
 

 

 

 

Handlingar till 

Samhällsbyggnadsutskottets 

sammanträde 

den 5 oktober 2022 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sila Sahin 

Planarkitekt 

Enheten Samhällsutvecklingsprojekt  

   

Sila.Sahin@upplands-bro.se 

2022-02-28 KS 21/0678  

Samhällsbyggnadsutskottet 

 
 

 

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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Svar på ansökan om planbesked Härnevi 1:41 

Förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att inte ge planbesked för Härnevi 1:41. 

2. Avgifter enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.  

Planbesked: 6 000 kronor.  

Sammanfattning 

Fastighetsägaren för Härnevi 1:41 har ansökt om planbesked för ändring av 

gällande detaljplan. Ändringarna berör möjliggörande att inreda vind samt 

utföra suterrängvåning på befintlig bebyggelse. Sökanden önskar åtgärderna 

för att utöka byggrätten till två våningar. En önskan kring att utveckla 

fastigheten i ett större sammanhang (i samband med pågående planprojekt) 

framgår också av ansökan, fokus ligger dock på att möjliggöra för inredning av 

vind samt källarvåning på befintlig bebyggelse.   

Negativt planbesked föreslås. Samhällsbyggnadskontorets beslut grundar sig i 

de pågående arbetena med Omdaning Bro samt Bro stationsområde och den 

osäkerhet som råder gällande hur dessa projekt kan komma att påverka 

områden i och omkring Bro tätort.   

Åtgärden är att betrakta som enkel i enlighet med gällande taxa. Faktura 

skickas separat. Beslutet om tillämpning av taxan kan överklagas genom 

förvaltningsbesvär hos Länsstyrelsen enligt 13 kap 3 § Plan- och bygglagen. 

Beslut om planbesked är inte bindande. Beslutet kan inte överklagas enligt 13 

kap. 2 § Plan- och bygglagen.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 28 februari 2022 

 Plandirektiv, den 28 februari 2022  

 Förslag till sammanställning, ändring och utvidgning av byggnadsplan 

för Bro stationssamhälle i Upplands-Bro kommun, nr 6803 

 Ansökan om planbesked, den 21 december 2021 

 Komplettering av ansökan om planbesked, den 25 februari 2022 

 Plan- och bygglovtaxa, antagen av Kommunfullmäktige 16 juni 2011  
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-02-28 KS 21/0678 

 
 

Ärendet 

Fastighetsägaren för Härnevi 1:41 har ansökt om planbesked för ändring av 

gällande detaljplan. Ändringarna berör möjliggörande att inreda vind samt utföra 

suterrängvåning (källarvåning i suterräng) på befintlig bebyggelse. Åtgärderna 

önskas för att utöka byggrätten till två våningar. En önskan kring att utveckla 

fastigheten i ett större sammanhang (i samband med pågående planprojekt) 

framgår också av ansökan, fokus ligger dock på att möjliggöra för inredning av 

vind samt källarvåning på befintlig bebyggelse. 

Området är i den fördjupade översiktsplanen FÖP Bro 2040 utpekat som 

”särskilt värdefull kulturmiljö”. I kulturvärdesinventeringen som är ett underlag 

till den fördjupade översiktsplanen, framgår att Bro stationssamhälle, som 

fastigheten är belägen i, var den tidigaste noden för offentlig service för det 

växande lokalsamhället. Den berörda bebyggelsen på fastigheten Härnevi 1:41 

är Bros första flerfamiljshus, vilket kulturvärdesinventeringen anger bör bevaras. 

Vid planläggning och ändring ska byggnaden vidare skyddas från förvanskning 

och ovarsamma åtgärder. 

Förändring av byggnaden kan bidra till att en del av den historiska läsbarheten 
av byggnaden och platsen går förlorad. Genom varsamma åtgärder kan det vara 

möjligt att upprätthålla byggnadens karaktär. Vid planläggning och ändring bör 
bestämmelser för byggnadens utformning upprättas för att skydda denna från 
förvanskning och ovarsamma åtgärder. Boendemiljön är tillgänglig, det finns 

goda möjligheter att åka kollektivt samt gå och cykla från platsen till resten av 
Bro.  

Då möjlighet till extra bostäder tillkommer genom förslaget kan VA-

ledningarna bli belastade – för att behålla kapaciteten kan VA behövas byggas 

ut, vilket kan medföra extra kostnader.  

Då exempelvis brandskyddskrav vid bygglov äger företräde framför tillåten 

byggrätt behöver kommunen noggrant utreda byggnadstekniska frågor – detta 

kommer att medföra extra kostnader. Tillika kan kommunen, om en noggrann 

utredning inte genomförs, komma att påföras kostnader om kvartersmark inte 

kan genomföras på grund av planstridiga bestämmelser.  

Negativt planbesked föreslås. Samhällsbyggnadskontorets beslut grundar sig i 
de pågående arbetena med Omdaning Bro samt Bro stationsområde och den 
osäkerhet som råder gällande hur dessa projekt kan komma att påverka 

områden i och omkring Bro tätort.   

Åtgärden är att betrakta som enkel i enlighet med gällande taxa. Faktura 

skickas separat. Beslutet om tillämpning av taxan kan överklagas genom 

förvaltningsbesvär hos Länsstyrelsen enligt 13 kap 3 § Plan- och bygglagen. 

Beslut om planbesked är inte bindande. Beslutet kan inte överklagas enligt 13 

kap. 2 § Plan- och bygglagen. 
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
2022-02-28 KS 21/0678 

 
 

Barnperspektiv 

Positivt ur barnperspektiv är områdets närhet till skola, grönområden samt 

kommunikationer. Området är förhållandevis lågtrafikerat, gång- och 

cykelmöjligheter är stora.  

 

 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef  Jonas Uebel 

 Miljö- och stadsbyggnadschef 

Tove Carlsson 

Plan- och exploateringschef 

 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Plandirektiv, den 28 februari 2022 

2. Ansökan om planbesked, den 21 december 2021 

3. Komplettering av ansökan om planbesked, den 25 februari 2022 

4. Utdrag ur Plan- och bygglovstaxa samt överklagandeanvisning 

Beslut sänds till 

 Ansvarig handläggare för vidare expediering till Sökande med 

delgivningskvitto och utdrag ur Plan- och bygglovtaxa samt 

överklagandeanvisning 
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   1 (1)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

      

Planavdelningen      

 
 
 

 

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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Bilaga till beslut om planbesked 

 

Överklagandeanvisning 

Beslut som innebär en tillämpning av taxan kan i det enskilda fallet överklagas 

genom förvaltningsbesvär enligt kap. 13 § 3 Plan- och bygglagen. 

Överklagan ska vara ställd till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till 

Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 91 Upplands-Bro. Överklagandet 

ska vara skriftligt och ha inkommit till Kommunstyrelsen senast inom tre veckor 

efter det att du tagit del av beslutet. 

 

Utdrag ur Plan- och bygglovtaxa 

Antagen av Kommunfullmäktige 16 juni 2011 § 57. 

Positiva besked debiteras med 100% av nedanstående belopp.  

Negativa besked debiteras med 60% nedanstående belopp.  

 

Planbesked - Ärendekategorier  

Enkel åtgärd - 10 000 kronor 

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus 

omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till 

totalt 250 m2 bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst  

2 000 m2 eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. 

2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning 

av samma karaktär. 

3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt 

planförfarande. 

Medelstor åtgärd - 15 000 kronor  

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel 

åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.  

Stor åtgärd - 30 000 kronor  

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 

1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter 

eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 

5 000 m2 bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2 markarea 

eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. 

2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. 
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From:  

  

  
  

  
 

  
 

För fastighetsägaren till Härnevi 1:41, BRF Härnevi 41:s: räkning, framförs följande 

planbeskedsbegäran. 
ordf i BRF, Johan Hagelqvist , är inkopierad. 

 
Fastighetsägaren önskar ansluta sig till det planarbete som sedan en tid pågått för angränsande 

markområden och fastigheter. 
 
Fastighetsägaren önskar få till stånd planändringar enligt följande på sin egen fastighet. 

 
1. Vinden får inredas.  

Anm.: Utredningar visar att erforderlig utrymning och övrigt brandskydd kan 
garanteras/utföras.  
 

2. Souterrängvåning får utföras . 
Anm.: Tidigare ägare har för mer än 10 år sedan tillskapat och inrett tre lägenheter inklusive 

schaktat runt byggnaden. Lägenheterna har sedan den tiden varit  bebodda fram till ca 2019.  
 
Med önskade ändringar i p. 1 och 2 möjliggörs byggrätt för två våningar, och utöver detta 

souterrängvåning och inredd vind. 
 

Fastighetsägaren önskar även vara samrådspart i planarbetet i övrigt. 
  
 

 
På uppdrag av BRF Härnevi 41 

  
Torgny Nordin 

arkitekt SAR/ MSA 
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Hej Torgny! 
 
Vi arbetar just nu med plandirektivet gällande er ansökan om planbesked för
fastigheten Härnevi 1:41 (KS 21/0678).
 
Jag skulle behöva lite mer information om den önskade åtgärden.
 
Eftersom byggnaden i fråga är utpekad som bevarandevärd i kommunens
kulturmiljöinventering, behöver jag veta om er tänkta åtgärd innebär någon
inskränkning på byggnaden - ex. om ni vill bygga på höjden, eller om det är så att
befintlig byggnad kommer besparas och ni istället tänker utveckla fastigheten på
annat sätt. Helt enkelt en lite mer utförlig beskrivning av vad ni önskar ska ske på
fastigheten.
 
Tack på förhand.
 
Vänliga hälsningar,

Sila Sahin
Planarkitekt

Samhällsutvecklingsprojekt, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen

sila sahin@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se
<image001.png>
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Kompletterande svar rörande önskan om planbesked för fastigheten Härnevi 1:41- 
 
Vi har försökt sammanfatta vårt intresse och kompletterar här med det som vi anser. 
 
Du ställer två relevanta frågor i mail från den 7/2 och som du förtydligat i senare mail: 

1. är det för att förändra befintlig bebyggelse och i sådana fall i vilken utsträckning 
2. eller berör ändringen att utveckla fastigheten, ex. att möjliggöra för ytterligare bebyggelse på fastigheten. 

 
Vår utgångspunkt för begärt planbesked är helt utifrån fråga 1. 
V önskar inte göra några tillbyggnader utan endast utnyttja befintlig byggnadsvolym på ett sätt som vi visat är möjligt. 
Vi ger en bakgrund till vårt ställningstagande nedan. 
 
Fråga 2 är av intresse men inget som vi har formulerade visioner kring, eller som vår önskan om planbesked i detta ärende 
baseras på. Vi deltar gärna i en diskussion hur fastigheten kan utvecklas sett i ett större sammanhang i relation till de 
plandiskussioner som pågår och den närliggande planen Trädgårdsstaden i Bro. Vi vill dock på inget sätt att denna 
diskussion ska försvåra eller försena hanteringen av vår här aktuella planändringsbegäran enligt kommentar på fråga 1. 
 
Bakgrund till önskemål för en enkel planändring 
 
Vårt syfte nu är dock helt och hållet inriktat på att befintlig byggnad ska kunna utvecklas tillfullo utan att liggande byggrätter 
tillämpas med tillbyggnader på bef byggnad. Om det kan kompenseras med att andra byggrätter kan tillskapas är det av 
intresse förstås. 
 
Under den tid byggnaden ägts av Parla Projekt AB, fram till att den övertagits av nybildade BRF Härnevi 41, så har 
länsstyrelsen som en följd av bygglovsansökningar för olika varianter av tillbyggnader kommit att inventera byggnaden. I sitt 
yttrande har LST avvisat tillbyggnader eller rivning och nybyggnad med hänvisning till Kulturmiljöprogrammet. Tyvärr 
kryddades utlåtandet från länsstyrelsen med farhågor om breddade vägar mm som det inte fanns grund för.  
 
När och hur formellt byggnaden därefter har klassats som särskild värdefull byggnad är inte helt känt för oss. Men det är den 
förutsättning som nu gäller och den byggrätt som planen medger är i princip omöjlig att nyttja pga att tillbyggnader inte låter 
sig göras med respekt för huset och även pga att en idag oförklarligt stor del av fastigheten är lagd som prickmark. Det 
senare hade säkert sin förklaring vid den tidpunkt planen upprättades. 
 
Vi ställer oss solidariska med den klassning huset fått. Till saken hör också att innan kommunen avyttrade byggnaden så 
ansökte kommunen om rivning vilket beviljades. Rivningen genomfördes inte utan byggnaden såldes till privata ägare som 
tyvärr inte tog hand om byggnaden så bra. Det är först nu när Parla renoverat byggnaden som den fått den uppmärksamhet 
den förtjänar.  
 
Vi har med hjälp av brandskyddskonsult gjort en brandskyddsbeskrivning som visar att inredning av vind kan göras på ett 
säkert sätt och att även de av tidigare ägare utan bygglov inreda lägenheterna i källare kan med enkla åtgärder ges 
nödvändiga sekundära utrymningsvägar. Med den tilläggsisolering av grund och byte av bottenplattan till en modern isolerad 
platta har även lägenheter i KV fått en modern standard utan fuktproblem. 
 
När lägenheterna inreddes för över tio år sedan schaktades massor undan av tidigare ägare särskilt på sida mot trädgård 
vilket resulterat i att källaren klassas som souterrängvåning enligt dagens bedömningsgrunder. 
 
Vi har anlitat en antikvarisk sakkunnig som gjort ett utlåtande som vi haft som stöd för de bygglovsåtgärder som godkänts för 
plan 2 och 3, dvs bottenvåning och övervåning. Där ursprungliga lägenhetsstorlekar återställts och fönster bytts samt att 
franska dörrar som försvunnit under tidigare ägare återställts i originalskick. Utlåtandet stöder även de åtgärder i övrigt vilka 
vi sökt och nu igen söker lov för. 
 
Vi har alltså sökt bygglov som en mindre planändring för inredning av vind och upprustning och utveckling av lägenheter 
källare samt förbättring av utrymning och brandskydd på vinden. Delar av byggnadsnämnden har varit positiv till detta men 
eftersom Parla genomfört en del av åtgärderna utan bygglov och först i efterhand insett och sökt bygglov har ansökan 
avvisats med en rösts övervikt med hänvisning till att åtgärderna strider mot plan. När det beslutades hävdades från 
bygglovsförvaltningen att de preskriberade ombyggnaderna i källaren gjorts nyligen vilket får antas ha vilselett nämnden.  
 
Vi har nu ansökt igen när detta klarlagts och hoppas att det ska vara möjligt få bygglov för redan utförda lägenheter i plan 1, 
källare. Självklart vore det för husets framtida förvaltning vara bra om inredning av vind och souterrängvåning är planenlig. 
 
Eftersom delar av nämnden ansett att planstridigheten är ett problem, har vi ansökt om planbesked för en enkel 
planändring som även medger inredd vind och en souterrängvåning förutom nuvarande planbestämmelse som 
tillåter 2 våningar. 
Det skulle möjliggöra 13 bra lägenheter i befintligt hus mot de 8 som funnits i original. Att få en förutsättning för en 
framtida förvaltning med 13 fullvärdiga lägenheter med planöverensstämmelse borde även anses vara gynnsamt i 
det allmännas ögon. 
 
YRKANDE 
Vi anhåller därför om att byggnaden ges nya planbestämmelser som medger 2 våningar som idag med tillägg/ ändring så att 
även inredd vind och en souterrängvåning får utföras. 
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PLANDIREKTIV 

 Datum Vår beteckning 

 2022-01-28 KS 21/0678–1  
 

 

 

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 

 
 

Plandirektiv  

Härnevi 1:41 i Bro  
 

 

Inkommet datum 
2021-12-14  

Fastighetsbeteckning 
Härnevi 1:41 

Fastighetsägare 
Fastigheten ägs av BRF Härnevi 41 

Förfrågan från 
BRF Härnevi 41 
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    2 (11)  
   

 
 

Önskad åtgärd  
Fastighetsägaren önskar planändringar för gällande detaljplan. Ändringarna berör 
möjliggörande av inredning av vind samt utföring av suterrängvåning på befintlig 
bebyggelse. Åtgärderna önskas vidare för att utöka byggrätten till två våningar. En 
önskan kring att utveckla fastigheten i ett större sammanhang (i samband med 
pågående planprojekt) framgår också av ansökan, fokus ligger dock på att 
möjliggöra för inredning av vind samt källarvåning på befintlig bebyggelse.   

Gällande plan för området 
Gällande plan för området är plan 6803; Förslag till sammanställning, ändring 
och utvidgning av byggnadsplan för Bro stationssamhälle i Upplands-Bro 
kommun. 

Genomförandetid 
Någon genomförandetid är inte aktuell. 

Användning och bestämmelser 
Gällande plan är en byggnadsplan från mitten av 60-talet. De huvudsakliga 
användningarna är ”B” (område för bostadsändamål), ”H” (område för 
handelsändamål), ”J” (område för industriändamål), ”Jm” (område för 
småindustiändamål), ”Jb” (område för småindustri- och bostadsändamål) samt 
”G” (område för garageändamål). En del ”specialområden” pekas också ut i 
detaljplanen, exempelvis via bestämmelsen ”Tm” (område för motortrafik). 
Markens utnyttjande har begränsats genom bestämmelser så som byggnadshöjd, 
våningsantal samt ”mark som inte får bebyggas”.  
 
Den berörda fastigheten Härnevi 1:41 omfattas av användningarna ”BF1” – 
område för bostadsändamål, fristående, med våningsantal 1 jämte inredd 
vindsvåning.  
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Nuvarande förhållanden 

Markanvändning 
Planområdet består i dagsläget av flerfamiljsbebyggelse, med en del 
trädplanteringar samt grönområden i närheten. Området angränsar även till en 
skola med tillhörande skolverksamhet. Bro station är belägen söder om 
planområdet.   
 

 
 

Översiktsbild över området. 

Landskapsbild och stadsbild 
Området domineras av bostadsbebyggelse i form av en- och flerfamiljshus, 
grönområden samt trädplanteringar. Området karaktäriseras vidare av 
Härneviskolan, med dess i förhållande till platsen, storskaliga bebyggelse.  Bro 
station samt järnvägen verkar som en fysisk barriär i området.  

Kulturhistoriska värden  
Området är i den fördjupade översiktsplanen FÖP Bro 2040 utpekat som 
”särskilt värdefull kulturmiljö”. I kulturvärdesinventeringen som är ett underlag 
till den fördjupade översiktsplanen, framgår att Bro stationssamhälle, som 
fastigheten är belägen i, var den tidigaste noden för offentlig service för det 
växande lokalsamhället. Den berörda bebyggelsen på fastigheten Härnevi 1:41 
är Bros första flerfamiljshus, vilket kulturvärdesinventeringen anger bör bevaras. 
Vid planläggning och ändring ska byggnaden vidare skyddas från förvanskning 
och ovarsamma åtgärder. Från kulturvärdesinventeringen kan följande utläsas:  
 

Bebyggelsen i Härneviområdet har en gemensam gestaltning i gult tegel 
eller ljusgul puts. Samtliga byggnader är komponenter i utvecklingen av 
Bro till ett modernt litet välfärdssamhälle. Bebyggelsen utgör en 
helhetsmiljö som vittnar om en ny organisation av lokalsamhället med 
nya bostads-former, tillgänglig offentlig förvaltning, modern barn- och 
äldreomsorg. Samtliga enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt 
värde och bebyggelsen bedöms utgöra vad som motsvarar ett särskilt 
värdefullt bebyggelseområde i Plan- och bygglagens mening. 
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Antikvariska underlag krävs i även samband med ändring av bebyggelsen på 
fastigheten.  

