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Avslut av detaljplaneuppdrag för Lennartsnäs 
2:2 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att avsluta planarbetet för Lennartsnäs 2:2. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 16 april 2014 § 27 att ge i uppdrag 

att utreda lämpligheten att planlägga ny bebyggelse på delar av fastigheten 

Lennartsnäs 2:2 genom ett planprogram. Planuppdraget initierades av 

fastighetsägaren som ville bebygga fastigheten med bostäder utöver det 

befintliga slottet. Förutsättningarna på platsen har förändrats och sökanden har 

meddelat att de inte längre är intresserade av planläggning. Uppdraget föreslås 

därför avslutas. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2022  

 Samhällsbyggnadsutskottets beslut om planuppdrag den 16 april 2014, 

§ 27 

 Översiktskarta över Lennartsnäs 2:2 

Ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 16 april 2014 § 27 att ge i uppdrag 

att utreda lämpligheten att planlägga ny bebyggelse på delar av fastigheten 

Lennartsnäs 2:2 genom ett planprogram. Planuppdraget initierades av 

fastighetsägaren som ville bebygga fastigheten med bostäder utöver det 

befintliga slottet.  Förutsättningarna på platsen har förändrats och sökanden har 

meddelat att de inte längre är intresserade av planläggning. Uppdraget föreslås 

därför avslutas. 

Barnperspektiv 

Beslutet bedöms inte påverka barn.  
  



7 Avslut av detaljplaneuppdrag för Lennartsnäs 2:2 - KS 15/0331-2 Avslut av detaljplaneuppdrag för Lennartsnäs 2:2 : Avslut av detaljplaneuppdrag för Lennartsnäs 2:2

 

 
   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-02-09 KS 15/0331 

 
 

Samhällsbyggnadskontoret 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Jonas Uebel 

 Chef Projekt- och 

myndighetsavdelningen 

 

Bilagor 

1. Samhällsbyggnadsutskottets beslut om planuppdrag 2014-04-16 § 27 

2. Översiktskarta över berörd fastighet 

Beslut sänds till 

 Sökanden 
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februari 9, 2022

1:32 000

o

0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 [km]

 Översiktskarta Lennartsnäs 2:2

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
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Svar på begäran om ändring av 
områdesbestämmelser för Storhagen 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att avslå begäran om ändring av 

områdesbestämmelser för Storhagen. 

Sammanfattning 

I samband med avslag av en bygglovsansökan inom området Storhagen 

beslutade Bygg- och miljönämnden att begära att områdesbestämmelserna för 

området ändras.  

Samhällsbyggnadskontoret tackar för informationen om behovet av att ändra 

områdesbestämmelserna. Det finns ett behov av att se över gällande planer, 

men i nuläget saknas resurser för att arbeta med detta.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 22 december 2021 

 Bygg- och miljönämndens beslut, §4, den 28 januari 2021  

Ärendet 

I samband med avslag av en bygglovsansökan inom området Storhagen 

beslutade Bygg- och miljönämnden att begära att områdesbestämmelserna för 

området ändras.  

Byggrätten inom områdesbestämmelserna är 60 kvadratmeter huvudbyggnad 

samt 20 kvadratmeter för uthus. Det innebär att det är svårt att etablera 

permanentboende i området.  

Avvikelser från bestämmelserna har skett i området. Att det tidigare har 

beviljats avvikelser gör inte att avvikelser ka fortsätta ges. Bygg och 

miljönämnden menar att det är rimligt att förutsättningarna för alla 

fastighetsägare i området klargörs, för att säkra likställighet för enskilda och 

hänsyn till allmänna intressen. Nämnden begär därför att Kommunstyrelsens 

Samhällsbyggnadsutskott på enklaste sätt ändrar områdesbestämmelserna så att 

större byggrätter tillkommer.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-12-22 KS 21/0397 

 
 

Det kan ske för området specifikt eller, om så är möjligt, generellt för äldre 

planer i omvandlingsområden 

Samhällsbyggnadskontoret tackar för informationen om behovet av att ändra 

områdesbestämmelserna. Det är bra att återkoppling sker om vilka planer som 

är omoderna och var efterfrågan om ändring finns. Det finns ett behov av att se 

över flera gällande planer, men i nuläget saknas resurser för att arbeta med 

detta.  

Barnperspektiv 

Beslutet påverkar indirekt barns boendemiljö. Beslutet innebär att de som vill 

bo inom området måste bo trängre, eller inte kan flytta dit. 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Jonas Uebel 

 Chef Projekt- och 

myndighetsavdelningen 

 

Bilagor 

1. Bygg- och miljönämndens beslut 2021-01-28, §4 

Beslut sänds till 

 Bygg- och miljönämnden 
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PROTOKOLLSUTDRAG 11 (56)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2021-01-28 

 

 

§ 4 BYGG.2020.159 Ansökan om bygglov 
för nybyggnad av bostadshus, 
BROGÅRD 1:17, Laggaruddsvägen 10 

 Dnr BYGG.2020.159 

Beslut 

1. Bygg- och miljönämnden återremitterar ärendet för en fortsatt 

samordnad hantering med ärende om strandskyddsdispens för 

fastigheten. 

2. Bygg- och miljönämnden begär hos Kommunstyrelsens 

Samhällsbyggnadsutskott att områdesbestämmelserna för området 

Storhagen ändras, så att större byggrätter tillkommer. 

Motivering 

Bygg- och miljönämnden bedömer att bygglov för nybyggnad av bostadshus på 

fastigheten Brogård 1:17 kan ges med stöd av 9 kap. 31 c § PBL och i enlighet 

med nämndens tidigare beslut i området. Strandskyddsdispens krävs dock med 

hänsyn till den stora förändring som föreslagen åtgärd innebär. Gjord prövning 

av strandskyddsfrågan har dock utgått från att åtgärden anses strida mot 

områdesbestämmelserna, behöver därför kompletteras och kan därefter ligga 

till grund för en fortsatt samordnad hantering av ärendena. Det är dock rimligt 

att förutsättningarna för alla fastighetsägare i området klargörs, för att säkra 

likställighet för enskilda och hänsyn till allmänna intressen. Nämnden begär 

därför att Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott på enklaste sätt ändrar 

områdesbestämmelserna så att större byggrätter tillkommer. Det kan ske för 

området specifikt eller, om så är möjligt, generellt för äldre planer i 

omvandlingsområden. 

