avser löpande
reinvesteringar i befintliga kärl för FNI för lägenheter. Investeringar i
omlastningsstation, antingen genom upphandlad entreprenör eller på egen
anläggning i kommunal regi, tillkommer.
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Utöver ovan redovisade investeringar tillkommer kostnaden för projektledning,
planering, information och övrig administration samt kärlhantering i samband
med införande av nytt insamlingssystem. Denna engångskostnad för själva
införandet har beräknats till i storleksordningen 300-450 kr/hushåll vid
insamling med fyrfackskärl i villa. Kostnaden är lägre för lägenheter. Kostnaden
beror till stor del på montering och utkörning av fyrfackskärlen och beror i hög
grad på hur detta genomförs i praktiken.

4.3 Komplementsystem för insamling av mat- och
restavfall, förpackningar och returpapper
Nedan redovisas beräknade kostnader vid insamling med några olika typer av
komplementsystem (underjordsbehållare, krantömda markplacerade behållare
och sopsug) samt insamling i separata kärl i miljöbod som jämförelse. I de
kostnadsberäkningar avseende huvudsystem som redovisas i kapitel 4.2 ingår
inga kostnader för avfallsutrymmen eller andra installationer på fastigheten,
varför de kostnader som redovisas i kapitel 4.2 och kapitel 4.3 inte är jämförbara.
Kostnadsberäkningarna avseende komplementsystemen görs på
exempelområden med lägenheter som illustration. Lösningarna kan utformas
fastighetsnära eller kvartersnära. Hur den fastighetsnära eller kvartersnära
insamlingen utformas beror framförallt på områdets karaktär och antalet
anslutna hushåll. I praktiken kan fysiska förutsättningar i ett område innebära
praktiska begränsningar för vissa avfallslösningar.
4.3.1

Beräkningsförutsättningar, årskostnader och investeringar

Till grund för beräkningarna av kostnaderna för komplementsystemen ligger
följande förutsättningar:
•

Antalet hushåll per exempelområde har valts för att ge en gynnsam
ekonomi för respektive system. Detta innebär att antalet hushåll är olika
för de olika systemen men går att jämföra genom kostnad per hushåll.

•

Samtliga exempel inkluderar matavfall, restavfall, samtliga
förpackningsfraktioner och returpapper.

•

Behållarvolymer är beräknade utifrån Avfall Sveriges Handbok för
avfallsutrymmen. Insamlingskostnaden är troligen något överskattad
eftersom den bygger på Avfall Sveriges Handbok för dimensionering
av avfallsutrymmen och inte beräknad mängd av respektive fraktion.

•

Mängden av respektive fraktion baseras på ett medelvärde av
mängder från insamling i kärl i traditionell lägenhetsbebyggelse i
några exempelområden i Skåne (Avfall Sverige Rapport 2017:19).

•

Insamlade mängder av respektive fraktion antas vara lika stor oavsett insamlingssystem. Antagandet görs därför att kompletta data om insamlingsresultat
saknas för flera av de system som jämförs. Erfarenheter tyder på att val av
insamlingssystem påverkar insamlingsresultatet för olika fraktioner.

•

Fastighetsägaren står för investeringar i utrymmen och installationer
på fastigheten och kommunen står för insamling och behandling.
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Separata kärl
Beräkningarna avser insamling av samtliga fraktioner i separata kärl i
miljöbod på gården. Beräkningarna utgör referens till komplementsystemen.
•

Antalet kärl för respektive fraktion har bestämts utifrån bedömda
tömningsintervall för respektive fraktion och lämpliga kärlstorlekar.

•

Avskrivningstiden har satts till 25 år för en miljöbod.

Den årliga kostnaden för exempelområdet på 45 lägenheter är ca 62 000 kr,
vilket utslaget per hushåll blir ca 1 370 kr. Investeringskostnaden för en
miljöbod har uppskattats till 400 000 kr.
Underjordsbehållare
Beräkningarna avser insamling av samtliga fraktioner i underjordsbehållare
samlade på en plats.
•

Beräkningarna är gjorda utifrån en underjordsbehållarstation där
restavfallets volym och en hämtningsfrekvens på en gång i veckan är
dimensionerande för antalet anslutna hushåll.

•

Hämtningsfrekvensen för förpackningar och returpapper har
anpassats för att uppnå god fyllnadsgrad i behållarna, där flera
fraktioner hämtas på ”avrop” (d.v.s. när behållaren nått god
fyllnadsgrad). Vid ett väl utbyggt system med underjordsbehållare i
en bebyggelse ges förutsättningar för tömning med godtagbar
logistik. Tömningsfrekvensen för restavfall och matavfall är satt till
en gång i veckan av hygieniska skäl.

•

Behållarens volym nyttjas inte fullt ut eftersom inkastet är placerat
ovanför centrum av behållaren, vilket gör att avfallet hamnar i mitten
och behållaren fylls koniskt där luftutrymme finns i ytterkanterna för
vissa avfallsslag. Samtidigt komprimeras flera fraktioner av sin egen
vikt. I beräkningarna förutsätts att dessa effekter tar ut varandra.

•

Storleken på underjordsbehållarens insatsdel varierar mellan 3 och 5
m3 beroende på fraktion. Matavfallsfraktionen bör inte samlas in i
behållare större än 3 m3. Glasförpackningarna bör av viktskäl inte
samlas in i behållare större än 4 m3.

•

Service och reparation har satts till 2 400 kr/behållare och år, enligt
avtalsexempel från leverantör.

•

Avskrivningstiden för underjordsbehållarna har satts till 15 år, vilket
bygger på god skötsel och bra serviceavtal.

Den årliga kostnaden för exempelområdet på 80 lägenheter är ca 124 000 kr,
vilket utslaget per hushåll blir ca 1 550 kr/år. Investeringskostnaden
(inklusive installation och markarbete) för åtta stycken underjordsbehållare
med insatsdel av metall är ca 700 000 kr.
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Krantömda markplacerade behållare
Beräkningarna avser insamling av samtliga fraktioner i krantömda
markplacerade behållare samlade på en plats.
•

Beräkningarna är gjorda utifrån en station med markplacerade
behållare där restavfallets volym och ett hämtningsintervall på en
gång i veckan är dimensionerande för antalet anslutna hushåll.

•

Hämtningsfrekvensen för förpackningar och returpapper har
anpassats för att uppnå god fyllnadsgrad i behållarna, där flera
fraktioner hämtas på avrop. Vid ett väl utbyggt system med
krantömda behållare i en bebyggelse ges förutsättningar för tömning
med godtagbar logistik. Tömningsfrekvensen för restavfall och
matavfall är satt till en gång i veckan av hygieniska skäl.

•

Storleken på de markplacerade behållarna varierar mellan 2 och 3 m3
beroende på fraktion.

•

Service och reparation har satts till 1 000 kr/behållare och år.

•

Avskrivningstiden för de markplacerade behållarna har satts till 10 år.

Den årliga kostnaden för exempelområdet på 60 lägenheter är ca 97 000 kr,
vilket utslaget per hushåll blir ca 1 610 kr/år. Investeringskostnaden
(inklusive hårdgjord yta för uppställning av behållarna) för åtta stycken
markplacerade behållare är ca 350 000 kr.
Sopsug (med kompletterande miljöbod)
Beräkningarna avser insamling av restavfall, returpapper och
plastförpackningar i sopsug. Exemplet är beräknat utifrån att matavfall,
glasförpackningar, pappersförpackningar och metallförpackningar samlas in
genom ett kompletterande system med separata kärl i miljöbod. Skälen till
att dessa fraktioner istället förläggs till insamling i kärl i miljöbod är:
•

Erfarenheter från plockanalyser på avfall som samlats in i sopsug är att
avfallet ofta är sönderrivet mer än från andra avfallsinsamlingssystem,
vilket även gäller matavfall. Matavfall som blir kvar i rören kladdar lätt
ned andra fraktioner och utbytet försämras.

•

Glasförpackningar kan inte samlas in genom sopsug då de riskerar gå
sönder och orsaka glassplitter i övriga fraktioner.

•

Större pappersförpackningar (t.ex. pizzakartonger) riskerar att fastna
i rören och orsaka driftstopp.

•

Metallförpackningar uppstår i liten mängd. En installation med eget
inkast för den fraktionen blir således dyrt för en liten mängd.
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Kostnaderna per hushåll påverkas starkt av antal anslutna hushåll i
sopsugssystem. Beräkningen i detta exempel avser ett område med 1 000
anslutna hushåll, som är en rimlig storlek med utgångspunkt från
omfattningen av planerade nyexploateringar. Antalet hushåll anslutna till
varje miljöbod och varje plats med tre inkast (för de olika fraktionerna) är 83
stycken. Följande förutsättningar ligger till grund för beräkningarna:
•

Investeringen är beräknad utifrån att inkasten placerats på
innergårdarna. I investeringskostnaden ingår inkast, schakt och
material för rördragning. Terminal (inklusive byggnad och ytor
utanför) med minsta tillgängliga storlek på containrar för de tre
fraktionerna, okomprimerande containrar för restavfall och
returpapper och en komprimerande container för plastförpackningar.
Montage, frakt, projektering och idrifttagning inkluderas.

•

Avskrivningstiden för sopsug och miljöbodar har satts till 25 år.

•

Sopsugens terminal förutsätts ligga utanför fastighetsägarens mark
och arrendet för marken har antagits vara 150 kr/m2 och år.

•

Systemets driftskostnad har antagits vara lika stor som faktisk
driftskostnad per lägenhet i Eriksberg i Göteborg som är ett
väletablerat sopsugsområde som varit i drift sedan slutet av 1990talet. Driftskostnaden (inklusive insamling och behandling) har satts
till 1 200 kr/hushåll och år.

•

Tömningsfrekvensen för containrarna är en gång i veckan för
restavfall, varannan vecka för returpapper (för att undvika att
returpappret blir fuktigt vilket försämrar kvaliteten) och var fjärde
vecka för plastförpackningar.

Den årliga kostnaden för exempelområdet är ca 3 018 000 kr för 1 000
hushåll, vilket utslaget per hushåll blir ca 3 020 kr/år. Investeringskostnaden
för miljöbodar och sopsugssystemet är ca 25 miljoner kr.
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Årlig kostnad per hushåll

Utifrån räkneexemplen på de olika komplementsystemen och de
förutsättningar som presenterats för respektive komplementsysten ovan har
en kostnadssammanställning gjorts per hushåll och vecka, se Tabell 16.
Systemet med separata kärl i miljöbod utgör referens till övriga presenterade
system.
Tabell 16

Årlig kostnad per hushåll för komplementsystemen jämfört med insamling i
separata kärl i miljöbod (referens) beräknat på förutsättningar gällande för
respektive system (presenterat ovan).
Separata kärl
i miljöbod
(referens),
kr/hushåll och
år

Anläggnings- och driftskostnad

Underjordsbehållare,
kr/hushåll och
år

Krantömda
markplacerade
behållare,
kr/hushåll och år

Sopsug
(kombinerat
med separata
kärl i miljöbod),
kr/hushåll och
år

632

947

800

2 431

0

0

0

60

Kärl

54

0

0

21

Påshållare och påsar
för matavfall (inkl. distribution)

82

82

82

82

513

428

643

356

Omlastning

25

25

25

10

Behandling matavfall inklusive
transport till behandling

23

23

23

23

Behandling restavfall inklusive
transport till behandling

75

75

75

75

-40

-40

-40

-40

1 365

1 540

1 609

3 018

varav kommunens kostnad

732

593

809

527

varav fastighetsägarens kostnad

632

947

800

2 491

Markarrende

Insamling

Ersättning förpackningar och
returpapper
Summa

Kommentarer:
•

Anläggnings- och driftkostnad
Avser fastighetsägarens kapitalkostnader för anläggningen, service och
underhåll samt exempelvis energikostnader för drift av sopsug.

•

Markarrende
Ingen kostnad har inkluderats för mark då avfallslösningen placerats på
fastighetsägarens egen mark. Sopsugens terminalbyggnad förutsätts ligga
utanför fastighetsägarens mark och hyra för marken betalas av
fastighetsägaren.

•

Kärl
Kostnaden avser kommunens kapitalkostnad för investering i kärl.
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•

Påshållare och påsar
Avskrivningstid för påshållaren 7 år. Förbrukning av matavfallspåsar har
satts till 3 påsar per hushåll och vecka.

•

Insamling
Avser tömning av behållare.

•

Omlastning
Omlastning av samtliga fraktioner förutsätts ske på av kommunen anordnad
plats i närområdet. Omlastningskostnaden är beräknad på 70 kr/ton för
mat- och restavfall och 100 kr/ton för förpackningar och returpapper.

•

Behandling av matavfall
Behandlingspriset för matavfall, inklusive transport från omlastning till
behandling, har satts till 368 kr/ton.

•

Behandling av restavfall
Behandlingspriset för restavfall, inklusive transport från omlastning till
behandling, har satts till 466 kr/ton.

•

Ersättning för förpackningar och returpapper
Ersättning från producenterna för utsorterade förpackningar och
returpapper.

Systemens kostnad för investering i avfallslösningen och driftkostnaden på
fastigheten (såsom underhåll av byggnader och installationer,
energiförbrukning m.m.) skiljer sig åt mellan systemen, där de tekniskt mer
komplicerade lösningarna är dyrare ur drift- och investeringssynpunkt.
Separata kärl, underjordsbehållare och markplacerade krantömda behållare
ligger i samma kostnadsnivå, men där insamling i separata kärl innebär en
något lägre årlig kostnad än de två övriga. Av jämförda system är sopsugen
dubbelt så dyr per hushåll och år beroende på den investeringskostnad som
krävs för sopsugssystem.
Kommunens insamlingskostnad ligger i samma nivå för analyserade
komplementsystem, med undantag för insamling från sopsug som innebär
en något lägre kostnad (under förutsättning att kommunen inte är
huvudman för sopsugssystemet).
Sammantaget ligger kommunens insamlingskostnader i samma nivå för
samtliga system, medan fastighetsägarens kostnader för drift och
investeringar kan variera kraftigt mellan systemen.
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5 Samlad bedömning och analys
5.1 Huvudsystem
Nedan sammanfattas de viktigaste resultaten av analysen av för- och
nackdelar med olika systemlösningar för insamling av mat- och restavfall,
förpackningar och returpapper från villor och lägenheter.
I Tabell 17 redovisas en översiktlig sammanställning av de för- och nackdelar
som identifierats med de studerade insamlingsalternativen utifrån olika
aspekter enligt kapitel 3.1 och 3.2. För aspekter där fördelarna sammantaget
klart överväger för ett visst insamlingsalternativ har det markerats med ”+”.
Där fördelarna inte lika tydligt överväger har det markerats med ”(+)” satt
inom parentes. Grönmarkerade aspekter är sådana som är avgörande för
nyttan med insamlingssystemet. Det samlade underlaget till bedömningen av
för- och nackdelar med de huvudsystem som har studerats redovisas i
Bilaga 2.
Tabell 17

Sammanställning av för-/nackdelar med olika huvudsystem.
Alternativ 1:
Nuvarande
hantering
ÅVS:er för
förpackningar
och returpapper

Alternativ 2:
Fyrfackskärl
i villa och separata
kärl i lägenheter

Insamlingsresultat

+

Miljö

+

Kundperspektiv

+

Arbetsmiljö
Tekniska begränsningar
Ekonomi

(+)

(+)

+
(+)

Nedan ges en förklaring till gjorda bedömningar av de olika aspekterna
utifrån de viktigaste för- och nackdelarna.
5.1.1

Insamlingsresultat

Alternativet med fyrfackskärl i villa och separata kärl i lägenhet innebär hög
servicenivå genom fastighetsnära insamling av samtliga fraktioner i separata
kärl eller fack. Fraktionerna är också tydligt åtskilda genom att matavfall
samlas in i papperspåsar och förpackningar och returpapper samlas in
oemballerat så att de är synliga i kärlen. Systemet bedöms därför bättre
kunna bidra till att den grundläggande målsättningen om god
resurshushållning uppfylls. Totalt beräknas införande av fyrfackssystemet för
villor och en ökad utbyggnad av FNI i separata kärl för lägenheter medföra
en ökning av mängden utsorterade och insamlade förpackningar och
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returpapper med ca 1 800 ton/år, baserat på erfarenheter från andra
kommuner.
5.1.2

Miljö

De viktigaste miljöaspekterna på insamling av hushållsavfall är framförallt
hur och i vilken utsträckning det insamlade avfallet kan nyttiggöras som en
resurs men också vilket transportarbete som krävs för att samla in och
transportera avfallet till behandling eller återvinning. Som konstaterats i
kapitel 5.1.1 så bedöms införande av fyrfackssystemet för villor och en ökad
utbyggnad av FNI i separata kärl för lägenheter ge ett bättre
insamlingsresultat än nuvarande hantering därmed bäst förutsättningar för
att avfallet ska kunna nyttiggöras som en resurs.
Fastighetsnära insamling i fyrfackskärl från villor och separata kärl från
lägenheter innebär dock ett ökat transportarbete med insamlingsfordon
jämfört med nuvarande hantering av avfall. Från miljösynpunkt motverkas
detta av att hushållens transporter med personbil till återvinningsstationer
minskar kraftigt när alla fraktioner kan lämnas i kärl på fastigheten. Minst
transportarbete krävs normalt vid insamling av få fraktioner men då
försvåras eller omöjliggörs en god resurshushållning av delar av avfallet.
Samtidigt visar studier (t.ex. Avfall Sverige rapport 2017:09) av källsortering
och avfallshantering att avfall som samlas in för återvinning i normalfallet
kan bära ett ganska stort transportarbete utan att miljönyttan av
källsorteringen går förlorad. Olika typer av komplementsystem eller system
som helt eller delvis bygger på gemensamhetslösningar, t.ex. kvartersnära
insamling, är normalt mindre transportkrävande än fastighetsnära insamling
i kärl, varför sådana lösningar kan var att föredra från transportsynpunkt där
så är möjligt.
Sammantaget bedöms insamling i fyrfackskärl för villor och separata kärl för
lägenheter vara att föredra från miljösynpunkt framför nuvarande hantering
där anslutningen till FNI är begränsad till en del av lägenhetsbebyggelsen.
5.1.3

Service

Service, inklusive i vilken utsträckning insamlingssystemet är enkelt för
hushållen att förstå och använda, är den mest grundläggande förutsättningen
för ett bra insamlingsresultat och därmed en god resurshushållning.
Erfarenheter visar att servicenivån i insamlingen är av stor betydelse från ett
kundperspektiv. Fastighetsnära insamling är därför att föredra framför
exempelvis insamling vid återvinningsstationer.
När det gäller hur enkelt insamlingssystemet är att förstå så är systemets
tydlighet och pedagogik av betydelse, se kapitel 5.1.1. Vid insamling av samtliga
fraktioner i fyrfackskärl eller separata kärl tydliggörs att de olika fraktionerna
ska sorteras ut och hållas åtskilda genom att avfallet läggs i olika fack med
särskilda skyltar eller dekaler.
Vid jämförelse mellan olika typer av insamlingssystem är resultat från
genomförda kundenkäter i olika kommuner av intresse. Kundnöjdheten är
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generellt hög i de fastighetsnära insamlingssystem som tillämpas i Sverige
idag, exempelvis etablerade fyrfackskärlsystem.
Sammantaget bedöms insamling i fyrfackskärl för villor och separata kärl för
lägenheter vara att föredra från servicesynpunkt framför nuvarande
hantering, främst därför att samtliga fraktioner samlas in fastighetsnära från
i princip samtliga villor och merparten av lägenheterna.
5.1.4

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö innefattar både insamling och behandling. Exempel på
arbetsmiljöaspekter är risk för tunga kärl och exponering för lukt och sporer
från avfall vid insamling och behandling.
Oavsett vilket insamlingssystem som används för avfall så finns risk för
exponering för lukt och sporer. Risken för tunga kärl ökar vid användning av
större behållare, såsom vid insamling i fyrfackskärl eller separata kärl för
tunga fraktioner såsom glasförpackningar eller returpapper. För att
underlätta hantering av fyrfackskärl kan kärlen utrustas med s.k. fronthjul.
Kärlen kan i dessa system inte heller tömmas med sidlastare, vilket kan
innebära nackdelar men även fördelar från arbetsmiljösynpunkt.
Om fler fraktioner - såsom exempelvis farligt avfall eller smått elavfall - ska
hämtas fastighetsnära så ökar inslagen av manuell hantering i
avfallshanteringssystemet, vilket är en nackdel från arbetsmiljösynpunkt.
Sammantaget bedöms nuvarande hantering vara att föredra från
arbetsmiljösynpunkt men även insamling i fyrfackskärl och separata kärl
bedöms ge möjligheter till en sund och säker arbetsmiljö.
5.1.5

Tekniska begränsningar

Ju mer tekniskt utvecklad hanteringen är och ju fler fraktioner som ska
samlas in samtidigt desto mindre flexibilitet har vanligen insamlingssystemet
mot förändringar avseende exempelvis antal fraktioner, typ/storlek av
behållare som kan hanteras eller typ av insamlingsfordon som kan användas.
Till insamlingssystemets tekniska begränsningar kan även anses höra
systemets driftsäkerhet. Driftsäkerheten beror av flera faktorer, där några av
de viktigaste är hur beprövade de tekniska lösningarna är, hur tekniskt
komplicerat systemet är och hur väl hushållens och eventuell eftersortering
kan förväntas fungera.
Vid insamling i fyrfackskärl finns ett flertal tekniska begränsningar som i
många fall har att göra med själva tömningen med fyrfacksfordonen:
•

Möjligheten att utöka systemet med fler fraktioner begränsas av
antalet fack i behållarna och i insamlingsfordonen.

•

Möjligheten att välja annan kärlstorlek eller avvikande
hämtningsintervall är begränsad och beror på bl.a. vilka fack i kärlen
som används för vilka fraktioner.
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•

Systemet kräver en viss typ av fordon. Sidlastare kan inte användas
och vid ett eventuellt fordonshaveri kan inte ett traditionellt enfackat
fordon utföra tömningen. Fyrfackskärl kan endast tömmas med ett
fyrfacksfordon.

•

Systemet kräver tillgång till en omlastningsstation för samtliga
insamlade fraktioner.

•

Utbudet av fyrfackskärl med olika storlekar är begränsat men det
finns insatsbehållare med olika stora volymer.

•

Möjligheten att tömma andra typer av behållare med fyrfackfordonen
är begränsad. Vilka fack som används till vilka fraktioner i
fyrfackskärlen blir styrande för möjligheten att tömma traditionella
enfackskärl, där exempelvis matavfall och restavfall måste hanteras i
de större facken om traditionella kärl för matavfall och restavfall
önskas kunna tömmas från fastigheter där dessa fraktioner samlas in
i separata behållare. Detta är av betydelse för logistiken i
insamlingen, där exempelvis separata behållare för förpackningar och
returpapper vid gemensamhetslösningar kan behöva tömmas med
samma bil som samlar in avfall från lägenheter.

Nuvarande hantering med insamling i separata enfackskärl bedöms
sammantaget som det mest driftsäkra alternativet avseende själva
insamlingen. De fordon och behållare som används i nuvarande hantering är
av beprövad standardtyp. Även alternativet med insamling i fyrfackskärl
bedöms idag vara ett driftsäkert system och de problem som förekom med de
första fyrfacksbilarna är idag i allt väsentligt lösta men det är viktigt att vara
medveten om att dessa bilar är mer komplicerade än traditionella fordon och
kräver mer service.
Nuvarande hantering med traditionella enfackskärl medför inga särskilda
tekniska begränsningar avseende typ av behållare eller insamlingsfordon och
bygger på driftsäker och beprövad teknik. Systemet erbjuder stor flexibilitet
avseende vilka fordon som nyttjas. Om antalet fraktioner som samlas in
fastighetsnära önskas utökas krävs dock tillgång till utrymmen för fler kärl
och mer omfattande logistik, vilket kan betraktas som en större teknisk
begränsning i jämförelse med insamling i fyrfackskärl där flera fraktioner
hanteras i samma kärl.
5.1.6

Ekonomi

Nuvarande insamling av restavfall, matavfall, förpackningar och returpapper
samt insamling i fyrfackskärl för villa och ökad utbyggnad av FNI i separata
kärl för lägenheter har även analyserats utifrån ett ekonomiskt perspektiv.
Kostnaderna för tömning, påsar för matavfall, kärl, omlastning, behandling av
mat- och restavfall i de båda alternativen har jämförts. Intäkter för försäljning
av förpackningar och returpapper ingår som en del av beräkningarna.
Jämförelsen visar att de årliga nettokostnaderna (efter avdrag för intäkter från
försäljning av insamlade förpackningar och returpapper) beräknas ligga på
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ca 43 Mkr med nuvarande hantering och ca 48 Mkr för ett system med
fyrfackskärl för villor och ökad utbyggnad av FNI i separata kärl för
lägenheter. Den begränsade kostnadsskillnaden jämfört med nuvarande
hantering förklaras av de relativt höga tömningspriserna i nuvarande
hantering och de i övrigt goda förutsättningarna i regionen.
Merkostnaden för alternativet med fyrfackskärl beror främst på dyrare kärl
och högre insamlingskostnader. Kostnaderna för dessa alternativ motverkas av
intäkter från försäljning av insamlade förpackningar och returpapper och
minskade kostnader för förbränning av restavfall.
I kapitel 4 presenteras beräkningsförutsättningar och resultat från
kostnadsberäkningarna mer utvecklat.

5.2 Komplementsystem
Nedan sammanfattas de viktigaste resultaten av analysen av för- och
nackdelar med olika komplementsystem samt insamling i separata kärl för
mat- och restavfall, förpackningar och returpapper på samma sätt som för
huvudsystemen, se kapitel 5.1.
Det samlade underlaget till bedömningen av för- och nackdelar med de
komplementsystem som har studerats redovisas i Bilaga 2.
Tabell 18

Sammanställning av för-/nackdelar med olika komplementsystem samt
insamling i separata kärl (referens).
Separata
kärl i
miljöbod
(referens)

Insamlingsresultat
Miljö
Kundperspektiv

Underjordsbehållare

Krantömda
markplacerade
behållare

Sopsug
(kombinerat
med separata
kärl i miljöbod)

+

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

+

+

+

(+)

(+)

(+)

(+)

Arbetsmiljö
Tekniska
begränsningar

+

(+)

(+)

Ekonomi

+

(+)

(+)

Nedan ges en förklaring till gjorda bedömningar av de olika aspekterna
utifrån de viktigaste för- och nackdelarna.
5.2.1

Insamlingsresultat

Erfarenheter visar att insamling i separata kärl visar att det är möjligt att
uppnå goda insamlingsresultat för lägenhetsbebyggelse avseende
källsorteringsgrad och renhet på utsorterade fraktioner. I separata kärl är
avfallet synligt för avfallslämnaren, vilket sänder pedagogiska signaler om
hur avfallet ska sorteras. I övriga analyserade komplementsystem är avfallet
inte synligt för avfallslämnaren, vilket riskerar att ge en sämre kvalitet.
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Sopsugssystem är dessutom ett tekniskt komplicerat insamlingssystem där
kvaliteten och insamlingsresultatet riskerar försämras genom att fraktioner
förorenar varandra på grund av hur den tekniska lösningen är utformad.
5.2.2

Miljö

Ett bra insamlingsresultat med stor mängd utsorterat material och hög
renhet är den viktigaste miljöaspekten eftersom det ger förutsättning för
recirkulation av material. Sopsugssystemet uppvisar ett betydligt sämre
insamlingsresultat än övriga analyserade system. Miljöpåverkan från de
transporter som sker i samband med insamlingen påverkar miljön negativt
för samtliga system. Minst antal transporter sker från insamling i sopsug
men miljöpåverkan sker istället från drift av systemet i form av förbrukning
av exempelvis el för att driva fläktar.
5.2.3

Kundperspektiv

FNI innebär en hög servicenivå för samtliga komplementsystem där alla
avfallsslag kan avlämnas nära insamlingsplatsen. Krantömda markplacerade
behållare, underjordsbehållare och inkast för sopsug som vanligen
dimensioneras för att betjäna ett större antal lägenheter riskerar hamna
längre ifrån bostaden men avståndet beror framförallt på områdets karaktär
snarare än på antalet lägenheter som är anslutna till respektive
avlämningsplats. Erfarenheter visar också att det som har störst betydelse för
servicen inte är det faktiska avståndet utan snarare att insamlingsplatsen
ligger där människor naturligt passerar. Sopsugens inkast kan placeras mer
flexibelt exempelvis på innergårdar eller i trapphus. Detta innebär dock att
insamlingen av olika fraktioner sker på olika platser eftersom insamling i
sopsug behöver kompletteras med etta annat insamlingssystem, t.ex.
separata kärl. Insamling på olika platser innebär en något sämre service och
riskerar också att påverka insamlingsresultatet negativt.
5.2.4

Arbetsmiljö

Samtliga insamlingssystem innebär risker och det finns aspekter som
behöver beaktas avseende arbetsmiljö. Genom god planering kan risker med
insamlingen minskas. Av analyserade system är insamling i separata kärl det
system som kräver mest manuell hantering med risk för belastnings- och
förslitningsskador.
Krantömning av underjordsbehållare eller markplacerade behållare innebär
maskinell tömning som skonar insamlingspersonalen. Där kan dock lyft över
exempelvis gångbanor utgöra en säkerhetsrisk.
Insamling med sopsug innebär rationell och maskinell tömning. Risker och
olägenheter kan dock uppstå när driftstopp (som vanligtvis beror på att avfall
fastnar i rören) behöver åtgärdas.
5.2.5

Tekniska begränsningar

Insamling i separata kärl är ett flexibelt system som förhållandevis lätt kan
anpassas till varierande avfallsmängder och fler fraktioner genom ändrat
antal kärl eller ändrad tömningsfrekvens.
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Krantömda system kan hantera variationer i avfallsmängder inom ett större
spann och genom anpassad tömningsfrekvens men däremot finns liten
flexibilitet för att utöka antal fraktioner. Systemen kan dock kompletteras
med separata kärl om så behövs.
Sopsugssystemet kan genom förändrade sugningsintervall hantera
varierande avfallsmängder. Det finns dock mycket liten flexibilitet för att
utöka antalet fraktioner. Utökning av antal fraktioner i ett befintligt system
skulle kräva mycket stora investeringar. Sopsugssystemet är också tekniskt
begränsat genom att flera av förpackningsfraktionerna är olämpliga att samla
in genom sopsugssystemet, såsom exempelvis glasförpackningar. För att få
FNI av samtliga fraktioner behöver sopsugssystemet alltid kombineras med
en annan insamlingslösning, t.ex. separata kärl.
5.2.6

Ekonomi

Kostnaderna för insamling, omlastning och behandling är i samma
storleksordning för samtliga analyserade komplementsystem.
Investeringskostnaden på fastigheten är lägst avseende separata kärl i
miljöbod följt av de krantömda systemen som innebär en något högre
investeringskostnad. Investeringen i sopsugssystemet är avsevärt högre än
för övriga analyserade insamlingssystem.
Av de studerade systemen är den totala årskostnaden högst för sopsug och
väsentligt lägre för övriga system. System med separata kärl,
underjordsbehållare eller krantömda markplacerade behållare har beräknats
ge ungefär samma årskostnader.
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6 Diskussion och förslag
Vid utformning av ett insamlingssystem för avfall från hushåll är
avfallsplanernas mål om bl.a. ökad andel utsorterat avfall, förbättrad service
och strävan uppåt i avfallstrappan grundläggande. Flera förutsättningar och
aspekter måste vägas in och de viktigaste av dessa är lokala förhållanden, den
förväntade nyttan med insamlingssystemet (insamlingsresultat, miljö och
service – ”det ska vara lätt att göra rätt”) samt systemets ekonomi. Övriga
aspekter som analyserats i denna utredning är arbetsmiljö och tekniska
begränsningar (inklusive flexibilitet och driftsäkerhet).

6.1 Förutsättningar för FNI i Håbo, Knivsta, Sigtuna och
Upplands-Bro kommuner
Förutsättningarna för FNI med de studerade insamlingsalternativen i
kommunerna bedöms vara goda. Baserat på de förutsättningar som beskrivs
i utredningen bedöms det vara möjligt att införa en högre service vid
insamling av förpackningar och returpapper för villor och lägenheter genom
FNI istället för systemet med återvinningsstationer som finns idag, till vilket
merparten av hushållen är hänvisade. I kommunerna finns ett fullt utbyggt
insamlingssystem med separat kärl för matavfall för både villor och
lägenheter. Ungefär hälften av lägenheterna är dessutom anslutna till FNI av
förpackningar och returpapper i separata kärl.
En begränsande faktor är bristen på utrymmen för fler kärl, vilket särskilt
gäller lägenhetsbebyggelse i tätorter med omfattande nybyggnation där det
byggs allt tätare. En speciell miljö är Sigtuna centrum med smala gator och
begränsad framkomlighet och tillgång till utrymmen för placering av kärl. I
exempelvis Håbo kommun kan det även i viss villabebyggelse finnas något
eller några hundratal fastigheter där det kan bli svårt att få plats med kärl för
flera fraktioner vid varje fastighet. Det finns därför ett behov av alternativ till
kärlbaserad FNI genom komplementsystem för fastighets- eller kvartersnära
insamling.
Kommunerna utgör tillsammans en väl sammanhållen region med relativt
liten yta och avstånden mellan centralorterna är korta, vilket betyder att
förutsättningarna för en kostnadseffektiv insamling borde vara goda.
Tömningspriserna i nuvarande avtal med insamlingsentreprenörer i
kommunerna är trots detta relativt höga.
För att skapa en effektiv logistik krävs omlastning av samtliga fraktioner
centralt i regionen. Detta förutsätts kunna ske antingen genom upphandlad
entreprenör eller i kommunal regi på egen anläggning.

6.2 Nytta och ekonomi
FNI av samtliga fraktioner från villor och separata kärl från lägenheter ger en
högre servicenivå och därmed ett förväntat bättre insamlingsresultat än
nuvarande hantering där merparten av hushållen förutsätts transportera
förpackningar och returpapper till återvinningsstationer – helt i linje med
avfallsplanernas mål om bl.a. ökad andel utsorterat avfall, förbättrad service och
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strävan uppåt i avfallstrappan. FNI medför visserligen ökade transporter av
avfall med sopbil men samtidigt minskar hushållens transporter av
förpackningar och returpapper med personbil till återvinningsstationer kraftigt.
Genomförd ekonomisk analys visar att en högre service vid insamling av
förpackningar och returpapper med de alternativ som studerats i utredningen
sammantaget betyder högre kostnader, främst till följd av högre kostnader för
själva hämtningen men också till följd av ökade behållarkostnader. Vissa
komplementsystem medför också betydande investeringar på fastigheten.
Jämfört med nuvarande hantering beräknas dock kostnadsökningen till följd
av införande av ett mer utvecklat system med högre service bli relativt
begränsad. Det kan till stor del förklaras av de idag relativt höga
tömningspriserna vid insamling av mat- och restavfall enligt nuvarande avtal
men även av de sammantaget goda förutsättningarna i regionen. Ersättning
för materialen och minskade kostnader för behandling av restavfall ger viss
kompensation för de i övrigt högre kostnaderna för hanteringen. Genomförda
kostnadsberäkningar visar att kostnadsökningen vid fullt utbyggd FNI med ett
huvudsystem bestående av insamling i fyrfackskärl från villor och separata
kärl från lägenheter i genomsnitt blir ca 110 kr/hushåll och år jämfört med
nuvarande hantering där ca 55 % av lägenheterna är anslutna till FNI och
övriga hushåll själva transporterar förpackningar och returpapper till
återvinningsstationer. Kostnadsökningen för en villa med insamling i
fyrfackskärl varierar mellan kommunerna och har beräknats till 100-450
kr/år.
Beräkningar på komplementsystem för några exempelområden med
lägenheter som alternativ till huvudsystemet med separata kärl för respektive
fraktion visar på kostnader för kommunerna för exempelvis kärl, insamling
och behandling på ungefär samma nivå för komplementsystemet som
huvudsystemet. Kostnaden för utrymmen och installationer på fastigheten
beror i hög grad av vilket komplementsystem som väljs, där insamling i
underjordsbehållare och krantömda markplacerade behållare ger ungefär
samma kostnad som insamling i kärl medan ett sopsugssystem ger väsentligt
högre kostnad.

6.3 Övriga aspekter
Beträffande arbetsmiljö konstateras att all avfallshantering innebär risker
från arbetsmiljösynpunkt, exempelvis avseende manuell hantering av kärl
och exponering för lukt och sporer. I detta avseende bedöms det finnas
möjligheter till en sund och säker arbetsmiljö med FNI med fyrfackskärl för
villor och separata kärl för lägenheter även om fler och större kärl ska
hanteras. Exempelvis är fyrfackskärl vanligen utrustade med s.k. fronthjul
för att underlätta förflyttning.
De studerade systemen har olika typer av tekniska begränsningar, såsom
möjlighet till utökat antal fraktioner, möjlighet att nyttja andra typer av
behållare och fordon samt driftsäkerhet hos de tekniska lösningar som
används. Nuvarande hantering betyder minst tekniska begränsningar,
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framförallt därför att kärl och fordon är av beprövad standardtyp och systemet
erbjuder stor flexibilitet avseende vilka fordon som nyttjas. Vid insamling i
fyrfackskärl är möjligheten att använda andra typer av fordon begränsad.
Systemet erbjuder dock möjlighet att använda andra typer av kärl men
fackindelningen i kärlen är begränsande för vilka fraktioner som kan samlas in
i andra typer av kärl. Om mängderna förpackningar och returpapper förändras
över tid kan hämtningsfrekvens eller fackindelning behöva anpassas eller
kompletterande behållare behövas.

6.4 Förslag till systemlösning
6.4.1

Huvudsystem

I syfte att möjliggöra för kommunerna att leva upp till avfallsplanernas mål
om bl.a. ökad andel utsorterat avfall, förbättrad service och strävan uppåt i
avfallstrappan föreslås följande huvudsystem för mat- och restavfall,
förpackningar och returpapper från villor och lägenheter införas:
•

Fastighetsnära insamling med fyrfackskärl för villor.

•

Fastighetsnära insamling med separata kärl i miljöbod eller annat
avfallsutrymme för lägenheter.

Skälet till detta förslag är främst de dokumenterat goda erfarenheterna från
andra kommuner avseende de utsorterade insamlade fraktionernas mängd
och kvalitet vid insamling med dessa system samt den höga servicenivån som
systemen ger. Kostnadsökningen beräknas bli begränsad, främst p.g.a. de
idag relativt höga insamlingskostnaderna i kommunerna. Beräknade
kostnader för fyrfackssystemet ligger i nivå med kostnaderna i andra
kommuner som har infört detta system.
Omlastning av samtliga insamlade fraktioner förutsätts kunna ske centralt i
regionen genom upphandlad entreprenör.
Den fastighetsnära insamlingen kan på sikt minska behovet av
återvinningsstationer för att i princip enbart betjäna fastigheter som inte
har tillgång till FNI. Detta kan frigöra ytor för andra ändamål och även
minska problem med nedskräpning och klagomål på överfulla behållare.
6.4.2

Komplementsystem

För framförallt lägenhetsfastigheter som inte kan anslutas till insamling
genom huvudsystemet eller där mer ytsnåla eller estetiskt tilltalande
lösningar önskas föreslås FNI erbjudas med något av följande
komplementsystem:
•

Fastighetsnära insamling med underjordsbehållare

•

Fastighetsnära insamling med krantömda markplacerade behållare

Sopsugssystem rekommenderas inte, främst med hänsyn till erfarenheter av
bristande insamlingsresultat men även därför att systemet är väsentligt
dyrare än de rekommenderade lösningarna.
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De system som rekommenderas för lägenheter kan även tillämpas för villor
genom kvartersnära insamling där så önskas i syfte att skapa en mer rationell
insamling och minska kostnaderna för hanteringen. Etablering av
komplementsystemen underlättas om det sker i samband med nybyggnation.
Hushåll i fastigheter som inte kan anslutas till huvudsystemet och där det
inte är möjligt att ordna insamling med något komplementsystem hänvisas
till att lämna förpackningar och returpapper på återvinningsstationer.

6.5 Rekommendationer vid införande
I den fortsatta processen är det viktigt att kommunerna bevakar utfallet av
beslutade ändringar (juni 2018) i förordningarna om producentansvar för
förpackningar och returpapper. Kommunerna föreslås också fatta
inriktningsbeslut med ställningstagande om utformningen av framtidens
insamlingssystem för mat- och restavfall, förpackningar och returpapper
inför samråd med producenterna och eventuellt beslut om införande av ett
nytt insamlingssystem.
Om samma systemlösning ska införas samtidigt för insamling av avfall i alla
kommunerna kan detta ske tidigast 2020 efter att kommunernas avtal med
insamlingsentreprenörer har gått ut men mest troligt senare av praktiska och
organisatoriska skäl. Inför kommande upphandlingar föreslås kommunerna
genomföra gemensamma upphandlingar och säkerställa att rimliga krav
ställs i syfte att göra det attraktivt för flera entreprenörer att lämna anbud
och därmed åstadkomma en rimlig prisnivå för insamlingen.
Inför införande av nytt insamlingssystem föreslås ett fördjupat utredningsarbete
genomföras innefattande bl.a. följande viktiga frågeställningar:
•

Alternativ till FNI med huvudsystemet i vissa fastigheter av exempelvis
utrymmes- eller framkomlighetsskäl och vilka komplementsystem som
i så fall kan vara tänkbara för aktuella fastigheter.

•

Lösning för omlastning av insamlade fraktioner, inklusive möjligheter
med och behov av omlastning på egen anläggning. Flera aspekter
behöver beaktas, däribland marknadsförutsättningar och
trafiksituationen vid tänkbara anläggningar.

•

Avsättningsmöjligheter för insamlade förpackningar och returpapper,
inklusive möjligheten att öka värdet på materialen genom exempelvis
sortering och balning.

•

Alternativa behållarlösningar för villor som inte önskar fyrfackskärl,
t.ex. separata kärl för matavfall och restavfall.

•

Organisation för det nya insamlingssystemet, inkl. resurser för införande.

•

Detaljerade ekonomiska beräkningar som underlag för budget och
planering för införande av systemet.

•

Taxekonstruktion, inklusive abonnemangsalternativ, nivåer och styreffekter.
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Efter att utredningsarbetet enligt ovan har genomförts behöver en plan för
införande av systemet tas fram innefattande exempelvis följande viktiga
moment:
•

Organisation

•

Fysisk planering avseende t.ex. platser för kvartersnära insamling

•

Upphandlingar av t.ex. kärl och utsättning/hemtagning av kärl

•

Upphandlingar av insamling

•

Information

•

Revidering av taxor, föreskrifter, avfallsplaner, handböcker för
avfallsutrymmen och transportvägar m.m.

Ovanstående förslag till insamlingssystem, fördjupad utredning och plan för
införande bygger på att samma systemlösning införs i alla kommunerna,
främst för att underlätta gemensamma upphandlingar, skapa logistiska
fördelar och skalfördelar, ge ett större underlag för att successivt bygga upp
erfarenhet, kunna samordna projektledning och information vid införandet
samt underlätta informationsinsatser om avfallshanteringen i kommunerna.
Kommunerna rekommenderas därför att fortsätta samverka beträffande
avfallshantering.
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Bilaga 1 Orientering om insamlingssystem
Nedan görs en kort presentation av system som tillämpas i olika kommuner idag
för insamling av mat- och restavfall, förpackningar och returpapper från hushåll.
System utan matavfallsinsamling beskrivs inte.

Separata behållare
Matavfall och restavfall
Insamling av matavfall och restavfall i separata behållare är den vanligaste
lösningen för insamling av matavfall i Sverige och där det finns mest
erfarenheter. Systemet bygger på att kärl för restavfall kompletteras med kärl
för matavfall. I villabebyggelse används vanligen kärl med volym 140-190
liter för matavfall. I lägenhetsområden där flera hushåll använder samma
kärl riskerar kärlen att bli för tunga. Här är kärl med volym 140 liter att
föredra men det förekommer även att större kärl används, exempelvis 190
eller 240 literskärl. Kärlen töms med traditionella en- eller tvåfackade
insamlingsfordon, vanligen varannan vecka för villor och en gång i veckan
för lägenheter.

Figur 9

Separata behållare för matavfall och restavfall från villor.
Foto: Sigtuna Vatten & Renhållning.

Matavfallet läggs vanligtvis i särskilda påsar som oftast tillhandahålls av
kommunen. Påsarna är vanligen av papper men en del kommuner använder
påsar av majsstärkelse eller plast. Kommuner som använder papperspåsar
brukar framhålla pedagogiska aspekter såsom att en papperspåse med en
karaktär som påtagligt avviker från ”den vanliga soppåsen” ger tydliga
signaler om att endast matavfall ska läggas i påsen, att felkastade påsar i kärl
för matavfall enkelt kan identifieras samt att förbehandling och behandling
av matavfall som samlas in i papperspåsar underlättas. Erfarenheter visar att
insamling av matavfall och restavfall med separata behållare och
papperspåse för matavfall ger både rent matavfall och högt utbyte. Det
nationella medianvärdet för insamling i system med papperspåsar och
separat behållare för matavfall ligger på drygt 97 % enligt en kartläggning
som Avfall Sverige och SP genomfört 2015. Motsvarande värde för insamling
i plastpåsar är enligt samma studie ca 92-93 %.
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Förpackningar och returpapper
Insamling i separata behållare för respektive fraktion är också den lösning
som är vanligast för fastighets- eller kvartersnära insamling av förpackningar
och returpapper. Lösningen används främst i lägenhetsområden som
komplement till befintlig insamling av mat- och restavfall och ÅVS:er för
förpackningar och returpapper men förekommer även i villaområden,
vanligen genom ett samarbete mellan fastighetsägare som har ordnat en
gemensam kvartersnära avfallslösning. Insamling av förpackningar och
returpapper i separata behållare med tömningsschema i villaområden med
hämtning vid varje fastighet förekommer också men är inte vanligt. Kärlen
töms vanligen med traditionella en- eller tvåfackade insamlingsfordon.