 

Fornminnen 
Inga fornlämningar finns inom planområdet. 

Natur 
Naturen i området består av öppen mark, grönområden samt trädplanteringar. 
Området är utpekat som värdetrakter gällande ek av Länsstyrelsen. Enligt 
Länsstyrelsens åkermarksgradering är området klassat enligt länets medelvärde 
– klass 3.  Fastigheten angränsar till ett påtagligt naturvärde enligt Länsstyrelsens 
naturvärdesinventering. Fastigheten ingår även i ett spridningsområde för 
groddjur 
 

 
Karta över naturvärdesobjekt, gult fält markerar påtagligt naturområde, blått fält indikerar 

spridningssamband för groddjur. 

Vatten 
Området ingår i Brobäckens avrinningsområde. Avvattningen från området sker 
mot recipienten Mälaren-Görväln. Den ekologiska statusen för recipienten är 
klassad som ”måttlig” och den kemiska statusen ”ej god”. Avrinningen sker mot 
Broviken, ett Natura 2000-område cirka 2,5 kilometer söder om området, inom 
detta område finns även ett naturreservat vid namn Broängarna. Brovikarna är 
viktiga yngelkammare för fisk och sällsynta vattenväxter. Broängarna är en av 
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länets fågelrikaste platser med skyddsvärd flora i hagmarkerna.  Området ingår 
i vattenskyddsområde för östra Mälaren. Enligt översiktsplanen ingår området i 
ett avrinningsområde till ekologiskt särskilt känsliga vattenområden och 
våtmarker. 

Strandskydd 
Strandskydd är inte aktuellt inom området.  

Buller 
Mälarbanan kan tänkas generera en del buller, specifikt om kvartstrafik 
möjliggörs på järnvägen. Buller kan också tänkas genereras vid en eventuell 
öppning av Härnevi skolväg för måltrafik mot Härneviskolan, som föreslås i den 
fördjupade översiktsplanen. Vägen föreslås dock vara en lågfartväg och den 
största delen av trafiken kan tänkas alstras på morgon och eftermiddag och därför 
inte utgöra ett konstant flöde av trafik. Den föreslagna ändringen av bebyggelsen 
bedöms inte alstra buller. 

Riskfrågor 
Översvämningsrisker, ras och skredrisker bedöms inte finnas på platsen. Dock 
ligger området i närheten till Sätrabäcken som enligt Länsstyrelsens dynamiska 
skyfallskartering kan komma att översvämmas vid ett 100-års regn (se bild 
nedan). En skyfallsutredning bör därför upprättas i samband med ett eventuellt 
detaljplanearbete för att utreda om risk för översvämning finns (specifikt med 
tanke på inredd källarvåning). Sätrabäcken siltiga mark medför även en låg 
markstabilitet, vilket kräver att en geoteknisk utredning genomförs i samband 
med detaljplanering.  Markföroreningar bedöms inte finnas på området.  
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Tillgänglighet 
Området har en god tillgänglighet med bil, gång-cykel och kollektivtrafik. 

Byggnadsteknik 
Frågan om ändring av byggnadens användning eller utökade användning måste 
beakta byggnadstekniska aspekter. 

Brandskyddskrav vid bygglov äger företräde framför tillåten byggrätt. Därför är 
det viktigt att byggnadstekniska frågor utreds på ett noggrant sätt. Kvartersmark 
som inte kan genomföras pga. hindrande bestämmelser som äger företräde kan 
riskera att påföra kommunen kostnader för planskada. En byggnadsteknisk 
utredning krävs därför för att säkerställa att önskade åtgärder som ska slås fast i 
planbestämmelser är förenliga med gällande byggnadskrav. Det är av denna 
anledning även viktigt att kommunen står för utredningen.  

Förhållningssätt 

RUFS 
Området är i RUFS 2050 utpekat som primärt bebyggelseläge. 

FÖP Bro 2040 
Området ingår i områdesindelningen Bro station och torg och pekas ut som 
”särskilt värdefulla kulturmiljöer” (se avsnittet kulturhistoriska värden). 
Området har karaktärer att värna och kulturmiljöperspektivet är en viktig 
grundpelare att ta hänsyn till. En hänsynstagande planering har en stor potential 
att stärka Bros identitet som stationssamhälle från 1800-talet. De råd och 
riktlinjer som framkommer i kulturmiljöutredningen för Bro ska vara 
vägledande vid kommande planering och bygglovsprövning. Området beskrivs 
vidare som attraktivt för många olika funktioner och konkurrensen om marken 
är stor på grund av det stationsnära läget.  

Härnevi skolväg föreslås öppnas upp som lågfartsgata för trafik till skolan, för 
att stärka trafiknätets robusthet. Gaturummets påverkan föreslås utredas vidare.  

Inom projektet Omdaning Bro har ett planprogram för centrala Bro påbörjats. 
Denna var mellan december 2021 och januari 2022 ute på samråd och är inte 
antagen ännu. Planprogrammet och projektet ska binda samman den kommande 
utvecklingen av stationsområdet. Föreslaget detaljplaneprojekt kan därför 
komma att behöva samordnas med omgivande detaljplaneprojekt samt projekten 
för Omdaning bro samt Bro station. Detta kan påverka tidplanen för eventuellt 
detaljplaneprojekt.  

 

Övriga planer 
Ur grönplanen kan följande utläsas:  
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”Byn Härnevi, nuvarande Bro samhälle, har anor från medeltiden. Längs 
det äldre vägnätet som gick genom Bro finns det många historiska spår i 
landskapet.  

Bebyggelsen i centrala Bro består av flerfamiljshus från 
miljonprogrammens år. Här finns idag Råby idrottsplats och stora öppna 
gräsytor, som ligger i anslutning till skolområdena och centrum. 
Grönområdet används idag som samlingsplats vid större högtider, i 
övrigt saknas högre rekreativ kvalitet. Området som kännetecknas av 
storskalighet och öppenhet, består mest av tomma klippta gräsmattor och 
vanskötta buskar. Det är även ont om sittplatser.” 

 

Ur vattenplanen kan följande utläsas: ”Görväln utpekas som nationellt värdefull 
motiverat av särskilt naturvårdsintressanta naturtyper samt i viss mån 
artförekomster. Bedömningarnas tillförlitlighet är hög undantaget Görväln där 
tveksamheter kring status för Brovikarnas Natura 2000-område gör 
bedömningen osäker”. 

 

Riksintressen 
Området ligger i närheten av Mälarbanan som är ett riksintresse enligt MB 3 kap 
8§.     
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Översiktliga konsekvenser av förslaget 
Här beskrivs översiktligt de konsekvenser som en exploatering av området kan 
medföra. Vid planläggning görs fler utredningar för att visa hur negativa 
konsekvenser kan undvikas eller minskas. 

Ekologiska konsekvenser 
Då ytterligare mark inte kommer att tas i anspråk antas förslaget inte inverka 
negativt på naturmiljön.  

Sociala konsekvenser 
Förändring av byggnaden kan bidra till att en del av den historiska läsbarheten 
av byggnaden och platsen går förlorad. Genom varsamma åtgärder kan det vara 
möjligt att upprätthålla byggnadens karaktär. Vid planläggning och ändring bör 
bestämmelser för byggnadens utformning upprättas för att skydda denna från 
förvanskning och ovarsamma åtgärder. Boendemiljön är tillgänglig, det finns 
goda möjligheter att åka kollektivt samt gå och cykla från platsen till resten av 
Bro.  

Barnkonsekvenser 
Positivt ur barnperspektiv är områdets närhet till skola, grönområden samt 
kommunikationer. Området är förhållandevis lågtrafikerat, gång- och 
cykelmöjligheter är stora.  

Ekonomiska konsekvenser 
Då möjlighet till extra bostäder tillkommer genom förslaget kan VA-ledningarna 
bli belastade – för att behålla kapaciteten kan VA behövas byggas ut, vilket kan 
medföra extra kostnader. Då exempelvis brandskyddskrav vid bygglov äger 
företräde framför tillåten byggrätt behöver kommunen noggrant utreda 
byggnadstekniska frågor – detta kommer att medföra extra kostnader. Tillika kan 
kommunen, om en noggrann utredning inte genomförs, komma att påföras 
kostnader om kvartersmark inte kan genomföras på grund av planstridiga 
bestämmelser.  

Utlåtande 
Negativt planbesked föreslås. Samhällsbyggnadskontorets beslut grundar sig i 
de pågående arbetena med Omdaning Bro samt Bro stationsområde och den 
osäkerhet som råder gällande hur dessa projekt kan komma att påverka områden 
i och omkring Bro tätort.   

Kommande utredningar 
Följande punkter kommer att kräva utredning i samband med ett planarbete. 
Ytterligare punkter att utreda kan tillkomma i planskedet. 

• Konsekvensutredning för kulturmiljö. 

• Geoteknisk utredning  
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• Skyfallsutredning  

• Byggnadsteknisk utredning  

Tidplan och prioritering 
Prioritering beslutas av Samhällsbyggnadsutskottet. Under förutsättning att 
planen får prio 2a bedöms en ny detaljplan kunna påbörjas 2024 och antas 2026 
och handläggas med standardförfarande. Den beräknade tiden för antagande kan 
komma att ändras, specifikt om samordning av detaljplaneprojektet sker inom 
ramen för projekten Omdaning Bro och utveckling av Bro stationsområde. 
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Svar på ansökan om planbesked efter 
återremiss - Näshagen 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

1. att planbesked ges för de delar av Näshagen (Jädra 3:1, Tibble-Önsta 

1:15 och Tible-Önsta 4:3) som är förenliga med den fördjupade 

översiktsplanen. 

2. att ta ut en avgift på 30 000 kr enligt taxa fastställd av 

Kommunfullmäktige. Åtgärden är att betrakta som stor. 

Sammanfattning 

Ärendet återremitterades i samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 16 

mars 2022, med anledningen att avvakta ett beslut om eventuell 

kraftledningsgata samt att kontoret ska utreda konsekvenserna av Jehanders 

utökade verksamhets påverkan på området. Gällande kraftledningsgatan 

bedöms Svenska Kraftnäts utbyggnadsförslag inte påverka möjligheten för ny 

bebyggelse inom planområdet och heller inte påverka hälsa och säkerhet, då 

säkerhetsavstånden uppnås inom planområdet – detta oavsett placering inom 

korridoren.  

Gällande Jehanders utökning av verksamhet, kan verksamheten komma att öka 

markant då tillstånd givits att öka brytningen av berg från 200 000 ton till 

1 300 000 ton per år, under 30 år. Det nya tillståndet kravställer att 

verksamheten ska begränsa buller utomhus vid bostäder enligt gällande 

riktlinjer för buller. Det berörda planområdet uppnår Boverkets 

rekommendationer på avstånd från bergtäkt i dagsläget (500 m). Utifrån den 

bullerutredning som gjorts inom ramen för Jehanders tillståndsansökan kan 

utläsas att bullernivåerna i berört planområde uppgår till 40-45 dBA dagtid, 35-

40 dBA kvällstid samt 30-35 dBA nattetid, vid planerad utökning av 

verksamheten. Dessa nivåer är godtagbara enligt de riktvärden för 

industribuller som Boverket tagit fram i sina allmänna råd (BFS 2020:2).   

En buller- och vibrationsutredning samt en riskanalys kan behöva upprättas i 

ett detaljplanearbete. Detta för att utreda och säkerställa bebyggelsens 

lämplighet i förhållande till den störande verksamheten i dagsläget samt vid ett 
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utökande av verksamheten, om förutsättningarna för verksamheten skulle 

förändras. 

Positivt planbesked föreslås för de delar av förslaget som är förenliga med den 

fördjupade översiktsplanen. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det inte är 

möjligt att tillåta ny bebyggelse i de delar av fastigheterna inte har stöd i den 

fördjupade översiktsplanen. Detta eftersom dessa delar av förslaget inte är 

förenliga med kommunens fördjupade översiktsplan, riskerar att påverka 

riksintresset för totalförsvaret samt riskerar att medföra försämrad 

vattenkvalitet i Lejondalssjön.  

Vid positivt planbesked bör detaljplanen kunna påbörjas 2025, antas 2028 och 

handläggas med standardförfarande om den inte bedöms medföra en betydande 

miljöpåverkan och inte omfattar ett större område än det som pekas ut i den 

fördjupade översiktsplanen för landsbygden.  

Den beräknade tiden för antagande kan komma att ändras.  

Åtgärden är att betrakta som stor i enlighet med gällande taxa. Faktura skickas 

separat. Beslutet om tillämpning av taxan kan överklagas genom 

förvaltningsbesvär hos Länsstyrelsen enligt 13 kap 3 § Plan- och bygglagen. 

Beslut om planbesked är inte bindande. Beslutet kan inte överklagas enligt 13 

kap. 2 § Plan- och bygglagen.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 19 april 2022 

 Plandirektiv, den 4 februari 2022  

 Ansökan om planbesked, den 14 oktober 2021  

 Byggnadsplan för fritidsområdet Näshagen i Håbo-Tibble socken, nr 

5701   

 Plan- och bygglovtaxa, antagen av Kommunfullmäktige 16 juni 2011 

Ärendet 

Boeno Sverige AB har inkommit med ansökan om planbesked för fastigheterna 

Jädra 3:1 (2), Tibble-Önsta 1:15, Tibble-Önsta 4:3, för att komplettera befintlig 

bebyggelse. Exploateringen berör enbostadsfastigheter (cirka 75 bostäder) med 

en föreslagen tomtstorlek om cirka 1500 till 2000 m2. Inom fastigheten Jädra 

3:1 (2) och en stor del av Tibble-Önsta 1:15 föreslås exploatering i liknande 

utformning som inom Näshagen, med bostäder och lokalgator. Området 

föreslås anslutas genom två nya väganslutningar. En mindre exploatering 

föreslås inom fastigheten Tibble-Önsta 4:3, som är ett grönområde samt en 

buffertzon för försvarets skjutfält, för att bevara funktionen med den befintliga 

markanvändningen i förhållande till angränsande fastigheter. Ny bebyggelse 

föreslås placeras längs med befintliga vägar för att säkerställa en förtätning. 
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Området domineras av en landsbygdskaraktär där landskapsbilden i och 

omkring området präglas av konstrasterna mellan småkuperad jordbruk- och 

betesmark, kuperad skogsmark och fritidshusbebyggelse. Naturen består av en 

blandning av öppen mark och skogsområden. Dessa skogsområden har en stor 

betydelse för skogsbruket, en areell näring som ska prioriteras på landsbygden 

enligt den fördjupade översiktsplanen. 

Ett förordnandeområde enligt 11 kap 12 § PBL (2010:900) till skydd för 

totalförsvarets intressen i Kungsängens övnings- och skjutfält finns i stora delar 

av planområdet, tillika ingår en del av området i influensområde för 

Totalförsvarets riksintresse. Verksamheten har påverkan inom och utanför 

området, främst i form av skottbuller men också i form av restriktioner av 

tillträde. 

Detta innebär att kommunen vid prövning av bygglov och förhandsbesked ska 

samråda med Försvarsmakten både inom utpekade riksintressen med 

influensområden, och inom förordnandeområden. Går kommunen mot 

Försvarsmakten ska Försvarsmakten meddelas beslutet. Inom ett sådant 

område ska kommunens beslut även skickas till Länsstyrelsen, som har 

möjlighet att överpröva beslutet. 

Svenska Kraftnät har tagit fram utbyggnadsförslag för en ny utredningskorridor 

mellan Markeby och Överby station. Den 7 mars 2022 hölls ett kompletterande 

samråd kring detta förslag, med nya sträckningar för utredningskorridoren. 

Detta då Försvarsmakten inkommit med yttranden för tidigare sträckning av 

utredningskorridoren. Utbyggnadsförslaget utgörs av en 20–25 km lång sträcka 

mellan Markeby i Upplands-Bro kommun och Överby station i Sollentuna 

kommun. Söder om Näshagen, vid Lejondalssjön delar sig korridoren i två 

sträckningar, alternativ A och B och fortsätter österut (se bild nedan). 

Kraftledningen som kommer passera Näshagen kommer vara luftburen och är 

planerad för spänningsnivån 400 kV 

Svenska Kraftnät anger att ny bebyggelse, för bostäder, skola eller förskola 

generellt bör placeras minst 80 meter från en 220 kV ledning, eller 130 meter 

ifrån en 400 kV ledning. Vidare anger de att detta avstånd är baserat på 

maximerat årsmedelströmvärde och är att betrakta som en schablon och att det 

för avstånd utifrån en lednings faktiska årsmedelströmvärde och uppbyggnad 

krävs en magnetfältsberäkning. I bygglovsskedet är Svenska Kraftnät en 

remissinstans som gör en bedömning av bebyggelsens lämplighet utifrån det 

enskilda fallet. Svenska Kraftnät anger att det är eftersträvansvärt att ny 

bebyggelse inte exponeras för magnetfält över 0,4 mikrotesla. Bilden nedan 

visar var gränsen för 0,4 mikrotesla går i förhållande till avstånd till 

kraftledning. I fallet för en 400 kV kraftledning går gränsen vid ungefär 100 

meter.  

Buller från 400 kV kraftledningar slutar vara uppfattbart på ett avstånd mellan 

20–60 meter från kraftledningens mitt.  Det berörda planområdet ligger cirka 
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200–250 meter från utredningskorridorens yttersta kant mot planområdet och 

en eventuell kraftledning skulle kunna lokaliseras till denna punkt. Svenska 

Kraftnäts utbyggnadsförslag bedöms inte påverka möjligheten för ny 

bebyggelse inom planområdet och heller inte påverka hälsa och säkerhet då 

säkerhetsavstånden uppnås inom planområdet. Dock bör den nya bebyggelsens 

placering och lämplighet undersökas och samrådas med Svenska Kraftnät i ett 

tidigt skede.  

Cirka 1,4 km från området ligger Jehanders bergtäkt belägen. Denna bergtäkt 

genererar störningar i form av bland annat buller, vibrationer och spridning av 

damm. Grustäkten har tillstånd att bedriva verksamheten och även utöka denna, 

genom prövning enligt miljöbalken 9 kap. I skrivande stund pågår planering 

och tillståndsansökan för utökning av bergtäkten från Jehanders sida. Mark- 

och miljödomstolen (Målnummer: M 8144–20) har 1 december 2021, beslutat 

att verksamheten får tillstånd att under 30 år bryta mer berg än tidigare, från 

200 000 ton till 1 300 000 ton berg per år. Detta är en stor utökning av 

verksamheten. Bygg- och miljönämnden har överklagat beslutet om utökning 

till högsta domstol.   