Sammanfattning 

Sökande har inkommit i första hand om förhandsbesked om att riva ett hus och 

bygga ett nytt bostadshus. Därefter har ansökan gjorts om till en 

bygglovsansökan i samråd med bygglovsavdelningen.  

Boverket gör bedömningen att det inte krävs rivningslov utanför detaljplan. Då 

åtgärden är belägen utanför detaljplan och det inte finns något rivningsförbud i 

områdesbestämmelserna krävs det inte rivningslov för att riva den befintliga 

byggnaden.  

Det inkomna förslaget är att bygga ett bostadshus på 208,1 kvadratmeter 

bruttoarea och 211,4 kvadratmeter byggnadsarea.  

Kontoret gör bedömningen att det inkomna förslaget avviker alldeles för 

mycket från områdesbestämmelserna för att kunna beviljas. En avvikelse på 
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PROTOKOLLSUTDRAG 12 (56)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2021-01-28 

 

 

247 %  från högsta tillåtna bruttoarea är inte förenligt med 

områdesbestämmelserna.  

Att det har beviljats avvikelser inom området senaste åren gör inte att 

avvikelser ska fortsätta behöva ges inom området. Varje ny ansökan är unik 

och ska prövas enligt dess förutsättningar. 

Med ovanstående föreslår kontoret att Bygg- och miljönämnden avslår 

förslaget då det inte uppfyller områdesbestämmelserna.  

Beslutsunderlag 

 Reviderad ansökan som inkom 2020-11-16 

 Nybyggnadskarta som inkom 2020-11-10 

 Plan- och sektionsriting som inkom 2020-11-10 

 Fasadritningar som inkom 2020-11-10 

 Yttrande miljö som inkom 2020-08-12 

 Skrivelse från sökande angående vatten och avlopp som inkom 2020-

11-13 

 Yttrande inför beslut från sökande som inkom 2020-12-03 

 Yttrande från Brogård 1:18 som inkom 2020-11-23 

 Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-10 

Förslag till beslut 

1 Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av 

bostadshus då förslaget inte följer områdesbestämmelser enligt 9 kap 31 §, 

PBL. 

 

2 Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011, § 57 

Bygglovsprövning                  11 352 kr 

Kommunicering              2 838 kr 

Summa                                 14 190 kr 
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PROTOKOLLSUTDRAG 13 (56)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2021-01-28 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Börje Wredén (L) lämnar följande förslag till beslut: 

1. Bygg- och miljönämnden återremitterar ärendet för en fortsatt 

samordnad hantering med ärende om strandskyddsdispens för 

fastigheten. 

2. Bygg- och miljönämnden begär hos Kommunstyrelsens 

Samhällsbyggnadsutskott att områdesbestämmelserna för området 

Storhagen ändras, så att större byggrätter tillkommer. 

Andreas Åström (M) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut. 

Jan Lannefelt (S) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut. 

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Börje Wredéns (L) 

förslag till beslut och finner bifall. 

Beslutet skickas till: 

 Samhällsbyggnadsutskottet 

 Samhällsbyggnadschef 
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 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sila Sahin 

Planarkitekt 

Enheten Samhällsutvecklingsprojekt  

   

Sila.Sahin@upplands-bro.se 

2022-02-01 KS 21/0572  

Samhällsbyggnadsutskottet 
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Svar på ansökan om planbesked för Ragn-Sells 
anläggning Högbytorp 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar  

1. att planbesked ges för Ragn-Sells anläggning Högbytorp (Klöv och lilla 

Ullevi 1:7). 

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

Kommunfullmäktige. Åtgärden är att betrakta som stor.  

Sammanfattning 

Ragn-Sells Treatment & Detox AB har ansökt om planbesked för att göra en 

viss utökning av delområde DPL3 angivet i planprogram för Högbytorp 

(godkänt av kommunfullmäktige 2011-06-16 §59) samt för att upprätta 

områdesbestämmelser för sagt delområde.  

Positivt planbesked föreslås. Kommande områdesbestämmelser anses kunna 

handläggas med ett samordnat förfarande om den fördjupade översiktsplanens 

områdesavgränsning för Högbytorp kommer bestå efter antagandet. I annat fall 

kommer planen handläggas med ett utökat förfarande. 

Arbetet med områdesbestämmelser bör kunna påbörjas 2024. 

Områdesbestämmelserna bör kunna antas 2027, tidigare om planprojektet 

prioriteras. 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.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-02-01 KS 21/0572 

 
 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 1 februari 2022 

 Plandirektiv, den 4 februari 2022  

 Ansökan om planbesked, den 15 oktober 2021  

 Detaljplan för del av Bro-Önsta 2:12, Klöv och Lilla Ullevi 1:7 m.fl. 

(Kraftvärme- och biogasanläggning i Högbytorp), nr 1101   

 Plan- och bygglovtaxa, antagen av Kommunfullmäktige 16 juni 2011 

Ärendet 

Ragn-Sells Treatment & Detox AB har ansökt om planbesked för att göra en 

viss utökning av delområde DPL3 angivet i planprogram för Högbytorp 

(godkänt av kommunfullmäktige 2011-06-16 §59) samt för att upprätta 

områdesbestämmelser för sagt delområde.  

Inom fastigheten finns idag Högbytorps avfalls- och kretsloppsanläggning och 

fastigheten angränsar till Högbytorps kraftvärmeverk och biogasanläggning 

samt Sätra gård, ett besöks- och informationscenter. I övrigt består området av 

skog- och jordbruksmark med ett fåtal boende i närheten. Avfallsverksamheten 

tar i dagsläget emot cirka 700 000 ton avfall per år, främst förorenade jordar, 

askor och annat verksamhetsavfall men även avfall från hushåll. På 

anläggningen sorteras, behandlas och renas materialet.  

Samhällsbyggnadskontoret har bedömt att det är möjligt att utöka befintligt 

delområde i planprogrammet samt upprätta områdesbestämmelser för området. 

Områdesbestämmelser bedöms som en lämplig åtgärd då detaljplanering av 

området inte är aktuellt i dagsläget. Detta på grund av områdets läge utanför tät 

bebyggelse – planprogrammet (antaget 2011) ska vara vägledande vid 

kommande planering och bygglovsplanering och ger förutsättningarna för 

verksamhetens bedrivande i området. Verksamheten på området tillåts vidare 

av Miljöbalken genom prövning av Mark- och miljödomstolen.  