Figur 8

Separata kärl i avfallsutrymme för mat- och restavfall och utsorterade
förpackningar och returpapper. Exempel från Göteborg. Foto: Göteborgs stad

Vid insamling i separata behållare för lägenheter placeras behållarna ofta i
miljöhus tillsammans med behållare för restavfall och matavfall. Ett miljöhus
i ett lägenhetsområde betjänar normalt 50-75 hushåll och placeras i
anslutning till t.ex. ett gångstråk eller en parkeringsplats i området. Andra
vanliga lösningar i lägenhetsområden är att placera behållare för
förpackningar och returpapper i ett befintligt avfallsutrymme, i någon form
av sopskåp eller att installera s.k. underjordsbehållare för förvaring under
marknivå. Miljöhus i villaområden betjänar normalt ca 25 hushåll. I
villaområden placeras miljöhuset ofta på en central plats i kvarteret eller vid
exempelvis infarten till kvarteret.

Figur 9

Miljöhus för mat- och restavfall, förpackningar och returpapper. Exempel
på placering i lägenhetsområde i Västerås. Foto: Miljö & Avfallsbyrån
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Kommuner som har valt detta system för FNI brukar lyfta fram systemets
pedagogik och tydlighet med förvaring av avfallet oemballerat i separata
behållare som bidragande orsaker till insamlingsresultaten. Kundnöjdheten
är vanligtvis hög. En allmän erfarenhet från detta system är att det är
utrymmeskrävande. Det kan konstateras att insamling av förpackningar och
returpapper med separata behållare av bl.a. logistik- och utrymmesskäl inte
lämpar sig för villabebyggelse med egen hämtning, men erfarenheter visar
att systemet fungerar bra i lägenhetsbebyggelse eller i villabebyggelse med
gemensam hämtning som komplement till såväl traditionell insamling av
restavfall och matavfall som till andra system för FNI av förpackningar och
returpapper. Systemet kräver normalt inga särskilt anpassade behållare eller
fordon, utom vid tömning av underjordsbehållare som kräver kranbil. Hög
anslutningsgrad till och acceptans för FNI minskar också behovet av ÅVS:er.
Erfarenheter från olika kommuner visar att FNI av förpackningar och
returpapper med separata behållare ger både rena fraktioner och ett högt
utbyte. I Avfall Sveriges rapport 2017:19 presenteras erfarenheter från goda
exempel på FNI av förpackningar och returpapper med separata behållare i
Skåne. Nationella nyckeltal för renhet och utbyte saknas.
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Fyrfackskärl
Insamling av matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper i
fyrfackskärl sker i ett 30-tal kommuner. Lösningen är vanligast i småhus och
bygger oftast på två kärl med fyra fack vardera. Kärlen töms av ett
insamlingsfordon med fyra fack.

Figur 10

Fyrfackskärl med fack för åtta olika fraktioner och påhängsbehållare för
lampor och småbatterier. Foto: PWS AB

De flesta kommuner och organisationer som har erfarenhet av denna form av
insamling finns i södra Sverige men systemet har även börjat användas i
andra delar av landet, exempelvis Härnösand, Södertälje och SRVkommunerna (Huddinge, Salem m.fl.).

Figur 11

Tömning av fyrfackskärl. Foto: PWS AB

Fyrfackskärlen utgörs vanligen av 370 liters kärl utrustade med mellanvägg
och insatsbehållare med två mindre fack. Det finns även alternativ som
bygger på 660 liters kärl som främst är avsedda för mindre
lägenhetsfastigheter. Varje fastighet förses med två stycken fyrfackskärl, som
ersätter befintliga kärl. Insatsbehållare finns med olika volymer och
mellanväggens placering i sidled kan anpassas beroende på hur kommunen
väljer att utforma systemet. Tömning sker vanligen enligt ett schema där det

63 (76)

Insamling av avfall i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro
kommuner

29 juni 2018

ena kärlet töms varannan vecka och det andra kärlet var fjärde eller i vissa
fall var sjätte vecka. Hur kommunen väljer att disponera facken i kärlen
varierar. För bättre arbetsmiljö kan kärl med tre hjul användas för att minska
risken för att tunga kärl behöver balanseras på två hjul. Fyrfackskärl kan
kompletteras med särskilda behållare för fler fraktioner, t.ex. lampor;
batterier eller småelektronik, som hängs på kärlet inför tömning.

Figur 12

Exempel på placering av fyrfackskärl vid fastighet. Foto: PWS AB

Erfarenheter visar att insamlingssystem för förpackningar och returpapper
med fyrfackskärl ger både rena fraktioner och ett högt utbyte4. Hög
anslutningsgrad till och acceptans för FNI minskar mängden brännbart
avfall till behandling och behovet av ÅVS:er.
Kommuner som har valt detta system brukar lyfta fram systemets pedagogik
och tydlighet med förvaring av avfallet oemballerat i separata fack i kärlen
som bidragande orsaker till insamlingsresultaten. Kundnöjdheten är hög,
men särskilt inledningsvis, innan kärlen är utställda, förekommer
synpunkter på att kärlen är utrymmeskrävande. Fordonen är längre än
traditionella insamlingsfordon, men är liksom dessa treaxlade och styr även
på bakhjulen, vilket underlättar framkomlighet. Till följd av fordonens högre
vikt föreligger risk för högre axeltryck än vid insamling med traditionella
insamlingsfordon.

4

Mängden förpackningar och returpapper i påsen för brännbart avfall i kommuner med fyrfackskärl ligger
på 1 kg/hushåll och vecka, vilket kan jämföras med motsvarande mängd i kommuner med insamling vid
återvinningsstationer på 1,7 kg/hushåll och vecka enligt Avfall Sverige Rapport 2016:28.
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Olikfärgade påsar med optisk sortering
Vid insamling i olikfärgade påsar med optisk sortering sorterar hushållen
avfallet i plastpåsar med en specifik färg för respektive fraktion. Påsarna
läggs i samma kärl, som töms av en traditionell enfackad sopbil och
transporteras till en sorteringsanläggning där avfallet sorteras maskinellt.
Avfallet matas in i anläggningen på transportband. Optisk
avläsningsutrustning identifierar påsarnas färg och påsarna slås sedan av
bandet och samlas i containrar för respektive fraktion. Påsarna öppnas
därefter och innehållet skiljs från plastpåsar och felsorterat avfall.

Figur 13

Transportband med olikfärgade påsar som sorteras efter färg med hjälp av
optisk avläsning. Exempel från Eskilstuna. Foto: Optibag AB

Två fraktioner
Tekniken med s.k. optisk sortering användes första gången i Borås som en
del i insamlingssystemet för matavfall. Idag används insamling av restavfall
respektive matavfall i olikfärgade påsar med optisk sortering i ett 20-tal
kommuner. Det finns även exempel på kommuner som har valt att frångå
insamling med optisk sortering till följd av bristande kvalitet på insamlat
matavfall eller lågt utbyte i systemet. Enligt en kartläggning som Avfall
Sverige och SP genomfört 2015 ligger renheten på matavfall vid insamling i
plastpåsar på ca 92-93 %, vilket är flera %-enheter lägre än vid insamling i
system med papperspåsar och separat behållare. Enligt samma studie har
dock kommuner som infört insamling av matavfall med optisk sortering på
senare år lyckats uppnå en bättre kvalitet på matavfallet men kvaliteten är
dock fortfarande väsentligt lägre än i papperspåsebaserade system. En annan
erfarenhet är att systemet kan vara mycket informationskrävande.
Till systemets mest utmärkande drag hör kravet på emballering av allt avfall i
plastpåsar. Att lägga allt avfall i plastpåsar och dessutom i samma kärl
försvårar även kvalitetssäkring av avfallet. En del kommuner menar att påsar
av plast ger mindre tydliga signaler om vad som ska läggas i påsen. Vid
rötning av matavfall i plastpåsar är det viktigt att påsarna avlägsnas inför
behandlingen för att inte orsaka problem vid behandlingen. Plastpåsar
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medför även ökad risk för synliga föroreningar, såsom plastfragment, i
biogödseln vilket kan vara negativt vid användning på åkermark.
Papperspåsar för matavfall vid optisk sortering är under utveckling men har
hittills inte använts i full skala. Kommuner som har valt att samla in avfall i
system med optisk sortering brukar motivera valet med att systemet är enkelt
att införa, inklusive att särskilda utrymmen och kärl inte krävs och att
befintliga fordon och i många fall även körturer kan nyttjas.
Flera fraktioner
Insamling av fler än två fraktioner i olikfärgade påsar för optisk sortering
infördes för första gången i Sverige år 2011 i Eskilstuna kommun. Systemet har
även införts i Strängnäs och Örebro kommuner, där Örebro har valt att
hantera matavfallet i ett separat kärl. Sorteringen sker vid den enda svenska
optiska sorteringsanläggningen för upp till sex fraktioner, vilken finns i
Eskilstuna. Systemet förekommer även i Norge men då för färre och delvis
andra fraktioner än i Sverige. Att så få kommuner använder sig av detta system
begränsar tillgången på drifterfarenheter och data, vilket gör det svårt att dra
säkra slutsatser om systemet.
I Eskilstuna, som är den svenska kommun som har längst erfarenhet av
systemet, sker optisk sortering i sex fraktioner: restavfall, matavfall,
förpackningar av papper, plast och metall samt returpapper. Delar av avfallet
eftersorteras också manuellt för att avskilja plastpåsar och eventuellt
felsorterat avfall från vissa fraktioner. Glasförpackningar kan inte hanteras i
systemet utan kräver ett separat insamlingssystem, t.ex. ÅVS:er.

Figur 14

Köksskåp med källsorteringsutrustning för sex fraktioner i olikfärgade
påsar. Exempel från Eskilstuna. Foto: Optibag AB

I Eskilstuna tillämpas systemet endast i villabebyggelse. I
lägenhetsbebyggelse sker insamling i separata behållare sedan många år.
Erfarenheter från Eskilstuna visar att kvaliteten på utsorterade fraktioner i
de olikfärgade påsarna från villahushållen är god, men att betydande
mängder5 förpackningar fortfarande lämnas vid ÅVS:erna eller läggs i påsen
för restavfall. I Eskilstuna sker sorteringen i anläggningen genom en

5

Mängden insamlade förpackningar och returpapper i påsen för restavfall från villahushåll i Eskilstuna
enligt en plockanalys som gjordes 2011 efter att det nya insamlingssystemet infördes låg på ca 1,5
kg/hushåll och vecka, vilket kan jämföras med motsvarande mängd i kommuner med insamling vid
återvinningsstationer på 1,7 kg/hushåll och vecka enligt Avfall Sverige Rapport 2016:28. Mer aktuella
uppgifter saknas.
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kombination av maskinell och manuell sortering. Kundnöjdheten bland
villahushållen i Eskilstuna är hög. För hushåll där befintlig behållarvolym
(190 liter) inte räcker för samtliga fraktioner kan behov av byte till större kärl
föreligga. I annat fall kan dessa hushåll fortsätta att lämna avfall vid
ÅVS:erna när kärlvolymen inte är tillräcklig.
Oavsett om kärlvolymen är tillräcklig så kommer ÅVS:er för
glasförpackningar att behövas som komplement vid insamling av flera
fraktioner i olikfärgade påsar. Vilken kvalitet och utsorteringsgrad som kan
uppnås i lägenhetsbebyggelse vid insamling med denna lösning är osäkert
eftersom referenser från svenska kommuner saknas men försök som gjorts i
Eskilstuna indikerar att risken för bristande kvalitet på förpackningar och
returpapper i olikfärgade påsar är högre från lägenheter än villor.
Beträffande de utsorterade fraktionernas kvalitet kan även konstateras att
avfall som är emballerat i påsar är svårare att kvalitetskontrollera än
oemballerat avfall som läggs direkt i kärlet. Insamling av flera fraktioner i
olikfärgade plastpåsar innebär användning av icke förnybara råvaror för
tillverkning av plastpåsar för samtliga utsorterade fraktioner.
I Norge förekommer optisk sortering i flera fraktioner i några kommuner.
Tromsø är det enda exemplet där både matavfall och samtliga
förpackningsfraktioner utom glas- och metallförpackningar samlas in genom
optisk sortering. Totalt sorteras avfallet från Tromsø och Karlsøy kommuner
i påsar med fem olika färger. Förpackningar av glas och metall samsorteras i
en gemensam fraktion som samlas in vid ÅVS:er och separeras maskinellt.
Vid jämförelse med Eskilstuna är Tromsø intressant därför att det liksom
Eskilstuna är en större kommun med både villor och lägenheter. Tromsø
kommun har dock, i motsats till Eskilstuna, valt att införa systemet i både
villor och lägenheter. En annan viktig skillnad jämfört med Eskilstuna är den
betydligt större behållarvolymen. För villahushåll är kärlvolymen 240 liter
och tömning sker 1 gång i veckan (jämfört med 190 liters kärlvolym i
Eskilstuna med tömning varannan vecka). Enligt det kommunala bolaget
Remiks, som ansvarar för avfallshanteringen och driver den optiska
sorteringsanläggningen, är denna kärlvolym nödvändig för att alla fraktioner
ska få plats i kärlen. Kvaliteten på avfallet är tillräckligt hög för att bolaget
ska få avsättning för utsorterade fraktioner. Enligt bolaget är hushållens
kunskapsnivå och informationen om avfallshanteringen avgörande för
resultatet och det är svårast att uppnå en hög kvalitet på avfall från hushåll i
lägenheter, särskilt i områden med en stor andel studenter eller invandrare.

Återvinningsstationer (ÅVS)
ÅVS:er är det vanligaste insamlingssystemet för förpackningar av plast, papper,
metall och glas samt returpapper. Idag finns ca 5 800 ÅVS:er i hela landet.
Systemet bygger på att hushållen själva transporterar sitt avfall till stationerna.
ÅVS:erna kan vara huvudsystem för dessa fraktioner eller utgöra komplement
till ett väl utbyggt fastighetsnära insamlingssystem. Stationerna är vanligen
placerade i anslutning till exempelvis butiker, köpcentra eller andra platser där
människor passerar. Stationerna utgörs av obemannade mottagningsplatser
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med uppställda containrar för respektive avfallsslag. För förpackningar av plast,
papper och metall samt returpapper har FTI traditionellt använt containrar som
töms med bak- eller frontlastade insamlingsfordon och för glasförpackningar
med kranbil. På senare tid har krantömda containrar blivit allt vanligare.

Figur 15

Återvinningsstation, exempel på utförande med frontlastartömda
containrar. Exempel från Vännäs. Foto: FTI AB

Erfarenheter av insamling av förpackningar och returpapper vid ÅVS:er visar att
de insamlade mängderna per hushåll blir lägre än vid FNI. Detta kan antas
förklaras av den lägre servicenivån som det innebär att lagra avfallet i bostaden
och sedan själv transportera sitt avfall till en avlämningsplats istället för att få det
hämtat vid fastigheten. Systemets anonymitet innebär också osäkerheter
beträffande kvaliteten på det avfall som lämnas i containrarna. Många kommuner
har också erfarenhet av problem med nedskräpning kring containrar på ÅVS:er
till följd av att annat avfall än förpackningar lämnas utanför containrarna eller
överfulla containrar som försvårar avlämning av avfall.

Komplementsystem
Nedan beskrivs de vanligaste tekniska lösningarna för fastighets- eller
kvartersnära insamling som används i vissa områden eller typer av
bebyggelse och därmed kan fungera som komplementsystem till
huvudsystemet i en kommun.
Underjordsbehållare
Underjordsbehållare används för såväl restavfall och matavfall som
förpackningar och returpapper. Underjordsbehållare installeras ofta i
tätbebyggda områden i syfte att skapa estetiskt tilltalande lösningar, bättre
arbetsmiljö och en rationell insamling med effektivt utnyttjande av markyta.
Insamling med underjordsbehållare är enligt leverantörer, entreprenörer och
kommuner, ett av de snabbast växande insamlingssystemen i Sverige.
Behållarna finns i volym från några hundra liter upp till ca 5 m3. Tömning av
behållarna sker med komprimerande sopbil utrustad med kran. Moderna
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underjordsbehållare innebär ofta att hela behållarvolymen är under mark
och att endast inkastet är synligt ovan mark.

Figur 16

Inkast till underjordsbehållare (t.v.). Tömning av underjordsbehållare (t.h.).
Foto: PWS AB (t.v.). San-Sac AB (t.h.)

Flera leverantörer erbjuder delade underjordsbehållare för två fraktioner och
speciella, täta, behållare för matavfall. Det utvecklas även lösningar där
befintliga underjordsbehållare kan uppgraderas till delade. Tillval för
underjordsbehållare kan vara t.ex. färganpassning av inkast och den del som
i övrigt är ovan mark samt ljuddämpning för behållare för glas. Flera
leverantörer erbjuder även underjordsbehållare med komprimering men
denna lösning är än så länge vanligare i andra europeiska länder än Sverige.
Erfarenheter visar att det kan vara svårt att uppnå lika bra kvalitet på det
sorterade avfallet, som vid insamling med separata kärl. En bidragande orsak
till detta kan vara att insamling med underjordsbehållare innebär en högre
grad av anonymitet och att avfallet i behållaren inte är synligt för
avfallslämnaren. Tekniken har dock utvecklats för bättre sortering och
möjligheter till kvalitetskontroll. Idag finns exempelvis inkast som förhindrar
att större föremål läggs i behållaren och det har även utvecklats tekniska
lösningar som underlättar okulärbesiktning av avfallet genom t.ex.
inspektionsluckor. På senare år har tekniska lösningar för
underjordsbehållare tagits fram som möjliggör registrering av avfallslämning
via kod eller nyckelbricka, vilket också utestänger obehöriga avfallslämnare.
Sopsug
System med sopsug kan idag teoretiskt utformas för separat hantering av
upp till sex fraktioner. Idag finns anläggningar för tre fraktioner och en ny
anläggning för fyra fraktioner planeras i Lund. Sopsug installeras ofta i
tätbebyggda områden i syfte att skapa estetiskt tilltalande lösningar och en
rationell insamling med effektivt utnyttjande av markyta. Inom
bostadsområdet behövs dock ytor för inkasten och plats för s.k. ventiler och
servicerum för sopsugen. Samordning med t.ex. el och VA i mark krävs vid
dragning av ledningar för systemet.
Sopsugstekniken finns i mobilt och stationärt utförande. Vid mobil sopsug är
sugaggregatet installerat i tömningsfordonet medan stationär sopsug innebär
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att avfallet sugs till en särskild terminal och samlas i containrar som töms
med lastväxlarfordon.
Erfarenheter visar att det är svårt att uppnå bra kvalitet på det sorterade
avfallet. En bidragande orsak till detta kan vara att systemet innebär en
högre grad av anonymitet och att avfallet inte samlas i behållare som är
synligt för avfallslämnaren. Vid insamling med sopsug där avfall
transporteras i rör, är det vanligare att påsar går sönder än vid insamling i
andra system. Erfarenheter visar att vid insamling av fler fraktioner genom
samma rör riskerar kvaliteten på insamlat material att försämras eftersom
fraktionerna förorenar varandra.
Sopsug är förknippat med stora investerings- och driftkostnader.

Kombinationer och varianter av system
Utöver ovan beskrivna system finns exempel på kombinationer och varianter
av dessa, exempelvis:
•

Separat behållare och optisk sortering. I Örebro har befintligt
insamlingssystem för matavfall i separat kärl vidareutvecklats genom
insamling i olikfärgade påsar för optisk sortering i fem fraktioner från
villor med start i mars 2016. Påsarna samlas in i befintligt restavfallskärl.
Matavfall samlas som tidigare in i papperspåsar i ett separat kärl.

•

Separat behållare och ett fyrfackskärl. Ett alternativ till att
ersätta befintliga kärl i villa med två stycken fyrfackskärl kan vara att
komplettera befintligt kärl med ett fyrfackskärl för de högst
prioriterade fraktionerna. Försök har gjorts i någon kommun med
denna lösning, som inte ger en komplett FNI men minskar
investeringen i kärl och är något mindre utrymmeskrävande.

•

Optisk sortering och sopsug. Vid insamling i sopsug kan antalet
fraktioner utökas med hjälp av olikfärgade påsar för optisk sortering.
Systemet förekommer i begränsad omfattning i Sverige. I Norge sker
insamling i olikfärgade påsar med sopsug i bl.a. Tromsø. Erfarenheter
visar att risken för att påsarna går sönder ökar vid insamling med
sopsug, vilket försvårar den efterföljande optiska sorteringen.

•

Kompletterade kärlsystem. Insamling av förpackningar och
returpapper i olika typer av hinkar, boxar eller säckar som kompletterar
separata kärl för andra fraktioner är en form av FNI som förekommer i
främst villabebyggelse. Dessa lösningar kallas ibland grindhämtning.
Hämtningen sker vanligen med traditionella en- eller tvåfackade fordon
men särskilt anpassade fordon med flera fack förekommer också.
Systemet har i några kommuner i södra Sverige tillämpats under många
år. En del av dessa har beslutat att införa andra typer av system, bl.a. för
ökade insamlade mängder, förbättrad arbetsmiljö och enklare och mer
rationell hantering. Det finns även exempel på att privata aktörer
erbjuder grindhämtning på frivillig basis som en tjänst till småhus.
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Bilaga 2 För- och nackdelar med olika alternativ för
insamling av restavfall, matavfall, förpackningar och
returpapper från hushåll i Håbo, Knivsta, Sigtuna och
Upplands-Bro kommuner
Nedan redovisas en kortfattad sammanställning av en bedömning av för- och
nackdelar som identifierats med olika insamlingsalternativ. Grönmarkerade
aspekter är sådana som är avgörande för nyttan med insamlingssystemet.
Fördelar har skrivits med grön text och nackdelar med röd text.

Huvudsystem
Alternativ 1:
Nuvarande hantering
ÅVS:er för förpackningar
och returpapper
Insamlingsresultat

Miljö

Sannolikt ingen ökad utsortering av
förpackningar och returpapper, varför
innehållet av förpackningar och
returpapper i restavfallet kvarstår.
Målen i avfallsplanerna måste
därmed uppnås på annat sätt

Alternativ 3:
Fyrfackskärl
i villa och separata kärl i
lägenhet
Hög källsorteringsgrad
Hög kvalitet på insamlat avfall i
fyrfacksystemet
Lätt att göra kvalitetskontroller av
oemballerade förpackningar och
returpapper i kärl och ge återkoppling
till enskilda hushåll

Se ”Insamlingsresultat”

Se ”Insamlingsresultat”

Nedskräpning vid ÅVS:er i samma
omfattning som idag

Färre ÅVS:er kan minska problemen
med nedskräpning vid
avlämningsplatser för förpackningar
och returpapper
Kraftigt minskade transporter med
personbil till ÅVS
Ökade transporter med sopbil från
villor p.g.a. att varje fastighet måste
besökas oftare

Kundperspektiv

Inga större kärl än idag behövs
Inget nytt system behöver etableras
Ingen utökad kommunal service till
medborgarna genom utökad FNI av
förpackningar och returpapper,
nuvarande ÅVS:er behålls

Kraftigt ökad servicenivå – FNI för i
stort sett samtliga hushåll
Oemballerat avfall i separata
fack/kärl är tydligt och pedagogiskt
Hushåll behöver inte lagra
utsorterade fraktioner i någon större
utsträckning i bostaden
Särskilda/stora kärl krävs för
fyrfackssystemet, även större
utrymme krävs hos fastighetsägare
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Alternativ 3:
Fyrfackskärl
i villa och separata kärl i
lägenhet

Inga större kärl än idag behövs

Särskilda/stora kärl krävs för
fyrfackssystemet

Konventionell och beprövad teknik

Möjlighet till påhängsbehållare för
batterier och ljuskällor finns som
standard för fyrfackskärl

En- och tvåfackade standardfordon
kan användas
Standardkärl kan användas

Fyrfackskärl för villor måste tömmas
med särskilda fyrfackade fordon
Särskilda/stora kärl krävs
De särskilt utformade fyrfackskärlen
begränsar möjligheterna till att utöka
antalet fraktioner i framtiden
Fyrfacksfordon har mer rörliga delar
och mer hydraulik som kräver
underhåll och reparation
Gemensamhetslösningar och
containerhämtning kan inte betjänas
med fyrfacksfordon, vilket kan
inverka på logistiken. Det kommer
ändå, liksom idag, att behövas
traditionella baklastande fordon

Ekonomi

Inget nytt system behöver etableras
En- och tvåfackade standardfordon
kan användas, vilket begränsar
investeringarna (för entreprenören)
Begränsade möjligheter till minskade
behandlingskostnader när
utsorteringen av förpackningar och
returpapper inte ökar

Flera fraktioner hämtas i samma
system som matavfall och restavfall
Större möjligheter till intäkter från
insamlade material och större
möjligheter till minskade
behandlingskostnader
Möjlighet till färre tömningar av ÅVS,
antingen genom minskad
tömningsfrekvens eller minskat antal
platser
Stora investeringar krävs i kärl
Fyrfacksfordonen är dyrare än
standardfordon
Kommunerna behöver tillgång till en
eller flera platser för omlastning och
mellanlagring av insamlade
förpackningar och returpapper
Ökade kostnader för hanteringen,
p.g.a. dyrare kärl och dyrare tömning
Endast baklastande fordon kan
användas vid tömning av
fyrfackskärl, vilket kräver mer
personal och manuellt arbete än vid
sidlastarhämtning
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Komplementsystem
Separata kärl
i miljöbod
(referens)
Insamlingsresultat

Hög källsorteringsgrad
Hög kvalitet på
Oemballerat avfall i
separata kärl är tydligt och
pedagogiskt
Lätt att göra
kvalitetskontroller av
oemballerade
förpackningar och
returpapper i kärl insamlat
avfall

Miljö

Kundperspektiv

Flest transporter i
bostadsområdet vid
insamling av avfall
Hög servicenivå, separata
kärl kan vanligtvis placeras
tätare i bebyggelsen än
övriga system
Miljöboden kan utformas
estetiskt i enhetligt med
bebyggelsen

Underjordsbehållare

Lägre kvalitet och mindre
mängd utsorterat matavfall
jämfört med separata kärl enligt
nationell statistik. Uppgifter
saknas avseende förpackningar
och returpapper, men
utsorteringsgraden kan antas bli
lägre än för separata kärl
Avfallet är inte synligt för
avfallslämnaren, vilket kan
upplevas som mindre
pedagogiskt och därmed riskera
ge lägre kvalitet

Färre transporter i
bostadsområdet för
insamling av avfall
Estetiskt tilltalande lösning
Förvaring av avfall under mark
ger mindre risk för luktproblem
Lämplig inkasthöjd även för
rullstolsburna
Underjordsbehållare kan inte
placeras lika tätt i bebyggelsen
som kärl vanligtvis kan vilket kan
påverka servicenivån
Avfallet lämnas i behållare
utomhus, vilket kan vara
obekvämt för avfallslämnaren
vintertid
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Krantömda
markplacerade
behållare
Nationell statistik för
insamlingsresultat med denna
typ av system saknas men
kan antas ligga i nivå med
underjordsbehållare
Avfallet är inte synligt för
avfallslämnaren, vilket kan
upplevas som mindre
pedagogiskt och därmed
riskera ge lägre kvalitet

Färre transporter i
bostadsområdet för
insamling av avfall

Sopsug
(kombinerat med
separata kärl i miljöbod)
Låg kvalitet på utsorterade
fraktioner vid insamling i sopsug
än i övriga system, enligt nationella
nyckeltal och erfarenheter
Risk att fraktioner förorenar
varandra vilket ger sämre kvalitet
på insamlat material
Avfallet är inte synligt för
avfallslämnaren, vilket kan
upplevas som mindre pedagogiskt
och därmed riskera ge lägre
kvalitet på insamlat avfall än vid
insamling i kärl
Endast besök med insamlingsfordonet i bostadsområdet för
fraktioner som samlas i kärl

Behållarna kan vanligtvis
placeras tätt i bebyggelsen
(tätare än
underjordsbehållaren)

Inkasten kan placeras på Estetiskt
tilltalande lösning

Estetiskt tilltalande lösning

innergårdar eller i trapphus

Avfallet lämnas i behållare
utomhus, vilket kan vara
obekvämt för avfallslämnaren
vintertid

Risk för två olika
avlämningsplatser då miljöbod och
sopsugsinkast vanligen inte
placeras på samma plats

Liten risk för lukt sommartid

Risk för nedskräpning vid inkasten
vid driftstopp

Insamling av avfall i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro
kommuner

Separata kärl
i miljöbod
(referens)
Arbetsmiljö

Manuellt arbete med att
dra kärl

Rationell tömning utan manuellt
arbete med att dra kärl

Fler i- och urstigningar för
chauffören ur fordonet än
övriga system

Färre i- och urstigningar ur
fordonet än vid insamling i kärl

Skottning av dragvägar
krävs mellan fordonets
uppställningsplats och
kärlens placering inför
tömning
Chaufförer kommer i
större utsträckning i
kontakt med avfall

Tekniska
begränsningar

Underjordsbehållare

Chaufförer kommer i mindre
utsträckning i kontakt med avfall,
särskilt vid insatsbehållare av
metall
Krantömning innebär särskilda
arbetsmiljörisker
Skottning av behållarens
ovansida kan behövas inför
tömning vintertid
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Krantömda
markplacerade
behållare

Sopsug
(kombinerat med
separata kärl i miljöbod)

Rationell tömning utan
manuellt arbete med att dra
kärl

Rationell tömning utan manuellt
arbete för fraktioner som samlas in
i sopsugen på plats där allmänhet
inte har tillträde

Färre i- och urstigningar ur
fordonet än vid insamling i
kärl (men mer än för
underjordsbehållare)
Chaufförer kommer i mindre
utsträckning i kontakt med
avfall
Krantömning innebär
särskilda arbetsmiljörisker

Chaufförer kommer i mindre
utsträckning i kontakt med avfall
för fraktioner som samlas in
genom sopsug

Skottning av behållarens
ovansida kan behövas inför
tömning vintertid

Samtliga fraktioner kan
samlas in i systemet

Samtliga fraktioner kan samlas
in i systemet

Samtliga fraktioner kan
samlas in i systemet

Stora volymer avfall kan samlas in
på liten yta

Flexibelt för varierande
avfallsmängder och utökat
antal fraktioner

Stora volymer avfall kan samlas
in på liten yta

Stora volymer avfall kan
samlas in på liten yta (men
systemet kan bli mer
ytkrävande än
underjordsbehållare eftersom
behållarna är mindre)

Samtliga fraktioner kan inte
hanteras i sopsugssystemet,
komplement krävs för flera
fraktioner

Flexibelt för varierande
avfallsmängder (mindre
behållarvolym ger dock
mindre flexibilitet än
underjords-behållare)

Svårt installera sopsug i befintlig
bebyggelse

Kräver större yta än övriga
system

Flexibelt för varierande
avfallsmängder
Svårt att utöka antalet fraktioner
i efterhand
Behållarna kräver nedgrävning
och gör dem svåra att placera
och att flytta

Förutsatt att det finns yta är
det relativt lätt att utöka
antalet fraktioner

Ekonomi

Få i- och urstigningar för
fraktionerna som samlas in i
sopsug

Medför begränsade
investeringskostnader för
fastighetsägaren

Tekniskt komplicerat system

Svårt göra förändringar i systemet i
efterhand p.g.a. omfattande
anläggnings- och
installationsarbeten
Samordning med t.ex. el och VA i
mark krävs vid dragning av rör

Investeringskostnaderna är
större än för kärl

Möjlighet att anpassa lösning
till ett mindre antal hushåll

Effektivt utnyttjande av markyta i
bostadsområdet

Dyrt för ett mindre antal hushåll

Investeringskostnaderna är
större än för kärl men lägre än
för underjordsbehållare
eftersom behållarna inte
behöver grävas ned

Stora investerings- och
driftkostnader

Möjlighet att anpassa
lösning till ett mindre antal
hushåll än
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Bilaga 3 Beräknade årskostnader per kommun
Redovisade kostnader avser kommunernas kostnader för hantering av avfall
från villor och fritidshus vid producentansvar där producenterna bekostar
nuvarande ÅVS:er. Inom parentes redovisas systemets totala kostnader
inklusive producenternas kostnader för ÅVS:er.

Nuvarande hantering
Matavfallsinsamling och nuvarande FNI i lägenheter, Mkr/år
Håbo

Knivsta

Sigtuna

Upplands-Bro

Summa

Kärl

0,66

0,45

1,05

0,88

3,04

Påsar, inkl. distribution,
påshållare för matavfall

0,67

0,54

1,36

0,92

3,49

Insamling

4,61

3,11

9,44

6,53

23,69

0,29 (0,43)

0,25 (0,33)

0,35 (0,44)

1,81 (2,39)

Transport av matavfall
till biologisk behandling

0,12

0,11

0,40

0,15

0,77

Behandling mat- och
restavfall

1,71

1,43

5,57

2,08

10,79

0 (-0,52)

0 (-0,28)

0 (-0,79)

0 (-0,32)

0 (-1,92)

0 (1,98)

0 (1,33)

0 (3,04)

0 (1,55)

0 (7,91)

8,07 (9,67)

5,88 (7,02)

18,74 (21,25)

960 (1150)

850 (1020)

1120 (1270)

Omlastning

Ersättning förpackningar
och returpapper
ÅVS:er
Summa
kr hushåll och år

0,93 (1,19)

10,91 (12,23)

43,6 (50,18)

940 (1060)

1000 (1150)

Anm. Kostnaderna vid producentansvar avser insamling av mat- och restavfall samt inkluderar
nuvarande FNI i lägenheter (ca 55 % anslutningsgrad).
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Alternativ med fullt utbyggd fastighetsnära insamling
FNI med fyrfackskärl villa, separata kärl lägenhet. ÅVS som backup, Mkr/år
Håbo

Knivsta

Sigtuna

Upplands-Bro

Summa

Kärl

2,10

1,23

2,36

1,69

7,39

Påsar, inkl. distribution,
påshållare för matavfall

0,67

0,54

1,36

0,92

3,49

Insamling

6,07

4,09

9,95

6,93

27,04

0,45 (0,45)

0,34 (0,34)

0,45 (0,45)

2,45 (2,45)

Transport av matavfall
till biologisk behandling

0,11

0,09

0,38

0,14

0,72

Behandling mat- och
restavfall

1,50

1,26

5,25

1,95

9,96

-0,75 (-0,75)

-0,46 (-0,46)

-1,15 (-1,15)

-0,46 (-0,46)

-2,82 (-2,82)

0 (0,99)

0 (0,76)

0 (1,62)

0 (0,78)

0 (4,15)

Omlastning

Ersättning förpackningar
och returpapper
ÅVS:er
Summa

10,14 (11,13)

kr/hushåll och år

1200 (1320)

1,21 (1,21)

7,1 (7,86) 19,35 (20,98)
1030 (1140)

1160 (1250)

11,63 (12,41) 48,22 (52,37)
1000 (1070)

1110 (1200)

Anm. Ersättningen vid producentansvar är något överskattad, eftersom beräkningen förenklats
genom att en mindre men okänd mängd förpackningar och returpapper som samlas in via
producenternas ÅVS:er inte har räknats av.
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Datum

Vår beteckning

2019-01-16
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Förslag på tillägg och ändring i VA-taxa
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige
1. Förslag om tillägg och ändringar i taxa för Upplands-Bro kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning antas.
2. Ny taxa gäller från och med 1 april 2019.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en komplettering av nuvarande VA-taxa
för att säkerställa att taxan är anpassad efter VA-verksamhetens utbud och
kostnader av tillhandahållna allmänna vatten-och avloppstjänster till brukare.
Avgiftsnivåerna föreslås utifrån och i enlighet med 30 - 31§ Lag (2006:412)
om allmänna vattentjänster, ”Avgifterna får inte överskrida det som behövs för
att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva vaanläggningen” samt ”Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas
på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist”
Översynen resulterade i förslag om tillägg av avgift för nya tjänster i 17.1,
undersökning av mätare större än Qn 2,5 samt M-Bus-enhet för vattenmätare.
För avgiftsuttag gällande sprinklerförsörjning och nyttjande av vattenkiosk
föreslås nya avgifter i §17, punkt 17.2 samt punkt 17.3
Förslag om ändringar i § 13, Statens va-nämnd ändras till Mark-och
miljödomstolen, och i 17.1 om nedtagning och uppsättning av vattenmätare
samt avstängning och påsläpp av vattentillförsel, att avgift debiteras per besök.
Avgift om byggvatten småhus i 17.1 föreslås tas bort under 17.1 på grund av
att avgift för byggvatten även regleras i 13.4.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Vidare föreslås förtydligande av taxa i §1–21 med rubriksättning av samtliga
paragrafer samt förtydligande i 17.1 med att avgift tas ut per besök, mätare,
mätarbrunn, bokat besök eller enhet.

Beslutsunderlag
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Förslag om tillägg och ändringar i taxa för Upplands-Bro kommuns
allmänna vatten-och avloppsanläggningar 2019.
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Ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en komplettering av nuvarande VA-taxa
för att säkerställa att taxan är anpassad efter VA-verksamhetens utbud och
kostnader av tillhandahållna allmänna vatten-och avloppstjänster till brukare.
Avgiftsnivåerna föreslås utifrån och i enlighet med 30 - 31§ Lag (2006:412)
om allmänna vattentjänster, ”Avgifterna får inte överskrida det som behövs för
att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva vaanläggningen” samt ”Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas
på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist”
Till exempel har VA-enheten som en utökad service till kommuninvånare och
entreprenörer investerat och installerat vattenkiosker för en säkrare hantering
samt mängdberäkning av uttag av tekniskt vatten. För att täcka investeringssamt drift-och underhållskostnader av kioskerna föreslås ett avgiftsuttag för
dem som nyttjar denna tjänst.
Översynen är genomförd tillsammans med taxeexperter från konsultföretaget
WSP och har resulterat i följande förslag på tillägg och ändring i nuvarande
VA-taxa.
Samtliga tillägg och ändringar är markerade med gult i VA-taxan i bilaga 1.
Tillägg
§ 17, punkt 17.1 Avgift för undersökning av vattenmätare Qn 6
Motivering: För att möjliggöra avgiftsuttag av brukare som begär denna
undersökning.
§ 17, punkt 17.1 Avgift för undersökning av vattenmätare Qn 10
Motivering: För att möjliggöra avgiftsuttag av brukare som begär denna
undersökning.
§ 17, punkt 17.1 Avgift för M-Bus-enhet till vattenmätare upp till Qn 15
Motivering: För att möjliggöra avgiftsuttag av brukare som begär denna
tilläggsenhet. (M-Bus är en tilläggsenhet som möjliggör digital insamling av
mätvärden från vattenmätaren)
§ 17, punkt 17.1 Avgift för M-bus-enhet till vattenmätare, Qn 15 och större
Motivering: För att möjliggöra avgiftsuttag av brukare som begär denna
tilläggsenhet. (M-Bus är en tilläggsenhet som möjliggördigital insamling av
mätvärden från vattenmätaren)
§ 17, punkt 17.2 Avgift för sprinklerförsörjning
Motivering: För att möjliggöra avgiftsuttag av brukare som ingår avtal med
huvudmannen om sprinklerförsörjningsanslutning.
§ 17, punkt 17.3 Avgift för nyttjande av vattenkiosk
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Motivering: För att möjliggöra avgiftsuttag av brukare som nyttjar denna
tjänst.
Ändringar
§ 13, punkt 13.6 Sista stycket, Statens va-nämnd är ändrat till Mark- och
miljödomstolen.
Motivering: Från och med 1 januari 2016 upphörde Statens va-nämnd och
dess uppgifter togs över av mark-och miljödomstolarna.
§ 17, punkt 17.1 Nedtagning eller uppsättning av vattenmätare debiteras per
besök.
Motivering: Avgift tas ut per besök istället för per händelse för att brukaren
kan till exempel få mätaren uppsatt och nedtagen vid ett och samma besök
Avgiften avser inte det periodiska bytet av vattenmätare som sker vart 5 – 10
år.
§ 17, punkt 17.1 Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel debiteras per
besök.
Motivering: Avgift tas ut per besök istället för per händelse för att brukaren
kan till exempel få vattnet avstängt och påsläppt vi ett och samma besök.
§ 17, punkt 17.1 Avgift för byggvatten, småhus tas bort.
Motivering: Tas bort från §17, punkt 17.1 på grund av att avgiftsuttag regleras
i §13 punkt 13.4
Förtydliganden

§ 1–21, Rubriksättning
Motivering: För att tydliggöra paragrafernas innehåll.
§ 3 Fastighetstyper, Bostadsfastighet, tillägg av exempel om Lagerlokaler
Motivering: För att tydliggöra vilka byggnadstyper som jämställs med
bostadsfastighet.
§ 13, punkt 13.1 d) per år.
Motivering: För att tydliggöra hur avgiften beräknas.
§ 17, punkt 17.1 Avgift för undersökning av vattenmätare Qn 2,5
Motivering: Förtydliga att avgiften avser vattenmätare med storlek Qn 2,5.
§ 17, punkt 17.1 Avgift för länsning av vattenmätarbrunn
Motivering: Förtydliga att avgiften är per mätarbrunn.
§ 17, punkt 17.1 Avgift för förgäves besök
Motivering: Förtydliga att avgiften är per bokat besök.

Barnperspektiv
Beslutet bedöms inte få några konsekvenser för barn eller barns livsmiljö.
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Bilagor
1. Förslag om tillägg och ändringar i taxa för Upplands-Bro kommuns
allmänna vatten-och avloppsanläggningar 2019.
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen


Kommunfullmäktige
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Taxa för Upplands-Bro
kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning
Fastställd av Kommunfullmäktige den dag månad år, Kf § XXX

Sida 1 av 15

Taxa för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning
Antagen av kommunfullmäktige den dag månad år, Kf § XXX
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Upplands-Bro kommun
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Upplands-Bro kommun
§ 1 Avgiftsskyldighet

För att täcka nödvändiga kostnader för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 § lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata, Dg är även den
som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i
27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
§ 2 Avgiftstyper

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
§ 3 Fastighetstyper

I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses
att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från
användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Förvaltning
Stormarknader
Butiker
Utställningslokaler
Sporthallar
Lagerlokaler
Hotell
Restauranger
Hantverk
Utbildning

Småindustri
Sjukvård

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan
jämställs med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu
bebyggts.