I beslutat tillstånd har kravställts att buller från verksamheten ska begränsas, så 

att nivåerna inte överskrider rådande riktlinjer för buller utomhus vid bostäder.  

Verksamheten är enligt lag (miljöbalken) ålagd att utreda samt vidta lämpliga 

åtgärder eller begränsningar för eventuella olägenheter som denna genererar, 

för närboende eller andra verksamheter. Verksamheten ska således förebygga 

att olägenheter uppstår. Boverket rekommenderar ett skyddsavstånd mellan 

täkter och bostäder på minst 500 meter i de allmänna råden 1995:5. Detta mått 

kan ses som en indikation på lämpligt avstånd. Det berörda området uppnår 

Boverkets rekommendationer på avstånd från bergtäkt i dagsläget.  

Utifrån den bullerutredning som gjorts inom ramen för Jehanders 

tillståndsansökan kan utläsas att bullernivåerna i berört planområde uppgår till 

40-45 dBA dagtid, 35-40 dBA kvällstid samt 30-35 dBA nattetid, vid planerad 

utökning av verksamheten.  Dessa nivåer är godtagbara enligt de riktvärden för 

industribuller som Boverket tagit fram i sina allmänna råd (BFS 2020:2).   

En buller- och vibrationsutredning samt en riskanalys kan behöva upprättas i 

ett detaljplanearbete för att utreda och säkerställa bebyggelsens lämplighet i 

förhållande till den störande verksamheten i dagsläget samt vid ett utökande av 

verksamheten – om förutsättningarna för verksamheten skulle förändras. 

Bebyggelsen som föreslås är dels utanför översiktsplanens föreslagna område 

för ny bebyggelse dels av större mängd än översiktsplanens intentioner – detta 

kan påverka områdets glesa landsbygdskaraktär. Utbyggnaden riskerar att 

medföra försämrad vattenkvalitet i Lejondalssjön eftersom inga ytor i inom 

föreslaget planområde avsätts för dagvattenrening. Dagvattenhantering och 

VA-utbyggnaden är viktiga delar i att förhindra att Lejondalssjöns status inte 

blir sämre. Området är utsatt för buller vilket kan få konsekvenser för det 
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sociala livet för boende och konsekvenser för hälsan. En bullerutredning kan 

visa på möjligheten att inpassa bebyggelsen på ett sätt som uppfyller kraven i 

gällande bullerförordning. VA-utbyggnaden är prioriterad i området, dock är 

den föreslagna utbyggnaden i linje med översiktsplanens intentioner för 40 

bostäder, detta planförslag innefattar 35 extra bostäder. Nya VA-ledningar bör 

därför tillkomma för att säkerställa att kapaciteten behålls, vilket kommer 

medföra extra kostnader. Extra kostnader kan även förekomma vid 

detaljplanering då ersättning av enskilda VA-anläggningar troligtvis kommer 

behöva ske.  

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det inte är möjligt att tillåta ny 

bebyggelse i de delar av fastigheterna som är utanför föreslaget område för ny 

bebyggelse i den fördjupade översiktsplanen. Detta beror på följande aspekter: 

Förslaget yrkar på 75 bostäder, medan den fördjupade översiktsplanen föreslår 

totalt 40 bostäder i utpekat område för bebyggelseutveckling. De övriga 35 

bostäder som förslaget genererar saknar således stöd och de areella näringarna 

bör därför ges företräde, som den fördjupade översiktsplanen anger.  

Förslaget riskerar att medföra försämrad vattenkvalitet i Lejondalssjön då inga 

ytor i inom föreslaget planområde avsätts för dagvattenrening. 

Dagvattenutredningar måste göras för att avgöra om förslaget är genomförbart.  

Riksintresse för totalförsvaret. En stor del av området ingår i 

förordandeområde enligt 11 kap 12 § PBL (2010:900) och en del av området 

ingår i influensområde för Kungsängens övnings- och skjutfält. Lämpligheten 

för bebyggelse bör utredas i enlighet med den fördjupade översiktsplanen och 

även samrådas med Försvarsmakten i ett tidigt skede. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår således ett negativt planbesked till de delar 

av förslaget som inte är förenliga med den fördjupade översiktsplanen. För de 

delar av förslaget som är förenliga med den fördjupade översiktsplanen föreslås 

positivt planbesked. Vid positivt planbesked bör detaljplanen kunna påbörjas 

2025, antas 2028 och handläggas med standardförfarande om den inte bedöms 

medföra en betydande miljöpåverkan och inte strider mot Länsstyrelsens 

granskningsyttrande till den fördjupade översiktsplanen. Den beräknade tiden 

för antagande kan komma att ändras. Detaljplanens genomförandetid bör inte 

påbörjas förrän kommunalt VA är utbyggt. 

Åtgärden är att betrakta som stor i enlighet med gällande taxa. Faktura skickas 

separat. Beslutet om tillämpning av taxan kan överklagas genom 

förvaltningsbesvär hos Länsstyrelsen enligt 13 kap 3 § Plan- och bygglagen. 

Beslut om planbesked är inte bindande. Beslutet kan inte överklagas enligt 13 

kap. 2 § Plan- och bygglagen.  

 



60 Svar på ansökan om planbesked efter återremiss - Näshagen

 

 
   

Datum Vår beteckning 6 (6)  
2022-04-19 KS 21/0553 

 
 

Barnperspektiv 

De tillkommande bostadshusen kommer att kunna få förhållandevis stora 

tomter vilket är positivt ur barnperspektivet. Området är dock påverkat av 

buller, ligger inte i anslutning till gång- och cykelvägar och är relativt långt 

ifrån kollektivtrafikhållplatser samt ligger långt ifrån närmsta för-, grund- samt 

gymnasieskola.  

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Jonas Uebel 

 

Tove Carlsson 

Plan- och exploateringschef 

Miljö- och stadsbyggnadschef 

 

 

Bilagor 

1 Plandirektiv, den 20 april 2022  

2 Ansökan om planbesked, den 14 oktober 2021 

3 Utdrag ur Plan- och bygglovtaxa samt överklagandeanvisning 

Beslut sänds till 

 Ansvarig handläggare för vidare expediering till sökande med 

delgivningskvitto och utdrag ur Plan- och bygglovtaxa samt 

överklagandeanvisning 
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 Datum Vår beteckning 

 2022-04-19 KS 21/0553  
 

 

 

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 

 
 

Plandirektiv 

Jädra 3:1, Tibble-Önsta 1:15 och Tibble-Önsta 
4:3 i Håbo-Tibble  
 

 

Inkommet datum 
2021-10-14  

Fastighetsbeteckning 
Jädra 3:1 (2), Tibble-Önsta 1:15, Tibble-Önsta 4:3 

Fastighetsägare 
Privatpersoner 

Förfrågan från 
Boeno Sverige AB   
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Önskad åtgärd  
Boeno Sverige AB har för avsikt att komplettera befintlig bebyggelse på de tre 
fastigheterna Jädra 3:1 (2), Tibble-Önsta 1:15, Tibble-Önsta 4:3 och erbjuda nya 
bostadsmöjligheter. Exploateringen berör enbostadsfastigheter (cirka 75 
bostäder) med en föreslagen tomtstorlek om cirka 1500 till 2000 m2. Inom 
fastigheten Jädra 3:1 (2) och en stor del av Tibble-Önsta 1:15 föreslås 
exploatering i liknande utformning som inom Näshagen, med bostäder och 
lokalgator. Området föreslås anslutas genom två nya väganslutningar söder om 
Jädra 3:1 (2) samt öster, vid väganslutning inom Tibble-Önsta 4:3. En mindre 
exploatering föreslås inom fastigheten Tibble-Önsta 4:3, som är ett grönområde 
samt en buffertzon för försvarets skjutfält, för att bevara funktionen med den 
befintliga markanvändningen i förhållande till angränsande fastigheter. Ny 
bebyggelse föreslås placeras längs med befintliga vägar för att säkerställa en 
förtätning. För att möjliggöra detta måste en detaljplan tas fram. 

 
Bilden visar önskad åtgärd på fastigheterna, Boeno AB. 

Gällande plan för området 
5701, Byggnadsplan för fritidsområdet Näshagen i Håbo-Tibble socken, 
Upplands-Bro kommun. 

Genomförandetid 
Genomförandetid är inte aktuell.  

Användning och bestämmelser 
Gällande plan är en byggnadsplan för fritidshusbebyggelse från mitten av 50-
talet. Den huvudsakliga användningen är ”B”, område för fritidsbebyggelse 
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”vägmark”, samt ”parkmark. Markens utnyttjande har på flera delar av 
planområdet begränsats genom bestämmelsen ”mark som icke får bebyggas”. 
  

 
Översiktsbild över det detaljplanelagda området.   
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Nuvarande förhållanden 

Markanvändning 
Fastigheterna består i dagsläget av kuperad skogsmark och fritidsbebyggelse, 
grönområden. Fastigheterna omges där till av jordbruksmark och skogspartier 
och har vidare närhet till Kungsängens övnings- och skjutfält samt till 
Lejondalssjön.  
 

  
Översiktsbild över området. 

Landskapsbild och stadsbild 
Området domineras av en landsbygdskaraktär där landskapsbilden i och omkring 
området präglas av konstrasterna mellan småkuperad jordbruk- och betesmark, 
kuperad skogsmark och fritidshusbebyggelse. Områdets karaktär är den av ett 
mosaikartat dalgångslandskap. De öppna jordbruksmarkerna präglas, på sina 
håll, av utblickar mot Lejondalssjön, med dess bryggor, båthus och vattenbryn.  

Kulturhistoriska värden  
Några kulturhistoriska värden bedöms ej finnas på platsen, dock har området en 
närhet till två, ur kulturhistorisk synpunkt viktiga intressen; Lövsta och Håbo-
Tibble kyrkby.  

Fornminnen 
Inom fastigheterna Tibble-Önsta 1:15 finns en känd fornlämning samt tre övriga 
kulturhistoriska lämningar, som framgår ur Riksantikvarieämbetets tjänst 
Fornsök (se bild nedan).  
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Fornlämningen är en stensättning. De övriga kulturhistoriska lämningarna består 
av lägenhetsbebyggelser (RAÄ-nummer Håbo-Tibble 185, Håbo-Tibble 186, 
nordöstra lämningen utan RAÄ-nummer).  
 
Vidare utredning krävs för att avgöra hur den föreslagna exploateringen kan 
anpassas till lämningarna.  
 

 
Fornlämningar inom fastigheten Tibble-Önsta 1:15. Fornlämning markerad i rött, övriga kulturhistoriska 

lämningar och möjliga fornlämningar markerade i blått, Riksantikvarieämbetet – Fornsök. 

Natur 
Naturen består av en blandning av öppen mark och skogsområden. Dessa 
skogsområden har en stor betydelse för skogsbruket, en areell näring som ska 
prioriteras på landsbygden (se avsnittet om den fördjupade översiktsplanen).  
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En del av fastigheten bedöms ha ett högt naturvärde enligt Länsstyrelsens 
naturvärdesinventering (se bild nedan). En del av planområdet ingår i 
älgförvaltningsområde. Vidare ingår en del av området till en grön koppling som 
anges i översiktsplanen.  
 

 
Översiktsbild över området som visar den gröna kopplingen (grön pil) samt den gröna värdekärnan 

(mörkgrönt fält). Bilden visar även Totalförsvarets influensområde (prickat fält) samt ur översiktsplanen 
föreslaget utvecklingsområde för bebyggelse (rosa skrafferat fält). 
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Bilden visar del av planområde som berörs av högt naturvärde enligt Länsstyrelsens 

naturvärdesinventering (rött fält). Det gröna fältet är den gröna värdekärnan. 

Vatten 
Fastigheterna ingår i Lejondalssjöns avrinningsområde som i sin tur tillhör 
delavrinningsområde Utloppet av Lejondalssjön. Lejondalssjön avvattnas åt 
nordost via Lejondalsbäcken som mynnar i Mälaren-Skarven. Lejondalssjöns 
ekologiska status uppnår enligt VISS en ”måttlig” nivå, medan den kemiska 
statusen anges ”ej god”.  

Området ingår i kommunens utbyggnadsplan för VA, där det beräknas vara 
möjligt för utbyggnad av VA i Näshagen innan 2028. Eftersom kommunalt VA 
är ett krav enligt Lagen om allmänna vattentjänster §6, i ett större sammanhang 
(där cirka 20-30 tätt sammanhängande bostäder utgör grundprincipen för vad 
som kan anses vara ”ett större sammanhang”), kommer troligen detaljplanens 
antagande dröja fram till att det kommunala VA-nätet byggs ut till planområdet 
– alltså fram till och med 2028 eller annan fastslagen tidpunkt.  

Strandskydd 
Området berörs inte av strandskydd. Området ligger i närheten till Lejondalssjön 
som omfattas av utökat strandskydd på 300 meter i enlighet med Länsstyrelsens 
beslut (2018-11-13).  
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Översiktsbild som visar strandskydd (rosa och beige fält). 

Buller 
Delar av fastigheterna ligger inom Totalförsvarets influensområde. Fastigheternas 
närhet till Kungsängens skjutfält medför att det kan antas att området är påverkat av 
skjutbuller. Då förslaget innebär cirka 75 nya permanentbostäder kan det antas att 
trafik kan genereras i området. En bullerutredning bör göras för att avgöra hur ny 
bebyggelse skulle påverkas av skjutfältets buller men även för att avgöra i vilken 
utsträckning den nya bebyggelsen och dess trafik alstrar buller.   

Riskfrågor 
Området har närhet till Kungsängens övnings- och skjutfält som genererar 
störning i form av buller. 
 
Översvämningsrisker med hänsyn till 100- eller 200-årsflöden samt beräknat 
högsta flöde framgår inte från MSB:s översvämningskarteringar.  
Lågpunkter finns i området, där Länsstyrelsens skyfallskartering visar att flera 
av dessa kan översvämmas upp till 0,7 meter (se bild nedan).  Bebyggelsen bör 
anpassas för att ta hänsyn till detta. 
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Utdrag av karta från bullerutredning Jehanders tillståndsansökan, bullernivåer dagtid. 

 

 

Utdrag av karta från bullerutredning Jehanders tillståndsansökan, bullernivåer kvällstid. 
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Utdrag av karta från bullerutredning Jehanders tillståndsansökan, bullernivåer nattetid. 

Verksamheten är enligt lag (miljöbalken) ålagd att utreda samt vidta lämpliga 
åtgärder eller begränsningar för eventuella olägenheter som denna genererar, för 
närboende eller andra verksamheter. Verksamheten ska således förebygga att 
olägenheter uppstår. Boverket rekommenderar ett skyddsavstånd mellan täkter 
och bostäder på minst 500 meter i de allmänna råden 1995:5. Detta mått kan ses 
som en indikation på lämpligt avstånd. Det berörda området uppnår Boverkets 
rekommendationer på avstånd från bergtäkt i dagsläget.  

Utifrån den bullerutredning som gjorts inom ramen för Jehanders 
tillståndsansökan kan utläsas att bullernivåerna i berört planområde uppgår till 
40-45 dBA dagtid, 35-40 dBA kvällstid samt 30-35 dBA nattetid, vid planerad 
utökning av verksamheten.  Dessa nivåer är godtagbara enligt de riktvärden för 
industribuller som Boverket tagit fram i sina allmänna råd (BFS 2020:2).   
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Utdrag ur boverkets allmänna råd om industribuller (BFS 2020:2) 

En buller- och vibrationsutredning kan riskanalys behöva upprättas i ett 
detaljplanearbete för att utreda och säkerställa bebyggelsens lämplighet i 
förhållande till den störande verksamheten i dagsläget samt vid ett utökande av 
verksamheten, om förutsättningarna för verksamheten skulle förändras. 

Ledningar 
Ett flertal ledningar finns inom planområdet. Dessa ledningar berör elförsörjning 
och består av markkablar.  
 
Svenska kraftnät har tagit fram utbyggnadsförslag för en ny utredningskorridor 
mellan Markeby och Överby station. Den 7 mars 2022 hölls ett kompletterande 
samråd kring detta förslag, med nya sträckningar för utredningskorridoren. Detta 
då Försvarsmakten inkommit med yttranden för tidigare sträckning av 
utredningskorridoren. Utbyggnadsförslaget utgörs av en 20–25 km lång sträcka 
mellan Markeby i Upplands-Bro kommun och Överby station i Sollentuna 
kommun. Söder om Näshagen, vid Lejondalssjön delar sig korridoren i två 
sträckningar, alternativ A och B och fortsätter österut (se bild nedan). 
Kraftledningen som kommer passera Näshagen kommer vara luftburen och är 
planerad för spänningsnivån 400 kV. Källa: SVK 
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Karta över utbyggnadsförslag för ny utredningskorridor, SVK. 

 
Relevant för planområdet blir alltså den sträcka där alternativ A och B 
sammanfaller, vid Näshagen.  Inför omarbetandet av detta plandirektiv har SVK 
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kontaktats. 

 
Inzoomad bild över utredningskorridorens geografiska position i relation till planområdet, SVK.  

 
SVK uppger att utredningskorridoren är ett bredare område på cirka 200 meter. 
En lämplig position för ledningsgatan ska väljas ut inom den markerade 
utredningskorridoren. Ledningsgatan kommer vara cirka 50 meter bred.  
 
Kraftledningar kan påverka hälsa och säkerhet genom 3 olika aspekter; 
magnetfält, elektriska fält samt buller. Gällande magnetfält och elektriska fält 
finns en samstämmighet kring hur starka dessa fält måste vara för att utgöra 
negativ påverkan för människor.  
 
SVK anger att ny bebyggelse, för bostäder, skola eller förskola generellt bör 
placeras minst 80 meter från en 220 kV ledning, eller 130 meter ifrån en 400 kV 
ledning. Vidare anger de att detta avstånd är baserat på maximerat 
årsmedelströmvärde och är att betrakta som en schablon och att det för avstånd 
utifrån en lednings faktiska årsmedelströmvärde och uppbyggnad krävs en 
magnetfältsberäkning. I bygglovsskedet är SVK en remissinstans som gör en 
bedömning av bebyggelsens lämplighet utifrån det enskilda fallet. SVK anger 
att det är eftersträvansvärt att ny bebyggelse inte exponeras för magnetfält över 
0,4 mikrotesla. Bilden nedan visar var gränsen för 0,4 mikrotesla går i 
förhållande till avstånd till kraftledning. I fallet för en 400 kV kraftledning går 
gränsen vid ungefär 100 meter.  
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Utdrag ur Magnetfält och hälsorisker, strålsäkerhetsmyndigheten. 

 
Buller från 400 kV kraftledningar slutar vara uppfattbart på ett avstånd mellan 
20–60 meter från kraftledningens mitt.  
 