Positivt planbesked föreslås. Kommande områdesbestämmelser anses kunna 

handläggas med ett samordnat förfarande om den fördjupade översiktsplanens 

områdesavgränsning för Högbytorp kommer bestå efter antagandet. I annat fall 

kommer planen handläggas med ett utökat förfarande. 

Arbetet med områdesbestämmelser bör kunna påbörjas 2024. 

Områdesbestämmelserna bör kunna antas 2027, tidigare om planen prioriteras 

och kan handläggas med ett samordnat förfarande. Den beräknade tiden för 

antagande kan komma att ändras. För att planarbetet ska påbörjas behöver 

sökanden begära planuppdrag från kommunen. 

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. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2022-02-01 KS 21/0572 

 
 

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

kap. 2 § Plan- och bygglagen.  

Barnperspektiv 

Området är inte av sådan karaktär att det används av barn i dag. Därför bedöms 

inte barnkonsekvenser vara aktuella för området. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Jonas Uebel 

 Chef Projekt- och 

myndighetsavdelningen 

 

Bilagor  

1. Plandirektiv, den 4 februari 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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1 (21) 
PLANDIREKTIV 

 Datum Vår beteckning 
 2022-02-04  KS 21 0572  

 
 

 

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  
Klöv och lilla Ullevi 1:7 i Högbytorp, Bro 
 

 

Inkommet datum 
2021-10-15 

Fastighetsbeteckning 
Klöv och lilla Ullevi 1:7  

Fastighetsägare 
Klöv och lilla Ullevi 1:7 ägs av Ragn-sells Treatment & Detox AB  

Förfrågan från 
Ragn-Sells Treatment & Detox AB   
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     2 (21)  
   

 
 

Önskad åtgärd  
Ragn-Sells Treatment & Detox AB äger sedan tidigare fastigheten Klöv och 
lilla Ullevi 1:7 i Högbytorp. Avsikten är att göra en viss utökning av det 
delområde angivet i planprogram för Högbytorp (godkänt av 
kommunfullmäktige 2011-06-16 §59) som berör verksamheten Högbytorps 
avfalls- och kretsloppsanläggning (se bild nedan). Ragn-Sells Treatment & 
Detox AB ger i uppdrag till kommunen att upprätta områdesbestämmelser för 
delområdet.  
 

 
Planerad indelning av detaljplaneetapper enligt planprogrammet för Högbytorp, Upplands-Bro kommun, 

2010. Ragn-Sells Treatment & Detox AB önskar en utökning av delområdet DPL 3. 
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Gällande plan för området 
Detaljplan för del av Bro-Önsta 2:12, Klöv och Lilla Ullevi 1:7 m.fl. 
(Kraftvärme- och biogasanläggning i Högbytorp) antogs av 
kommunfullmäktige 2014-06-11 och vann laga kraft 2014-07-15. 
 

 
Fastigheterna Klöv och lilla Ullevi 1:7 och Bro-Önsta 2:12 samt den gällande detaljplanen markerad i 

mörkgrönt. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden för Detaljplan för del av Bro-Önsta 2:10, Klöv och Lilla 
Ullevi 1:7 m.fl. (Kraftvärme- och biogasanläggning i Högbytorp) upphör gälla 
2024-07-15. 

Användning och bestämmelser 
Gällande plan är en detaljplan gällande kraftvärme- och biogasanläggning 
antagen 2014, upprättad enligt ÄPBL (SFS 1987:10). Den huvudsakliga 
användningen är ”E” – teknisk anläggning såsom kraftvärme- och 
biogasanläggning med tillhörande anläggningar, upplang samt 
elnätsinstallation. Användningen ”EG” – teknisk anläggning, tankstation samt 
besökcenter för kraftvärme och biogasanläggningen förekommer inom 
planområdet. I vissa delar av planområdet förekommer användningarna ”u” 
och ”x”, den förstnämnda medger att marken ska vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar och den sistnämnda att marken ska vara tillgänglig för 
separat allmän gång- och cykeltrafik. Utöver detta finns bestämmelser som 
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reglerar mark och vegetation, utnyttjandegrad, placering, utformning och 
utförande samt störningsskydd. 

Nuvarande förhållanden 
Markanvändning 
Området ligger cirka 3 km från Bro Centrum, norr om korsningen mellan E18 
och väg 269. Infarten till området sker via väg 269. Vägarna Ragnar Sellbergs 
väg, Högbytorpsvägen, Norrnäsvägen samt Sätra leder in till området. Området 
angränsar till Håbo kommun. Inom området finns idag Högbytorps avfalls- och 
kretsloppsanläggning, Högbytorps kraftvärmeverk och biogasanläggning samt 
Sätra gård, ett besöks- och informationscenter. Bro Glasbruk bedriver vidare 
verksamhet i anslutning till Sätra gård.  
 
I övrigt består området av skog- och jordbruksmark med ett fåtal boende i 
närområde - två permanentbostäder finns inom området, den ena belägen vid 
Sätra gård och den andra vid Trafikplats Bro.  Avfallsverksamheten tar i 
dagsläget emot cirka 700 000 ton avfall per år, främst förorenade jordar, askor 
och annat verksamhetsavfall men även avfall från hushåll. På anläggningen 
sorteras, behandlas och renas materialet. Det mesta går tillbaka till kretsloppet i 
form av material till nya produkter eller bränsle och en allt mindre andel 
deponeras. Följande anläggningar och verksamheter finns på Högbytorp idag: 
 
• Infartskontroll 
• Askbehandling 
• Jordrening 
• Bränsletillverkning från blandat avfall (papper, trä och plast) 
• Kompostering av avfall som är lätt att bryta ner biologiskt 
• Behandling och återvinning av färger, lösningsmedel och fetter 
• Läkemedelsfragmentering – behandling och deponering 
• Behandling och återvinning av oljehaltigt slam och vatten 
• Oljekompostering – nerbrytning med bakterier 
• Återvinning av skrot och metaller 
• Deponering - avfall som inte kan eller bör återvinnas läggs på deponi 
• Utvinning av deponigas  
• Anläggningar för rening av lak- och dagvatten 
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Översiktsbild över området och dess omkringliggande verksamheter, Google Earth, 2020. 