Sida 2 av 15

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som används
för i §3 andra stycket avsedda ändamål, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA)
enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet.
Då andelen ouppvärmda utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som
används för i §3 andra stycket avsedda ändamål uppgår till mer än 50 % av fastighetens BTA
beräknas fastighetens antal lägenheter på följande sätt:
 Full avgift för uppvärmd BTA
 67 % av ouppvärmd BTA för ändamålen vatten och spillvatten
 För BTA i byggnad som ej är ansluten till vatten och spillvatten utgår endast avgift för
ändamålet dagvatten.
 Full avgift för all BTA för ändamålet dagvatten
Andel av avgift för specifikt ändamål återfinns i § 8 och §14
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas
som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt
motsvarar sådan mark.
§ 4 Avgiftsskyldighet föreligger

4.1

Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

ÄNDAMÅL

ANLÄGGNINGSAVGIFT

BRUKNINGSAVGIFT

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet

Ja

Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark

Ja

Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om
förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och
fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster
angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten
blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
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4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna
vattentjänster är uppfyllda.
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.
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Anläggningsavgifter (§§ 5–12)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§ 5 Anläggningsavgift för bostadsfastighet

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
UTAN MOMS
a)

MED MOMS

en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

om 40 000 kr

om 50 000 kr

b)

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df,

om 31 600 kr

om 39 500 kr

c)

en avgift per m2 tomtyta

om 52,00 kr

om 65,00 kr

d)

en avgift per lägenhet

om 31 400 kr

om 39 250 kr

en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för
Df upprättats.

om 11 200 kr

om 14 000 kr

e)*

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift
enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1
a) lika mellan fastigheterna.
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller
annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt
5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna
enligt 5.1 a), b), d) och e).
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i
den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som
föreskrivs i 8.2.
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter
annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
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5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall
erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).
5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på
fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet.
5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt
för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e).
§ 6 Anläggningsavgift för annan fastighet

6.1

För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:
UTAN MOMS
a)

MED MOMS

en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

om 40 000 kr

om 50 000 kr

b)

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df,

om 31 600 kr

om 39 500 kr

c)

en avgift per m2 tomtyta

om 91,00 kr

om 113,75 kr

en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats.

om 11 200 kr

om 14 000 kr

d)*

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift
enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1
a) lika mellan fastigheterna.
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller
annan karta som huvudmannen godkänner.
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6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för
verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och
resterande tomyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 §
räntelagen.
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall
erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).
6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.
6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt
för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).
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§ 7 Anläggningsavgift för obebyggd fastighet

7.1

För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:
BOSTADSFASTIGHET

ANNAN
FASTIGHET

Servisavgift

5.1 a)

100%

6.1 a)

100%

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

100%

6.1 b)

100%

Tomtyteavgift

5.1 c)

100%

6.1 c)

70%

Lägenhetsavgift

5.1 d)

0%
6.1 d)

100%

Grundavgift för Df, om FP för
Df inte upprättats

5.1 e)

100%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a)
och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt
för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket.
7.2

Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:
BOSTADSFASTIGHET

Tomtyteavgift

5.1 c)

*)

Lägenhetsavgift

5.1 d)

100%

ANNAN
FASTIGHET
6.1 c)

30%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra
stycket så medger.
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§ 8 Reducerad avgift

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas
reducerade avgifter enligt följande:
AVGIFTER FÖR FRAMDRAGEN SERVISLEDNING
En ledning

70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar

85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar

100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt:

V

S

Df

Dg

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

30%

50%

20%

Tomtyteavgift

5.1 c)

30%

50%

20%

Lägenhetsavgift

5.1 d)

30%

50%

20%

Grundavgift Df utan FP

5.1 e)

Avgift per uppsättning FP

6.1 b)

30%

50%

Tomtyteavgift

6.1 c)

30%

50%

Grundavgift Df utan FP

6.1 d)

100%
20%
20%
100%

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1
b) respektive 6.1 d).
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare
förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a)
respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed
blivit högre.
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga
servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om
30 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader
till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.
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§ 9 Anläggningsavgift allmän platsmark

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
anläggningsavgift.
Avgift utgår med:

en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av
dagvattenbortledning

UTAN MOMS

MED MOMS

om 44,00 kr

om 55,00 kr

§ 10 Särtaxa samt avtal om VA‐avgift

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp
i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 11 Betalning av avgift

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.
11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
11.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på
årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är
betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 §
räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den
första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall
erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 11.2.
11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat
förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att
bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till
huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna
anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från det två månader förflutit
sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.
§ 12 Särskilda ersättningar

12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt
nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen
överenskomna kostnader härför.
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12.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig
och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta
dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn
till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare
servisledningens allmänna del.
12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge
än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

Brukningsavgifter (§§ 13–20)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§ 13 Brukningsavgift för bebyggd fastighet

13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
UTAN MOMS

MED MOMS

a)

en fast avgift per år

om 880 kr

om 1 100 kr

b)

en avgift per m3 levererat vatten

om 17,76 kr

om 22,20 kr

en avgift per år och lägenhet för
bostadsfastighet och därmed jämställd
fastighet

om 400 kr

om 500 kr

om 400kr

om 500kr

om 0,52kr

om 0,65kr

c)

d)

En avgift per år, per 1–2 familjs
fastigheter för dagvattenhantering.

e)

En avgift per m2 tomtyta och år för övriga
fastigheter. Max 50 000 m2 tomtyta.
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13.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras
avgifterna.
Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:
V

S

Fast avgift

13.1 a)

40 %

40 %

Avgift per m3

13.1 b)

40 %

60 %

Avgift per lägenhet

13.1 c)

40 %

60 %

Schablonavgift 1–2
familjs fastigheter
Avgift efter tomtyta

Df

Dg

10 %

10 %

13.1 e)

30 %

70 %

13.1 d)

30 %

70 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 200
m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 100m3/lägenhet och år för fritidsbostad.
13.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 b). Om mätning inte sker,
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet.
13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med
ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 13.1 a). Beloppet avrundas till
närmaste hela krontal.
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.
13.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt
att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark –
och miljödomstolen.
13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns,
skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad
som framgår av 17.1.
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13.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till
dagvattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 30 % av avgiften enligt 13.1
b).
§ 14 Avgiftsgrundande allmän platsmark

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
brukningsavgift. Avgift utgår med:
en avgift per m2 allmän platsmark för
bortledning av dagvatten

UTAN MOMS

MED MOMS

om 0,80 kr

om 1,00 kr

§ 15 Ökad eller reducerad avgift för spillvattenavlopp

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller
avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen
och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än
efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är
avsevärd.
§ 16 Obebyggd fastighet

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 a).
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta
avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:

Fast avgift

V

S

40%

40%

13.1 a)

Df
10%

Dg
10%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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§ 17 Särskilda avgifter

17.1 Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:
Avgift per

UTAN MOMS

MED MOMS

Nedtagning eller uppsättning av vattenmätare

Besök

1 100 kr

1 375 kr

Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel

Besök

1 100 kr

1 375 kr

1 100 kr

1 375 kr

Montering och demontering av
strypbricka i vattenmätare
Undersökning av vattenmätare Qn 2,5

Mätare

1 100 kr

1 375 kr

Undersökning av vattenmätare Qn 6

Mätare

1 300 kr

1 625 kr

Undersökning av vattenmätare Qn 10

Mätare

1 508 kr

1 885 kr

Länsning av vattenmätarbrunn

Mätarbrunn

1 100 kr

1 375 kr

Förgäves besök

Bokat besök

552 kr

690 kr

552 kr

690 kr

Byggvatten, småhus
M-bus-enhet till vattenmätare upp till Qn 15

Enhet

668 kr

835 kr

M-bus-enhet till vattenmätare, Qn 15 och större

Enhet

1 760 kr

2 200 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid (vardagar 7-16)
debiteras ett tillägg om 75 % av ovan angivna belopp.
17.2 Om överenskommelse träffats mellan huvudmannen och abonnenten för
sprinklerförsörjning erläggs en årlig avgift enligt nedan:
Anslutningsdiameter:

UTAN MOMS

MED MOMS

Upp till 100 mm

5 000 kr

6 250 kr

Upp till 200 mm

10 000 kr

12 500 kr

Större än 200 mm

15 000 kr

18 750 kr

UTAN MOMS

MED MOMS

Vattenkioskabonnemang, grundavgift per år, inklusive 1 st. nyckel
(avgift för hämtad m3 tillkommer)

400 kr

500 kr

Extra nyckel, avgift per nyckel, per år

200 kr

250 kr

Avgift per hämtad m3, tekniskt vatten

12,60 kr

15,75 kr

17.3 Nyttjande av vattenkiosk
Avgift tas ut enligt nedan
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Lån av nyckel, 1 dygn (avgift för hämtad m3 tillkommer)

100 kr

125 kr

§ 18 Särtaxa samt avtal om avgift

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp
i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13–16 får huvudmannen i
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 19 Betalningsvillkor

Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår
enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av
enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i
§§ 13 och 15.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på
obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte
ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
§ 20 Av fastighetsägare begärda åtgärder

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild
åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

Taxans införande
§ 21 Taxans införande och tvist

Denna taxa träder i kraft 2019–04–01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3 och 13.7 samt
§ 15, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om
den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan
angivna dagen för taxans ikraftträdande.
***

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och
tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om
allmänna vattentjänster.
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TJÄNSTESKRIVELSE

Katrin Harmander
Ingenjör
EnhetenGata/Park/Trafik

Datum

Vår beteckning

2019-01-21

TN 18/0387

Er beteckning

Tekniskanämnden

Katrin.Harmander@upplands
-bro.se

Yttrande avseende förslag till detaljplan och
miljökonsekvensbeskrivning för Säbyholm (del
av Säbyholm 5:1 m.fl.), nr 1505, Bro
Förslag till beslut
1. Tekniskanämndenyttrar sig enligt Tekniskaavdelningensförslagtill
remissyttrande,dateratden 21 januari2019.
2. Beslutetskajusterasomedelbart.

Sammanfattning
Kommunstyrelsenbeslutadei juni 2018att förslagtill detaljplanoch
miljökonsekvensbeskrivning
för Säbyholm(del av 5:1 m.fl.), nr 15015,Bro
enligt reglerför normaltplanförfarandei plan- och bygglagen(PBL) SFS
2010:900skasändasut på samråd.

Beslutsunderlag
Tekniskaavdelningenstjänsteskrivelse21 januari 2019.

Ärendet
Kommunstyrelsenbeslutadeden13 juni 2018 § 114 att förslagti ll detaljplan
och miljökonsekvensbeskrivning
för Säbyholm(del av Säbyholm5:1 m.fl.), nr
1505,Bro sändsut för samrådenligt reglerför normaltplanförfarandei planoch bygglagen(PBL) SFS20170:900.
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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

Datum

Vår beteckning

2019-01-21

TN 18/0387

Tekniska avdelningen har tagit del av remissen och skrivit ett förslag till ett
yttrande, daterat den 21 januari 2019 och föreslår nu Tekniska nämnden att
yttra sig enligt detta förslag med omedelbar justering.

Barnperspektiv
Förslaget till detaljplan innefattar lokalgator med gångfartsområde och
gångstråk inom parkmark vilket bidrar till ökad trafiksäkerhet och trygghet för
barn och ungdomar inom planområdet.

Samhällsbyggnad
Linda Edgren

Katrin Harmander

Tf Teknisk chef

Projektingenjör

Bilagor
1. Förslag till yttrande den 21 januari 2019.
2. Samrådshandlingar för förslag till detaljplan Säbyholm.
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
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YTTRANDE
Samhällsbyggnadskontoret
Katrin Harmander
Projektingenjör
Tekniskaavdelningen
Katrin.harmander@upplands
-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-01-21

TN 18/0387

Yttrande avseende förslag till detaljplan och
miljökonsekvensbeskrivning för Säbyholm (del
av Säbyholm 5:1 m.fl.), nr 1505, Bro
Tekniskanämndenhar tagit del av remissenför förslagtill detaljplanoch
miljökonsekvensbeskrivning
för Säbyholm(del av Säbyholm5:1 m.fl.), nr
1505,Bro och ställer sig i stort positiv till förslagettill detaljplan.
Planområdetär belägetcirka fyra kilometersydvästom Bro och cirka 500
meterfr ån Mälaren.Inom områdetlåg tidigareett naturbruksgymnasium,
vars
historia sträckersig tillbaka till 1910-talet. Delar av områdetär utpekatsom ett
riksintresseför kulturmiljövården.
Målsättningenär att i det mångsidigaområdetta till varaoch utveckla platsens
kvaliteter.En nyexploateringmöjliggör att kulturhistoriskt värdefull
bebyggelseoch miljö kan bevaras.Natur- och landskapsvärden,
teknisk
försörjning,och kulturhistoriskaintressenskabeaktas.
Kommunenägerinte markenoch har inte väghållaransvarinom
detaljplaneområdet.

Trafiksäkerhet
Tekniskanämndenär positiva till föreslagenutformning och har inget att erinra
vad gäller utformningenav gatornaeftersomkommunen inte är väghållare
inom området.

Allmän parkering
Tekniskanämndenär positiv till föreslagnaparkeringslösningar
, och har inget
att erinraeftersomde inte kommeratt ligga på kommunalmark.

Kollektivtrafik
Förslagpå nya busshållplats
er inom planområdetmåstesamrådamed
trafikförvaltningen(SLL) och bussentreprenören.

Avfall
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Avfallsenhetenönskarvaradelaktigaunderplanprocessen
för att säkerställaen
väl fungerandeavfallshantering,bådeur arbetsmiljösynpunktoch utifrån
framkomlighetskravför hämtningsfordonoch hämtningspersonal.
Genomatt
diskuteraavfallsfrågortidigt i planprocessen
synliggörsocksåtillgängligheten

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

Upplands-Bro kommun

Datum

2019-01-21

för avfallslämnare där rätt utformade avfallsutrymmen och hämtningsplatser
inbjuder till att avfallet hanteras på rätt sätt. Tekniska nämnden är positiva till
att avfallshantering och sopseparering sker på gemensamma
uppsamlingsplatser, med staket runt kärlen som utformas lika fasader i
området.

Vatten och Avlopp
Tekniska nämnden har inget att erinra eftersom föreslagen detaljplan inte ingår
i Upplands-Bros kommuns verksamhetsområde för vatten- och avlopp.
Tekniska nämnden ställer sig positiva till förslaget om dagvattenhanteringen i
området.

Park- och grönytor
Tekniska nämnden ställer sig positiva till föreslagna park- och grönytor i
planförslaget där områdets olika kvalitéer tas tillvara, såsom parkens och
trädgårdens stora antal kulturväxter, exotiska träd och svenska lövträd samt den
biologiska mångfalden.

Marcus Sköld (M)
Tekniska nämndens ordförande
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SAMRÅD
Datum

Vår beteckning

2018-11-23

KS 15/0282 (2013-000519)
Till berörda remissinstanser och
sakägare enligt
fastighetsförteckning

Förslag till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för
Säbyholm (del av Säbyholm 5:1 m.fl.)
Bro

Nr 1505

Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 13 juni 2018 § 114, sänds förslag till detaljplan
för Säbyholm (del av Säbyholm 5:1 m.fl.), nr 1505, ut för samråd enligt regler för
utökat förfarande, plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 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 reviderat förslag till planprogram godkändes av Kommunfullmäktige i juni 2015.
Inriktningen var att utreda möjligheterna att omvandla området till ett bostadsområde
med inslag av verksamheter. En sådan omvandling har delvis påbörjats då områdets
befintliga elevhemsbyggnader har byggts om till bostadsrättslägenheter.
Det planförslag som nu sänds ut för samråd har utvecklat de riktlinjer
som slogs fast i planprogrammet avseende hur tillkommande bebyggelse kan
anpassas till den befintliga kulturmiljön. Vidare föreslås en ny väganslutning till
Rösaringsvägen för att klara av den ökade trafiken.
Genomförandet av förslaget kan antas ge betydande miljöpåverkan. En
miljökonsekvensbeskrivning samråds med planförslaget.
Planförslaget stämmer överens med inriktningen i kommunens översiktsplan.
Samrådstiden är från och med onsdag 28 november 2018 till och med
måndag 7 januari 2019.
Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i Brohuset i Bro
centrum. Handlingarna finns också på kommunens webbplats:
www.upplands-bro.se/sabyholm. Handlingar i papper kan beställas från kommunen.
Samrådsmöte kommer att hållas i Tengbomssalen, Huvudbyggnaden Säbyholm,
Rösaringsvägen 10, i Bro, onsdag den 5 december 2018, klockan 17.00 - 20.00. Du får
tillfälle att ställa frågor och ge förslag till företrädare från kommunen samt från
exploatören.
Synpunkter på förslaget ska senast måndag den 7 januari 2019 skriftligen
framföras till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller
via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se.
Utställningslokaler:
- Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen
- Brohuset, Broplan 1, Bro
Materialet finns även på kommunens webbplats
www.upplands-bro.se/sabyholm

Handlingar:
- Följebrev (denna handling)
- Samrådsbeslut KS 2018-06-13 § 114
- Förslag till detaljplan – plankarta, 2 delar
- Förslag till detaljplan – planbeskrivning
- Illustrationsplan, 2 delar
- Gestaltningsprogram
- Miljökonsekvensbeskrivning
- Planprogram godkänt
- Programsamrådsredogörelse
- Fastighetsförteckning (kan beställas från
kommunen)
- Remisslista
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SAMRÅD
Datum

Vår beteckning

2018-11-23

KS 15/0282 (2013-000519)
Till berörda remissinstanser och
sakägare enligt
fastighetsförteckning

Frågor i ärendet besvaras av Henric Carlson planchef på Planavdelningen och
Andréas Silander projektledare exploatering på Mark- och exploateringsavdelningen,
tel. 08-581 690 00.

Samhällsbyggnadskontoret

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.

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

Handlingar:
- Följebrev (denna handling)
- Samrådsbeslut KS 2018-06-13 § 114
- Förslag till detaljplan – plankarta, 2 delar
- Förslag till detaljplan – planbeskrivning
- Illustrationsplan, 2 delar
- Gestaltningsprogram
- Miljökonsekvensbeskrivning
- Planprogram godkänt
- Programsamrådsredogörelse
- Fastighetsförteckning (kan beställas från
kommunen)
- Remisslista
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REMISSLISTA

Datum
2018-11-23

Vår beteckning
KS 15/0282 (2013-000519)

Remisslista för samråd om
Förslag till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för

Detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:1 m.fl.), nr 1505
Bro
Berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning daterad 2018-09-18
samt
Länsstyrelsen i Stockholms län
Lantmäterimyndigheten Sthlms län
Ekerö kommun
Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen
Trafikverket Region Stockholm
Käppalaförbundet
Stockholms läns museum
Brandkåren Attunda
Polismyndigheten i Sthlms län
TeliaSonera Skanova Access AB
Norrvatten
Vattenfall Eldistribution AB
Svenska Kraftnät AB
E.ON Värme Sverige AB
E.ON Elnät Sverige AB
Skogsstyrelsen
Ragn-Sells AB
Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI)
Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro
Friluftsfrämjandet, Lokalavd. Kungsängen-Bro
Lokaltidningen Mitt i Sthlm
Posten meddelande AB
Bygg- och miljönämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Hyresgästföreningen region Stockholm
Upplands-Bro Villaägarförening
Bro-Lossa Hembygdsförening
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
Svenska kyrkan Bro

Upplands-Bro kommun
Furuhällsplan 1
196 81 Kungsängen

Telefon 08-58169000
Fax 08-58169240
kommunstyrelsen@upplands-bro.se

Bankgiro 5420-3674
Org. nr 01-212000-0100
www.upplands-bro.se

Samhällsbyggnadskontoret

Detaljplan för

Del av Säbyholm 5:1 mfl
Bro
Upplands-Bro kommun
Utökat förfarande

Planbeskrivning

Flygfoto med planområdet markerat i mitten.
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Handlingar

Plankarta med bestämmelser i två delar, skala 1:1000, 180604
Denna planbeskrivning
Gestaltningsprogram 180604
Miljökonsekvensbeskrivning , 181121
Illustrationsplan i två delar, 180604
Fastighetsförteckning 180918
Programsamrådsredogörelse, 150423

Övriga handlingar

Förutsättningar,
Planprogram, godkänt av Kommunfullmäktige 150603
Natur och Grönstruktur
Översiktlig naturmiljöutredning i Säbyholm, Ekologigruppen,150914
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
Trafik och kommunikationer
Trafik PM, Sven Ekman Trafikkonsult, 170626 rev
Störningar och risker
Bullermätning Bryggeri, Akustikbyrån, 151118
Brandtekniskt utlåtande angående gasoltank, Brandkonsulten, 151028
Teknisk försörjning
Dagvattenutredning, Cowi, 150914
VA-plan, 5 ritningar, Cowi, 150914

____________________________________________________________________________
Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands-Bro, nr 1505
18-11-22 Planbeskrivning

sid 4

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag
Bakgrund
Bro samhälle växer och det sker i huvudsakligen söderut mot Mälaren. I gällande översiktsplan
från 2010 skapas förutsättningar för invånarantalet i Bro att fördubblas till år 2030. 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 utom tätorten cirka fyra kilometer västsydväst 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 till Säbyholms Intressenter AB, dotterbolag till Ladza
Fastigheter AB
Områdets skönhetsvärden och de vackra, kulturhistoriskt intressanta omgivningarna bedöms
attraktiva för boende. Befintliga, oanvända lokaler lämpar sig väl för skolor, verksamheter och
fritid. För planområdet finns ingen detaljplan.
Befintliga elevhemsbyggnader, småhus, skolbyggnader, verksamhetsbyggnader står på
avstyckade fastigheter inom planområdet. Elevhemsbyggnaderna är ombyggda till ca 60
bostadsrättslägenheter under 2014-2017. En verksamhetslokal har byggts om till ett
mikrobryggeri. På bollplanen i centrala delen av området har en en-avdelningsförskola

etablerats med tillfälligt bygglov.

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 nyexploatering
möjliggörs att kulturhistorisk värdefull bebyggelse och miljö kan bevaras och skyddas från
förvanskning och annat nyttjande, som inte befrämjar områdets kulturmiljö. Flertalet av de
befintliga elevhemmen är uppförda under 1910-talet i en nationalromantisk stil och bör bevaras
och upprustas på ett pietetsfullt sätt.
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.
Vidare skall framför allt natur- och landskapsvärden, teknisk försörjning, och kulturhistoriska
intressen beaktas.
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Huvuddrag
En utveckling av lantbruksskolans område planeras med en stor del bibehållande av dels
parkkaraktären i de centrala delarna dels hela det omkringliggande skogsområdet i öster.
Skyddsvärda parkdelar och träd avses att bevaras.
De befintliga elevhemmen, och en skolbyggnad har byggts om till ca 60 bostadsrättslägenheter.
Den befintliga huvudbyggnaden planeras byggas om till både kontor och bostäder. Ca 90 nya
småhus föreslås tillkomma. De flesta på det stora traktorkörfältet i norr, på befintliga
fotbollsplanen i mitten av området och i söder längs norra kanten av inägan/åkern. Ett antal färre
småhus planeras inne i parkmiljön.
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.

Planprocessen
Handläggning

Detaljplanearbetet inleddes 22 januari 2014, då beslut togs om programuppdrag av
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.
Den 6 juni 2014 tog Kommunstyrelsen beslut att det framtagna förslaget på detaljplaneprogram
skulle skickas ut på samråd. Programsamråd pågick mellan 21 augusti och 1 oktober 2014.
Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag 27 maj 2015 (KS§85). Planen handläggs enligt
utökat förfarande enligt plan-och bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.
I samband med Kommunfullmäktiges beslut att godkänna detaljplaneprogrammet den 3 juni
2015 (KF § 63), så beslöt Kommunfullmäktige att i det fortsatta planarbetet skall möjligheten till
ytterligare bostadsbebyggelse sydost om planerad bebyggelse studeras.
SBU

KS

KS

KS, KF

Preliminär tidplan

Kommunstyrelsen beslutade 13 juni 2018 (§114) om plansamråd. Plansamråd hålls 28 november
2018 – 7 januari 2019 och beslut om granskning kan då preliminärt planeras till senare delen av
2019. Planen kan då antas under 2020.
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Planuppdrag

Uppdraget innebär att utreda lämpligheten av att planlägga för ny bebyggelse i Säbyholm genom
att ta fram samrådshandlingar. Platsen runt Låssa kyrka är utpekad som riksintresse för
kulturmiljön enligt miljöbalken 3 kap. 6 §. Vid planering kommer det ställas stora krav på att
tillkommande bebyggelse tar tillvara på och anpassas till den mycket speciella karaktär som
platsen har idag. Förutom hänsyn till den kulturhistoriska miljön kommer en del frågor av teknisk
karaktär vara viktiga att utreda, bland annat tillgänglighet för ökad trafik och tillgång till
kommunalt VA.

Förenlighet med 3-5 Kap Miljöbalken
Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövård enligt miljöbalken 3 kap MB. De
redovisade föreslagna åtgärderna bedöms inte skada riksintresset för kulturmiljön.
Med hänsyn till de natur och kulturvärden som finns 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 istället 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
Alla detaljplaner ska redovisa ett ställningstagande om planen bedöms medföra betydande
miljöpåverkan. Detta avgörs genom en behovsbedömning. Om programmet/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 västsydväst 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 omfattar cirka 28 hektar
varav 4 hektar avser delen vid Säbyholmsviken.
För 19 befintliga hus inom planområdet har avstyckning skett 2015.
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Gällande planer och tidigare ställningstaganden
Riksintressen

Cirka en kilometer västnordväst 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
Birka-Uppsala, 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
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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.
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 entrèn 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. Strandskyddskravet är för
närvarande 300 meter. Utöver delen vid Säbyholmsviken berörs endast en mycket liten del längst
i sydost av skyddsavståndet.
Hela området ingår i Riksintresse, Mälaren med öar och strandområden, för friluftsliv (MB 4 kap
§ 1 och 2).

Länsintressen
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 intressen
Området ingår i Landsbygdsplan-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 frilufts- synpunkt
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Planprogram
Ett Detaljplaneprogram för Säbyholm (del av Säbyholm 5:1) togs fram våren 2014, ställdes ut
hösten 2014 och godkändes juni 2015.

Detaljplaner
Inga gällande detaljplaner finns i området

Förutsättningar/planförslag
Nuvarande bebyggelse och mark- användning
Planområdets bebyggda huvuddel är belägen på en platå mellan två åshöjder, vilka i sin tur
omges av 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 1970- och 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 har sedan dess
stått tomställt och övergivet. Under det senaste året 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 en-avdelningsförskola med tidsbegränsat bygglov har ställts upp på södra delen av
befintliga bollplanen. Vid Säbyholmsviken finns brygganläggningar och rester av en större
brygga samt badplats.

Natur och Grönstruktur
Förutsättningar
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
____________________________________________________________________________
Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands-Bro, nr 1505
18-11-22 Planbeskrivning

sid 11
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
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 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.
Längst i sydost finns en åkermark om cirka fyra hektar. Åkermarken har klass 4 enligt
Länsstyrelsens klassificering, dvs ej högsta åkermarkskvalitet.
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 microhabitat 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
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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 bl.a 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 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.

Planförslag
Görvälkilen:
Större delen av områdets sammanhängande naturmiljöer planeras att bevaras intakta. Största
delen av inägan i söder planeras att bevaras som ett öppet fält. Den kan till exempel brukas som
betesmark eller slåttas som äng som naturmark 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 att större delen av fruktträdgårdar likaså. Ett 40-tal träd har mätts in, de flesta inom de
ovannämnda parkområdesdelarna och ca 35 av skyddsbenämnas i planen.
Naturmiljöer
Områdets skogsklädda partier och de stora parkdelområdena sparas som naturmark i planen och
undantas därmed från bostadsbebyggelse. Naturvärden kopplad till områdets träd, park och
skogsmiljöer bedöms därför kunna kvarstå. För att säkerställa detta kommer ca 35 av de inmätta
träden märkas i planen med skyddsbestämmelser. 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.
Även udden i söder ut mot Mälarens stränder med sin frisk/fuktiga högörtsäng/strandäng
bibehålls. Restaurering av bryggor mm bedöms inte få negativa konsekvenser för stränder och
vattenmiljö, förutsatt att ingen ytterligare grävning/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 planering.
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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 och dungar av äldre träd. De
flesta träd med mistel växer i områden, som planeras sparas som natur 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 parkområdet, ca 40 st, har mätts in och i planen förts ina att marklov och
förbud skall gälla för trädfällning. En gemensanhetsanläggning planeras ansvara för de större
park- 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 och
naturmarkspartier behålls.
Siktstråk mot vattnet och de stora fälten eftersträvas från såväl befintlig, men också från ny
bebyggelse.

Fornlämningar
Förutsättningar
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
Planförslag
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. 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.
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Kulturmiljö

storskifteskartan från 1782

laga skifteskartan från 1909

Förutsättningar
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”.
I planförslaget ingår ett karaktärprogram och gestaltningsprogram där hänsyn tagits till
tankegångar i dessa riktlinjer. Därutöver har hänsyn tagits till de genomförda ombyggnaderna.
* ett bevarande av relationen mellan den oregelbundna planstrukturen på områdets äldre, högre
partier och den regelbundna på den lägre liggande sänkan/stråket i det 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.Detta 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.
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* 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.
Planförslag
Tyrens utredning ”Konsekvensbedömning avseende kulturmiljön” från 2015 tar också upp
följande punkter att tänka på vid placering av bebyggelse:
* 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
Flera av ovanstående punkter har arbetats in i planen och har utvecklats vidare i
gestaltningsprogrammet
Konsekvensbedömningen redovisar sammanfattningsvis, att man i illustrationsplanen 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.
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
riksintresets motivering. Här har bebyggelsens utbredning minskat avsevärt jämfört med tidigare
planförslag. Bebyggelsen tar fortfarande en mindre del av inägan i anspråk. Dock är bebyggelsen
begränsad till inägans norra del.
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.
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Geologi/Geotekniska förhållanden
Förutsättningar
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 510 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.
Planförslag
Normal grundläggning antas. Inför bygglov ska kompletterande grundundersökningar göras för
kontroll av eventuell erforderlig pålning och kontroll av eventuella radonrisker

utdrag ur jordartskarta från SGU
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Bebyggelseområden

Förutsättningar
Det centrala planområdet kan sammanfattningsvis beskrivas som dels ett parkområde med
bostadsbebyggelse/ elevhem, dels som område för lokaler för undervisning och dels som ett antal
fält / planer. De sistnämnda är tre stycken: det grusade traktorövningsfältet i nordväst, bollplanen
i det centrala läget och inägan i sydost.
Historia Äldre tider
I Säbyholms direkta närhet har det sedan bronsåldern funnits boplatser och begravningsplatser.
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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.
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. 1913-1914 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 en lång brygga/kaj 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 - cirka tio stycken byggnader om drygt 7 400 m2
byggnadsarea. Odlingsmarken här omvandlades till ett övningsfält för
lantbruksmaskiner/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. Begynnande 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 och är inflyttade. Verksamheter bedrivs i de
befintliga lokaler, ett dagis har etablerats inom området. Skötseln av parkanläggningar sköts av
byggherren i avvaktan på kommande gemensamhetsanläggning.

____________________________________________________________________________
Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands-Bro, nr 1505
18-11-22 Planbeskrivning

sid 19
Planförslag

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
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våningshöjder - tre till tre och en halv meter i vardera två våningar - kommer att fortsätta
dominera i miljön.
Förprojektering och byggnation visar att detta kan göras med minimala förändringar av
exteriörerna. Interiörerna är oftast hårt medfarna med åren. Ursprungliga, specifika detaljer
invändigt avses dock bibehållas i görligaste mån. De tre enplanshusen längst i sydost (Birka,
Skoga, Bergängen), uppförda på 1970-talet kommer också att upprustas.
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 kommer att bevaras. Övriga
delar av byggnaden planeras att vara bostäder. Flygelbyggnaden i norr, Nya Skolbyggnaden i två
våningar och uppförd på 1990-talet, planeras att byggas om till bostäder. Låssahuset, en byggnad
mittemot kyrkan, också uppförd på 1990-talet, har 2015 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
trädgårdsmästarutbildning. Samtliga växthusbyggnader, förutom två, avses bibehållas och är
delvis ianspråktagna för verksamheter. I avvaktan på att behovet ökar av förskoleplatser har 2015
en en-avdelningsförskola monterats på bollplanen med tillfälligt bygglov. Den är fullt utnyttjad.
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Nya bostadshusen

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.
Gestaltning
De nya bebyggelsegrupperna planeras vidare ha sinsemellan något olika karaktärer. I förslaget är
de benämnda ”Trädgårdskvarteret” (på traktorkörfältet i norr), ”Bygatan”(på bollplanen centralt)
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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 nationalromatiska 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
uteplatsplacering, parkering är förlagda mellan husen. ”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 ha minst ett fruktträd och möjlighet till odling på tomten eller på odlingslotter.

Skala/material
Den föreslagna nya bebyggelsen underordnar sig med sina moderata byggnadshöjder i högst två
våningar och med visst respektavstånd till de äldre elevhemmen.
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.
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Trafik och kommunikationer
Förutsättningar
Buss, som försörjer Säbyholm, går mellan Smidö och Bro station. På morgon och eftermiddag
går bussen varannan timme. SL planerar för utökad turtäthet. SL kör nu upp i området och vänder
för vissa turer. Till stationen är det strax under fem kilometer. Busstätheten är låg. 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

Planförslag
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 skall studeras.
Gatuutformning, parkering, gång- och cykelvägar
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/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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Störningar och risker
Buller
Förutsättningar
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
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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
Planförslag
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

Luft och vindförhållanden
Förutsättningar
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

Planförslag
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.

Markföroreningar, radon
Förutsättningar
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 oljecisternera borttagits och anmärkningar åtgärdats. En cistern finns kvar, men
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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.
Förslag
Inga ytterligare åtgärder behövs för planeringen av området

Översvämningsrisk
Förutsättningar
Det centrala programområdet ligger helt utanför områden med översvämningsrisk från Mälaren.
Delen nere vid Säbyholmsviken ligger inom område för tidigare utredd översvämningsrisk, dvs
inom + 2,8 m över nollplanet. Här ligger ett mindre befintligt båtförråd
Planförslag
Med hänsyn till att det enbart är ett mindre befintlig båtförråd som kommer att finnas på
planområdets udde, är skaderisken försumbar.

Skredrisk
Förutsättningar
Inga upplagda fyllningsmassor finns i planområdet
Planförslag
De nya husens höjdsättning skall anpassas till befintliga marknivåer, varför inga stora
uppfyllnader planeras och därmed kan eventuell skredrisk elimineras.

Tekniska försörjning
Vatten och spillvatten
Säbyholm är självförsörjande på vatten och avlopp och har tidigare varit i drift för cirka 300
personer. Vatten pumpas i en pumpstation belägen söder om Smidövägen enligt servitut från en
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vattentäkt på fastigheten Leran 1:3, belägen ca en halv km västerut. Vattenförsörjningen härifrån
skall bibehållas för planområdet. Någon saltvatteninträngning förekommer ej. Avlopp renas i ett
lokalt reningsverk beläget i programområdets norra del. Ytterligare sju intilliggande fastigheter är
anslutna till VA-nätet söder och sydväst om Smidövägen. Dessa ska utredas av kommunen. En
möjlig anslutning av Säbyholmsprojektet till kommunalt avloppsnät är förprojekterad av
kommunen och då fram till planområdet. Det samfällda VA-nätet kommer dels att bestå av
befintliga ledningar i planområdet, dels nya inklusive en avloppspumpstation norr om
planområdet på annan del av Säbyholm 65:1. En befintlig pumpstation för brand/sjövatten nära
Säbyholmsviken och tillhörande ledningar skall övertas av VA samfälligheten.

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 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. Det innebär att planområdet bedöms inte påverka
vattenförekomsternas status eller möjlighet att uppfylla miljökvalitetsnormerna.

Värmeförsörjning
Huvuddelen av den befintliga bebyggelsen uppvärms idag med olje- vedpannor 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, data, tele
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.
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Service
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
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
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

Fritid
I skolbyggnaderna finns en gymnastik- motionssal avsedd även för de boende. Det är cirka 300800 meter till Säbyholmsviken, mot vilken en stor del av bebyggelsen har utsikt. I nordväst ligger
Rösaringsåsen med sina strövområden. Strax utanför planområdet planeras att en hästgård ska
anläggas. Inom fyra kilometers radie finns det tre golfbanor.

Tillstånd för vattenverksamhet
En del av upprustningen av bryggorna och badstranden kan kräva tillstånd för vattenverksamhet.
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Strandskyddsdispens
Aktuellt strandskydd
Inom planområdet gäller strandskydd om 300 m upp på land och 300 m ut i vattnet från
strandlinjen.
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allemansrättsligt tillgång till
stränderna och att bevara livsvillkor för djur- och växtliv på land och vatten (7 kap 13§
miljöbalken). Enligt 4 kap. 17§ miljöbalken får kommenen besluta om upphävande av
strandskydd inom ett område som skall omfattas av detaljplan.

I vilka delar förutsätter planen strandskyddsdispens
På kvartersmark inom planområdet på udden samt vattenområdena, betecknade WB1 och WV1
utanför de tre bryggorna föreslås strandskyddet upphävas.

Särskilda skäl för strandskyddsdispens
Ianspråktagen mark
Marken har historiskt varit ianspråktagen. Två befintliga flytbryggor, en i väst och en i sydöst
finns på platsen. För den stora bryggan på sydspesten av udden, som skall restaureras finns
pålarna kvar i vattenytan hela 70 m ut. Vid den planeras också platser för småbåtar. Intill den
planeras restaurering av badstrand. På udden finns också en befintlig förrådsbyggnad samt en
grävd damm.
Tätortsutveckling
I kommunens förslag till fördjupad översiktsplan för landsbygden är området runt
Säbyholmsviken redovisat som ett LIS-område, dvs ett landsortläge för utveckling
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 bibehållas
Friluftsliv
Detaljplanen innebär att allmänhetens tillgång säkersälls. Tillgängligheten förbättras genom
anlagda gångvägar till stranden och badplatsen. Området blir härmed mer tillgängligt både
utseendemässigt och fysiskt.
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Konsekvenser av planens genomförande
Avvikelse från programförslag
Inga avvikelser från innehållet programbeslutet

Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivning
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 grusoch 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.
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 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.
Den nya gatustrukturen med gårdsgator med låga hastighetsbegränsningar bedöms öka
tillgängligheten inom området för gående, cyklister med flera och det blir en tryggare miljö.
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
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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.
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 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).
Ett microbryggeri med ölproduktion i mindre skala är beläget inom planområdet. Boende i
planerade bostäder bedöms inte utsättas för störande buller, lukt eller risker från microbryggeriet
i någon betydande utsträckning om föreslagna åtgärder vidtas. Omgivande vägar har ett relativt
lågt trafikflöde och bedöms inte heller ge upphov till bullerstörningar vid planerade bostäder.
Halterna av markföroreningar i området är låga och underskrider Naturvårdsverkets riktvärden
för känslig markanvändning.
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.

Allmän tillgänglighet

I samband med att båthamn och badplats anläggs vid Säbyholmsviken görs stranden
tillgänglig. I samband med en etablering av förskola och framgent en skola kommer hela
elevhemsområdet likaledes att vara tillgängligt. Den pågående etableringen av
kommersiella verksamheter bidrar även till att öka den allmänna tillgängligheten.
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Planens genomförande
Organisatoriska frågor
Huvudmannaskap
Planen genomförs med enskilt huvudmannaskap.
Planområdet planeras ingå i kommunens verksamhetsområde för spillvatten. Kommunen
ansvarar för drift och underhåll fram till och med en pumpstation i områdets östra del, vilken blir
anslutningspunkt för det enskilda avloppssystemet.
På kvartersmark inom planområdet ansvarar respektive fastighetsägare (ett antal brf ,
äganderätter och en gemensamhetsanläggning) för genomförande, drift och underhåll av samtliga
anläggningar och byggnader
Avtal
Exploateringsavtal ska upprättas mellan kommun och Säbyholms Intressenter AB innan
detaljplanen vinner laga kraft.
I avtalet måste regleras hur fördelning av kostnader skall ske för allmänhetens tillträde till
kvartersmarken på udden inklusive badstranden

Fastighetsrättsliga frågor
Ägoförhållanden
Planområdet omfattar del av Säbyholm 5:1 samt Säbyholm 5:30-32, 5:37-39, 5:44 ägda av
Säbyholms Intressenter AB samt fastigheterna Säbyholm 5:27-29, 5:33-36 , 5:40-41 ägda av
bostadrättsföreningar och privatägda småhusfastigheterna Säbyholm 5:47-48.
Fastighetsbildning
När detaljplanen vunnit laga kraft finns möjlighet att ansöka om fastighetsbildning av ytterligare
avstyckningar. Ett antal fastighetsregleringar kommer att sökas för att redan befintliga insprängda
fastigheter skall få ytterligare mark för att förenkla drift av sina parkeringar och ytor runt husen
Gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggningar skall bildas av Lantmäteriet för den gemensamma förvaltningen av
parkområdena, skogen i nordost, vägar, ett antal parkeringar, vatten-och spillvattenledningar och
intern pumpstation, dagvattensystem, lekytor, åkermarken i söder, sophantering, el, fiber etc.
Skötseln av udden skall hanteras av en gemensamhetsanläggning, där kommunen är medlem. För
båtbryggorna inrättas båtföreningar
Ledningsrätt, Servitut
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För att säkerställa rätten till allmänna VA-ledningar och pumpstation inom kvartersmark kommer
avtalsservitut behöva upprättas eller ledningsrätt bildas.
För fastigheterna Säbyholm 5: 24, 5:26, 5:46 och Låssa kyrka 1:1 utanför planområdet i väster
behöver de för sin anslutning till VA-nätet ingå i gemensamhetsanläggningen. Kommunen måste
också lösa VA frågan för de fastigheter som ligger söder och sydost om planområdet, vilka nu
utan avtal är inkopplade på Säbyholm 5:1s nät
E-område för pumpstation, transformatorstation och övriga anläggningar kan avstyckas till en
särskild fastighet eller upplåtas med ledningsrätt.
Fastighetsrättsliga konsekvenser
Planområdet kommer att ingå i kommunens verksamhetsområde för spillvatten.
Gemensamhetsanläggningen för VA ansluts till kommunens allmänna spillvattennät vid planerad
pumpstation i öst vid Rösaringsvägen/Smidövägen
Plankostnader
Ram/Plan avtal är skrivet mellan kommun och Säbyholms Intressenter AB som reglerar
framtagande av planhandlingar och övriga åtgärder nödvändiga för planens genomförande.
Skyddsbestämmelser
För att erhålla ett långsiktigt bevarande av befintlig värdefull bebyggelse innehåller planförslaget
skyddsbestämmelser. Skyddsbestämmelserna kan under vissa förutsättningar motivera ersättning.
Lantmäteriförrättnig
Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av gemensamhetsanläggningar och andra fastighetsrättsliga
frågor handläggs av Lantmäteriet. Exploatören bekostar samtliga lantmäteriförrättningar för
planens genomförande utom åtgärder för fastigheter utanför planområdet.
Avgifter VA
VA-samfälligheten kommer att ansluta till kommunens pumpstation och anläggningsavgift
erläggas enligt gällande taxa.
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Administrativa frågor
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 10 år från den dag den vinner laga kraft.

Medverkande i projektet
Planhandlingarna har upprättats av plan- och exploateringsavdelningen i Upplands-Bro kommun
i samarbete med BIMS Projektutveckling genom Björn IM Svensson samt Södergruppen
Arkitekter genom Hans Bäckström och Erik Einarsson. Ett antal specialistkompetenser på
kommunen har också bidragit till framtagandet

Upprättad 2018-04-25
Plan- och exploateringsavdelningen

Andreas Silander

Henric Carlsson

Projektledare exploatering

Planchef

Referenser
* Översiktsplan för Upplands Bro kommun 2010. Antagen av Kommunfullmäktige 2011
12 15 * Program för översiktsplanering av Landsbygden i Upp- lands Bro kommun.
Samrådshandling 2013 06 28.
* RUFS 2010 * Fornsök, http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/protected/search.html * Skriften: Sunnerdahls hemskola, Esselte ab, 1936 * SGU Sveriges
geologiska undersökningar * Stockholms läns museum 2001. Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands Bro * http://gis.lst.se/lstgis/ * http://www.upplandia.se/
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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning
saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning
och utformning är tillåten.
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Till planen hör:
- Planbeskrivning
- Genomförandebeskrivning
- Miljökonsekvensbeskrivning
- Gestaltningsprogram
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Ajourhållningsdatum:
Ajourhållen endast inom planerat Detaljplaneområde 2018-05-07
och övrigt endast utdrag ur ej ajourhållen Primärkarta 2018-05-15
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ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmän plats. En gemensamhetsanläggning är
huvudman för allmän plats.
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Huvudbyggnad skall uppföras med sadeltak eller s.k.
pyramidtak. Förskjutet sadeltak tillåts inte.
Byggnader skall huvudsakligen utföras med fasader i träpanel
och med tak av röda tegel- eller betongpannor. Fasader målas
med utgångspunkt från traditionella slamfärger i den rödbruna färgskalan.
Fasader målas med utgångspunkt från traditionella slamfärger
i den röd-svarta färgskalan.
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Uthus och garage förläggs, i förhållande till gaturummet,
innanför bostadshusets fasadliv och med en högsta
byggnadshöjd om 3,5 meter. Tillbyggnader på förgård mot
gata får ej göras.
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MARKENS ANORDNANDE
Skötselplan skall upprättas för naturmarken inom planområdet.
Dagvatten skall så långt möjligt avledas till infiltrationsyta.
Takvatten skall så långt möjligt avledas till infiltrationsyta. Vid utvändig hantering av
miljöfarliga produkter ska dagvattenrening ske genom avskiljare dimensionerade
för aktuell verksamhet.
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Bakgrund till programarbetet
Tillväxtchefen fick den 22 januari 2014 § 3 i uppdrag att ta fram detaljplaneprogram för Säbyholm
enligt plan- och bygglagen (PBL), SFS 2010:900. Syftet är att utreda lämpligheten av att planlägga för
ny bebyggelse. För de delar som bedöms som lämpliga ska planprogrammet också ange
utgångspunkter och mål för eventuellt fortsatt detaljplanearbete. Planuppdraget gavs prioritet två.
Programområdet är totalt cirka 28 hektar och ligger fyra kilometer västsydväst om Bro Centrum.
Området består av två delområden. Det större området (24 hektar avsett för bebyggelse) avgränsas i
norr av åkermark, Rösaringsvägen i söder och väg 902 i öster. Mälaren återfinns söder om området på
ett avstånd om 300-500 meter . Rösaringsåsen ligger två kilometer västerut. Det mindre området (4
hektar) är avsett för bad och småbåtshamn och ligger söder om Smidövägen vid Mälaren.
Säbyholm består av en del av fastigheten Säbyholm 5:1. Ägaren Säbyholms Intressenter AB har
förvärvat fastigheten av Stockholms Läns Landsting som tidigare bedrev naturbruksgymnasium på
Säbyholm.
Upplands-Bro kommun har i samråd med Länsstyrelsen gjort bedömningen att förslaget sammantaget
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) skall därför tas
fram.

Programförslagets syfte och huvuddrag
Syftet med förslaget till detaljplaneprogram var att samråda kring utgångspunkter och mål för det
fortsatta detaljplanearbetet av ny bebyggelse på Säbyholm. Likaså samråder kommunen kring
bedömningen som gjorts av vilka markområden som är lämpliga för ny bebyggelse.
Planprogrammet avser att utveckla ett förslag där området på ett pietetsfullt sätt utvecklas till en
levande bebyggelsemiljö med bostäder, verksamheter, kommersiella lokaler och lokaler för
undervisning och omsorg – en nod i kommunen.
I programarbetet har ett område med exploatering pekats ut samt ett mindre område vid Mälaren
ämnat som småbåtshamn och bad för allmänheten. Planerad bebyggelse ska vara anpassad efter
befintlig terräng och läge i omgivningen. Målet är bland annat att ge ny bebyggelse en sammanhållen
karaktär varsamt placerade med hänsyn till det åldriga mosaikartade odlingslandskapet och befintlig
bebyggelse. Runt om, och delvis inom verksamhetsområdet, kommer naturmarken behållas.
Jordbruksmark och öppenheten i landskapet kan bevaras.
Viktiga frågor i arbetet har varit att beakta och i möjligaste mån bevara och framhäva särdrag i den
unika kulturmiljön med landskapselement, äldre solitära byggnader med jordbruksanknytning,
naturstråk samt siktlinjer och andra karaktärsdrag som utmärker området. En strategi har utarbetats
för hur de olika gränszonerna mellan bebyggelse och obebyggd mark ska utformas.