Det berörda planområdet ligger cirka 200 – 250 meter från 
utredningskorridorens yttersta kant mot planområdet och en eventuell 
kraftledning skulle kunna lokaliseras till denna punkt. SVK:s utbyggnadsförslag 
bedöms inte påverka möjligheten för ny bebyggelse inom planområdet och heller 
inte påverka hälsa och säkerhet då säkerhetsavstånden uppnås inom 
planområdet. Dock bör den nya bebyggelsens placering och lämplighet 
undersökas och samrådas med SVK i ett tidigt skede.  
 
Byggnationen antas preliminärt påbörjas 2026 och vara färdigställd 2029/2030.  
Under byggtiden kan störningar uppkomma så som buller, sprängning och 
framkomlighetsproblem. Gällande tidigare samrådda sträckor (se bild nedan) är 
dessa vidare avfärdade och inte aktuella. 
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Karta med Avfärdade alternativ i utredningsskedet tillsammans med vald utredningskorridor, SVK. 

 

Kommunikationer 
Kommunikationer till området sker via Stora Näshagenvägen, som via 
Tranbyggevägen ansluter till väg 269. Närmaste busshållplats är Näshagen, 
belägen cirka 1 kilometer från planområdet fågelvägen. Hållplatsen trafikeras av 
buss 558 som går mellan Kungsängens station och Håtuna kyrka, linjen 
trafikeras på vardagar mellan klockan 06.00 och 20.00, ungefär en gång per 
timme. En del uppehåll förekommer i tidtabellen. Helgtrafiken är ännu glesare, 
med en ungefärlig turtäthet på varannan timme. Närmaste pendeltågsstation är 
Bro station som är belägen cirka 5,7 kilometer från området, fågelvägen. Från 
Bro station går tåg till Bålsta och Västerhaninge med halvtimmestrafik. Inga 
gång- och cykelvägar finns i till eller inom området. 

Tillgänglighet 
Området är i dagsläget enbart tillgängligt med bil och i viss mån buss, då med 
ett gångavstånd på cirka 1,4 – 1,6 kilometer. Gång- och cykelmöjligheter finns 
inte.  

Fastighetsrättsliga frågor 
De fastighetsgränser som är inmätta idag är av sämre kvalitet vilket medför att 
noggrannheten inte är i godtagbart skick för en kommande detaljplan. En 
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utredning av fastighetsgränser krävs därför innan planläggning för att ta fram 
en grundkarta med god kvalitet.  

Genomförandefrågor 
Ett genomförande av föreslagen detaljplan kommer troligen resultera i 
omprövning eller nybildande av gemensamhetsanläggningar. Detta kan komma 
att påverka delägare i befintliga anläggningar. De kostnader som förrättningar, 
anslutningar och utföranden ska stås av exploatören.  

För att säkerställa att allmänna anläggningar inte blir så kostsamma att 
gemensamhetsanläggning inte kan bildas (i enlighet med båtnadsvillkoret i 
anläggningslagen) bör en översiktlig förprojektering och kalkyl av det tilltänkta 
vägnätet samt eventuella dagvattenåtgärder göras.  

För att möjliggöra för anslutning till kommunalt vatten och avlopp bör 
kommande fastigheters gränser undersökas även ur denna synpunkt. Det 
kommer under planarbetet vara av stor vikt att en god dialog förs om samordning 
av genomförandet av kommunalt VA i området parallellt med genomförandet av 
övriga allmänna anläggningar.  

Förhållningssätt 

RUFS 
Området ligger inom det som i RUFS 2050 pekas ut som ”Landsbygd, skärgård 
och övrig mark”. RUFS 2050 pekar ut Görvälnkilen som går genom området, 
som en av regionens 10 tätortsnära regionala grönstrukturer, gröna kilar. RUFS 
2050 anger att ”de gröna kilarna är definierade så att de följer 
bebyggelsestrukturen och har identifierats utifrån sina värden för natur-, 
rekreation- eller kulturmiljö. De är olika till sin karaktär och har olika innehåll 
och funktioner”. Grönkilarna skapar förutsättningar för den biologiska 
mångfalden och ekosystemtjänster samt för djur och växter att leva samt sprida 
sig i bebyggda områden. Kilarnas sammanhållna yta bör enligt RUFS 2050 inte 
styckas upp, vid större förändringar och nyetableringar i en del av en kil bör 
konsekvenserna för denna beskrivas (Källa). En vidare undersökning bör göras 
med avseende kring hur den föreslagna exploateringen inverkar på den gröna 
värdekärnan, då det är viktigt att poängtera att de grönkilar som RUFS pekas ut 
berör ett regionalt perspektiv och således är utzoomad i förhållande till 
fastighetsgränserna i detta fall. 
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För att de areella näringarna och den militära verksamheten ska kunna 
prioriteras på landsbygden bygger utvecklingsstrategin på en 
huvudprincip med funktionella stråk för landsbygdens bebyggelse. Av 
både hållbarhets- och miljöhänsyn styrs bebyggelseutvecklingen till 
stråk med transportsamband för kollektivtrafik och möjlighet till teknisk 
försörjning i form av kommunalt vatten och avlopp. Viktigt för att kunna 
leva på landsbygden är också att den lokala samhällsservicen behåller 
tillräckligt med befolkningsunderlag för att kunna fortleva och utvecklas. 
Ny bebyggelse kan tillkomma i form av relativt små kompletteringar av 
befintliga bebyggelsegrupper. Under vissa förutsättningar tillåts lite 
större tillägg till befintlig bebyggelse. I specifika fall med särskilda 
förutsättningar kan också helt nya bebyggelsegrupper tillkomma. De 
senare enligt en så kallad pärlbandsprincip, med bebyggelsegrupper 
längs viktiga kommunikationsstråk, så som historiskt har skett på 
Upplands-Bros landsbygd. 
 

Gällande Näshagen beskrivs i den fördjupade översiktsplanen att det i direkt 
anslutning till befintlig bebyggelse finns möjlighet för anläggning av cirka 40 
nya bostäder. Hänsyn bör tas till det kuperade landskapet och den befintliga 
naturen genom försiktig inpassning av eventuell ny bebyggelse. Små 
kompletteringar av bebyggelser är huvudinriktningen i den fördjupade 
översiktsplanen, detta planförslag innefattar ett större tillägg – vilket tillåts om 
bebyggelsen följer en ”pärlbandsprincip”. Huruvida den föreslagna bebyggelsen 
är lämplig gentemot denna princip bör utredas. De riktlinjer som anges för 
lokalisering av ny bebyggelse på landsbygden anger vidare att ny bebyggelse i 
första hand ska ”lokaliseras till utpekade landsbygdskärnor, 
bebyggelseutvecklingsstråk och bebyggelseutvecklingsområden”. Då en del av 
den föreslagna bebyggelsen ligger utanför föreslaget 
bebyggelseutvecklingsområde bör den nya bebyggelsens lämplighet undersökas 
närmare innan planläggning.  
 
Den gröna kopplingen som finns i norra delen av området är viktig att bevara 
och beakta igen måste denna undersökas närmre då denna pekats ut på en 
kommunövergripande nivå och är ”utzoomad”. Planförslaget innefattar cirka 75 
nya bostäder, vilket inte går i linje med den fördjupade översiktsplanens 
intentioner. En del av planområdet är vidare lokaliserad utanför det föreslagna 
utvecklingsområdet för ny bebyggelse i översiktsplanen. Mängden bostäder och 
lokaliseringen av denna kan innebära implikationer för exempelvis den 
föreslagna VA-utbyggnadens kapacitet, samt den fördjupade översiktsplanens 
intentioner för ny bebyggelse på landsbygden. 
 
Den gröna kopplingen bedöms bevaras genom planförslaget, då denna har en 
buffertzon gentemot det skogsområde som ligger i östra delen av planområdet. 
Bebyggelsen skulle dock kunna inverka på den gröna kopplingen på grund av att 
antalet bostäder överskrider översiktsplanens intentioner och dess 
hänsynstagande till områdets lämplighet. En utredning kring bostädernas 
inpassande i området bör göras. Hänsyn till landsbygdens värden enligt 
inriktningen i den fördjupade översiktsplanen bedöms bli en viktig del i 
planarbetet. 
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Översiktskarta från grönplanen som visar Görvälnkilen. 

Vattenplanen anger att det finns en viss övergödningsproblematik i 
Lejondalssjön.  

Riksintressen 
Ett förordnandeområde enligt 11 kap 12 § PBL (2010:900) till skydd för 
totalförsvarets intressen i Kungsängens övnings- och skjutfält finns i stora delar av 
planområdet (se bild nedan). Verksamheten har påverkan inom och utanför området, 
främst i form av skottbuller men också i form av restriktioner av tillträde. En del av 
fastigheten omfattas även av influensområde för Totalförsvarets riksintresse. 
 
Detta innebär att kommunen vid prövning av bygglov och förhandsbesked, men 
även vid ändring eller tillägg av gällande detaljplan och för nya detaljplaner, ska 
samråda med Försvarsmakten, både inom utpekade riksintressen med 
influensområden och inom förordnandeområden. Går kommunen mot 
Försvarsmakten ska de meddelas beslutet. Inom ett sådant område ska kommunens 
beslut även skickas till Länsstyrelsen, som har möjlighet att överpröva beslutet. 
 
Försvarsmakten har kontaktats i samband med upprättandet av detta plandirektiv. 
De framhåller att behovet och nyttjandet av övnings- och skjutfältet inte bedöms 
minska vilket medför att bullerpåverkan inte heller bedöms att minska framgent.  
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Översiktsbild över förordnandeområdets gränser över fastigheterna (rosa rutnät), Länsstyrelsen 

Stockholms Län. 
 

 
Riksintresse för Totalförsvaret (markerat i svart/grått) med influensområden (rosa område), 

Försvarsmakten & Länsstyrelsen Stockholms Län   
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Översiktliga konsekvenser av förslaget 
Här beskrivs översiktligt de konsekvenser som en exploatering av området kan 
medföra. Vid planläggning görs fler utredningar för att visa hur negativa 
konsekvenser kan undvikas eller minskas. 

Ekologiska konsekvenser 
Naturvärdena behöver inventeras igen enligt gällande SIS-standard. Ny 
bebyggelse kan få ekologiska konsekvenser då det finns ekologiska värden på 
delar av fastigheten. 

Bebyggelsen är dels utanför översiktsplanens föreslagna område för ny 
bebyggelse dels av större mängd än översiktsplanens intentioner – detta kan 
påverka områdets glesa landsbygdskaraktär. 

Då området inte har god tillgänglighet via gång, cykel eller kollektivtrafik 
betyder detta att bilberoendet kommer öka, dock kan en bebyggelse i denna 
storlek medföra ett ökat underlag för kollektivtrafik och gång- och cykelvägar.  

Utbyggnaden riskerar att medföra försämrad vattenkvalitet i Lejondalssjön 
eftersom inga ytor i inom föreslaget planområde avsätts för dagvattenrening. 
Dagvattenhantering och VA-utbyggnaden är viktiga delar i att förhindra att 
Lejondalssjöns status inte blir sämre. 

Sociala konsekvenser 
Området är utsatt för buller vilket kan få konsekvenser för det sociala livet för 
boende och konsekvenser för hälsan. En bullerutredning kan visa på möjligheten 
att inpassa bebyggelsen på ett sätt som uppfyller kraven i gällande 
bullerförordning. 

Barnkonsekvenser 
De tillkommande bostadshusen kommer att kunna få förhållandevis stora 
tomter vilket är positivt ur barnperspektivet. Området är dock påverkat av 
buller, ligger inte i anslutning till gång- och cykelvägar och är relativt långt 
ifrån kollektivtrafikhållplatser samt ligger långt ifrån närmsta för-, grund- samt 
gymnasieskola.  

Ekonomiska konsekvenser 
Ökat underlag för kommunal service som finns i närområdet. 

VA-utbyggnaden är prioriterad i området, dock är den föreslagna utbyggnaden i 
linje med översiktsplanens intentioner för 40 bostäder, detta planförslag 
innefattar 35 extra bostäder. Nya VA-ledningar bör därför tillkomma för att 
säkerställa att kapaciteten behålls, vilket kommer medföra extra kostnader. Extra 
kostnader kan även förekomma vid detaljplanering, då ersättning av enskilda 
VA-anläggningar troligtvis kommer behöva ske.  

Utbyggnad av gång- och cykelvägar kommer innebära extra kostnader.  
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Utlåtande 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det inte är möjligt att tillåta ny 
bebyggelse i de delar av fastigheterna som är utanför föreslaget område för ny 
bebyggelse i den fördjupade översiktsplanen. Detta beror på följande aspekter: 
 

1. Förslaget yrkar på 75 bostäder, medan den fördjupade översiktsplanen 
föreslår totalt 40 bostäder i utpekat område för bebyggelseutveckling. De 
övriga 35 bostäder som förslaget genererar saknar således stöd och de 
areella näringarna bör därför ges företräde, som den fördjupade 
översiktsplanen anger.  

 
2. Förslaget riskerar att medföra försämrad vattenkvalitet i Lejondalssjön 

då inga ytor i inom föreslaget planområde avsätts för dagvattenrening. 
Dagvattenutredningar måste göras för att avgöra om förslaget är 
genomförbart.  
 

3. Riksintresse för totalförsvaret. En stor del av området ingår i 
förordandeområde enligt 11 kap 12 § PBL (2010:900) och en del av 
området ingår i influensområde för Kungsängens övnings- och skjutfält. 
Lämpligheten för bebyggelse bör utredas i enlighet med den fördjupade 
översiktsplanen och även samrådas med Försvarsmakten i ett tidigt 
skede. 

 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår således ett negativt planbesked till de delar 
av förslaget som inte är förenliga med den fördjupade översiktsplanen.  
 
För de delar av förslaget som är förenliga med den fördjupade översiktsplanen 
föreslås positivt planbesked. Kommande detaljplan bör kunna handläggas med 
standardförfarande om den inte bedöms medföra en betydande miljöpåverkan 
och inte omfattar ett större område än det som pekas ut i den fördjupade 
översiktsplanen för landsbygden 

Kommande utredningar 
Följande punkter kommer att kräva utredning i samband med ett planarbete. 
Ytterligare punkter att utreda kan tillkomma i planskedet. 

• Buller- och vibrationsutredning, skjutfältet & störande verksamhet 

• Riskanalys  

• Naturvärden 

• Dagvatten/VA 

• Gång- och cykelvägar/kommunikationer 

• Geoteknik 

• Påverkan på riksintresse för totalförsvaret  

• Efterföljning av att krav i kommunens avfallsföreskrifter säkerställs 
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• Förprojektering och kalkyl av vägar och allmänna anläggningar  

• Utredning av fastighetsgränser (måste genomföras innan planarbetet 
påbörjas) 

 

Tidplan och prioritering 
Prioritering beslutas av Samhällsbyggnadsutskottet. Under förutsättning att 
planen får prio 2a bedöms en ny detaljplan kunna påbörjas 2025 och antas 2028. 
Detaljplanens genomförandetid kommer att påbörjas först efter att VA-
utbyggnad kunnat ske.  

 

 

 







60 Svar på ansökan om planbesked efter återremiss - Näshagen

 
 

 
Adress 

 
Telefon  

 
Webbplats 

Boeno Sverige AB 08-12875700 www.boenosverige.se 
Alsnögatan 11, vån 7   
116 41 Stockholm   

 

Planförslag 
Förslaget i figur 3 visar en exploatering om enbostadsfastigheter, villatomter, i liknande storlek som intilliggande 
bebyggelse (föreslagen tomtstorlek om ca. 1500 till 2000 kvadratmeter). Vidare är Boeno medvetna om att 
förslaget kan behöva anpassas till följd av kommunens viljeriktning och/eller utlåtanden av berörda myndigheter. 
Boeno vill gärna ha möjlighet att diskutera eventuell förändrad utformning och exploateringsgrad under perioden 
för ansökan om planbesked om det blir aktuellt. 
 

 
Figur 3, Ansökan förhandsbesked. Föreslagen bebyggelse inom orange markering. Två nya väganslutningar är föreslås. 
 
Inom fastigheten Jädra 3:1 och stor del av Tibble-Önsta 1:15 (ca. 11, 5 hektar) föreslås exploatering i liknande 
utformning som inom Näshagen med bostäder och lokalgator. Antalet bostäder är uppskattat utifrån antagande om 
friliggande enbostadshus på tomter om ca. 1500-2000 kvadratmeter. Området ansluts genom två nya 
väganslutningar, dels söder om Jädra 3:1 (2) och dels åt öster vid väganslutning inom Tibble-Önsta 4:3. 
 
Östra delen av Tibble-Önsta 1:15 tillsammans med Tibble-Önsta 4:3 fungerar idag som ett grönområde och 
buffertzon från försvarets skjutfält, se figur 4 nedan. En mindre exploatering föreslås inom fastigheten för att 
bevara funktionen med befintlig markanvändning i förhållande till angränsande fastigheter. Ny bebyggelse 
placeras längs med befintliga vägar och innebär en förtätning. En ny väg föreslås etableras från Tibble-Önsta 4:3 
för att ansluta ny bebyggelse till befintligt vägnät samtidigt som risken för att överbelasta befintligt vägnät inom 
Näshagen till följd av föreslagene exploatering minskar. 
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 Samhällsbyggnadskontoret 

      

Planavdelningen      

 
 
 

 

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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Bilaga till beslut om planbesked 

 

Överklagandeanvisning 

Beslut som innebär en tillämpning av taxan kan i det enskilda fallet överklagas 

genom förvaltningsbesvär enligt kap. 13 § 3 Plan- och bygglagen. 

Överklagan ska vara ställd till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till 

Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 91 Upplands-Bro. Överklagandet 

ska vara skriftligt och ha inkommit till Kommunstyrelsen senast inom tre veckor 

efter det att du tagit del av beslutet. 

 

Utdrag ur Plan- och bygglovtaxa 

Antagen av Kommunfullmäktige 16 juni 2011 § 57. 

Positiva besked debiteras med 100% av nedanstående belopp.  

Negativa besked debiteras med 60% nedanstående belopp.  

 

Planbesked - Ärendekategorier  

Enkel åtgärd - 10 000 kronor 

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus 

omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till 

totalt 250 m2 bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst  

2 000 m2 eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. 

2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning 

av samma karaktär. 

3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt 

planförfarande. 

Medelstor åtgärd - 15 000 kronor  

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel 

åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.  

Stor åtgärd - 30 000 kronor  

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 

1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter 

eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 

5 000 m2 bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2 markarea 

eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. 

2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sila Sahin 

Planarkitekt 

Enheten Samhällsutvecklingsprojekt  

   

Sila.Sahin@upplands-bro.se 

2022-04-20 KS 21/0559  

Samhällsbyggnadsutskottet 

 
 

 

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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Svar på ansökan om planbesked efter 
återremiss - Tibble-Önsta 4:40 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar  

1. att planbesked nekas för Tibble-Önsta 4:40. 

2. att ta ut en avgift på 18 000 kr enligt taxa fastställd av 

Kommunfullmäktige. Åtgärden är att betrakta som stor.  