Landskapsbild och stadsbild 
Landskapsbilden i och omkring området präglas av kontrasterna mellan 
gårdsmiljöer, jordbruksmark, kuperad skogsterräng, skrymmande 
verksamhetsområden samt storskaliga trafikmiljöer. Jordbrukslandskapet och 
skogsmarkens kontraster skapar landskapsrum som ger möjlighet till breda 
vyer från vägarna, men som även till viss del döljer avfallsanläggningen. Inom 
och i anslutning till området syns flera landmärken – telemasten intill väg 269, 
avfallsanläggningens kullar, kraftvärmeverkets stora byggnadsvolymer samt 
E18 som kan betraktas som en fysisk barriär i landskapet.  
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Kulturhistoriska värden  
Platsen bedöms inte innefatta några kulturhistoriska värden. 

Fornminnen 
Inom fastigheterna Klöv och lilla Ullevi 1:7 finns kända fornlämningar som 
framgår ur Riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök (se bild nedan). 
 
På fastigheten Klöv och lilla Ullevi 1:7 finns tre fornlämningar, belägna på 
fastighetens norra och nordvästra del. Dessa fornlämningar består av en 
fornborg (RAÄ-nummer: Bro 178:1), en boplats (RAÄ-nummer Bro 262:1) 
samt ytterligare en boplats (RAÄ-nummer Bro 265:1).  
 
På fastigheten förekommer även så kallade övriga kulturhistoriska lämningar 
samt möjliga fornlämningar. Dessa är utspridda på flera delar av fastigheten, 
främst förekommer de på fastighetens nordöstra och södra delar. Dessa 
lämningar består av husgrunder (RAÄ-nummer: Bro 244:2, Bro 244:1, Håbo-
Tibble 142:1), gränsmärken (RAÄ-nummer: Håbo-Tibble 145:1, Bro 266:1, 
Håbo-Tibble 90:1, Bro 354, Bro 353, Bro 356, Bro 357), fornlämningsliknande 
lämning (RAÄ-nummer: Håbo-Tibble 115:1), bytomt/gårdstomt (RAÄ-
nummer: Bro 267:1), fossil åker (RAÄ-nummer: Bro 264:1), 
lägenhetsbebyggelse (RAÄ-nummer: Bro 224:1, Bro 219:1), färdväg (RAÄ-
nummer: Bro 227:1), fyndplats (RAÄ-nummer: Bro 166:1) samt övriga 
fornlämningar så som, jordkulor (RAÄ-nummer: Bro 219:2). Två lämningar 
utan antikvarisk bedömning förekommer inom fastighetens centrala delar, en 
lägenhetsbebyggelse (RAÄ-nummer: Bro 223:1) samt ett röjningsröse (RAÄ-
nummer: Bro 263:1).   
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Arkeologiska utredningar kan vara nödvändiga, beroende på hur mycket mark 
som kommer tas i anspråk inom fastigheten. Vidare utredning krävs.  

Fornlämningar markerade i rött, Övriga kulturhistoriska lämningar och möjliga fornlämningar markerade 
i blått, objekt som saknar antikvarisk bedömning eller inte är kulturhistoriska lämningar markerade i grått, 

Riksantikvarieämbetet - Fornsök. 

Natur 
Naturen inom området består av en blandning av öppen mark och skogsmark.   
Området karaktäriseras av att den innefattar ett antal, ur natursynpunkt, 
värdefulla områden. Flera delar av området bedöms enligt Länsstyrelsens 
naturvärdesinventering inneha till viss del höga samt påtagliga naturvärden. 
Även betydelsefulla områden för ekosystemtjänsten hälsa och inspiration finns 
i området. Nyckelbiotoper finns i eller i nära angränsning till området. En stor 
del av planområdet ingår i älgskötselområde enligt Länsstyrelsen. Området 
ligger vidare cirka 5 kilometer från Natura 2000-området Broängen. Enligt 
översiktsplanen finns ett grönt samband på planområdets västra ”spets”. 
Lekvatten samt spridningsområde för groddjur finns på området, tillika som 
ädellövmiljöer och viktiga spridningssamband för arter knutna till 
ädellövmiljöer finns. En annan viktig aspekt att notera är att det kan finnas 
häckningsplatser för skyddsvärda fåglar i området. Dessa kan komma att bli 
påverkade av en framtida exploatering, likväl som fågellivet kan komma att bli 
påverkat. Utredningar bör göras för att utreda häckningsplatsernas lokalisering 
och konsekvenser för fågellivet Om utredningar visar på häckningsplatser för 
skyddsvärda fåglar kan möjligheten till att genomföra planförslaget bli 
påverkat genom att artskyddsbestämmelser faller ut.  
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Bilden visar visst, högt samt påtagliga naturvärden (gula, röda respektive orange fält) samt betydelsefulla 

områden för ekosystemtjänsten hälsa och inspiration (gröna fält). 
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Bilden visar de gröna sambanden från övresiktsplanen (grön pil). 

 
 

 
Bilden visar nyckelbiotoper i eller i anslutning till området (rött skrafferat fält). 
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Bilden visar lekområden och spridningsområden för groddjur (mörkblå respektive ljusblå fält) samt 

ädellövmiljöer och viktiga spridningssamband för arter knutna till ädellövmiljöer (mörkgröna respektive 
ljusgröna fält). 

Vatten 
Området ingår i ett så kallat båtnadsområde, där dikningsföretag är eller har 
varit aktiva. Inom fastigheten Klöv och lilla Ullevi 1:7 finns idag sex aktiva 
dikningsföretag. Dessa är Toresta-Bastbrinks dikningsföretag, Norrboda-Sätra 
dikningsföretag, Sätra gårds dikningsföretag, Norrboda-Kärrets 
dikningsföretag, Norrboda-Odlingens dikningsföretag samt Norrboda-
Klövberga dikningsföretag.  Då dikningsföretagen är aktiva, behöver dessa 
hanteras vid en planläggning. Utredning av dikningsföretagen kan bli aktuellt 
och vid ett eventuellt upphävande av dessa ska ansökning göras till domstol, 
denna process kan fördröja planarbetet. 
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Båtnadsområden (blåskrafferade) på fastigheten Klöv och lilla Ullevi 1:7 Länsstyrelsen Stockholms Län. 