Hur samrådet bedrivits
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 11 juni 2014, § 108, att sända ut förslag
till detaljplaneprogram för Säbyholm på samråd. Förslaget var ute på samråd från 21 augusti till och
med 1 oktober 2014 och detta annonserades om i lokalpressen. Programmet ställdes också ut på
biblioteket i Bro samt i kommunhuset i Kungsängens centrum. Materialet fanns tillgängligt på
kommunens webbplats och skickades ut till berörda fastighetsägare samt myndigheter och andra
remissinstanser enligt remisslista. Ett öppet samrådsmöte hölls 11 september på Säbyholm. Då fick
allmänheten tillfälle att ställa frågor och ge förslag till företrädare från kommunen och Säbyholms
Intressenter AB. Interna avstämningar har skett med kommunens miljöstrateg och tjänstemän från
tekniska avdelning samt kultur- och fritidsförvaltningen.
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Inkomna yttranden, lista
Med anledning av förslaget till detaljplaneprogram har tjugoåtta (28) yttranden inkommit till
kommunen. Av dessa inkom ett yttrande efter samrådsperiodens slut. Dessa har behandlats på samma
sätt som de yttranden som inkommit under remisstiden eftersom man sökt och fått godkänt för anstånd
i förväg.
Skrivelserna är numrerade 1-28 i följande ordning:

Statliga myndigheter
1) Länsstyrelsen i Stockholms län
2) Trafikverket
3) Lantmäteriet

inkom 2014-12-22
inkom 2014-10-10
inkom 2014-09-30

Kommunala nämnder
4) Bygg- och miljönämnden
5) Kultur- och fritidsnämnden
6) Utbildningsnämnden

inkom 2014-10-17
inkom 2014-10-29
inkom 2014-09-30

Övriga remissinstanser
7) Norrvatten
8) Svenska kraftnät
9) Käppalaförbundet
10) Naturskyddsföreningen
11) Telia Sonera Skanova
12) FTI, Förpacknings- och tidningsinsamling AB
13) Vattenfall eldistribution AB
14) Brandkåren Attunda
15) E.ON Elnät Stockholm AB
16) Swedavia
17) Stockholms Läns Museum
18) Trafikförvaltningen, Stockholms Läns Landsting
19) Svenska kyrkan, bro

inkom 2014-08-22
inkom 2014-09-12
inkom 2014-09-22
inkom 2014-09-29
inkom 2014-09-30
inkom 2014-09-30
inkom 2014-10-01
inkom 2014-10-01
inkom 2014-10-01
inkom 2014-10-01
inkom 2014-10-01
inkom 2014-10-08
inkom 2014-10-30

Fastighetsägare och övriga
20) Privatperson 1-2
21) Privatperson 3
22) Privatperson 4
23) Privatperson 5-6
24) Privatperson 7-9
25) Privatperson10
26) Privatperson 11
27) Privatperson 12-13
28) Bro Båtklubb
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inkom 2014-09-27
inkom 2014-09-24
inkom 2014-09-29
inkom 2014-09-29
inkom 2014-09-30
inkom 2014-10-01
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inkom 2014-11-04
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Inkomna yttranden med kommentarer
I det följande kommenteras synpunkter på förslag till detaljplaneprogram för Säbyholm. Synpunkter
som inte innebär särskilda överväganden med avseende på planens utformning eller innehåll,
kommenteras inte i sak. Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes rangordning. För den
fullständiga lydelsen av respektive synpunkt hänvisas till de ursprungliga yttrandena som kan erhållas
från kommunen. I omedelbar anslutning till inkomna yttranden redovisas plan- och
exploateringsavdelningens kommentarer.

Statliga myndigheter
1 Länsstyrelsen i Stockholms län
Sammanfattande bedömning
Länsstyrelsen gör utifrån de i planprogrammet redovisade förhållandena den samlade
bedömningen att exploateringen kan komma att påtagligt skada riksintresse för kulturmiljö,
främst den föreslagna nyexploateringen på gärdet i områdets sydöstra del varför en
komplettering till den befintliga bebyggelsen kan vara mer lämplig.
1.1 Översiktligt sammanhang

Inför fortsatt planarbete måste hänsyn tas till riksintresset för kulturmiljövården, den
regionala grönkilen ”Görvälnkilen” särskilda bestämmelser för Mälaren med öar och
strandområden samt gällande strandskydd utmed Mälaren.
Länsstyrelsen konstaterar att den föreslagna utbyggnaden enligt programförslaget inte
har stöd vare sig i kommunens översiktsplan 2010 eller i FÖP Landsbygden och att det
saknas en översiktlig lämplighetsbedömning i planprogrammet.
Inför fortsatt planarbete återstår således att i ett översiktligt sammanhang bedöma om
föreslagen ny bebyggelse är lämplig.

Kommentarer
1.1 Programhandlingens förslag till ny bebyggelse främst på den sydöstra öppna delen nära
uthusbacken, antas skada riksintresset för kulturmiljö enligt 3 kap 6 § miljöbalken, i
gällande omfattning och placering. Föreslagen bebyggelse enligt programhandlingen
kommer därför att revideras med hänsyn till inkomna synpunkter.
ÖP 2010: Vad gäller Länsstyrelsens påpekande att området saknas i ÖP 2010 bedömer
ändå kommunen att med nuvarande planläggning/förtätning av närliggande Ådöhalvön,
ges en möjlighet att försiktigt också utveckla Säbyholm. Säbyholm är också utpekat som
framtida möjlig nod i samrådsversion av FÖP för landsbygden. Efter revidering av
områdets geografiska utbredning av bebyggelse, i samklang med befintliga
skolbyggnader, elevhem och lärarbostäder skapas ett område som en nod/bybildning med
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tydlig landsbygdskaraktär. Säbyholms värden utpekade i ÖP 2010 Riks- och lokala
intressen för kulturmiljöer bedöms bevaras.
Kommunen bedömer att med bibehållande av den nuvarande karaktären med spridda hus
insynsskyddade i parkmiljö skulle en förtätning i takt med befintliga hus vara möjlig och
bli en tillgång i området. Området skall dock bibehålla den nuvarande karaktären ”hus i
park”. Ett koncept föreslås med äldre upprustade byggnader från förra sekelskiftet, samt
senare elevhemstillägg i kombination med nyare fristående hus i gammal stil diskret
inplacerade med hänsyn till befintlig vegetation, höjdavgränsningar, landskapsstråk och
siktlinjer.
Området Säbyholm kommer efter exploatering att ha landsbygdskaraktär på samma sätt
som område nr 11 Björkhagen – Säbyholm även i fortsättningen.
Generella Riktlinjer i samrådsversionen av FÖP för landsbygden kommer följas i så stor
utsträckning som möjligt. Exempel på riktlinjer:
”Större sammanhängande obebyggda områden samt tysta områden (Säbyholm är klassat
som ett tyst område i RUFS 2010, kommunens kommentar) bör undantas från ny
bebyggelse”
”Byggnader placeras i samma rytm som den omkringliggande bebyggelsen”
”Bebyggelse placeras så att upplevelsevärden och utblickar som hänger samman med
landskapets avläsbarhet från huvudvägarna inte byggs igen”
”Byggnader som förväntas bli synliga ifrån det omgivande landskapet bör inte tillåtas bli
högre än 1,5 våning”
1.2 Mellankommunal samordning – hållbar bebyggelseutveckling

Den i planprogrammet föreslagna utvecklingen med ca 100 nya bostäder, 50-75 som
tillkommer genom ombyggnad och ett 20-tal befintliga, innebär totalt närmare 200
bostäder. Det motsvarar storleksmässigt ett mindre samhälle.
Kommentarer
1.2 Antalet bostäder (befintliga och nybyggda) har minskats till totalt cirka 150. Diskussioner
pågår om att förbättra kollektivtrafiken och Rösaringsvägen på sikt då även Ådöhalvön
exploateras med fler boende i området.
1.3 Riksintresset Mälaren med öar och strandområden

Programområdet ingår i riksintresset Mälaren med öar och strandområden, som skyddas
genom särskilda hushållningsbestämmelser i 4 kap. 1 och 2 §§ miljöbalken.
Kommentarer
1.3 Programområdet är uppdelat i två delar där byggnation/renovering av befintliga hus
utgör det ena området och det andra området utgör småbåthamn och badplats.
Badplatsen och småbåthamnen kommer återutnyttjas och befintlig tidigare plats för
brygga och bad upprustas. Omfattning och konsekvenser utreds vidare i MKB och
programmet. Målsättningen är att återutnyttja befintliga lägen för brygga mm. Möjlighet
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att nyttja Båtklubbens brygganläggning utreds för att minska åverkan i programområdet
(andra sidan viken mot Smidö.) Dispens från gällande strandskydd 300 m krävs.

1.4 Kulturmiljö och fornlämningar

En utförligare beskrivning av riksintresset och dess värden lämnas i bilaga.
Programområdet berör ett av kärnområdena inom riksintresset Låssa (AB 34),
Säbyholms gård med öppet odlingslandskap kantat av fornlämningar och
gårdsbebyggelse.
Av stort värde för förståelsen och upplevelsen av riksintresset är kyrkans fria läge i
landskapet, utan närliggande och skymmande bebyggelse. Detsamma gäller upplevelsen
av de landskapsrum som bildas kring Rösaringvägens höjdrygg. Det öppna fältet öster
om infarten invid uthusbacken är en för riksintresset betydelsefull landskapsstruktur,
som tillsammans med befintliga uthusbyggnader och gröna brynzoner bildar en entré till
den historiska miljön. Föreslagen bebyggelse fragmenterar detta öppna landskap som
intimt hör samman med kringliggande gårdsbebyggelse. En bebyggelse här tenderar till
att låta skolmiljön växa ihop med Säbyholms gårdsmiljö i sydost, samtidigt som åsen
med vägen till kyrkan får en diffusare roll i landskapsbilden. För att inte allvarligt skada
detta möte med riksintressets kärnområde, sett från Smidövägen, bör bebyggelsen på
gärdet i princip helt utgå.
Hemskolans nationalromantiska bebyggelse bär på betydande kulturhistoriska värden
och bör i planläggningen hanteras med skydds- och varsamhets-bestämmelser.
Detsamma gäller för uthuslängan från sekelskiftet 1900, nära Smidövägen, som är en av
riksintressets få landskapsanknutna byggnader som tydligt anknyter till godsets
jordbruk.
Vegetation, trädgårdar, alléer och parkliknande partier som är värdefulla för
kulturmiljön ska inom detaljplanearbetet identifieras och i största möjliga mån bevaras.
En arkeologisk utredning har utförts våren 2014. Länsstyrelsen bedömer att de
sammantagna effekterna av ovan nämnda åtgärder är av sådan omfattning att det kan
innebära påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövård.
Kommentarer
1.4 Hänsyn till riksintresset Låssa (AB 34): En revidering av bebyggelsens utbredning
kommer att göras. Det öppna fältet i öster invid uthusbacken kommer efter
programrevidering att hållas nära nog intakt. De tidigare föreslagna byggnaderna
under begreppet ”Lantliv” har minskats kraftigt i antal.
Entrén till Säbyholms historiska miljö i öster lämnas därmed i stort sett intakt. Det
öppna landskapsrummet med fria siktlinjer över det storskaliga odlinglandskapet och
Mälaren bevaras. Det gamla magasinet vinkelrätt mot Smidövägen,
gårdsbyggnaderna/ekonomibyggnaderna på andra sidan väg 902, alléerna, ett flertal
vackra äldre pampiga ekar mm – allt som präglar det åldriga odlingslandskapet
kommer att framträda i landskapet precis som förr. De kvarvarande föreslagna hus från
”Lantliv” som föreslås få byggas kommer smygas upp mot höjdryggen mot Toresta
samt mot elevhemmen Skoga och Birka helt enligt ”Förslag till generella riktlinjer –
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utformning och placering” Landsbygdsplan FÖP 2014 och hänsyn till RAÄ Låssa och
Fördjupat kulturmiljöprogram 2001.
En infartsväg kommer på ett mjukt sätt leda in från skogsbrynet vid elstationen,
Torestavägen, följa höjdryggarnas form och ansluta mot huset Bergängens infartsväg.
Resultatet blir öppenhet, fria vyer både från söder och norr samt historisk kontinuitet.
Ny bebyggelse kommer inte att inkräkta på Säbyholms gårdsmiljö på andra sidan väg
902 och åsen mot kyrkan kommer synas som alltid i landskapet.
Bygatans bebyggelse längst i öster kommer att anpassas till omgivande befintlig
bebyggelse och vegetation, husen längst i öster kommer hållas ner i höjd och
anpassning till omgivande byggnader kommer att ske. De föreslagna sk”Parkvillorna”
nära kyrkan och hemskolan utgår helt. Kyrkan kommer framträda i landskapet som den
gjort sedan 1200-talet.
Föreslagna byggnader i Trädgårdskvarteret kommer inte att dominera i höjd och förta
kyrkans fria läge samt siktlinjer och fria landskapsrum sett från sydväst om kyrkan.
Dessa nya byggnader kommer vara belägna på en lägre nivå och ej synas utifrån.
Alléerna, viktiga äldre träd och övrig betydelsefull vegetation kommer identifieras,
inventeras och bevarandevärd vegetation kommer mätas in inför detaljplanearbetet,
med kommande skyddsbestämmelser.
MKB: Här kommer de kulturhistoriska värdena – fornlämningar, samt
dagvattenhantering, strandområdena mfl ingående faktorer att utredas och
konsekvensbeskrivas med förslag till regleringar och åtgärder inför detaljplanearbetet.

1.5 Dagvattenhantering, vattenskyddsområde, MKN vatten

Programområdet ligger inom sekundär skyddszon för östra Mälarens
vattenskyddsområde, och omfattas av särskilda skyddsföreskrifter, vilket på
plankartan bör framgå av info-ruta, och skyddsbestämmelserna bör särskilt
uppmärksammas vid utformning av dagvattenhanteringen och lokal rening av
förorenat dagvatten från området.
Kommentarer
1.5 Skyddsbestämmelserna kommer särskilt beaktas med utredning och redovisning i
MKB gällande ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten, möjliga
svackdiken, stenkistor, perkolation mm. Information kommer inhämtas/redovisas
gällande uppdateringarna från Vattenmyndigheten.

1.6 Risker och störningar
Risker förknippade med den bryggeriverksamhet som etablerats i området, t.ex.
placering av gasolcistern och transporter av gasol, avses utredas närmare inför det
fortsatta planarbetet, vilket är bra. Även risk för störande lukt från bryggeri- eller annan
verksamhet och hästhållning i närheten behöver uppmärksammas.
Kommentarer
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1.6 Risker och störningar utreds och redovisas i MKB.
1.7 Översvämning, klimatpåverkan och markstabilitet
I planprogrammet redovisas översvämningsrisk från Mälaren. Kartan behöver
kompletteras med uppgift om vilket höjdsystem som används. Länsstyrelsen
rekommenderar att ny bebyggelse placeras ovan nivån +2,8 meter i RH 2000, och
att höjdangivelser anges i höjdsystem RH 2000.
Kommentarer
1.7 Kartor kommer uppdateras och geologiska förhållanden kommer utredas närmare
gällande stabilitet mm.
1.8 Strandskydd
Strand- och vattenområdet i anslutning till planområdet omfattas av strandskydd.
Länsstyrelsen har under 2014 fattat nya beslut om det utvidgade strandskyddets
omfattning i länets kommuner. Inom programområdet gäller fortsatt strandskydd
inom 300 meter från strandlinjen.
Hur förändring av strandområdet och anläggande av småbåtshamn påverkar
riksintresset enligt 4 kap § 1 och 2 §§ MB, Mälaren med öar och strandområden, bör
beskrivas i den kommande planen, och vägas in vid framtida dispens-prövningar.
Kommentarer
1.8 Dispens från strandskyddet: Området med småbåtshamn och bad kommer utredas och
redovisas på ett tydligt och lätt överskådligt sätt med planer, foton mm både vad gäller
befintliga förhållanden (bryggrester, naturmiljön flora och fauna) och planerad badsmåbåtsanläggning. (Plan och MKB)
Markföroreningar: Utredes och redovisas via MKB.

Råd om tillämpningen av 2 kap. PBL

1.9 Markföroreningar
Länsstyrelsen har ett objekt registrerat inom planområdet, en bilvårdsanläggning
med verkstad och tvätthall, men inga uppgifter om omfattning eller verksamhetstid.
Av planprogrammet framgår att det finns/funnits växthus och oljepannor inom
området, vilka man kan misstänka har gett upphov till föroreningar i form av
bekämpningsmedel och olja. Läckage från oljecisterner kan också misstänkas.
Länsstyrelsen rekommenderar att dessa potentiella föroreningskällor
uppmärksammas i det fortsatta planarbetet.
1.10 Naturvärden och biotopskydd
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Alléerna inom och i anslutning till programområdet omfattas av generellt biotopskydd
enligt 7 kap. 11 § miljöbalken, vilket innebär att det är förbjudet att vidta åtgärder som
kan skada träden. För dispens från biotopskyddet behövs särskilda skäl. Alléer inom
planområdet bör karteras och beskrivas inför fortsatt planarbete, liksom all påverkan
som kan följa av detaljplanens genomförande. Inom området finns en stor förekomst
av mistel. Denna art är fridlyst i Stockholm län, med stöd av artskyddsförordningen
(2007:845).
Kommentarer
1.10 Allén längs väg 902.01 är inventerad och finns dokumenterad hos Trafikverket.
Träden är ej inmätta. Allén (delen inom programområdet) från väg 902.01 vinkelrätt mot
Mälaren kommer att dokumenteras.
Skyddszonen om 5 meter utanför kronans projektion på marken kommer att följas.
Mistlarna kommer bevaras.
1.11 Miljökvalitetsnormer för vatten
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att uppdaterade miljökvalitetsnormer och ett nytt åtgärdsprogram är ute på samråd t.o.m. 30 april 2015.
Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning
En behovsbedömning har översänts till Länsstyrelsen. Kommunen har bedömt att
genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
främst pga. microbryggeriet inom området, och anläggande av småbåtshamn, med
båt- och badbryggor. En miljöbedömning enligt 4 kap. 34 § PBL, med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer därför att tas fram.
Kommentarer
1.11 Kommunen kommer bevaka de uppdaterade miljökvalitetsnormerna
Påverkan på Riksintresse kulturmiljö 3 kap 6§ MB inkl fornlämningar kommer
behandlas/utredas i MKB. Likaså kommer Påverkan/konsekvenser Riksintresset Mälaren
med stränder, Görvälnkilen att behandlas i MKB/planarbetet framgent.

2 Trafikverket
Trafikverket anser att det är lämpligt att, i samband med det fortsatta planarbetet, ändra
väghållarskapet för väg 902, väg 903 samt Rösaringvägen. Trafikverket är väghållare för
delar av vägarna (rödmarkerade vägar i bifogad karta). Ändring av väghållarskapet ska
regleras i avtal senast innan planen vinner laga kraft.
Kommentar
En dialog pågår mellan kommunen och Trafikverket gällande väghållningen för väg 902, 903 och
902.01 (Rösaringsvägen).
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3 Lantmäteriet
Ingen erinran i detta skede av planprocessen.

Kommunala nämnder
4 Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna bygg- och miljöavdelningens
tjänsteskrivelse daterad den 19 september 2014 till Kommunstyrelsen.

4.1 Bygg- och miljönämndens synpunkter ur landskaps-, byggnads- och
kulturmiljöperspektiv.
a. Markens beskaffenhet
Enligt planprogrammet finns det på planområdet områden där marken består av lera.
Geoteknisk undersökning krävs för att se om marken lämpar sig för bebyggelse. Detta
för att bebyggelsen ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn
till bland annat jordförhållanden. Se Plan och bygglagen 2 kap §5. Enligt kartan
föreslås bebyggelse i planområdets sydöstra del.
Det är bygg-och miljöavdelningens bedömning att tekniska lösningar för att förstärka
marken under och kring enskilda byggnader inte ska ingå i detaljplanen. Ansvar för
dessa tekniska lösningar ska ligga på byggherren i det enskilda fallet då
markförhållanden i området varierar.
b.

Dagvatten och avrinning
Bygg- och miljönämnden bedömer att en dagvattenutredning ska tas fram i
Planprocessen för att motverka översvämning av lågt liggande områden inom och i
anslutning till planområdet. Till exempel den sydöstra delen av området som
omnämns i programmet som riskzon.

c.

Landskapsbilden
Bygg- och miljönämnden bedömer att en föreslagen placering av bebyggelse på
åkermark ska skjutas så långt det går mot åkerkanten och sluttningar för att på det
sättet inte påverka landskapsbilden av jordbrukslandskapets storskaliga karaktär
negativt. Det öppna landskapet beskrivs i Fördjupat kulturmiljöprogram för
Upplands-Bro som en del av en helhet som i sin tur är ett motiv till bevarande.
Bygg- och miljönämnden anser också att ett gestaltningsprogram som bygger
vidare på arkitekterna Ivar Tengbom och Sigge Cronstedts utformning bör tas fram
för att fortsätta på de linjer som finns i den befintliga bebyggelsen.
Bygg- och miljönämnden bedömer att en trädinventering är nödvändig för att
Skyddsbestämmelser på bevarandevärda träd tas upp i detaljplanens bestämmelser.

d.

Kulturmiljön och byggnader
Bygg- och miljönämnden gör bedömningen med stöd av Fördjupat
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kulturmiljöprogram att befintliga byggnader ska förses med skydd i detaljplanen och
bevaras. Komplement som garage till befintliga byggnader ska förläggas i
gemensamma byggnader, möjligen i före detta ekonomibyggnader. Ett nyplanerat
bostadsområde bör ha höga arkitektoniska kvalitetskrav. Bygg- och miljöavdelningen
bedömer att en utredning av det befintliga byggnadsbeståndet är nödvändig för att
kartlägga det kulturhistoriska värdet för att sedan skyddsbestämmelser ska bli satta på
rätt sätt. Siktlinjer och områdets parkmiljöer bedöms bevarandevärda för kulturmiljön
och byggrätter bör efter utredning begränsas till dessa områden.
4.2

Bygg- och miljönämndens synpunkter ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.
Bygg- och miljöavdelningen och plan- och exploateringsavdelningen har gjort en
behovsbedömning av planprogrammet och bedömer att genomförandet av planen får
en betydande miljöpåverkan och att en MKB ska upprättas. Nedanstående frågor
behöver utredas vidare och detta kan delvis ske inom ramen för MKB men vissa
frågor kräver särskilda utredningar.
a. Vatten och avlopp
Området försörjs idag av enskilt vatten och avlopp. Dricksvattenförsörjningen sker via
en brunn i åsen sydväst om Säbyholm. Kontroll genom provtagning sker flera gånger
per år för att säkerställa att vattnet håller god kvalitet. Då det tidigare funnits
anmärkningar på vattenkvaliteten har en UV-reningsanläggning installerats i systemet.
Avloppet från området renas lokalt och släpps ut i närliggande vattendrag. Reningen
fungerar i dagsläget tillfredsställande men verket har historiskt sett haft problem att
klara de utsläppskrav som ställts av Bygg- och miljönämnden. Bygg- och
miljöavdelningen bedömer därmed att krav ska ställas att nuvarande och eventuellt
tillkommande bebyggelse i Säbyholm ansluts till allmänt VA.

b. Dagvatten:
Bygg- och miljönämnden förordar att dagvatten ska renas lokalt och ekologiskt. I
planskedet ska det förtydligas hur dagvatten från området tas om hand genom en
särskild dagvattenutredning.

c. Markföroreningar
Bygg- och miljönämnden bedömer att det kan finnas risk för markföroreningar i
området. Inom programområdet har det bedrivits växtodling, både i växthus och
utomhus. Det finns också en traktorverkstad med ett grusat traktorfält som föreslås
bebyggas. Det är mycket viktigt att markundersökningar utförs i ett tidigt skede av
planeringen för att utreda om och var föroreningar finns.

d. Risk och säkerhet
I programområdet har det etablerats ett mikrobryggeri och i anslutning till detta finns
en gasoltank som medför transporter av farligt gods till och från området. I det
fortsatta planarbetet behöver denna risk utredas.
e. Görvälnkilen
Säbyholmsområdet ingår i en grön värdekärna i Görvälnkilen. I kommande planering
behöver den gröna värdekärnans kvaliteter beskrivas och konsekvenserna av exploatering
redovisas.
Detaljplaneprogram för Säbyholm
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De gröna värdekärnorna ingår i de gröna kilarna och innehåller de allra högsta rekreationsnatur och kulturmiljövärdena. De har ett stort utbud av upplevelse- och kulturmiljövärden
samt en stor biologisk mångfald och variationsrikedom, som ger förutsättningar för
fortplantning och spridning av djur och växter.
Enligt RUFS ska ny bebyggelse samt nya anläggningar och verksamheter som påverkar en
grön värdekärna undvikas. Tillgängligheten till värdekärnorna bör säkras och förbättras där
det behövs. Tillgången till stränder, vattenområden och tysta områden är särskilt
betydelsefull. Vid etablering av störande verksamheter bör en buffertzon mot gröna
värdekärnor anges. En grön värdekärna bör vara minst några kvadratkilometer stor, men den
kan vara mindre i länets centrala delar.
f. Naturvärden
En vegetationsinventering är genomförd i samband med framtagande av planprogrammet.
Inventeringen presenteras som en lista över funna arter i området men programmet saknar
en sammanfattande beskrivning eller bedömning av dess värden. Det saknas också
information om eventuella naturvärden i den södra delen av programområdet i
Säbyholmsviken.
4.3 Barnperspektiv
Planer ska utgå från ett långsiktigt perspektiv och hushålla med mark och resurser för
framtida generationer. Det är viktigt att man redan i planeringsskedet skapar förutsättningar
för en hälsosam miljö som inte utsätter barn för hälsorisker varken i hemmet, skolan eller i
utemiljön. För att barnen ska få en rik och stimulerande uppväxt krävs att barns intressen
värnas om och att det planeras för barns infrastruktur. Därför är det viktigt att bl a förskolor,
skolor, parker och lekmiljöer planeras in i nya bostadsområden efter barnens speciella
behov.

Kommentarer
4. 1.a Se Länsstyrelsens pkt 1.4. Husens placering i reviderat program medför bättre förutsättningar
gällande markförhållanden mm.
4.1.b LOD: Dagvattenhantering ska utredas i kommande planarbete.
4.1.c

Se Länsstyrelsen pkt 1.4

4.1.d Föreslagen bebyggelse kommer inte skymma siktlinjer i och med att åkern i sydöst i stort sett
lämnas fri. Stor hänsyn kommer tas till befintliga byggnaders kulturhistoriska värde och samtliga
byggnader kommer att inventeras och kartläggas inför skyddsbestämmelser i detaljplanen.
4.2.a Säbyholm planeras anslutas till det kommunala VA-nätet.
4.2.b Se BMN pkt 4.1.b
4.2.c Föroreningar mm ska utredas i kommande planarbete.
4.2.d Risker med farligt gods ska utredas i kommande planarbete.
4.2.e Den gröna värdekärnan Säbyholm kommer redovisas i MKB vad gäller kvaliteter och
exploateringens konsekvenser kommer utredas och beskrivas. Brygg-småbåtsområdet kommer
redovisas mer detaljerat. Båtar som tillåtes kommer vara max 5 meter långa.
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4.2.f En inventering av äldre träd kommer göras inom planområdet där arter, status och vitalitet
konstateras. Bevarandevärda träd kommer sedan mätas in för att skyddas i detaljplanen. En studie har
även gjorts gällande vattenkvalitet, växter och strandfauna i Säbyholmsviken.
4.3 I området planeras daghem. Närmiljön är fylld av naturmiljöer som gynnar barnens lekbehov.

5 Kultur- och fritidsnämnden
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden menar att programförslaget inte tar hänsyn till de uttryck för
riksintresset som beskrivs som särskilt skyddsvärda; parkmiljön, odlingslandskapets storskaliga
karaktär och bosättningarnas bebyggelsemönster som härstammar från bronsåldern och
kontinuerligt fram till idag.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att programförslaget omarbetas i enlighet med de skydds- och
bevarandeprinciper som formulerats för området (RAÄ Låssa och Fördjupat kulturmiljöprogram
2001) för att bättre ta hänsyn till de rekommendationer som formuleras:
”…ny bebyggelse…anpassas till den befintliga helhetsmiljön vad gäller placering i landskapet,
volym, material, färg och form.” (Fördjupat kulturmiljöprogram 2001:1 s. 15)

Kommentarer
Förslaget kommer omarbetas i enlighet med ovanstående riktlinjer RAÄ Låssa och Fördjupat
kulturmiljöprogram 2001. Det gäller placering i landskapet (åkern i öst lämnas i stort orörd,
bebyggelsen så nära höjdryggar som möjligt), höjder på hus – inga stora skrymmande hus, material,
färg i enlighet med omgivande befintlig bebyggelse. Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram.

6 Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden har inga invändningar mot detaljplaneprogrammet

Övriga remissinstanser
7 Norrvatten
Norrvatten har inga huvudvattenledningar anläggningar inom det aktuella planområdet och har därför
inga synpunkter att framföra angående detta planförslag.

8 Svenska Kraftnät
Svenska Kraftnät har inte några ledningar i anslutning till området och har därför inga synpunkter. Vill
ej medverka i fortsatt remissförfarande förutsatt att planen inte förändras.
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9 Käppalaförbundet
Enligt detaljplaneprogrammet ska dagvatten omhändertas lokalt. Käppalaförbundet är positiva till
lokalt omhändertagande av dagvatten, då dagvatten normalt inte ska tillföras spillvattennätet.

Kommentarer

Ett microbryggeri är idag etablerat inom området och flera verksamheter kan i framtiden etableras.
Vid en eventuell framtida anslutning till kommunalt VA-nät kan Käppalaförbundet komma att ställa
krav på verksamheterna.

10 Naturskyddsföreningen
Föreningen finner kommunens övergripande grepp i programmet vara bra. Förutsättningen för att
kunna skapa ett attraktivt bostadsområde är mycket god. Programmet redovisar lovvärda intentioner
att bevara och utveckla såväl de värdefulla byggnaderna som park- och landskapsvärdena.
10. 1…Inom två områden redovisar programkartan ingrepp i vegetationen. Det gäller norra delen av
”Trädgårdskvarteret” där den gamla trädskolan ersätts med bebyggelse samt området söder om
bollplanen där kvarteret ”Bygatan” ganska brutalt spolierar befintlig vegetation. Inom det sistnämnda
området växer två stora askar på ömse sidor om det planerade centrumstråket. Möjligheten att bevara
dessa träd i kvarteret bör studeras.
I remisshandlingarna ingår inte någon vegetationsanalys. Föreningen anser att en sådan bör göras. En
sådan utredning bör ligga till grund för överväganden och bedömningar avseende möjligheterna att ha
kvar träd bland nya byggnader. Det handlar om trädens kondition och skadebild, om trädens förmåga
att klara beskärningar och grundvattensänkningar. De ovan nämnda askarna är ett sådant exempel.
Inom området finns också träd som kan utgöra olycksrisker såsom popplarna sydost om
huvudbyggnaden. Trädanalysen bör ta ställning till vad som ska hända med dessa stora, dåliga
popplar.
Trädanalysen bör också ta ställning till vad som skall hända med kalhyggena vid elevhemmen
Bergängen och Skoga. Olyckligtvis har alla träd tagits ned här och den värdefulla, visuella
förankringen av byggnaderna spolieras. Byggnaderna exponeras nu i landskapet på ett trist sätt
…Nu återstår att bestämma vad som skall se avseende behov av nyplantering eller tillvaratagande av
lämpligt sly, som skolas till träd. När bebyggelsen i kvarteren ”Lantliv” kommit till stånd mildras dock
effekterna av avverkningen och landskapsexponeringen minskar.
10.2 Rösaringsvägens allé består förutom av lind av ask, lönn och oxel. Intentionerna rörande denna
allé bör studeras. Skall på sikt eftersträvas enhetlighet?
10.3…Vid Säbyholmsviken föreslår programmet en badplats och fritidsbåthamn. Det har tidigare
funnits bad och bryggor här. Under senare delen av 1800 - talet fanns en ångbåtsbrygga i
Säbyholmsviken. Området har 300 meters strandskydd idag och det krävs givetvis omfattande
utredningar och analyser av miljö- och naturvärdesrelaterade frågor för att komma vidare i
planeringen. Fritidsbåtshamnar med sina vinteruppställningar är ofta en belastning för miljön.
10.4 Kommunen har beslutat att en MKB skall göras eftersom betydande miljöpåverkan förväntas.
Naturskyddsföreningen anser att det är viktigt att arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen blir en
del av planprocessen från början och inte, som så ofta, pliktskyldigast görs när detaljplanen i princip är
färdig. Genom att låta MKB-arbetet genomsyra hela program- och planarbetet med överväganden,
analyser och bedömningar av olika alternativ ger man planen en helt annan tyngd och kanske kvalitet
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jämfört med om MKB görs i efterhand och endast redovisar nollalternativet, dvs att ingenting görs,
som alternativ.
Föreningens förhoppning är, att de synpunkter redovisar i detta yttrande, blir till nytta för själva
detaljplaneutformningen och för det MKBarbete som förhoppningsvis redan startats.

Kommentarer
10.1 En vegetationsanalys med inventering/kartering av alla träd kommer att göras. Träden som är
bevarandevärda kommer att skyddas i detaljplan.
10.2 Allén är enligt Miljöbalken 7 kap §11 Biotopskyddsområde dvs allén är skyddad enligt lag. I
dagsläget sköts allén av Trafikverket som är väghållare för Rösaringsvägen.
10.3 Badplats – småbåtshamn: området kommer utredas och analyseras i fråga om omfattning och
placering.
10.4 MKB är under upprättande.

11 Skanova
Skanova har markförlagda samt luftburna ledningar inom detaljplaneområdet. Skanova önskar att så
långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och
kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i
planhandlingarna.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering
förutsätter Skanova att den part som initierar kostnaden även bekostar den.
Ledningar och kabelanvisning digitalt: www.ledningskollen.

Kommentarer
Rekommendationerna ovan kommer att följas.

12 FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen
FTI har inga synpunkter eller kommentarer.

13 Vattenfall
Vattenfall har inga elanläggningar inom och i närheten av planområdet och har därför inget att erinra.

14 Brandkåren Attunda
14.1 Riskanalys: Som nämnt i detaljplaneprogrammet finns ett microbryggeri i området som har
installerat en gasolcistern. Förutom att det tas upp i planen ska det även undersökas närmare i samband
med byggprocessen.
14.2 Brandvatten: Brandkåren Attunda vill lyfta frågan kring brandvattenförsörjning och man bör
redan nu avhandla framtidens behov av brandposter, när området eventuellt byggs ut med
ytterligare verksamheter och 100 bostäder.
14.3 Åtkomst för räddningstjänstens fordon: I samband med utrymning och släckinsats med hjälp av
räddningstjänstens utrustning måste åtkomligheten vara tillfredsställande. Åtkomlighet för
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räddningstjänsten fordon ska säkerställas i det fortsatta planarbetet. Avståndet mellan
räddningstjänstens fordon och punkten för räddningsinsats ska vara maximalt 50 meter.

Kommentarer
14.1 Frågan utreds närmare i planarbetet
14.2 Frågan utreds närmare i planarbetet
14.3 Frågan utreds närmare i planarbetet

15 EON Elnät Sverige AB
E.ON Elnät Stockholm AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har följande
synpunkter.
Använd i möjligaste mån befintliga anläggningar för försörjningen av tillkommande bostäder,
nätstation kan behöva bytas mot större eller utplacering av ny på lämplig plats. Fortsatt samråd
kring detta pågår.
Kommentarer
Samråd kommer ske med EON under planprocessen.

16 Swedavia AB
Kommentar
Mot bakgrund av de intressen Swedavia har att bevaka har Swedavia ingen enrinran mot
planprogrammet.

17 Stockholms Läns Museum
Länsmuseet ser positivt på att kulturmiljön är en av utgångspunkterna i detaljplaneprogrammet och att
riktlinjer från Tyréns kulturmiljöutredning fortsatt blir en viktig del i arbetet med detaljplan och
gestaltningsprogram.
Det är vidare positivt att kommunen strävar efter att äldre vägar, områdets parkkaraktär,
fruktträdgårdar, befintliga äldre lövträd och partier med naturmark bevaras, liksom att ny bebyggelse
ska samspela väl med den äldre gällande placering och utformning. Den planerade bebyggelsen är
dock till viss del placerad på odlingsmark i söder och i det öppna stråk som leder genom området,
vilket bryter med den ursprungliga placeringen av byggnader i området. I kulturmiljöutredningens
riktlinjer sägs att dalgången fortsatt bör uppfattas som ett öppet stråk och att bebyggelse på
odlingsmarken ska begränsas. I detaljplaneprogrammet har endast en viss anpassning efter detta skett,
vilket kan komma att påverka den kulturhistoriskt värdefulla helhetsmiljön negativt.
Länsmuseet ser mycket positivt på att skolans huvudbyggnad, övriga skolbyggnader och elevhem
bevaras och att förändringar i byggnaders exteriörer minimeras, samt att interiörer till viss del avses
bevaras. Länsmuseet anser att huvudbyggnaden och övriga byggnader från tidigt 1900-tal ska förses
med skydds- och/eller varsamhetsbestämmelser i detaljplan för att säkra att framtida förändringar och
underhåll sker varsamt. Även äldre värdefulla lövträd och andra kulturhistoriskt och miljömässigt
värdefulla inslag i park- och trädgårdsmiljöerna bör skyddas i detaljplan genom exempelvis ökad
lovplikt.
Kommentarer
Se pkt 1.4. Hus och värdefulla träd kommer inventeras/karteras och skyddas i detaljplanen.
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18 SLL, Trafikförvaltningen
Som nämns i planhandlingen finns busstrafik på väg 902 med hållpalts i anslutning i
planområdet. Busslinjen har en gles turtäthet anpassad till den efterfrågan som finns av
kollektivtrafik i denna del av kommunen som är landsbygd. Planområdet ligger inom
gångavstånd till busshållplatserna men få avgångar och långa restider till följd av det perifera
läget gör att kollektivtrafikens konkurrenskraft mot bilen är låg i detta läge. Landstinget ser med
anledning av detta och viss avsaknad av närservice i området att utökade byggrätter i det
aktuella läget riskerar medföra ökad biltrafik och ökat bilberoende snarare än att bidra till ökat
underlag för kollektivtrafikresande.
Inom området planeras för ca 100 nya bostäder vilket betyder ett befolkningstillskott på ca 450
personer. Ca 50 personer beräknas på sikt vara sysselsatta i olika verksamheter. Intilliggande
områden Ådö, Smidö och Rättarboda som också trafikeras av busslinjen, förväntas få en utökad
befolkning på sikt vilket kan betyda en större efterfrågan och därmed underlag för utökad
busstrafik. Behovet av utökad trafikering får diskuteras i det fortsatta planarbetet.
I anslutning till planområdet bör möjligheten att anlägga en vändmöjlighet för bussen vid väg
902 studeras samt även eventuellt behov av att flytta befintlig hållplats.
Det är viktigt att gång- och cykelvägar som leder till hållplats utformas gent, tryggt och säkert.
Hållplatsen bör förses med möjlighet till cykelparkering.
Trafikförvaltningen vill betona att något beslut inte finns om inrättande av ny busstrafik utan
detta är beroende av de resurser som finns tillgängliga för utökningar av trafiken i länet.
Kommentarer
Kommunen är positiv till utökad busstrafik . Dialog kring möjligheter för utökad busstrafik med
de eventuella krav såsom vändplats, flytt av hållplats, cykelparkering mm får utredas vidare
under planprocessen i området. Återkoppling i kommunen gällande övriga intilliggande
områden Ådö, Smidö och Rättarboda bör ske på samma vis gällande ovanstående.

19 Svenska Kyrkan
Låssa kyrka ligger i direkt anslutning till programplaneområdet. Vägen till kyrkan,
parkeringsmöjligheterna vid kyrkan, den kulturhistoriska miljön samt VA-försörjningen är något vi
vill lyfta fram m a a programplanen.
När naturbruksgymnasiet flyttade från Säbyholmsskolan blev området kring Låssa kyrka ödsligt. Det
har inbjudit till inbrott och skadegörelse. Vi välkomnar att området bebyggs och befolkas. Kyrkan
skulle bildligt talat kunna hamna ”mitt i byn”.
19.a Rösaringsvägen är tillfartsväg till kyrkan. Kyrkan brukar fyllas vid vigsel-, dop- och
sommarmusikgudstjänster vilket genererar en hel del biltrafik. En bebyggelse som beräknas generera
en biltrafik omfattande 400 bilar per dygn på denna väg skulle kunna inverka menligt på
framkomligheten till kyrkan och störa den kulturhistoriska miljön kring kyrkan. Merparten av trafiken
från och till bebyggelsen i planområdets norra delar bör ledas på andra vägar som ligger längre österut
i området. Samtidigt behöver trafiken på Rösaringsvägen kunna mötas. Idag är vägen smal och kantad
av en allé.
19.b När kyrkan är välbesatt brukar inte kyrkans parkeringsplats räcka till. Då har utrymmen inom
planområdet kunnat nyttjats. Detta behöver beaktas vid det fortsatta planarbetet.
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19.c Vår ekonomibyggnad (Oktagonen) vid kyrkan är ansluten till det lokala VA-nätet genom servitut.
En utbyggnad inom planarbetet förutsätter väl anslutning till ett kommunalt VA-nät.
19.d Låssa kyrka kan ses som ett landmärke i den aktuella trakten. Vi förutsätter att exploateringen
inom planområdet inte kommer skymma detta landmärke.

Kommentarer
19.a Se Länsstyrelsens pkt 1.4.Rösaringsvägen har idag Trafikverket som väghållare. En diskussion
pågår om eventuellt ändrat väghållarskap. Allén är skyddad i lag enligt Miljöbalken 7 kap. 11 §
Biotopskyddsområde och omöjliggör därmed breddande av vägen. En lösning är att infoga
mötesplatser längs vägen med hänsyn taget till skyddsavstånd till träden. Frågan utreds vidare.
19.b Mark har avsatts för parkeringsändamål strax öster om ”Oktagonen”, cirka 10-15 platser bör
rymmas.
19.c Anslutning till kommunalt VA planeras för programområdet.
19.d Se Länsstyrelsens pkt 1.4 där programmet redan bearbetats och föreslagna hus intill kyrkan
borttagits. Kyrkan kommer fortsätta att lysa fram som ett landmärke.

Fastighetsägare
20 Privatperson 1-2
20.1 Den som lämnat in yttrandet anser att radhusbebyggelse inte passar i en lantlig miljö.
20.2 Det ”tysta” området Rösaring kommer med bebyggelsen och den avsevärt ökande trafiken att
riskera bli mindre tyst med en inflyttning av den här omfattningen.
20.3 Dessutom planeras flera verksamheter som ytterligare kommer att vara trafikskapande och
därmed störa det intilliggande naturområdet.
Kommentarer
20.1) Se Länsstyrelsens pkt 1.4. Kommunen utreder utvecklingen av landsbygden i Upplands-Bro
(FÖP Landsbygden) och Säbyholm är i utsedd som ”nod” i kommunens förslag till fördjupning av
landsbygden. Ett omtag kommer göras i planprocessen enligt pkt 1.4. Kraftigt minskad omfattning på
åkern i öst intill bondgården, resterande nya hus på åkern (ej radhus) ska placeras nära höjdryggarna
och ansluta så väl som möjligt till befintlig bebyggelse. Gestaltningsprogram kommer tas fram i det
fortsatta planskedet bl a för att säkra att området fortsättningsvis uppfattas som ”hus i park” enligt
Säbyholms traditionella byggnadsmönster.
20.2-20.3) Rösaringsområdet är under process att bli Naturreservat (statligt) och området är viktigt
som rekreationsområde både lokalt och av riksintresse. Dialog kommer föras med kommunen och
SLL om att på sikt kunna öka turtätheten på sträckan Bro – Ådö – Smidö. Detta kan på sikt förmå fler
att använda kollektivtrafiken och därmed minska mängden bilar, vilket minskar bullret.
Exploateringen av området minskas i och med att åkern i öster inte bebyggs i den ursprungliga
omfattningen vilket minskar mängden bilar och buller. En ökning av bullret kommer trots allt ske och
minska områdets värde som ”tyst område”.
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21 Privatperson 3
21.1 Byggrätter.
Områdets skönhetsvärde och de vackra och mycket stora kulturhistoriska värdet som området
besitter, påverkas starkt av hur många byggrätter som byggs. Området måste ju kunna bära
infrastruktur kostnader för VA osv därför krävs en noggrann utredning vad området och
omgivningarna tål i antal byggrätter (en sådan verkar inte vara genomförd). Är orolig att det blir
ett allt för stort intrång störningar på vilt och fauna och framförallt slitage på omkringliggande
marker.
Skall områdets känslighet, karaktär och kultur bevaras så kan man inte förtäta hur mycket som
helst. Hur mycket trafik och hushåll tål området?
21.2 Kommunalt VA
Kommunalt VA måste vara ett krav för att klara denna omfattning av exploatering, det gamla
befintliga reningsverket bedömer vi inte tillräckligt.
21.3 Vägbommar
Vägbommar skall sättas upp vid parkeringen Rösaring: för att få stopp på nedskräpning, otillåten
terrängkörning och slaktade bilar på såväl Säbyholm som närliggande marker. Idag är det full
fordonstrafik av cross mc, fyrhjulingar snöskotrar och vanliga bilar till Djupdal, Vållvik,
Marielund och Vållen. Allmänheten har ju fullt tillräckligt tillträde till skogsmarken från
Rösaringparkeringen.
21.4 Namn
Är Låssagården rätt benämning av Sunnerdal där hästgården skall tillförses med ny
huvudbyggnad? I övrigt är vi positiva till exploatörens sätt att ta tag i Säbyholm och Sunnerdal.
Kommentar
21.1) I det reviderade planprogrammet har antalet byggrätter minskat. Nya hus placeras diskret i
brynen in mot området. Slitaget och störningarna förväntas därmed minska.
21.2) Kommunalt VA är en förutsättning för exploateringen av Säbyholm.
21.3) Rösaringsområdet är på väg att bli Naturreservat. En översyn fortsatt god tillgänglighet för
allmänheten av kanalisering, skyltar, bör ske i samband med detta relaterat till Säbyholms utveckling.
21.4) Namnfrågan utreds i det fortsatta programplanearbetet.