Sammanfattning 

Ärendet återremitterades i samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 13 

april, med anledningen att avvakta ett beslut om eventuell kraftledningsgata 

samt att kontoret ska utreda konsekvenserna av Jehanders utökade verksamhets 

påverkan på området. Gällande kraftledningsgatan bedöms Svenska Kraftnäts 

utbyggnadsförslag inte påverka möjligheten för ny bebyggelse inom 

planområdet och heller inte påverka hälsa och säkerhet, då säkerhetsavstånden 

uppnås inom planområdet – detta oavsett placering inom korridoren.  

Gällande Jehanders utökning av verksamhet, kan verksamheten komma att öka 

markant då tillstånd givits att öka brytningen av berg från 200 000 ton till 

1 300 000 ton per år, under 30 år. Det nya tillståndet kravställer att 

verksamheten ska begränsa buller utomhus vid bostäder enligt gällande 

riktlinjer för buller. Det berörda planområdet uppnår Boverkets 

rekommendationer på avstånd från bergtäkt i dagsläget (500 m). Utifrån den 

bullerutredning som gjorts inom ramen för Jehanders tillståndsansökan kan 

utläsas att bullernivåerna i berört planområde uppgår till max 40 dBA dagtid, 

max 40 dBA kvällstid samt max 30 dBA nattetid, vid planerad utökning av 

verksamheten. Dessa nivåer är godtagbara enligt de riktvärden för 

industribuller som Boverket tagit fram i sina allmänna råd (BFS 2020:2).   

En buller- och vibrationsutredning samt en riskanalys kan behöva upprättas i 

ett detaljplanearbete. Detta för att utreda och säkerställa bebyggelsens 

lämplighet i förhållande till den störande verksamheten i dagsläget samt vid ett 

utökande av verksamheten, om förutsättningarna för verksamheten skulle 

förändras. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (7)  
2022-04-20 KS 21/0559 

 
 

Gällande riksintresse för totalförsvaret, ingår området som helhet i 

förordandeområde enligt 11 kap 12 § PBL (2010:900) och en del av området 

ingår i influensområde för Kungsängens övnings- och skjutfält. Indikationer 

från Försvarsmakten visar att förslaget som det ser ut just nu, med stor sannolikhet 

kan inkräkta på riksintresset eftersom en del av föreslagen bebyggelse ligger inom 

influensområdet för riksintresset. Lämpligheten för bebyggelse bör utredas i 

enlighet med den fördjupade översiktsplanen och även samrådas med 

Försvarsmakten i ett tidigt skede. 

Negativt planbesked föreslås. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det inte 

är möjligt att tillåta 20 nya bostäder på fastigheten. Detta på grund av att 

föreslagen bebyggelse ligger utanför den fördjupade översiktsplanens för 

landsbygdens föreslagna område för bebyggelseutveckling och således inte har 

stöd, inte går i linje med den fördjupade översiktsplanen. Vidare inkräktar 

förslaget på strandskyddet, riskerar att påverka riksintresset för totalförsvaret, 

samt riskerar att medföra försämrad vattenkvalitet i Lejondalssjön. 

Om positivt planbesked ges kan planarbetet påbörjas detaljplanen kunna 

påbörjas 2025, antas 2028 och handläggas med ett utökat förfarande. Den 

beräknade tiden för antagande kan komma att ändras.  

Åtgärden är att betrakta som stor i enlighet med gällande taxa. Faktura skickas 

separat. Beslutet om tillämpning av taxan kan överklagas genom 

förvaltningsbesvär hos Länsstyrelsen enligt 13 kap 3 § Plan- och bygglagen. 

Beslut om planbesked är inte bindande. Beslutet kan inte överklagas enligt 13 

kap. 2 § Plan- och bygglagen. 

 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 20 april 2022 

 Plandirektiv, den 4 februari 2022 

 Ansökan om planbesked, den 15 oktober 2021  

 Plan- och bygglovtaxa, antagen av Kommunfullmäktige 16 juni 2011 

Ärendet 

Fastighetsägaren för Tibble-Önsta 4:40 har ansökt om planbesked för att få 

möjliggöra för cirka 20 nya enbostadsfastigheter med en byggnadsarea på 120 

m2 och en föreslagen minsta tomtstorlek på 2000 m2. På ett flertal tomter 

önskas vidare suterrängvåning. Förslaget innefattar även en ny vägdragning till 

området, två gästparkeringar, en brygga samt en gångstig. Den föreslagna 

exploateringen ska ta hänsyn till den kuperade terrängen, naturmiljön, 

påverkansområdet för Kungsängens övnings- och skjutbana samt till 

översvämningsrisker. 
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Ärendet återremitterades i samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 13 

april 2022, med anledningen att avvakta ett beslut om eventuell 

kraftledningsgata samt att kontoret ska utreda konsekvenserna av Jehanders 

utökade verksamhets påverkan på området. 

Området domineras av en landsbygdskaraktär där landskapsbilden i och 

omkring området präglas av konstrasterna mellan småkuperad jordbruk- och 

betesmark, kuperad skogsmark och fritidshusbebyggelse. Naturen består av en 

blandning av öppen mark och skogsområden. Dessa skogsområden har en stor 

betydelse för skogsbruket, en areell näring som ska prioriteras på landsbygden 

enligt den fördjupade översiktsplanen.  

Svenska kraftnät har tagit fram utbyggnadsförslag för en ny utredningskorridor 

mellan Markeby och Överby station. Den 7 mars 2022 hölls ett kompletterande 

samråd kring detta förslag, med nya sträckningar för utredningskorridoren. 

Detta då Försvarsmakten inkommit med yttranden för tidigare sträckning av 

utredningskorridoren. Utbyggnadsförslaget utgörs av en 20–25 km lång sträcka 

mellan Markeby i Upplands-Bro kommun och Överby station i Sollentuna 

kommun. Söder om Näshagen, vid Lejondalssjön delar sig korridoren i två 

sträckningar, alternativ A och B och fortsätter österut (se bild nedan). 

Kraftledningen som kommer passera Näshagen kommer vara luftburen och är 

planerad för spänningsnivån 400 kV 

Svenska Kraftnät anger att ny bebyggelse, för bostäder, skola eller förskola 

generellt bör placeras minst 80 meter från en 220 kV ledning, eller 130 meter 

ifrån en 400 kV ledning. Vidare anger de att detta avstånd är baserat på 

maximerat årsmedelströmvärde och är att betrakta som en schablon och att det 

för avstånd utifrån en lednings faktiska årsmedelströmvärde och uppbyggnad 

krävs en magnetfältsberäkning. I bygglovsskedet är Svenska Kraftnät en 

remissinstans som gör en bedömning av bebyggelsens lämplighet utifrån det 

enskilda fallet. Svenska Kraftnät anger att det är eftersträvansvärt att ny 

bebyggelse inte exponeras för magnetfält över 0,4 mikrotesla. Bilden nedan 

visar var gränsen för 0,4 mikrotesla går i förhållande till avstånd till 

kraftledning. I fallet för en 400 kV kraftledning går gränsen vid ungefär 100 

meter.  

Buller från 400 kV kraftledningar slutar vara uppfattbart på ett avstånd mellan 

20–60 meter från kraftledningens mitt.  Det berörda planområdet ligger cirka 

600–650 meter från utredningskorridorens yttersta kant mot planområdet och 

en eventuell kraftledning skulle kunna lokaliseras till denna punkt. Svenska 

Kraftnäts utbyggnadsförslag bedöms inte påverka möjligheten för ny 

bebyggelse inom planområdet och heller inte påverka hälsa och säkerhet då 

säkerhetsavstånden uppnås inom planområdet. Dock bör den nya bebyggelsens 

placering och lämplighet undersökas och samrådas med Svenska Kraftnät i ett 

tidigt skede.  
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Cirka 2 km från området ligger Jehanders bergtäkt belägen. Denna bergtäkt 

genererar störningar i form av bland annat buller, vibrationer och spridning av 

damm. Grustäkten har tillstånd att bedriva verksamheten och även utöka denna, 

genom prövning enligt miljöbalken 9 kap. I skrivande stund pågår planering 

och tillståndsansökan för utökning av bergtäkten från Jehanders sida. Mark- 

och miljödomstolen (Målnummer: M 8144–20) har 1 december 2021, beslutat 

att verksamheten får tillstånd att under 30 år bryta mer berg än tidigare, från 

200 000 ton till 1 300 000 ton berg per år. Detta är en stor utökning av 

verksamheten. Bygg- och miljönämnden har överklagat beslutet om utökning 

till högsta domstol.   

I beslutat tillstånd har kravställts att buller från verksamheten ska begränsas, så 

att nivåerna inte överskrider rådande riktlinjer för buller utomhus vid bostäder.  

Verksamheten är enligt lag (miljöbalken) ålagd att utreda samt vidta lämpliga 

åtgärder eller begränsningar för eventuella olägenheter som denna genererar, 

för närboende eller andra verksamheter. Verksamheten ska således förebygga 

att olägenheter uppstår. Boverket rekommenderar ett skyddsavstånd mellan 

täkter och bostäder på minst 500 meter i de allmänna råden 1995:5. Detta mått 

kan ses som en indikation på lämpligt avstånd. Det berörda området uppnår 

Boverkets rekommendationer på avstånd från bergtäkt i dagsläget.  

Utifrån den bullerutredning som gjorts inom ramen för Jehanders 

tillståndsansökan kan utläsas att bullernivåerna i berört planområde uppgår till 

max 40 dBA dagtid, max 40 dBA kvällstid samt max 30 dBA nattetid, vid 

planerad utökning av verksamheten. Dessa nivåer är godtagbara enligt de 

riktvärden för industribuller som Boverket tagit fram i sina allmänna råd (BFS 

2020:2).   

En buller- och vibrationsutredning samt en riskanalys kan behöva upprättas i 

ett detaljplanearbete för att utreda och säkerställa bebyggelsens lämplighet i 

förhållande till den störande verksamheten i dagsläget samt vid ett utökande av 

verksamheten – om förutsättningarna för verksamheten skulle förändras. 

Ett förordnandeområde enligt 11 kap 12 § PBL (2010:900) till skydd för 

totalförsvarets intressen i Kungsängens övnings- och skjutfält finns i stora delar 

av planområdet, tillika ingår en del av området i influensområde för 

Totalförsvarets riksintresse. En del av den föreslagna bebyggelsen ligger inom 

influensområdet. Verksamheten har påverkan inom och utanför området, främst 

i form av skottbuller men också i form av restriktioner av tillträde. Detta 

innebär att kommunen vid prövning av bygglov och förhandsbesked – men 

även vid ändring eller tillägg av gällande detaljplan och för nya detaljplaner – 

ska samråda med Försvarsmakten, både inom utpekade riksintressen med 

influensområden och inom förordnandeområden. Går kommunen mot 

Försvarsmakten ska de meddelas beslutet. Inom ett sådant område ska 

kommunens beslut även skickas till Länsstyrelsen, som har möjlighet att 

överpröva beslutet. 
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Försvarsmakten har kontaktats i samband med upprättandet av detta 

plandirektiv. De framhåller att ny bostadsbebyggelse inom påverkansområdet 

riskerar påtaglig skada på riksintresset för Kungsängens övnings-och skjutfält. 

Vidare framhåller de att behovet och nyttjandet av övnings- och skjutfältet inte 

bedöms minska vilket medför att bullerpåverkan inte heller bedöms att minska 

framgent. 

Lejondalssjön omfattas av utökat strandskydd på 300 meter i enlighet med 

Länsstyrelsens beslut (2018-11-13). Det finns idag bebyggelse inom 

strandskyddet som byggts innan beslut 2018. En del av bebyggelsen planeras 

inom strandskyddat område, som idag inte är ianspråktaget. Enligt 11:10 –11 

PBL ska länsstyrelsen upphäva en antagen detaljplan ifall strandskyddet har 

hävts i strid med gällande bestämmelser. Detta medför således svårigheter med 

att möjliggöra exploatering enligt förslaget. Att bevara naturen blir därför en 

stor prioritering, specifikt i avseende om områdes exploateras så som den 

fördjupade översiktsplanen föreslår. Skäl att upphäva strandskydd bedöms inte 

vara aktuellt. 

Ny bebyggelse kan få ekologiska konsekvenser då det finns stora ekologiska 

värden på stora delar av fastigheten. Bebyggelsen som föreslås är utanför 

översiktsplanens föreslagna område för ny bebyggelse, vilket kan påverka 

områdets glesa landsbygdskaraktär. Utbyggnaden riskerar att medföra 

försämrad vattenkvalitet i Lejondalssjön eftersom inga ytor i inom föreslaget 

planområde avsätts för dagvattenrening. Dagvattenhantering och VA-

utbyggnaden är viktiga delar i att förhindra att Lejondalssjöns status inte blir 

sämre. Området är utsatt för buller vilket kan få konsekvenser för det sociala 

livet för boende och konsekvenser för hälsan. En bullerutredning kan visa på 

möjligheten att anpassa bebyggelsen på ett sätt som uppfyller kraven i gällande 

bullerförordning. VA-utbyggnaden är prioriterad i området Näshagen, dock är 

den föreslagna utbyggnaden dels utanför den fördjupade översiktsplanens 

föreslagna område för ny bebyggelse, dels utanför VA-planens utpekade 

utbyggnadsområde. Om bebyggelse ska ske i planområdet bör nya VA-

ledningar därför tillkomma för att säkerställa att kapaciteten behålls även i 

detta område och detta kommer därmed medföra extra kostnader. Extra 

kostnader kan även förekomma vid detaljplanering, då ersättning av enskilda 

VA-anläggningar troligtvis kommer behöva ske. 

Negativt planbesked föreslås. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det inte 

är möjligt att tillåta 20 nya bostäder på fastigheten. Detta beror på följande 

aspekter: 

Förslaget yrkar på cirka 20 bostäder, vilket i sig är förenligt med den 

fördjupade översiktsplanen som föreslår totalt 40 bostäder. Dock är den 

föreslagna bebyggelsen inte utpekad i den fördjupade översiktsplanens område 

för bebyggelseutveckling. Bebyggelsen saknar således stöd och de areella 

näringarna bör därför ges företräde, i enlighet med den fördjupade 

översiktsplanen. 
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Förslaget riskerar att medföra försämrad vattenkvalitet i Lejondalssjön då inga 

ytor i inom föreslaget planområde avsätts för dagvattenrening. 

Dagvattenutredningar måste göras för att avgöra om förslaget är genomförbart.  

Gällande riksintresse för totalförsvaret, ingår området som helhet i 

förordandeområde enligt 11 kap 12 § PBL (2010:900) och en del av området 

ingår i influensområde för Kungsängens övnings- och skjutfält. Lämpligheten 

för bebyggelse bör utredas i enlighet med den fördjupade översiktsplanen och 

även samrådas med Försvarsmakten i ett tidigt skede. Indikationer från 

Försvarsmakten visar att förslaget som det ser ut just nu, med stor sannolikhet 

inkräktar på riksintresset eftersom en del av föreslagen bebyggelse ligger inom 

influensområdet för riksintresset.  

Förslaget inkräktar på strandskyddet, som bedöms inte ha skäl nog att 

upphävas.  

Om positivt planbesked ges bör detaljplanen kunna påbörjas 2025, antas 2028 

och handläggas med ett utökat förfarande. Den beräknade tiden för antagande 

kan komma att ändras. Detaljplanens genomförandetid bör inte påbörjas förrän 

kommunalt VA är utbyggt. 

Åtgärden är att betrakta som stor i enlighet med gällande taxa. Faktura skickas 

separat. Beslutet om tillämpning av taxan kan överklagas genom 

förvaltningsbesvär hos Länsstyrelsen enligt 13 kap 3 § Plan- och bygglagen. 

Beslut om planbesked är inte bindande. Beslutet kan inte överklagas enligt 13 

kap. 2 § Plan- och bygglagen. 

 

Barnperspektiv 

De tillkommande bostadshusen kommer att kunna få förhållandevis stora 

tomter vilket är positivt ur barnperspektivet. Området är dock påverkat av 

buller, ligger inte i anslutning till gång- och cykelvägar och är relativt långt 

ifrån kollektivtrafikhållplatser samt ligger långt ifrån närmsta för-, grund- samt 

gymnasieskola.  
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Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Jonas Uebel 

 

Tove Carlsson 

Plan- och exploateringschef 

Miljö- och stadsbyggnadschef 

 

Bilagor 

1. Plandirektiv, den 20 april 2022 

2. Ansökan om planbesked, den 15 oktober 2021 

3. Utdrag ur Plan- och bygglovtaxa samt överklagandeanvisning 

Beslut sänds till 

 Ansvarig handläggare för vidare expediering till sökande med 

delgivningskvitto och utdrag ur Plan- och bygglovtaxa samt 

överklagandeanvisning 
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PLANDIREKTIV 

 Datum Vår beteckning 

 2022-04-19  KS 21/0559 
 

 

 

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 

 
 

Plandirektiv  

Tibble-Önsta 4:40 i Håbo-Tibble  
 
 

  

Inkommet datum 
2021-10-15  

Fastighetsbeteckning 
Tibble-Önsta 4:40 

Fastighetsägare 
Privatperson 

Förfrågan från 
Fastighetsägare 
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Önskad åtgärd 
Fastighetsägaren och RoA Fastigheter AB:s avsikt är att möjliggöra för ca 20 
nya fastigheter inom området. Exploateringen berör enbostadsfastigheter med en 
byggnadsarea på 120 m2 och en föreslagen minsta tomtstorlek på 2000 m2. På ett 
flertal tomter önskas suterrängvåning. Förslaget innefattar även en ny 
vägdragning till området, två gästparkeringar, en brygga samt en gångstig. Den 
föreslagna exploateringen ska ta hänsyn till den kuperade terrängen, naturmiljön, 
påverkansområdet för Kungsängens övnings- och skjutbana samt till 
översvämningsrisker. För att möjliggöra detta måste en detaljplan tas fram.  
 

 
Bilden visar önskad åtgärd på fastigheterna, Smideman Arkitekter AB. 

Gällande plan för området 
Området är inte detaljplanelagt. 

Nuvarande förhållanden 

Markanvändning 
Fastigheten består i dagsläget av kuperad skogsmark och omges av jordbruk, 
grönområden samt fritidsbebyggelse. Fastigheten angränsar vidare till 
Kungsängens övnings-och skjutfält samt till Lejondalssjön.  
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Översiktsbild över området. 

Landskapsbild och stadsbild 
Området domineras av en landsbygdskaraktär där landskapsbilden i och omkring 
området präglas av konstrasterna mellan småkuperad jordbruk- och betesmark, 
kuperad skogsmark och fritidshusbebyggelse. Områdets karaktär är den av ett 
mosaikartat dalgångslandskap. De öppna jordbruksmarkerna präglas, på sina 
håll, av utblickar mot Lejondalssjön, med dess bryggor, båthus och vattenbryn.  

Kulturhistoriska värden  
Några kulturhistoriska värden bedöms ej finnas på platsen, dock har området en 
närhet till två, ur kulturhistorisk synpunkt viktiga intressen; Lövsta och Håbo-
Tibble kyrkby.  