 

Längs med områdets östra sida löper Brobäcken-Sätrabäcken och området 
ingår i Brobäckens avrinningsområde. Brobäcken-Sätrabäcken har en god 
kemisk status, dock har vattendraget en hög grad av försurning. Brobäckens 
avrinningsområde leder vatten till ekologiskt särskilt känsliga vattenområden 
och våtmarker. 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 5 kilometer 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 länets fågelrikaste platser 
med skyddsvärd flora i hagmarkerna.  

Området ligger i anslutning till vattenskyddsområdet för östra Mälaren. 
Mälaren utgör dricksvattentäkt för de flesta kommuner i Stockholms län varför 
ett skyddsområde av råvattentäkten finns. Det innebär restriktioner avseende 
bland annat kemikaliehantering och industriell verksamhet. Hantering och 
omhändertagande av dagvatten, avlopp, dränering av mark, hantering av hälso- 
och miljöfarliga ämnen med mera, ska ske på sådant sätt att förorening av 
Mälaren och dess tillflöden förhindras. Enligt översiktsplanen så ingår stora 
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delar av området i avrinningsområde till ekologiskt särskilt känsliga 
vattenområden och våtmarker. 

Dagvattenhanteringen och dess påverkan på slutrecipienterna måste studeras 
vidare i kommande dagvattenutredningar, inte minst med tanke på den 
kommande verksamheten på platsen. En dagvattenutredning bör även 
undersöka om avrinning från E18 till planområdet förekommer. Vatten och 
avloppsanslutningar finns idag inom området, dock måste kapaciteten av dessa 
utredas för att säkerställa att de är tillräckliga vid en expansion av området.  

Strandskydd 
Strandskydd är inte aktuellt i området.  
Buller 
Enligt Trafikverkets bullerkartering av E18 framgår att denna väg exponeras 
för buller på en dag-kväll-natt-nivå. Värden som överstiger 55 och 65 Lden, 
dB(A) har uppmätts på vägen. En utökning av de befintliga tekniska 
anläggningarna på fastigheterna medför även ökad trafik, vilket innebär 
ytterligare alstring av buller i området. De nya tekniska anläggningarna som 
planeras kan även dessa antas medföra ökade bullerstörningar. En 
bullerutredning är nödvändig i kommande planarbete.  
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Planområdet markeras av kvadraten. Röda fält innebär värden som överstiger Lden 65 och gula fält 
indikerar värden som överstiger Lden 55, Bullerkarta för väg E18 i Upplands-Bro kommun upprättad av 

Trafikverket och Ramboll, 2017.   
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Riskfrågor 
Söder om planområdet sträcker sig E18 i nordvästlig-sydostlig riktning. E18 är 
av Länsstyrelsen utpekad som primär transportled för farligt gods vilket 
innebär att vägen ingår i ett huvudvägnät för genomfartstrafik för transport av 
farligt gods. Till störst del utgörs dessa transporter av icke brandfarliga och 
icke giftiga gaser, brandfarliga vätskor, frätande ämnen och övriga farliga 
ämnen och föremål. Öster om planområdet sträcker sig väg 269 i nord-sydlig 
riktning. Väg 269 utgör sekundär led för farligt gods. Det innebär att vägen 
används för transporter av farligt gods mellan primär transportled för farligt 
gods (E18) och lokala mottagare eller producenter längs vägen. I första hand 
rör det sig idag om transporter av farligt gods till Högbytorp. 

Enligt Länsstyrelsens rekommendationer ska olycksriskerna analyseras och en 
riskanalys upprättas om verksamheter eller bebyggelse ska lokaliseras inom 
100 m från en väg som används för transporter för farligt gods. En sådan 
riskanalys samt en MKB har upprättats i samband med planprogrammet för 
området. 
Verksamheter som kan utgöra riskkällor eller vara störande finns på området i 
form av avfallsanläggningen samt kraftvärmeanläggningen, dessa är både 
bullergenererande men kan även generera föroreningar på grund av 
verksamheterna i sig eller med hänsyn till den trafik som genereras på området, 
även brandrisker finns.   
 
Markföroreningar påvisas inte enligt Länsstyrelsernas kartor över potentiellt 
förorenade områden, fastigheterna är inte riskklassade. Då nuvarande 
verksamheter som pågår på fastigheterna innefattar avfallshantering kan det 
dock antas att markföroreningar förekommer på fastigheterna. 
 



9 Svar på ansökan om planbesked för Ragn-Sells anläggning Högbytorp - KS 21/0572-2 Svar på ansökan om planbesked för Ragn-Sells anläggning Högbytorp : 1. Plandirektiv_Ragn-Sells anläggning Högbytorp

     15 (21)  
   

 
 

Områden på fastigheterna där exploatering kan orsaka erosion, ras och slamströmmar. Rosa fält indikerar 
instabila slänter med mycket kraftig lutning, beige fält indikerar angränsande slänter med kraftig lutning. 
Inringade områden indikerar områden som kan påverkas vid ras, SGI, SGU, MSB, SMHI & Lantmäteriet. 
 
Översvämningsrisker med hänsyn till 100- eller 200-årsflöden samt beräknat 
högsta flöde framgår inte från MSB:s översvämningskarteringar. Flertalet 
lågpunkter finns i området, där Länsstyrelsens skyfallskartering visar att flera 
av dessa kan översvämmas över en meter (se bild).  
 
 

 
Lågpunktskartering och översvämmningsrisk, Länsstyrelsen Stockholms Län. 

 
Utredning av risker gällande skredrisk, skyfall och markföroreningar bör 
utföras. 

Ledningar 
Flertalet ledningar finns inom området. Dessa är främst förlagda i mark och 
berör tjänster så som elförsörjning, fiber, telefoni och VA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Kommunikationer 
Dagens angöring till fastigheterna sker från E18 via trafikplats Bro till väg 269, 
därifrån kan angöring ske via Ragnar Sellbergs väg, Högbytorpsvägen eller 
Sätra. Inga separerade gång- eller cykelbanor finns i anslutning till området. 
Väg 269 används för rekreationscykling. Väg 269 som har en relativ intensiv 
trafikbelastning med många tunga transporter skapar osäkra trafikmiljöer för 
gång- och cykeltrafikanter.  Närmsta pendeltågsstation finns 3 kilometer från 
området, i Bro. Denna trafikeras med halvtimmestrafik till Stockholm. Idag 
finns ingen busslinje på väg 269 förbi Högbytorp. Närmsta busshållplats ligger 
vid Fliesbergs och Willys, i närheten till Trafikplats Bro. 