22 Privatperson 4
Den gamla Säbyholmsskolans område har klassats som en kulturmiljö av riksintresse. Om
Området bebyggs och förtätas i den omfattning som planeras, kommer just de egenskaper (glest
placerade jugendbyggnader i en vacker, luftig, trädgårdsomgivning) som gjorde att Säbyholm ansågs
värdefullt som kulturmiljö att förstöras.
I en kommun som inte är känd för sin vackra bebyggelse eller sin varsamhet med sitt kulturarv är det
oklokt att genomföra den föreliggande detaljplanen.
Kommentar
Ett större omtag/ändringar kommer utföras i detaljplaneprogrammet enligt pkt 1.4. Målsättningen
är att Säbyholm även i framtiden ska uppfattas som det ”gamla” Säbyholm med ”hus i park”.
Förtätningen ska ske med stor hänsyn till den gamla bebyggelsen och dess fina parkmiljö med
bevarandevärda träd.

Detaljplaneprogram för Säbyholm

Samrådsredogörelse detaljplaneprogram

20 (33)

23 Privatperson 5-6
Vi är i stort positiva till planen och visionerna för programområdet som de presenterats för oss av
kommunen samt av ägarna till Ladza Förvaltning AB och Säbyholms Intressenter AB.
23.1 Vi är angelägna om att befintliga servitut respekteras och utgår från att så sker.
23.2 Vi ser positivt på att ”gamla” hopptornet återuppbyggs på den plats där det låg på spetsen av
udden (stolpar står kvar där). Det är ett önskemål från vår sida att man då ”rätar” ut vägen där allén
slutar till hopptorn och badanläggning samt att man inte kommer använda vändplanen. Samtidigt som
man rätar ut vägen borde det bli plats för parkering och byggnad för omklädning etc i anslutning till
hopptorn och bad.
23.3 Det vore också en välgärning om man tog bort den sk viltdammen (för sjöfågel) som ligger som
ett öppet sår i landskapet och fyller ingen som helst funktion.
23.4 En sista fundering är angående avsiktsförklaringen att bevara omgivningarnas karaktär samt
natur- och rikligt djurliv avseende programområdet intill Mälaren, bla till gagn för de som bor i byn
med sjöutsikt. Om tanken är att bereda plats för alla familjer i byn att ha en båt vid en brygga blir det
en stor brygganläggning.
När det gäller storlek på hopptorn och badanläggning gäller samma fundering om begränsning av
storlek. En stor sådan kan locka folk från omliggande samhällen medförande problem med biltrafik,
parkering, slitage på naturen mm.
Kommentar
23.1 Översyn av servitut mm kommer ske
23.2 Fortsatt utredning av båt-badanläggningen kommer ske med utgångspunkt från strandskyddet,
riksintresset enligt 4 kap §1 och §2 Miljöbalken, Mälaren med öar och strandområden. Hänsyn ska
tas till gränser mot området.
23.3 En översyn av områdets flora och fauna finns.
23.4 En avvägning kommer göras gällande antal båtplatser och storlek på badanläggningen. Se pkt
23.2.

24 Privatperson 7-9
24
Den som lämnat in yttrandet har farhågor om att trafiken kommer att öka kraftigt och att djurlivet
kommer att bli lidande.
Skyddsavstånd till hästar anses inte tillgodosett. Båthamnen med båttrafik kommer strida mot
miljöhänseende, då Säbyholmsviken redan nu är ganska överetablerad vad gäller båttrafik.
Man värnar starkt för miljön och djur/fågel/fisk livet

Omgivningarna är unika i historiskt perspektiv och bör bevaras så gott det går, de renoveringar
som pågår i lokalerna känns alldeles tillräckligt som exploatering utan att det ska bli ytterligare
100 huskroppar i den unika fina miljön som det rör sig om enligt den som lämnat yttrandet.

Kommentar
24 Ett omtag har redan påbörjats enligt Länsstyrelsens pkt 1.4., 1.8.
Sammantaget kommer området behålla sin karaktär med ”hus i park”. Åkern i sydost kommer endast
bebyggas närmast elevhemmen på höjden. Husen kommer vara i lantlig stil och arkitektoniskt passa
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väl med befintligt bebyggelse. Åkern lämnas orörd i övrigt. Det avstånd som måste hållas mellan
hästar och hus är inte längre 500 m, beslut tas från rådande läge och förutsättningar.
Planerade hus kommer infogas på ett diskret vis bland de äldre befintliga husen. Området tangerar ett
angivet område nr 11 i ”Förslag till fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro” som är
föreslaget som en ”nod” och ett klusterområde. Omgivande fastigheter ingår inte i föreslaget
klusterområde utan anges som lämplig” spridd” bebyggelse dvs inte sammanhängande bebyggelse.
Stor hänsyn till flora och fauna kommer tas i det fortsatta planarbetet till Säbyholms läge inom en
grön värdekärna i Görvälnkilen med dess krav på skyddszoner mm. Utredande och beaktande
kommer ske av 3 och 4 kap. i Miljöbalken Mälaren med öar och strandområden samt rådande
strandskyddd 300 m i samband med det fortsatta programarbetet vid småbåts- och badområdet.

25 Privatperson 10
25.a Lossa kyrka. Säbyholms skola och gård, Stora Ekeby, sanda samt Ålbrunna är klassade som
kulturmiljö av riksintresse
Området är även intressant och känsligt ur naturskyddssynpunkt, som grönområde är det
också en viktig lunga för kommunens och regionens innevånare.
Genom att antalet innevånare i Upplands-Bro och hela Stockholmsområdet ökar har också
besökstrycket i naturområdet ökat märkbart de senaste åren. Den ökningen kommer naturligtvis
fortsätta även framdeles. Att tätbebygga detta grönområde verkar som ett steg i fel riktning. Att
området är intressant ur riksintresse beror delvis på den genom historien låga etableringen av fasta
hushåll som gjort att bebyggelsetätheten är ovanligt låg.
25.b ..de tydliga fornlämningarna med kyrkan, den ringa bebyggelsen i övrigt och det uppenbara
odlingslandskapet med sitt delvis ålderdomliga vägnät, gamla alléer och ädelträd är de viktiga
komponenter som gör att området i sin nuvarande skepnad är klassat som kulturmiljö av riksintresse.
25.c ..Förtätning och nybyggnation av ytterligare 100 nya hushåll, dvs sammanlagt 160 nya hushåll i
detta känsliga område vore förkastligt.
25.d För övriga kommuninnevånare som vill bruka Rösaringsåsen och skogen däromkring (med
naturskyddsområde), blir en eventuell förtätning ett hinder för tillgängligheten.
25.e ..Ett utökat antal hushåll innebär en snar utbyggnad av vägen Bro – Smidö samt utbyggnad av
vägarna inom skolområdet med nya infarter från smidövägen. Det skulle betyda utökad kollektivtrafik
och en kraftig ökning av tunga transporter (sophämtning, underhåll och varutransporter) till området.
160 hushåll och övriga verksamheter kräver minst 350 – 400 parkeringsplatser inom området.
25.f En förtätning med nybyggnation skulle definitivt innebära att den miljö som gör att området
klassats som ”kulturmiljö av riksintresse” helt skulle falla bort.
25.g Området är ett av de få områden i Storstockholmsområdet som i RUFS klassats som tyst område.
Enligt RUFS är det också klassat som grönkilsområde.
Den förhistoriska vägen genom skolan förbi kyrkan mot Rösaring är oumbärlig transportväg till
ridvägarna i Rösaringområdet. Ur allergisynpunkt kan man i detta sammanhang fundera lämpligheten
av omfattande tätbebyggelse.
Hästarna är viktiga för betet på strandängar och beteshagar för bevarandet av kulturlandskapet. Inom
kommunen är hästnäringen relativt stor. I samband med den planerade galoppbanan i Bro kan behov
uppstå för tillfälliga uppstallningar av hästar. Utrymme finns idag på Stora Ekeby samt kanske i
framtiden på Berga och Lossa. Hästperspektivet för boendeområdet lär knappast minska.
(Hästverksamhet som nyttjar ridvägarna norr om skolan finns även på Stora och Lilla Ekeby samt
Ålbrunna).
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25.h i Säbyholmsviken – inom programområdet planerade bad och bryggor med båtplatser vid tidigare
brygglägen. Planeringen kräver att undantag görs från strandskyddet.
Säbyholmsviken och strandområdet har klassats som ESKO av riksintresse. De föreslagna bryggorna
med bad och båtplatser ligger inom avrinningsområdet till de känsliga våtmarkerna i Säbyholmsviken
med en rik biologisk mångfald…vilket i sig beskrivs i kommunens översiktsplan.
Säbyholmsviken är ett mycket känsligt naturområde både ovan och under vattenytan. Den redan
existerande båtklubben är ur den synpunkten definitivt ingen fördel…eftersom planområdet får 60,
eller 160 nya hushåll, kan man nästan förutsätta att de flesta om möjligheten erbjuds vill ha bad och
båtplats.
…Inför exploateringen av Säbyholmsskolan har även antytts att en tänkt badplats skulle göras allmän.
Detta kräver i så fall parkeringar och sanitära anläggningar inom ett extremt känsligt område.
25.i …en spridd bebyggelse medför högre kostnader och större miljöpåverkan för samhället och
genererar fler resor och transporter med bil. Att samla bebyggelsen, samordna funktioner samt freda
vissa områden från bebyggelseutveckling är olika sätt att förstärka utvecklingen mot ett hållbart
samhälle.
Det ger samtidigt ett bättre underlag till ökad turtäthet för kollektivtrafiken. Genom att minska
fordonstrafiken bidrar vi till lägre koldioxidutsläpp samtidigt som luftföroreningarna och trafikbullret
minskar. Dessutom minskar utsläppen av kväveoxider som bidrar till övergödning och försurning.

Kommentar
25.a – c Se Länsstyrelsens pkt 1.1, 1.2, 1.4.
25.d Se pkt 21.3
25.e Se Länsstyrelsens pkt 1.1, 1.4.
25.f Se pkt 1.4. Ett gestaltningsprogram kommer tas fram. Ambitionsnivån är hög gällande arkitektur
och anpassning till befintliga byggnader.
25.g Hänsyn till läget inom Görvälnkilen som grön värdekärna kommer beaktas i den fortsatta
planeringen. Rösaringsvägen kommer att vara tillgänglig för gående och ryttare, den är en länk till
det blivande Naturreservatet vid Rösaring. Hästhållning runt programområdet kan fortsätta på
samma sätt som idag. Det är positivt att strandängarna hålls öppna, en del av dem ligger dock utanför
programområdet.
25.h Bad- och småbåtsområdets läge och omfattning kommer utredas närmare i det fortsatta
programarbetet med stor hänsyn till ovan nämnda kommentarer. En MKB kommer upprättas
(Miljökonsekvensbeskrivning).
25.i Säbyholm kan beskrivas som en blivande nod med samlad bebyggelse utan att få karaktär av
stadsdel. En samlad bebyggelse av lantlig karaktär skapar underlag för ökad turtäthet för
kollektivtrafiken.

26 Privatperson 11
Vi har tagit del av dokument från Privatperson 10 ang exploateringen av Säbyholm. Vi är fullt eniga
med deras synpunkter och delar deras oro.

Kommentar
Se Kommentarer under nr 25
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27 Privatperson 12-13
27.a Kultur och naturmiljön bör i detta fall anses ha företräde framför behovet av bostäder. Behovet av
bostäder bör vara som störst i närheten av samhället (Bro – Kungsängen) då det främst är unga
människor som idag saknar bostad. Bostäderna på Säbyholm riktar sig inte mot denna målgrupp, är
vår uppfattning.
27.b …Miljöhänseende – Utbyggnaden kommer medföra en avsevärd påverkan på miljön, så väl när
det gäller buller som luft. Att utöka området med 150 – 200 bostäder medför en ansenlig ökning av
trafiken, som i sin tur medför så väl buller och luftföroreningar. Området få även en ökad mängd av
tyngre trafik, i form av transporter till de företag som skall ligga i området, förskola, skola mm.
Utbyggnaden kan även antas ha en betydande inverkan på det fågel och djurliv som finns i området.
Den stora avverkning av lövträd som redan skett, samt aktiviteten i området, har med stor sannolikhet
redan påverkat fågellivet.
”Området är klassat som tyst område” kan vi läsa i planen på sidan 20. Låt det förbli så och låt oss
slippa den ansenliga ökning av trafik och tunga transporter, som det skulle innebära om planen blir
verklighet, 600 bilar per dygn är en avsevärd ökning. ..
…utöver det ska den planerade badplatsen även vara tillgänglig för allmänheten, vilket även innebär
en trafikökning.
Byggnationen kommer också innebära att ännu fler träd och buskar än de som tagits ner, kommer
plikta med sina liv. Här vill vi passa på att säga, att det är med stor sorg som vi bevittnat den helt
hänsynslösa skövlingen av lövträd och buskar på området..bla har en ansenlig mängd enar sågats ner
längs vägen upp till skolan, helt utan anledning. En är väl en fridlyst växt? En drygt 100 årig
syrenhäck kapades även jämns med marken bla. .Men detta företag som inte har vare sig historia eller
någon större känsla för området, tycker säkert det går att ersätta med nya buskar.
27.c Kulturmiljö – Planområdet ligger inom det som anses vara ett riksintresse för kulturmiljövård. Att
renovera de gamla elevhemmen är vård av kulturmiljön. Att utöka området med ytterligare 100
bostäder, kan vi inte se gynna kulturmiljön. I princip all ledig yta, där hinder inte utgörs av
strandskydd eller liknande, är utnyttjad i planen. Hur rimmar det med det som står att läsa på sid 25 i
planen – ”stor vikt västes vid att bevara skolområdets parkkaraktär med slingrande vägar, gräsytor,
naturmarkspartier”? De hus som planeras kommer kräva nya tillfartsvägar, parkeringsplatser mm., det
känns som att det inte blir mycket kvar av ”parkkaraktären”. Detta handlar inte om kulturmiljövård,
utan snarare om att få ut så mycket pengar som möjligt ur området. Att bebygga traktorplan, gräsplan
mm inne i området, kommer som vi ser det förändra hela bilden av den anrika gamla miljön.
27.d Odlingsmark i södra delen av planområdet – Denna åkerplätt är enligt planen belamrad med
bostäder! Med undantag för vad man kallar ”ett brett genomgående och öppet stråk genom den
nuvarande odlingsmarken”. Detta menar vi, kommer förstöra hela den öppna landskapsbilden och
karaktären av området. Upplevelsen är att Säbyholm förvandlas till ngn typ av ny stadsdel i UpplandsBro och detta vänder vi oss starkt emot.
27.e Bebyggelse – I området planeras hus av radhus eller parhus karaktär på de öppna planerna. Här
vill vi hänvisa till att kommunen tidigare sagt att man inte önskar ”bebyggelse på rad” i
säbyholmsområdet…
27.f Det finns en småbåtshamn i Säbyholmsviken, det räcker. Ytterligare en småbåtshamn betyder
ökad båttrafik i viken, vilket innebär såväl buller som negativ inverkan på djurliv, bla häckar en
ansenlig mängd fågelarter kring viken.
27.g Prejudikat – vi som bor på Säbyholm, känner oss oroliga för att nybyggnationen på
säbyholmsskolans område, kommer bli prejudicerande för önskemål om nybyggnationer inom övriga
Säbyholm…
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Kommentar
27.a Se Länsstyrelsens pkt 1.4 och 25.i, där Säbyholm föreslås bli en ”nod”.
27.b Se pkt 1.4 med tillägget att en inventering/kartering kommer ske av bevarande värd vegetation
där träd som ska bevaras får ett skydd i detaljplanen.
27.c Se pkt 1.4 en revidering av programmet kommer ske med intentionen att bevara den gamla
charmen med ”hus i park”. Antalet nya hus har minskats och därmed minskning av trafik, buller mm.
27.d Se pkt 1.4. Ett ändrat gestaltningsgrepp på åkerplätten medför att den gamla karaktären
bevaras. Ett mindre antal friliggande hus tillåts uppskjutna mot höjdryggarna vid elevhemmen Skoga,
Birka och Skogsbo. Krav kommer ställas genom gestaltningsprogrammet på anpassad bebyggelse
både vad gäller storlek, fasadutformning mm. I övrigt lämnas åkern orörd som öppen yta.
27.e Se pkt 27.d)
27.f Småbåtshamnen utreds vidare i storlek och omfattning via MKB.
27.g Strandskyddet om 300 m råder. Framtida ansökningar om bebyggelse kommer följa samma
ansökningsprocesser som nuvarande pågående på Säbyholm utan genvägar.

28 Bro Båtklubb
Samtal 4/11 mellan Ulrika Gyllenberg och Bro Båtklubb.





Bro båtklubb erbjuder att boende i Säbyholm skulle kunna få använda uppläggningsplatser hos
Bro Båtklubb.
Tio till tjugo extra båtar kan få plats på varvsområdet.
Bro båtklubb kan även erbjuda 10 – 15 extra båtplatser inom sin klubb om man kan få bygga
en ny brygga inom Bro Båtklubb. Diskussioner om ny brygga förs med miljöinspektörer hos
kommunen under hösten 2014. http://www.upplands-bro.se/bo--bygga/overgripandeplanering/oversiktsplan-op-2010.html

Kommentar
Ovanstående information tas in i det fortsatta programarbetet. Det kan påverka planeringen positivt
och medföra minskad exploatering av bad- småbåtsanläggningen och därmed större skydd för flora
och fauna.

Resultat av samrådet
Ändringar i programförslaget
Följande revideringar/tillägg föreslås i detaljplaneprogrammet efter samrådet:
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Föreslagen bebyggelse minskas i omfång och samlas mer skyddat mot höjdryggar i
norr och väster. Hus kommer ej synas från söder, väster och endast i liten utsträckning
från sydost. Den gamla karaktären ”hus i park” kommer därmed bevaras i större
utsträckning. Den föreslagna exploateringen på åkern i sydöst ”lantliv” minskas
kraftigt. Byggnation föreslås endast i liten skala uppdraget mot höjdryggarna vid
elevhemmen Skoga, Birka och Skogsbo. Äppellunden utgår. Åkern i sydost hålls
därmed i stort sett oförändrad som den ser ut idag, med helt fria ytor mot väg 902 och
Rösaringsvägen. Entrén till Rösaring, kyrkomiljön och viktiga siktlinjer bevaras.
Minskad mängd bostäder medför därmed ett minskat behov av parkering, minskad
tung trafik samt minskat buller.
Vägdragningen på åkern ändras så att föreslagna nya infartsvägar utgår helt från
Rösaringsvägen till åkern. En ny infartsväg mjukt formad, föreslås närmare elstationen
mot Torestavägen så nära mot höjdryggen mot Toresta som möjligt.
Föreslagna parkvillor: Parkvillorna vid Låssa kyrka och hemskolbyggnaden utgår helt.
Föreslagna byggnader i Trädgårdskvarteret kommer ej att tillåtas dominera i höjd och
synas sett utifrån området.
Föreslagna byggnader längs Bygatan kommer trappas ner i höjd mot åkern och
anpassas till befintlig vegetation
Redovisning av en mindre ej ytkrävande småbåts- och badanläggning föreslås med
minimal störning av flora och fauna samt Mälarens vatten med känsliga bottnar. Badoch båtområdet redovisas med text, plan och foton.
Alla betydelsefulla bevarandevärda träd inventeras och karteras för senare
skyddsbestämmelser i detaljplanen.
Ekologisk och lokal dagvattenhantering utreds i syfte att minimera ytorna med dammar i östra
delen

Upprättad 2015-04-23 av
Plan-och exploateringsavdelningen

Henric Carlson

Ulla Gunnars

Elin Borglund

t.f Plan- och exploateringschef

Planarkitekt

Projektledare exploatering

Bilaga 1 (Länsstyrelsens yttrande över detaljplaneprogramförslaget)
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Program för detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:1),
Upplands-Bro kommun
Ert dnr 2013-000519
Ett förslag till program, upprättat i maj och reviderat i augusti 2014, har översänts till Länsstyrelsen
för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Programmet syftar till att pröva
förutsättningarna för och att ange mål och utgångspunkter för utveckling av det tidigare
Naturbruksgymnasiets kärnområde på del av fastigheten Säbyholm 7:1 med bostäder, verksamheter,
undervisning och omsorg. I programmet föreslås ca 100 nya bostäder och en småbåtshamn med
badplats.
Enligt 5 kap. 14 § PBL ska Länsstyrelsen under samrådet bl.a. särskilt ta till vara och samordna statens
intressen, ge råd om tillämpningen av 2 kap., verka för att riksintressen tillgodoses, att
miljökvalitetsnormer följs och att strandskydd inte upphävs i strid med gällande bestämmelser. Vidare
ska Länsstyrelsen verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som
angår flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt samt att bebyggelse m.m. inte blir olämplig med
hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Länsstyrelsens synpunkter
Sammanfattande bedömning

Länsstyrelsen gör utifrån de i planprogrammet redovisade förhållandena den samlade
bedömningen att exploateringen kan komma att påtagligt skada riksintresse för kulturmiljö
enligt 3 kap. 6§ miljöbalken, och leda till en även med hänsyn till 4 kap. 1 och 2 §§
miljöbalken olämplig bebyggelse.
Utifrån de invändningar Länsstyrelsen har när det gäller påverkan på riksintresset kulturmiljö enligt 3
kap., och då främst den föreslagna nyexploateringen på gärdet i områdets sydöstra del, samt de
samlade natur- och kulturvärdena enligt 4 kap. miljöbalken anser Länsstyrelsen att en mindre
komplettering till den befintliga bebyggelsen kan vara mer lämplig.
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Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL

Länsstyrelsen har i detta skede följande synpunkter på områden som Läns-styrelsen har att
bevaka enligt 11 kap. 10 § PBL. Synpunkterna syftar till att ge kommunen underlag, råd och
synpunkter inför nästa skede i planprocessen.
Översiktligt sammanhang

Säbyholm ligger 4-5 km västsydväst om Bro centrum, inom landsbygdsområde nära Mälaren.
Området utgör en del av ett större område som redovisas som ”grönkil efter föreslagen
tätortsutveckling”. Även i den regionala utvecklings-planen för Stockholms-regionen, RUFS
2010, ingår området i den regionala grönstrukturen som en del av ”Görvälnkilen”.
Programområdet ligger utanför den i översiktsplanen redovisade tätortsavgränsningen för Bro,
utanför översikts-planens utredningsområde nr 11: Björkhagen-Säbyholm och även utanför
det närmast belägna prioriterade omvandlings-/förtätningsområdet Björknäs/Ådö.
Av Länsstyrelsens granskningsyttrande från den 23 maj 2011, dnr 401-2011-845, framgår att
Länsstyrelsen bedömer att för flera av kommunens föreslagna utbyggnadsområden i området
ner mot Mälaren behöver utbyggnaden i det fortsatta planarbetet anpassas till riksintresset för
kulturmiljövården, den regionala grönkilen ”Görvälnkilen” och gällande strandskydd utmed
Mälaren. För programområdet gäller även särskilda bestämmelser i 4 kap. 1 och 2 §§
miljöbalken, Mälaren med öar och strandområden, som föreslagen utbyggnad måste förhålla
sig till.
Kommunen samråder samtidigt om förslag till fördjupning av översiktsplanen för landsbygden. I det
förslaget redovisas ett huvudalternativ ”Kluster” och ett nollalternativ ”Spridd” utveckling av
landsbygden. I huvudförslaget ”Kluster” föreslås programområdet Säbyholm som en s.k. nod. En nod
beskrivs som en bebyggelsegrupp i strategiskt läge, som har närhet till flera andra bebyggelse-grupper
eller utgör knutpunkt i ett stråk som länkar samman flera bebyggelse-grupper.
Länsstyrelsen konstaterar att den föreslagna utbyggnaden enligt programförslaget inte har stöd i
kommunens översiktsplan 2010 och att det saknas en översiktlig lämplighetsbedömning i
planprogrammet. Inte heller i fördjupningen för Landsbygden görs någon översiktlig
lämplighetsbedömning. Underlaget i programhandlingen är enligt Länsstyrelsens uppfattning inte
tillräckligt för att bedöma hur förslaget förhåller sig till en lämplig bebyggelseutveckling i denna del
av kommunen. Det återstår således att i ett översiktligt sammanhang bedöma om föreslagen ny
bebyggelse är lämplig. Länsstyrelsen anser också att lämpligheten att bebygga området behöver
relateras till den utveckling av södra Bro som översiktsplan 2010 anger inom planens
tätortsavgränsning, och till närliggande utredningsområden och omvandling-/förtätningsområden.

Mellankommunal samordning – hållbar bebyggelseutveckling

Den i planprogrammet föreslagna utvecklingen med ca 100 nya bostäder, 50-75 som
tillkommer genom ombyggnad och ett 20-tal befintliga, innebär totalt närmare 200 bostäder.
Det motsvarar storleksmässigt ett mindre samhälle.
En stor utbyggnad utanför befintligt tätortsområde kan ge negativa effekter med ökad biltrafik in mot
de centrala delarna av regionen. Länsstyrelsen är angelägen om att ett ökat behov av nya bostäder i
den starkt växande regionen kan tillgodoses i kommunernas planering. Utbyggnaden behöver dock ske
i lägen där den kan få god kollektivtrafikförsörjning, för att bebyggelseutvecklingen ska bli hållbar.
Länsstyrelsen ser RUFS 2010 som uttryck för mellankommunal samordning av planeringen i länet för
en hållbar bebyggelseutveckling.
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Riksintresset Mälaren med öar och strandområden

Programområdet ingår i riksintresset Mälaren med öar och strandområden, som skyddas
genom särskilda hushållningsbestämmelser i 4 kap. 1 och 2 §§ miljöbalken. Bestämmelserna
anger att exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det
kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden och att
turismens och friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av
exploaterings-företag och andra ingrepp i miljön. Bestämmelserna utgör inte hinder för
utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. Av förarbetena framgår
bland annat att en närmare översiktlig planering är en förutsättning för att ge vägledning för
tillämpningen av bestämmelserna.
Kulturmiljö och fornlämningar

En utförligare beskrivning av riksintresset och dess värden lämnas i bilaga.
Programområdet berör ett av kärnområdena inom riksintresset Låssa (AB 34), Säbyholms gård med
öppet odlingslandskap kantat av fornlämningar och gårdsbebyggelse. De betydelsebärande uttrycken
för riksintresset är det öppna och varierade landskapet med en fornlämnings- och bebyggelsebild som
speglar ett gårdsmönster med lång historisk kontinuitet. Uppfartsvägen till kyrkan, nuvarande
Rösaringvägen utgör ett betydelsefullt historiskt stråk som pedagogiskt sammanbinder kyrkan med
1600-talets herrgårdsläge. Från höjdryggen erbjuds siktvyer mot Mälaren och över det
omkringliggande landskapet som fortfarande bär på en stark prägel av långvarig storgodsdrift.

Av stort värde för förståelsen och upplevelsen av riksintresset är kyrkans fria läge i
landskapet, utan närliggande och skymmande bebyggelse. Detsamma gäller upplevelsen av de
landskapsrum som bildas kring Rösaringvägens höjdrygg. Det öppna fältet öster om infarten
invid uthusbacken är en för riksintresset betydelsefull landskapsstruktur, som tillsammans
med befintliga uthusbyggnader och gröna brynzoner bildar en entré till den historiska miljön.
Föreslagen bebyggelse fragmenterar detta öppna landskap som intimt hör samman med
kringliggande gårdsbebyggelse. En bebyggelse här tenderar till att låta skolmiljön växa ihop
med Säbyholms gårdsmiljö i sydost, samtidigt som åsen med vägen till kyrkan får en
diffusare roll i landskapsbilden. Skolbyggnader skymtar idag fram i nordvästra utkanten av
fältet, men har en nedtonad roll i skala och färgsättning. För att inte allvarligt skada detta
möte med riksintressets kärnområde, sett från Smidövägen, bör bebyggelsen på gärdet i
princip helt utgå.
Den så kallade Bygatan nordväst om gärdet föreslås på platsen för en bollplan och en äldre
fruktträdgård. Detta föreslagna bebyggelseområde bör i kommande detaljplanearbete utformas
så att mer hänsyn kan tas till platsens historiska trädgårdsspår. Husen närmast det öppna
gärdet bör i skala, material och färgsättning anpassas till landskapsbilden.
Föreslaget bebyggelseområde i den plana och grusade sänkan nordväst om fruktträdgården
bedöms som möjligt att genomföra från riksintressesynpunkt. I planarbetet bör man studera
höjder, placeringar och utformning för att minimera eventuell påverkan på kyrkmiljön och
landskapsrummet sydväst om kyrkan. Detsamma gäller för de enstaka villor som föreslås,
som också kan påverka platsspecifika värden i vegetation och terräng samt fornlämningar.
”Parkvillan” närmast hemskolans huvudbyggnad är olämplig från fornlämnings-synpunkt och
för att den inkräktar på upplevelsen av denna kulturhistoriskt intressanta byggnad. Den
föreslagna villan på höjden strax nordost om kyrkan utgår helt, då ytterligare en fornlämning
upptäckts där i samband med den arkeologiska utredning som genomfördes under 2014.
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Hemskolans nationalromantiska bebyggelse bär på betydande kulturhistoriska värden och bör
i planläggningen hanteras med skydds- och varsamhets-bestämmelser. Detsamma gäller för
uthuslängan från sekelskiftet 1900, nära Smidövägen, som är en av riksintressets få
landskapsanknutna byggnader som tydligt anknyter till godsets jordbruk.
Vegetation, trädgårdar, alléer och parkliknande partier som är värdefulla för kulturmiljön ska
inom detaljplanearbetet identifieras och i största möjliga mån bevaras. Den luftiga
bebyggelsebilden i skolområdet, med fritt placerade skolbyggnader i terrängen, är typisk för
det tidiga 1900-talets landskapsanpassade planeringsideal.
En arkeologisk utredning har utförts våren 2014. Ett par nya fornlämningar identifierades,
någon enstaka osäker lämning utgick som fornlämning. Utredningens slutliga resultat ska
föras in i planebeskrivningen och fornlämningarna tydligt redovisas i plankartan. Som nämnts
ovan ska det också i MKB:n finnas en tydlig beskrivning av de kulturhistoriska värdena, inte
minst fornlämningarna, en tydlig bedömning av påverkan på dem samt vilka konsekvenser
planen får för dem (och kulturmiljön i stort). Detta framgår inte av den kulturmiljöutredning
som finns bilagd detaljplaneprogrammet. Länsstyrelsen vill också framhålla att då
fornlämningar i första hand ska skyddas ska det framgå av en MKB vilka åtgärder man vidtar
och hur det kan regleras i detaljplanen för att förhindra att fornlämningarna kommer att
påverkas av tänkta åtgärder. Något att tänka på i MKB:n är också att bedömningsgrunder som
baseras på skyddade objekt enligt kulturmiljölagen, det vill säga fornlämningar,
byggnadsminnen och kyrkor, aldrig kan medföra mindre eller måttligt negativa konsekvenser.
Länsstyrelsen bedömer att de sammantagna effekterna av ovan nämnda åtgärder är av sådan
omfattning att det kan innebära påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövård.
Dagvattenhantering, vattenskyddsområde, MKN vatten

Programområdet ligger inom sekundär skyddszon för östra Mälarens vattenskyddsområde,
och omfattas av särskilda skyddsföreskrifter. Detta bör framgå av info-ruta på plankartan, och
skyddsbestämmelserna bör särskilt uppmärksammas vid utformning av dagvattenhanteringen
och lokal rening av förorenat dagvatten från området
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att uppdaterade status-klassningar,
miljökvalitetsnormer och ett nytt åtgärdsprogram är ute på samråd t.o.m. 30 april 2015. De
nya uppgifterna bör redovisas i kommunens planarbete. Mer information finns på
Vattenmyndigheternas hemsida (http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/omvattenmyndigheterna/deltagande-och-dialog/samrad-andraforvaltningscykeln/Pages/default.aspx)
och Vatteninformationssystem Sverige (VISS http://www.viss.lansstyrelsen.se/).
Risker och störningar

Risker förknippade med den bryggeriverksamhet som etablerats i området, t.ex. placering av
gasolcistern och transporter av gasol, avses utredas närmare inför det fortsatta planarbetet,
vilket är bra. Även risk för störande lukt från bryggeri- eller annan verksamhet och
hästhållning i närheten behöver uppmärksammas.
Översvämning, klimatpåverkan och markstabilitet

I planprogrammet redovisas översvämningsrisk från Mälaren. Kartan behöver kompletteras
med uppgift om vilket höjdsystem som används. Länsstyrelsen rekommenderar att ny
bebyggelse placeras ovan nivån +2,8 meter i RH 2000, och att höjdangivelser anges i
höjdsystem RH 2000.
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Geologiska förhållanden tas också upp i programmet. Länsstyrelsen vill framhålla att frågor
som rör markstabilitet ska vara utredda under planprocessen och redovisas i planhandlingarna
samt i MKB. Kommunen behöver i samband med detta även ta hänsyn till förväntade
klimatförändringar, till exempel i form av ökad nederbörd och intensivare regn, som kan leda
till översvämningar och påverka markstabiliteten.
Strandskydd

Strand- och vattenområdet i anslutning till planområdet omfattas av strandskydd.
Länsstyrelsen har under 2014 fattat nya beslut om det utvidgade strandskyddets omfattning i
länets kommuner. Inom programområdet gäller fortsatt strandskydd inom 300 meter från
strandlinjen. Länsstyrelsens beslut för Upplands-Bro kommun har dock överklagats till
regeringen och är inte slutligt avgjort. Enligt planprogrammet föreslås småbåtshamn och bad
inom ett strandområde som enligt uppgift tidigare utnyttjats för båtbryggor och bad. För
anläggning av nya eller ersättning av befintliga bad- och småbåtsbryggor krävs dispens från
strandskyddet. Detaljplanens handlingar behöver redovisa befintliga förhållanden och bryggor
(även med foto), vilka nya åtgärder/anläggningar som föreslås samt vilka särskilda skäl som
finns för att dispens ska kunna lämnas. Som underlag för bedömning av om föreslagen
placering och utformning av brygganläggning är lämplig med hänsyn till växt- och djurlivet
och friluftslivet behöver naturmiljön i strand- och vattenområdet beskrivas i planhandlingarna
och MKB. En mer detaljerad redovisning av förhållandena i vattenområdet och föreslagen
brygganläggning är viktig som underlag vid framtida dispensprövning.
Hur förändring av strandområdet och anläggande av småbåtshamn påverkar riksintresset
enligt 4 kap § 1 och 2 §§ MB, Mälaren med öar och strandområden, bör beskrivas i den
kommande planen, och vägas in vid framtida dispens-prövningar.
Råd om tillämpningen av 2 kap. PBL
Markföroreningar

Länsstyrelsen har ett objekt registrerat inom planområdet, en bilvårdsanläggning med
verkstad och tvätthall, men inga uppgifter om omfattning eller verksamhetstid.
Av planprogrammet framgår att det finns/funnits växthus och oljepannor inom området, vilka man kan
misstänka har gett upphov till föroreningar i form av bekämpningsmedel och olja. Om odling skett i
växthusen under 1940-1970-tal så finns risk att långlivade bekämpningsmedel använts, och de kan
finnas kvar i marken än i dag. Läckage från oljecisterner kan också misstänkas. Länsstyrelsen
rekommenderar att dessa potentiella föroreningskällor uppmärksammas i det fortsatta planarbetet.
Naturvärden och biotopskydd

Alléerna inom och i anslutning till programområdet omfattas av generellt biotopskydd enligt 7
kap. 11 § miljöbalken, vilket innebär att det är förbjudet att vidta åtgärder som kan skada
träden. För dispens från biotopskyddet behövs särskilda skäl. Alléer inom planområdet bör
karteras och beskrivas inför fortsatt planarbete, liksom all påverkan som kan följa av
detaljplanens genomförande. För att skydda trädens rotsystem och hindra att alléträdens
vitalitet påverkas negativt rekommenderar Länsstyrelsen att ingen schakt eller utfyllnad får
ske inom en skyddszon om 5 meter utanför kronans projektion på marken.
Inom området finns en stor förekomst av mistel. Denna art är fridlyst i Stockholm län, med
stöd av artskyddsförordningen (2007:845).
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Miljökvalitetsnormer för vatten

Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att uppdaterade miljökvalitets-normer och
ett nytt åtgärdsprogram är ute på samråd t.o.m. 30 april 2015. De nya uppgifterna gäller bland
annat vattenförekomsters kemiska status, och bör redovisas och beaktas i kommunens
planarbete. Mer information finns på Vattenmyndigheternas hemsida
(http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/om-vattenmyndigheterna/deltagande-ochdialog/samrad-andra-forvaltningscykeln/Pages/default.aspx)
och Vatteninformationssystem Sverige (VISS http://www.viss.lansstyrelsen.se/).
Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning
En behovsbedömning har översänts till Länsstyrelsen. Kommunen har bedömt att genomförandet av
detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan främst pga. microbryggeriet inom
området, och anläggande av småbåtshamn, med båt- och badbryggor. En miljöbedömning enligt 4 kap.
34 § PBL, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer därför att tas fram.
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att planens genomförande kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen anser dock att påverkan på riksintresse kulturmiljö enligt 3
kap. 6§ MB, inklusive fornlämningsmiljön, också kan medföra betydande miljöpåverkan och därför
ska behandlas i MKB:n (se även rubrik Riksintresse kulturmiljö ovan). Även påverkan och
konsekvenser på riksintresset Mälaren med stränder och öar enligt 4 kap. 1 och 2 §§ MB samt
påverkan på den regionala grönstrukturen Görvälnkilen bör läggas till bland de punkter som ska
behandlas i fortsatt planarbete och MKB.

Kopia till:
Trafikverket Region Stockholm
Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting
Lantmäteriet, lisen.lans@lm.se
Kopia internt endast digitalt:
LBl (KV, UG)
Mn (ÖH)
Mg (NB)
SBs (RS)
SBk (JA, SA)
SBsb (AB)
SB (GH)
SBp (CF), pärmen
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Program för detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:1)
- komplettering angående riksintresse kulturmiljö

Beskrivning av riksintresset
Programområdet berör ett av kärnområdena inom riksintresset Låssa (AB 34), Säbyholms gård med
öppet odlingslandskap kantat av fornlämningar och gårdsbebyggelse.
Säbyholm blev säteri på 1670-talet genom sammanslagning av gårdarna Säby, Bärby, Holm och
Edeby, som alla var belägna kring den innersta delen av Säbyholmsviken. En adlig sätesgård med
namnet Laatza omnämns redan på 1300-talet, som troligen hade kopplingar till ett vikingatida
hövdingasäte i området. Spår av ett lokalt maktcentra märks genom t ex en storhög på ett av
Säbyholms järnåldersgravfält samt genom den märkliga fornlämningsmiljön Rösaring med
processionsväg och gravkomplex, på åsen väster om Säbyholm.
Låssas betydelsefulla roll under järnåldern hör sannolikt ihop med det strategiska läget vid farleden
från Birka upp till Upplands centralbygder, kombinerat med goda förutsättningar för boskapsskötsel,
jordbruk och fiske. Områdets stormanna-roll uttrycks även i att sockenkyrkan uppfördes här i slutet av
1100-talet med en patronatsrätt knuten till en av gårdarna. Kyrkan placerades nära Säbys gårdstomt
som låg strax ovanför vikens inre del (Säby: ”byn/gården vid sjön”). På höjd-ryggen ovanför kyrkan
låg förmodligen gården Bärby (Bergby). Gårdstomterna avhystes under 1670-talets godsbildning, och
en herrgårdsbebyggelse med namnet Säbyholm kom att uppföras på gården Holms marker, närmare
viken. Sannolikt hade Säbys äldre gårdstomt då förlorat den direkta sjökontakten p g a landhöj-ningen.
På 1870-talet köptes Säbyholm av Ådö slotts ägare, det såldes 1909 till den stiftelse som uppförde
skolanläggningen Sunnerdahls hemskola i national-romantisk stil, mellan kyrkan och säteriets
ladugårdsbacke.
Värdebärande uttryck
De betydelsebärande uttrycken för riksintresset är det öppna och varierade landskapet med en
fornlämnings- och bebyggelsebild som speglar ett gårds-mönster med lång historisk kontinuitet.
Områdets historiska rötter sträcker sig ner till en forntida stormannabygd, med statusbetonade
gravanläggningar av stort värde för kulturmiljövården. Låssas medeltida sockenkyrka är en
patronatskyrka som kan berätta om det gods som bildats på 1600-talet och varit tongivande ända in på
1800-talet. Kyrkans välexponerade läge i landskapet, helt eller delvis uppfört på ett gårdsgravfält från
järnåldern, manifesterar patronatsgårdens status och kan samtidigt spegla Säbyholms ursprung.
Uppfartsvägen till kyrkan, nuvarande Rösaringvägen, leder från 1600-talssäteriets ladugårdsbacke
vidare över nämnd höjdrygg med förhistoriska grav- och bebyggelselägen. Vägen utgör ett
betydelsefullt historiskt stråk som pedagogiskt sammanbinder kyrkan med 1600-talets herrgårdsläge.
Närvaron av en runsten vid vägen, som dock är flyttad till platsen, förstärker upplevelsen områdets
tidsdjup. Från höjdryggen erbjuds siktvyer mot Mälaren och över det omkringliggande landskapet som
fortfarande bär på en stark prägel av långvarig storgodsdrift.
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Sammanfattning
Upplands-Bro kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för området kring det tidigare
naturbruksgymnasiet vid Säbyholm. Syftet med detaljplanen är att på ett varsamt sätt utveckla
området till en levande bebyggelsemiljö med bostäder, verksamheter, kommersiella lokaler och
lokaler för undervisning och omsorg. Målsättningen är att skapa en nod i kommunen och att i
detta attraktiva, innehållsrika och mångsidiga område ta till vara och utveckla platsens
kvaliteter.
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Kommunen har gjort bedömningen att planens genomförande kan antas medföra betydande
miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har således tagits fram för att integrera
miljöaspekter i planen och belysa planändringens konsekvenser för människa och miljö.
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 de kulturhistoriska värdena kommer att bli en del av 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 grusoch 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.
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 m.m. 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 säkerställs1.
Den nya gatustrukturen med gårdsgator med låga hastighetsbegränsningar bedöms öka
tillgängligheten inom området för gående, cyklister med flera och det blir en tryggare miljö.
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 arbetar kommunen för att få till en ökad turtäthet för bussarna för att främja kollektiva
färdmedel framför bilåkande.

1

Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04.
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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 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).
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Ett microbryggeri med ölproduktion i mindre skala är beläget inom planområdet. Boende i
planerade bostäder bedöms inte utsättas för störande buller, lukt eller risker från
microbryggeriet i någon betydande utsträckning om föreslagna åtgärder vidtas. Omgivande
vägar har ett relativt lågt trafikflöde och bedöms inte heller ge upphov till bullerstörningar vid
planerade bostäder. Halterna av markföroreningar i området är låga och underskrider
Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning.
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.
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1
1.1

Inledning
Bakgrund och syfte
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Ladza Förvaltnings AB med dotterbolaget Säbyholms Intressenter AB har av Stockholms Läns
Landsting förvärvat fastigheten Säbyholm 5:1 i Upplands Bro kommun. Den tidigare
verksamheten i form av naturbruksgymnasium flyttade från platsen under 2013 och merparten
av byggnaderna på fastigheten stod då, och står delvis än idag, övergivna. Efter att Säbyholms
Intressenter AB inkommit med en förfrågan om detaljplaneläggning av området togs beslut om
programuppdrag för del av Säbyholm 5:1 av Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott den
22 januari 2014. I juni 2015 togs beslut i Kommunfullmäktige att godkänna programmet och gå
vidare till samråd.
Syftet med detaljplanen är att på ett varsamt sätt utveckla området till en levande
bebyggelsemiljö med bostäder, verksamheter, kommersiella lokaler och lokaler för
undervisning och omsorg. 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 nyexploatering möjliggörs detta. De befintliga husen är i huvudsak uppförda på
1910-talet och i en nationalromantisk stil. Dessa har bevarats och upprustats och cirka 60 nya
bostäder har därmed tillskapas. Planförslaget innebär att ytterligare cirka 90 nya bostäder
tillkommer genom att man på lämpliga platser uppför nya byggnader, väl anpassade till
omgivningen.. Befintliga lokaler, ursprungligen nyttjade som skollokaler, tas åter i anspråk för
undervisning, omsorg, gemenskap och produktion. Planområdets unika park-och
landskapskvaliteter tillvaratas och utvecklas.