Fornminnen 
Inom fastigheten finns ett utredningsområde för känd fornlämning på 
angränsande fastighet, som framgår ur Riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök (se 
bild nedan). Fornlämningen är en fornborg (RAÄ-nummer: Håbo-Tibble 155:1). 
Den föreslagna bebyggelsen är inte lokaliserad i närheten av fornlämningen och 
bedöms därför inte påverka denna negativt.  
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Fornlämningar inom fastigheten Tibble-Önsta 4:40. Fornlämning markerad i rött, Riksantikvarieämbetet 

– Fornsök. 

Natur 
Naturen består av en blandning av öppen mark och skogsområden. Dessa 
skogsområden har en stor betydelse för skogsbruket, en areell näring som ska 
prioriteras på landsbygden (se avsnittet om den fördjupade översiktsplanen).  
 En del av fastigheten bedöms ha ett högt naturvärde enligt Länsstyrelsens 
naturvärdesinventering (se bild nedan). En del av planområdet ingår i 
älgförvaltningsområde. Vidare angränsar en del av området till en grön koppling 
som anges i översiktsplanen samt en grön värdekärna som anges i RUFS 2050. 
Enligt artportalen finns även en del naturvårdsarter på fastigheten. 
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Översiktsbild över området som visar den gröna kopplingen (grön pil) samt den gröna värdekärnan 
(mörkgrönt fält). Bilden visar även Totalförsvarets influensområde (prickat fält) samt ur översiktsplanen 
föreslaget utvecklingsområde för bebyggelse (rosa skrafferat fält). 
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Bilden visar del av planområde som berörs av högt naturvärde enligt Länsstyrelsens 

naturvärdesinventering (rött fält) samt naturvårdsarter (röda prickar). Det gröna fältet är den gröna 
värdekärnan. 

Vatten 
Fastigheten angränsar till Lejondalssjön och ingår i Lejondalssjöns 
avrinningsområde som i sin tur tillhör delavrinningsområde Utloppet av 
Lejondalssjön. Lejondalssjön avvattnas åt nordost via Lejondalsbäcken som 
mynnar i Mälaren-Skarven. Lejondalssjöns ekologiska status uppnår enligt VISS 
en ”måttlig” nivå, medan den kemiska statusen anges ”ej god”.  

Området ingår i kommunens utbyggnadsplan för VA, där det beräknas vara möjligt 
för utbyggnad av VA i Näshagen innan 2028. Eftersom kommunalt VA är ett krav 
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enligt Lagen om allmänna vattentjänster §6, i ett större sammanhang (där cirka 20-
30 tätt sammanhängande bostäder utgör grundprincipen för vad som kan anses vara 
”ett större sammanhang”), kommer troligen detaljplanens antagande dröja fram till 
att det kommunala VA-nätet byggs ut till planområdet – alltså fram till och med 
2028 eller annan fastslagen tidpunkt.  

Strandskydd 
Lejondalssjön omfattas av utökat strandskydd på 300 meter i enlighet med 
Länsstyrelsens beslut (2018-11-13). Det finns idag bebyggelse inom 
strandskyddet som byggts innan beslut 2018. En stor del av bebyggelsen 
planeras inom strandskyddat område, som idag inte är ianspråktaget. Enligt 
11:10 –11 PBL ska länsstyrelsen upphäva en antagen detaljplan ifall 
strandskyddet har hävts i strid med gällande bestämmelser. Detta medför således 
svårigheter med att möjliggöra exploatering enligt förslaget. Att bevara naturen 
blir därför en stor prioritering, specifikt i avseende om områdes exploateras så 
som den fördjupade översiktsplanen föreslår. Skäl att upphäva strandskydd 
bedöms inte vara aktuellt. 
 

 
Översiktsbild som visar strandskydd (rosa och beige fält). 

Buller 
Fastigheten ligger delvis Totalförsvarets influensområde och är påverkat av 
skjutbuller från Kungsängens skjutfält. Då förslaget innebär cirka 20 nya 
permanentbostäder kan det antas att trafik kan genereras i området. En 
bullerutredning bör göras för att avgöra hur ny bebyggelse skulle påverkas av 
skjutfältets buller men även för att avgöra i vilken utsträckning den nya bebyggelsen 
och dess trafik alstrar buller.   
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ton till 1 300 000 ton berg per år. Detta är en stor utökning av verksamheten. 
Bygg- och miljönämnden har överklagat beslutet om utökning till högsta 
domstol.   

I beslutat tillstånd har kravställts att buller från verksamheten ska begränsas, så 
att nivåerna inte överskrider rådande riktlinjer för buller utomhus vid bostäder.  

 

 
Utdrag av karta från bullerutredning Jehanders tillståndsansökan, bullernivåer dagtid. 

 

 

Utdrag av karta från bullerutredning Jehanders tillståndsansökan, bullernivåer kvällstid. 
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Utdrag av karta från bullerutredning Jehanders tillståndsansökan, bullernivåer nattetid. 

Verksamheten är enligt lag (miljöbalken) ålagd att utreda samt vidta lämpliga 
åtgärder eller begränsningar för eventuella olägenheter som denna genererar, för 
närboende eller andra verksamheter. Verksamheten ska således förebygga att 
olägenheter uppstår. Boverket rekommenderar ett skyddsavstånd mellan täkter 
och bostäder på minst 500 meter i de allmänna råden 1995:5. Detta mått kan ses 
som en indikation på lämpligt avstånd. Det berörda området uppnår Boverkets 
rekommendationer på avstånd från bergtäkt i dagsläget.  

Utifrån den bullerutredning som gjorts inom ramen för Jehanders 
tillståndsansökan kan utläsas att bullernivåerna i berört planområde uppgår till 
max 40 dBA dagtid, max 40 dBA kvällstid samt max 30 dBA nattetid, vid 
planerad utökning av verksamheten.  Dessa nivåer är godtagbara enligt de 
riktvärden för industribuller som Boverket tagit fram i sina allmänna råd (BFS 
2020:2).   
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Utdrag ur boverkets allmänna råd om industribuller (BFS 2020:2) 

En buller- och vibrationsutredning kan riskanalys behöva upprättas i ett 
detaljplanearbete för att utreda och säkerställa bebyggelsens lämplighet i 
förhållande till den störande verksamheten i dagsläget samt vid ett utökande av 
verksamheten, om förutsättningarna för verksamheten skulle förändras. 

Ledningar 
Ett flertal ledningar finns inom planområdet. Dessa ledningar berör elförsörjning 
och består av markkablar.  
 
Svenska kraftnät har tagit fram utbyggnadsförslag för en ny utredningskorridor 
mellan Markeby och Överby station. Den 7 mars 2022 hölls ett kompletterande 
samråd kring detta förslag, med nya sträckningar för utredningskorridoren. Detta 
då Försvarsmakten inkommit med yttranden för tidigare sträckning av 
utredningskorridoren. Utbyggnadsförslaget utgörs av en 20–25 km lång sträcka 
mellan Markeby i Upplands-Bro kommun och Överby station i Sollentuna 
kommun. Söder om Näshagen, vid Lejondalssjön delar sig korridoren i två 
sträckningar, alternativ A och B och fortsätter österut (se bild nedan). 
Kraftledningen som kommer passera Näshagen kommer vara luftburen och är 
planerad för spänningsnivån 400 kV. Källa: SVK 
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Karta över utbyggnadsförslag för ny utredningskorridor, SVK. 

 
Relevant för planområdet blir alltså den sträcka där alternativ A och B 
sammanfaller, vid Näshagen.  Inför omarbetandet av detta plandirektiv har SVK 
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kontaktats. 

 
Inzoomad bild över utredningskorridorens geografiska position i relation till planområdet, SVK.  

 
SVK uppger att utredningskorridoren är ett bredare område på cirka 200 meter. 
En lämplig position för ledningsgatan ska väljas ut inom den markerade 
utredningskorridoren. Ledningsgatan kommer vara cirka 50 meter bred.  
 
Kraftledningar kan påverka hälsa och säkerhet genom 3 olika aspekter; 
magnetfält, elektriska fält samt buller. Gällande magnetfält och elektriska fält 
finns en samstämmighet kring hur starka dessa fält måste vara för att utgöra 
negativ påverkan för människor.  
 
SVK anger att ny bebyggelse, för bostäder, skola eller förskola generellt bör 
placeras minst 80 meter från en 220 kV ledning, eller 130 meter ifrån en 400 kV 
ledning. Vidare anger de att detta avstånd är baserat på maximerat 
årsmedelströmvärde och är att betrakta som en schablon och att det för avstånd 
utifrån en lednings faktiska årsmedelströmvärde och uppbyggnad krävs en 
magnetfältsberäkning. I bygglovsskedet är SVK en remissinstans som gör en 
bedömning av bebyggelsens lämplighet utifrån det enskilda fallet. SVK anger 
att det är eftersträvansvärt att ny bebyggelse inte exponeras för magnetfält över 
0,4 mikrotesla. Bilden nedan visar var gränsen för 0,4 mikrotesla går i 
förhållande till avstånd till kraftledning. I fallet för en 400 kV kraftledning går 
gränsen vid ungefär 100 meter.  
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Utdrag ur Magnetfält och hälsorisker, strålsäkerhetsmyndigheten. 

 
Buller från 400 kV kraftledningar slutar vara uppfattbart på ett avstånd mellan 
20–60 meter från kraftledningens mitt.  
 
Det berörda planområdet ligger cirka 600 – 650 meter från 
utredningskorridorens yttersta kant mot planområdet och en eventuell 
kraftledning skulle kunna lokaliseras till denna punkt. SVK:s utbyggnadsförslag 
bedöms inte påverka möjligheten för ny bebyggelse inom planområdet och heller 
inte påverka hälsa och säkerhet då säkerhetsavstånden uppnås inom 
planområdet. Dock bör den nya bebyggelsens placering och lämplighet 
undersökas och samrådas med SVK i ett tidigt skede.  
 
Byggnationen antas preliminärt påbörjas 2026 och vara färdigställd 2029/2030.  
Under byggtiden kan störningar uppkomma så som buller, sprängning och 
framkomlighetsproblem. Gällande tidigare samrådda sträckor (se bild nedan) är 
dessa vidare avfärdade och inte aktuella. 
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Karta med Avfärdade alternativ i utredningsskedet tillsammans med vald utredningskorridor, SVK. 

 

Kommunikationer 
Kommunikationer till området sker visa Stora Näshagenvägen, som via 
Tranbyggevägen ansluter till väg 269. Närmaste busshållplats är Näshagen, 
belägen cirka 1 kilometer från planområdet fågelvägen. Hållplatsen trafikeras av 
buss 558 som går mellan Kungsängens station och Håtuna kyrka, linjen 
trafikeras på vardagar mellan klockan 06.00 och 20.00, ungefär en gång per 
timme. En del uppehåll förekommer i tidtabellen. Helgtrafiken är ännu glesare, 
med en ungefärlig turtäthet på varannan timme. Närmaste pendeltågsstation är 
Bro station som är belägen cirka 5,7 kilometer från området, fågelvägen. Från 
Bro station går tåg till Bålsta och Västerhaninge med halvtimmestrafik. Inga 
gång- och cykelvägar finns i till eller inom området. 

Tillgänglighet 
Området är i dagsläget enbart tillgängligt med bil och i viss mån buss, då med 
ett gångavstånd på cirka 1,4 – 1,6 kilometer. Gång- och cykelmöjligheter finns 
inte.  
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Fastighetsrättsliga frågor 
De fastighetsgränser som är inmätta idag är av sämre kvalitet vilket medför att 
noggrannheten inte är i godtagbart skick för en kommande detaljplan. En 
utredning av fastighetsgränser krävs därför innan planläggning för att ta fram 
en grundkarta med god kvalitet. 

Förhållningssätt 

RUFS 
Området ligger inom det som i RUFS 2050 pekas ut som ”Landsbygd, skärgård 
och övrig mark”. Området ligger inom det som i RUFS 2050 pekas ut som 
”Landsbygd, skärgård och övrig mark”. RUFS 2050 pekar ut Görvälnkilen som 
går genom området, som en av regionens 10 tätortsnära regionala grönstrukturer, 
gröna kilar. RUFS 2050 anger att ”de gröna kilarna är definierade så att de följer 
bebyggelsestrukturen och har identifierats utifrån sina värden för natur-, 
rekreation- eller kulturmiljö. De är olika till sin karaktär och har olika innehåll 
och funktioner”. Grönkilarna skapar förutsättningar för den biologiska 
mångfalden och ekosystemtjänster samt för djur och växter att leva samt sprida 
sig i bebyggda områden. Vidare berörs en del av planområdet av det som i RUFS 
2050 benämns som Grön värdekärna i grön kil – områden där flera höga värden 
inom grönstrukturen sammanfaller. Kilarnas sammanhållna yta bör enligt RUFS 
2050 inte styckas upp, vid större förändringar och nyetableringar i en del av en 
kil bör konsekvenserna för denna beskrivas (Källa). En vidare undersökning bör 
göras med avseende kring hur den föreslagna exploateringen inverkar på den 
gröna värdekärnan, då det är viktigt att poängtera att de grönkilar som RUFS 
pekas ut berör ett regionalt perspektiv och således är utzoomad i förhållande till 
fastighetsgränsen i detta fall. 
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För att de areella näringarna och den militära verksamheten ska kunna 
prioriteras på landsbygden bygger utvecklingsstrategin på en 
huvudprincip med funktionella stråk för landsbygdens bebyggelse. Av 
både hållbarhets- och miljöhänsyn styrs bebyggelseutvecklingen till 
stråk med transportsamband för kollektivtrafik och möjlighet till teknisk 
försörjning i form av kommunalt vatten och avlopp. Viktigt för att kunna 
leva på landsbygden är också att den lokala samhällsservicen behåller 
tillräckligt med befolkningsunderlag för att kunna fortleva och utvecklas. 
Ny bebyggelse kan tillkomma i form av relativt små kompletteringar av 
befintliga bebyggelsegrupper. Under vissa förutsättningar tillåts lite 
större tillägg till befintlig bebyggelse. I specifika fall med särskilda 
förutsättningar kan också helt nya bebyggelsegrupper tillkomma. De 
senare enligt en så kallad pärlbandsprincip, med bebyggelsegrupper 
längs viktiga kommunikationsstråk, så som historiskt har skett på 
Upplands-Bros landsbygd. 
 

Gällande området Näshagen, som detta planförslag angränsar till beskrivs i den 
fördjupade översiktsplanen att det i direkt anslutning till befintlig bebyggelse 
finns möjlighet för cirka 40 nya bostäder att anläggas. Hänsyn bör tas till det 
kuperade landskapet och den befintliga naturen genom försiktig inpassning av 
eventuell ny bebyggelse. Små kompletteringar av bebyggelser är 
huvudinriktningen i den fördjupade översiktsplanen, detta planförslag innefattar 
ett större tillägg – vilket tillåts om bebyggelsen följer en ”pärlbandsprincip”. 
Huruvida den föreslagna bebyggelsen är lämplig gentemot denna princip bör 
utredas. De riktlinjer som anges för lokalisering av ny bebbygelse på 
landsbygden anger vidare att ny bebyggelse i första hand ska ”lokaliseras till 
utpekade landsbygdskärnor, bebyggelseutvecklingsstråk och 
bebyggelseutvecklingsområden”. Då den föreslagna bebyggelsen ligger utanför 
föreslaget bebyggelseutvecklingsområde bör den nya bebyggelsens lämplighet 
undersökas närmare innan planläggning.  
 
Den gröna kopplingen som finns i norra delen av området är viktig att bevara 
och beakta, igen måste denna undersökas närmre då denna pekats ut på en 
kommunövergripande nivå och är ”utzoomad”. Planförslaget innefattar cirka 20 
nya bostäder, vilket går i linje med den fördjupade översiktsplanens intentioner 
för området Näshagen, dock är planområdet lokaliserad utanför det föreslagna 
utvecklingsområdet för ny bebyggelse i översiktsplanen, vilket kan ha 
implikationer för exempelvis den föreslagna VA-utbyggnadens kapacitet, samt 
den fördjupade översiktsplanens intentioner för ny bebyggelse på landsbygden.  
 
Den föreslagna mängden av bebyggelse, med hänsyn till områdets karaktär bör 
utredas. En stor del av planområdet ingår i en så kallad grön värdekärna (se 
föregående avsnitt), där även en del av området innefattas av ett högt naturvärde, 
med naturvårdsarter. Det finns en stor risk att den föreslagna bebyggelsen skulle 
kunna inverka på den gröna värdekärnan negativt, på grund av att antalet 
bostäder överskrider översiktsplanens intentioner och dess hänsynstagande till 
områdets lämplighet. Hänsyn till naturvärden och landsbygdsvärden enligt 
inriktningen i översiktsplanen, den fördjupade översiktsplanen och grönplanen 
bedöms bli en viktig del i planarbetet.  







61 Svar på ansökan om planbesked efter återremiss - Tibble-Önsta 4:40 - KS 21/0559-10 Svar på ansökan om planbesked efter återremiss - Tibble-Önsta 4:40 : Plandirektiv_Tibble-Önsta

 

    21 (26)  
   

 
 

Övriga planer 
Grönplanen visar på den gröna kilen (Görvälnkilen) som går inom planområdet 
och den gröna värdekärnan som tangerar en del av planområdet, här nämns 
följande.  Görvälnkilen anges vara ett skyddsvärt område. Påverkan på den gröna 
kilen måste uppmärksammas i samband med planering och exploatering. 
Görvälnkilen har sedan Grönplanens antagande setts över på regional nivå – se 
därför avsnittet om RUFS. 

 

 
Översiktskarta från grönplanen som visar Görvälnkilen. 

 

Vattenplanen anger att det finns en viss övergödningsproblematik i 
Lejondalssjön.  

Riksintressen 
Ett förordnandeområde enligt 11 kap 12 § PBL (2010:900) till skydd för 
totalförsvarets intressen i Kungsängens övnings- och skjutfält finns i planområdet 
(se bild nedan). Verksamheten har påverkan inom och utanför området, främst i 
form av skottbuller men också i form av restriktioner av tillträde. En del av 
fastigheten omfattas även av influensområde (även kallat påverkansområde) för 
Totalförsvarets riksintresse. En del av den föreslagna bebyggelsen ligger inom 
influensområdet. 
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Detta innebär att kommunen vid prövning av bygglov och förhandsbesked –  men 
även vid ändring eller tillägg av gällande detaljplan och för nya detaljplaner – 
ska samråda med Försvarsmakten, både inom utpekade riksintressen med 
influensområden och inom förordnandeområden. Går kommunen mot 
Försvarsmakten ska de meddelas beslutet. Inom ett sådant område ska kommunens 
beslut även skickas till Länsstyrelsen, som har möjlighet att överpröva beslutet. 
 