Tillgänglighet 
Med avseende till fordonstrafik har området en hög tillgänglighet, dock inte 
sett ur gång- och cykeltrafikanters perspektiv då den tunga trafiken samt 
avsaknaden av gång- och cykelvägar skapar osäkra trafikmiljöer för de 
oskyddade trafikanterna. En utredning avseende etablering av gång- och 
cykelvägnät bör göras, detta skulle kunna samordnas ur ett regionalt 
perspektiv, så att ett genomförande kan stödja utbyggnaden av ett regionalt 
gång- och cykelvägnät.  

Fastighetsrättsliga frågor 
De fastigheter som är inmätta idag är av sämre kvalitet, därför behöver dessa 
utredas för att kunna ta fram en grundkarta av god kvalitet. De dikningsföretag 
som finns måste undersökas närmre, för att se som de är aktiva eller upphävda 
– för att säkerställa att de uppgifter som Länsstyrelsens Geodatakatalog uppger 
stämmer.  

Förhållningssätt 
RUFS  
Området är i RUFS 2050 utpekat som energianläggning, masshantering/täkt 
samt avfallsanläggning – tekniska anläggningar med stor vikt för tillväxt och 
god livsmiljö, specifikt om de bygger på bland annat kretsloppsprinciper. 
Anläggningarna som finns i området beskrivs vidare i RUFS 2050 som viktiga 
för att skapa synergieffekter mellan olika tekniska försörjningssystem, något 
som skulle bidra till att materialåterbruk och återvinning ökar, att 
energiproduktionen blir mer resurs- och klimateffektiv och att näring återförs 
till jorden. Det är vidare viktigt att systemen byggs ut på lokal nivå för att 
säkerställa att kapaciteten bibehålls och lokaliseringen ska ta hänsyn till 
bebyggelseutvecklingen och utbyggnaden av transportinfrastrukturen. 
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Plankarta från RUFS 2050 där det aktuella området markeras av ringen. 

Översiktsplanen 
I översiktsplanen, ÖP 2010 är området är utpekat som ”verksamhetsområde 
befintligt” och ”verksamhetsområde, planerat/förslaget”. Avfallsanläggningen 
anses ha regional betydelse och ambitionen i översiktsplanen är att 
detaljplanelägga området och långsiktigt säkerställa pågående markanvändning 
i form av avfalls-, återvinnings- och kretsloppsanläggning.  
 
I översiktsplanen beskrivs vidare att avfallsanläggning i Högbytorp föreslås 
expandera och utvecklas med möjlig framtida energiproduktion. Denna typ av 
kretsloppstänkande beskrivs vara intressant att föra in i diskussionen i 
kommande detaljplaneprövning. Tillgången till upplagsmark vid Högbytorp 
har bedömts vara god och om anläggningen dessutom förses med industrispår, 
blir lokaliseringen extra intressant. I översiktsplanen beskrivs även att 
kommunen åtagit att delta i regionalt samarbete kring avfallsfrågor och att 
medverka till en likartad utveckling av avfallshantering inom regionen.  
 
Eftersom området är inom tätortsavgränsningen gäller detaljplanekrav enligt 
översiktsplanen. Det kan vidare utläsas att all nybyggnad inom 
tätortsavgränsningen ska ske i överenstämmelse med gällande planer eller 
föregås av detaljplaneprövning. Med antagandet av FÖP Bro 2040 bedöms 
detta dock ändras (se nedan). 
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Översiktsplan för Upplands-Bro kommun 2010, mark- och vattenanvändningskartan, fastigheten inom 

den röda ringen. 
 
Ett förslag till fördjupad översiktsplan för Bro tätort har varit ute på granskning 
under 2021. I förslaget som tagits fram inför beslut om antagande anges att 
planprogrammet ska vara vägledande vid eventuell kommande planering samt 
bygglovsprövning och att denna ger förutsättningarna för verksamhetens 
bedrivande i området. Detta medför att en detaljplanering av området inte är 
aktuellt i dagsläget. Högbytorpsområdet pekas ut som ett område som 
”fortsättningsvis stärkas och utvecklas som en hub för verksamheter med 
inriktning på miljö, energi och återvinning”.  

Övriga planer 
Kommunfullmäktige antog Planprogram för Högbytorp 2011-06-16 med 
anledning att studera förutsättningarna för att detaljplanelägga området vid 
Högbytorp som ett område för avfalls- och återvinningsanläggning samt 
eventuell etablering av en energianläggning liksom en spåranslutning. 
Programförslaget är uppdelat i fyra delar som visas i bilden nedan. Relevant 
del för detta plandirektiv är området Högbytorps avfalls- och 
kretsloppsanläggning.  
 
Planprogrammet anger att det finns ett behov att utöka avfalls- och 
kretsloppsanläggningen och att det är nödvändigt att verksamheten har 
möjlighet till fortsatt expansion och utveckling. Planprogrammet hänvisar till 
Ragn-Sells utvecklingsplan från 2009 som redovisar hur verksamheten ska 
utvecklas på ett långsiktigt plan till år 2040. Ur utvecklingsplanen framgår hur 
hänsyn ska tas till säkerhetsaspekter, dagvattenhantering samt hur utökningen 
av anläggningens kapacitet ska ske. Ur planen framkommer även önskemål om 
flyttad infart till området.   
 



9 Svar på ansökan om planbesked för Ragn-Sells anläggning Högbytorp - KS 21/0572-2 Svar på ansökan om planbesked för Ragn-Sells anläggning Högbytorp : 1. Plandirektiv_Ragn-Sells anläggning Högbytorp

     19 (21)  
   

 
 

 
Planerad indelning av detaljplaneetapper enligt planprogrammet för Högbytorp där DPL 1,2 och 3 utgör 

aktuellt planområde, Upplands-Bro kommun, 2010. 
 

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 
Väg E18 som löper längs med fastigheternas södra sida och sträcker sig i 
nordvästlig-sydostlig riktning, är ett riksintresse enligt 3 kap MB.  
 
Området avvattnas vidare mot Broviken – ett Natura 2000-område cirka 5 
kilometer söder om området. Broviken utgör viktiga yngelkammare för fisk 
och sällsynta vattenväxter. Vidare ingår i Natura 2000-området naturreservatet 
och våtmarksområdet Broängarna som är en av länets fågelrikaste platser med 
skyddsvärd flora.  

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 höga ekologiska 
värden på stora delar av fastigheten.  
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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 gc-vägar.  