2

Miljöbedömning

Vid årsskiftet 2017/2018 började nya bestämmelser i miljöbalken och i PBL avseende
miljöbedömningar av planer och program och om miljöbedömningar för verksamheter och
åtgärder att gälla. Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar upphörde att gälla och
miljöbedömningsförordningen (2017:966) trädde i kraft. Övergångsbestämmelserna innebär att
för planläggning och andra ärenden enligt PBL ska de äldre lagbestämmelserna och
förordningsföreskrifterna fortfarande gälla för mål och ärenden om planer som har påbörjats
före 2018-01-01. Eftersom planprocessen för ändring av detaljplanen för Säbyholm inleddes
före 2018 gäller de äldre lagbestämmelserna för denna plan.

2.1

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 en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas och planen genomgå en miljöbedömning.
Upplands Bro kommun har gjort bedömningen att planens genomförande kan antas medföra
betydande miljöpåverkan och en MKB ska därför upprättas för detaljplanen. Orsaken är bland
annat att planförslaget innefattar microbryggeri och småbåtshamn. Samråd har skett med
Länsstyrelsen i Stockholms län om behovsbedömningen för planprogrammet för Säbyholm.
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att planen kan medföra betydande
miljöpåverkan utifrån ovan nämnda aspekter och framhåller också att det i MKB:n ska finnas en
tydlig beskrivning av de kulturhistoriska värdena samt vilken påverkan och konsekvenser
planen får för dessa. Frågor som rör markstabilitet ska också redovisas i MKB. Vidare ska även
naturmiljön i strand- och vattenområdet beskrivas i MKB:n, samt påverkan och konsekvenser på
riksintresset Mälaren med stränder och öar och påverkan på den regionala grönstrukturen
Görvälnkilen bör redovisas.
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2.2

MKB

Enligt 6 kap miljöbalken är syftet med en miljöbedömning att integrera miljöaspekter i planen
så att en hållbar utveckling främjas. En MKB innefattar analys och bedömning av konsekvenser
av en planerad markanvändning och dess inverkan på miljö, hälsa och hushållning med
naturresurser. Arbetet med MKB:n ska integreras med den övriga planeringsprocessen så att
konflikter mellan olika intressen tidigt kan identifieras och så att möjligheter att finna
miljöanpassade lösningar ökar.

3

Områdesbeskrivning

I detta kapitel ges en översikt av planområdet och dess närmaste omgivning. Mer detaljerade
beskrivningar av områdets förutsättningar, med avseende på t.ex. naturmiljö, kulturmiljö etc.,
ges i kapitel 6.

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Org.nr. 556655-7137, www.structor.se

3.1

Planområdet

Planområdet Säbyholm är beläget cirka fyra kilometer västsydväst om Bro centrum och utgör
den egentliga kärnan av det tidigare naturbruksgymnasiet, med Rösaringsvägen som
huvudsaklig gräns i sydväst, se figur 3.1 och 5.1. Vidare ingår en mindre del i anslutning till
Säbyholmsviken, där det finns gamla bryggor och rester av en stor brygganläggning samt
badplats.
Området omfattar cirka 28 hektar, varav 4 hektar avser delen vid Säbyholmsviken. Från
huvudområdet (skolområdet) är det cirka 300 – 500 meter till Mälaren och mellan en och två
kilometer till Rösaringsåsens Natura 2000-område.
Planområdets huvuddel är belägen på en platå mellan två höjdryggar vilka i sin tur omges av två
mycket stora, vidsträckta åkermarksstråk, som löper i riktning nordväst-sydost. Platåns kanter
mot åkrarna består av skogbevuxna höjdryggar. Platån övergår i sydost i en lägre belägen åker
om cirka tre hektar. Huvuddelen av bebyggelsen inom planområdets huvuddel är uppförd under
1910-talet och med tillägg från bland annat 1970- och 1990-talen. Marken har planerats som ett
skolinternatsområde med elevhem, skolbyggnader, parker, trädplanteringar, 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. Markområden har vidare omvandlats från bland annat odlingsmark
till fordonsövningsområde för skolans inriktning till lantbruksskola/naturbruksgymnasium.
Under senare år har även delar blivit övervuxna. Hela planområdet stod övergivet en tid sen
försommaren 2013 då skolan flyttade men har under den senaste tiden åter aktiverats och
omvandling av området pågår. I en byggnad, en ekonomibyggnad med ett växthus, har ett
microbryggeri etablerats. Ombyggnation av lägenheter pågår och inflyttning har påbörjats.
Gallring av växtligheten har även utförts.
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Figur 3.1. Planområdets läge cirka fyra kilometer västsydväst om Bro centrum.

3.2

Omgivning

Landskapet i området domineras längst i väst av Uppsalaåsens barrskogsklädda höjdsträckning
och i väst och öst av öppna sammanhängande odlingslandskap. Karakteristiskt för bygden är de
stora välbehållna gårdarna, Stora Ekeby och Toresta, belägna på höjdryggar och omgivna av
stora, lågt liggande åkrar. Säbyholms gård nere vid Säbyviken finns inte kvar. Däremot finns ett
antal tillhörande välbehållna hus söder om planområdets huvuddel. Mitt i området ligger Låssa
kyrka, vars äldsta delar är från tidig medeltid. Landskapet är klassificerat som riksintresse för
kulturmiljövården och Rösaringsåsen även som Natura 2000-område och riksintresse för
naturvården.

3.3

Planförhållanden

I kommunens översiktsplan, ÖP 2010, anges att kommunen värnar om en levande landsbygd
och vill skapa förutsättningar för de individer som väljer att bosätta sig utanför tätorterna. Inget
helt nytt område för sammanhållen bebyggelse på landsbygden pekas ut i översiktsplanen men
bebyggelse på landsbygden kan däremot tillkomma på privat initiativ. Översiktsplanen anger till
stöd generella riktlinjer för enstaka avstyckningar och förtätningar i eller i anslutning till
befintliga bebyggelsegrupper.
En fördjupad översiktsplan har tagits fram för landsbygden, FÖP Landsbygden 2016, antagen
2017. I denna föreslås Säbyholm som en av tre landsbygdskärnor i kommunen.
Landsbygdskärnor definieras enligt den fördjupade översiktsplanen ”bebyggelsekärnor på
landsbygden som fyller viktiga samhällsfunktioner för landsbygdsdelarna runt omkring, till
exempel förskola, grundskola, idrottsplats, samlingslokal. Bostäder och icke störande
verksamheter.” Kommunen bedömer att med bibehållande av den nuvarande karaktären med
spridda hus insynsskyddade i parkmiljö skulle en förtätning i takt med befintliga hus vara
möjlig och bli en tillgång i området. Området ska dock bibehålla den nuvarande karaktären ”hus
i park”. Ett koncept föreslås med äldre upprustade byggnader från förra sekelskiftet, samt senare
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elevhemstillägg i kombination med nyare fristående hus i gammal stil diskret inplacerade med
hänsyn till befintlig vegetation, höjdavgränsningar, landskapsstråk och siktlinjer.
Aktuellt område är i dagsläget ej planlagt. Ett planprogram för området har varit ute på samråd
under hösten 2014. Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-04 att godkänna programmet.

4

Avgränsning

Inom ramen för en miljöbedömning ska innehållet i en MKB avgränsas så att den fokuserar på
de faktorer som kan leda till betydande miljöpåverkan. Innan omfattning och detaljeringsgrad
bestäms ska samråd hållas med de kommuner och länsstyrelser som berörs av planen (6 kap 13
§ andra stycket miljöbalken).
Samråd avseende avgränsning av MKB-arbetet har hållits med Länsstyrelsen, se avsnitt 2.1.
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4.1

Geografisk

Geografiskt omfattar MKB:n primärt planområdet. För vissa aspekter som t.ex. vattenmiljö,
naturmiljö, tillgänglighet och landskapsbild är det aktuellt att ha ett större geografiskt
perspektiv. Konsekvenserna beskrivs därför även för tillämpliga delar utanför
planområdesgränsen.

4.2

Saklig

4.2.1 Miljö- och hälsoaspekter
Följande miljö- och hälsoaspekter har bedömts vara av vikt att beakta inom ramen för arbetet
med denna miljökonsekvensbeskrivning:
Kulturmiljö och landskapsbild – Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljön. Inom
och i anslutning till området finns värdefulla kulturmiljöer och byggnader. Ny bebyggelse
innebär en påverkan på miljön och landskapsbilden. Detta beskrivs och konsekvensbedöms
därför.
Rekreation – Planområdet är beläget inom Görvälnkilen samt område som omfattas av
strandskydd. Konsekvenser för rekreation och friluftsliv beskrivs därför.
Vattenmiljö – Säbyholmsviken är markerat som ett ekologiskt känsligt område i ÖP 2010.
Dagvattenhanteringen och påverkan på recipienten samt restaurering av brygga och badplats
beskrivs och konsekvensbedöms därför.
Naturmiljö – Strandängarna söder om Smidövägen klassas som kommunalt naturvärde. En
åkerholme ligger i åkermarken i sydost. Planen innebär även påverkan på befintliga
spridningskorridorer och risk för påverkan på Görvälnkilen. Konsekvenser för naturmiljön
beskrivs därför.
Buller – Trafiken till och inom området kommer att öka, vilket innebär högre ljudnivåer. Detta
beskrivs och konsekvensbedöms.
Risker och störningar – Bryggeriverksamhet förekommer inom detaljplaneområdet. Risk och
säkerhet inom området beskrivs därför. Risken för luktstörningar från bryggeri och närliggande
hästhållning beskrivs också.
Förorenad mark – Säbyholm finns med som misstänkt förorenat område i Länsstyrelsens
MIFO-databas. Risk för påverkan från markföroreningar beskrivs därför.
Tillgänglighet och hållbart resande – Hur tillgänglighet och hållbart resande skapas inom och
till och från området beskrivs och konsekvensbedöms.
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4.2.2 Miljö- och folkhälsomål
En MKB ska bl.a. innehålla en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöoch hälsohänsyn beaktats i planen.
I tabell 4.1 nedan ges en översikt av de 16 nationella miljökvalitetsmålen och de elva
målområdena för folkhälsa som beslutats av Riksdagen. De mål som bedömts vara relevanta för
denna MKB har markerats med fet stil.
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Tabell 4.1. Miljömål och folkhälsomål

MILJÖMÅL
MÅL FÖR FOLKHÄLSAN
1. Begränsad klimatpåverkan
1. Delaktighet och inflytande i
2. Frisk luft
samhället
3. Bara naturlig försurning
2. Ekonomiska och sociala
4. Giftfri miljö
förutsättningar
5. Skyddande ozonskikt
3. Barn och ungas uppväxtvillkor
6. Säker strålmiljö
4. Hälsa i arbetslivet
7. Ingen övergödning
5. Miljöer och produkter
8. Levande sjöar och vattendrag
6. Hälsofrämjande
hälsooch
9. Grundvatten av god kvalitet
sjukvård
10. Hav i balans samt levande kust och
7. Skydd mot smittspridning
skärgård
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
11. Myllrande våtmarker
9. Fysisk aktivitet
12. Levande skogar
10. Matvanor och livsmedel
13. Ett rikt odlingslandskap
11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak
14. Storslagen fjällmiljö
och spel
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

4.3

Tidsmässig

Bedömningen av miljö- och hälsokonsekvenser kommer främst att utgå från det år då det
planerade bostadsområdet kan vara fullt utbyggt cirka år 2021. Beskrivning görs även av
konsekvenser för byggskedet.

5

Alternativredovisning

En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt 6 kap miljöbalken beskriva ”rimliga alternativ med
hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd”.

5.1

Planförslag

Syftet med planläggningen är att möjliggöra en framtida utveckling av Säbyholmsområdet, se
illustrationsplan i figur 5.1.
Det planeras för att de befintliga lokalerna, ursprungligen nyttjade för utbildningen, används till
undervisning, omsorg, gemenskap och produktion. Planområdets unika park- och
landskapskvaliteter ska tillvaratas, utvecklas och tillgängliggöras.
En utveckling av lantbruksskolans område planeras med en stor del bibehållande av dels
parkkaraktären i de centrala delarna dels hela det omkringliggande skogsområdet i öster.
Skyddsvärda parkdelar och träd avses att bevaras.
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Totalt planeras cirka 150 bostäder inom planområdet. De befintliga elevhemmen, och en
skolbyggnad har byggts om till cirka 60 bostadsrättslägenheter. Den befintliga huvudbyggnaden
planeras byggas om till både kontor och bostäder. Cirka 90 nya småhus föreslås tillkomma. De
flesta på det stora traktorkörfältet i norr, på befintliga fotbollsplanen i mitten av området och i
söder längs norra kanten av inägan/åkern. Ett mindre antal småhus planeras inne i parkmiljön. I
anslutning till bebyggelsen planeras nya vägsträckningar. Fullt utbyggt bedöms området
inrymma cirka 450 boende och 50 arbetande.
På udden i Säbyholmsviken planeras ett rekreationsområde, där badplatsen återskapas och
nyttjande 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.

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Org.nr. 556655-7137, www.structor.se

Planen möjliggör cirka 150 bostäder vilka beräknat på 4 fordonsrörelser/dygn och hushåll ger
600 fordonsrörelser per dygn. Tillsammans med fordonsrörelser till lokaler i området (cirka 100
fordonsrörelser/dygn) samt befintlig trafik i området (cirka 100 fordonsrörelser/dygn)
uppskattas trafiken i området uppgå till cirka 800 fordonsrörelser per dygn. Cirka 300 av dessa
bedöms trafikera den planerade nya vägen på åkern i planområdets östra del.
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Figur 5.1. Illustrationsplan för planområdet framtagen av Södergruppen 2018-04-25.

5.2

Övriga alternativ

I det ursprungliga förslaget på områdets omvandling från februari 2014 inrymdes cirka 200
bostäder och på gärdet i områdets sydöstra del planerades dagvattendammar. Under arbetet med
planen har utformningen av området ändrats utifrån Länsstyrelsens synpunkter, vad som
framkommit i utredningar samt utifrån kommentarer på programsamrådet från bland andra
Länsstyrelsen.
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Figur 5.2. Illustration över planområdets övre del hämtat från Detaljplaneprogram Säbyholm 2015-0422.

I oktober 2014 togs en ny skiss fram där bebyggelsen i sydost hade omvandlats till en äppelpark
med plats för lek och spel och dammen hade minskats och givit plats för ett seniorboende.
Bebyggelsen väster, norr och söder om äppelparken gjordes om till grupper om tre - fyra
bostadshus kring ett gemensamt tun. Det föreslagna nya huset mitt emot kyrkan togs bort efter
den kompletterande arkeologiska utredningen.
Ytterligare förändringar som gjordes var att:
•
•
•
•
•

De förslagna tre byggnaderna i norr drogs tillbaka i förhållande till
fornlämningsområdet.
Den föreslagna nya byggnaden mellan hus Haga och hus Boda (nordväst om
vattentornet i planområdets östra del) drogs tillbaka något.
Bygatan gavs en delvis omarbetad sträckning. En platsbildning i anslutning till de två
stora träden från vilken gångförbindelser löper i tvärriktningen föreslogs.
De befintliga tre tillfarterna (huvudinfarten till bland annat huvudbyggnaden)
begränsades till en och en helt ny anläggs ej.
En princip vid utformning av bebyggelse har varit att när man kommer åkande på stora
vägen österifrån ska nya hus inte ska synas vid stora kurvan.

Programförslaget bearbetades vidare och ytterligare anpassningar gjordes. Bland annat togs all
föreslagen bebyggelse och äppelparken i den sydöstra delen av området bort som en anpassning
till kulturmiljön. De två föreslagna husen väster om skolans huvudbyggnad togs också bort.
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Figur 5.3. Illustrationsplan för planområdet framtagen av Södergruppen 2016-02-09.

Vid tidig planeringsdialog med länsstyrelsen 2018-03-21 framkom att de tre byggnaderna i
områdets södra del (se röd markering i figur 5.3) kunde innebära negativa konsekvenser för
riksintresset för kulturmiljö. För att undvika negativa konsekvenser för riksintresset togs ett nytt
förslag fram 2018-04-25 där inga byggnader placerades i denna del, se figur 5.1. I det valda
planförslaget har även justering gjorts av väganslutningen i söder
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5.3

Nollalternativ
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Nollalternativet beskriver förväntad utveckling om inte detaljplanen genomförs. Det är rimligt
att anta att de fastigheter som är bebodda och redan styckats av delvis även fortsättningsvis
kommer att utgöra bostäder. Ett realistiskt scenario i nollalternativet är att resterande delar av
området omvandlas på liknande sätt som övriga byggnader. I samband med Säbyholms
Intressenters köp av området fanns det anbudsgivare som avsåg att använda området som
asylboende. I nollalternativet skulle troligen ingen eller endast mer begränsad ny bebyggelse
tillkomma.
Merparten av gärdet i planområdets östra del skulle kvarstå som obebyggd mark i
nollalternativet. Befintliga grus- och upplagsytor i form av före detta traktorkörfält skulle finnas
kvar. Antalet bilar som trafikerar området skulle inte öka i någon betydande utsträckning
jämfört med nuläget och ljudmiljön skulle inte förändras märkbart i området. Möjligheten att ta
ett helhetsgrepp om områdets utveckling skulle vara liten. Renovering och upprustning av
området så att dess kvaliteter ur ett rekreations-, kultur- och naturmiljöperspektiv bevaras och
utvecklas, skulle med största sannolikhet inte ske. Områdets värdefulla träd och
parkplanteringar skulle inte vara skyddade genom marklovsbestämmelser. Området skulle heller
inte bidra till landsbygdens utveckling då ingen förskola, skola eller andra verksamheter skulle
tillkomma.

6

Miljö- och hälsokonsekvenser

I detta kapitel beskrivs miljö- och hälsokonsekvenser av planens genomförande.
Konsekvensbedömningen baseras på rådande förutsättningar inom planområdet och dess
omgivning samt utifrån den påverkan som förväntas uppstå. Konsekvensbedömningen görs med
utgångspunkt från att området är fullt utbyggt i enlighet med planförslaget. Både positiva och
negativa konsekvenser beskrivs.

6.1

Kulturmiljö och landskapsbild

Kulturmiljö är den miljö som påverkats och formats av mänsklig aktivitet genom tiderna och
som därigenom berättar om människors liv och vår historia. Landskapsbilden utgör den visuella
upplevelsen av landskapet och dess beståndsdelar och uppbyggnad.
6.1.1 Bedömningsgrunder
Riksintresse
Planområdet är beläget i ett större område som är klassat som riksintresse för kulturmiljövården,
Låssa [AB34]. Riksintresseområdet omfattar hela den större dalgång där Säbyholm är beläget
samt omliggande skogsområden och det löper i nordväst upp till Mälarstranden och i söder ner
mot Säbyholmsviken.
Ett område av riksintresse för kulturmiljövården definieras som ett område av nationellt intresse
och avsikten är att de ska hävdas i den kommunala fysiska planeringen och i andra beslut om
markanvändning. Till varje riksintresse hör en kortfattad beslutstext som är indelad i
”motivering” och ”uttryck för riksintresset”, där de sistnämnda lyfter fram de strukturer i
landskapet som bildar uttryck för riksintressets motivering. Beslutstexternas funktion är att
kommunicera den kulturhistoriska intentionen för tillämpning inom kommunal planering. Vissa
verksamheter som bryter mot den kulturhistoriska intentionen ska även kunna styras undan för
att undvika att värden i landskapet påtagligt skadas. Riksintressets värdebeskrivning lyder:
Motivering:
Centralbygd i viktig korsning mellan norra Mälarvägen och den forna vattenleden
Birka-Uppsala, med unik fornlämningsmiljö på och kring ett åskrön, med den troliga
kultplatsen Rösaring och gravfält som visar på en omfattande bosättning från
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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 riksintressebeskrivningen nämns även Säbyholms naturbruksgymnasium under rubriken ”i
området ingår även”. Säbyholms naturbruksgymnasium ingår inte i riksintressets motiv och
uttryck, och anses således inte ingå i den riksintressanta miljön.
Länsstyrelsens samrådsyttrande
I samband med programsamrådet för Säbyholm kom Länsstyrelsen med ett samrådsyttrande
gällande påverkan på riksintresset. I yttrandet förtydligar Länsstyrelsen riksintressets motiv och
uttryckstext. I förtydligandet av yttrandet nämns kyrkans fria läge i terrängen samt upplevelsen
av det landskapsrum som bildas kring Rösaringsvägens höjdrygg som viktig för förståelsen av
riksintresset. Vidare betonas det öppna fältet öster om Uthusbacken som en för riksintresset
viktig landskapsstruktur, som tillsammans med befintliga uthusbyggnader och gröna brynzonen
bildar en entré till den historiska miljön kring kyrkan och gårdsbebyggelsen vid Säbyholm.
I programsamrådet presenterades en betydligt större utbyggnad på gärdet i områdets sydöstra
del än den som presenteras i den aktuella illustrationsplanen. I den samlade bedömningen i
Länsstyrelsens yttrande anser Länsstyrelsen att en mindre komplettering av bebyggelsen på
gärdet är mer lämplig med hänsyn till riksintresset. Utbredningen av bebyggelsen på gärdet,
”inägan” har sedan stämts av med Länsstyrelsen under processens gång.
Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun
Ett fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun togs fram 20102, där det aktuella
området presenteras med rekommendationer för ny bebyggelse och andra bestämmelser i
området vad gäller anpassning till områdets kulturmiljövärden. I det fördjupade
kulturmiljöprogrammet är rekommendationerna för området i stort att ombyggnation av
befintliga äldre hus inte får leda till att husen efter modernisering liknar modern
villabebyggelse. Vad gäller tilläggsbyggnader som garage mm ska enligt programmet lösas
genom att dessa inryms i gemensamma byggnader, möjligen i f d ekonomibyggnader. Vidare
måste vägarna enligt programmet behålla sin karaktär av smala grusvägar och eventuell
vägbelysning måste anpassas till områdets karaktär. Vidare bör ett nyplanerat bostadsområde ha
höga arkitektoniska kvalitetskrav, så att ny bebyggelse blir en god representant för vår tids
årsring inom riksintresset. Kulturmiljöprogrammet föreslår att Säbyholmsskolans område bör
beläggas med områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen.
Lagen om kulturminnen
Enligt lagen om kulturminnen (1988:950) är det förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen på
något sätt förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning.

2

Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro, Stockholms läns museum, 2010
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Regional utvecklingsplan för Storstockholmsregionen (RUFS 2050)
Regionala ställningstaganden i RUFS 2050 är att:
• Hantera kulturmiljöfrågorna tidigt vid förtätning i befintlig bebyggelse och
• Inkludera ett kulturhistoriskt perspektiv vid utveckling
För påverkan på landskapsbilden finns inga specifika kriterier att förhålla sig till. Hur påverkan
upplevs är i högsta grad subjektivt. I det här avsnittet görs därför endast en bedömning av vilka
förändringar i landskapet som planändringens genomförande kommer att medföra.
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6.1.2 Förutsättningar
Planområdet består av ett långsmalt landskapsrum som löper i nordväst-sydöstlig riktning och
avgränsas av mindre höjdryggar i sydväst och nordost. Området består av en samlad
bebyggelsemiljö som ligger omgiven av det storskaliga åkerlandskapet. Inom planområdet är
landskapet varierat och uppbrutet. Ett öppet stråk löper centralt i området mellan höjdryggarna
och avbryts ställvis av skogsbeklädda åkerholmar. Området präglas av den tidigare skolans
verksamheter och bebyggelse och vägnät.
En kulturmiljöutredning och en konsekvensbedömning för kulturmiljön har gjorts för
planområdet för att beskriva kulturmiljökvaliteter och identifiera eventuella konfliktpunkter
mellan den planerade exploateringen och de kulturmiljövärden som finns inom området och de
som uttrycks i riksintressebeskrivningen för riksintresset för kulturmiljö34. Nedanstående
beskrivningar och bedömningar med avseende på kulturmiljön är hämtade från dessa
kulturmiljöutredningar.
Tillsammans visar fornlämningsbilden i och kring planområdet, med bland annat gravfält och
boplatser, att området haft en stor betydelse i brons- och järnålderns samhälle. I slutet av 1700talet var planområdet en del av säteriet Säbyholms odlingsmarker och användes i huvudsak för
detta ändamål fram till början av 1900-talet då området såldes för att användas som
utbildningsinstitution. Planområdet präglas nu av den tidigare skolverksamhetens inriktning
under olika tider, som gett upphov till flera generationer bebyggelse. Men här finns även
strukturer från tiderna före skolans etablerande, och dessa strukturer har till viss del utgjort
ramar för områdets utformning. I söder gränsar området till det historiska vägkorset mellan
Rösaringsvägen, vägen mot Torresta herrgård och vägen mot Låssa kyrka och där den
storskaliga gårdsbebyggelsen med ekonomibyggnader och arbetarbostäder vid Säbyholms gård
bidrar till områdets jordbrukspräglade karaktär. Den under 1900 – talet nyanlagda vägen från
skolans område ner mot vattnet binder ihop området med Mälarens strand.
Fornlämningar
En arkeologisk utredning har utförts inom planområdet5, vilken innefattat både kart- och
litteraturstudier samt fältarbete i form av bland annat provschakter. Resultatet av utredningen
har kommunicerats av länsstyrelsen 6. Enligt den arkeologiska utredningen identifierades 3
fornlämningar inom planområdet (det tidigare kända gravfältet Låssa 64:1 samt två nya
fornlämningar i form av en by- och gårdstomt och en torplämning) samt ett antal övriga
kulturhistoriska lämningar, se figur 6.1.

3

Kulturmiljöutredning Säbyholm, Tyréns, 2014-04-07.
Säbyholm, Konsekvensbedömning avseende kulturmiljö, Tyréns, 2015-12-16.
5
Säbyholm, Arkeologisk utredning inom delar av fastigheten Säbyholm 5:1, Låssa socken, Upplands-Bro
kommun, Uppland, Arke ogistik, Rapport 2014:14, 2014.
6
Resultaten av särskild arkeologisk utredning inom fastigheten Säbyholm 5:1, Låssa socken, UpplandsBro kommun. Beslut Länsstyrelsen i Stockholms län 2014-10-29.
4

M:\1. Uppdrag\2015\M1500021_PT_MKB Säbyholm\10-Slutversion\levererat\Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för
Säbyholm 2016-02-08, rev 2018-11-21 .docx

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Org.nr. 556655-7137, www.structor.se

MKB Säbyholm
M1500021, s 17 (43)
2016-02-08, rev 2018-11-21

Figur 6.1. Fornlämningar inom planområdet utgörs av Låssa 64:1 (gravfält), Låssa 127 (objekt 9,
bygård/gårdstomt) och Låssa 128 (objekt 12, torplämning).

Figur 6.2. Arkeologisk provschakt inom objekt 9. Foto Kjell Andersson Arkeologistik.
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6.1.3 Konsekvenser planförslag
Den föreslagna detaljplanen innebär en förtätning inom planområdet där de stråk och rum som
fortfarande präglas av öppenhet delvis byggs igen. Förtätning av det ursprungligen öppna och
uppodlade landskapsrummet har pågått successivt från 1910 – talet och framåt. Den föreslagna
förtätningen tar hänsyn till områdets befintliga komponenter. Områdets nuvarande
trädgårdskaraktär bevaras till stora delar genom att fruktodlingarna bevaras och i vissa fall
kompletteras och de nya tillfartsvägar som planeras ansluter till områdets befintliga slingrande
vägsystem.
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I planförslaget redovisas hur man har för avsikt att ta hänsyn till områdets befintliga bebyggelse
och kulturmiljökvaliteter. Den nya bebyggelsen placeras lågt i terrängen och anpassas till
landskapets topografi. Ny bebyggelse placeras och utformas så att de befintliga elevhemmen
med sin storlek, utformning och placering i höjdläge även fortsättningsvis dominerar miljön.
Vid utplacering av ny bebyggelse tas även hänsyn till viktiga utblickar från elevhemmen och
den nya bebyggelsen. Vidare finns en ambition i planen att bevara områdets befintliga
slingrande vägnät. Nya vägdragningar ansluter till befintliga vägar inom området.
Hänsyn har tagits till befintliga fornlämningar så att dessa inte påverkas av utbyggnaden. Den
planerade användningen av den södra delen av planområdet innebär restaurering av en befintlig
brygga och en badplats, vilket tidigare funnits vid platsen. En återkoppling till en tidigare
användning av platsen bedöms påverka kulturmiljön positivt.
Sammanfattningsvis har man i planförslaget 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. 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 negativ påverkan minskas. Planförslaget tar
fasta på Länsstyrelsens yttrande om att en mindre komplettering av bebyggelsen på gärdet i
områdets sydöstra del är att föredra med hänsyn till områdets kulturhistoriska värde och
riksintressets motivering. Här har bebyggelsens utbredning minskat avsevärt jämför med det
tidigare programförslaget. Bebyggelsen tar fortfarande en del av odlingsmarken i anspråk, vilket
generellt är negativt för kulturmiljön. Dock är planerad bebyggelse begränsad till
odlingsmarkens norra del. Sambandet 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. Planförslaget innebär också, jämfört med nuläge och nollalternativ, en
större ekonomisk möjlighet till bevarande och upprustande respektive skötsel av befintliga
byggnader och trädgårdar och ett större skydd av dessa genom varsamhetsbestämmelser i
plankartan.
6.1.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete
I kulturmiljöutredningen anges att materialval och färgsättning bör anpassas till befintlig
bebyggelse och omgivande landskap utan att bygga pastischer.
I plankartan regleras utformning och utförande enligt följande:
• Huvudbyggnad skall uppföras med sadeltak eller s.k. pyramidtak. Förskjutet sadeltak
tillåts inte.
• Byggnader skall huvudsakligen utföras med fasader i träpanel och med tak av röda
tegel- eller betongpannor. Fasader målas med utgångspunkt från traditionella slamfärger
i den rödbruna färgskalan.
• Fasader målas med utgångspunkt från traditionella slamfärger i den röd-svarta
färgskalan.
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Ett gestaltningsprogram har upprättats för området för att säkerställa att områdets
kulturhistoriska kvaliteter tillvaratas och utvecklas. Varsamhetsbestämmelser har införts i
plankartan.

6.2

Rekreation
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6.2.1 Bedömningsgrunder
Riksintresse
Delar av planområdet, det område som avser badplats och brygganläggningar, ingår i
riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. Miljöbalken7. Med hänsyn till de natur- och
kulturvärden som finns omfattas Mälaren med öar och strandområden i sin helhet av riksintresse
för turism och friluftsliv och då särskilt det rörliga friluftslivet.
RUFS 2050
I RUFS finns följande regionala ställningstaganden:
• Håll ihop strukturer av grönska.
• Skapa attraktiva utemiljöer i bebyggelsen som stödjer folkhälsan.
• Öka tillgängligheten till natur- och grönområden.
Ett viktigt åtagande kopplat till detta är att bevara, utveckla och tillgängliggöra de gröna
kilarna/sambanden. Områden som knyter samman gröna kilar med lokal grönstruktur bör
stärkas.
Grönplan
Kommunfullmäktige antog 2008 en grönplan för Upplands-Bro8 (godkänd av
kommunfullmäktige, KF § 137, 2008-12-18). Grönplanen drar upp riktlinjer för hur kommunen
ska underhålla och utveckla grönytor. Grönplanen betonar vikten av att upprätthålla
Storstockholms gröna kilar. I Bro är det Görvälnkilen som är aktuell. Planområdet ingår i
Görvälnkilens värdekärna9.
6.2.2 Förutsättningar
Kulturarvet inom planområdet är stort och kan bidra till en stimulerande och trivsam livsmiljö
men är även en tillgång för boende i närområdet och tillresande. Området med sin varierande
parkmiljö med stora inslag av träd och buskar, utblickar mot vatten samt närliggande
naturområden norr om planområdet ger goda möjligheter till rekreation både i och intill
planområdet för både boende och tillresande. Området i sig med parkmiljö, kulturarv genom
äldre byggnader och områdets struktur bedöms ha goda befintliga förutsättningar för rekreation.
Området är dock inte särskilt tillgängligt idag med avsaknad av cykelvägar, en smal väg med 30
km/h i hastighetsbegränsning genom området och låg turtäthet för kollektivtrafik. Samhället kan
även upplevas lite sovande genom att få rör sig i området samt ett visst förfall av byggnader10.
År 2013 var området i det närmaste helt övergivet då naturbruksgymnasiet flyttades, inga
boende fanns där och inga verksamheter förekom11. Detta har sakta förändrats fram till idag då
fler av husen numera är bebodda.

7

Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04.
http://www.upplands-bro.se/bo--bygga/overgripande-planering/gronplan.html
9
Detaljplaneprogram för Säbyholm, Upplands Bro kommun, 2014-08-19.
10
Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04.
11
Detaljplaneprogram för Säbyholm, Upplands Bro kommun, 2014-08-19.
8
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Relativt få personer bedöms röra sig i planområdet i syfte att uppleva de rekreativa värdena i
området. I närområdet finns häststallar, varför området kan förväntas användas för ridning till
omkringliggande områden.

Figur 6.3. Planområdet och dess omgivning ger goda möjligheter till rekreation,
6.2.3 Konsekvenser planförslag
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, belysning samt eventuellt bättre möjligheter till kollektivtrafik
vid genomförande av planförslaget.
Naturområdena norr om Säbyholm, såsom Rösaringsåsen, naturreservatet samt strandområdena
söder om Säbyholm blir tillgängliga för fler genom att fler kan bosätta sig inom området. Med
ett mer levande samhälle kan fler människor få en anledning att ta sig till och upptäcka
Säbyholm och det omkringliggande landskapets rekreativa kvalitéer.
På udden i Säbyholmsviken planeras ett rekreationsområde där badplats återskapas, två
befintliga bryggor restaureras samt att en större brygga byggs om (rester av pålar finns kvar).
Genom bryggorna planeras området få tillgång till båtplatser för mindre båtar12.
Tillgängligheten till vatten och strandområde i samband med restaurering av brygga och
badplats bedöms öka de rekreativa värdena. Möjligheter för bad, fiske och användande av
motor- och segelbåtar genom tillgång till båtplatser bedöms öka. Tillgängligheten till rekreativa
områden bedöms öka, 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 säkerställs13.
Planförslaget bedöms inte skära av gångstråk eller farvägar för personer som vill vistas inom
eller i närheten av planområdet för rekreation. Planförslaget föreslår att bollplanen som har
använts av elever på lantbruksskolan ska bebyggas med bostäder. Skolans verksamhet är

12
13

Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04.
Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04.
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nerlagd och bollplanen används därför inte i någon större utsträckning, konsekvensen av att den
tas bort bedöms därför som låg avseende de rekreativa värdena i området.
Idag har Rösaringsvägen som går genom planområdet en maxhastighet om 30 km/h. Samtliga
vägar inom planområdet, både befintliga och nya, planeras få ett utförande som gårdsgator i
planförslaget. Fordon får därmed inte föras fram med högre hastighet än i gångfart och
fordonsförare har väjningsplikt mot gående14. Detta bedöms öka möjligheterna för områdets
rekreativa värden genom lägre hastighet och bullernivåer, samt bättre möjligheter för cykling,
ridning och lek intill eller på vägar. Även kyrkan och dess omgivning bedöms bli mer tillgänglig
genom den nya utformningen av vägarna.
Området präglas av tystnad och är ett av få områden i Storstockholm som i RUFS är utpekat
som ett tyst område15. De rekreativa värdena inom och kring planområdet bedöms därför i viss
mån kunna minska med anledning av högre trafikintensitet (dock med mer begränsad hastighet),
fler boende och liknande.
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Planförslaget bedöms stämma väl överens med planeringsmålen i RUFS då boende och
besökare i området ges goda möjligheter till tätortsnära rekreation.
6.2.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete
Inga förslag på åtgärder utöver redan föreslagna.

6.3

Vattenmiljö

En bebyggelsemiljö påverkar främst vattenmiljön genom att dagvatten avleds och hamnar i
sjöar, hav eller vattendrag. Dagvatten är det regn-, smält-, och spolvatten som avleds från tak,
gator och parkeringar. Dagvatten innehåller föroreningar från till exempel trafikens utsläpp,
vägslitage, material på tak och från luftföroreningar som följer med nederbörden. Vattenmiljön
kan också belastas av användningen av båtar, hanteringen av båtar och dess motorer samt i viss
mån genom nedskräpning vid bad.
6.3.1 Bedömningsgrunder
Miljökvalitetsnormer
Sedan december 2009 finns miljökvalitetsnormer för vatten vilka uttrycks i ekologisk status
(god eller hög) eller för konstgjorda eller kraftigt modifierade ytvattenförekomster, ekologisk
potential (god eller maximal), samt kemisk status (god). De grundläggande kvalitetskraven
inom vattenförvaltningen, som uttrycks i form av miljökvalitetsnormer, syftar till att alla
vattenförekomster ska uppnå minst god yt- eller grundvattenstatus eller god ekologisk potential
senast 2015, om inte undantag beslutas. Ett projekt får inte medföra att vattenförekomstens
status försämras och inte heller äventyra att miljökvalitetsnormen kan följas. Planområdet
avrinner mot vattenförekomsten Mälaren-Prästfjärden för vilken miljökvalitetsnormer beslutats,
se avsnitt 6.3.2.
Vattenplan
I Upplands-Bro kommuns vattenplan16 identifieras status, naturvärden, miljöproblem,
påverkansfaktorer och åtgärdsbehov och omfattar elva sjöar/delar av Mälaren, tio vattendrag
och tre grundvattenmagasin.
Översiktsplan 2010
I Upplands Bro kommuns Översiktsplan 2010, i avsnittet Vattenplanering, pekas
Säbyholmsviken ut som ett område som är viktigt för den biologiska mångfalden och
fiskreproduktionen.
14

Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04.
Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04.
16
Vattenplan Upplands-Bro kommun 2014. Samrådsversion. http://www.upplandsbro.se/bo-bygga/overgripande-planering/vattenplan.html
15
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Ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO)
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. För att
konkretisera skyddet av dessa ekologiskt känsliga områden, ska dessa pekas ut i kommunens
översiktsplan.
Rödlistade arter
En rödlista är en redovisning av arters risk att dö ut från ett område, exempelvis ett land.
ArtDatabanken har Naturvårdsverkets uppdrag att ta fram Sveriges rödlista.
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Följande kategorier finns i rödlistan:

Vattenverksamhet
Anläggande av dammar, utfyllnad av vattenområden, omläggning av det befintliga
dikessystemet samt bortledning av grundvatten är exempel på åtgärder som betraktas som
vattenverksamhet enligt miljöbalken. Sådana åtgärder ska föregås av en hantering enligt 11
kapitlet i miljöbalken. Beroende på åtgärdens art och omfattning innebär det att en anmälan görs
till länsstyrelsen eller att ansökan om tillstånd ges in till Mark- och miljödomstolen.
Strandskydd
Inom planområdets södra delar råder utökat strandskydd vilket innefattar land- och
vattenområdet intill 300 meter från Mälarens strandlinje. Strandskyddet syftar till att långsiktigt
trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
6.3.2 Förutsättningar
En dagvattenutredning för Säbyholm har tagits fram av COWI under 201517. Säbyholm kan
enligt utförd dagvattenutredning delas in i fyra delavrinningsområden. I vissa delar av området
finns dagvattendiken i skogsbryn och längs huvudvägar. I de sydligaste delarna kan området
vara vattenbemängt. Norra delarna av området har ett befintligt dagvattennät.
Norra delen av planområdet avrinner mot Kalmarviken och södra delen mot Säbyholmsviken,
båda vikarna utgör delar av Mälaren. Planområdet avrinner mot vattenförekomsten MälarenPrästfjärden.
Sedan dagvattenutredningen togs fram har nya miljökvalitetsnormer beslutats (2017) för
Mälaren-Prästfjärden enligt följande:
•
•

Uppnår god ekologisk status – Krav god ekologisk status 2021
Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus – Krav god kemisk ytvattenstatus 2021, undantag
kvicksilver och kvicksilverföroreningar samt bromerad difenyleter

Generellt får ingen vattenförekomst försämras.
I Säbyholmsviken som utgör ett ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO) finns grunda
bottenområden, främst med sandbottnar, som är viktiga för den biologiska mångfalden och
fiskreproduktionen, enligt Upplands Bro kommuns Översiktsplan 2010. Berörd vattenmiljö i
17

Säbyholm dagvattenutredning, COWI, 2015-09-14.
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Säbyholmsviken inventerades under 2014, 1819 och består av flytbladsväxter och andra
vattenväxter i vattnet utanför vassbården, med inslag av värdefulla arter. I vattenmiljöerna
påträffades vid inventeringen av vattenmiljön i Säbyholmsviken några rödlistade vattenväxter,
bandnate (VU, sårbar), uddnate (VU), pilblad (NT, nära hotad). Omsättningstiden för vattnet är
låg med anledning av den smala förbindelsen mot Björkfjärden och viken belastas av enskilda
avlopp samt av avrinning från lantbruk.