Försvarsmakten har kontaktats i samband med upprättandet av detta plandirektiv. 
De framhåller att ny bostadsbebyggelse inom påverkansområdet riskerar påtaglig 
skada på riksintresset för Kungsängens övnings-och skjutfält. Vidare framhåller de 
att behovet och nyttjandet av övnings- och skjutfältet inte bedöms minska vilket 
medför att bullerpåverkan inte heller bedöms att minska framgent.  
 

 
Översiktsbild över förordnandeområdets gränser över fastigheten (rosa rutnät), Länsstyrelsen Stockholms 

Län. 
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Riksintresse för Totalförsvaret (markerat i svårt/grått) med influensområden (rosa område), 
Försvarsmakten & Länsstyrelsen Stockholms Län.   
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Översiktliga konsekvenser av förslaget 
Här beskrivs översiktligt de konsekvenser som en exploatering av området kan 
medföra. Vid planläggning görs fler utredningar för att visa hur negativa 
konsekvenser kan undvikas eller minskas. 

Ekologiska konsekvenser 
Naturvärdena behöver inventeras igen enligt gällande SIS-standard. Ny bebyggelse 
kan få ekologiska konsekvenser då det finns stora ekologiska värden på stora delar 
av fastigheten.  

Bebyggelsen som föreslås är utanför översiktsplanens föreslagna område för ny 
bebyggelse – detta kan påverka områdets glesa landsbygdskaraktär.  

Då området inte har god tillgänglighet via gång, cykel eller kollektivtrafik betyder 
detta att bilberoendet kommer öka, dock kan en bebyggelse i denna storlek medföra 
ett ökat underlag för kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar.  

Utbyggnaden riskerar att medföra försämrad vattenkvalitet i Lejondalssjön 
eftersom inga ytor i inom föreslaget planområde avsätts för dagvattenrening. 
Dagvattenhantering och VA-utbyggnaden är viktiga delar i att förhindra att 
Lejondalssjöns status inte blir sämre 

Sociala konsekvenser 
Området är utsatt för buller vilket kan få konsekvenser för det sociala livet för 
boende och konsekvenser för hälsan. En bullerutredning kan visa på möjligheten att 
inpassa bebyggelsen på ett sätt som uppfyller kraven i gällande bullerförordning.  

Barnkonsekvenser 
De tillkommande bostadshusen kommer att kunna få förhållandevis stora tomter 
vilket är positivt ur barnperspektivet. Området är dock påverkat av buller, ligger 
inte i anslutning till gång- och cykelvägar och är relativt långt ifrån 
kollektivtrafikhållplatser samt ligger långt ifrån närmsta för-, grund- samt 
gymnasieskola.  

Ekonomiska konsekvenser 
Ökat underlag för kommunal service som finns i närområdet. 

VA-utbyggnaden är prioriterad i området, dock är den föreslagna utbyggnaden 
dels utanför översiktsplanens föreslagna område för ny bebyggelse, dels utanför 
VA-planens utbyggnadsområde. Om bebyggelse ska ske i planområdet bör nya 
VA-ledningar därför tillkomma för att säkerställa att kapaciteten behålls även i 
detta område, vilket därmed kommer medföra extra kostnader. Extra kostnader 
kan även förekommer vid detaljplanering då ersättning av enskilda VA-
anläggningar troligtvis kommer behöva ske. 

Utbyggnad av gång- och cykelvägar kommer innebära extra kostnader.  
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Utlåtande 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det inte är möjligt att tillåta ny 
bebyggelse i de delar av fastigheterna som är utanför föreslaget område för ny 
bebyggelse i den fördjupade översiktsplanen. Detta beror på följande aspekter: 
 

1. Förslaget yrkar på cirka 20 bostäder, vilket i sig är förenligt med den 
fördjupade översiktsplanen som föreslår totalt 40 bostäder. Dock är den 
föreslagna bebyggelsen inte utpekad i den fördjupade översiktsplanens  
område för bebyggelseutveckling. Bebyggelsen saknar således stöd och 
de areella näringarna bör därför ges företräde, som den fördjupade 
översiktsplanen anger.   
 

2. Förslaget riskerar att medföra försämrad vattenkvalitet i Lejondalssjön 
då inga ytor i inom föreslaget planområde avsätts för dagvattenrening. 
Dagvattenutredningar måste göras för att avgöra om förslaget är 
genomförbart.  
 

3. Riksintresse för totalförsvaret. Området som helhet ingår i 
förordandeområde enligt 11 kap 12 § PBL (2010:900) och en del av 
området ingår i influensområde för Kungsängens övnings- och skjutfält. 
Lämpligheten för bebyggelse bör utredas i enlighet med den fördjupade 
översiktsplanen och även samrådas med Försvarsmakten i ett tidigt 
skede. Indikationer från Försvarsmakten visar att förslaget med stor 
sannolikhet inkräktar på riksintresset.  

 
4. Förslaget inkräktar på strandskyddet, som bedöms inte ha skäl nog att 

upphävas.  
 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår därför ett negativt planbesked. Om ett 
positivt planbesked ges så bör kommande detaljplan kunna handläggas med 
utökat förfarande. 

Kommande utredningar 
Följande punkter kommer att kräva utredning i samband med ett planarbete. 
Ytterligare punkter att utreda kan tillkomma i planskedet. 

• Buller - skjutfältet 

• Naturvärden 

• Dagvatten/VA 

• Gång- och cykelvägar/kommunikationer 

• Trafik 

• Geoteknik 

• Påverkan på riksintresse för totalförsvaret  

• Efterföljning av att krav i kommunens avfallsföreskrifter säkerställs 
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• Förprojektering och kalkyl av vägar och allmänna anläggningar 

• Utredning av fastighetsgränser (måste genomföras innan planarbetet 
påbörjas) 

 

Tidplan och prioritering 
Prioritering beslutas av Samhällsbyggnadsutskottet. Under förutsättning att 
planen får prio 2a bedöms en ny detaljplan kunna påbörjas 2025 och antas 2028. 
Detaljplanens genomförandetid kommer att påbörjas först efter att VA-
utbyggnad kunnat ske. 
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Tibble-Önsta 4:40, Upplands-Bro 
 
Förslaget till situationsplan utgår från en vägdragning som ger så gynnsamma lutningar som 
möjligt. Lutningarna överstiger aldrig 10% och är i stora delar betydligt lägre. Genom att 
vägen följer terrängen kan sprängnings- och schaktningsarbeten minimeras. Även de 
föreslagna huslägena är utlagda för att minimera ingreppen i naturen. 
Det är en fördel för några tomter om suterrängvåning är tillåten.  
 
Det är en mindre del av fastigheten som föreslås för bebyggelse. De föreslagna 
avstyckningarna ligger utanför det militära influensområdet helt och hållet 
(påverkansområde för buller från skjutbana).  Totalt redovisas 30 nya fastigheter i förslaget. 
Minsta tomtstorlek är 2 000 kvm och de redovisade byggnadsareorna är 120 kvm.  
 
Byggnaden närmast sjön ligger 100 meter från strandlinjen inne i viken. I dagsläget finns en 
sk jaktstuga på ca 75 meters avstånd från sjön.  
 
Samtliga fastigheter ligger på betryggande höjd över Stentorpsviken och andra sänkor, vilket 
gör risken för framtida översvämning ytterst liten. Den närmaste föreslagna byggnaden 
ligger cirka 8 meter över sjöns nivå. 
 
Förslaget innehåller två olika uppställningsplatser för gästparkering. En är uppe på toppen i 
anslutning till vändplanen. Den andra är nere närmare sjön och kan användas för de som vill 
använda den föreslagna bryggan. Ner till bryggan föreslås en anlagd gångstig som följer 
terrängen. 
 
Förutom att förslaget ökar tillgängligheten till sjön så ger det tillgänglighet till naturen inom 
Önsta-Tibble 4:40. Från mjölkarvägens förlängning finns en passage där man kan nå den nya 
vägen upp till toppen. Uppe vid vändplanen finns en passage så att man kommer ut i 
naturen där. Från bergsplatån kan man bland annat komma vidare till Stora Näshagenvägen 
via en sluttning ner. Från Mjölkarvägen kan man också nå Finnviksvägen, på ett enklare sätt 
än tidigare. Därifrån kan man bland annat nå dalsänkan mot nordost. 
 
Det är endast en fastighet som kantas i större utsträckning av de föreslagna avstyckningarna. 
Övriga befintliga fastigheter har kvar direktkontakten med naturen på Önsta-Tibble 4:40. 
 
 
 
2021-09-30 
Bengt Smideman 
Smideman Arkitekter AB 
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Roger Altgenug 
Dalgången 3 
172 77  SUNDBYBERG 

 

2021-10-15 

 
Upplands Bro Kommun  
Samhällsbyggnadskontoret 
196 81  KUNGSÄNGEN 
 

Ansökan om planbesked för planändring Tibble Önsta 4:40 

I egenskap av fastighetsägare för Tibble Önsta 4:40 med adress Finnviksvägen 9 så inkommer 
jag med begäran om planbesked.  

Redan då fastigheten bildades 1959 så angavs avsikten vara att upprätta byggnadsplan för 
fritidsändamål. Länsstyrelsen fattade 1960 beslut om byggnadsplan. Någon byggnadsplan 
förefaller ändå inte ha upprättats. Under 2020 så beslutade Bygg- och Miljönämnden om två 
tomtavstyckningar från fastigheten (bl a ärende AB201646).  

I förhandsbeskedet skriver Bygg- och Miljönämnden ”Bygg- och miljönämnden bedömer 
dock att ytterligare avstyckningar i området… kräver detaljplanläggning... Enligt Översiktsplan 
ÖP 2010 ligger platsen i anslutning till ett bebyggelseområde som prioriteras att förses med 
kommunalt vatten och avlopp under perioden 2020-2028... den omvandling av området som 
utbyggnaden påskyndar är ytterligare skäl varför detaljplanekrav fortsättningsvis bör hävdas.   

Fastigheten ansluter till området Näshagen. I Landsbygdsplan FÖP 2016 så anges att ett 
område i direkt anslutning till Näshagen bedöms kunna ge totalt ca 40 bostäder.  

Vi tror att en detaljplan här skulle möjliggöra ett attraktivt boende. Lantligt i eget hus men 
med all bekvämlighet. Kommunalt VA och fiber. Del i lejondalssjön genom 
gemensamhetsanläggning som möjliggör bad, båtliv och fiske. Närservice passerar man när man 
åker ut från fastigheten i Brunna eller Bro Centrum.  

Ett förslag där tomter och byggnader skissats i primärkarta bifogas liksom en beskrivning 
från planarkitekten. Förslaget ska ses som ett underlag för att hitta möjligheter och precisera 
förutsättningarna.  

Fastigheten ägs av mig privat eftersom det är en skogsfastighet som kräver förvärvstillstånd. 
Vid planläggning kommer tomterna övergå till RoA Fastigheter AB (556828-6800) som kommer 
utföra den fortsatta exploateringen.  

Vi emotser nu tacksamt besked om ni avser inleda planläggning och i sådana fall när ni 
bedömer att planläggningen kan inledas.   

Med vänlig hälsning  

 

Roger Altgenug  
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 Samhällsbyggnadskontoret 

      

Planavdelningen      
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Bilaga till beslut om planbesked 

 

Överklagandeanvisning 

Beslut som innebär en tillämpning av taxan kan i det enskilda fallet överklagas 

genom förvaltningsbesvär enligt kap. 13 § 3 Plan- och bygglagen. 

Överklagan ska vara ställd till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till 

Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 91 Upplands-Bro. Överklagandet 

ska vara skriftligt och ha inkommit till Kommunstyrelsen senast inom tre veckor 

efter det att du tagit del av beslutet. 

 

Utdrag ur Plan- och bygglovtaxa 

Antagen av Kommunfullmäktige 16 juni 2011 § 57. 

Positiva besked debiteras med 100% av nedanstående belopp.  

Negativa besked debiteras med 60% nedanstående belopp.  

 

Planbesked - Ärendekategorier  

Enkel åtgärd - 10 000 kronor 

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus 

omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till 

totalt 250 m2 bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst  

2 000 m2 eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. 

2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning 

av samma karaktär. 

3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt 

planförfarande. 

Medelstor åtgärd - 15 000 kronor  

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel 

åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.  

Stor åtgärd - 30 000 kronor  

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 

1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter 

eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 

5 000 m2 bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2 markarea 

eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. 

2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lina Wallenius 

Planarkitekt 

Enheten Samhällsutvecklingsprojekt  

+46 8-581 696 13 

lina.wallenius@upplands-bro.se 

2022-02-07 KS 16/0374  

Samhällsbyggnadsutskottet 
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Svar på ansökan om planbesked för 
Kungsängens-Tibble 1:392 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att 

1. Planbesked ges för Kungsängen-Tibble 1:392 

2. Ta ut en avgift på 30 000 kr enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

Åtgärden är att betrakta som stor. 

Sammanfattning 

Fastighetsägaren för Kungsängens-Tibble 1:392 har ansökt om planbesked för 

att uppföra ett torg, bostadsbebyggelse, centrumverksamhet samt parkering för 

fastigheten Kungsängens-Tibble 1:392. Av skisserna framgår att två 

flerbostadshus om 90-110 lägenheter föreslås med parkeringshus och lokaler i 

bottenplan. 

Positivt planbesked föreslås. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att förslagen 

utveckling går i linje med föreslagna intentioner för området i Fördjupad 

översiktsplan för Kungsängen. Kommande detaljplan bör kunna handläggas 

med standardförfarande.  

Planarbetet beräknas påbörjas 2024. Detaljplanen bedöms kunna antas kunna 

antas 2027. Den beräknade tiden för antagande kan komma att ändras.  

Åtgärden är att betrakta som stor i enlighet med gällande taxa. Faktura skickas 

separat. Beslutet om tillämpning av taxan kan överklagas genom 

förvaltningsbesvär hos Länsstyrelsen enligt 13 kap 3 § Plan- och bygglagen. 

Beslut om planbesked är inte bindande. Beslutet kan inte överklagas enligt 13 

kap. 2 § Plan- och bygglagen. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 7 februari 2022 

 Plandirektiv, den 10 februari 2022 

 Ansökan om planbesked, den 5 juli 2021 

 Del av Detaljplan 11 för del av Tibbleäng (Tibble torg), nr 8716 

 Plan- och bygglovtaxa, antagen av Kommunfullmäktige 16 juni 2011 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-02-07 KS 16/0374 

 
 

Ärendet 

Fastighetsägare för Kungsängens-Tibble 1:392, RoA Fastigheter AB, har 

inkommit med en ansökan om planbesked för en vidareutveckling av Tibble 

torg. Förslaget innebär en tillkomst av bostäder, service samt mark- och 

garageparkering. Av skisserna framgår att två flerbostadshus om 90-110 

lägenheter föreslås med parkeringshus och lokaler i bottenplan. 

Planområdet består idag av en blandning av centrumverksamhet, torg samt 

parkering. Centrumverksamheten utgörs av två lägre byggnader centralt 

placerade inom planområdet som ansluter en mindre torgsyta. I anslutning till 

torget finns idag tre femvåningshus uppförda. Stor andel av planområdet är 

hårdgjord yta och nyttjas idag för parkering.  

Längs med planområdets norra del går lokalgatan Hjortronvägen samt en gång- 

och cykelväg. I väster angränsar planområdet till en mindre höjdsatt 

skogsdunge samt ett flerbostadsområde. Öster om planområdet finns en 

skogsbeklädd kulle samt ett större grönområde även kallat Gröna dalen. Det 

här området står inför en framtida förtätning i form av radhus, kedjehus och 

flerbostadshus (Tibbleängen).  

Positivt planbesked föreslås. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att förslagen 

utveckling går i linje med föreslagna intentioner för området i Fördjupad 

översiktsplan för Kungsängen.  

Kommande detaljplan bör kunna handläggas med standardförfarande, om det 

inte skulle visa sig att den bedöms få betydande miljöpåverkan vid 

undersökning och samråd med Länsstyrelsen. 

Planarbetet beräknas påbörjas 2024. Detaljplanen bedöms kunna antas kunna 

antas 2027. Den beräknade tiden för antagande kan komma att ändras och är 

beroende av planens prioritering.  

Åtgärden är att betrakta som stor i enlighet med gällande taxa. Faktura skickas 

separat. Beslutet om tillämpning av taxan kan överklagas genom 

förvaltningsbesvär hos Länsstyrelsen enligt 13 kap 3 § Plan- och bygglagen. 

Beslut om planbesked är inte bindande. Beslutet kan inte överklagas enligt 13 

kap. 2 § Plan- och bygglagen.  

Barnperspektiv 

Planområdet är beläget med närhet till större natur- och rekreationsområden 

vilket borde ses positivt ur barnperspektiv. Möjlighet till utomhuslek har visat 

sig bidra positivt till barns koncentrationsförmåga, kreativitet och sociala 

förmåga.  
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
2022-02-07 KS 16/0374 

 
 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Jonas Uebel 

 

 

Tove Carlsson 

Plan- och exploateringschef 

Miljö- och stadsbyggnadschef 

 

 

 

Bilagor 

1. Plandirektiv, den 10 februari 2022 

2. Ansökan om planbesked, den 5 juli 2021 

3. Utdrag ur Plan- och bygglovtaxa samt överklagandeanvisning 

Beslut sänds till 

 Ansvarig handläggare för vidare expediering till sökande med 

delgivningskvitto och utdrag ur Plan- och bygglovtaxa samt 

överklagandeanvisning 
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PLANDIREKTIV 

Samhällsbyggnadskontoret Datum Vår beteckning 

 2022-02-04 KS 16/0374 
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Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
 

 

 

Plandirektiv  
Kungsängens-Tibble 1:392 i Kungsängen 
 

Flygbild över området som planbeskedet avser. Området är inringat i rött. 

Inkommet datum 

2021-07-05 

Fastighetsbeteckning 

Kungsängens-Tibble 1:392  

Fastighetsägare 

Roa Fastigheter AB 

Förfrågan från 

Roa Fastigheter AB 

Önskad åtgärd  

En ansökan om planbesked har inkommit till Upplands-Bro kommun. Ansökan 

visar en volymstudie och skisser för bostadsbebyggelse, centrumverksamhet, 

parkering samt ett torg för fastigheten Kungsängen-Tibble 1:392. Av skisserna 

framgår att två flerbostadshus om 90-110 lägenheter föreslås med 

parkeringshus och lokaler i bottenplan.  
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Volymkiss över förslagen utveckling av planområdet (Smideman Arkitekter). 
 

 
Planskiss över förslagen bebyggelse (Smideman arkitekter). 
 

Gällande detaljplan för området 

Detaljplan 11 för del av Tibbleängen (Tibble torg) 

Genomförandetid 

1995-01-01 
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Användning och bestämmelser 

Gällande plan anger bostäder med handel och kontor i bottenvåningen i den 

östra delen av planområdet och parkering i den västra delen. 

 
Gällande detaljplan. Detaljplan 11 del av Tibbleängen (Tibble torg), området för planbeskedet 

är markerat i rött. 

 

Gällande detaljplan för området täcker både Tibble torg, grönområdet Gröna 

dalen, lokalgatan Hjortronvägen samt ett område norr om Hjortronvägen som 

utgörs av ett mindre grönområde och ett område för handel och förskola.  