Trafiken till området kommer öka i och med etableringen vilket innebär ökade 
utsläpp. Transport av farligt gods och verksamheten i sig kan innebära 
riskfaktorer för miljö, hälsa och säkerhet.  

Sociala konsekvenser 
Etableringen skulle kunna ge fler arbetstillfällen i kommunen. Området är dock 
vinte tillgängligt med bil, kollektivtrafik eller gång/cykel, vilket försvårar 
kommunikationerna till området och därför inverkar negativt på den sociala 
hållbarheten. 

Barnkonsekvenser 

Området är inte av sådan karaktär att det används av barn i dag. Därför bedöms 
inte barnkonsekvenser vara aktuella för området. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det är samhällsekonomiskt gynnsamt att bygga ut och utveckla området för att 
utnyttja den omkringliggande infrastrukturen och den planerade verksamheten 
skulle ge ett ökat ekonomiskt underlag till kommunen i form av arbeten men även 
en effektiviserad avfallshantering.  

Eftersom området inte är tillgängligt för gång- och cykeltrafikanter kommer 
anläggning av nya vägar samt gång- och cykelvägar medföra stora kostnader. En 
utökad VA-kapacitet kan också medföra extra kostnader om dagens ledningar inte 
kan hantera en kommande expansion.  

Utlåtande 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det är möjligt att utöka befintligt 
delområde i planprogrammet samt upprätta områdesbestämmelser för området.  
 
Områdesbestämmelser bedöms som en lämplig åtgärd då detaljplanering av 
området inte är aktuellt i dagsläget. Detta på grund av områdets läge utanför tät 
bebyggelse – planprogrammet (antaget 2011) ska vara vägledande vid 
kommande planering och bygglovsprövning och ger förutsättningarna för 
verksamhetens bedrivande i området. Verksamheten på området tillåts vidare 
av Miljöbalken genom prövning av Mark- och miljödomstolen. Förutsättningar 
finns därför för att upprätta områdesbestämmelser i stället för detaljplan. 
 
Positivt planbesked föreslås. Kommande områdesbestämmelser anses kunna 
handläggas med ett samordnat förfarande om den fördjupade översiktsplanens 
områdesavgränsning för Högbytorp kommer bestå efter antagandet. I annat fall 
kommer planen handläggas med ett utökat förfarande. 
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Kommande utredningar 
Följande punkter kommer att kräva utredning i samband med ett planarbete. 
Ytterligare punkter att utreda kan tillkomma i planskedet. 

• Riskutredning för transport av farligt gods  

• Bullerutredning 

• Riskutredning för planlagt område nära en statlig väg  

• Utredning för trafiknät och tillgänglighet 

• Utredning för gång-och cykelvägnät.  

• Miljöutredning 

• Dagvattenutredning 

• VA-utredning 

• Geoteknik 

• Utredning om häckningsplatser för skyddsvärda fåglar 

• Utredning om fastighetsgränser och dikningsföretag 

Tidplan och prioritering 
Prioritering beslutas av Samhällsbyggnadsutskottet. Under förutsättning att 
planen får prio 2a bedöms en ny detaljplan kunna påbörjas under 2024 och 
antas under 2027. Planen kan komma att upprioriteras vid ett senare tillfälle, 
särskilt om ett samordnat förfarande anses lämpligt. 
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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 
 

 

 U
B

K
2
0
0
0
, 

v
1
.1

, 
2
0
1
7
-0

3
-1

6
  

  
 

 

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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 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sila Sahin 

Planarkitekt 

Enheten Samhällsutvecklingsprojekt  

   

Sila.Sahin@upplands-bro.se 

2022-02-01 KS 21/0553  

Samhällsbyggnadsutskottet 
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Svar på ansökan om planbesked för Näshagen 
(Jädra 3:1, Tibble-Önsta 1:15 och Tibble-Önsta 
4:3) 

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 

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. 

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 och VA-plan, riskerar att 

påverka riksintresset för totalförsvaret samt riskerar att medföra försämrad 

vattenkvalitet i Lejondalssjön. 

Detaljplanen bör 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.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2022-02-01 KS 21/0553 

 
 

Den beräknade tiden för antagande kan komma att ändras. För att planarbetet 

ska påbörjas behöver sökanden begära planuppdrag från kommunen. 

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 1 februari 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. 

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.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2022-02-01 KS 21/0553 

 
 

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. 

Bebyggelsen 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 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, och därmed medföra 

extra kostnader. Extra kostnader kan även förekommer 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: 

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. Förslagets 75 nya bostäder i jämförelse med den i VA-planen utpekade 
kommande utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp, utbyggnaden 

har inte dimensionerats efter dessa siffror. 
 

3. 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.  
 

4.  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. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2022-02-01 KS 21/0553 

 
 

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. Detaljplanen bör 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. För att planarbetet ska påbörjas behöver sökanden begära planuppdrag 

från kommunen. 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.  

Samhällsbyggnadskontoret 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Jonas Uebel 

 Chef Projekt- och 

myndighetsavdelningen 

 

Bilagor 

1. Plandirektiv, den 4 februari 2022  

2. Ansökan om planbesked, den 14 oktober 2021Ansökan om planbesked 

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 
 2022-02-04 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 innan 2028. Om en detaljplan 
ska komma till stånd och kommunalt VA är ett krav, 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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Lågpunktskartering och översvämmningsrisk, Länsstyrelsen Stockholm. 
 

Ledningar 
Ett flertal ledningar finns inom planområdet. Dessa ledningar berör elförsörjning 
och består av markkablar.  

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. 
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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 
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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Utdrag ur RUFS 2050, fastigheterna ligger inom cirkeln. 

Översiktsplanen 
Översiktsplanens kapitel 12 som beskriver utvecklingsstrategier för landsbygden 
är ersatt av kommunens fördjupade översiktsplan – Landsbygdsplan FÖP 2016.  

Landsbygdsplan FÖP 2016 
Området ligger i närheten till Håbo-Tibble kyrkby som i den fördjupade 
översiktsplanen är utpekad som ”Landsbygdskärna, bebyggelse och service”. 
Vidare ligger en del av området inom Totalförsvarets influensområde, som i 
FÖP:en beskrivs enligt följande: ”Likaså ska Försvarsmaktens verksamhet ges 
förutsättningar för att kunna fortleva och utvecklas i samklang med kommunens 
utveckling i övrigt”. 
 