Figur 6.4. Vy från nordöstliga delen av udden som ingår i planförslaget. Ett brett vassbälte
sträcker sig ut till ca 1,4 meters djup och därefter breder ett näckrosbälte ut sig mot djupare
delar av viken. Källa: Friman Ekologikonsult AB.
En utredning har översiktligt utvärderat vattenkvalitén och förekomsten av växter och
strandfauna i den inre delen av Säbyholmsviken, vid uddens stränder20. Det är i detta område
som tre bryggor och en badstrand föreslås i planförslaget (dessa finns idag men en brygga samt
badstranden ska restaureras). Ett vattenprov togs och resultatet indikerar god ekologisk och
kemisk status, dock är antalet prov för få för att avgöra status. En rödlistad art (arter som
riskerar dö ut från ett område) benämnd bandnate (vattenväxt), påträffades. Den är klassad som
nära hotad. Inga fridlysta arter påträffades. Inga av de påträffade djuren i strandzonen eller i
zonen närmast utanför vegetationszonen är rödlistade eller fridlysta. Antalet utförda prov i
undersökningen är inte tillräckligt för att avgöra den ekologiska statusen för vattnet, men
artsammansättningen tyder på att den är god.
6.3.3 Konsekvenser planförslag
Med planerad markanvändning som innebär nya bostäder och vägutbyggnad är bedömningen i
Säbyholms dagvattenutredning att områdets dimensionerande dagvattenflöde ökar med 21 %
utan fördröjande åtgärder. Föroreningsbelastningen från föreslagen typ av bebyggelse inom
planområdet bedöms som förhållandevis låg. Föroreningshalter från dagvatten utan rening
bedöms öka (9-26 %) för samtliga bedömda ämnen utom bly, om planerad bebyggelse

18

Växt- och fågelliv vid Säbyholmsudden. Conec och Firman Ekologikonsult AB, 2014-10-27.
Vattenkvalitet, växter och strandfauna i Säbyholmsviken. Firman Ekologikonsult AB, 2014-10-27.
20
Vattenkvalitet, växter och strandfauna inre Säbyholmsviken, Friman Ekologikonsult AB, Oktober
2014.
19
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realiseras. Dock underskrids föreslagna riktvärden för dagvattenutsläpp framtagna av
Regionplane- och trafikkontoret i Stockholms län.
Säbyholms dagvattenutredning har tagit fram åtgärdsförslag för att föreslagen markanvändning
inte ska ge ökade dagvattenflöden eller ökade föroreningsmängder i dagvatten från planerat
område. Endast mindre omfattande åtgärder krävs för att flöden och halter inte ska öka.
Dagvattenutredningen föreslår makadamfyllda och gräsklädda svackdiken (alternativt hålsten
eller gräsarmering istället för gräsklädda diken) längs med gator. Svackdikena har både en
utjämnande effekt på flöden och en renande funktion på dagvattnet som motsvarar den
behövliga kapaciteten för området.
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Reningseffekten från svackdiken och vanliga gräsklädda öppna diken är i intervallet 30-80 %
vilket överstiger beräknad föroreningsökning från dagvatten i planerat område. I
dagvattenutredningen görs bedömningen att planerad markanvändning, med föreslagna
dagvattenanläggningar, inte kommer påverka vattenförekomstens status eller möjlighet att
uppfylla miljökvalitetsnormerna.
Vid extrema regn kan föreslagna dagvattenanläggningar bli överbelastade och höjdsättningen
måste därför planeras så att bebyggelse inte skadas vid ytlig avrinning. Anslutande gator bör
ligga lägre än planerad bebyggelse och instängda områden bör undvikas.
Planförslaget innebär restaurering av en badstrand och att två befintliga bryggor behålls för
fritidsbåtar samt restaurering av en brygga där stolpfundamenten finns kvar cirka 70 meter ut i
vattnet. Miljökonsekvenser på vattenmiljön från anläggningarna bedöms kunna uppkomma i
form av viss föroreningsbelastning från drift och hantering av båtarnas motorer samt från
rengöring av båtarna, i viss mån nedskräpning, mer slitage på bottnarna och vattenväxterna vid
badstrand samt viss grumling från båtarnas framdrift i vattnet. Miljöpåverkan på strandzonen
ovan själva vattenytan bedöms bli låg på grund av att antalet människor i upptagningsområdet
för strandområdet bedöms som mindre.
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.
Den juridiska hanteringen av vattenverksamheten (anmälan eller tillstånd) behandlas inte här
utan behöver hanteras i en särskild ordning innan anläggningarna vid vattnet kan genomföras. I
samband med det behöver också behov av skyddsåtgärder utredas för att begränsa påverkan på
vattenmiljön i samband med anläggningsarbetena.
Inom den kvartersmark inom planområdet på udden samt inom vattenområdena utanför de tre
bryggorna föreslås strandskyddet upphävas. Marken har historiskt varit ianspråktagen och
bryggor och bryggfundament finns på platsen. Marken säkras i detaljplanen som natur och
allmänhetens tillgänglighet till området förbättras genom anlagda gångvägar till stranden och
badplatsen.
6.3.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete
Utöver ovanstående åtgärder för dagvattenhantering bör byggmaterial väljas som ger en liten
föroreningsbelastning. Exempelvis bör koppar och zink mot fri atmosfär och nederbörd
undvikas som byggmaterial utomhus.
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6.4

Naturmiljö
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6.4.1 Bedömningsgrunder
Riksintresse
Riksintressen är områden som inrymmer sådana speciella värden eller har så speciella
förutsättningar att de bedöms vara av betydelse för riket i sin helhet. Mälaren och dess stränder
är av riksintresse enligt 4 kap 2§ miljöbalken. Riksintresset avser områdets natur- och
kulturvärden i ett helhetsperspektiv. Riksintresseområdet sträcker sig över hela planområdet.
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det inte
påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.
Enligt miljöbalken ska områden av riksintresse så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som
påtagligt försvårar nyttjandet enligt intresset.
Görvälnkilen
Stockholms så kallade gröna kilar ligger på 3-5 mils avstånd från regioncentrum och är mycket
värdefulla för människors välbefinnande. Här finns möjlighet till friluftsliv och rekreation och
man kan njuta av tystnad och naturupplevelser. Kilarna är också mycket viktiga för den
biologiska mångfalden och har stora kulturhistoriska värden. Säbyholm ligger nästan längs ut i
den regionala grönkilen Görvälnkilen, som slutar vid gränsen mot Bålsta och Uppsala kommun.
Platsen utgör en liten, men viktig del av värdekärnans kulturhistoriska landskap, med
omväxlande öppna marker, skogsdungar och naturliga stränder. Särskilt värdefulla är områdets
alléer, skogsbryn och dungar med ädla lövträd för kilens ädellövsamband. Områdets
barrblandskog är också av stort värde, men är något mer insprängd i jordbrukslandskapet, utan
direkt kontakt med närliggande barrmiljöer.
Strandskydd
Se avsnitt 6.3 Vattenmiljö.
Biotopskydd
Mindre områden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt
skyddsvärda kan förklaras som biotopskyddsområde.
Alléer och åkerholmar i odlingslandskapet omfattas av ett generellt biotopskydd enligt
förordning (1998:1252) om områdesskydd. En allé definieras som lövträd planterade i en enkel
eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg
eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd. En
åkerholme utgörs av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar som omges av
åkermark eller kultiverad betesmark. Åtgärder som riskerar att skada naturvärdet i den skyddade
biotopen är förbjudna. Dispens från biotopskyddet kan sökas hos länsstyrelsen.
Artskyddade arter
I artskyddsförordningen (2007:845) finns alla arter med någon form av skydd samlade. Arterna
kräver noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet. Om en verksamhet kan skada arter som
är upptagna i artskyddsförordningen kan det behövas dispens innan verksamheten får
genomföras.
Rödlistade arter
Se avsnitt 6.3 Vattenmiljö.
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6.4.2 Förutsättningar
En översiktlig naturmiljöutredning har gjorts för planområdet för att beskriva Säbyholms
naturvärden och eventuell påverkan från planerad bebyggelse21. Nedanstående beskrivningar
och bedömningar med avseende på naturmiljön är hämtade från denna naturmiljöutredning.
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Områdets mest värdefulla naturmiljöer består dels av områdets parkmark och dungar med ädla
lövträd, dels av en större höjdformation med äldre barrblandskog i nordost, med ett påtagligt
inslag av gamla tallar. Den glesa barrblandskogen bedöms ha mycket höga naturvärden,
motsvarande klass 2, regionalt naturvärde. Barrblandskogens värde är kopplat till att de äldre
träden står relativt glest och ljusöppet vilket är av värde för värmekrävande insekter knutna till
äldre tall och ek samt att skogen har ett påtagligt inslag av död ved som är värdefullt för många
arter.
I kanten av och strax utanför tänkt planområde finns värdefulla alléer utmed Rösaringsvägen.
Inne bland befintlig bebyggelse finns värdefulla park- och trädgårdsmiljöer, men också små ytor
naturlig vegetation med tall, ek och ask. Områdets alléer, parker och trädgårdar innehåller en
betydande mängd äldre träd som är värdefulla för fåglar, insekter samt vissa vedsvampar.

Figur 6.5. I området finns många värdefulla äldre träd. Flera träd har mistlar, en artskyddad
art som dock är vanligt förekommande i Upplands Bro kommun.
Den södra delen av planområdet som utgörs av en liten halvö i Mälaren består av en högvuxen
strandäng med ett vassbälte utmed stranden. Mitt på halvön finns en grävd liten våtmark, cirka
10 x 5 meter stor och mycket grund. Vid halvöns sydvästra strand finns en liten dunge med

21

Översiktlig naturmiljöutredning i Säbyholm, Underlag för MKB, Ekologigruppen, 2015-12-14
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äldre klibbalar som är värdefull för många arter. De olika naturmiljöerna inom planområdet
finns redovisade i figur 6.6.

Figur 6.6. Olika naturmiljöer som identifierats inom planområdet Observera att redovisningen av
naturmiljöer i denna figur gjorts på ett tidigare förslag till utformning av bebyggelsen, vilken ändrats
något i gällande planförslag.
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Värdefulla arter
Utsök av arter har skett via databasen Artportalen och från ArtDatabanken. På flera av områdets
träd växer mistel. Mistel är fridlyst och omfattas av artskyddsförordningen. I Upplands Bro och
i Mälardalen som helhet finns det mycket gott om mistel och arten är inte rödlistad.
På utdrag från ArtDatabanken finns strandviol (NT) och vit sminkrot (NT) registrerade från
området på udden, i en dikes- respektive åkerkant, ej angivet exakt plats. I den grävda
våtmarken på udden sågs vid fältbesöket ett fåtal larver av vattensalamander. Det gick inte att
avgöra vilken salamanderart det rörde sig om, men den mindre salamandern är mer vanligt
förekommande är den större. Salamandrar, liksom alla groddjur, omfattas av
artskyddsförordningen och våtmarken och omgivningarna är därmed skyddsvärda.
I barrblandskogen har tallticka (VU) och grovticka påträffats som indikerar värdefulla äldre
skogsmiljöer. En av områdets riktigt grova tallar hade tydliga spår av reliktbock, vilket också
indikerar värdefulla tallar. I skogen påträffades även tibast, skogslind och blåsippa som
indikerar mer näringsrika, varma skogar med inslag av kalk. Hackspettarna spillkråka, mindre
hackspett och gröngöling, alla (NT), är knutna till skogar och parkmiljöer med äldre träd och
god tillgång på värdefull död ved. I parkområdet påträffades även starar, som numera är
rödlistade (VU) och beroende av hålträd och öppna marker för födosök.
Alléer, park och naturmiljöer med stora äldre lövträd och öppna marker är ofta viktiga platser
för fladdermöss, vilka också omfattas av artskyddsförordningen. Inga fladdermöss finns
rapporterade, men miljöerna bedöms vara lämpliga. Rödlistade fåglar knutna till öppna gräsoch buskmarker är ängspiplärka, sånglärka och buskskvätta, alla (NT), samt gulsparv (VU).
6.4.3 Konsekvenser planförslag
Sammantaget bedöms huvuddelen av Säbyholms värdefulla naturmiljöer kunna bevaras vid
fortsatt utveckling av området, dels genom att naturmarken planläggs som natur, dels genom att
påvisa ytor med skyddad vegetation inne bland ny planerad bebyggelse. Ytor där småhus
placeras är främst grus- och upplagsytor. 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. Förutsättningar för flora
och fauna bedöms kvarstå även inom det strandskyddade området. Värdefulla arters fortlevnad i
området bedöms vara god, då större delen av de livsmiljöerna där arterna lever planeras att
bevaras, främst i form av sparad naturmark och dungar med äldre träd. Med adekvat skötsel av
naturmarkerna förbättras möjligheterna för arterna ytterligare.
Genom att omvandla befintliga grus och upplagsytor i form av före detta traktorkörfält, till
tomtmark för småhus, finns förutsättningar att skapa positiva konsekvenser genom tillkomst av
nya grönytor i anslutning till husen. Planförslaget innebär också, jämfört med nuläge och
nollalternativ, en större ekonomisk möjlighet till bevarande och skötsel av trädgårdar och
naturmiljöer, se förslag till åtgärder nedan) och ett större skydd av dessa genom att dessa avsatts
som naturmark samt genom skyddsbestämmelser i plankartan.
6.4.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete
Marklov för trädfällning
Områdets träd spelar en mycket stor roll för naturvärdena på platsen och bör inte tas ned utan
mycket goda skäl. Alléer omfattas av biotopskydd och får inte påverkas utan tillstånd från
länsstyrelsen. Områdets övriga större ädla lövträd och grova tallar bör omfattas av marklov och
tillstånd för ev. trädfällning efter att bebyggelsen uppförts ska därmed sökas hos kommunen.
Områdets värdefulla träd har mätts in och markerats på illustrationsplanen. På plankartan har
träd som har höga bevarandevärden lagts in.
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Skötsel av naturmark
En gemensamhetsanläggning planeras ansvara för de större ytorna park- och grönområden.
Tomtmark intill småhus kommer de boende ansvara för. Områdets värdefulla park- och
trädgårdslandskap planeras att skötas av en för ändamålet redan anställd trädgårdsmästare,
vilket ger goda förutsättningar för bevarande. För att säkerställa att områdets höga naturvärden
finns kvar även i fortsättningen kommer en enkel och tydlig skötselplan tas fram för området.
Främst är det områdets brynmiljöer med ek och tall som fortsatt behöver skötas genom röjning
och gallring av yngre träd. Viktigt är även att naturmarken inte ”städas” på död ved.
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Kanalisera besökare till udden
På udden planeras restaurering av badstrand och bryggor, vilket kommer innebära att det blir
fler människor som besöker udden än idag, även om det bara är områdets boende. För att
minska störning på flora och fauna vore det bra om besökare kunde kanaliseras genom att
tydliga stigar leder till bryggorna. Övriga rekreationsytor så som uppehållsytor bredvid
bryggorna och ev. liten sandstrand kan gärna läggas samlat intill bryggorna för att minimera
störning.
Artskyddade arter
De flesta träd med mistel växer i områden som planeras sparas som natur eller skyddsvärd
vegetation, och påverkas därmed inte. Ett träd (en exotisk lönn av något slag) med mistel växer
dock invid befintlig gångväg strax norr om växthusen i södra delen av området, i område
aktuellt för småhusbebyggelse. Trädet finns markerat på illustrationsplanen och i fortsatt arbete
bör detta träd mätas in och helst säkerställas att det kan finnas kvar. I annat fall krävs dispens
enligt artskyddsförordningen.

6.5

Buller

Samhällsbuller är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige. Ljud mäts oftast i
decibel A, där A står för att mätetalet anpassats till hur människan uppfattar ljud med olika
frekvenser. Den logaritmiska enheten dBA är sådan att en ändring med 8-10 dBA upplevs som
en halvering/dubblering av styrkeupplevelsen av ljudet. Den minsta förändring som normalt kan
uppfattas är 2-3 dBA. I figur 6.7 ges några exempel på olika ljudnivåer. Exemplen är
ungefärliga. Ljudnivåerna varierar mycket och beror bl.a. på avståndet till bullerkällan.

Figur 6.7. Figuren visar exempel på vilken ljudnivå som vanligen förekommer i olika
sammanhang.
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De vanligaste effekterna av trafikbuller är samtalsstörning, sömnstörningar och effekter på vila
och avkoppling. Bullret ger upphov till psykologiska och fysiologiska stressrelaterade symptom
och påverkar därmed det allmänna välbefinnandet.
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Såväl svenska som internationella studier tyder på att långvarig exponering för trafikbuller kan
öka risken för hjärt-kärlsjukdomar. Ytterligare forskning krävs dock för att ett orsakssamband
ska kunna säkerställas. Mätbara effekter på sömnen kan uppstå vid en ekvivalent ljudnivå på 30
dBA i sovrummet. Risk för väckning har påvisats vid maximala ljudnivåer inomhus från 45
dBA.
6.5.1 Bedömningsgrunder
Industribuller
Inom Säbyholm finns ett mikrobryggeri . Bryggeriet räknas som en industriverksamhet och
bedöms därför utifrån riktvärden för industribuller22. För externt industribuller från befintlig
industri (bryggeriet byggdes innan den 2 januari 2015) gäller riktvärden enligt
Naturvårdsverkets rapport 6538. Ljudnivån från samtliga egna källor ska bedömas. Ljudnivån
ska bedömas utifrån ekvivalent ljudnivå, vilket innebär att ljudnivån ska bedömas utifrån en
tidsperiod om minst en timmes varaktighet av ljudhändelsen, även om ljudhändelsen i
verkligheten är kortare än så.
Trafikbuller
Den 1 juli 2017 trädde en revidering av förordningen om trafikbuller SFS 2015:216 i kraft.
Förordningen gäller för planer som påbörjats efter den 2 januari 2015. Föreliggande detaljplan
påbörjades 2014 och för denna gäller äldre riktvärden, se nedan.
I samband med Infrastrukturpropositionen, 1996/97:53 som antogs 1997-03-20, fastställde
riksdagen riktvärden för trafikbuller. Dessa riktvärden för nybyggnad av bostäder redovisas i
tabell 6.1.
Tabell 6.1. Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder.23

Utrymme
Inomhus
Utomhus (frifältsvärde),
vid fasad
Utomhus, på uteplats

Högsta
trafikbullernivå, Högsta trafikbullernivå,
dBA, ekvivalentnivå
dBA, maximalnivå
30
45 (nattetid)1
55
702

1) Värdet får enligt SS25267 överskridas med 10 dB fem gånger per natt, 22-06.
2) Värdet får enligt SS 25267 överskridas tre gånger per timme.

I centrala lägen eller andra lägen med bra kollektivtrafik kan i vissa fall avsteg från dessa värden
göras, men ekvivalentnivån ska vara högst 55 dBA utanför minst hälften av boningsrummen i
varje lägenhet.

22

Säbyholm, Upplands Bro, Mätning av ljudnivåer från bryggeri, rapport R144706-9, Akustikbyrån,
2015-11-18.
23
Infrastrukturpropositionen 1996/97:53.
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Trafikbuller och planering
Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsammans med Stockholms stadsbyggnadskontor och
miljöförvaltning samt Ingemansson utarbetat en programskrift avseende trafikbuller
”Trafikbuller och planering”.24 I denna skrift anges förslag till kvalitetsmål för trafikbuller samt
två avstegsfall.
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Kvalitetsmål
30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus och 45 dBA maximal ljudnivå inomhus
55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad, balkong, uteplats och rekreationsytor i
tätbebyggelse (frifältsvärde)
40 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadens tysta sida (frifältsvärde)
70 dBA maximal ljudnivå utomhus vid fasad, balkong och uteplats (frifältsvärde)
Avstegsfall A
Från riktvärdena enligt kvalitetsmålen görs avsteg utomhus från 70 dBA maximal ljudnivå och
55 dBA ekvivalent ljudnivå. Samtliga lägenheter ska dock ha tillgång till tyst sida för minst
hälften av boningsrummen med betydligt lägre nivåer än 55 dBA. Tyst uteplats kan ordnas i
anslutning till bostaden.
Avstegsfall B
Från riktvärdena enligt avstegsfall A ovan görs avsteg utomhus från ekvivalent ljudnivå på den
tysta sidan. Samtliga lägenheter ska dock ha tillgång till bullerdämpad sida om högst 55 dBA
för minst hälften av boningsrummen.
6.5.2 Förutsättningar
Området präglas av tystnad och är ett av få områden i Storstockholm som i RUFS är utpekat
som ett tyst område25. Närmaste trafikled är Rösaringsvägen-Smidövägen (väg 902). Vägen har
en lägre trafikintensitet om ca 300-500 bilar per dygn. Den delen av Rösaringsvägen som går
genom planorådet har en dygnsmedeltrafik om 100-200 fordon, varav färre än 25 fordon är
tunga26.
Vid ljudmätning av industribuller från mikrobryggeriet identifierades fyra externa ljudkällor
(Figur 6.8), en ångpanna, en frånluftsvärmepump samt två kylmedelskylare. Ljud förekom även
via fasaden i samband med buteljering.

Trafikbuller och Planering. Länsstyrelsen i Stockholms Län – Miljöförvaltningen i Stockholm –
Stockholms Stadsbyggnadskontor. Stockholm januari 2000.
25
Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04.
26
Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04.
24
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Figur 6.8. Intill mikrobryggeriet finns fyra externa ljudkällor; en ångpanna väster om
byggnaden (röd markering), en frånluftsvärmepump vid den norra fasaden (blå cirkel), samt två
kylmedelskylare öster om byggnaden (blåa kvadrater). Bildkälla: Mätning av ljudnivåer från
bryggeri27.
6.5.3 Konsekvenser planförslag
Baserat på genomförd ljudmätning av mikrobryggeriets ljudkällor gör Akustikbyrån
bedömningen att samtliga ljudkällor beräknas uppfylla Naturvårdsverkets riktvärden vid
angränsande bostäder med god marginal. Frånluftsvärmepumpen intill mikrobryggeriet ger dock
ett tonalt/entonigt ljud från sig vid två frekvenser vilket kan upplevas störande. Ljudkällan
ligger dessutom precis invid tillfartsvägen till planerade bostäder. I utredningen föreslås därför
att buller från frånluftsvärmepumpen bör minskas genom avskärmning eller liknande för att
minska risken för störning.
Idag har den delen av Rösaringsvägen som går genom planområdet en hastighetsbegränsning
om 30 km/h. Samtliga vägar inom planområdet, både befintliga och nya, planeras få ett
utförande som gårdsgator i planförslaget. Fordon får därmed inte föras fram med högre
hastighet än i gångfart och fordonsförare har väjningsplikt mot gående28. Detta bedöms sänka
bullernivåer i området längsmed Rösaringsvägen per bil som passerar. Dock kommer den totala
trafikintensiteten att öka med genomförande av planförslaget vilket kan leda till mer utspritt och
oftare förekommande trafikbuller. Den bedömda trafikintensiteten ut från det fullt utbyggda
området bedöms uppgå kring 800 fordon per dygn29.
Kortaste avståndet mellan planerade bostäder och närmaste trafikleden RösaringsvägenSmidövägen (väg 902) kommer att vara cirka 70 meter. Med detta avstånd och en bedömd
trafikintensitet om ca 1000 bilar/dygn samt en hastighetsbegränsning om 50 km/h bedöms
bullernivån invid bostadshusen understiga riktlinjerna för buller.
27

Säbyholm, Upplands Bro, Mätning av ljudnivåer från bryggeri, rapport R144706-9, Akustikbyrån,
2015-11-18.
28
Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04.
29
Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04.
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Även trafikrörelser inom området bedöms ge bullernivåer intill bostadshusen som underskrider
riktlinjerna för buller, främst med anledning av låg hastighet.
6.5.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete
Buller från frånluftsvärmepumpen vid microbryggeriet bör minskas genom avskärmning eller
liknande för att minska risken för störning.
För att se till att hastighetsgränser inom området verkligen hålls och att ljudnivån från trafik
hålls nere kan farthinder vara lämpliga för att hålla nere hastigheten inom området.

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Org.nr. 556655-7137, www.structor.se

6.6

Risker och störningar

6.6.1 Bedömningsgrunder
Bryggeri - gasoltank
I Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:4) finns bestämmelser om
säkerhetsavstånd mellan gasoltank och byggnad. I de allmänna råden avseende avstånd, anges
att avstånd mellan gasoltank och byggnad i allmänhet utom anläggning ska vara minst 6 meter
då volymen understiger 10 m3. I samma föreskrift anges också att det rekommenderade
skyddsavståndet mellan tankfordonets anslutningspunkt och byggnad utom anläggning är 25
meter.
Bryggeri och hästhållning – lukt mm
För högsta acceptabla förekomst av störande lukt finns inget riktvärde. Däremot finns praxis
baserad på kunskap om vid vilka störningsfrekvenser klagomål på lukt förekommer.
Frekvenserna anges i procent och anger den andel av tiden som störningarna förekommer, bl.a.
anger SMHI att gränsen för acceptabel störningsfrekvens vid bostäder under ogynnsam månad
(en månad med maximal luktstörning) är nivåer på 1-2% av tiden, och vid nybyggnad och
ombyggnad bör eftersträvas en lägre störningsfrekvens än 1 % (vilket motsvarar 14 minuter
under en dag eller 7 h/månad). Socialstyrelsen anger att luktbegränsade åtgärder bör införas vid
en luktfrekvens på 2-3% av tiden och WHO anger som högsta riktvärde den koncentration vid
vilken inte mer än en liten andel av befolkningen (< 5 %) upplever besvär under en liten del av
tiden (< 2 %).
Översiktplan 2010, Upplands Bro Kommun, anger att avstånd mellan bostäder och hästhållning
bör beaktas och att skyddsavstånd måste tillämpas då nya bostäder byggs intill hästhållningar.
Dock bör skyddsavstånd anpassas från fall till fall och på ett flexibelt sätt med hänsyn till det
utbredda hästintresset i kommunen och de specifika förutsättningarna från fall till fall.
Skyddsavstånd kan behövas med hänsyn till luktspridning, spridning av flugor, konflikter med
andra rekreativa intressen samt ur allergisynpunkt. Skyddsavståndet ska vara tillräckligt stort för
att inte störningar ska ske till bland annat bostadsbebyggelse30.
6.6.2 Förutsättningar
Bryggeri
Inom Säbyholm finns ett mikrobryggeri med en gasoltank installerad i marken. Brandkonsulten
AB har tagit fram ett brandtekniskt utlåtande avseende gasoltanken31 utifrån bestämmelserna om
säkerhetsavstånd mellan gasoltank och byggnad utifrån Sprängämnesinspektionens föreskrifter
(SÄIFS 2000:4).

30
31

Översiktplan 2010 för Upplands Bro kommun, plandokumentet.
Säbyholm 5:1, brandtekniskt utlåtande angående gasoltank, Brandkonsulten AB, 2015-10-28.
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Det befintliga mikrobryggeriet är ett av Sveriges minsta bryggerier med en årsproduktion om
300 000 liter per år under 201532.
Hästhållning
Strax öster om planområdet finns idag ett stall och hästhage med ca 5-6 hästar, längsmed väg
902.
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6.6.3 Konsekvenser planförslag
Bryggeri
Säkerhetsavståndet mellan gasoltanken och planerad husfasad uppgår till 19 meter, vilket är mer
än det minsta tillåtna skyddsavståndet om 6 meter, därmed innehålls tillräckligt skyddsavstånd.
Skyddsavståndet mellan tankfordonets anslutningspunkt och planerad husfasad är ca 19 meter,
alltså lägre än de rekommenderade 25 meter. I det brandtekniska utlåtandet görs bedömningen
att krav på minsta säkerhetsavstånd ändå uppfylls, med hänsyn till tankens volym, att den är
nedgrävd, samt att fyllning endast sker två gånger per kvartal.
Vid normal produktion ska inte bryggeriet sprida lukt till omgivningen, dock kan luktutsläpp
förekomma vid fel i produktionen. Sett till bryggeriets och dess produktions storlek bedöms
risker för luktspridning till boende i området som små.
Hästhållning
Strax öster om planområdet finns idag en hästhållning med upp till ca 6 hästar. Avståndet
mellan närmast planerade bostadshus och hästhållningen är ca 200 meter. De förhärskande
vindarna är till 60-65 % sydliga och sydvästliga vindar33, vilket utifrån placering mellan
hästhållning och planerad bostadsbebyggelse, kan ge vissa risker för spridning av lukt,
allergener och flugor. Området präglas idag av lantlig bebyggelse där inslag av hästhållning kan
ses som ett naturligt inslag i bebyggelsen. Eventuella nya boende bedöms i viss mån beakta
risken för viss lukt. Med avseende på avståndet mellan hästhållning och närmast planerade
bostadshus bedöms risken som låg för störningar.
6.6.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete
I brandtekniskt utlåtande avseende gasoltank, utförd av Brandkonsulten AB, anges inga förslag
på åtgärder.

6.7

Förorenad mark

6.7.1 Bedömningsgrunder
Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för förorenad mark.34 Riktvärden används
för att uppskatta hur stor en förorening är och vilka risker den kan innebära. Riktvärdena skiljer
på känslig och mindre känslig markanvändning. Mindre känslig markanvändning avser mark för
kontor, industri, vägar, etc. Det skarpare riktvärdet (känslig markanvändning) innebär att
markkvaliteten inte ska begränsa valet av mark- eller grundvattenanvändning. Detta riktvärde
används generellt vid byggande av bostäder. Riktvärdena är inte juridiskt bindande värden.
•

Känslig markanvändning, KM, där markkvaliteten inte begränsar val av
markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent
inom området under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten
skyddas.

32

http://www.ubro.se/naringsliv/naringslivslunch-pa-cap-brewery
Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04.
34
Riktvärden för förorenad mark, Modellbeskrivning och vägledning, Naturvårdsverket rapport 5976, okt
2009.
33
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•

Mindre känslig markanvändning, MKM, där markkvaliteten begränsar val av
markanvändning till t.ex. kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas
vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre
som vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner
som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning, till exempel kan vegetation
etableras och djur tillfälligt vistas i området. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200
meter samt ytvatten skyddas.
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6.7.2 Förutsättningar
En översiktlig miljöteknisk markundersökning finns framtagen för Lantbruksgymnasiet i
Säbyholm av COWI under 201535. Områdets användning medför risker för markföroreningar
inom området. Markundersökningen har utförts för att utreda om eventuella föroreningar finns
kvar från tidigare verksamheter. Inga tidigare kända undersökningar finns för området men i
länsstyrelsernas databas för förorenade områden (MIFO) förekommer fastigheten som ej
riskklassad. Inom området har det funnits verkstad, tvätthall, oljecisterner, oljepannor samt
växthus.
COWI har gjort markprovtagning där marken inte varit täckt med betonggrund eller liknande
och inom de områden där kommunen har påtalat att provtagning ska göras. Provtagning har
skett på platser för traktorplan, växthus samt odling. Jordprov har skickats på efterföljande
analys till laboratorium. Inga förhöjda halter av metaller eller petroleumkolväten har påvisats.
Inom området har DDT (tidigare använt och utfasat bekämpningsmedel) och dess bi- och
nedbrytningsprodukter påträffats. Dessa ligger dock med marginal under utländska
jämförelsevärden (Sverige saknar jämförelsevärden för DDT).

35

Översiktlig miljöteknisk markundersökning på f.d. Lantbruksgymnasiet, Säbyholm, COWI, 2015-1124.
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Figur 6.9. Urklipp från provtagningskarta över provtagna markområden (i rött). Enskilda
provtagningar visas med blå ringar, övriga provtagningar utgörs av samlingsprov inom röda
markeringar.
6.7.3 Konsekvenser planförslag
Markundersökningen visar att halterna av föroreningar underskrider Naturvårdsverkets
riktvärden för känslig markanvändning vilket är den markanvändning som är aktuell på platsen.
Utredningsresultaten visar därmed att föroreningssituationen inte begränsar markanvändningen
eller medför risker för människors hälsa och miljön.
6.7.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete
COWI har gjort bedömningen att inga ytterligare provtagningar eller saneringsåtgärder behöver
göras inom provtagna områden. I samråd med kommunen har dock exploatören påbörjat
ytterligare markprovtagning för att ytterligare säkerställa att föroreningshalterna ligger på en
lämplig nivå. Dock är markundersökningar i detta skede vanligen av översiktlig karaktär och vid
eventuella schaktarbeten kan ej upptäckta/ej förutsedda markföroreningar påträffas genom syn
eller lukt. Om nya markföroreningar påträffas eller om det finns misstanke om detta under
entreprenadarbetena bedöms kompletterande markprovtagning och analys behöva göras. Vid
entreprenadarbeten bör man vara uppmärksam på eventuella tecken på föroreningar såsom
avvikande lukt, synliga föroreningar etc. i området.
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6.8

Tillgänglighet och hållbart resande

6.8.1 Bedömningsgrunder
SL har riktlinjer om gångavstånd mellan bebyggelse och hållplats/station. För friliggande villa i
landsbygd gäller ett avstånd om 2 kilometer och för villor i gruppbebyggelse i tätort gäller 900
meter.36
6.8.2 Förutsättningar
Planområdet är idag glest befolkat och användningen av de befintliga byggnaderna är låg.
Personer som tar sig till området utifrån samhället har ofta kyrkan, hästhållningar eller
naturområdena som målpunkt.

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Org.nr. 556655-7137, www.structor.se

Precis intill planområdet har SL en bushållplats. Turtätheten är låg och nattrafik saknas.
Busslinjen vid Säbyholm går vidare mot Bro station, med pendeltågstation, som ligger på ett
avstånd av ca 3,5 kilometer från Säbyholm, fågelvägen. Där finns närmaste service, ytterligare
serviceutbud finns i Bro Centrum ca 700 meter från Bro station. Det finns två vägbroar över
järnvägen och en gång- och cykelväg under järnvägen vid stationen. I Bro finns förskolor,
skolor med årskurser 1-9, bibliotek samt vårdcentral. I Kungsängen finns ett gymnasium37.
Idag saknas gång- och cykelvägar inom planområdet och Rösaringsvägen som går genom
planområdet har en hastighetsbegränsning om 30 km/h.
6.8.3 Konsekvenser planförslag
Området för den föreslagna detaljplanen är idag bebyggt med en lägre exploateringsgrad än den
exploateringsgrad som planförslaget har, dvs. området kommer bli mer tätbebyggt och upplevas
som en mer sammanhållen bebyggelse än idag. Tillgänglighet för cyklande och rörelsehindrade
bedöms öka i samband med planerad gatuombyggnad.

Figur 6.10. En av gattyperna som föreslås, av typen gårdsgata där bilister har väjningsplikt mot
gående. Källa: Södergruppen Arkitekter.

36
37

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2012
Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04.
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Idag har Rösaringsvägen som går genom planområdet en maxhastighet om 30 km/h. Samtliga
vägar inom planområdet, både befintliga och nya, planeras få ett utförande som gårdsgator i
planförslaget. Fordon får därmed inte föras fram med högre hastighet än i gångfart och
fordonsförare har väjningsplikt mot gående38. Detta bedöms öka både tillgängligheten för
cyklande och rullstolsburna och tryggheten då trafiksäkerheten bör öka med lägre hastighet. I
området finns en förskola och förskolebarnen bedöms få en säkrare och tryggare miljö med
anledning av vägarnas planerade utformning och lägre hastighetsbegränsning.
I samband med ett genomförande av detaljplanen kan fler bosätta sig i området och behovet av
kollektivtrafik kan därmed öka. Samtidigt bedöms merparten av nya hushåll planera för att ha
tillgång till minst en bil med avseende på bostadsområdets placering och utformning samt
avståndet till närmaste service. Busshållplats finns nära men för att minska bilberoendet är en
utökad turtäthet till och från området önskvärd, då avståndet till Bro station är längre än SL:s
rekommenderade gångavstånd till hållplats/station.
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Fullt utbyggt bedöms området inrymma ca 450 boende och 50 arbetande. 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 skall studeras.39.
6.8.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete
För att minska bilberoendet är en utökad bussturtäthet till och från området önskvärd och bör
vara möjligt att genomföra, se 6.8.3. Nytt läge för busshållplats ska också studeras.
Drift och underhåll av vägar för gång och cykling, är viktigt för att bibehålla både tillgänglighet
och trygghet. Belysningen inom området är också viktig för att bland annat minska risken för
trafikolyckor.

7

Miljö- och hälsokonsekvenser byggskedet

Efter laga kraft byggs områdena enligt ordningen Bygatan, Lantliv, Trädgårdskvarteren under
ca 3 års byggtid. Arbetena i området berör bland annat byggande av nya hus, anläggande av nya
vägar med belysning, transporter inom området och liknande arbeten. Entreprenadarbetena i
området bedöms inte bli så omfattande att det blir svårt att röra sig i området eller att ta sig
igenom området.
Kulturmiljö och naturmiljö
Under byggskedet bör anläggningsarbeten, etableringsytor och upplagsytor anpassas så att de
inte påverkar kända kultur- och naturvärden i området. Om okända fornlämningar påträffas
under pågående markarbeten, måste arbetet omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas.
I samband med byggnation av nya bostäder, vägar anläggande av dagvattenanläggningar,
belysningsstolpar mm kan större och tyngre anläggningsmaskiner behöva användas. Träd och
framförallt dess rötter är känsliga för kompression av jord. Därför bör inte trädens rötter köras
över av tyngre fordon och anläggningsmaskiner i samband med byggnation inom området.
Trädens bark bör även skyddas och grenar bör skyddas från att brytas av genom avspärrningar
kring träd och genom att linda in stammar med plank eller liknande anordningar. Även buskar
bör skyddas på samma sätt genom avspärrning eller fysiskt skydd.

38
39

Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04.
Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04.
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Vattenmiljö
Under byggskedet behöver arbetet planeras för att minimera påverkan på recipienterna.
Följande är viktigt att tänka på:
•

•

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Org.nr. 556655-7137, www.structor.se

•

Länsvatten från schakter i mark får inte pumpas direkt till vattendragen, utan ska först
genomgå någon typ av behandling för att avskilja slam. T.ex. kan det pumpas upp på
angränsande gräsbevuxna grönytor eller till anlagda dagvattendammar med tillräcklig
uppehållstid för slamavskiljning.
Vid markbearbetning och ytliga schakter behöver arbetet planeras så att avrinnande
regnvatten inte leds direkt till recipienterna, utan avleds över grönytor eller
dagvattendammar.
Vid arbeten i vattenområde måste arbete planeras och skyddsåtgärder vidtas för att
minimera grumling.

Markföroreningar
Vid schakt inom området bör hänsyn tas till eventuella synliga spår eller lukt från eventuella
föroreningar i jord från tidigare verksamheter inom området. Vid misstanke om
markföroreningar, med avseende på tidigare verksamheter i området, bör jordprov tas som
skickas på analys till laboratorium.
Buller
Anläggande av vägar och byggande av bostäder kan medföra störningar i form av buller och
vibrationer. Det gäller vid t.ex. grundläggning, eventuell spontning, pålning, schaktning m.m.
Därutöver kan även transporter orsaka bullerstörningar. Byggarbetena och transporter under
byggskedet kan även innebära utsläpp till luft genom avgaser, damning med mera. Eftersom
exploateringen av planområdet kommer att ske i etapper kan boende i de första etapperna
komma att påverkas av senare utbyggnader. Naturvårdsverkets riktvärden för byggbuller ska
innehållas. I det fortsatta arbetet och i samband med upphandling av entreprenad m.m. bör
arbetsmetoder, arbetsmaskiner etc. med dokumenterat minsta miljöpåverkan, väljas.
Rekreation
I byggskedet kommer området i vissa delar att få begränsad tillgänglighet, vilket i viss mån kan
försvåra passage till närliggande områden. Utbyggnaden inom planområdet kommer att ske i
etapper och byggområdet bör planeras så att passager genom området i så stor utsträckning som
möjligt är möjliga genom hela byggskedet.

8

Samlad bedömning

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 de kulturhistoriska
värdena kommer att bli en del av 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.
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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.
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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 säkerställs40.
Den nya gatustrukturen med gårdsgator med låga hastighetsbegränsningar bedöms öka
tillgängligheten inom området för gående, cyklister med flera och det blir en tryggare miljö.
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 ökad turtäthet för bussarna ses över för att främja kollektiva färdmedel framför
bilåkande.
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 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).
Ett microbryggeri med ölproduktion i mindre skala är beläget inom planområdet. Boende i
planerade bostäder bedöms inte utsättas för störande buller, lukt eller risker från
microbryggeriet i någon betydande utsträckning om föreslagna åtgärder vidtas. Omgivande
vägar har ett relativt lågt trafikflöde och bedöms inte heller ge upphov till bullerstörningar vid
planerade bostäder. Halterna av markföroreningar i området är låga och underskrider
Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning.
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.

40

Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04.
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8.1

Avstämning mot miljö- och folkhälsomål

I tabell 8.1 nedan görs en avstämning mot de miljömål och målområden för folkhälsans
utveckling som bedöms kunna påverkas av planens genomförande. För avgränsning av mål, se
avsnitt 4.2.2.
Följande bedömning görs:

Planförslaget innebär en förbättring i jämförelse med nuläget
Planförslaget innebär en försämring i jämförelse med nuläget
Planförslaget innebär ett oförändrat förhållande i jämförelse med nuläget
Ej relevant
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Tabell 8.1. Avstämning mot relevanta miljömål.
Miljömål
(inklusive bestämningsfaktorer)
Begränsad klimatpåverkan
(utsläpp av växthusgaser
begränsas)

Frisk luft (utsläpp av
luftföroreningar)

Planförslagets påverkan

Måluppfyllelse

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 kan
medföra ett bilberoende för boende i
området.
Planen möjliggör att bostäder anläggs i ett
läge med mindre god tillgång till
kollektivtrafik och gång- och cykelstråk.

Planen bidrar inte till att uppfylla
miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”
då det inte bidrar till att minska behovet
av bilresor och därmed utsläpp av
växthusgaser.

Bara naturlig försurning
(utsläpp av försurande ämnen)

Planen möjliggör att bostäder anläggs i ett
läge med mindre god tillgång till
kollektivtrafik och gång- och cykelstråk.

Giftfri miljö (påverkan och
exponering av markföroreningar)

Planen medför en möjlighet att hantera
eventuella föroreningar på ett kontrollerat
sätt så att risken för spridning av
föroreningar minskar på längre sikt.

Ingen övergödning (utsläpp av
övergödande ämnen)

Planen möjliggör en ökad andel
hårdgjorda ytor och en ökad mängd
dagvatten. Planen möjliggör dock även
dagvattenlösningar
i
form
av
dikesanläggningar för att hantera de
näringsämnen som inte längre kan
fördröjas och tas upp av grönytor.
Planen innebär vidare att en mindre andel
jordbruksmark
omvandlas
till
bebyggelseområden vilket medför att
gödsling av detta område inte längre är
aktuellt.
Föroreningsbelastningen på omgivande
recipienter bedöms inte öka med
planerade dagvattenlösningar.

Levande sjöar och vattendrag
(god ekologisk och kemisk
status, ytvattentäkters kvalitet,
hotade arter och återställda
livsmiljöer, bevarade natur- och
kulturmiljövärden, friluftsliv)

Planen bidrar inte till att uppfylla
miljömålet ”Frisk luft” då det motverkar
till att minska behovet av bilresor och
därmed utsläppet av luftföroreningar.
Planen bidrar inte till att uppfylla
miljömålet ”Bara naturlig försurning” då
det motverkar att minska behovet av
bilresor och därmed utsläppet av
försurande ämnen.
Om
hänsyn
tas
till
eventuella
markföroreningar i samband med schakt i
området i det fortsatta arbetet bedöms
planen bidra till att uppfylla miljömålet
”Giftfri miljö”.
Möjligheten att uppnå miljömålet ”Ingen
övergödning” bedöms vara oförändrad
eftersom belastningen av näringsämnen
inte bedöms öka med planerade
dagvattenlösningar.
En
marginell
förbättring kan ske då en viss minskning
av jordbruksmarkens yta sker.

Möjligheten att uppnå miljömålet
”Levande sjöar och vattendrag” bedöms
vara oförändrad eftersom föreslagna
dagvattenlösningar inte bedöms försämra
den
ekologiska
och
kemiska
ytvattenstatusen.
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Ett rikt odlingslandskap
(bevarande av åkermarkens
egenskaper och processer,
ekosystemtjänster, variationsrikt
odlingslandskap, arter, biologisk
mångfald, bevarade natur- och
kulturmiljövärden, kultur- och
bebyggelsemiljöer)

Planen möjliggör att en mindre andel av
jordbruksmark av klass 5 (skala 1-5, där 5
är högsta värde) bebyggs41. Detta innebär
att den inte längre kan användas för
jordbruksproduktion.

Planen bidrar inte till att uppfylla
miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap”
genom att den bidrar till att värdefull
jordbruksmark minskar i areal. Merparten
av jordbruksmarken och viktiga biotoper
bl a brynzoner, träd och träddungar
lämnas dock obebyggda.

(friluftsliv)

Planen innebär att möjligheten till
rekreation och friluftsliv ökar både för
boende i de nya bostäderna samt för
övriga besökare i området genom bland
annat vägar, gångstigar mm i anslutning
till det omgivande odlingslandskapet.
Planen medför att fler människor får
möjlighet att bo naturnära med nära till
variationsrika natur- och kulturmiljöer.
Vidare skapas en hälsosam bostadsmiljö
med närhet till förskola och andra
funktioner och där exponeringen av
luftföroreningar, buller och risker är låg.
Planen möjliggör att bostäder anläggs i ett
läge med mindre god tillgång till
kollektivtrafik och gång- och cykelstråk.

Planen bidrar till viss del till att uppfylla
miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap” då
fler människor får möjlighet att uppleva
odlingslandskapet.

Ett rikt växt- och djurliv
(bevarande av naturtyper och
arter, grönstruktur och
ekosystemtjänster, biologiskt
kulturarv)

Planen möjliggör att grönområden,
bestående av mindre värdefull naturmark
ianspråktas. Planen möjliggör också att
befintliga upplagsytor delvis kan
omvandlas till grönytor i anslutning till
nya bostäder samt att naturmarken
skyddas genom att dessa avsatts som
naturmark samt att värdefulla träd
skyddas genom marklov.

Planförslagets ianspråktagande av
grönytor bidrar inte till miljömålet ” Ett
rikt växt- och djurliv”. Planen bedöms
dock huvudsakligen bidra till
måluppfyllelsen då den anpassats till de
befintliga naturvärdena och innebär att
dessa kan utvecklas och skyddas.

(tillgång till tätortsnära natur)

Planen möjliggör bebyggelse i anslutning
till naturområden.

Planen bidrar delvis till att uppfylla
miljömålet ” Ett rikt växt- och djurliv”
eftersom den bidrar till att fler människor
kan bo nära naturen och uppleva denna.

Planen möjliggör att befintliga lokaler
kan användas för undervisning, omsorg
(förskola),
gemenskap
(ex
föreningsverksamhet) och produktion.

Planen bidrar till måluppfyllelse för
”Delaktighet och inflytande i samhället”
då den möjliggör olika gemensamma
lokaler som kan användas ex för
föreningsverksamhet.
Planen bidrar till måluppfyllelse för
”Ekonomiska
och
sociala
förutsättningar”.

God bebyggd miljö (hållbar
bebyggelsestruktur, hållbar
samhällsplanering, natur- och
grönområden, kulturvärden i
bebyggd miljö, god vardagsmiljö,
exponering av luftföroreningar,
radon, säkerhetsrisker och buller)
(anpassad infrastruktur, tillgång
till kollektivtrafiksystem,)

Folkhälsomål
(inklusive bestämningsfaktorer)
Delaktighet och inflytande i
samhället (socialt och kulturellt
deltagande)

Ekonomiska och sociala
förutsättningar (boendemiljö)

Miljöer och produkter
(exponering för luftföroreningar
och buller)
41

Planen innebär att tillgången till bostäder
ökar och ger förutsättningar för en trygg
boendemiljö. Planen bedöms även kunna
ge förutsättningar för en viss ökad
integration mellan olika grupper i
samhället då området innefattar lite olika
typer av boenden samt integrerar bostäder
och arbetsplatser.
Planen möjliggör att bostäder anläggs i en
hälsosam miljö där exponeringen av
luftföroreningar och buller är låg.

Planen bidrar delvis till att uppfylla
miljömålet ”God bebyggd miljö”
eftersom den bidrar till en hållbar
samhällsplanering då den ger boende en
hälsosam boendemiljö och närhet till
natur och många av de funktioner som
efterfrågas.
Planen bidrar inte till att uppfylla
miljömålet ”God bebyggd miljö” ur
aspekten anpassad infrastruktur och
tillgång till kollektivtrafiksystem. På sikt
är det sannolikt att turtätheten för bussar
ökar när antalet boende i planområdet och
övriga utvecklingsområden i närområdet
ökar.

Planen bidrar till måluppfyllelse för
”Miljöer och produkter”.

Länsstyrelsens åkermarksgradering 1976, Länsstyrelsens WebbGIS, uttag 2015-02-05
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Fysisk aktivitet (fysisk aktivitet)

Planen möjliggör att fler människor kan
bo med närhet till friluftsområden och
vatten vilket
möjliggör naturnära
rekreation. .

Planen bidrar till måluppfyllelse för
”Fysisk aktivitet”.

Som kan utläsas av tabell 9.1 ovan går planförslaget huvudsakligen i linje med miljömålen och
målen för folkhälsans utveckling. Planförslaget överensstämmer dock inte helt med några av
miljömålen. Detta beror på att ett nytt bostadsområde ofrånkomligen går hand i hand med ökad
resursförbrukning, ökade utsläpp till luft och vatten samt en rumslig expansion som delvis tar
naturmark i anspråk. Åtgärder för att begränsa de konsekvenser som planerad exploatering
medför kommer att studeras vidare och detaljeras i den fortsatta processen.