Nuvarande förhållanden 

Markanvändning 

Tibble torg är beläget ca 1 km nordväst om Kungsängen. Planområdet består 

idag av en blandning av centrumverksamhet, torg samt parkering. 

Centrumverksamheten utgörs av två lägre byggnader centralt placerade inom 

planområdet. Bland annat en vårdcentral och en veterinärklinik. Planområdet är 

idag hårdgjord yta som till stor del nyttjas för parkering.  

 

I angränsande sydvästra del av planområdet finns idag tre flerbostadshus om 

fem våningar vardera. De i sin tur angränsar mot ett kolonilottområde. Norr om 

planområdet går lokalgatan Hjortronvägen samt en gång- och cykelväg. I 

anslutning till Hjortronvägen finns en matvarubutik och en förskola. I väster 

angränsar planområdet till en mindre höjdsatt skogsdunge samt ett 

flerbostadsområde. I öster om planområdet finns en skogsbeklädd kulle samt 
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ett större grönområde även kallat Gröna dalen. Den 19 januari 2022 vann 

detaljplanen för området Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) 

laga kraft vilket innebär en delvis ändrad markanvändning för grönområdet och 

en förtätning av närområdet. 

 

 
Sned flygbild över planområdet och dess omgivningar. Planområdet är markerat i rött i bilden. 

Landskapsbild och stadsbild 

I norr och väster angränsar planområdet till flerbostadsområden. Bebyggelsen i 

närområdet består idag av blandad bebyggelse där majoriteten av byggnaderna 

utgörs av flerbostadshus om tre våningar.  

Genom området går lokalgatan Hjortronvägen samt en gång- och cykelväg. 

Naturen i närområdet domineras av öppna fält samt ett par mindre skogspartier 

som utgörs av blandskog. Det närliggande rekreationsområdet Gröna dalen 

kommer att delvis bebyggas vilket innebär att landskapsbilden kommer att 

ändra karaktär och utseende. På det idag gröna fältet medger detaljplan för 

Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) en byggnation av 18 

radhus, 48 kedjehus och 118 lägenheter i flerbostadshus samt lekpark och 

utegym. Den skogsbeklädda kullen kommer att lämnas obebyggd och viktiga 

stråk samt värden för närrekreation kommer att beaktas i den aktuella 

utbyggnadsplanen för området.  



62 Svar på ansökan om planbesked för Kungsängens-Tibble 1:392 - KS 16/0374-3 Svar på ansökan om planbesked för Kungsängens-Tibble 1:392 : Plandirektiv Tibble torg

 

    5 (11)  
   

 

 

 

 

Illustrationsplan över ny bebyggelse för Tibbleängen i form av radhus, kedjehus och 

flerbostadshus (Tengbomgruppen AB) 

 

 

Vy över Hjortronvägen med nya radhus och flerbostadshus (Tengbomgruppen AB) 

 

Kulturhistoriska värden  

Planområdet skattas inte ha några betydande kulturhistoriska värden. I de 

närliggande områdena i anslutning till planområdet finns en del 

kulturmiljöfynd som sträcker sig tillbaka till järn- och medelåldern. Inom 
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grönområdet öster om planområdet återfinns ett gravfält från järnåldern samt 

en äldre vägsträckning från 1600-talet. 

Fornminnen 

Inom planområdet finns inga påträffade fynd av fornlämningar dock angränsar 

planområdet till ett naturområde där fynd tidigare har påträffats. På den 

skogsbeklädda kullen öster om planområdet har ett gravfält (RAÄ-nr 

Kungsängen 9:1) identifierats. Länsstyrelsen beslutade (2015-07-10, 

beteckning 43112-10749-2015) att ett skyddsavstånd på 25 meter till 

fornlämningen ska upprättas vid byggnation i anslutning till området.  

Natur 

Inom planområdet är ytan hårdgjort. Söder om planområdet finns ett 

kolonilottområde samt ett större rekreationsområde vid namn Gröna dalen. 

Gröna dalen var tidigare åkermark men har under senare tid nyttjats som 

parkmark och innefattar ett flertal promenad- och cykelstråk.  

 

För grönområdet Gröna dalen har tidigare en naturvärdesinventering 

genomförts (Ekologigruppen 2018) som påvisade sju naturvärdesobjekt av 

olika naturvärdeklass. Inget av fynden klassades som högsta naturvärde 

(klass1). 

 

På både västra samt östra sidan angränsar planområdet till två mindre 

skogspartier bestående av blandskog.  
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Naturvärdesinventering för Tibbleängen för Kungsängen Tibble 1:470. 

Vatten 

Planen omfattas inte av ett dikningsföretag.  

Planområdet omfattas av Östra Mälarens vattenskyddsområde (inrättat av 

Länsstyrelsen 2008). Planområdet ligger dock inom den så kallade sekundära 

zonen vilket innebär att det är placerat mer än 50 m från strandlinje. Syftet med 

vattenskyddsområdet är för att reglera och förhindra verksamheter samt 

åtgärder som kan medföra risk för vattenförorening och påverkan på 

råvattenkvalitet.  
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Aktuellt avrinningsområde för dagvatten från planområdet är Tibbleviken i 

Mälaren som omfattas av vattenskyddszonen.   

Strandskydd 
Planförslaget berörs ej av strandskydd. 

Buller 

Planförslaget kommer att medföra viss risk för ökade bullernivåer dels under 

själva byggtiden men även efteråt då planförslaget medger en ökad trafik till 

och genom området.  

Riskfrågor 

Planområdet bedöms inte vara utsatt för risk i form av ras, skred, störande 

verksamheter, eller transportled för farligt gods. Ett mindre instängt område 

som riskerar att få stående vatten vid kraftiga regn finns i området. En 

skyfallsutredning kommer behöva göras i för planområdet. 

Ledningar 

Kommunalt vatten- och avlopp finns draget inom planområdet. Även 

fibernätverket AB Stokab, Skanova samt elbolaget E.ON har ledningar inom 

planområdet. IP-Only har ledningar som går längs med planområdets västra 

gräns. Det finns även en avtalsnyttjanderätt för Tele från 1982 inom 

planområdet, exakt placering är oklart och måste utredas vidare. Innan arbetet 

påbörjar bör de leddragningar som ryms inom planområdet studeras närmare. 

 

Avfallshantering 

Inom planområdet finns en gemensam insamlingsbehållare i form av en 

markbehållare som tillhör Brf Vinbäret. Vid planarbete ska platserna för 

avfallshantering vara tillgängliga för stora transporter. Möjligt kan Vinbärets 

markbehållare flyttas till någon annan passande plats vid behov.  

 

Kommunikationer 

Längs med planområdets norra gräns går Hjortronvägen som trafikeras av bil 

och buss. Längs med Hjortronvägen löper även en gång- och cykelväg som är 

en del av ett större kommunalt gång- och cykelvägsnät. Buss 559 förser 

området med kollektivtrafikförbindelse. Kungsängens pendeltågsstation är 

belägen ca 1 km söder om planområdet med förbindelser vidare till Bro och 

Bålsta samt vidare in till centrala Stockholm. 
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Tillgänglighet 

Planområdet bedöms som lättillgängligt. Området nås via befintlig väg, 

Hjortronvägen. Det bedöms inte att någon större infrastruktur behöver 

tillkomma vid genomförandet av planförslaget.  

Förhållningssätt 

RUFS 

Planområdet ryms inom RUFS områden utpekade som strategiskt 

stadsutvecklingsläge och förslagen utveckling för området går i linje med de 

regionala bostadsbyggnadsmålen som formulerats för Stockholmsregionen. 

Bland annat att förtäta och länka samman befintliga bostadsområden samt att 

bygga i kollektivtrafiknära lägen med närhet till gröna värden för att skapa 

attraktiva livsmiljöer. 

Översiktsplanen 

 

Översiktlig bild över förslagen utveckling av Kungsängens tätort, FÖP Kungsängen 2040. 

 

I gällande översiktsplan (ÖP 2010) är planområdet inkluderat inom den 

tätortsavgränsning som gjorts för Kungsängen. 2017 gav Kommunstyrelsen 

samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för 

Kungsängen. FÖP Kungsängen 2040 är idag i samrådsskedet av planprocessen 

och pekar ut Tibble torg och hela planområdet som en del av ett större 

utvecklingsområde längs med Hjortronvägen. Syftet med förtätningen enligt 

FÖP är att skapa en småstadskänsla i det utpekade området. 
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Övriga planer 

Grönplanen beskriver de biotoper som angränsar till planområdet som 

blandskog, öppen gräsmark samt kolonilotter. Till väster om planområdet 

ligger Gröna Dalen-stråket och en grönyta som är utpekad att utvecklas till 

Stadsdelspark i Grönplanen. Genom grönområdet finns ett förslaget grönstråk 

att utveckla alt nyanlägga.  

Området är ej utpekat i vattenplanen.  

Riksintressen 

Planområdet berörs inte av riksintressen.  

 

Geologiska förhållanden 
Marken inom planområdet består av postglaciallera, svämsediment samt lera-

silt. Skattat jorddjup är mellan 3-10 meter.  

 

Ingen känd provtagning har genomförts för planområdet. En geoteknisk samt 

miljöteknisk undersökning har dock genomförts för ett område norr om 

Hjortronvägen och Gröna dalen. Här visade utredningen att sulfidhaltig lera 

påträffats vid 4–10,5 meters djup under markyta. Fynden definierades som 

”något” sulfidhaltiga.  

Översiktliga konsekvenser av förslaget 

Ekologiska konsekvenser 

Planförslaget bedöms inte innebära några betydande ekologiska konsekvenser 

då planområdet redan är exploaterat.  

Sociala konsekvenser 

Inom planområdet finns idag en vårdcentral som drivs på uppdrag av Region 

Stockholm. Det framgår inte av aktuellt underlag om vårdcentralen ska 

fortsätta att vara en del av den fortsatta utvecklingen för planområdet. Även om 

vårdcentralen får fortsätta att verka på platsen kommer tillgången till vård att 

påverkas under byggnationstid. Invånarnas förutsättningar till vård bör tas i 

beaktning i det fortsatta planarbetet.  

Barnkonsekvenser 

Planförslaget bedöms medföra ett möjligt ökat behov av förskole- samt 

grundskoleplatser. Vid en vidareutveckling av planområdet ska 

barnkonventionen och barnens perspektiv tas i beaktning. 

Ekonomiska konsekvenser 

Planförslaget innebär en viss tillkomst av ny befolkning och skattebetalare för 

kommunen samt ett visst ökat behov av förskole- samt grundskoleplatser. För 

den enskilde fastighetsägaren innebär planändringen en möjlighet att utveckla 

fastigheten och därmed dess värde.  
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Utlåtande 

Förslagen utveckling av planområdet går i linje med förslag till FÖP för 

Kungsängen och ett positivt planbesked föreslås. Kommunen ser positivt på en 

utveckling av planområdet och en början på en förtätning längs med 

Hjortronvägen. Konceptet för de förslagna byggnadsvolymerna med variation i 

byggnadshöjd anses passande för platsen och i förhållande till befintlig 

bebyggelse. Gestaltningsmässigt ska förslaget studeras vidare och tydligare 

motiveras. Likaså bör parkeringssituationen studeras vidare för att undersöka 

hur bilen kan få en mindre central roll inom planförslaget.  

 

Kommande utredningar 

Följande punkter kommer att kräva utredning i samband med ett planarbete. 

Ytterligare punkter att utreda kan tillkomma i planskedet. 

• Dagvatten  

• Geoteknisk utredning 

• Bullerutredning 

• Trafikutredning 

• Fastighetsbestämning 

• Skyfallsutredning 

 

Tidplan 

Planarbetet beräknas påbörjas 2024. Detaljplanen bedöms kunna antas kunna 

antas 2027. 
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Inriktningsbeslut avseende arrende för del av 
Kungsängens Kyrkby 2:1 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

1. Att nytt arrendeavtal för Kungsängens Båtsällskap uppdelas i två 

arrenden, varav ett omfattar hamnen och ett område omfattar 

varvsområdet.  

2. Arrendetiden för hamnområdet skall vara 25 år.   

3. Arrendetiden för varvsområdet skall vara 5 år med förlängning 2 år i 

sänder om uppsägning ej sker, med en uppsägningstid om 2 år.  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsutskottet har uppdragit åt samhällsbyggnadschefen att säga 

upp och omförhandla arrendeavtalet med Kungsängens båtsällskap (KBS). 

Arrendeavtalets giltighetstid har visat sig vara längre än vad man tidigare 

uppfattat vilket gjort uppsägningsprocessen mindre brådskande. KBS har under 

våren 2022 påkallat nya förhandlingar om arrendeavtal i syfte att säkra 

finansiering av nya borganläggningar. Kommunen har i dessa förhandlingar 

föreslagit att dela upp ett nytt arrende i två delar så att kommunen skapar 

handlingsfrihet att på sikt omvandla varvsområdet till något annat. Detta har 

KBS starkt motsatt sig. I syfte att stärka förvaltningens mandat i förhandling 

med båtsällskapet söker nu förvaltningen ett inriktningsbeslut för fortsatta 

förhandlingar.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 sep 2022 

Ärendet 

Den 29 maj 2019 beslutade Samhällsbyggnadsutskottet att uppdra åt 

samhällsbyggnadschefen att 1) säga upp arrendeavtalet med Kungsängens 

båtsällskap och 2) påbörja översyn och omförhandling av villkor för 

kommande arrendeavtal.  
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Den 10 december 2019 inleddes dialog mellan dåvarande mark- och 

exploateringschefen och Kungsängens båtsällskap (KBS) om nytt arrende. I 

samband med att dialogen inleddes framkom att avtalet är skrivet så att det 

gäller från tid då vissa byggnadsprestationer uppfyllts och inte som brukligt är, 

avtalsdatum. KBS informerade då om att avtalet är giltigt till den 15 juni 2027 

och menade då att kommunens uppsägning var i tidigaste laget. I samband med 

detta kom dialogen av sig, men med sig från denna inledande dialog kom 

samsyn kring avtalets giltighetsperiod och detta innebär att uppsägning 

behöver ske senast 15 juni 2025.  

Samtal kring nya avtal aktualiserades igen under våren 2022 med anledning av 

att KBS behöver investera i nya brygganläggningar. Förvaltningen framförde 

då den syn som vuxit fram under hand i dialog med samhällsbyggnadsutskottet 

att dela upp arrendet i två varav det ena omfattar hamnanläggningen och det 

andra varvsplanen och att varvsplanen skulle ha en kortare uppsägningstid. 

Syftet med denna indelning skulle vara att skapa handlingsfrihet att på sikt 

omvandla varvsområdet till något som kan försörja en bredare allmänhet och 

inte bara KBS medlemmar.  

Utkast till nya arrendeavtal presenterades för KBS den 2 maj 2022. Arrendet 

för hamnområdet föreslogs upplåtas på 25 år med en uppsägningstid om 2 år 

samt förläningstid om 5 år i sänder om uppsägning inte sker. Arrendet för 

varvsområdet föreslogs upplåtas på 1 år med 1 års uppsägningstid och en 

förläningstid om 1 år om inte avtalet sägs upp i rätt tid. Smärre justeringar 

gjordes beträffande de upplåtna områdena för att spegla den användning som 

faktiskt pågår samt ur arrendesynpunkt möjliggöra en vågbrytare på utsidan av 

den före detta holmen där klubbstugan är belägen.  

KBS anförde i svar till föreslagna avtal att dessa inte kunde accepteras, se 

bilagt meddelande från KBS den 1 juni 2022. Huvudsakligen vänder man sig 

mot att dela upp verksamheten i ett hamnområde och ett varvsområde som på 

sikt kan komma att skiljas åt geografiskt. Man ifrågasätter också den korta 

löptiden på varvsavtalet. Därtill påpekar KBS också att Tibble Sjöscoutkår får 

besvär med uppläggning av sina båtar och därmed inte kan fortsätta med sin 

verksamhet i samma utsträckning.  

KBS syfte att söka nytt avtal var att säkra en ny långsiktig arrendeperiod i syfte 

att kunna redovisa till sin långivare att investeringar i brygganläggningarna inte 

gjordes på osäkra grunder. I avtalet framgår dock tydligt att Kommunen är 

skyldig att lösa in sådana anläggningar som KBS har uppfört på platsen i 

händelse av att avtalet upphör. Detta innebär att KBS i alla lägen har en trygg 

grund att stå på för att reinvestera i sina anläggningar. Med hänsyn till den 

stora mängden ärenden under försommaren, den tidsbrist som uppstod 

gentemot sammanträdesdatum och att det klargjordes att KBS kunde investera 

utan att förlänga arrendeavtalet gjorde att Kommunen och KBS överenskom 

muntligen att återuppta förhandlingar under hösten 2022.  
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I syfte att tydliggöra förvaltningens mandat och inriktning för kommande 

förhandlingar är det önskvärt att ställningstagandet att bryta upp nu gällande 

arrendeavtal i två delar formaliseras i ett beslut om inriktningen för kommande 

förhandlingar.  

Ändringar som kan vara lämpliga att göra till redan presenterade arrendeavtal 

kan vara att förlänga tidsperioden som gäller för varvsområdet från 1 år till 5 

år, uppsägning 2 år innan och förlängning på 2 år ifall uppsägning inte sker.  

För att en omlokalisering av KBS varvsverksamhet ska kunna ske är det helt 

centralt att de har någon annan plats att förlägga verksamheten på. En plats 

som preliminärt identifierats som möjlig att ta i anspråk är området omedelbart 

söder om Arkens båtklubb. Platsen är lämplig utifrån att Kommunen har 

rådighet över marken och naturvärdena på land översiktligt bedöms som låga. 

Dock skulle en åtgärd där kräva vattendom samt tillstånd att utföra 

muddringsåtgärder i vattenskyddsområde. Området behöver bedömt också 

planläggas för att göra anläggningsåtgärderna möjliga. Processen att göra 

området lämpligt för KBS varvsverksamhet och slutligen göra en 

omlokalisering är alltså inte något som görs från ett år till ett annat utan kräver 

en långsiktig plan som inte får rubbas av omprioriteringar. Förvaltningen ser 

mot bakgrund av detta inte något hinder i att kunna upplåta varvsområdet på 

längre tid än 1 år i sänder. 5 år med förläning om 2 år i sänder torde rymmas 

inom den takt som övriga frågor kräver för att komma till lösning.   

Barnperspektiv 

Beslutet att uppdela KBS arrende i två delar innebär inte direkt några negativa 

konsekvenser för barn. Genomförandet av en omlokalisering av 

varvsverksamheten och efterföljande omvandling av varvsområdet kan 

innebära, om beaktning inte tas till Tibble Sjöscoutkårs behov, att denna 

verksamhet tvingas ändra omfattning och/eller inriktning.    
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Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Jonas Uebel 

 Miljö- och stadsbyggnadschef 

 

 

 

Samuel Eketorp  

Chef Mark- och natureneheten  
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