I Landsbygdsplan FÖP 2016 kan även följande utläsas: 



10 Svar på ansökan om planbesked för Näshagen (Jädra 3:1, Tibble-Önsta 1:15 och Tibble-Önsta 4:3) - KS 21/0553-4 Svar på ansökan om planbesked för Näshagen (Jädra 3:1, Tibble-Önsta 1:15 och Tibble-Önsta 4:3) : 1. Plandirektiv_Näshagen

     12 (19)  
   

 
 

 
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 bebbygelse 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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Områdets närhet till Kungsängens övnings-och skjutfält och influensområdet 
som området berörs av, påverkar enligt den fördjupade översiktsplanen 
lämpligheten för permanentbebyggelse, då försvarsverksamheten samt 
influensområdet innebär en påverkan på hälso- och säkerhetsaspekter 
exempelvis genom bullerproblematik. 
 
Som nämndes under avsnittet natur pekas området ut som betydande för 
skogsbruket, en areell näring som ska prioriteras på landsbygden. Den 
fördjupade översiktsplanen tar tydligt ställning till att områden på landsbygden 
där areella näringar konkurrerar med utbyggnadsintressen, ska de areella 
näringarnas intressen väga tyngre. Den fördjupade översiktsplanen föreslår som 
nämnt 40 bostäder, medan detta förslag generar 75 bostäder. De 35 bostäder som 
föreslås utöver den fördjupade översiktsplanens förslag saknar således stöd och 
de areella näringarnas intresse bör därför ges företräde, då det annars finns risk 
att skogsbrukets bärkraftighet påverkas. 
 

 
Utdrag ur Landsbygdsplan FÖP 2016, planområde markerat i cirkeln. 
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Utdrag ur Landsbygdsplan FÖP 2016, planområde markerat i cirkeln. 

 

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. 
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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. 
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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, och därmed 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 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. Förslagets 75 nya bostäder i jämförelse med den i VA-planen utpekade 

kommande utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp, utbyggnaden 
har inte dimensionerats efter dessa siffror. 
 

3. 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.  
 

4. 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 

• Naturvärden 

• Dagvatten/VA 

• Gång- och cykelvägar/kommunikationer 

• Geoteknik 
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• Påverkan på riksintresse för totalförsvaret  

• Efterföljning av att krav i kommunens avfallsföreskrifter säkerställs 

• 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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Ansökan om planbesked för Jädra 3:1, Tibble-Önsta 1:15 och Tibble-
Önsta 4:3 inom området Näshagen i Upplands Bro kommun 
 
Bakgrund 
Boeno har lokaliserat en möjlighet att genomföra ett exploateringsprojekt inom området Näshagen i Upplands Bro 
kommun genom detaljplan. Boeno ser god potential att bebygga delar av tre angränsande fastigheter och därmed 
komplettera befintlig bebyggelse och erbjuda nya bostadsmöjligheter. 
 
Näshagen 
Näshagen ligger nordväst om Lejonsjön och söder om Håbo-Tibble. Området för föreslagen exploatering är 
markerat i lokaliseringskarta i figur 1. 
 

 
Figur 1, Lokaliseringskarta – område för planbesked inom svart markering. 
 
Befintlig bebyggelse i Näshagen består av cirka 90 fritidshus som är utpekat som utvecklingsområde och ingår i 
kommunens utbyggnadsplan för kommunalt vatten och avlopp. 
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Fastigheter 
Ansökan om planbesked omfattar fastigheterna Jädra 3:1, Tibble-Önsta 1:15 och Tibble-Önsta 4:3 som angränsar 
till bebyggda enbostadsfastigheter och är belägna mellan Näshagen och Långreven enligt figur 2 nedan. Boeno 
samarbetar med fastighetsägare till ovan nämnda fastigheter i ansökan om planbesked. 
 

 
Figur 2, De tre fastigheterna Jädra 3:1(2), Tibble-Önsta 1:15 och Tibble Önsta 4:3 inom grå markering. 
 
Fastigheterna är obebyggda och täcks främst av skog. 

• Jädra 3:1 (2) omfattar 5,8 hektar. 
• Tibble-Önsta 1:15 omfattar 14,5 hektar. 
• Tibble-Önsta 4:3 omfattar 12,5 hektar. Delar av fastigheten omfattas av områdesbestämmelser och består 

förutom av skogsmark också av tillfartsväg, lokalgator och grönområden till och inom Näshagen. 
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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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Figur 4, ytor för buller och fornlämningar inom fastigheterna. 
 
Skjutfält 
Den nordöstra fastighetsgränsen till Tibble-Önsta 4:3 angränsar till Kungsängens övnings- och skjutfält. Inom rosa 
markering i figur 4 visas påverkansområde för buller från skjutfältet. Inom fastigheten Önsta-Tibble 4:3 föreslås 
att stor del av skog och vegetation som avskärmar skjutfältet bevaras. Delen av skjutfältet beläget närmast 
Näshagen ligger på en nivåskillnad under tyngdpunkten för bebygelsen inom Näshagen. Det samma gäller för 
föreslagen ny bebyggelse som ligger högre i terrängen i förhållande till skjutfältet vilket påverkar bullernivån. 
Utredning för buller föreslås för att avgöra vilka ytterligare bullerreducerande åtgärder som kan göras för ny 
bebyggelse. 
 
Fornlämningar 
Inom fastigheten Tibble-Önsta 1:15 finns tre stycken, av länsstyrelsen utredda, fornlämningar. Typen beskrivs för 
samtliga som: lägenhetsbebyggelse, torp. Två av lämningarna ligger nära den norra fastighetsgränsen och en ligger 
centralt i området. Hur fornlämningar ska hanteras inom planområdet föreslås utredas vilket avgör hur planen kan 
anpassas efter lämningar. Exploateringsområdet uppskattas uppta tillräckligt stor yta för att förutsättningar finns 
för att anpassa plan efter lämningar. 
 
 
Kontaktpersoner på Boeno 

 

 
 

 
 

 
 

Inom Tibble-Önsta 1:15

ca 35 tomter

Inom Jädra 3:1

ca 25 tomter

Inom Tibble-Önsta 4:3

ca 15 tomter

FÖRSLAG NY VÄGANSLUTNING
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1:15
4:3

2

JÄDRA 3:1
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Upplands-Bro kommun
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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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