9

Uppföljning
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Enligt 6 kap 12 § miljöbalken ska en MKB innehålla en redogörelse för de åtgärder som
planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet
av planen eller programmet medför.
Enligt Boverket kan det vara svårt att föreslå exakt hur uppföljning och övervakning ska ske
redan när MKB:n tas fram och att en anpassning kan behöva ske under planens genomförande42.
Lämpligen integreras uppföljningen av planen i befintliga uppföljnings- och
övervakningsprogram. I samband med ev anmälan eller tillståndsprövning för vattenverksamhet
kommer verksamhetsutövaren att förbindas till nya villkor eller skyddsåtgärder med avseende
på t.ex. utsläpp till vatten.
Uppföljning av planen kan även ske inom ramen för Upplands-Bro kommuns egna
övervakningsprogram (t.ex. i samband med miljömålsuppföljning).
Efterlevnad av skyddsbestämmelser i plankartan för kulturmiljö och anpassningar/hänsyn till
kulturmiljön enligt planbeskrivningen mm följs upp i bygglovsprövningen för att säkerställa
miljöhänsyn.

42

Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen – en vägledning. Boverket mars 2006.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 114

2018-06-13

Beslut om samråd-Detaljplan för
Säbyholm (del av Säbyholm 5:1)
Dnr KS 15/0282

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sända ut förslag till detaljplan för Säbyholm (del
av Säbyholm 5:1) på samråd.
_______________

Sammanfattning
Planområdet Säbyholm är beläget cirka fyra kilometer västsydväst om Bro och
cirka 500 meter från Mälaren. Inom planområdet låg tidigare ett
naturbruksgymnasium. Dock har skolan en historia som sträcker sig tillbaka till
1910-talet och området är utpekat som ett riksintresse för kulturmiljövården.
Hösten 2013 sålde Landstingets fastighetsbolag Locum,
Som ett första steg i planarbetet togs ett program fram. Detta var ute på samråd
under hösten 2014.Inriktningen i detta var att utreda möjligheterna att
omvandla området till ett bostadsområde med inslag av verksamheter. En
sådan omvandling har delvis påbörjats då områdets befintliga
elevhemsbyggnader har byggts om till bostadsrättslägenheter. En viktig fråga
att reda ut i planprogrammet var hur området skulle kunna förtätas utan att
förvanska de höga kulturmiljövärden som finns i området
Ett reviderat förslag till planprogram godkändes av Kommunfullmäktige i juni
2015. I samband med detta godkännande gavs också ett planuppdrag för den
fortsatta planprocessen.
Det planförslag som nu föreslås sändas ut för samråd har utvecklat de riktlinjer
som slogs fast i planprogrammet avseende hur tillkommande bebyggelse kan
anpassas till den befintliga kulturmiljön. Vidare föreslås också en ny
väganslutning till Rösaringsvägen för att klara av den ökade trafiken.
Parallellt med planen har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram då planen
bedöms medföra en risk för betydande miljöpåverkan. Vid tillfället för beslut
finns denna bara klar som utkast. Denna måste färdigställas innan ett beslut om
samråd kan verkställas.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

x

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 30 maj 2018

x

Beslut om planuppdrag, § 85 KS, den 27 maj 2015

x

Godkännande av planprogram, § 63 KF, den 3 juni 2015

x

Plankarta och illustrationsplan, 180604
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
x

Planbeskrivning, 180604

x

Gestaltningsprogram, 180604

x

MKB, utkast, 160208

Sammanträdesdatum:

2018-06-13

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sända ut förslag till detaljplan för Säbyholm (del
av Säbyholm 5:1) på samråd.

Beslutet skickas till:
x

Justerandes sign

Säbyholms intressenter AB

Utdragsbestyrkande
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INLEDNING	
  

Medverkande	
  

MÅL	
  OCH	
  SYFTE	
  

Bakgrund	
  

Ett gestaltningsprogram är ett hjälpmedel för att
styra utformningen av den yttre miljön. Det
upprättas av byggherren i samråd med kommunen.
Det skall underlätta för alla involverade att förstå
planens intentioner vad gäller karaktär och kvalitet
i projektering, byggande och förvaltning.
Gestaltningsprogrammet är en konsekvens av
platsens förutsättningar samt de värden som
kommunen och byggherren satt upp för att nå en
attraktiv och hållbar miljö. Det spänner från
övergripande riktlinjer, funktions- och
utformningskrav till exempel på lösningar.
Gestaltningsprogrammet tar sin utgångspunkt i
Planprogrammet från 2015 och utvecklar detta.

Planområdet Säbyholm är beläget cirka fyra
kilometer västsydväst om Bro centrum. Mälaren
ligger cirka 300 – 500 meter från planområdets
egentliga bebyggelseområde och till Rösaringsåsen
är det mellan en och två kilometer.

Gestaltningsprogrammet har utarbetats av
Södergruppen arkitekter på uppdrag av Säbyholms
intressenter AB i samarbete med Upplands Bro
kommun.

Ladza Förvaltnings AB med dotterbolaget
Säbyholms Intressenter AB har av Stockholms
Läns Landsting förvärvat fastigheten Säbyholm
5:1.

Upplands Bro kommun:
Planchef
Henric Carlsson

Målsättningen är att skapa en nod i kommunen och
att i detta attraktiva, innehållsrika och mångsidiga
område ta till vara och utveckla platsens kvaliteter,
vilket en nyexploatering möjliggör. De befintliga
husen är till stor del uppförda under 1910-talet, i
nationalromantisk stil. Husen har byggts om
varsamt och successivt har skapats cirka 60 nya
bostäder.

Området har varit föremål för ett programsamråd
under 2015. Programhandlingen antogs 3 juni
2015.

Projektledare exploatering
Andreas Silander

Södergruppen arkitekter:
Hans Bäckström
Erik Einarsson

Genom att på lämpliga platser uppföra nya
byggnader, väl anpassade till omgivningen, kan
ytterligare nya bostäder tillkomma. Befintliga
lokaler, ursprungligen nyttjade som skollokaler, tas
åter i anspråk för undervisning, omsorg, handel,
gemenskap och produktion. Planområdets unika
park-och landskapskvaliteter tillvaratas och
utvecklas
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FÖRUTSÄTTNINGAR	
  

fundament samt rester av en badplats.

AVGRÄNSNINGAR	
  	
  

KULTURMILJÖ

Planområdets huvuddel är belägen på en platå
mellan två höjdryggar, varav den i nordöst är större
och skogbevuxen. Höjdryggarna omges i sin tur av
mycket stora, vidsträckta åkermarks-stråk, som
löper i riktning nordväst-sydost. Platån övergår i
sydost i en lägre belägen åker om cirka fyra hektar.
Huvuddelen av bebyggelsen inom programområdets huvuddel är uppförd under 1910-talet och
med tillägg från bland annat 1970- och 1990-talen.
Marken har planerats som ett skolinternatsområde
med elevhem, skolbyggnader, parker, trädplanteringar, bollplan och växthus. Områdets
parkkaraktär är tydlig med slingrande, smala och
terränganpassade vägar.
Skolan flyttade under försommaren 2013 till
Sollentuna och hela planområdet med befintliga
byggnader stod sedan övergivna under en tid.
Under det senaste åren har området åter aktiverats.
De befintliga elevhemmen har varsamt byggts om
och är samtliga inflyttade. En tillfällig förskola har
öppnat i avvaktan på ombyggnaden av den
befintliga skolbyggnaden. I en fastighet, en
ekonomibyggnad, har ett mikrobryggeri etablerats.
I det av underhåll eftersatta parkområdet har
nyplantering och gallring av växtligheten utförts.
Vid Säbyholmsviken finns flytbryggor, brygg-

Området präglas av den tidigare
skolverksamhetens inriktning under olika tider,
detta har gett upphov till flera generationer av
bebyggelse. Men här finns även strukturer från
tiderna före skolans etablerande. Dessa strukturer
har till viss del utgjort ramar för områdets
utformning. I söder gränsar området till det
historiska vägkorset mellan Rösaringsvägen, vägen
mot Torresta herrgård och vägen mot Låssa kyrka
och där gårdsbebyggelsen med ekonomibyggnader
och arbetarbostäder vid den icke bevarade
Säbyholms gård bidrar till områdets jordbrukspräglade karaktär.

skolbyggnaden från 1980 – talet.	
  	
  

flygbild från nordväst

Den under 1900 – talet nyanlagda vägen från
skolans område ner mot vattnet binder ihop
området med Mälarens strand.
Den tidigare lantbruksskolans område är påtagligt
präglat av det tidiga 1900 – talets nationalromantiska ideal, något som märks både i
bebyggelsens läge och utformning, samt i områdets
parkkaraktär och småskaliga, slingrande vägnät.
Förändringen i skolans inriktning genom åren kan
avläsas genom tillbyggnader och förändringar från
olika epoker. De stora fruktträdgårdarna från
områdets tidigaste fas har kompletterats med andra
trädgårdar, växthus och experimentodlingar från
den senare trädgårdsmästarutbildningen. Från det
moderna naturbruksgymnasiets tid kommer
maskinhallar och växthus och den nya

flygbild från sydväst	
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LANDSKAPSBILD	
  	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

Det centrala programområdet är i väster, norr och
öster omgärdat av stora öppna fält/stråk. I sin
förlängning mot sydost leder de ner till Mälaren.
Mot de öppna fälten avgränsas det centrala
planområdet av långsträckta, skogbevuxna
höjdryggar. I mitten finns en tidigare öppen platå.
Bebyggelsen från 1910-talet är i huvudsak
lokaliserad till platåns kanter. Platån har under
1970-talet bebyggts med en mängd ekonomi- och
institutionsbyggnader. Av den öppna delen av
platån återstår ett hårdgjort övningsfält för traktorer
och en bollplan. Platån domineras dock fortfarande
av områdets parkkaraktär och de stora
fruktträdsplanteringarna. Många växtarter är
därutöver planterade i pedagogiskt syfte för
skolans verksamhet. En vegetationsinventering har
genomförts i planområdet.
Längst i sydost finns en åkermark om cirka fyra
hektar.
Höjdryggarna mot de öppna fälten är bevuxna med
tall, gran, en och lövträd. Här är marken delvis av
hällmarkskaraktär. Från det centrala planområdet
landskapsanalys från planprogrammet
leder en lindallé ner till Säbyholmsviken.
Rösaringsvägens allé mot Låssa kyrka bildar även
ett tydligt inslag i landskapet.
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ANALYS	
  
LANDSKAPSELEMENT	
  
förutsättningar	
  /analys/karaktär	
  
Planområdet	
  är	
  beläget	
  i	
  ett	
  mosaikartat	
  
odlingslandskap	
  i	
  Upplands	
  –	
  Bro	
  kommuns	
  
södra	
  del.	
  Området	
  domineras	
  av	
  en	
  större	
  
uppodlad	
  dalgång	
  på	
  en	
  höjdplatå,	
  som	
  i	
  sin	
  
tur	
  omges	
  av	
  skogbeklädda	
  höjdpartier	
  som	
  
sträcker	
  sig	
  ut	
  mot	
  mälarstranden	
  i	
  sydost.	
  
Landskapet	
  i	
  omgivningen	
  är	
  varierat	
  med	
  en	
  
böljande	
  topografi	
  och	
  rik	
  på	
  
landskapselement	
  såsom	
  öppna	
  diken,	
  
åkerholmar	
  och	
  busk	
  –	
  och	
  trädrader.	
  	
  
Omgivningarna	
  präglas	
  av	
  herrgårdslandskap	
  
kring	
  de	
  båda	
  herrgårdarna	
  Säbyholm	
  (finns	
  ej	
  
dokumenterat)	
  och	
  Toresta,	
  med	
  storskaliga	
  
odlingsmarker,	
  raka	
  alléprydda	
  vägar	
  och	
  
parkanläggningar.	
  Centralt	
  ligger	
  Låssa	
  
medeltida	
  kyrka	
  på	
  en	
  höjd	
  väl	
  synlig	
  från	
  den	
  
omgivande	
  dalgången.	
  	
  
Karaktäristiskt	
  för	
  herrgårdslandskapet	
  är	
  
också	
  det	
  stora	
  antalet	
  ädellövträd,	
  både	
  i	
  
alléer	
  och	
  kring	
  gårdstomter,	
  på	
  impediment	
  
och	
  i	
  markslagsgränserna.	
  
Den	
  stora	
  artrikedomen	
  och	
  mängden	
  äldre	
  
ädellövträden	
  bidrar	
  till	
  variation	
  i	
  landskapet	
  
och	
  innehåller	
  stora	
  ekologiska	
  och	
  
kulturhistoriska	
  värden.	
  Samtidigt	
  berättar	
  de	
  
om	
  de	
  historiska	
  ägoförhållandena	
  

Vägnätet	
  är	
  småskaligt	
  och	
  terränganpassat	
  
och	
  löper	
  företrädesvis	
  i	
  tidigare	
  markslags	
  –	
  
och	
  ägogränser.	
  Herrgårdarnas	
  raka	
  alléer	
  
löper	
  genom	
  den	
  öppna	
  böljande	
  
odlingsmarken	
  och	
  leder	
  fram	
  till	
  de	
  stora	
  
herrgårdstomterna.	
  	
  
Parkmark	
  och	
  trädgårdar	
  
- Bland	
  park-‐	
  och	
  trädgårdens	
  stora	
  antal	
  
kulturväxter	
  och	
  exotiska	
  träd,	
  finns	
  
svenska	
  lövträd	
  som	
  stora	
  askar,	
  lind	
  och	
  
björk.	
  Trädgårdarna	
  hyser	
  ett	
  betydande	
  
antal	
  av	
  gamla	
  äppelträd	
  och	
  andra	
  
fruktträd,	
  många	
  med	
  grova	
  stammar	
  och	
  
naturliga	
  hål,	
  värdefulla	
  för	
  fåglar	
  och	
  
andra	
  djur.	
  
naturmiljöer	
  
- Områdets	
  naturmiljöer	
  utgörs	
  främst	
  av	
  
skogsklädda	
  kullar	
  och	
  höjder,	
  som	
  troligen	
  
varit	
  utmark	
  och	
  skogsbete	
  under	
  tidigare	
  
epoker.	
  I	
  nordöstra	
  delen	
  finns	
  en	
  avlång	
  
skogsklädd	
  höjd	
  som	
  löper	
  utmed	
  
planområdets	
  hela	
  östra	
  del.	
  Vegetationen	
  
är	
  fortfarande	
  gles	
  och	
  träden	
  står	
  
ljusöppet	
  i	
  många	
  delar.	
  Grova	
  äldre	
  tallar	
  
finns	
  spridda	
  i	
  hela	
  området,	
  medan	
  ekar	
  
främst	
  står	
  i	
  brynmiljöerna	
  ut	
  mot	
  
trädgårdar	
  och	
  tomtmark,	
  samt	
  som	
  en	
  
lång	
  sydvänd	
  sluttning	
  längst	
  i	
  söder.	
  	
  
- Inne	
  bland	
  trädgårdar	
  och	
  byggnader	
  finns	
  
ett	
  par-‐tre	
  mindre,	
  skogsklädda	
  kullar	
  där	
  
det	
  också	
  finns	
  grova	
  tallar	
  och	
  
medelålders	
  ekar,	
  och	
  med	
  inslag	
  av	
  
buskar	
  som	
  hagtorn,	
  fläder	
  och	
  nyponros.	
  	
  

riktlinjer/åtgärder/förslag	
  
Marklov	
  för	
  trädfällning	
  
Områdets	
  träd	
  spelar	
  en	
  mycket	
  stor	
  roll	
  för	
  
naturvärdena	
  på	
  platsen	
  och	
  bör	
  inte	
  tas	
  ned	
  
utan	
  mycket	
  goda	
  skäl.	
  Områdets	
  större	
  ädla	
  
lövträd	
  och	
  grova	
  tallar	
  bör	
  omfattas	
  av	
  
marklov	
  och	
  tillstånd	
  för	
  ev.	
  trädfällning	
  .	
  
Skötsel	
  av	
  naturmark	
  
För	
  att	
  säkerställa	
  att	
  områdets	
  höga	
  
naturvärden	
  finns	
  kvar	
  även	
  i	
  fortsättningen	
  
bör	
  en	
  enkel	
  och	
  tydlig	
  skötselplan	
  tas	
  fram	
  för	
  
området.	
  Främst	
  är	
  det	
  områdets	
  brynmiljöer	
  
med	
  ek	
  och	
  tall	
  som	
  fortsatt	
  behöver	
  skötas	
  
genom	
  röjning	
  och	
  gallring	
  av	
  yngre	
  träd,	
  detta	
  
för	
  att	
  bibehålla	
  öppenhet	
  och	
  flerskiktning	
  
(träd	
  i	
  flera	
  nivåer).	
  	
  
Kanalisera	
  besökare	
  till	
  udden	
  
För	
  att	
  minska	
  störning	
  på	
  flora	
  och	
  fauna	
  vore	
  
det	
  bra	
  om	
  besökare	
  kunde	
  kanaliseras	
  genom	
  
att	
  tydliga	
  stigar	
  leder	
  till	
  bryggorna.	
  Övriga	
  
rekreationsytor	
  så	
  som	
  uppehållsytor	
  bredvid	
  
bryggorna	
  och	
  en	
  återställd	
  liten	
  sandstrand	
  
kan	
  gärna	
  läggas	
  samlad	
  intill	
  bryggorna	
  för	
  att	
  
minimera	
  störning.	
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KULTURMILJÖ	
  OCH	
  
KARAKTÄRSBYGGNADER	
  
förutsättningar	
  /analys/karaktär	
  
Med	
  kulturmiljö	
  menas	
  av	
  människan	
  
påverkade	
  fysiska	
  spår	
  i	
  landskapet	
  som	
  
berättar	
  om	
  de	
  historiska	
  skeenden	
  och	
  
processer	
  som	
  lett	
  fram	
  till	
  det	
  landskap	
  vi	
  ser	
  
idag.	
  	
  

-

Grönstrukturen	
  inom	
  planområdet	
  med	
  
fruktträdgårdar,	
  experimentodlingar	
  och	
  
arboretum.	
  	
  

-

Mängden	
  ädellövträd	
  i	
  alléer	
  och	
  kring	
  
gårdstomter,	
  samt	
  ekbeståndet	
  på	
  
åkerholmar	
  och	
  i	
  skogsbrynet	
  som	
  är	
  en	
  
del	
  av	
  det	
  herrgårdspräglade	
  landskapet	
  	
  

-

Bebyggelsens	
  skala,	
  färg	
  och	
  utformning	
  
som	
  träpanel,	
  spröjsade	
  fönster	
  och	
  tak	
  
täckta	
  med	
  lertegel.	
  	
  

utformning	
  med	
  granittrappor	
  och	
  
smidesräcken,	
  ytterdörrarnas	
  och	
  
fönstrens	
  utformning	
  samt	
  vällingklockan.	
  	
  
De	
  äldre	
  elevhemmen	
  mfl	
  
- Till	
  karaktären	
  hör	
  bland	
  annat	
  volymer,	
  
tak	
  och	
  fönstersättning,	
  höga	
  socklar,	
  
rödmålade	
  panelklädda	
  träfasader,	
  
bearbetade	
  snickerier,	
  enkupigt	
  rött	
  
taktegel,	
  	
  ytterdörrarnas	
  och	
  fönstrens	
  
utformning.	
  	
  

Bärande	
  karaktärer	
  och	
  samband	
  för	
  kulturmilön	
  
	
  
- Den	
  raka	
  allékantade	
  vägen,	
  som	
  löper	
  från	
   Karaktärsbyggnader	
  
gamla	
  Säbyholms	
  gårds	
  mangårds-‐
- Den	
  tidigare	
  lantbruksskolans	
  område	
  är	
  
byggnader	
  till	
  Låssa	
  kyrka,	
  tillsammans	
  
påtagligt	
  präglat	
  av	
  det	
  tidiga	
  1900	
  –	
  talets	
  
med	
  vägsträckningen	
  nordöst	
  om	
  området	
  
nationalromantiska	
  ideal,	
  något	
  som	
  märks	
  
mot	
  Toresta,	
  utgör	
  axiala	
  strukturer.	
  De	
  
både	
  i	
  bebyggelsens	
  läge	
  och	
  utformning,	
  
visar	
  på	
  herrgårdarnas	
  prägel	
  på	
  
samt	
  i	
  områdets	
  parkkaraktär	
  och	
  
landskapet	
  i	
  området.	
  Vägarna	
  ingår	
  ej	
  i	
  
småskaliga,	
  slingrande	
  vägnät.	
  
planområdet.	
  
- Redan	
  1910	
  stod	
  de	
  första	
  elevhemmen,	
  
- 	
  Sambanden	
  mellan	
  planområdet	
  och	
  de	
  
Tuna	
  och	
  Boda	
  klara.	
  De	
  ritades	
  av	
  arkitekt	
  
omgivande	
  odlingsmarkernas	
  storskaliga	
  
Sigge	
  Cronstedt.	
  Husen	
  Vika	
  och	
  Haga	
  
karaktär.	
  	
  
byggdes	
  1911-‐12,	
  skolbyggnaden	
  
påbörjades	
  1911	
  efter	
  ritningar	
  av	
  arkitekt	
  
- Den	
  befintliga	
  bebyggelsens	
  struktur,	
  med	
  
Ivar	
  Tengbom.	
  1913-‐1914	
  uppfördes	
  
bostadshusen	
  fritt	
  placerade	
  på	
  höjdpartier	
  
Lillstugan	
  och	
  Berga	
  och	
  1915	
  uppfördes	
  
kring	
  de	
  verksamhetsanknutna	
  
Hamra,	
  Torpa,	
  Bränna	
  och	
  Stugan.	
  	
  
byggnaderna	
  centralt	
  i	
  området.	
  	
  
-

Vägnätets	
  struktur	
  –	
  det	
  platsanpassade	
  
slingrande,	
  delvis	
  grusbelagda	
  vägnätet	
  
inom	
  planområdet	
  och	
  det	
  ålderdomligt	
  
präglade	
  vägnätet	
  i	
  närområdet.	
  	
  

Huvudbygganden	
  
- Till	
  karaktären	
  hör	
  bland	
  annat	
  den	
  
oputsade	
  granitsockeln,	
  slammade	
  
tegelfasader,	
  hörnkedjor,	
  enkupigt	
  rött	
  
taktegel,	
  oputsade	
  skorstenar,	
  entréernas	
  

riktlinjer/åtgärder/förslag/nybyggn
ader	
  
-

Anpassa	
  materialval	
  och	
  färgsättning	
  till	
  
befintlig	
  bebyggelse	
  och	
  omgivande	
  
landskap	
  utan	
  att	
  bygga	
  pastischer.	
  	
  

-

	
  Ny	
  bebyggelse	
  bör	
  underordna	
  sig	
  
befintlig	
  bebyggelse	
  vad	
  gäller	
  utformning	
  
och	
  skala.	
  	
  

-

Placera	
  ny	
  bebyggelse	
  så	
  att	
  viktiga	
  
befintliga	
  samband	
  och	
  siktlinjer	
  inte	
  bryts.	
  	
  

-

Ta	
  hänsyn	
  till	
  områdets	
  befintliga	
  karaktär	
  
vid	
  placering	
  av	
  byggnader.	
  	
  

-

Låt	
  den	
  nya	
  bebyggelsen	
  på	
  ett	
  tydligt	
  och	
  
medvetet	
  sätt	
  förhålla	
  sig	
  till	
  områdets	
  
topografi	
  ,	
  genom	
  att	
  placera	
  husen	
  på	
  
lämpliga	
  ställen	
  i	
  landskapet	
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-

Undvik	
  förändringar	
  i	
  de	
  topografiska	
  
förhållandena	
  i	
  form	
  av	
  schaktning	
  och	
  
sprängning.	
  	
  

-

För	
  den	
  nya	
  bebyggelsen	
  kan	
  även	
  ett	
  väl	
  
genomtänkt	
  brott	
  mot	
  tidigare	
  
bebyggelsestruktur	
  medverka	
  till	
  att	
  
framhäva	
  den	
  äldre	
  bebyggelsen.
	
  

Huvudbyggnaden	
  Exteriör	
  
- Byggnadens	
  volym	
  och	
  karaktär	
  bevaras.	
  	
  
-

-

-

Vid	
  framtida	
  underhåll	
  bör	
  ursprunglig	
  
färgsättning	
  (på	
  puts,	
  fönster,	
  dörrar,	
  
plåtdetaljer)	
  undersökas	
  och	
  återställas.	
  
Traditionella	
  material	
  och	
  metoder,	
  
anpassade	
  efter	
  byggnadens	
  ålder	
  och	
  
utförande,	
  används	
  möjligaste	
  mån	
  vid	
  
underhåll.	
  	
  
Befintliga	
  dörrar	
  och	
  fönster	
  är	
  mycket	
  fint	
  
formgivna	
  och	
  har	
  stor	
  betydelse	
  för	
  det	
  
kulturhistoriska	
  värdet.	
  Fönstren	
  finns	
  i	
  
olika	
  format	
  och	
  med	
  olika	
  spröjsindelning,	
  
de	
  bör	
  i	
  första	
  hand	
  renoveras	
  varsamt,	
  i	
  
andra	
  hand	
  tillverkas	
  kopior	
  av	
  trä	
  med	
  
samma	
  dimensioner.	
  Eventuellt	
  nya	
  
fönster	
  och	
  fönsterdörrar	
  utförs	
  så	
  lika	
  
befintliga	
  som	
  möjligt.	
  
Listavtäckningar	
  av	
  plåt	
  på	
  tak	
  och	
  
takkupor	
  är	
  av	
  fabrikslackerad	
  plåt,	
  svart,	
  
där	
  färgen	
  delvis	
  släpper.	
  Plåtarna	
  upplevs	
  
på	
  vissa	
  ställen	
  som	
  klumpiga	
  och	
  dåligt	
  

anpassade.	
  Vid	
  framtida	
  underhåll	
  bör	
  ett	
  
nättare	
  utförande	
  eftersträvas	
  och	
  rätt	
  
kulör	
  på	
  plåt	
  utredas	
  och	
  återställas.	
  	
  

De	
  äldre	
  elevhemmen	
  Exteriör	
  
- Byggnadens	
  volym	
  och	
  karaktär	
  bevaras.	
  	
  
-

Vid	
  framtida	
  underhåll	
  bör	
  ursprunglig	
  
färgsättning	
  (på	
  fasad,	
  fönster,	
  dörrar,	
  
plåtdetaljer)	
  behållas.	
  Traditionella	
  
material	
  och	
  metoder,	
  anpassade	
  efter	
  
byggnadens	
  ålder	
  och	
  utförande,	
  bör	
  
användas	
  i	
  möjligaste	
  mån	
  vid	
  underhåll.	
  	
  

-

Befintliga	
  dörrar	
  och	
  fönster	
  är	
  mycket	
  fint	
  
formgivna	
  och	
  har	
  stor	
  betydelse	
  för	
  det	
  
kulturhistoriska	
  värdet.	
  Fönstren	
  finns	
  i	
  
olika	
  format	
  och	
  med	
  olika	
  spröjsindelning,	
  
de	
  bör	
  i	
  första	
  hand	
  renoveras	
  varsamt,	
  i	
  
andra	
  hand	
  tillverkas	
  kopior	
  av	
  trä	
  med	
  
samma	
  dimensioner.	
  Eventuellt	
  nya	
  
fönster	
  och	
  fönsterdörrar	
  utförs	
  så	
  lika	
  
befintliga	
  som	
  möjligt.	
  

Huvudbyggnaden	
  Interiör	
  
I	
  samlingssalen	
  	
  
- Bevaras	
  lokalens	
  volym,	
  takkonstruktion	
  
och	
  panelklädda	
  ytor	
  i	
  taket.	
  	
  
-

Dörrpartierna,	
  med	
  blyspröjsat	
  överljus	
  till	
  
biblioteket	
  och	
  pardörrarna	
  till	
  
stolsförrådet,	
  bevaras.	
  	
  

-

Vid	
  behandling	
  av	
  ytskikt	
  på	
  trä,	
  i	
  taket	
  och	
  
på	
  dörrpartier	
  och	
  luckor,	
  behålls/återställs	
  
ursprunglig	
  ytbehandling.	
  	
  

Biblioteket:	
  
- 	
  Rummets	
  volym	
  och	
  takkonstruktion	
  med	
  
panelklädda	
  ytor	
  samt	
  bröstningspanel	
  på	
  
delar	
  av	
  väggarna	
  bevaras.	
  	
  
-

Puts	
  på	
  väggar	
  och	
  i	
  fönstersmygar,	
  
fönsterbänkar	
  av	
  trä	
  bevaras.	
  	
  

-

Pardörrar	
  till	
  arbetsrum	
  och	
  korridor	
  
bevaras.	
  Kan	
  vid	
  behov	
  sättas	
  igen.	
  

-

Träluckorna	
  till	
  före	
  detta	
  ritsalen	
  på	
  andra	
  
våningen	
  bevaras.	
  Kan	
  vid	
  behov	
  sättas	
  
igen.	
  

-

Vid	
  behandling	
  av	
  ytskikt	
  på	
  trä,	
  i	
  taket	
  och	
  
på	
  dörrpartier	
  och	
  luckor,	
  behålls/återställs	
  
ursprunglig	
  ytbehandling.	
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UTFORMNING	
  
ILLUSTRATIONSPLAN	
  
Säbyholm ligger naturskönt invid Mälaren i en
historisk kulturmiljö. Detta är en viktig
utgångspunkt i utformningen av området.
Målsättningen är att på bästa sätt ta tillvara och
förstärka platsens kvalitéer och skapa en miljö med
plats för både boende, besökande och
verksamheter.
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GESTALTNINGSPRINCIPER	
  

något mot den fria placeringen av elevhemmen.
Hänsyn har tagits till befintliga siktlinjer både
inom och utom området vid placering av den nya
bebyggelsen.

Övergripande	
  inriktning	
  och	
  allmänna	
  riktlinjer	
  	
  
Samtliga elevhem liksom skolbyggnaderna avses
att bevaras. För att säkerställa att framtida
förvanskningar minimeras har ett karaktärsprogram
De nya bebyggelsegrupperna är tänkta att utformas
upprättats som redovisar bevarandevärda
med sinsemellan något olika karaktärer. I förslaget
egenskaper. Skyddsbestämmelser har även införts i
är de benämnda:
detaljplanen.
”Trädgårdskvarteret”, på det tidigare benämnda
traktorövningsfältet och norrut.
Skolbyggnaderna är tänkta att användas för bland
”Bygatan” på den tidigare benämnda bollplanen
annat bostäder, förskola, skola, omsorg och
samlingslokaler. Några byggnader lämpar sig väl
för tillverkning, handel och odling.

”Lantliv” i ytterkanten södra åkermarken
Därutöver planeras enstaka nybyggnader ”Parkvillor” - inom parkområdet.
I den södra delen av planen nere vid
Säbyholmsviken planeras för restaurering av
bryggor för bad och båtar vid de tidigare
brygglägena.

Det centrala programområdet kan idag
sammanfattningsvis beskrivas dels som ett
parkområde med bostadsbebyggelse/elevhem, dels
som område för lokaler för undervisning och dels
som ett antal fält/planer. De sistnämnda är tre
stycken: traktorövningsfältet i nordväst, bollplanen
i det centrala läget och en mindre del av
åkermarken i sydost.
Huvuddelen av den föreslagna nya bebyggelsen har
lokaliserats till de tre sistnämnda. Formspråk,
volymer, material ska här kännetecknas av en
anpassning till befintlig bebyggelse och terräng.
Här föreslås dock bebyggelsetätheten vara större.
För att ytterligare framhäva den gamla strukturen
föreslås den nya bebyggelsestrukturen kontrastera
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Elevhemmen
Innanför programområdet finns 11
elevhemsbyggnader. Åtta av elevhemsbyggnaderna
är i nationalromantisk stil från 1910- talet. Dessa
ger tillsammans med Lillstugan och de äldre
skolbyggnaderna hela området dess karaktär.

Vika

Haga

Husen ligger oftast relativt fritt placerade på höjder De tre elevhemmen längst i sydost (Birka, Skoga,
och mot skogskanten. De äldre elevhemmen har
Bergängen), uppförda på 1970-talet, har även de
succesiv byggts om invändigt till bostäder.
byggts om till bostäder.
Exteriöra ändringar har minimerats.
	
  
	
  

Tuna

Bergängen
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Skolbyggnaderna	
  	
  
Huvudbyggnaden, som dominerar området med sin
karaktärsfyllda gestaltning, har även skyddsvärda
samlingslokaler. Både dessa lokaler och
byggnadens yttre gestaltning bevaras med
skyddsbestämmelser i detaljplanen. Byggnaden
kan lämpligen användas som samlingssal, kontor,
bostäder och för omsorg.

Flygelbyggnaden i norr, Nya Skolbyggnaden i två
våningar och uppförd på 1990-talet, är ombyggd
till i huvudsak smålägenheter. Exteriören har i stort
sett behållits med komplettering av nya balkonger
och uteplatser. Låssahuset, också uppförd på 1990talet, har byggts om till bostäder.

Lillstugan det tidigare spädbarnshemmet har också
det byggts om till bostäderStugan är ursprungligen en sommarbostad i
nationalromantisk stil från 1910- talet som varsamt
byggts om till enbostadshus.
Skogsbo, är en personalbostad från 1940-talet och
används som enbostadshus.

Haga

Huvudbyggnaden

Låssa

Nya skolbyggnaden

Lillstugan

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 i framtiden även för en grundskola. I lokalerna
bör även finnas utrymme för mindre handel och
verksamhet
En del av byggnaden används redan i dag för
trädgårdsmästareutbildning.
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samt "Parkvillorna" kommer särskild vikt att
läggas vid husens förhållande till de befintliga,
äldre elevhemmen.
De nya husen i det centrala planområdets öppna
fält – ”Bygatan” och ”Trädgårdskvarteret” – är
tänkta att ha en planstruktur som kontrasterar med
de befintliga elevhemmens. 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.
Centrala undervisnings- och skolbyggnaden
Höjdpartierna med sina hällmarker är bevuxna med
Genom sin moderata byggnadshöjd i två våningar
Av övriga byggnader är en del i anspråkstagen av tall, gran, en och lövskog. Fortlöpande vård och
och med respektavstånd till de äldre elevhemmen
ett bryggeri. För att möjliggöra dessa nya
gallring görs redan nu. För att säkerställa att
kommer den nya bebyggelsen underordna sig.
verksamheter förutsätts att vissa om- och
befintliga kvalitéer behålls skall en skötselplan
Även planmönstret i de begränsade nya kvarteren
tillbyggnader kommer att ske, dessa ska ske med
upprättas. Stor vikt fästes vid att bevara
planeras att ges en avvikande mer stringent
stor hänsyn till områdets övergripande karaktär.
skolområdets parkkaraktär med sina slingrande
utformning för att ytterligare förstärka och
smala vägar, omväxlande natur med
framhålla kontrasten.
Vegetationen och marken
fruktträdodlingar, gräsytor, naturmarkspartier.
Området har en rik växtlighet. Dels förekommer
Siktstråk mot vattnet och de stora fälten
planteringar av fruktträd och dels solitära träd, som
eftersträvas från såväl befintlig, men också från ny
ofta planterats i pedagogiskt syfte. Merparten
En viktig karaktär för området är det befintliga och
bebyggelse.
bevaras, föryngras och nya planteringar föreslås
slingrande vägnätet som avses behållas i huvudsak.
dels längs vägnätet men även vid enskilda
Nya vägar följer det gamla mönstret. För att klara
byggnader.
försörjning och hålla ned farten inom området med
NY	
  BEBYGGELSE	
  OCH	
  DESS	
  YTTRE	
  
smala vägar anläggs bilmötesplatser, i vissa fall
MILJÖ	
  	
  
måste dock även vägbreddning utföras.
Vägområden dimensioneras för att säkerställa att
Anpassning och gestaltning av nya hus
framkomlighet (sophämtning, räddningstjänsten
och dess yttre närmiljö
mm), teknisk-försörjning och till viss del att
För områdena "Bygatan" och "Trädgårdskvarteret"
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dagvattenhantering klaras.
Gaturummens gestaltning planeras utifrån att
bebyggelsen ligger i en parkmiljö.
Utemiljöerna kring de enskilda bostadshusen
utformas så att de ingår i parklandskapet.
Grundtanken är att alla har egna uteplatser men
fokus ligger inte på den enskilda tomten utan att
den ska vara del av det stora parklandskapet.

uteplats på mark vid Haga

Mark och vegetation vid nya hus
På enskilda ”tomter” såsom entrégångar,
parkeringsuppfarter, parkeringsplatser och
uteplatser bör i första hand väljas grusmaterial,
sten- eller betongplattor (asfalt bör undvikas).

Gator och bebyggelse utformas så att stor hänsyn
tas till befintlig mark och vegetation. Slänter och
skärningar minimeras. Stödmurar bör inte
förekomma

Karaktären av hus i park bör eftersträvas.
Rumsavgränsande häckar, staket eller plank mellan
bostadshusen undviks och istället förordas en friare
plantering - enskilda eller grupper av buskar. Val
av växtmaterial bör anknyta till det inom området
vanliga sortimentet. Till varje bostad föreslås att ett
fruktträd planteras och att en yta för egen odling
iordningsställs.För att åstadkomma en naturlig
övergång till parkrummet och naturen förläggs
uteplatser i nivå med angränsande mark.

Segersäng

fruktträd, Ur ”Den svenska trädgårdsstaden”	
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GESTALTNING	
  HUS

LANTLIV

BYGATAN

Byggnader placeras så att de följer brynet och
lämnar den fria sikten mot Rösaringsvägen intakt.
Ambitionen med Säbyholm är att forma ett område
De kurviga vägarna följer landskapet.
med varierad bebyggelse betecknad av omsorg och
För att i sydost trappa ner bebyggelseskalan
variation i sin utformning, men ändå baserad på en
föreslås att byggnaderna närmast det öppna fältet
gemensam gestaltning med utgångspunkt i den
begränsas till en våning.
kulturhistoriska miljön. Detta för att på så sätt lyfta
fram och möjliggöra bevarandet att de kvalitéer
I sydöstra delen av området föreslås ett
området har.
genomgående öppet fält möjligt för lek, bollspel
sammankomster och fria spontanaktiviteter.
Olika hustyper men med en sammanhållen
Alternativt kan det användas för fårbete.
gestaltning är tänkt att kunna rymmas inom de
olika delområdena.
Närmiljön föreslås ges ett friare, mer lantligt
uttryck. En här tänkt, något större tomtstorlek,
Bostadskomplement och parkeringar ska
medger möjlighet till egenodling.
gestaltningsmässigt och i sin placering underordna
sig till bostadsbebyggelsen.

Utformas som en gata där vartannat hus föreslås
indraget från gatan för att öka det visuella
avståndet mellan husen. Parkering bör ske mellan
husen och bostadskomplementen och utformas
underordnade i förhållande till
bostadsbebyggelsen. I den centrala delen bildas en
plats kring två bevarade träd.
TRÄDGÅRDSKVARTERET

Utformas med hus längs de svagt krökta gatorna.
Förgårdsmarken anpassas till väderstreck och
uteplatsplacering. Parkering sker mellan husen.
Bostadskomplement ligger underordnade i
förhållande till bostadsbebyggelsen.

Entréer placeras med fördel mot gatan. Husen
förläggs gärna med långsida mot gatan. Eventuella
tillbyggnader sker mot gavlar eller gårdssidan.

Segersäng

Hovs by
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PARKVILLOR

Dessa byggnader avses utformade med en mycket
god anpassning till de befintliga elevhemmens
nationalromantiska arkitektur, dess volymer,
uttryck och formspråk. Parkvillorna ligger också
väl inplacerade i terrängen och följa elevhemmens
relativt fria planstruktur.

Bebyggelseskala	
  
Bebyggelsen är i förslaget, förutom den tidigare
nämnda bebyggelsen i Lantliv, i två våningar.
Bebyggelsen utgörs av friliggande småhus, små
flerbostadshus, parhus eller radhus.

Placering på tomt	
  
Huvudprincipen för placeringen av byggnaderna är
att de ska placeras i ett tydligt och konsekvent
förhållande till gatan.
Hus med entré mot gata utförs med förgårdsmark.
Här bör finnas plats för t ex cyklar, en
välkomnande entré. Tillbyggnader på förgård
såsom t.ex. entrérum, pergola, tak över uteplats,
plank får ej förekomma. Eventuella tillbyggnader
ska ske mot gårdssidan.
Nivåskillnader mellan hus i gaturummet tas upp
med varierande sockelhöjder.

	
  

Garage, carport och förrådsbyggnader förläggs, i
förhållande till gaturummet, alltid innanför
bostadshusen.

Segersäng

	
  

	
  

	
  

Hestra park, arkitekt Niels Torp
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MATERIAL	
  OCH	
  KULÖR	
  
Byggnaderna ska utföras med målade, i huvudsak
panelklädda träfasader och sadeltak belagt med
matta röda takpannor.
Undersida takfot, undersida taksprång, taktassar,
och knutbrädor där sådana förekommer målas i
samma färg som fasaden. Skorstenar,
takkomplettering och taksäkerhet infärgas gärna i
samma kulör som taket. Elskåp och dylikt bör ej
placeras synliga på gatufasaden.
Färgsättningen av området samordnas med en
Färgpalett med utgångpunkt från traditionella
slamfärger. Den består av ett antal kulörer som
bestäms till NCS kod. Med hjälp av paletten kan
bebyggelsen varieras i färg men ändå hållas
samman till en helhet som samordnas i
bygglovsskedet. Mindre avvikelser kan godkännas
av bygglovhandläggare men inte större skillnader
än att tillkommande kulörer håller sig till temat och
intentionen för den föreslagna färgskalan.

varieras med olika nyanser inom det förslagna
färgspektrumet, Avsikten är att delområdena får sin
egen karaktär genom sin gruppering istället för
genom olika kulörer
En god detaljbearbetning är viktigt för att husen
ska upplevas som kvalitetsmässiga.
Elementskarvar undviks, och i de fall de
förekommer ska de tas omhand med lister och inte
bli dominerande. Knutbrädor görs alltid hela.
Det är eftersträvansvärt att sockelytans liv kommer
så nära fasadlivet som möjligt. Mötet mellan
fasadytan, och sockeln kan tas upp av en
offerbräda. Skorstenar och takhuvar utförs
vertikala och med god detaljutformning.

Fönster ska ha en tydlig vertikalitet.
Fönstersnickerierna ska vara nätt profilerade och
vackert leda in ljus. Fönstersnickerier och dörrar
ska utföras i trä. Fönster utförs sidohängda och
placeras så långt ut i fasaden som möjligt. Poster
och spröjsar görs genomgående i ytterglaset och
inte som lösa tillbehör.

För att variera och föreslås bostadsbebyggelsen
hålla sig till den röd-bruna färgskalan medan
verksamheterna förslås använda de mörkare brun
-svarta nyanser.
Naturmaterial som sten, trä och tegel tillåts i sina
egenfärger.

Villa Karlsson. Arkitekt Tham, Videgård och Hansson
Sands Hus arkitekt Thomas Marcks

	
  

Inom varje område kan med fördel fasadfärgerna
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Fasadernas proportioner	
  

	
  
Husen bör vara resliga i sin form. Byggnadshöjd på
husets gavel ska vara lägst 0,6 x gavelbredden
Bostadshusen utförs med sadeltak. Även pyramid
tak kan prövas. Takvinkel ska vara mellan 23-35°.
Garage kan med fördel byggas ihop med annan
funktion som gästrum eller uthus och ha ett enklare
uttryck än huvudbyggnaden.
Komplementbyggnader såsom garage,
parkeringsgårdar och förråd ska i huvudsak ha
fasader i trä och underordnas bostadshusens
volymer, formspråk och färger. Tekniska
byggnader såsom nätstationer och pumpstationer
anpassas i färg och material till omgivande
bebyggelse. Avfallshantering och sopseparering
sker på gemensamma uppsamlingsplatserna med
staket runt kärl som utformas lika fasader i
området.
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GATOR	
  OCH	
  STRÅK	
  
Inom planområdet planeras vägar, såväl befintliga
som nya, utföras som gårdsgator, det innebär att
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.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Körbanorna ska vara belagda med grus, bundet
grus eller asfalt.

Gaturummen ska präglas av en hög kvalitet vad
gäller material, vegetation och utförande. Samtliga
gator är körbara med bil vilket ger goda
angöringsförhållanden. Återvändsgator undviks.
I den känsliga parkmarken förordas smala vägar
med mötesplatser framför mycket breda vägar.
Området innehåller 3 olika vägtyper.
Typ A, Huvudgata
Avsedd att möjliggöra transporter till och från
verksamheterna med plats för diken.
Typ B, Områdesgata
Avsedd att möjliggöra transporter till och från
bostäder inklusive sophantering, med plats för
mötesfickor och diken.
Typ C, Bostadsgata
Bostadsgata avsedd att möjliggöra transporter till
och från bostäder.
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BÅT	
  OCH	
  BAD	
  	
  
De vid Säbyholmsviken tidigare förlagda
bryggorna föreslås restaureras för småbåtar och
badplatsen återställs likaledes.

PARKERING	
  
Parkeringsbehov för den nytillkommande
bebyggelsen byggelsen beräknas, beroende på
bostadsstorlek, till en eller två bilar per bostad och
inklusive gästparkering. Parkering ordnas på egen
tomt eller samlad till små parkeringsytor inom
respektive kvarter.
Parkeringsbehov för den till bostäder ombyggda
byggelsen beräknas till 1 bil per bostad plus
gästparkering. Dessa utförs som markparkering på
befintliga p-platser som ibland även utökats.
Parkering för verksamheter placeras i anslutning
till respektive verksamhet.
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