
Samråd om ändring av 
detaljplan för del av Ådö (Ådö Skog)

En detaljplan är det juridiska 
dokument som reglerar hur mark- 
och vattenområden får användas. 
Hur en detaljplan tas fram regleras 
i plan- och bygglagen. Innan 
detaljplanen antas ska den samrådas 
och granskas av de som berörs av 
planen.

Efter samrådet sammanställs de syn punkter och förslag som inkommit under 
samrådstiden. Dessa besvaras i en samrådsredogörelse som görs till gänglig  i 
samband med den kommande granskningen. Planförslaget bearbetas och under 
granskningstiden kommer ytterligare ett tillfälle att tycka till om förslaget.  Efter 
granskningen överlämnas förslaget  till Kommunstyrelsen/Kommun fullmäktige 
för beslut om antagande.

När planen är antagen kan de som lämnat synpunkter senast under 
granskningsskedet och inte blivit tillgodosedda, överklaga beslutet. Om ingen 
överklagar inom tre veckor får planen laga kraft. 

Hur lämnar jag synpunkter?

Detaljplaneförslaget består av flera 
handlingar:
• Följebrev samråd
• Beslut om samråd
• Plankarta
• Planbeskrivning
• Program Ådöhalvön
• Samrådsredogörelse program
• Remisslista
• Denna informationsbroschyr 

Samrådshandlingar finns utställda 
i kommunhuset i Kungängen och i 
 Brohuset i Bro centrum. Kopior i  papper 
kan beställas från Samhällsbyggnads-
kontoret. 
Handlingarna finns också på 
 kommunens webbplats:
www.upplands-bro.se/dpado-skog

Samrådet pågår från onsdag den 26 ja-
nuari 2022 till och med  onsdag den 23 
februari 2022. Skriftliga synpunkter ska 
lämnas till kommunen senast onsdag 
den 23 februari 2021. 
Skicka dina synpunkter till: 
 kommunstyrelsen@upplands-bro.se
eller
Upplands-Bro kommun, 
Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen 
Glöm inte att ange diarienummer  
KS 18/0209

Den som inte framfört sina synpunkter skrift-
ligen senast under granskningstiden, kan 
förlora rätten att överklaga beslut att anta 
planen. Se process pilarna nedan.

Läs alla handlingar!

Bakgrund
Beskriv bakgrunden till planarbetet.

Syfte
Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra större byggnader för att ge 
bättre förutsättningar för boende i området samt revidera bestämmelserna om 
avstyckningar.

Samrådsmöte
Digitalt samrådsmöte kommer att hållas den 16 februari 2022 kl 15-16 ssamt 18-19. 
Hur detta går till kan du läsa på projektets webbsida. 

Lämna dina synpunkter senast onsdag den 23 februari 2022!
www.upplands-bro.se/dpado-skog 

Ansvarig planarkitekt:
Lina Wallenius
Projektledare exploatering:
Samuel Eketorp

Vad är en detaljplan? Vad menas med samråd?

Samrådets syfte är att visa det material 
(planförslag) som kommunen har 
tagit fram för området. Under 
samrådstiden finns handlingar 
tillgängliga för allmänheten och 
synpunkter på förslaget ska lämnas 
till kommunen senast samrådets sista 
dag.

Vad händer sen?

KS 18/0209

www.upplands-bro.se/dpado-skog
telefon: 08 - 581  690  00 • e-post: kommun@upplands-bro.se

uppdrag granskning antagande laga kraftsamråd genom- 
förande
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2022-01-20Upprättad

KS 18/0209Dnr

Samråd
Planhandlingar
Denna plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Detaljplanebprogram
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse del 1

7808ÄNR

STANDARDFÖRFARANDE
DETALJPLAN

Upprättad enligt PBL (2010:900)

Samrådsremiss
Revidering
Granskning
Revidering

Genomförandetiden går ut

2022-01-26 - 2022-02-23

Detaljplan för

del av Ådö (Ådö skog)

7808ÄNRPLANKARTA

¯1000Skala (A0): 1:

Grundkartan är upprättad av kommunens Mät&GIS-avdelning

Koordinatsystem i plan SWEREF 99 18 00

Koordinatsystem i höjd RH 2000
Ajourförd endast inom planområdet 2021-11-26

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

Gränslinjer
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Sekundär egenskapsgräns
Sammanfallande egenskapsgränser

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS
PARK Park

VÄG Väg

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
B Bostäder

E1
Transformatorstation

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Stängsel, utfart och annan utgång

Ø P

ØP Utfartsförbud

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad

Höjd på byggnadsverk
h1 8,0 Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är angivet värde i meter

h2 6,0 Högsta nockhöjd på komplementbyggnad är angivet värde i meter

Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Takvinkel
o1 45,0 Största takvinkel är angivet värde i grader

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

e2 60,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m² per fastighet

Utformning

f1 Högsta antal våningar är angivet som 1 våning

f2 Endast friliggande hus

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

Utförande

b1
Källare får inte finnas

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

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

n2
Endast 15 % av fastighetens yta (landareal) får hårdgöras

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

ANVÄNDNING AV VATTENOMRÅDE
W1
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